
LUT UNIVERSITY 

LUT School of Energy Systems 

LUT Mechanical Engineering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jyri Lippo 
 
 
YRITYKSEN EETTISEN TOIMINNAN ONNISTUMINEN SIDOSRYHMIEN 
NÄKÖKULMASTA 

 

Diplomityö 

 

 

 

 

 
 
 
19.2.2019 
 
 
 
Työn tarkastajat: Professori, TkT, Timo Kärki 

Professori, TkT, Helinä Melkas  



 

 

TIIVISTELMÄ 
 
LUT Yliopisto 
LUT School of Energy Systems 
LUT Kone 
 
Jyri Lippo 
 
Yrityksen eettisen toiminnan onnistuminen sidosryhmien näkökulmasta 
 
Diplomityö 
 
2019 
 
98 sivua, 50 kaaviota, 14 kuvaa, yksi taulukko ja kolme liitettä 
 
Tarkastajat: Professori, TkT Timo Kärki 

        Professori, TkT Helinä Melkas 
 
Hakusanat:  eettinen ohjeistus, eettisyys, yhteiskuntavastuu, sidosryhmä 
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näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena on suomalainen metsäteollisuusyritys Kotkamills 
Oy. 

Eettisellä toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jonka ihminen tai yhteisö kokee tärkeäksi ja 
joka ilmaisee mikä on heidän mielestä oikein. Ymmärrys oikeasta tai väärästä ja hyvästä 
tai pahasta, perustuvat yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja kulttuuriin. 

Monelle yritykselle eettisyys on ollut jo pitkään tärkeä osa päivittäistä liiketoimintaa. 
Yritykselle muodostuu keino erottautua muista kilpailijoista, kun se tunnetaan korkeista 
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The purpose of this study is to identify and analyze the ethical behavior underpinning 
the corporate social responsibility concept and its success from the perspective of two 
different stakeholders. The research focuses on the forest industry company 
Kotkamills Oy. 

Ethical conduct refers to the activity that a person or community considers important 
and which indicates their views what is right. Understanding what is right or wrong 
and what is good or bad is based on the values and culture that exist in society. 

For many companies, ethics has long been an important part of their daily business. 
The company has a way of distinguishing itself from other competitors, being known 
for its high ethical values and operating model, to which all members of the 
organization are committed. Stakeholder’s trust for the company requires continuous 
improvement of transparency. 

Nearly 200 different stakeholder representatives from the company and partner 
organizations participated to the research. The material of the study was collected in 
the autumn of 2018 using with a questionnaire, which investigated the success of the 
ethical activity with almost 60 different claims while clarifying the significance of the 
topic for the respondent. These relationship ratios were measured by the value of the 
gap, which shows how well the company has succeeded in meeting the expectations 
of the stakeholders. 

Based on the research, it can be seen that Kotkamills Oy's operations fulfill the 
expectations of its stakeholders and do not contradict existing ethical conduct. Ethical 
guidelines to further enhance stakeholder confidence will be drawn based on the 
results of this study, while at the same time supporting economic success.  
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1. Johdanto 

Vastuullinen yritys toimii eettisesti 

Yritysten yhteiskuntavastuu on ollut tällä vuosituhannella kantavana teemana, kun 

julkisuudessa on keskusteltu yritystoiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan. Erityisesti 

sosiaalinen ja taloudellinen vastuu ovat tulleet mukaan keskusteluun, kun aikaisemmin 

1990-luvulla on pääsääntöisesti keskusteltu yritysten ympäristövastuista ja niiden 

raportoinnista. Kun keskustellaan yritysten arvoista, tulee yrityksen yhteiskuntavastuusta 

tärkeämpi osa yrityksen kokonaisliiketoimintaa. Kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta 

ovat keskenään riippuvuussuhteessa. Nämä ulottuvuudet ovat: sosiaalinen, taloudellinen 

ja ympäristövastuu. (Rohweder 2004, s.14.) 

Yritysten yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan useimmiten erilaisia vapaaehtoisia 

toimenpiteitä, joiden kautta yritys toteuttaa yhteiskuntavastuutaan vuorovaikutuksessa 

organisaation eri sidosryhmien kanssa. Yritykset käyttävät termiä yritysvastuu 

suunnitellessaan, arvioidessaan, kehittäessään ja viestittäessään vastuullisuustoimiaan, 

jotka ylittävät lainsäädännön määräykset. Kuvassa 1 on kuvattu yhteiskuntavastuun eri 

ulottuvuudet. 

 

Kuva 1: Yhteiskuntavastuun kolme ulottuvuutta (Harmaala & Jallinoja 2012, s. 17.) 

Vaikka yhteiskuntavastusta on puhuttu aktiivisemmin vasta viime vuosikymmeninä, on 

käsitteellä yhden vähintäänkin sukupolven pituinen historia. Jo vuonna 1953 Howard 

Bowen esitti kirjassaan, Social Responsibilities of the Businessman, ajatuksen 

sosiaalisesta ja taloudellisesta hyödystä, joka yhteiskunnalle syntyisi mikäli yrityksen 

toiminnassa huomioitaisiin myös sosiaaliset tavoitteet.  

Taloudellinenvastuu 

 

• Palkat, osingot ja verot 

• investoinnit, tuotekehitys 

• Yhteiskunnalliset 
vaikutukset työllisyyteen, 

taloudelliseen 
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Ympäristövastuu 
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• Vaikutukset 
biodiversiteettiin, 
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• Yhteiskunnaliset 
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Yritykset ovat luoneet omat eettiset toimintaohjeet, joilla pyritään ohjaamaan sekä 

yrityksen oman henkilökunnan että yrityksen ja sen sidosryhmien välistä yhteistoimintaa. 

Taloudelliset väärinkäytökset, aseman ja vallan väärinkäyttö, sekä seksuaalinen häirintä 

ja muu epäasiallinen toiminta ovat aiheuttaneet monelle yritykselle sekä asiakassuhteiden 

että liiketaloudellisia menetyksiä.  Myös henkilöstön lojaaliuden ja sitoutumisen 

menettäminen voi olla yksi suurimpia strategisia riskejä. (Kaptein 2008, s.16–19.) 

Paras keino suojautua näiltä riskeiltä on varmistaa, että yrityksen henkilöstö toimii 

moitteettomasti noudattaen yrityksen yhdessä sovittuja arvoja ja hyviä eettisiä periaatteita. 

Muutoin organisaation fokus kärsii, kun liiketoimintaan keskittymisen sijaan johdon aika 

menee kriisin selvittelyyn. Yritykselle muodostuu keino erottautua muista kilpailijoista, kun 

sen maine tunnetaan korkeista eettisistä arvoista ja toimintamallista, joihin kaikki yrityksen 

henkilöstöön kuuluvat ovat sitoutuneet. (Ratsula 2016, s.12-13.) 

Yrityksen omien eettisten toimintaohjeiden merkitys on kasvanut kuluneen 

vuosikymmenen aikana merkittävästi sekä Suomessa että kansainvälisesti. Jo pelkästään 

suomalaiset pörssiyhtiöt harjoittavat kauppaa lähes kaikkiin maailman maihin, jolloin 

eettisten arvojen olemassaolon merkitys kasvaa sekä kuluttajien että myös 

yhteistyökumppanien keskuudessa. Monella toimialalla on omat vastuullisuuteen liittyvät 

haasteensa, joihin liittyy esimerkiksi toiminta kehittyvillä markkinoilla, joissa on hyvinkin 

erilaiset toimintamallit verrattuna suomalaiseen yrityskulttuuriin. 

2000-luvulla yhteiskuntavastuukeskustelu on saanut suuren yleisön huomion esimerkiksi 

Yhdysvaltalaisen Enron -energiayhtiön kirjanpitoon liittyvien väärinkäytösten myötä, jotka 

johtivat lopulta Yhdysvaltojen historian suurimpaan konkurssiin. Enronin ja eräiden 

muiden suurten yhtiöiden toiminta on johtanut tiukempiin tarkistuksiin sekä 

läpinäkyvämpiin tilinpitokäytäntöihin ja raportointiin. (Kaptein 2008, s.4.) 

Vuodesta 2017 lähtien suomalaisten yli 500 henkilöä ja liikevaihdoltaan merkittävien 

yhtiöiden on raportoitava yhteiskuntavastuustaan erillisellä raportilla vuosittain julkaistavan 

tilinpäätöskertomuksen yhteydessä. Raportissa yritysten tulee antaa selvitys siitä, miten 

ne edistävät työhyvinvointia ja työturvallisuutta sekä työntekijöiden osallistumista, 

ihmisoikeuksia, ympäristönsuojelua sekä korruption torjuntaa. 

Yrityksen eettiselle toiminnalle ei ole olemassa tarkkoja määritelmiä, kuten ei ole 

olemassa myöskään ihmisten eettiselle toiminnalle. Yhteiskunnan vaatimukset elävät ja 

muuttuvat jatkuvasti yhteiskunnan kehityksen mukana ja näin ollen niitä on haastava 
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täyttää (Carroll 1991, s.41.). On olemassa universaaleja hyveitä, joita jokaisen meistä 

odotetaan noudattavan. Eettisyyden peruskysymyksiä on; kuinka meidän pitäisi elää? 

Kiinassa yli 2 500 vuotta sitten eläneen Kungfutsen (551–479 eKr.) opit (Thompson 1999, 

s.123.) muodostivat kiinalaisen kulttuurin ytimen parin tuhannen vuoden ajan. Hänen 

perusohjeensa oli, ”Älä tee toisille sitä mitä et tahtoisi toisten tekevän itsellesi.” Hän uskoi, 

että kun ihmiset alkavat kunnioittaa toisiaan, he samalla häpeävät omaa itsekkyyttään. 

Kun kaikki ihmiset elävät näin, myös yhteisön on hyvä olla. Pääperiaate on se, että 

ylemmän tulee suojella alempaa ja alemman kunnioittaa ylempää. Tyytyväisyys taataan, 

jos ohjeita noudatetaan. Näitä periaatteita voidaan täysin soveltaa myös modernissa 

maailmassa.  

Yrityksen yhteiskuntavastuun piiriin kuuluvat yrityksen sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät 

(Kuva 2: Yrityksen sidosryhmät), joiden kanssa yritys on tekemisissä, joihin sen toiminta 

vaikuttaa ja joiden toiminta vaikuttaa suoraan yrityksen toimintaan. Ilman sidosryhmiä 

yritys ei voi toimia. (Rohweder 2004, s. 194.)  

  

Kuva 2: Yrityksen sidosryhmät 

Näiden lisäksi, muillakin ryhmillä voi olla vaade yrityksen eettiseen toimintaan, mutta 

vaade tulee reilun kilpailun, yhteistyön ja sopimusten kunnioittamisen kautta. Tällaisia 

toimijoita ovat kilpailijat, toimittajat (raaka-aine, sekä kone- ja laite) ja alihankkijat 

(logistinen ketju ja jatkojalostajat). 

Henkilöstö 

• Johto 

Omistajat 

• Hallitus 

• Pääomasijoitta
jat 

Rahoittajat 

• Pankit 

Eläkevakuutusyhtiöt 

Yhteiskunta ja 
viranomaiset 

• Valtio 

• Kaupunki 

• Kansalaiset 

Tiedoitusvälineet 

Kansalaisjärjestöt /  

AY-liike 

Asiakkaat 

Yritys 
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1.1. Työn tausta 

Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää miten kansainvälisillä markkinoilla 

toimivan metsäteollisuusyritys Kotkamills Oy:n vaikutuspiirissä olevat tärkeimmät 

sidosryhmät arvioivat yrityksen onnistuvan yleisesti arvostettujen eettisten periaatteiden 

noudattamisessa. 

Kotkamills Oy:n toimintapolitiikkaa on uudistettu vuodesta 2015 lähtien voimakkaasti, kun 

yrityksen omistuspohja muuttui yrityskaupan myötä. Yrityksen uudeksi strategiseksi 

liiketoiminta-alueeksi valikoitui kuluttajapakkauskartongin valmistus sen vahvan 

tulevaisuuden kasvuodotuksen johdosta. Uudelle liiketoiminta-alueelle siirtymiseen sisältyi 

suuri riski sekä yritykselle että sen uusille omistajille, koska yrityksessä ei ollut 

aikaisemmin valmistettu kartonkituotteita eikä yhtiössä ollut kartongin valmistuksen 

substanssiosaamista. Yrityksessä ei ollut myöskään kartonginvalmistukseen tarvittavaa 

tuotantokoneistoa ja sen tarvitsemaa infrastruktuuria. 

Yrityskaupan myötä uusi omistaja oli tehnyt investointisuunnitelman uuden modernin 

kartonkikoneen rakentamiseksi. Vastaavia paperi- tai kartonkikoneinvestointeja Suomessa 

oli viimeksi nähty vuonna 1998, kun UPM rakensi aikakausilehtipaperikoneen Raumalle. 

Vastaavan tuotesegmentin paperikoneita ei maailmalle juurikaan enää rakenneta, koska 

digitaaliset lehdet ja muut vastaavat julkaisut ovat romahduttaneet maailman 

aikakausilehtimarkkinat. (UPM 1999) 

Kartonginvalmistukseen siirtynyt Kotkamills kohtasi heti uudelle liiketoiminta-alueelle 

siirtymisen jälkeen muitakin kuin tuotannollisia haasteita. Kartonkijalosteet ja -pakkaukset 

ovat lähellä kuluttajien arkea, joten yrityksen tuotteita ja toimintaa alettiin tarkastella toisin 

periaattein kuin aikaisemmin. Koska kartonkijalosteita käytetään lähes yksinomaan 

kuluttajatuotepakkauksina eli esimerkiksi elintarvikkeiden suojapakkauksina, joudutaan 

testaamaan, ovatko ne kuluttajille turvallisia.  

Samassa yhteydessä myös sekä valmisaihiopakkausten valmistajat että elintarvikkeiden 

tuotemerkkien omistajat (ns. brand owner) selvittävät raaka-ainetoimittajan toiminnan 

laadun, johon kuuluvat muun muassa vastuullisten raaka-ainelähteiden käyttö ja 

ihmisoikeuksien toteutuminen koko toimitusketjussa. Näillä toimilla tuotemerkkien 

omistajat pyrkivät minimoimaan kaikki tuotteisiin ja yritykseen kohdistuvat negatiiviset 

mielikuvat, koska niillä on hyvin vahva vaikutus kuluttajien ostoskäyttäytymiseen.  
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Kotkamills Oy:lle on muodostunut täysin uusi asiakaskunta kartonkiliiketoiminnan kautta. 

Uudet asiakkaat pyrkivät tekemään liiketoimintasuhteen alussa perusteellisen selvityksen 

yrityksen toiminnan laadusta mukaan lukien yrityksen eettinen toiminta. Selvityksissä 

asiakkaat haluavat varmistaa Kotkamills Oy:n toiminnan eettisen laadun useilla eri 

keinoilla ja kysymyksillä. Toisinaan kysymykset voivat tuntua suomalaisittain vierailta, 

koska perinteisesti suomalaiset pitävät itseään rehellisenä ja korkean moraalin omaavana 

kansana.  

Kotkamills Oy:n tavoitteena on luoda yrityksen jokaiselle liiketoiminta-alueelle yhteiset 

eettiset toiminta-ohjeet, joiden tarkoituksena on ohjata yrityksen toimintaa. 

Vastuullisuuden ja toiminnan kehittäminen pitäisi olla oleellinen osa jokaisen yrityksen 

toimintaa. Yritysten pitäisi pystyä huomioimaan ja omaksumaan kullakin toimintansa 

markkina-alueella voimassa olevat lait ja säännökset. Sen lisäksi myös vastuulliset 

toimintatavat, vaikka niitä ei olisikaan kirjattu kansallisiin lakeihin. Eettinen ohjeisto on 

organisaation sisäinen asiakirja, jossa linjataan millainen toiminta yrityksen arvojen 

mukaista. (Koipijärvi & Kuvaja 2017, s. 70.) 

Eettisten toimintatapojen linjauksesta ja eettisten ohjeiston laatimisesta on tullut yleistä 

myös julkisen sektorin ja pk-yritysten joukossa. Kun eettinen ohjeistus on laadittu 

yritykseen, siitä täytyy tulla yrityksen päivittäistä toimintaa ja kulttuuria. (Ratsula 2016, s. 

36.) 

Ymmärrys siitä, mikä on oikein tai väärin ja mitä on hyvä tai paha, perustuvat 

yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja kulttuuriin. Ryhtyessään luomaan eettisiä 

ohjeistuksia yrityksen täytyy selvittää sen sidosryhmien käsitykset ja kokemukset 

yrityksestä suhteessa yleisiin eettisiin arvoihin, huomioiden samalla yrityksen omat arvot. 

Eettistä ohjeistoa määriteltäessä on tärkeää kohdistaa ajatus tulevaisuuteen – siihen, 

miten asioiden halutaan jatkossa olevan, eikä niinkään siihen, miten ne ovat nyt. (Kaptein, 

2008, s. 57-59.) 
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1.2. Tutkimuksen asettelu ja kysymykset 

Pääasiallinen kysymys, johon tämä opinnäytetyö pyrkii vastaamaan, on se, miten 

Kotkamills Oy:n eettinen toiminta toteutuu tällä hetkellä sekä henkilöstön että 

asiakasyrityksen näkökulmasta, ilman että yrityksellä olisi kirjattuja eettisiä toimintaohjeita. 

Jotta voitaisiin vastata tähän kysymykseen, ratkaisua etsittäessä selvitetään seuraavia 

asioita: 

1. Yhdenvertaisuuden toteutuminen yhtiössä 

2. Henkilöstön ja yhtiön väliset suhteet 

3. Työelämän käytännöt 

4. Taloudellisen raportoinnin totuudenmukaisuus 

5. Työyhteisön osallistuminen ja kehittäminen 

6. Yhtiön toiminnan vaikutukset ympäristöön 

7. Lakien ja sopimusten kunnioittaminen yhtiössä 

1.3. Tutkimuksen suunnittelu 

Yritysten eettisen toiminnan parhaista käytännöistä ei ole juurikaan tehty tutkimuksia 

prosessiteollisuuden näkökulmasta. Etenkään kemiallisen metsäteollisuuden yksittäistä 

yritystä ei ole laajemmin otettu huomioon aikaisemmissa tutkimuksissa. Saunders et al. 

(2009, s.146.) huomauttaa, että jos tutkimuksista on vain rajallinen määrä tietoa, 

kokeellinen lähestyminen on hyvä toimintatapa. Tästä syystä kvalitatiivinen eli laadullinen 

tutkimus valitaan tämän työn tutkimusmenetelmäksi, hyödyntäen samalla sekä empiiristä 

eli kokemusperäistä lähestymistapaa että strukturoitua kyselymenetelmää. 

Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitä on metsäteollisuusyrityksen eettinen toiminta ja 

millaisia vaikutuksia sillä on sen liiketoimintaan. Tutkimukseen osallistuu yrityksen 

sisäisen sidosryhmän lisäksi ulkoiseen sidosryhmään kuuluva taho. Tutkimusaineiston 

keräämisen jälkeen tiedot analysoidaan ja heijastetaan teoreettiseen kehykseen. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yrityksen työntekijöiden ja sidosryhmien asenteita 

sekä tietoisuutta mahdollista eettisyysriskeistä. Tärkeimpänä tavoitteena on luoda 

myöhemmin Kotkamills Oy:lle omat eettiset toimintaohjeet eli Code of Conduct. 

Haastattelutyyppi, jota käytetään empiirisessä tutkimuksessa, on lomakekysely. 

Strukturoitu haastattelu on formaalisin haastattelumuoto, joka vastaa kyselylomakkeen 

täyttämistä ohjatusti (Eskola & Suoranta 1998). Haastattelussa käytetään lomaketta, jossa 

on valmiita kysymyksiä sekä valmiita vastausvaihtoehtoja. Kysymykset esitetään samassa 
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järjestyksessä kaikille haastateltaville ja haastateltavat valitsevat itselleen parhaiten 

sopivan vastausvaihtoehdon. Strukturoidulla haastattelulla voidaan kerätä aineistoa 

laadullisen tutkimuksen tulosten yleistämiseen tai lisäaineistoksi muun laadullisen 

tutkimuksen ohessa. 

Strukturoitu haastattelulomake on sähköisessä muodossa, jolloin myös tiedon kerääminen 

ja analysointi tulee olemaan teknisesti helpompaa toteuttaa kuin paperisena versiona. 

1.4. Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus rajataan koskemaan vain kahta yrityksen eri sidosryhmää; henkilöstö ja 

asiakasyritys. Muut sidosryhmät kuten omistajat, rahoittajat ja yhteiskunnalliset toimijat 

rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimus käsittelee yhteiskuntavastuun kontekstissa 

yrityksen sosiaalisen vastuun vaikutuspiiriin kuuluvia asioita. 

Yrityksen henkilöstön osalta strukturoituun kyselyyn vastausmahdollisuus on noin 510 

henkilöllä, jotka pääasiallisesti työskentelevät Suomessa. Yrityksen henkilöstö koostuu 

kahdesta eri henkilöstöryhmästä; työntekijät ja toimihenkilöt. Tutkimus rajataan 

koskemaan ainoastaan Suomea, koska se käsittelee osaltaan Suomen lakien 

noudattamista. Muun kuin suomalaisen henkilön ei voida olettaa tuntevan suomalaista 

lainsäädäntöä niin hyvin, että he voisivat objektiivisesti arvioida tutkimuskysymyksissä 

esitettyjen väitteiden toteutumista. 

Asiakasyrityksen osalta toimitaan samoin periaattein kuin yrityksen henkilöstön osalta eli 

rajaus on tehty suomalaiseen yritykseen, joka toimii kansainvälisillä markkinoilla. 

Asiakasyrityksen käsitettä voidaan laventaa yhteistyökumppaniksi, koska se on sekä 

asiakas että yrityksen alihankkija. Kyseisen yhteistyökumppanin tutkimukseen osallistuvat 

henkilöt toimivat yrityksessä sellaisissa tehtävissä, että pystyvät kohtuullisesti arvioimaan 

Kotkamills Oy:n eettisen toiminnan onnistumista. 

Kyseinen yhteistyökumppani on Pyroll -niminen suomalainen pakkaus- ja 

paperinjalostusteollisuuden konserni, jolla on Suomen lisäksi myös useassa muussa 

Euroopan maassa sekä teollista- että tukkutoimintaa. Vuonna 1972 perustettu Pyroll -

konserni on toiminut pitkäjänteisesti kehittäen omaa toimintaansa kansainvälisillä 

markkinoilla. 

1.5. Tutkimuksen rakenne ja toteutus 

Tutkimus toteutetaan sähköisellä haastattelulomakkeella, joka on strukturoitu valmiine 

kysymyksineen sekä eri vastausvaihtoehtoineen. Kysymykset esitetään väittäminä, joiden 
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kohdalla vastaajat arvioivat Kotkamills Oy:n eettistä onnistumista (koettu) sekä asian 

merkitystä (odotettu) vastaajalle. Sekä sisäiselle että ulkoiselle sidosryhmälle esitetyt 

kysymykset olivat lähes identtiset. 

Koetun ja odotetun keskinäisestä suhteesta muodostetaan kuiluanalyysi. Kuiluanalyysi on 

kehitetty laatuongelmien mittaamiseen, niiden syiden analysointiin sekä auttamaan 

yrityksen johtoa ymmärtämään miten palvelua tai yrityksen sisäistä toimintaa voidaan 

parantaa. Mallilla voidaan esittää yksinkertaisesti, kuinka toiminnan laadun taso on 

rakentunut eri sidosryhmien näkemysten mukaisesti. 

Sisäisen sidosryhmän kyselytutkimuksen runko muodostuu 8 eri aihealueesta jotka 

sisältävät 58 eri väittämää. Lisäksi sisäisen sidosryhmän vastaajien taustamuuttujina 

käytetään henkilön ikää, henkilöstöryhmää ja sukupuolta. Ulkoisen sidosryhmän 

kyselytutkimuksen runko oli suurelta osin sama kuin sisäisen sidosryhmän. Ulkoiselle 

ryhmän vastaajien taustamuuttujia ei kuitenkaan selvitetty, koska henkilöt oli 

nimenomaisesti nimetty tutkimukseen vastaajiksi. Tällä haluttiin myös turvata vastaajien 

anonymiteetti. Sisäisen sidosryhmän kyselytutkimus on liitteessä 1. 

Jo kyselytutkimuksen alkuvaiheessa tiedettiin sähköisen kyselylomakkeen tuovan 

haasteita erityisesti sisäiselle sidosryhmälle. Henkilöstöryhmistä toinen, työntekijät, ovat 

eriarvoisessa asemassa verrattuna toimihenkilöihin, koska kovinkaan monella työntekijällä 

ei ole omaa työpistettä eikä näin ollen mahdollisuutta vastata rauhassa tutkimukseen. 

Työntekijät eivät myöskään pysty erityisen helposti säätelemään oman työajan käyttöä, 

vaan ovat tuotantoprosessissa kiinni lähes koko työpäivän. 

Tutkimus suoritetaan kyselytutkimuksiin luodulla kaupallisella järjestelmällä. Sähköinen 

järjestelmä helpottaa oleellisesti aineiston keräämistä samalla välttäen virheellistä 

kirjaamista.  

Tutkimustulosten käsittelyssä esitetään eri lähteiden perusteella muita kulloiseenkin 

aiheeseen verrattavissa olevia tapauksia, joilla pyritään selkeyttämään aihealueen 

merkitys tutkimukselle. Koska tässä opinnäytetyössä tutkitaan yrityksen toiminnan 

eettisyyttä ja siinä onnistumista, esitetään aiheet näiden esimerkkitapausten kautta, joissa 

on rikottu selkeästi laki tai muuten toimittu epäeettisesti. 
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2. Yrityksen yhteiskuntavastuun käsite 

 
 

2.1. Tausta yhteiskuntavastuun käsitteelle ja ohjeistuksille 

Yhteiskuntavastuun perusta on kestävän kehityksen ideologiassa. Yhteiskuntavastuu on 

uusi oppi, joka pyrkii korjaamaan aikaisemmat ahneuteen perustuneet näkemykset. 

(Bakan 2004, s.185.) Yrityksen yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan yrityksen velvoitetta 

toimia vastuullisesti kaikkialla sen vaikutuspiirissä. Vastuullisen toiminnan pyrkimyksenä 

on vähentää kaikkia niitä haittavaikutuksia, joita yrityksen toiminnasta voisi mahdollisesti 

aiheutua ja vastatakseen yhteiskunnan ja yrityksen sidosryhmien luomiin odotuksiin. 

Yritysten vastuu yltää laajemmalle kuin vain lakien, säädösten ja velvoitteiden 

täyttämiseen. Yhteiskuntavastuusta puhumisen yhteydessä on tärkeää erottaa lain 

noudattaminen ja vapaaehtoisuus. (Ratsula 2016, s.12.) 

Bakan (2004) esittää kirjassaan ajatuksen, että osakeyhtiöiden luominen on johtanut 

ihmisten turmeltumiseen. Liikemiehet ja poliitikot epäilivät osakeyhtiötä yhtiömuotona sen 

alkuvaiheesta, 1500-luvun lopulta alkaen. Tuolloin olivat vallalla avoimet yhtiöt, joissa 

pieni joukko (yleensä) miehiä johti itse perustamaansa yritystä. Osakeyhtiössä sen sijaan 

omistaminen erotettiin johtamisesta, tällöin palkkasuhteessa johtajat ja päälliköt hoitivat 

liiketoimintaa ja omistajat omistivat yhtiön osakkeet. Juuri omistajuuden ja johdon 

erottamisen arviointiin olevan syynä korruptioon ja skandaaleihin. 

Länsimaisen yritysvastuun kehityksessä voidaan 2010-luvulle tultaessa erottaa kolme 

erillistä ajanjaksoa; teollistuminen, kansainvälisen kaupan kasvu ja globalisaation aika. 

Huomion keskipiste on muuttunut aikojen saatossa, mutta voidaan todeta, että 

teollistumisen alkuaikoina kiinnittyi huomio pitkälti sosiaalisiin epäkohtiin ja teollistumisen 

loppupuolella ympäristönäkökohtiin. Kansainvälisen kaupan ja globalisaation lisääntyessä 

ympäristövastuu on tullut sosiaalisen vastuun rinnalle. (Harmaala & Jallinoja 2012, s.24.) 

Kuvassa 3 havainnollistetaan kuinka vastuullisuusvaatimusten määrää länsimaisia 

yrityksiä kohtaan on vaihdellut talouskehityksen eri aikoina. 
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Kuva 3: Yritysvastuun kehittyminen (Harmaala & Jallinoja 2012, s.24.) 

Kirjassaan The Fortune of at Bottom of the Pyramid C.K. Prahalad (2005) toteaa, miten 

osallistumalla köyhien maiden markkinoille ja vähentämällä köyhyyttä yritys voi toimia 

eettisesti ja vastuullisesti ja saada samanaikaisesti sekä merkittäviä voittoja että mainetta. 

Toiminta ei kuitenkaan ole hyväntekeväisyyttä, vaan se on puhtaasti kapitalistinen toimi 

toteuttaen yritysten omia intressejä, mutta samalla keino mahdollistaa vähävaraisille 

pääsyn osalliseksi globalisaation hyötyihin sekä luoda yrityksille kanavan päästä uusille 

markkinoille.   

Hyvänä esimerkkinä toimii matkapuhelinvalmistaja Nokia, joka penetroi Intian ja Kenian 

markkinoille edullisilla matkapuhelinjärjestelmillä samalla mahdollistaen 

pienyritystoiminnan useilla eri toimialoilla. Nokian toiminnalla katsottiin olevan suuri 

vaikutus kyseisten maiden yhteiskunnalliseen muutokseen, erityisesti hyvinvoinnin 

lisääntymiseen ja taloudelliseen vaurauteen, mutta samalla hyötyen siitä itsekin 

liiketaloudellisesti. (Orenius 2010, s.57.) 

Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Roosevelt loi vuonna 1934 taloudellisen hyvinvoinnin 

säilyttämiseen tähtäävän New Deal -talousohjelman. Sen sisältämät uudistukset rajoittivat 

muun muassa yhtiöiden valtaa ja vapauksia. New Deal oli ensimmäinen järjestelmällinen 

keino säädellä yritysten toimintaa ja modernin valtiojohtoisen sääntelyn perusta. (Bakan 

2004, s.30.) Monet yritysjohtajat kritisoivat uudistuksia voimakkaasti, pieni joukko jopa 

suunnitteli vallankaappausta syöstäkseen Rooseveltin vallasta palauttaakseen vapaan 

markkinatalouden ajatuksen. 

Ihmisoikeuksien toteutuminen ja sen merkitys yrityksen toiminnassa on lisääntynyt 

nopeasti viime vuosina kaikkialla maailmassa. Yritykset keskittyvät oman julkisuuskuvan 

kirkastamiseen ja oman viestin esilletuomiseen. Myös toimitusketjuun ja sen kaikkiin osa-

Teollistuminen 

Kansainvälinen 
kauppa 

Globalisaatio 

1800 1900 2000

Vastuullisuusodotukset 

Korkeat 
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alueisiin kohdistuu suuri huomio, erityisesti työolojen ja -turvallisuuden kehittämiseen. 

Tasa-arvoisen ja moraalisesti oikein toimivan yrityksen toimintaa tarkkaillaan 

yhteiskunnan jokaiselta kantilta ja epäkohtia yritysten toiminnassa tuodaan hyvin herkästi 

esille. Sosiaalisessa mediassa erityisesti negatiiviset asiat leviävät reaaliajassa tavoittaen 

useimmat maailman ihmiset. (Juutinen & Steiner 2010, s.81, 99. ) 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) on luonut toimintaohjeet 

monikansallisille yrityksille, jotka sisältävät valtioiden esittämiä suosituksia yrityksille, jotka 

harjoittavat toimintaa kyseisissä maissa. Valtiot ovat sitouneet edistämään kyseisiä 

toimintaohjeita sekä valtioiden yhteisiä universaaleja arvoja. Toimintaohjeiden 

perusajatuksena on pyrkimys edistää yritysten taloudellista kyvykkyyttä ja sitä kautta 

myös yrityksen henkilöstön ja yhteisön hyvinvointia. (OECD 2018) 

Klassista taloustiedettä edustavan yhdysvaltalaisen Nobel-palkitun yhteiskuntafilosofi ja 

ekonomi Milton Friedmanin näkemyksen mukaan avoimessa markkinataloudessa 

toimivan yrityksen ei tarvitse huolehtia mistään muusta kuin yrityksen taloudellisen 

tuloksen maksimoimisesta. Sosiaalisen hyvinvoinnin tulisi olla luonnollinen jatkumo 

yrityksen voitolle. Friedmanin mukaan sosiaalisen vastuun ottaminen yrityksen vastuulle 

heikentää markkinamekanismeja sekä vapaata kilpailua, samalla nostaen yritysten 

hallinnon kustannuksia ja lopulta tuhoten yritysten olemassaolon. (Laitinen 2012, s.54.) 

Toisaalta Friedmanin voiton maksimoimiseen perustuvan näkemyksen voidaan katsoa 

merkitsevän ettei johto ole asiantuntemuksensa puolesta pätevää muuhun kuin voiton 

tavoitteluun eikä sillä ole osaamista haasteellisiin sosisaalisiin ongelmiin. Friedman olettaa 

väitteissään, että omistajia ei kiinnosta muu kuin voitto ja että kaikki yritysomistajat ovat 

tässä suhteessa samanlaisia. (Laitinen 2012, s.55.) 

Kritiikkinä Milton Friedmanin argumenttia kohtaan on, missä yritysjohto voidaan esittää 

ihmisyydestä riisuttuina tikku-ukkoina, joilla ei ole yhteyksiä yrityksen ulkopuoliseen 

maailmaan ja joilla ei ole siihen ja sen toimintaan liittyviä odotuksia. Journal of Business 

Ethics –lehdessä (10, 1991) todetaan Milton Friedmanin päätelmät virheelliseksi, koska 

ne yksinkertaistavat liiketoiminnan laajuutta ja luovat retoriikallaan kuvan varmuudesta ja 

ehdottomuudesta. Päätelmät pohjautuivat uskoon lineaariseen, toistuvaan, tasaiseen ja 

kasvavaan kehitykseen. 

Tunnettu suomalainen pankkiiri ja kansantaloustieteen professori Björn Wahlroos kiteyttää 

kapeimman näkemyksen Suomen osakeyhtiölaista: ”Yhtiön toiminnan tarkoituksena on 
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tuottaa voittoa osakkeenomistajille, ne eivät ole hyväntekeväisyysorganisaatioita”. Hänen 

mielestä myöskään yrityksen tehtävä ei ole tehdä ratkaisuja omistajiensa puolesta eettis-

moraalisissa kysymyksissä. Omistajilla on moraali, yrityksillä ei. (Teivainen 2013, s.11.) 

Suomen Työ- ja elinkeinoministeriön määritelmä laajentaa yrityksen taloudellisen vastuun 

aluetta yhtiön osakkeenomistajien etujen ajamisen lisäksi työllisyyden pysyvyyteen, 

verotulojen kasvattamiseen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin luomiseen. (TEM 2019) 

Vaikka tässä opinnäytetyössä ei juurikaan käsitellä ympäristökysymyksiin liittyviä asioita, 

niin tuodaan kuitenkin  jokin ympäristövastuuseen liittyvä tapaus mukaan. Yksi maailman 

pahimmista ympäristö- ja teollisuusonnettomuuksista tapahtui vuonna 1984 Intian 

Bhopalissa. Yhdysvaltalais-Intialaisen Union Carbiden hyönteismyrkkytehtaassa vapautui  

erittäin myrkyllistä metyyli-isosyanaattikaasua. Kaasu tappoi noin 30.000 ihmistä, lisäksi 

puoli miljoonaa altistui kaasulle ja noin 20.000 kuoli siihen myöhemmin. Yrityksen 

toiminnassa huomattiin niin sanotut kaksoisstandardit; yrityksellä oli Intian tehtaassa 

heikommat turvallisuusvaatimukset kuin sen Yhdysvaltain tehtaassa. Tapauksen jälkeen 

yrityksiä alettiin maailmanlaajuisesti vaatia soveltamaan yhtäläisiä turvallisuuskuria myös 

kehittyvissä maissa. (Bhopal 2018) 

Yhteiskuntavastuun eräänlaisena edeltäjänä voidaan pitää kestävän kehityksen filosofiaa, 

joka oli alun perin YK:n maailmankomission eli niin sanotun Brundtlandin komission 

vuonna 1987 laatiman Yhteinen tulevaisuutemme -raportin kantava ajatus. (Brundtland 

komissio 1987) Komission ajatus oli, että taloudellinen kehitys tarvitsee tuekseen 

sosiaalisen ja ekologisen kehityksen. Ne eivät saa kuitenkaan vaarantaa tulevien 

sukupolvien mahdollisuuksia taloudelliseen ja ekologiseen menestymiseen.  

Vuonna 2015 YK julkaisi 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Kestävän kehityksen 

tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, 

jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti. Lukuisat yritykset 

sekä Suomessa että maailmalla ovat ottaneet ne selkeäksi ohjenuorakseen 

vastuullisuustyössään. Ne sitovat niin köyhiä kuin rikkaitakin maita eli ne ovat 

universaaleja. (Sustainable Development Goals 2018) Suomessa muun muassa 

kaupanalan suurkonserni Kesko mainitsee, että se on sitoutunut tukemaan toiminnassaan 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.  

Kuvassa 4 on listattu YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. 
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Kuva 4: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (lähde: YK) 

Megatrendit kuvaavat kehityksen suuria aaltoja tai linjoja ja ilmiöiden tunnistettavia ja 

havaittavan historian omaavia yhtenäisiä kokonaisuuksia, joilla havaitaan olevan selkeä 

kehityssuunta. Megatrendejä voidaan kutsua myös kriittisiksi kehityssuunniksi. (Sitra 

2018) 

Megatrendit muokkaavat pitkällä aikavälillä elinympäristöämme ja elämäntapojamme sekä 

tulevaisuutta. Kestävän kulutuksen ja tuotannon näkökulmasta tärkeitä megatredejä ovat 

kaupungistuminen, ilmaston muutos, resurssiniukkuus, teknologinen kehitys ja muuttuva 

väestönrakenne, joka sisältää ikääntymisen ja maahanmuuton. Väestömäärän 

lisääntyessä syntyy niukkuutta raaka-aineista ja ruosta, mitä ratkotaan kertotaloudella eli 

perinteisemmin kierrätyksellä. (Lyytimäki et al. 2017) 

Megatrendeillä on vaikutusta myös yritysten toimintaan. Ne joutuvat huomioimaan 

kestävän kehityksen mukaisia toimintaperiaatteita omissa prosesseissaan. Tuotteiden 

valmistamiseen tarvittavien raaka-aineiden niukkuus asettaa toiminnalle reunaehtoja. 

(Sitra 2018) 

Resurssiniukkuutta vastaan kehitetään kiertotaloutta. Kotkamills Oy:n liiketoiminnot ja 

innovaatiot vastaavat haasteeseen kehittämällä ympäristöä huomiovaa ja mahdollisimman 

niukasti luontoa rasittavia tuotteita ja toimintamalleja koko sen logistisessa ketjussa. 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustaibable Development Goals) 

1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta. 

2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta. 

3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. 

4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. 

5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. 

6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille. 

7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille. 

8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. 

9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. 

10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. 

11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.  

12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. 

13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. 

14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä. 

15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella 

aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. 

16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita 

kaikilla tasoilla. 

17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta. 
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Kiertotaloudessa pyritään muun muassa tuotteiden kestävyyden ja käyttöiän 

pidentämiseen, uusiomateriaalien käytön lisäämiseen neitseellisten raaka-aineiden sijaan 

ja tuotteiden kierrätettävyyden parantamiseen. (Lyytimäki et al. 2017) 

Ihminen ilmaantui maan päälle noin 200.000 vuotta sitten. Geologissa ajassa mukaan, 

tämä tapahtui vasta hetki sitten. Noin 10.000 vuotta sitten maailmassa oli jo miljoona 

ihmistä. 1800-luvun alussa ihmiskunnan määrä on ollut jo yksi miljardi. 1960-luvulla, oli jo 

kolme miljardia ihmistä. Tänä päivänä maailmassa on 7,5 miljardia ihmistä. On 

ennustettu, että maailmassa on 2050 jo yhdeksän miljardia ihmistä. Siitä eteenpäin tämän 

vuosisadan loppuun mennessä on jo kymmenen miljardia ihmistä, jopa enemmän. Mikäli 

väestömäärän kasvua ei pystytä hallitusti pysäyttämään tai edes hidastamaan, niin 

ihmiskuntaa uhkaa suuri katastrofi hyvinkin lyhyellä ajanjaksolla. (Emmot 2013. s.12.) 

(Kuva 5: Maailman väestön kehitys) 

 

Kuva 5: Maailman väestön kehitys (Emmot 2013, s.12.) 

2.2. Yritysvastuuraportointi 

Yritysvastuuraportoinnin kehityskaari alkoi 1970 alkupuolen henkilöstöraporteista, jolloin 

taloudelliset ongelmat alkoivat nousta esiin. Maailmanlaajuinen öljykriisi, joka aiheutti sekä 

sosiaaliseen elämän myös ympäristön kannalta valtavia ongelmia. Yritysten 

vuosikertomukissa alkoi myöhemmin 1980–90 lukujen vaihteessa ilmestyä 

ympäristönsuojeluun liittyviä asioita. Myöhemmin yritykset alkoivat luoda 

ympäristöjohtamisen järjestelmiä ja samalla parantaa raportointia, joka laajeni koskemaan 

myös työturvallisuutta. Myöhemmin 2000 -luvulla on siirrytty kokonaisvaltaiseen 

yritysvastuuraportointiin. Kuvassa 7 on kuvattu englanniksi yritysvastuuraportoinnin 

kehityskaari eri aikakausien teemoineen. (Kwang-Yong 2014, s.48) 
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Kuva 6: Yhteiskuntavastuuraportoinnin kehitys (Kwan-Yong 2014, s.48) 

Yhteiskuntavastuuraportoinnin tarkoitus on kertoa sekä sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille 

siitä, miten organisaatio pärjää asettamiinsa arvoihin, periaatteisiin ja tavoitteisiin nähden. 

(Talvio & Välimaa 2004, s.84.) Yritysvastuuraportointia tulee tarkastella ja toteuttaa osana 

liiketoiminnan kokonaisuutta, ei irrallisena asiana. Yritysvastuusta raportointi sisältää 

kaikki kolme yritysvastuun osa-aluetta eli taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja 

sosiaalisen vastuun. (Juutinen & Steiner 2010, s.197.) Kappaleessa 2.4 kerrotaan lisää 

raportointijärjestelmistä. 

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi syyskuun lopulla 2014 tilinpäätösdirektiivin 

muutoksen, jonka mukaan pörssissä noteerattujen yhtiöiden tulee jatkossa raportoida 

myös vastuullisuudestaan. Säännöstöjen muutos koskee yrityksiä, jotka täyttävät 

kolmesta kriteeristä vähintään kaksi: yrityksellä on vähintään 500 työntekijää, yrityksen 

liikevaihto on 40 miljoonaa euroa tai yrityksen tase on vähintään 20 miljoonaa euroa. 

Raportti on oltava luettavissa joko tilinpäätöskertomuksen yhteydessä tai yhtiön internet-

sivustoilla. 

Edellä mainittujen kriteerien johdosta myös Kotkamills Oy joutuu raportoimaan vuosittain 

vastuullisuudestaan. Ensimmäisen kerran Kotkamills Oy valmisteli 

vastuullisuusraporttinsa vuonna 2018 ja se on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla. 

Syyskuussa 2018 Kansalaisjärjestö Finnwatch aloitti kampanjan, jonka päämääränä 

esittää on lakia, joka velvoittaisi yritykset selvittämään toimintansa ihmisoikeusvaikutukset 

sekä välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä vaikutuksia. Hankkeessa ovat 

mukana muun muassa kauppaketjut K-ryhmä ja S-ryhmä, viestintätoimisto Ellun Kanat, 
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tekstiiliyhtiö Finlayson, ravintoyhtiö Kotipizza Group sekä elintarvikeyhtiöt Fazer ja Paulig. 

Uusi yritysvastuulaki herättää myös soraääniä suomalaisen elinkeinoelämän parissa. 

Esimerkiksi tekstiili-, vaate- ja muotialan yritysten etujärjestö pitää ajatusta ongelmallisena 

yritysten kansainvälisen kilpailun kannalta. (Yritysvastuulaki 2018) 

Viittaan jo aiemmin mainittuun Enron -yhtiöön. Yhtiö julkaisi vuosittain 

yritysvastuuraportin; viimeiseksi jääneessä raportissa luvattiin vähentää päästöjä ja tukea 

sopimuksia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Yhtiö sitoutui noudattamaan 

ihmisoikeuksia ja suojelemaan luontoa ja sen monimuotoisuutta sekä edistämään 

ihmisten hyvinvointia ja ennen kaikkea noudattamaan yritystoiminnassaan läpinäkyvyyttä. 

Seuraavana vuonna romahti johdon ahneuden, ylimielisyyden ja rikollisen toiminnan 

seurauksena. Enronin tapaus on osoituksena, että yritysten yhteiskuntavastuuraportointiin 

on toisinaan tarpeen suhtautua varauksella. (Bakan 2004, s. 74) 

2.3. Yritysvastuutoiminnan kehittyminen suomalaisessa metsäteollisuudessa 

Teollisuustoiminnassa on puhuttu jo 1800 -luvulla patruunamallista, jossa yrityksen 

toiminnasta vastaavalle ja omistavalle taholle kuului yrityksen henkilöstön hyvinvoinnin 

turvaaminen. Myös alueellisen kehityksen katsottiin olevan myös yrittäjän velvollisuus. 

Erityisesti suomalainen metsäteollisuus on siitä tunnettu, että pienillä tehdaspaikkakunnilla 

tehtaiden patruunat pitivät huolta lähes koko paikkakunnan infrastruktuurin 

rakentamisesta ja ylläpidosta. Esimerkiksi tehtailija ja valtiopäivämies Antti Ahlström antoi 

merkittävän panoksensa suomalaisen kansakoululaitoksen luomisessa perustamalla 23 

kansakoulua. (Schybergson 1997) 

Työntekijöiden hyvinvointiin liittyvää työtä on Suomessa harjoitettu eri nimikkeiden alla jo 

1800-luvulta lähtien. Henkilöstöön liittyvät erikoistuneet toiminnot alkoivat kuitenkin 

yleistyä organisaatioissa vasta sotien jälkeen 1950 -luvulla. Sosiaalitoiminnaksi kutsuttu 

työ sisälsi monenlaisia alueita ammattikoulutuksesta (esimerkiksi Kymin 

teollisuusoppilaitos) ja asuntohuollosta liikuntakasvatukseen ja yhtiön järjestämään 

lomatoimintaan. Sosiaalipäälliköiden vastuulla oli työnantajien vapaaehtoisen 

sosiaalitoiminnan laaja kenttä työntekijöiden taloudellisen aseman parantamisesta sekä 

terveyden-, sairaan- ja lastenhoidosta fyysisen kunnon kohottamiseen ja sivistyksen 

edistämiseen. (Lilja 1987, s.185.) 

Sotien jälkeisellä jälleenrakennuksen aikakaudella sosiaalisella toiminnalla oli Suomessa 

työnantajan etuja ylittäviä yleviä päämääriä. Yhtyneiden Paperitehtaiden patruuna Juuso 

Waldenin mukaan tarkoitus oli ”edistää henkilökunnan viihtyvyyttä ja antaa sille 
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mahdollisuus opiskella ja kehittää itseään sekä myös eri teitä vaurastua.” (Walden 1971, 

s.314–315.) 

Paperitehdaspaikkakunnilla tehtiin merkittävää kehitystyötä suomalaisen yhteiskunnan 

sosiaalisen hyvinvoinnin kasvattamiseksi. Niiden vastuulla olivat toiminnot, joita nykyään 

ylläpidetään lakisääteisesti julkishallinnon tai siihen rinnastettavan tahon toimesta, kuten 

koulut, kirkot, sairaudenhoito, kaupat ja jopa maatilat. Paperitehtaat harjoittivat myös 

rahoitustoimintaa, lainoittamalla henkilöstönsä talonrakentamista. Näillä toimilla haluttiin 

sitouttaa henkilöstö heti työsuhteen alussa yritykseen. (Lilja 1987, s.190) 

Modernina aikakautena suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat kohdanneet ongelmia 

kansainvälisillä markkinoilla, koska eivät ole kyenneet huomioimaan toimintaansa 

vaikuttavia asioita. Metsä-Botnia rakensi vuonna 2007 Uruguayihin sellutehtaan, joka oli 

siihen mennessä suurin suomalainen ulkomaille tehty investointi, yli miljardi euroa. Jo 

pelkästään rakentaminen sai kansainvälistä huomioita, kun argentiinalaiset 

mielenosoittajat saivat hankkeen seisahtumaan. Syynä oli se, ettei hankkeesta oltu 

neuvoteltu ennakkoon eri sidosryhmien kanssa, kuten esimerkiksi kansalaisjärjestöjen. 

(Changemaker 2018) 

2.4. Standardit ja ohjeistukset 

Vastuullisesta liiketoiminnasta on olemassa useita kansainvälisesti hyväksyttyjä 

periaatteita ja ohjeistuksia, jotka pyrkivät säätelemään ja ohjaamaan yritysten ja erilaisten 

organisaatioiden toimintaa. Noudattamalla tällaisia ohjeistuksia yritys viestii organisaation 

ulkopuolisille tahoille omista arvoistaan ja toimintavoistaan. 

Yhteiskuntavastuun suositukset ja standardit voidaan jakaa kolmeen osaan: normatiivisiin 

viitekehyksiin, hallintajärjestelmiin ja raportointiviitekehyksiin. (Niskala et al. 2013) 

Normatiiviset viitekehykset kuvaavat millaisia asioita yritysten tulisi ottaa huomioon 

omassa toiminnassaan, mutteivät anna tarkkoja ohjeita siitä, miten vastuullista 

yritystoimintaa toteutetaan käytännössä. Tällaisia viitekehyksiä ovat esimerkiksi YK:n 

Global Compact, OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, YK:n yrityksiä ja 

ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet ja ILO:n Fundamental Rights and Principles 

at Work. Jälkimmäinen julistus koskee lapsi- ja pakkotyövoiman sekä syrjinnän kieltämistä 

että ihmisten järjestämisvapautta. (TEM 2016) 
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Hallintajärjestelmien ohjeet esittelevät kuinka sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen 

vastuullisuuden johtaminen ja hallinta voidaan integroida yrityksen toimintaan. 

Hallintajärjestelmiä edustavat esimerkiksi ISO26000, ISO14000 ja SA8000. (TEM 2016) 

ISO26000 -standardi käsittelee yhteiskuntavastuun terminologiaa ja periaatteita, 

yhteiskuntavastuun tunnistamista ja sidosryhmien osallistamista sekä seitsemää 

yhteiskuntavastuun ydinaihetta: organisaation hallintotapa, ihmisoikeudet, työelämän 

käytännöt, ympäristöasiat, oikeudenmukaiset menettelytavat, totuudenmukainen 

markkinointi sekä yhteisön toimintaan osallistuminen ja työyhteisön kehittäminen. Kyseistä 

standardia ei ole kuitenkaan tarkoitettu sertifioitavaksi. (ISO26000 2018) 

SA8000 -standardissa käsitellään lapsi- ja pakkotyövoimaan, terveyteen ja turvallisuuteen, 

järjestäytymisvapauteen sekä työehtosopimusten noudattamiseen, syrjintään, 

kurinpidollisiin toimenpiteisiin, työskentelyaikoihin, palkanmaksuun sekä 

toimintajärjestelmiin liittyvät asiat. Kyseistä järjestelmää ylläpitää yhdysvaltalainen järjestö 

SAI. Järjestelmää käytetään eniten tekstiiliteollisuudessa. (TEM 2016) 

ISO14000 standardi on ympäristöjohtamisen standardi, joka on edellä mainituista 

järjestelmistä ainut auditoitavissa oleva. Kyseisen standardi ohjeisti muun muassa 

elinkaariarviointia ja kasvihuonekaasupäästöjen hallintaa. (TEM 2016) 

Erityisesti metsäteollisuusyrityksien toimintaa ohjaavat muun muassa FSC (Forest 

Stewardship Council) ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) -

sertifikaatit. Molemmat sertifikaatit ohjaavat taloudellisesti kestävää metsien käyttöä, jotka 

asettavat metsien hoidolle lukuisia vaateita. Sertifioinnilla pyritään turvaamaan myös 

metsien monimuotoisuuden säilyminen ja virkistyskäyttömahdollisuus. 

Raportointiviitekehykset tarjoavat ohjeistusta vastuullisuuden mittaamista, viestintää ja 

varmistusta varten. Tärkeimpiä ovat GRI ja IIRC (integroidun raportoinnin ohjeistus) sekä 

EU:n uusi direktiivi ei-taloudellisen tiedon raportoinnista. GRI (Global Reporting Iniative) 

on kansainvälinen järjestelmä, jonka tavoitteena on luoda toimintamalli 

yhteiskuntavastuun raportointiin. Nykyisin monet kansalliset ja kansainväliset yritykset 

noudattavat GRI-standardin mukaista yhteiskuntavastuuraportointi -järjestelmää. 

Raportoinnin laadun varmistamisen periaatteina GRI-ohjeisto pitää raportoitavan tiedon 

tasapuolisuutta, selkeyttä, täsmällisyyttä, oikea-aikaisuutta, vertailukelpoisuutta ja 

luotettavuutta. (Harmaala & Jallinoja 2012, s.224.) 
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Niin suomalaisissa kuin kansainvälisissäkin organisaatioissa on käytössä ns. 

Whistleblowing järjestelmä. Tällä tarkoitetaan ilmoituskanavaa, jonka kautta organisaation 

jäsenet ja ulkoiset sidosryhmäläiset voivat ilmoittaa yritykseen kohdistuvista 

väärinkäytösepäilystään. Whistleblowing-kanavaan tulleet ilmoitukset tutkitaan yleensä 

kolmannen osapuolen toimesta, ei siis yrityksen itsensä sisällä. Järjestelmän avulla 

pystytään turvaamaan väärinkäytöksestä ilmoittavan henkilön anonymiteetti. 

Suomalaisten pörssiyritysten sekä finanssimarkkinoilla toimivien yritysten edellytetään 

käyttävän Whistleblowing -järjestelmää. (Ratsula 2016, s.233.) 

2.5. Normatiiviset viitekehykset 

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Global Compact on aloite, jolla kannustetaan yrityksiä 

maailmanlaajuisesti ottamaan käyttöön kestäviä ja sosiaalisesti vastuullisia toimintaohjeita 

ja raportoimaan niiden täytäntöönpanosta. Global Compact on toimintakehys, jossa 

määritellään kymmenen periaatetta ihmisoikeuksien, työvoiman, ympäristön ja korruption 

torjunnalle. Moni kansainvälinen yritys, esimerkiksi Unilever, antaa etusijan toimittajille, 

jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Global Compact -aloitetta.  

Global Compact on järjestelmä, joihin yritykset voivat suoraan sitoutua ilman, että 

yrityksen kotivaltio sitoutuu noudattamaan järjestelmää. Muissa järjestelmissä valtioiden 

hallitukset antavat sitoumuksen periaatteiden noudattamisesta yrityksissä. Vuonna 2000 

julkaistun Global Compact -aloitteen vuoden 2018 loppuun mennessä oli allekirjoittanut 

noin 13.000 eri yhteisöä yli 160 valtiosta, joista yrityksiä oli noin 10.000, Suomesta 

mukana on 78 yhteisöä. (Global Compact 2018) 

Global Compactin perustana toimivat seuraavat yleismaailmalliset periaatteet: YK:n 

ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -

oikeuksia koskevat julistus, Rion ympäristöä ja kehitystä koskeva julistus sekä YK:n 

korruption vastainen yleissopimus. Aloitteen allekirjoittaneilla yrityksillä on myös 

velvollisuus raportoida YK:lle vuosittain vastuullisuusperiaatteiden noudattamisesta. 

Global Compact on verkosto, johon kuuluvat hallitukset, yritykset ja työjärjestöt, joiden 

toimintaan se pyrkii vaikuttamaan ja organisaatiot, jotka edustavat yhteiskunnan eri 

sidosryhmiä. Kuvassa 7 on esitetty YK:n Global Compactin kymmenen periaatetta. 
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Kuva 7: YK:n Global Compact -periaatteet 

2.6. Sidosryhmät 

Sidosryhmät ja niiden odotukset yhtiötä kohtaan ovat tärkeä lähtökohta organisaation 

yhteiskuntavastuun määrittelyssä. Jokainen organisaatio on aktiivisesti tekemisissä 

sidosryhmiensä kanssa. Sidosryhmillä tarkoitetaan kaikkia niitä tahoja, joilla on vaikutusta 

organisaation toimintaan tai joihin organisaation toiminnalla on vaikutusta. (Talvio & 

Välimaa 2004, s.48.) Sidosryhmä on kiinnostunut oman etunsa kannalta organisaation 

aikaansaannoksista ja menestymisestä. 

Sidosryhmäsuhde voi perustua esimerkiksi omistajuuteen (omistajat, sijoittajat), 

sopimukseen tai asiakassuhteeseen (työntekijät, asiakkaat ja alihankkijat), lainsäädännön 

velvoitteisiin (viranomaiset, lainsäätäjät) tai yleisen kiinnostukseen yhtiötä tai sen 

toimialaa tai muita sidosryhmiä kohtaan (etujärjestöt, kansalaisjärjestöt, media). 

(Rohweder, 2004, s. 194.) 

Organisaation tehtävänä on tunnistaa itse kaikki ne sidosryhmät joihin se omalla 

toiminnallaan vaikuttaa tai voisi vaikuttaa, sekä positiivisesti että negatiivisesti. Esimerkiksi 

yrityksen menestys tai menestymättömyys vaikuttaa suoraan omistajiin. (Juutinen & 

Steiner, 2010, s.83). 

Ihmisoikeudet:  

1. Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään. 

2. Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin. 

 

Työelämä: 

3. Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta 

tunnustamista. 

4. Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista 

5. Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista. 

6. Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän 

poistamista. 

 

Ympäristö: 

7. Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa 

8. Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa. 

9. Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä. 

 

Korruption vastaisuus: 

10. Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta 
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2.7. Vaateet ja rakenne eettisille ohjeistuksille 

Yrityksen yhteiskuntavastuun toteutumista ohjataan yrityksen sisäisten ja joidenkin 

ulkoisten sidosryhmien osalta yrityksen eettisellä ohjeistuksella. Eettiselle ohjeistukselle 

on olemassa erilaisia nimityksiä, kuten eettinen koodi, työyhteisön pelisäännöt, eettiset 

periaatteet, liiketoiminta periaatteet tai eettinen toimintaohje. Myös englanninkielinen termi 

Code of Conduct on hyvin yleinen myös Suomessa. Eettinen ohjeistus linjaa näkemyksen 

siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin työyhteisössä ja kaikessa toiminnassa millä 

liiketoimintaa ohjataan. 

Organisaation eettisen ohjeistuksen pitäisi perustua yrityksen olemassa oleviin arvoihin. 

Eettisiä toimintaohjeita laadittaessa tulisi koko työyhteisön tulla mukaan niiden laadintaan. 

Toimintaohjeiden tulisi toimia henkilöstön yhteisenä toimintaperiaatteena, kun 

organisaation sidosryhmät toimivat päivittäin työyhteisön hyväksi. (Ratsula 2016, s. 36.) 

Toiminnan seuraaminen ja mittaaminen on helpompaa, kun toimintaa voidaan peilata 

olemassa oleviin kirjattuihin periaatteisiin. Erityisen huomionarvoista on se, kun odotettu 

tapa toimia on muodollisesti kuvattu ja viestitetty koko työyhteisölle etukäteen ennen 

niiden käyttöönottoa, niin mitä seuraamuksia toimintatapojen vastaisesta toiminnasta 

seuraa. (Ratsula, 2016, s.57.) 

Yrityksen eettisillä ohjeilla viestitään organisaation toimintamallista myös ulkoisille 

sidosryhmille, kuten asiakkaat, sijoittajat ja tavaran- ja palvelujen toimittajat. Yritysten 

eettisten toimintaohjeiden rakenteelle ja muodolle ei ole olemassa mitään virallista 

määritelmää.  
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3. Kotkamills Oy ja sen toiminnot 

 
 
3.1. Yrityksen profiili 

Kotkamills Oy on vuonna 2010 perustettu metsäteollisuusalan yritys, jonka historia ulottuu 

aina vuoteen 1872, jolloin norjalainen Hans Gutzeit tuli Kotkaan ja perusti yrityksen 

nykyiselle paikalle edelleenkin toiminnassa olevan sahan. Kotkamills Oy:n oli vuoteen 

2010 asti osa metsäteollisuuskonserni Stora Ensoa Oyj:tä, joka myi nykyisen Kotkamills 

Oy:n liiketoiminnot monikansalliselle pääomasijoitusyhtiö Open Gate Capitalille. Vuonna 

2015 suomalainen pääomasijoitusyhtiö MB-rahastot osti enemmistöosuuden yrityksen 

osakekannasta, lisäksi uusiksi omistajiksi mukaan tulivat valtiollinen Suomen 

Teollisuussijoitus Oy, työeläkevakuuttaja Elo sekä sijoitusyhtiö Nordic Mezzanine Oy ja 

lisäksi yrityksen toimiva johto. 

Yrityksen pääpaikkana on Kotka, jossa sijaitsevat myös yrityksen tuotantolaitokset. 

Kotkamills työllistää yhteensä 500 henkilöä, joista Suomessa työskentelee suurin osa. 

Ainoastaan 2 % henkilöstössä työskentelee Euroopan kahdessa eri myyntikonttorissa.  

Yrityksen liiketoiminta-alueet on jaettu kahteen eri liiketoimintayksikköön; 

Kuluttajapakkauskartonkeihin ja Teollisuustuotteisiin. Teollisuustuoteliiketoiminta käsittää 

sekä laminaattipaperi- että sahausliiketoiminnan. Vuonna 2017 yrityksen 

kokonaisliikevaihto oli lähes 300 miljoonaa euroa. Yrityksen toimitusjohtajana on tekniikan 

tohtori Markku Hämäläinen muotonsa ja erityisesti hän vaikutti kartonkiliiketoiminnan 

syntymiseen vuonna 2015. 

Kotkamills Oy on Kotkamills Group Oyj:n tytäryhtiö. Kotkamills Oy:llä on kaksi tytäryhtiötä; 

Kotkamills Absorbex Oy ja Kotkamills Wood Oy. Yrityksen liiketoiminta-alueisiin kuuluvat 

kartongin, laminaattipaperin ja sahatavaran valmistaminen. 

Viittaan tässä tutkimuksessa Kotkamills Oy:tä kuvaamaan koko konsernia luettavuuden 

helpottamiseksi. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan lähemmin kartonkiliiketoimintaa 

ja sen toimintaa, koska tämän työn tekemiseen on vaikuttanut oleellisesti 

kartonkiliiketoiminnan sidosryhmien vaateet. 

3.2. Kartongin ominaisuudet ja käyttökohteet 

Paperien ja kartonkien ominaisuudet ja käyttökohteet eroavat oleellisesti toisistaan. 

Kartonki on usein monikerroksista ja paksua, toisin kuin paperi. Kerroksissa voidaan 

käyttää erilaisia raaka-ainetyyppejä haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi. Kartongin 
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valmistamiseen käytetään sen valmistamiseen erikoistunutta konetta. Tavoitteena yleensä 

on valmistaa kartonkia, jolla on hyvä jäykkyys. (Paulapuro 2000, s.56) 

Alla olevassa kuvassa 8 on esitetty yleisimmät pakkauskartonkilaadut ja miten ne 

sijoittuvat Kotkamills Oy:n tuotesegmentoinnissa. 

 

Kuva 8: Pakkauskartonkien laadut 

Taivekartonkia käytetään erilaisten pakkausten valmistukseen. Taivekartonkia käytetään 

pääasiassa elintarvikkeiden, kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden, makeisten sekä 

lääkkeiden pakkausmateriaalina. Taivekartonkia voidaan päällystää muovilla tai laminoida 

alumiinilla, mutta myös erilaisia muita pinnoitustapoja on, kuten esim. biohajoavilla tai 

muilla ekologisesti kestävillä pinnoitusratkaisuilla. Näin saavutetaan esimerkiksi paremmat 

tiiveysominaisuudet tai parempi lämmön kesto. (Paulapuro, 2000, s.57) 

Kartonkituotteiden tekniset ominaisuudet eroavat toisistaan riippuen siitä millaisella 

tekniikalla kartonki on päällystetty ja miten kartongin eri kerrokset ovat valmistettu. 

Pakkausten käyttökohteet ratkaisevat oleellisesti tuotteiden raaka-aineena käytettävän 

kartongin. Kartonkipakkauksia käytetään ensisijaisesti sekundäärisinä pakkauksina eli sen 

tarkoitus on suojata tuotetta logistisen ketjun aikana. Tuotteiden täytyy olla myös ohuita ja 

kevyitä logististen kustannusten minimoimiseksi, samalla huomioiden 

ympäristövaikutukset. 

Kuvassa 9 havainnollistetaan millaisia teknisiä ominaisuuksia erilaiset pakkauskohteet 

tarvitsevat käyttökohteen mukaisesti eri segmenteissä eli tuotealueissa. 
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Kuva 9: Kartonkien käyttökohteet (Pöyry Consulting 2015) 

3.3. Taivekartongit 

Taivekartonkien markkinat ovat kehittyneet sitten vuoden 2008 talouskriisin ja ennen 

kaikkea sähköisen verkkokaupan lisääntymisen myötä. Yksi maailman arvokkaimmista 

tuotemerkeistä Apple julkaisi vuonna 2007 oman matkapuhelinmallinsa iPhonen, joka 

muutti maailmantaloutta. Samassa yhteydessä taivekartonkien kysyntä on kasvanut, kun 

pakkauksia tarvitaan enemmän verkkokaupasta ostettujen yksittäispakattujen tavaroiden 

toimittamiseen suoraan kuluttajille. (Deutschman 2011) 

Kuvassa 10 havainnollisestaan miten taivekartongin kulutus on muuttunut vuoden 2006 

jälkeen suhteessa EU:n alueen bruttokansantuotteeseen (BKT) ja yksityiseen 

kulutukseen. Vuoden 2008 finanssikriisi aiheutti laskun yksityiseen kulutukseen, mutta 

nousi yhden vuoden jälkeen lähes edeltävälle kasvutasolle vuodeksi kunnes taas kasvu 

pysähtyi. Vuodesta 2017 eteenpäin edellä mainittujen muuttujien arvioidaan kasvavan 

noin 2 % vuodessa.  
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Kuva 10: Kartongin kulutus suhteessa bruttokansantuotteen kasvuun (Pöyry Consulting, 

RISI, Euroopan komissio 2016) 

Useat maat maailmassa, muun muassa Saksa on säätämässä lakia, joka kieltäisi 

mineraaliöljyn käytön painomusteen raaka-aineena elintarvikepakkauksissa, koska 

tutkimusten mukaan niissä voi tapahtua mineraaliöljyn siirtymää elintarvikkeeseen. 

Erityisesti kierrätysmassasta valmistettua kartonkia käytetään elintarvikepakkauksena ja 

siitä voi siirtyä tutkimusten mukaan mineraaliöljyä syötäviin elintarvikkeisiin. Kiina ja 

Sveitsi ovat jo kieltäneet kierrätyskuidun käytön pakkausmateriaaleissa suorassa 

elintarvikekontaktissa. (EFSA 2010) 

3.4. Kuluttajapakkauskartongit 

Konsulttiyhtiö Pöyry arvioi vuonna 2017, että valkaistun kemiallisen sellun kysyntä kasvaa 

maailmassa vuosittain noin 2,5 % seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tähän 

vaikuttavat vauhdilla etenevät maailmanlaajuiset megatrendit, erityisesti 

kaupungistuminen eli urbanisoituminen sekä kuluttajien ostovoiman vahvistuminen. 

On tutkittu, että urbanisoituminen kiihdyttää myös puukuidusta valmistettujen tuotteiden 

kysyntää. Keskiluokan käytettävissä olevat tulot kasvavat etenkin kehittyvissä maissa, 

jolloin se kasvattaa myös neitseellisestä sellusta valmistettujen tuotteiden kysyntää, kuten 

kartongin. Väestön ikääntyminen kasvattaa hygieniatuotteiden tarvetta. Muuttoliike 

maaseudulta kaupunkeihin jatkuu erityisesti kehittyvissä maissa, kuten Afrikassa ja 

Aasiassa, jolloin taas modernit toimitusketjut lisäävät pakkaustuotteiden tarvetta. 

Digitaalisten ratkaisujen yleistyminen tulee laskemaan valkoisen kierrätyskuidun 

saatavuutta. Älykkään jätehuollon ja vesijärjestelmien ratkaisut tulevat tarjoamaan paljon 
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liiketoimintamahdollisuuksia. Kiertotaloudessa resurssien ja materiaalien käyttöä tullaan 

tehostamaan niin, että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät kierrossa. (Sitra 2018) 

Ympäristön kuormituksen vähentämiseksi kulutuksen painopistettä on siirretty uusiutuviin 

luonnonvaroihin. Kartongista valmistetut pakkaukset, joita voidaan kierrättää ja jotka 

voidaan elinkaaren päätteeksi käyttää bioenergiaksi, ovat kestävää kehitystä. Esimerkiksi 

elintarvikkeiden pakkaus suojaa ruoan niin, että elintarvike säilyy viimeiseen 

käyttöpäiväänsä asti hyvin. Tällöin ruokaa ei tuhlata, eikä turhia ympäristökuormituksia 

pääse syntymään. (Metsäteollisuus 2018) 

3.5. Kotkamills osana kiertotaloutta 

Puukuidun hyödyntäminen ja kierrätys on yksi yrityksen menestystekijöistä. Puun ja sen 

jalosteiden hyödyntäminen kaikissa tuotantoketjun vaiheissa vähentää yrityksen 

hiilijalanjälkeä ja on myös taloudellisesti kannattavaa. Raakapuun laudoiksi sahauksen 

jälkeen syntyvä sahanpuru ja hake ovat täysin hyödynnettävissä yrityksen muissa 

prosesseissa. Purusta tuotetaan laminaattipaperin valmistuksessa tarvittavaa sellua, jota 

ei tarvitse valkaista ympäristöä kuormittavilla kemikaaleilla. Sellu tuotetaan yrityksen 

omassa sellutehtaassa, joka on laminaattipaperikoneen välittömässä läheisyydessä. 

Tällöin voidaan myös minimoida sellunkuljetuksen logistiset vaikutukset.  

Puunsahauksen yhteydessä syntyy myös haketta, joka hyödynnetään 

kartonginvalmistuksessa lähes samoin menetelmin kuin sahanpurusellua. Hake hierretään 

tehtaan CTMP (chemi-thermomechanical pulp) -laitoksessa kuitumassaksi, joka käytetään 

kartongin keskimmäisenä kerroksena. 

Sellutehtaan tuotannossa sivutuotteena syntyy mustalipeää. Nykyisin mustalipeää 

hyödynnetään energiantuotannossa polttamalla sitä, jolloin myös hiiltä vapautuu 

ympäristöön eikä ole sitoutuneena kiinteästi mihinkään. Mustalipeän hyödyntämistä 

pakkauskartongin pinnoitteena ollaan kehittämässä. Tällä hetkellä muovitonta kartonkia 

valmistaan seoksesta, jossa on sekä biopohjaista että epäorgaanista materiaalia. 

Kuvassa 11 on kuvattu puun hyödyntäminen Kotkamills Oy:n toiminnoissa. 
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Kuva 11: Kotkamills, puun hyödyntäminen yrityksen toiminnoissa 

Sekä kartongin että laminaattipaperin valmistuksen jälkeen niitä jatkojalostetaan. 

Laminaattipaperista valmistetaan yleensä rakennusmateriaalina käytettäviä levyjä tai 

muita taso- ja pintamateriaaleja. Yleensä näiden tuotteiden käyttöikä on kymmeniä vuosia 

ja ne pystytään kierrättämään niitä esimerkiksi murskaamalla ja hyödyntämällä johonkin 

muuhun käyttökohteeseen tai energiantuotantoon. 

Kotkamills Oy:n kartongista jatkojalostetaan kuluttajatuotteita, kuten suojapakkauksia 

kulutustuotteille tai elintarvikekäyttöön tarkoitettuja juomakuppeja. Dispersiopäällysteiset 

juomakupit ovat kierrätettäviä, eikä niitä tarvitse hävittää kaatopaikalle. Käytetty kartonki 

on biohajoavaa ja se on arvokasta raaka-ainetta muille paperi- ja kartonkituotteille, joissa 

voidaan hyödyntää kierrätyskartonkia. Kotkamills pystyy hyödyntämään kierrätyskuituja 

omissa prosesseissaan täysin. (Kuva 12: Kotkamills osana kiertotaloutta) 

 

Kuva 12: Kotkamills osana kiertotaloutta 
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Vielä nykyisin kartonkikupit kierrätetään harvoin niiden muovipinnoitteen vuoksi, koska 

muovia on vaikea taloudellisesti kannattamatonta erottaa paperikuidusta. 

3.6. Kotkamills Oy:n eettinen toiminta 

Kotkamills Oy:ssä ei ole aikaisemmin tehty tutkimusta yrityksen eettisestä toiminnasta, 

mutta yrityksen toimintaa on arvioitu toisinaan asiakasauditointien samoin kuin vuosittain 

tehtävän lakisääteisen tilintarkastuksen yhteydessä. Tilitarkastuskertomus antaa 

tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yrityksen toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta. Siinä siis tarkastellaan yrityksen lakisääteisten velvollisuuksien 

noudattamista. Jos yritys läpäisee vuosittaisin tilintarkastuksen, voidaan yrityksen katsoa 

myös toimineen eettisten periaatteiden mukaisesti, ainakin yhteiskunnan sille 

määrittelemän minimivelvoitteen mukaisesti. 

Yrityksen eettisten toiminnan toteutumista ei kuitenkaan tarkastella perinteisesti 

minimivelvoitteen täyttymisen periaatteen pohjalta. Tässä kontekstissa odotetaan 

huomattavasti laajempaa toimintaa, joka perustuu vapaaehtoisuuteen, avoimuuteen ja 

hyvän jakamiseen. Yrityksen eettisellä toiminnalla ei ole lain määräämää velvoitetta. Yritys 

voi itse määritellä täysin vapaaehtoisesti yrityksen oman eettisen normiston, jota se voi 

noudattaa tai olla noudattamatta. Yhteiskunta ei valvo näiden normien noudattamista, eikä 

näin ollen myöskään niiden noudattamatta jättämisestä voi juridisesti rangaista. Toinen 

asia on miten muut sidosryhmät suhtautuvat yrityksen toimintaan ja sen antamiin 

odotusarvoihin. Mikäli yritys on selkeästi ilmaissut toimivansa yhteiskuntavastuukontekstin 

mukaisesti, niin yritystä myös tarkastellaan erityisesti sidosryhmien toimesta toteutuvatko 

annetut lupaukset. (Ratsula 2014, s.18.) 

Suomalaisessa yritysmaailmassa on lisääntynyt yritysten yhteiskuntavastuullinen toiminta. 

Usein se ilmenee vapaaehtoistyön tai muun sosiaalisen yhteistyön tukemisena sekä 

urheilusponsorointina. Kotkamills on vuodesta 2015 lähtien tehnyt yhteistyötä Sotek -

säätiön kanssa, joka työllistää muun muassa kehitysvammaisia. Kotkamills on yhteistyön 

kautta työllistänyt omissa hallinnollisissa tukitehtävissään useita kehitysvammaisia 

henkilöitä. Yhteistyöllä edellä mainitun säätiön kanssa yritys kiteyttää viestinsä 

laajennetusta yhteiskuntavastuustaan sekä omasta toiminnastaan. Yritys ottaa huomioon 

kaikki yrityksen sidosryhmät sekä huolehtii myös apua tarvitsevista vastuullisella ja 

kestävällä tavalla. 
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3.7. Aiempien henkilöstötutkimusten tuloksia 

Kotkamills Oy:ssä on tehty vuodesta 2014 alkaen kolme laajamittaista koko henkilöstöä 

koskevaa henkilöstötutkimusta, joista viimeisin on tehty vuonna 2017. Tutkimuksissa on 

kysytty henkilöstöltä mm. työssä jaksamisesta, johtamisesta ja avoimuudesta. 

Tutkimusten tulokset ovat kehittyneet positiivisesti, koska yrityksen johto on aktiivisesti 

omalla toiminnallaan vaikuttanut työssä jaksamiseen avoimuuden kautta. 

Vuonna 2014 tehdyssä henkilöstötutkimuksessa vastausprosentti oli 50 %, vuonna 2015 

se nousi 68 %:iin ja vuonna 2017 vastausprosentti oli jo 81 %. Vuoden 2017 

tutkimuksessa työntekijöiden vastausprosentti oli 76 % ja toimihenkilöiden 91 %.  

Tutkimuksessa ilmeni, että henkilöstöstä 94 % kokee työyhteisön yhteishengen olevan 

hyvällä tasolla. Lähes vastaavanlaisen tuloksen antoi väittämä, jossa tiedusteltiin 

henkilöstön ja yritysjohdon välisestä luottamuksesta. Henkilöstöstä 90 % oli sitä, että 

mieltä henkilöstön ja johdon välillä vallitsee luottamus. 

Usein yrityksen sisäinen viestintä eli tiedottaminen henkilöstölle saa 

henkilöstötutkimuksissa kritiikkiä. Kotkamills Oy:n henkilöstö on kokenut, että yrityksen 

johto ei ole tiedottanut heille tärkeistä asioista, kuten yrityksen taloudellisesta tilanteesta 

tai avoimista työpaikoista yrityksen sisällä.  

Vaikka viestintävastuu on jokaisella työyhteisön jäsenellä, lähtökohta on, että vastuu 

organisaation viestinnästä on aina johdolla. Johdon vastuulla on kuitenkin delegoida 

viestintä esimieskunnalle, jotka välittävät tiedon henkilöstölle. Tärkeää kuitenkin on, että 

organisaatiossa on nimetty viestinnästä päävastuullinen henkilö. (Juholin, 2017, s.121) 

Edellä mainittujen aikaisempien henkilöstötutkimuksen tuloksia pyritään hyödyntämään 

myös tämän työn tutkimustulosten analysoinnissa. Niistä pyritään löytämään yhtymäkohtia 

ja eroavaisuuksia tämän tutkimuksen tuloksiin, koska aihealueet olivat joiltakin osin 

samanlaisia. Erityisesti negatiiviset muutokset luovat mielenkiintoa selvittää syvällisemmin 

syitä muutoksille. 
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4. Tutkimusaineisto ja menetelmät 

 
 
4.1. Aihealueet 
Yrityksen kaksi tärkeintä sidosryhmää ovat henkilöstö ja asiakkaat. Kotkamills Oy:n 

henkilöstölle teetettiin vapaaehtoinen strukturoitu kyselytutkimus, jonka pääteema oli 

onnistuminen yrityksen eettisessä toiminnassa. Toisena teemana oli selvittää eroavatko 

sidosryhmien tasot toisistaan. Tutkimukseen vastaaminen suoritettiin sähköisellä 

lomakkeella 

Kysely koostui kahdeksasta eri aihealueesta, joiden alla oli yhteensä 58 eri väittämää. 

Aihealueet olivat: 

A. Yhdenvertaisuuden toteutuminen 

B. Työntekijöiden ja yhtiön väliset suhteet 

C. Lahjonnan ja korruption estäminen sekä totuudenmukainen taloudellinen raportointi 

D. Henkilöstön terveys, turvallisuus ja kehittyminen 

E. Ympäristöstä huolehtiminen 

F. Vastuullinen markkinointi ja kilpailulainsäädännön kunnioittaminen 

G. Yhtiön omaisuuden ja tietojen suojaaminen 

H. Lakien ja määräysten noudattaminen, kansainvälisiin ohjeistuksiin sitoutuminen 

Tutkimuksen aihealueet oli pyritty kohdentamaan siten, että henkilöstöön kuuluvien oli 

mahdollista arvioida objektiivisesti yrityksen toimintaa. Tutkimukseen vastaajia oli 

yhteensä 177 henkilöä. Vastaajien määrä edustaa noin 33 % yrityksen koko henkilöstöstä.  

Kotkamills Oy:n henkilöstön kokonaisvahvuus oli joulukuun 2018 alussa yhteensä 542 

henkilöä, joista lähes 500 henkilöä työskenteli Kotkassa, 35 henkilöä Imatran yksikössä ja 

noin kymmenen henkilöä Euroopan kahdessa eri myyntikonttorissa. 

Tästä opinnäytetyöstä rajattiin pois Ympäristöstä huolehtiminen – aihealue, sen laajuuden 

johdosta. Sen tuloksia voidaan käsitellä myöhemmin yrityksen omissa prosesseissa sekä 

muissa mahdollisissa jatkotutkimuksissa. 

4.2. Kuiluanalyysi 

Kuiluanalyysin avulla tutkitaan henkilöstön tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan tekijöitä. 

Tässä tutkimuksessa kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin työnantaja on onnistunut 

vastaamaan henkilön odotuksiin. Kuiluanalyysi tunnistaa toiminnan vahvuus- ja 

kehittämisalueet, jolloin toimenpiteitä voidaan suunnata erityisesti kriittisiin arvoihin. 
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Tämän tutkimuksen kuiluanalyysissä sininen pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) 

kuvaa kunkin arvioidun tekijän (väittämän) merkitystä vastaajille. Kyseessä on siis asian 

tärkeys vastaajalle, kuinka paljon he henkilökohtaisesti arvostavat kyseistä tekijää. 

Arviossa kuusi (6) tarkoittaa erittäin merkittävää ja yksi (1) tarkoittaa ei lainkaan 

merkittävää. 

Punainen pylväs kuvaa puolestaan annetun onnistumisarvion ja merkitysarvion erotusta 

eli kuilua. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) pylväät osoittavat tekijää, joissa 

onnistuminen on arvioitu heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle vasemmalle 

punainen pylväs ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä. Kuiluarvio on kuitenkin 

yleensä negatiivinen. 

Jos tekijät olisivat positiivisia (oikealle osoittavat pylväät), on onnistuminen arvioitu 

korkeammaksi kuin merkitys. Kyseessä saattaisi mahdollisesti olla ylipanostustekijöitä. 

4.3. Tutkimuksen demografiset taustatekijät 

Tutkimukseen osallistuneiden vastaajien ikäjakauma noudattelee melko tarkasti koko 

yrityksen ikäjakaumaa. Suurin vastaajien ikäryhmä on 35–44 -vuotiaat henkilöt (29 %), 

joka on myös yrityksen suurin ikäryhmä (34 %). Henkilöstön keski-ikä on noin 46 vuotta. 

Pienin vastaajien ryhmä oli alle 25 -vuotiaat henkilöt, joiden osuus tutkimukseen 

osallistuneista oli 1 %. 

Kaaviossa 1 näkyy kaikkien tutkimukseen osallistuneiden vastaajien osuudet (palkki) sekä 

koko henkilöstön osuus vastaavissa ikäryhmissä (viiva). 

 

Kaavio 1: Vastaajien ikäjakauma 

Verrattuna yrityksen palveluksessa olevien sukupuolijakaumaan, oli vastaajina olevien 

naisten suhteellinen osuus noin kymmenen prosenttiyksikköä suurempi kuin kaikkien 
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yrityksen palveluksessa olevien naisten osuus. Vastaajina olleiden naisten osuus oli 32 %, 

miesten noin 63 % ja noin 5 % vastaajista ei halunnut ilmoittaa sukupuoltaan. Naisten 

osuus koko yrityksen palveluksessa olevista henkilöistä on 22 % ja miesten 78 %. (Kaavio 

2: Vastaajien sukupuolijakauma) 

 

Kaavio 2: Vastaajien sukupuolijakauma 

Henkilöstöryhmittäin vastaajien jakauma painottui toimihenkilöihin (56 %), vaikka 

toimihenkilöt edustavat koko yrityksen henkilöstöstä noin yhtä kolmasosaa. Vastaajista 

puolestaan työntekijöiden osuus 44 %. Yrityksen henkilöstöstä työntekijätehtävissä 

olevien suhteellinen osuus on 65 % ja toimihenkilöiden osuus 35 %. (Kaavio 3: Vastaajat 

henkilöstöryhmittäin) 

 

Kaavio 3: Vastaajat henkilöstöryhmittäin 

Vastaajissa toimihenkilöiden sekä absoluuttinen että suhteellinen osuus on suurempi 

oletettavasti siksi, että toimihenkilöiden on helpompi osallistua vastaavanlaisiin 

kyselytutkimuksiin jo pelkästään siitä syystä, että heillä on käytössään omat työtilat ja 
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henkilökohtaiset työvälineet, muun muassa tietokoneet. Tutkimuskohteena olevassa 

Kotkamills Oy:ssä työntekijätehtävissä olevat henkilöt ovat yleensä yhteiskäytössä 

olevissa työtiloissa, pääsääntöisesti paperikoneiden valvomoissa, jolloin tutkimukseen 

osallistuminen voi olla hankala toteuttaa. Empiirisen kokemuksen pohjalta voidaan myös 

todeta, että työntekijöihin kuuluvat kokevat tämänlaatuiset tutkimukset jokseenkin 

etäiseksi suhteessa heidän omaan työhönsä samoin kuin vaikuttamismahdollisuudet 

koetaan vähäisiksi. 

4.4. Tulosten lukuarvojen analysointi 

Henkilöstölle tehdyssä tutkimuksessa vastaajat arvioivat sekä onnistumista että 

merkittävyyttä. Molemmissa arvioissa asteikko on yhdestä kuuteen (1-6), jossa 1 

tarkoittaa onnistuu erittäin huonosti ja 6 tarkoittaa onnistuu erittäin hyvin. Lukuarvoissa 1-3 

ovat kriittisiä tekijöitä, joihin pitäisi panostaa nopeasti, jotta muutosta positiiviseen tason 

suuntaan saataisiin aikaiseksi. Lukuarvoissa 4-6 ovat positiivisia tekijöitä, joihin ei tarvitse 

kiinnittää niin paljon huomioita, mutta pitää yllä nykyistä tasoa. On kuitenkin huomattava, 

että mikäli onnistumis- ja merkitysarvojen erotus (kuilu) on negatiivinen, niin attribuuttien 

merkitys kasvaa mitä negatiivisempi luku on, vaikka onnistumisarvo olisi korkea. 
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5. Tutkimuksen tulokset 

 
 
5.1. Sisäisen sidosryhmän tulokset 

 
A. Yhdenvertaisuuden toteutuminen 

Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli Suomessa voimaan vuonna 2015. Sen mukaan työnantajan 

tulee edistää työntekijöidensä yhdenvertaisuutta, eikä se saa syrjiä työntekijöitään tai 

työnhakijoita. Lain mukaan yrityksen, jolla on työsuhteessa vähintään 30 henkilöä, tulee 

laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelmassa pitää esittää konkreettisia 

toimenpiteitä edistääkseen tasa-arvoisen ja monimuotoisen työyhteisön toteutumiseksi. 

Lainsäädäntö koskee sekä välitöntä että välillistä syrjintää, häirintää ja työnantajan 

velvoitetta tehdä kohtuullisia mukautuksia työn sisällössä sekä yrityksen 

infrastruktuurissa. Tämän lisäksi työnantajalla on velvoitteita muun muassa 

kehitysvammaisia ihmisiä kohtaan, jotta he voisivat tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden 

kanssa ja suoriutua työtehtävistään. 

Ehkä tunnetuin suomalaisen yrityselämän työsyrjintätapaus sattui vuonna 2008, jolloin 

Johanna Korhonen haki Lapin Kansa -sanomalehden päätoimittajan tehtävää, johon 

hänet myös valittiin. Korhoselta oli työhaastattelussa kysytty, oliko hän tai hänen 

puolisonsa poliittisesti aktiivinen. Korhonen oli vastannut kysymykseen kieltävästi. Hän ei 

myöskään ollut oikaissut haastattelussa Lapin Kansan omistaja Alma Median Oyj:n 

toimitusjohtaja Kai Telanteelle syntynyttä virheellistä käsitystä siitä, että hänen puolisonsa 

olisi mies. Telanne sai tietää Korhosen puolison sukupuolesta nimettömän tekstiviestin 

välityksellä. Pian tämän jälkeen hän purki Korhosen kanssa tehdyn työsopimuksen. 

Korkein Oikeus tuomitsi Kai Telanteen sakkoihin työsyrjinnästä. (Telanne 2015)  

Tämän tutkimuksen Yhdenvertaisuus -aihealueeseen alle on koottu 11 eri väittämää, 

joista tähän työhön oli valittu neljä eri väittämää. Tutkimukseen valitut tarkemmin 

tarkasteltavat aihealueet ovat: 

I. Henkilöstön perusoikeuksien kunnioittaminen 

II. Monimuotoisen työyhteisön kunnioittaminen 

III. Palkkausperusteiden syrjimättömyys 

IV. Uralla etenemisen mahdollistaminen 
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Yhdenvertaisuuden arvioidaan toteutuvan kohtuullisesti Kotkamills Oy:ssä. Kaikkien 

Yhdenvertaisuus -teeman alla olevien tekijöiden keskiarvo on 4,7. (Kaavio 4: 

Yhdenvertaisuus) 

 

Kaavio 4: Yhdenvertaisuus 

Henkilöstöstä tämän aihealueen vastauksiin 17 % ei pystynyt arvioimaan onnistumista. 

Havaintoarvojen jakauma eli keskihajonta, joka kuvaa miten havaintoarvot ryhmittyvät 

keskiarvon ympärille eli mitä pienempi keskihajonta on, sitä lähemmäs keskiarvoa ja 

samalla toisiaan luvut ovat ryhmittyneet. Yksi havainto on, että mitä iäkkäänpään 

ikäryhmään vastaaja kuuluu, sitä pienempi oli yleisesti onnistumisarvojen keskihajonta. 

Mutta toisaalta yksi attribuutti (kysymys) liittyen palkkausperusteisiin aiheutti suuren 

keskihajonnan ikääntyneimmissä henkilöissä.  

I. Henkilöstön perusoikeuksien kunnioittaminen 

Kun tarkastellaan eri väittämien arvioiden jakaumia, niin voidaan havaita lievää hajontaa, 

mutta ei oleellisia eroja. Kun huomioidaan koko tutkimuksen vastaajat, lähes 72 % 

vastaajista on sitä mieltä, että yritys on onnistunut erittäin hyvin (lukuarvo 6) tai hyvin (5) 

henkilöstön perusoikeuksien toteutumisessa. Noin 5 % kaikista vastaajista ei osannut 

arvioida miten henkilöstön perusoikeuksien kunnioittaminen toteutuu. Ainoastaan 2,3 % 

henkilöstöstä arvioi, että yritys onnistuu huonosti (2) perusoikeuksien kunnioittamisessa.   

Henkilöstön arvion mukaan perusoikeuksien toteutuminen yrityksessä voidaan arvioida 

olevan korkealla tasolla, kun kokonaiskeskiarvo oli 4,9 ja hajonta oli 0,9.  
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II. Monimuotoinen työyhteisö 

Monimuotoisen työyhteisön toteutuminen arvioidaan heikommaksi kuin perusoikeuksien 

toteutuminen. Toisaalta kysymyksen asettelu voi aiheuttaa vastaajissa epävarmuutta; 

kysytäänkö heidän omakohtaista suhtautumista monimuotoisuuteen vai arvioivatko 

vastaajat yrityksen harjoittamaa toimintaa. 

Tulosten perusteella monimuotoisen työyhteisön toteutumiseen työntekijät suhtautuvat 

kriittisemmin kuin toimihenkilöt. Yli 55 -vuotiailla miehillä onnistumisarvioiden keskiarvo oli 

3,9. Kaikkien vastaajien keskiarvo oli 4,5. Syytä yli 55-vuotiaiden miesten kriittiseen 

suhtautumiseen olisi hyvä tutkia syvällisemmin. 

III. Palkkausperusteet eivät ole syrjiviä 

Palkkausperusteet arvioidaan olevan kohtuullisen hyvät, mutta kun toteutumista 

tarkastellaan henkilöstöryhmien kesken, niin eroja voidaan nähdä. Tutkimuksessa ilmeni, 

että työntekijöiden arviot palkkauksen oikeudenmukaisista perusteista olivat korkeammat 

kuin toimihenkilöiden. (Kaavio 5: Palkkausperusteet eivät ole syrjiviä, henkilöstöryhmä 

jako). Työntekijöiden palkkausta ohjaa hyvin voimakkaasti Paperiteollisuuden 

työehtosopimuksen määräykset, jossa on sovittu työpaikkakohtaisesti luotava 

palkkausjärjestelmä. Paperiteollisuudessa työtekijöiden palkat ovat perinteisesti olleet 

kaikkien palkansaajien kärkikastia. Syynä siihen on erilaiset lisät, jotka muodostuvat muun 

muassa vuorotyöstä. Työntekijöiden tyytyväisyys palkkaukseen oli hyvällä tasolla, 

kaikkien keskiarvon ollessa 4,5 ja hajonta 1,3. Iäkkäimmät työntekijät (yli 55 vuotta) olivat 

tyytymättömimpiä keskiarvon ollessa 4,1 ja myös heidän vastausten hajonta oli suurin 1,6. 

Toimihenkilöiden osalta keskiarvo oli 4,4 ja vastausten hajonta 1,1. Iäkkäämpien 

toimihenkilöiden arviot palkkausperusteista olivat taas korkeammalla ollen 4,8 ja hajonta 

oli 1. 

Eroavaisuuksia henkilöstöryhmien välillä ikäryhmiin jaoteltuna selittää hyvin pitkälti se, 

että toimihenkilöillä on kaikilla henkilökohtaiset palkat, jolloin myös palkkojen kehittyminen 

perustuu henkilökohtaiseen panostukseen eikä niinkään kollektiiviseen järjestelmään. 

Toimihenkilöillä iän sekä kokemuksen tuoma kompetenssi vaikuttaa myös palkkaukseen, 

jota ei koeta syrjivänä.  
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Kaavio 5: Palkkausperusteet eivät ole syrjiviä, henkilöstöryhmä jako 

IV. Meriitteihin perustuva uralla eteneminen 

Uralla eteneminen perustuen meriitteihin eli henkilön omiin ansioihin, voidaan nähdä 

selkeätä poikkeamaa verrattaessa muihin yhdenvertaisuusteeman alla oleviin väittämiin; 

kokonaiskeskiarvo oli 3,9. Syynä kokemukseen voi olla se, että yrityksen osaamisen 

hyödyntäminen ja viestinnän läpinäkyvyys on koettu lievästi puutteelliseksi ja vaatisi 

kehittämistä. Tässä attribuutissa oli selkeimmin havaittavissa, että iäkkäämpien 

henkilöiden (yli 55 -vuotiaat) vastausten hajonta oli pienin (0,8, muut 1,1) ja myös 

keskiarvo oli korkein (4,1, muut 3,7). Arvio voidaan selittää luultavammin nuorempien 

henkilöiden asenteella, jolloin myös uralla eteneminen koetaan liian hitaana suhteutettuna 

henkilön omaan näkemykseen osaamistasostaan. 

V. Kuiluanalyysi yhdenvertaisuuden toteutumisessa 

Onnistumisen ja merkityksen keskinäisestä suhteesta muodostettu kuiluanalyysi näyttää 

yhdenvertaisuus -käsitteen alla melko kaksijakoiselta. Lähes kaikki attribuutit koettiin 

merkitykseltään tärkeiksi. Suurin kuilu oli palkkausperusteiden syrjivyydessä, joka oli -1,1. 

Palkkausperusteet ovat sensitiivinen asia, jolloin myös niiden kasvaa. Kyseistä kuilua 

voidaan pitää jo kriittisenä tekijänä yrityksen toiminnassa. Vaikka palkkausperusteet 

olisivat selvät yrityksen johdolle, niin niistä olisi myös viestittävä yrityksen henkilöstölle 

avoimesti. (Kaavio 6: Yhdenvertaisuus väittämien kuiluanalyysi) 

Erityisen hyvää on se, että Henkilöstön perusoikeuksien arvostamisen kuiluarvo on -0,3. 

Tätä voidaan pitää onnistumisena. 
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Kaavio 6: Yhdenvertaisuus väittämien kuiluanalyysi 

B. Työntekijöiden ja yhtiön väliset suhteet 

Yrityksen keskeisin sidosryhmä on yrityksen henkilöstö. Yritysjohdon ja henkilöstön 

välisten suhteiden täytyy toimia moitteettomasti, koska muutoin yrityksen toiminta 

häiriintyy ja sillä on välittömät seuraamukset yritykset liiketoimintaan. 

Suomessa on kaikille kansalaisille ja yrityksille on turvattu järjestäytymisoikeus. 

Järjestäytymisoikeus on perusihmisoikeus, vaikka tätä oikeutta loukataankin monissa 

maissa. Vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta järjestöjen tehtäväksi nähdään ennen 

kaikkea epäkohtien esiin nostaminen julkisuudessa. Yhteistyön edellytyksenä on yhteisen 

tavoitteen lisäksi samanlainen arvopohja sekä se, että yhteistyö tukee sekä yrityksen että 

järjestön ydintoimintaa. 

Sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa on vahva ammattiyhdistysperinne, jota 

yritykset pääsääntöisesti kunnioittavat. Suomessa myös yritykset useimmiten kuuluvat 

omiin työnantajajärjestöihin. Työnantajajärjestön ja ammattiyhdistyksen välillä solmitaan 

useimmiten koko valtakuntaa koskevia kollektiivisia työehtosopimuksia, jotka sitovat 

yleensä kaikkia alan yrityksiä. Muualla maailmassa, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa, ei 

suhtauduta yhtä suopeasti ammattiyhdistysliikkeisiin. Yhdysvalloissa työntekijöiden 

järjestäytymisaste on noin 11 %, kun taas Suomessa se on noin 73 %. 

(Ammattiyhdistysliike USA:ssa 2018 ja Tilastokeskus 2018) 

Tämän tutkimuksen Työntekijöiden ja yhtiön väliset suhteen -aihealueeseen alle on koottu 

kymmenen eri väittämää, joista tähän työhön valittiin kolme eri väittämää. Tutkimukseen 

valitut tarkemmin tarkasteltavat väittämät ovat: 
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I. Yhtiö kunnioittaa järjestäytymisoikeutta 

II. Henkilöstön ja yritysjohdon välillä vallitsee avoin ja luottamuksellinen suhde 

III. Henkilöstö nauttii työstään 

Työntekijöiden ja yhtiön väliset suhteet arvioidaan toteutuvan yleisesti hyvin Kotkamills 

Oy:ssä. Kaikkien kyseisen teeman alla olevien tekijöiden keskiarvo on 4,83. Kaikkien 

tämän aihealueen väittämien mediaani arvo oli 5, joka kertoo siitä, että ainakin yli puolet 

annetuista arvioista on ollut joko hyvä (5) tai erittäin hyvä (6). (Kaavio 7: Työntekijöiden ja 

yhtiön väliset suhteet). Tämän aihealueen vastauksiin noin 8 % henkilöstöstä ei kyennyt 

antamaan arviota. 

 

Kaavio 7: Työntekijöiden ja yhtiön väliset suhteet 

I. Järjestäytymisoikeuden kunnioittaminen 

Tulosten perusteella henkilöstö on arvioinut, että yhtiön kunnioitus järjestäytymisoikeutta 

kohtaan on onnistunut hyvin. Kun huomioidaan koko tutkimuksen vastaajat, yli 75 % 

vastaajista on sitä mieltä, että yritys on onnistunut hyvin (5) tai erittäin hyvin (6) 

henkilöstön järjestäytymisoikeuksien kunnioittamisessa. Noin 11 % kaikista vastaajista ei 

osannut arvioida kuinka yritys kunnioittaa järjestäytymisoikeutta. Henkilöstöstä 4,5 % 

arvioi, että yritys onnistuu huonosti (2) tai erittäin huonosti (1) järjestäytymisoikeuden 

kunnioittamisessa.  

Huomionarvoista on se, että 35–44 -vuotiaat toimihenkilömiehet arvioivat tässä 

attribuutissa onnistumisen olleen 5,7, keskihajonnan ollessa 0,5. Muutenkin kaikki 

kyseisen ikäryhmän henkilöt ovat antaneet onnistumisen arvoksi 5,5 keskihajonnan 

ollessa 0,9. 
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II. Henkilöstön ja yritysjohdon välinen luottamus 

Johtajuus voi vaatia tiettyä etäisyyttä, joka auttaa katsomaan työyhteisöä kokonaisuutena, 

eikä pelkästään sen sisältä. Yksinäisyys voi olla luonnollinen osa johtajuutta. Hallittu 

etäisyys ei kuitenkaan ole helppoa. Jos esimies on alaisen ystävä, niin esimies ei 

välttämättä enää kykene olemaan aidosti esimies ja tarvittaessa puuttumaan epäkohtiin 

muotoilee emeritusprofessori Marita Paunonen-Ilmonen kirjassaan (2016). On kuitenkin 

eri asia toimia vastuullisesti ja luoda työyhteisöön luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri. Se 

vaatii konkreettisia toimenpiteitä ja kaikkien henkilöstöryhmien mukaan ottamista 

säännöllisiin keskusteluihin. Erityisesti luottamusmiesorganisaatio on keskeisessä 

asemassa yhtenäisen luottamuksen saavuttamisessa. Luottamusmiesten pitäisi, 

sananmukaisessa merkityksessä, olla luottamuksen arvoisia ja toimia tarvittaessa viestien 

suodattajina yritysjohdon ja edustamansa henkilöstöryhmän välissä. 

Tässä tutkimuksessa käy ilmi, että yritysjohdon ja henkilöstön välinen luottamus on 

kohtalainen, kokonaisarvosanan ollessa 4,44. Arvioiden keskihajonta oli 1,19 ja mediaani 

5. Tulos oli linjassa vuonna 2017 Kotkamills Oy:ssä tehdyn henkilöstötutkimuksen kanssa. 

Aikaisempien tutkimusten perusteella luottamus yritysjohtoon on olennaisesti kasvanut 

vuodesta 2014 lähtien. Kuusiportaisella asteikolla se on noussut vuoden 2014 3,5:stä 

vuoden 2017 4,4:ään. (Kaavio 8: Henkilöstön ja yritysjohdon välinen luottamus, kaikki) 

 

Kaavio 8: Henkilöstön ja yritysjohdon välinen luottamus, kaikki 

Tilastollisesti suurin epäluottamus oli 45–54 -vuotiailla naistyöntekijöillä, antaen 

keskiarvon 3,2 ja keskihajonnan 1,5. Vastaavasti saman ikäluokan miestyöntekijöiden 

luottamuksen keskiarvo oli 4,8 ja keskihajonta 0,8. Tämän perusteella voidaan todeta, että 

luottamuksen rakentaminen erityisesti 45–54 -vuotiaisiin naistyöntekijöihin vaatii 

erityistoimenpiteitä yrityksen johdolta. (Kaavio 9: Henkilöstön ja yritysjohdon välinen 

luottamus, työntekijät) 
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Kaavio 9: Henkilöstön ja yritysjohdon välinen luottamus, työntekijät, mies ja nainen 

III. Henkilöstö nauttii työstään 

Yrityksen henkilöstön olisi hyvä nauttia työstään, sillä epämotivoitunut henkilöstö on sille 

enemmän eriyttävä kuin kokoava voima. Yrityksen henkilöstön hyvinvointi on myös 

Kotkamills Oy:n arvojen mukaista toimintaa ja yritys pyrkii koko ajan parantamaan 

henkilöstön työssä jaksamista ja viihtyisyyttä. Mitä paremmin henkilöstö voi, sitä 

paremmin myös yritys menestyy. Lähes 90 % henkilöstöstä kokee nauttivan työstään. 

Mediaani on 5 ja keskihajonta 1,06. (Kaavio 10: Henkilöstö nauttii työstään, kaikki) 

 

Kaavio 10: Henkilöstö nauttii työstään, kaikki 

IV. Kuiluanalyysi työntekijöiden ja yhtiön välisistä suhteista 

Kyseisessä aihealueessa huomionarvoista oli se, että ikäryhmässä 35–44 -vuotiaille 

miestoimihenkilöille järjestäytymisoikeuden kunnioittamisen merkitysarvo oli 4,6, jolloin 

kuiluarvo oli 1,1 (positiivinen). Todennäköisesti kyseessä on äskettäin (vuoden 2015 

jälkeen) yrityksen palvelukseen tulleet toimihenkilömiehet. Heidän suhtautumisensa 

yrityksen toimintaan ja johtoon on ollut liberaalimpaa kuin muiden ikäryhmien, kun 

0% 
4% 

26% 

48% 

17% 

4% 

20% 

40% 

20% 20% 

0% 0% 0%

15%

30%

45%

60%

1 3 4 5 6 En osaa sanoa

45-54 v,mies,työntekijä 45-54 v,nainen,työntekijä

1,1% 
3,4% 

6,9% 

26,9% 

40,6% 

21,1% 

0,0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

1 2 3 4 5 6 En osaa sanoa

P
ro

se
n

tt
i 



47 

 

huomioidaan myös työsuhteen kesto. Kokonaisuutena kyseisen attribuutin kuiluarvo on -

0,2, jota voidaan pitää erittäin hyvänä. Alhainen kuiluarvo viittaa voimakkaasti alan 

työehtosopimussidonnaisuuteen. 

Attribuutissa Henkilöstön ja yritysjohdon välinen luottamus kuiluarvo (-1,1) on merkittävä, 

mutta kun huomioidaan koettu arvo (4,4), niin tulos on yrityksen johdon suoriutumisen 

kannalta siedettävä. Aihealueen kuiluarvot ovat nähtävissä kaaviossa 11. (Kaavio 11: 

Työntekijöiden ja yhtiön väliset suhteet, kuiluanalyysi.) 

 

Kaavio 11: Työntekijöiden ja yhtiön väliset suhteet, kuiluanalyysi 

C. Lahjonnan ja korruption estäminen sekä totuudenmukainen taloudellinen 

raportointi 

Korruptio on päätösvallan väärinkäyttöä, jonka tavoitteena on että jokin taho saavuttaa 

sellaisen edun johon hänellä ei ole suoranaista oikeutta. Suomessa lahjontaa on pidetty 

hyvin maltillisena verrattuna muihin maihin, mutta Suomessa korruptio-ongelmana on 

pidetty niin sanottuja ”hyväveli verkostoja”, jotka mahdollistavat aineettoman edun 

antamisen muun muassa uusien työpaikkojen tai muiden edustuksellisten tehtävien 

saamisessa. (Transparency Finland 2013) 

Organisaation sidosryhmissä, erityisesti sekä tiedotusvälineissä että muissa 

kansalaisjärjestöissä, suuren painoarvon saa lahjontaan ja korruptioon syyllistyminen. 

Suurta huomiota Suomessa on saanut tapaus, jossa Vantaan entinen kaupunginjohtaja 

Jukka Peltomäki syyllistyi törkeään lahjuksen ottamiseen. Vantaalainen arkkitehtitoimiston 

omistajan katsottiin antaneen Peltomäelle ja tämän lähipiirille 268.000 euron arvosta 

rahallista etua vastapalveluksena siitä, että Peltomäki oli järjestellyt kaavamuutoksia 

arkkitehtitoimiston eduksi vuosien 2006-2011 välisenä aikana. (Peltomäki 2018.) 
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Tämän tutkimuksen Lahjonnan ja korruption estäminen, sekä totuudenmukaisuus -

aihealueeseen alle on koottu kahdeksan eri väittämää, joista tähän työhön oli valittu kolme 

eri väittämää tarkempaan tarkasteluun. Tutkimukseen valitut tarkasteltavat aihealueet 

ovat: 

I. Kotkamills Oy:n taloudellinen raportointi on totuudenmukaista 

II. Yritys ei edesauta rahanpesua hyväksymällä poikkeuksellisia maksujärjestelyjä 

III. Yritys kestitsee liikekumppaneitaan kohtuudella ja sopivalla tavalla 

Tässä aihealueessa vastaajilla oli hyvin suurta epävarmuutta arvioin antamisessa, sillä 

kaikkien kahdeksan väittämän vastauksissa ”En osaa sanoa” –vastauksia oli yhteensä 51 

%. (Kaavio 12: Lahjonnan ja korruption estäminen ja taloudellinen raportointi, 

onnistumisen jakauma.)  

 

Kaavio 12: Lahjonnan ja korruption estäminen ja taloudellinen raportointi, onnistumisen 
jakauma 

Työntekijöiden henkilöstöryhmässä ”En osaa sanoa” -vastauksia oli kaikista vastauksista 

69 %. Tämä kertoo siitä, että mitä kauemmas mennään hallinnollisista tehtävistä, niin sitä 

vaikeampaa on arvioida kyseessä olevia viitekehyksen väittämiä. Vastanneista kuitenkin 

lähes puolet, noin 47 %, antoi vähintäänkin hyvän arvion (4-6).  Annettujen arvioiden 

kokonaisonnistuminen oli 5,2, joka on aineistossa erityisen hyvä. (Kaavio 13: Lahjonnan ja 

korruption estäminen ja taloudellinen raportointi, onnistumisen keskiarvot) 
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Kaavio 13: Lahjonnan ja korruption estäminen ja taloudellinen raportointi, onnistumisen 

keskiarvot 

I. Kotkamills Oy:n taloudellinen raportointi on totuudenmukaista 

Yhteiskuntavastuukeskustelu on ollut huomion kohteena esimerkiksi yhdysvaltalaisen 

maailman suurimman energia-alan yrityksen Enronin kirjanpitoon liittyvien väärinkäytösten 

myötä, joka johti yhtiön lopulta Yhdysvaltojen taloushistorian suurimpaan konkurssiin 

vuonna 2001. Samoin autonvalmistajat Chrysler ja Daimler-Benz sekä lääkealan yritys 

GlaxoSmithKline ovat myös väärentäneet taloudellisia tunnuslukujaan. (Margret & Peck 

2015, s. 120) Näiden sekä muiden suurten yhtiöiden toiminta on johtanut tiukempiin 

tarkastuksiin sekä läpinäkyvämpiin tilinpitokäytäntöihin ja raportointiin. 

Tässä tutkimuksessa henkilöstöstä lähes 60 % arvioi, että yrityksen taloudellinen 

raportointi on totuudenmukaista (arvot 4-6). Kuitenkin 38 % ei pysty arvioimaan 

onnistumista. (Kaavio 14: Yrityksen taloudellisen raportoinnin totuudenmukaisuus)  

 

Kaavio 14: Yrityksen taloudellisen raportoinnin totuudenmukaisuus 
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II. Yritys ei edesauta rahanpesua hyväksymällä poikkeuksellisia 

maksujärjestelyjä 

Suomen taloushistorian yksi puhutuimmista rahanpesurikosepäilyistä tapahtui vuoden 

2018 syksyllä, kun poliisi teki Turun saaristoon laajamittaisen iskun Airiston Helmi -

nimiseen kiinteistöyhtiöön. Poliisi ilmoitti syyksi rikosepäilyt törkeästä rahanpesusta ja 

törkeästä veropetoksesta. Yhtiön epäillään syyllistyneen useiden miljoonien eurojen 

rahapesuun ja käyttäneen pimeää työvoimaa rakennustöissä. (Yle 2019) 

Tässä tutkimuksessa ilmeni, että henkilöstöstä 51 % ei kyennyt arvioimaan 

rahanpesuväitettä, kun taas 49 % arvioi, että yritys on onnistunut vähintäänkin hyvin 

(arvot 4-6) sen estämisessä. (Kaavio 15: Rahanpesun estäminen).  Työntekijöistä 72 % ei 

pystynyt arvioimaan väitettä ollenkaan.  

 

Kaavio 15: Rahanpesun estäminen 

III. Yritys kestitsee liikekumppaneitaan kohtuudella ja sopivalla tavalla 

Suomen valtio säätelee erittäin voimakkaasti mitä asioita valtionhallinnon johtavien 

virkamiesten ja henkilöstön on otettava huomioon, jos heille tarjotaan etuja, lahjoja tai 

vieraanvaraisuutta sidosryhmäyhteistyössä tai muussa virkatoiminnassa. Valtion 

työmarkkinalaitos on ohjeistanut sallitun ja kielletyn rajoja, niin pitkälti kuin se on 

mahdollista yleisellä ohjeella; Valtioneuvoston ohjesääntö 17 §. Rangaistavaa on lahjan 

tai edun antaminen ja vastaanottaminen palvelussuhteessa olevien 

vaikutusmahdollisuuksien johdosta. 

Vastaavaa lainsäädäntöä ei kuitenkaan ole yksityisellä sektorilla, mutta yritykset itse 

ohjeistavat vapaaehtoisesti mikä on soveltuvaa ja asiaankuuluvaa. Vieraanvaraisuus ei 

kuitenkaan ole aina niin yksiselitteinen, koska se on pitkälti kulttuurisidonnainen. 

Esimerkiksi metsäteollisuusyritys Stora Enso on ohjeistanut hyvin seikkaperäisesti mikä 
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on hyväksyttävää vieraanvaraisuutta. Ohjeistukset on löydettävissä yrityksen 

internetsivustoilla.  

Kotkamills Oy:n sisäisen sidosryhmän tutkimuksessa kuvaavaa on se, että myös tässäkin 

attribuutissa jako henkilöstöryhmien välillä oli korkea. Työntekijöistä 73 % ei kyennyt 

arvioimaan, onko yrityksen liikekumppaneiden kestitseminen kohtuullista. Toimihenkilöistä 

noin 33 % ei arvioinut onnistumista tässä väitteessä. Kokonaisuudessaan annettujen 

onnistumisarvioiden keskiarvo oli 5,2, mitä voidaan pitää hyvänä. 

IV. Kuiluanalyysi lahjonnan estämisestä sekä totuudenmukaisesta 

taloudellisesta raportoinnista 

Aihealueen väittämissä kuilut olivat hyvin pienet, vaihteluvälin ollessa -0,1 - -0,6. Suurin 

onnistumiseen vaikuttanut tekijä on luultavasti se, että aihealueen väittämien arviointi ei 

onnistunut noin 50 prosentille vastaajista. Näin ollen arvion antaneiden vastauksien 

merkitys kasvoi oleellisesti. (Kaavio 16: Kuiluanalyysi, lahjonta ja taloudellinen raportointi) 

Taloudellisten tunnuslukujen ja muihin raportointiin sekä yrityksen asiakassuhteiden 

hoitamiseen liittyvissä seikoissa erityisesti työntekijätehtävissä olevien henkilöiden on 

vaikeaa arvioida onnistumista. 

 

Kaavio 16: Kuiluanalyysi, lahjonta ja taloudellinen raportointi 

D. Henkilöstön hyvinvointi, turvallisuus ja ammatillinen kehittyminen 

Hyvinvoiva työyhteisö mahdollistaa yrityksen menestymisen. Esimerkiksi M. Nakari on 

väitöskirjatutkimuksessaan (2003) todennut, että työyhteisön hyvä ilmapiiri vähentää 

stressiä ja sairauspoissaoloja. Myönteisen työilmapiriin kehityksen kokeneissa 

työyhteisöissä työntekijät uskovat muita useammin ilmapiiriin vaikuttavien tekijöiden 
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kehittyvän myös tulevaisuudessa parempaan suuntaan. Myös stressi heikentää 

ammatillista itsetuntoa, jolloin myös uuden omaksuminen on vaikeampaa. 

Tämän tutkimuksen Henkilöstön terveys, turvallisuus ja ammatillinen kehittyminen -

aihealue koostui kahdeksasta eri väittämästä, joista tähän työhön valittiin kolme eri 

väittämää tarkempaan tarkasteluun.  

Tutkimukseen valitut tarkasteltavat aihealueet ovat: 

I. Henkilöstö huolehtii työhyvinvoinnistaan 

II. Henkilöstö noudattaa työturvallisuus ja -suojelumääräyksiä ja -ohjeita 

III. Henkilöstö huolehtii henkilökohtaisesta ja ammatillisesta kehityksestään 

Kyseessä olevan aihealueen onnistumisien keskiarvot olivat tutkimuksen heikoimmat, 

kokonaiskeskiarvon ollessa 4,6. Tässä aihealueessa kaikkiin väittämiin annettiin eniten 

arviointeja, jolloin ”En osaa sanoa” -vastausten määrä oli tutkimuksen alhaisin, vain 6,9 %. 

(Kaavio 17: Henkilöstön terveys, turvallisuus ja ammatillinen kehittyminen) 

 

Kaavio 17: Henkilöstön terveys, turvallisuus ja ammatillinen kehittyminen 

I. Henkilöstö huolehtii hyvinvoinnistaan 

Yksi tutkimuksen alhaisimmista onnistumisen arvioista antoi henkilöstön hyvinvoinnista 

huolehtiminen. Tässä attribuutissa väittämän lisäosana oli, että henkilöstö innostaa myös 

työtovereitaan huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Kaikkien vastaajien onnistumisen 

keskiarvo oli 4,4. Selkeitä eroja henkilöstöryhmien välillä ei esiintynyt, mutta miesten ja 

naisten välillä esiintyi; yli 55 -vuotiaiden naispuolisten henkilöiden antama arvio 

onnistumisesta oli tasan 5 (N=9). Miehet, jotka kuuluivat 35–44 -vuotiaiden ryhmään, 

onnistumisen keskiarvo oli tasan 4 (N=28). 
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Vaikka onnistuminen oli huonointa tässä aihepiirissä, niin tuloksia ei voida pitää erityisen 

huonoina. Jokaiselle oma terveys on tärkeää, mutta yleisen elämänkokemuksen 

perusteella voi sanoa, että enemmän olisi tehtävissä. Kotkamills Oy:ssä sairauspoissaolot 

ovat vähentyneet oleellisesti vuodesta 2015 alkaen. Sairauspoissaoloprosentti on lähes 

puolittunut vuoden 2014 tasosta (6,3 %), kun tarkastelujakso ulotetaan vuoden 2018 

loppuun asti, ollen 3,4 %.  

II. Henkilöstö noudattaa työturvallisuus ja -suojelumääräyksiä ja -ohjeita 

Turvallinen työpaikka on lähtökohta kaikelle teolliselle toiminnalle. Työantaja on vastuussa 

työturvallisuuden ja -suojelun järjestämisestä, mutta myös työntekijän vastuu on suorittaa 

työtehtävänsä annettuja ohjeistuksia ja lakeja noudattaen. Työsuojelu ei ole pelkästään 

fyysisen toiminnan eli koneiden ja kaluston turvallista ja asiallista käyttöä, vaan myös 

henkisen toiminnan suojelua. (Työturvallisuuslaki 2002) 

Tässä tutkimuksessa kyseessä olevan väittämän kaikkien vastaajien keskiarvo on 4,6. 

Kun tarkastellaan henkilöstöryhmittäin, niin havaitaan selkeä ero vastausten jakaumien 

kanssa. Miestoimihenkilöt suhtautuvat kriittisemmin (mediaani 4) 

työturvallisuusmääräysten noudattamisen onnistumiseen kuin miestyöntekijät (mediaani 

5). Miestoimihenkilöiden onnistumisen arvioinnin keskiarvo on 4,1 ja -työntekijöiden 4,7. 

Todennäköisesti tulosten ero johtuu siitä, että toimihenkilöt pääsääntöisesti ohjaavat 

työntekijöitä ja arvioivat heitä tässä viitekehyksessä. (Kaavio 18: 

Työturvallisuusmääräysten noudattaminen, miehet) 

Jos kysymys olisi kohdistunut vastaajaan itseensä, eikä olisi käytetty sanaa työntekijä, niin 

tulos olisi luultavasti ollut erilainen. 

 

Kaavio 18: Työturvallisuusmääräysten noudattaminen, miehet 
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III. Henkilöstö huolehtii henkilökohtaisesta ja ammatillisesta kehittymisestä 

Henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen kehittäminen on yhteistyötä sekä työnantajan 

että henkilöstön kesken. Liiketoiminnan kehittymisen myötä myös henkilöstölle tulee tarve 

kehittää itseään vastaamaan työn vaatimuksiin. Myös kansainväliset lait ja asetukset 

ohjaavat monissa eri tehtävissä vaadittavia tietoja ja taitoja.  

Ammatilliseen kehittymiseen kriittisimmin suhtautuivat 25–34 -vuotiaat miehet. Kyseisen 

ryhmän arvioista 28 % oli kriittisiä (arvot 1-3). Vastaavia arvoja seuraavan ikäryhmä (35–

44 -vuotiaat miehet) antoi suhteellisesti vähemmän kriittisiä arvioita, osuuden ollessa 12 

%. Kokonaisuudessaan henkilöstöryhmien välillä ei ollut havaittavissa oleellisia eroja. 

(Kaavio 19: Ammatillinen kehittyminen, miehet, kaksi ryhmää) 

 

Kaavio 19: Ammatillinen kehittyminen, miehet, kaksi ryhmää 

IV. Kuiluanalyysi henkilöstön hyvinvoinnin, turvallisuuden ja ammatillisen 

kehittymisen suhteen 

Aihealueen kahdeksassa väittämässä kuiluarvot olivat keskimäärin -1. Henkilöstö kokee 

työturvallisuus ja -hyvinvointiasiat tärkeiksi, mutta eivät tee henkilökohtaisesti tarpeeksi 

asioiden eteen. Erityisesti turvallisuusohjeiden noudattaminen on merkittävyydeltään 

korkealla, mutta kuiluarvo on -1,1, kun merkittävyys on 5,7. Miestyöntekijöiden osaltava 

kuiluarvo on -0,75, merkittävyyden ollessa 5,4. Työntekijämiesten kohdalla kyse voi olla 

siitä, että toisinaan työturvallisuusohjeet koetaan työtä hidastavina tekijöinä, eikä 

välttämättä tiedosteta ohjeiden noudattamatta jättämisestä koituvia riskejä. (Kaavio 20: 

Kuiluanalyysi, henkilöstön hyvinvointi ja kehittyminen) 
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Kaavio 20: Kuiluanalyysi, henkilöstön hyvinvointi ja kehittyminen 

F. Vastuullinen markkinointi ja kilpailulainsäädännön kunnioittaminen 

Markkinoinnin vastuullisuus voi olla monisyinen aihe yritysten osalta, koska 

markkinoinnilla yritetään vaikuttaa ihmisten tunteisiin ja ostokäyttäytymiseen. Yritysten 

velvollisuus on myydä ja markkinoida tuotteitaan niin kustannustehokkaasti kuin se ikinä 

vain pystyy. Markkinointi on onnistunutta mikäli se luo lisää kysyntää yrityksen tuotteille tai 

palveluille. Markkinointi on hyvin pitkälti viestintää ja sen täytyy perustua rehellisyyteen ja 

tietojen oikeellisuuteen. 

Kilpailulainsäädännön tavoitteena on terve ja toimiva kilpailu sekä markkinoiden 

häiriöttömyys. Sekä Euroopan Unionin että kansalliset kilpailulainsäädännöt kieltävät 

yritysten määräävän markkina-aseman väärinkäytön sekä elinkeinonharjoittajien väliset 

kilpailunrajoitukset, esimerkiksi kartellit.  

Keväällä 2018 brittiläinen Cambridge Analytica -niminen yritys sanoi markkinoivansa 

sosiaalisen median informaatiota ja etsivänsä kohderyhmiä, joille toiset yritykset voivat 

kohdentaa markkinointia. Kuitenkin tuli ilmi, että yritys oli kerännyt kymmenien miljoonien 

sosiaalisen median kanava Facebook-käyttäjän tietoja, joilla se oli vaikuttanut esimerkiksi 

yhdysvaltain presidentinvaalikampanjassa. Tämän tultua julki, yrityksen asiakkaiden 

määrä tippui dramaattisesti ja lopulta se ajautui konkurssiin. (Yle 2018) 

Tämän tutkimuksen Vastuullinen markkinointi ja kilpailulainsäädännön kunnioittaminen -

aihealue koostui viidestä eri väittämästä, joista tähän työhön oli valittu kolme eri väittämää 

tarkempaan tarkasteluun.  
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Tutkimukseen valitut tarkasteltavat aihealueet ovat: 

I. Tuotteiden totuudenmukainen markkinointi 

II. Kilpailulainsäädännön noudattaminen 

III. Liikkeenjohdollisten tietojen välittäminen kilpailijoille 

Kyseessä oleva aihealue oli tutkimuksissa kokonaisuutena toiseksi onnistunein, 

kokonaiskeskiarvo oli 5,2. Kuitenkin tässä aihealueessa vastaajilla oli epävarmuutta 

arvion antamisessa, sillä kaikkien viiden väittämän vastauksissa ”En osaa sanoa” –

vastauksia oli yhteensä 43 %. Voidaan siis olettaa, että mitä korkeampi onnistuminen sitä 

korkeampi on myös epävarmojen vastaajien osuus. (Kaavio 21: Vastuullinen markkinointi 

ja kilpailulainsäädännön kunnioittaminen) 

Kun tarkastellaan pelkästään työntekijöiden henkilöstöryhmää, niin ”En osaa sanoa” –

vastauksia oli  57 % kyseisen henkilöstöryhmän kaikista vastauksista. Työntekijöiden on 

vaikeampi arvioida viitekehykseen liittyviä asioita, koska ne ovat melko kaukana heidän 

normaalista työstään. 

 

Kaavio 21: Vastuullinen markkinointi ja kilpailulainsäädännön kunnioittaminen 

I. Tuotteiden totuudenmukainen markkinointi 

Tutkimuksessa tuli esille, että yrityksen nuoremmat henkilöt, alle 35 -vuotiaat, eivät 

kyenneet kunnolla arvioimaan markkinoiko yritys tuotteitaan totuudenmukaisesti. 

Kyseisten ikäryhmien ”En osaa sanoa” -vastausten osuus oli 37 %. Muiden ikäryhmien 

suhteelliset vastausprosentit olivat noin puolet tästä. Muissa ikäryhmissä yli 50 % 

vastaajista arvioi onnistumisen olleen vähintään hyvä, arvot 5 ja 6. (Taulukko 1: 

Totuudenmukainen markkinointi, ikäryhmittäin) 
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Taulukko 1: Totuudenmukainen markkinointi, ikäryhmittäin 

Kyseinen väittämä sai kaikkein vähiten kriittisiä arvioita tutkimuksen väittämistä. 

Ainoastaan 2,3 % antoi väittämälle arvoja 1-3. 73 % vastaajista arvioi markkinoinnin 

totuudenmukaiseksi. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 5,1. (Kaavio 22: 

Totuudenmukainen markkinointi) 

 

Kaavio 22: Totuudenmukainen markkinointi 

II. Kilpailulainsäädännön noudattaminen 

Suomessa toimi aina vuoteen 1996 asti Finnpap -niminen yhdistys, jonka tarkoitus oli 

toimia suomalaisten metsäteollisuusyritysten yhteisenä myyntiorganisaationa sekä 

kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla ja valvoa jäsentensä tuotteiden markkinointiin 

liittyviä etuja. Tässä yhteydessä Finnpapista voitaisiin nykyisin käyttää termiä kartelli. 

Suomen liityttyä Euroopan Unioniin Finnpap lakkautettiin kilpailulainsäädösten johdosta. 

(Heikkinen 2000, s.75) 

Kilpailusäädännön noudattamisen onnistumista nuorempien (alle 35 -vuotiaat) henkilöiden 

oli vaikeampi arvioida vanhempien henkilöihin (yli 55 -vuotiaat), ”En osaa sanoa” -

vastausten määrä oli 53 %. Ero korostui erityisesti toimihenkilöiden kohdalla; iäkkäämmät 

arvioivat onnistumisen todella korkealle, jolloin 88 % arvioi onnistumisen luokiksi 5-6. 
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Heidän onnistumisen keskiarvo oli 5,6 ja mediaani oli 6.. (Kaavio 23: 

Kilpailulainsäädännön noudattaminen 

 

Kaavio 23: Kilpailulainsäädännön noudattaminen 

III. Liikkeenjohdollisten tietojen välittäminen kilpailijoille 

Kolmen suuren suomalaisen metsäteollisuusyrityksen katsottiin syyllistyneen vuosien 

1997–2004 välisenä aikana lainvastaiseen hintayhteistyöhön ja tietojenvaihtamiseen 

puunhankinnan suhteen. Johtavassa asemassa olleet yritysten edustajat olivat tavanneet 

toisiaan säännöllisesti, jolloin myös tietoja sekä hinnoista että puun saatavuudesta 

vaihdettiin. Näissä tapaamisissa ei tehty päätöksiä, mutta keskusteluilla pyrittiin oleellisesti 

vaikuttamaan yritysten hintakehityksen vakauteen. Vuoden 2017 lopulla päättyneessä 

oikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeus ei kuitenkaan langettanut korvauksia syytetyille 

yrityksille. (Kilpailuvirasto 2018) 

Työntekijöiden henkilöstöryhmään kuuluvien oli vaikeaa arvioida myös tässä väittämässä 

onnistumista. Ainoastaan 30 % kyseiseen henkilöstöryhmään kuuluvista pystyi arvioimaan 

onnistumista. Toimihenkilöillä luku oli päinvastainen, eli 32 % ei kyennyt arvioimaan 

onnistumista. Työntekijöiden osalta arvioitu onnistumisen keskiarvo oli 5,3 ja 

toimihenkilöiden 5,5. Kaikkien onnistumisarviointien keskiarvo tässä väittämässä oli 5,4. 

(Kaavio 24: Liikkeenjohdollisten tietojen välittäminen kilpailijoille, toimihenkilöt ja 

työntekijät) 
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Kaavio 24: Liikkeenjohdollisten tietojen välittäminen kilpailijoille, toimihenkilöt ja 

työntekijät 

IV. Kuiluanalyysi vastuullisessa markkinoinnissa ja kilpailulainsäädännön 

kunnioittamisessa 

Kuiluarvot tässä kokonaisuudessa olivat varsin pienet; kaikkien viiden väittämän keskiarvo 

oli vain -0,3. Kuiluarvojen ollessa pieni, oli myös ”En osaa sanoa” -vastaajien osuus suuri 

(43 %). Voidaan todeta, että vastanneen henkilöstön mielestä yritys on onnistunut 

vastuullisessa markkinoinnissa ja kilpailulainsäädännön kunnioittamisessa. (Kaavio 25: 

Kuiluanalyysi, Vastuullinen markkinointi ja kilpailulainsäädäntö) 

 

Kaavio 25: Kuiluanalyysi, Vastuullinen markkinointi ja kilpailulainsäädäntö 

G. Yhtiön omaisuuden ja tietojen suojaaminen 

Yrityksen omaisuuden hyödyntämistä henkilökohtaisiin tarpeisiin ole pidetty 

hyväksyttävänä ja siitä voi muodostua verottajan näkökulmasta verotettava etuisuus. 

Myös luottamuksellisen tiedon levittäminen sosiaalisen median kautta on nykyisin helppoa 
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ja se voi myös tapahtua tahattomasti, kuten esimerkiksi yrityksen tiloissa otettujen 

valokuvien myötä. 

Tutkimuksen Yrityksen omaisuuden ja tietojen suojaaminen -aihealueeseen on koottu 

neljä eri väittämää, joista tähän työhön valittiin kaksi tarkempaan tarkasteluun. 

Tutkimukseen valitut tarkasteltavat aihealueet ovat: 

I. Henkilöstö ei käytä yrityksen omaisuutta tai avautuvia tilaisuuksia omaksi edukseen 

II. Henkilöstö ei keskustele luottamuksellista asioista julkisilla paikoilla tai sosiaalisessa 

mediassa 

Tämän aihealueen tulokset vastasivat tutkimuksen keskitasoa. Kaikkien onnistumisien 

keskiarvo oli 5,1 ja ”En osaa vastata” -vastausten määrä oli 23 %. Kaikista kriittisemmin 

onnistumiseen suhtautuivat 25–34 -vuotiaat toimihenkilömiehet, antaen onnistumisen 

arvoksi 4,2. Vastaavasti 45–54 -vuotiaat työntekijämiehet suhtautuivat aihealueen 

väittämiin kaikista positiivisimmin, onnistumisen keskiarvon ollessa 5,3. (Kaavio 26: 

Yrityksen omaisuuden ja tietojen suojaaminen) 

 

Kaavio 26: Yrityksen omaisuuden ja tietojen suojaaminen 

I. Henkilöstö ei käytä yrityksen omaisuutta tai avautuvia tilaisuuksia omaksi 

edukseen 

Ruotsalainen sanomalehti Svenska Dagbladet julkaisi vuoden 2014 lopulla tutkimuksensa, 

jonka mukaan ruotsalainen metsäteollisuusyritys SCA:n toimitusjohtaja Jan Johansson oli 

käyttänyt yhtiön lentokonetta omiin ja perheen yhteisiin loma- ja muihin vapaa-ajan 

matkoihin, jotka suuntautuivat useisiin eri lomakohteisiin kuten Nizzaan ja Dubaihin, 

samoin kuin mennäkseen katsomaan Formula 1 – kisoja sekä jalkapallon 
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maailmanmestaruusotteluita. Samassa yhteydessä yhtiön hallituksen puheenjohtajan 

toimet joutuivat tarkasteluun, jonka jälkeen molemmat henkilöt joutuivat irtisanotuiksi 

tehtävistään. (SCA 2015) 

Kuten koko aihealueeseen, myös tähän väittämään nuoret toimihenkilömiehet (25–34 -

vuotiaat) suhtautuivat epävarmimmin. ”En osaa sanoa” -vastausten määrä oli 33 %, kun 

taas 35–44 -vuotiaiden toimihenkilömiesten vastausten onnistumisen keskiarvo oli 4,5 ja 

epävarmojen vastausten osuus 8%. Kaikkien vastaajien onnistumisen keskiarvo oli 5. 

(Kaavio 27: Yrityksen omaisuuden hyödyntäminen omaksi eduksi) 

 

Kaavio 27: Yrityksen omaisuuden hyödyntäminen omaksi eduksi 

II. Henkilöstö ei keskustele julkisesti luottamuksellisista asioista 

Tiedon välittäminen on nykyään helppoa, erityisesti sosiaalisen media välityksellä. 

Henkilöstö voi jopa tahattomasti välittää sellaista tietoa yrityksestä, jota joko kilpailijat tai 

muut sitä väärin perustein hyödyntävät tahot levittävät eteenpäin tai hyödyntävät omissa 

toiminnoissaan. Myös yrityksen viestintäfunktiolla on keskeinen rooli siinä mitä ja miten 

tiedotetaan yhtiön asioista. Pörsseissä julkisesti noteerattuja osakeyhtiöitä ohjaa myös 

arvopaperimarkkinalaki, joka säätelee tiedonantovelvollisuuksista. 

Tässäkin väittämässä 35–44 -vuotiaat miestoimihenkilöt suhtautuivat kriittisesti 

onnistumiseen. Heidän antama arvio onnistumisesta oli 4,1 ja kukaan heistä ei jättänyt 

arvioimatta väitettä. Kaikki 25–34 -vuotiaat naiset antoivat onnistumisen keskiarvoksi 5,3, 

mediaanin ollessa 5,5 ja keskihajonta 0,92. Kaaviossa on esitetty väittämän vastausten 

jakautuminen edellä mainittujen ikäryhmien osalta. (Kaavio 28: Henkilöstö ei keskustele 

julkisesti luottamuksellisista asioista) 
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Kaavio 28: Henkilöstö ei keskustele julkisesti luottamuksellisista asioista 

III. Kuiluanalyysi yrityksen omaisuuden ja tietojen suojaamisesta 

Onnistumisen ja merkittävyyden kuiluarvo tässä kokonaisuudessa on melko pieni, se oli -

0,6. Tutkittaessa pelkästään miesten odotuksia (merkittävyys), niin alle 35 -vuotiaat 

miehet erottuivat joukosta selkeästi. Heille kyseinen viitekehys oli selkeästi 

merkitykseltään vähäinen verrattuna muihin. Väitteessä Yrityksen omaisuuden 

käyttäminen merkittävyyden keskiarvo oli 3,4 ja kuiluarvo oli 0,1 (positiivinen).  Myöskään 

30 % heistä ei kyennyt arvioimaan tätä väitettä. Tässä on selkeä ero koko populaatioon 

nähden. (Kaavio 29: Kuiluanalyysi yrityksen omaisuuden ja tietojen suojaamisesta) 

 

Kaavio 29: Kuiluanalyysi yrityksen omaisuuden ja tietojen suojaamisesta 

H. Lakien noudattaminen ja kansainvälisiin ohjeistuksiin sitoutuminen 

Maailmalla käytetään termiä compliance, jonka lähin suomennos on 

vaatimuksenmukaisuus. Sillä viitataan lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamiseen. 

Compliance -rikkomus syntyy, kun organisaatio toimii siihen kohdistuvien vaatimusten 

vastaisesti. Nykyään ei välttämättä riitä, että organisaatio noudattaa lakeja, vaan 
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toiminnan tulee vähintäänkin mukailla ulkoisten sidosryhmien asettamia moraalisia ja 

eettisiä vaatimuksia. (Ratsula, 2016) 

Saksalainen autonvalmistaja Volkswagen-konserni päätyi kansainvälisiin otsikoihin 

vuonna 2015. Yhdysvaltalaistoimittajat toivat julki omien testiensä jälkeen, että yhtiön 

epäillään väärentäneen valmistamiensa autojen päästömittauksia autoihin erikseen 

asennettujen tietokoneohjelmistojen avulla. Yhtiötä kohtaan on aloitettu useita 

rikostutkintoja ja sitä uhkaavat kymmenien miljardien korvausvaateet ympäri maailman. 

(Volkswagen 2015) 

Tämän tutkimuksen Lakien noudattamien ja kansainvälisiin ohjeistuksiin sitoutuminen -

aihealueen koottiin viisi eri väittämää, joista tähän työhön oli valittu kaksi tarkempaan 

tarkasteluun. 

Tutkimukseen valitut tarkasteltavat aihealueet ovat: 

I. Yhtiö noudattaa kaikkia Suomen lakeja ja määräyksiä  

II. Yhtiö noudattaa lakeja ja määräyksiä niissä maissa, missä se harjoittaa liiketoimintaa 

Tämän aihealueen onnistumisen keskiarvo oli koko tutkimuksen korkein, 5,5. Kuitenkin 

myös tässä aihepiirissä ”En osaa vastata” -vastausten määrä oli suhteellisen korkea; 47 

%. Yli 55 -vuotiaat toimihenkilöt arvioivat onnistumisen keskiarvon olleen 5,7, keskihajonta 

0,6, antamattomien vastausten määrän ollessa 28 %. (Kaavio 30: Lakien noudattaminen 

ja kansainvälisiin ohjeistuksiin sitoutuminen) 

Tämän aihealueen väitteisiin oli joiltakin osin hyvin haasteellista ottaa kantaa, koska 

vastaajien yhteys asiaan lienee etäinen. Osassa väitteitä jonkin ryhmän ”En osaa vastata” 

osuus oli 100 %. Toisaalta 45–54 -vuotiaiden naistoimihenkiöiden ryhmässä vastaava 

osuus oli 16 %. 

 

Kaavio 30: Lakien noudattaminen ja kansainvälisiin ohjeistuksiin sitoutuminen 
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I. Yhtiö noudattaa kaikkia Suomen lakeja ja määräyksiä 

Kun tarkastellaan koko tutkimuksen kaikkia väitteitä, niin suurin osa väitteistä liittyy 

oleellisesti yhtiön harjoittamaan toimintaan ja sitä kautta voidaan tarkastella myös lain 

noudattamisen suhteen. Koko tutkimuksen kaikkien onnistumisarvioiden keskiarvo oli 4,9 

ja kyseisen väitteen onnistuminen oli 5,5. Todennäköisesti kyse on siitä, että isompaa 

kokonaisuutta arvioitaessa ei huomioida pienempiä yksityiskohtia, jolloin niiden merkitys 

häviää. ”En osaa sanoa” -vastausten määrä oli 29 %, kun taas kaikkien väittämien 

vastaava luku oli 24 %. (Kaavio 31: Yhtiö noudattaa Suomen lakeja, vertailu kaikkiin 

väittämiin) 

Tämän väitteen onnistumisarvioinnissa ei ollut eroja henkilöstöryhmien, iän tai sukupuolen 

väleillä, vaihteluvälien ollessa 5,5–5,6. ”En osaa vastata” -vastausten määrä korostui 

työntekijöiden henkilöstöryhmässä, ollen 44 %.  

 

Kaavio 31: Yhtiö noudattaa Suomen lakeja, vertailu kaikkiin väittämiin 

II. Yhtiö noudattaa lakeja niissä maissa missä se harjoittaa liiketoimintaa 

Kotkamills on suomalainen yritys, joka harjoittaa liiketoimintaa maailman jokaisella 

mantereella. Yrityksellä on kaksi myyntikonttoria Euroopassa, sekä Saksassa että 

Espanjassa. Harjoittaessaan liiketoimintaa muissa maissa yritys joutuu myös 

noudattamaan kyseisen maan lakeja ja muita kansainvälisen kaupan käytäntöjä. 

Lakien noudattamista on suhteellisen helppoa arvioida, koska tietoon tulleet tapaukset 

lainrikkomisesta varmasti päätyisivät myös mediaan hyvinkin nopeasti. Suomalaisille lain 

noudattaminen on ollut aina tärkeää, sen on osoittaneet useat tutkimukset, kuten muun 

muassa Ylen tekemä selvitys vuonna 2014. (Yle, 2014) Toisinaan törmää tapauksiin, 

joissa organisaatiot, esimerkiksi kansalaisjärjestöt, rikkovat tarkoituksella lakia 
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saavuttaakseen muutosta lainsäädäntöön; tällöin puhutaan useimmiten 

kansalaistottelemattomuudesta. Esimerkiksi ympäristöjärjestö Greenpeacen jäsenet 

vuonna 2013 kiipesivät venäläiselle öljynporauslautalle estääkseen sen toiminnan 

arktisilla merialueilla. (Yle 2013) 

Toisinaan yhtiöt siirtävät toimintojaan sellaisiin maihin, joissa jokin asia on laillista tai 

sääntelemätöntä, mutta yhtiön kotimaassa laitonta tai muuten moraalisesti kyseenalaista. 

Tässä väitteessä ”En osaa sanoa” -vastausten osuus nousi kokonaisuudessaan 42 %:iin. 

Selkeämmät erot olivat miestoimihenkilöiden kahden eri ikäryhmän välillä. Alle 35 -

vuotiaista miehistä onnistumisen jätti arvioimatta 47 %, kun taas yli 55 -vuotiaiden 

vastaavaa osuus oli 15 %. Molempien ryhmien onnistumisarvioiden keskiarvo oli korkea, 

5,5–5,7. (Kaavio 32: Lakien ja määräysten noudattaminen toimintamaissa) 

 

Kaavio 32: Lakien ja määräysten noudattaminen toimintamaissa  

III. Kuiluanalyysi lakien noudattamisesta ja kansainvälisiin ohjeistuksiin 

sitoutumisesta 

Onnistumisen ja merkittävyyden kuiluarvo tässä kokonaisuudessa on pienin koko 

tutkimuksessa, keskiarvon ollessa -0,2. (Kaavio 33: Lakien ja kansainvälisten 

ohjeistuksien noudattaminen) 

Kokonaisuudessaan tämän aihealueen onnistumisarviot olivat vahvimpia koko 

tutkimuksessa. Tässä korostui henkilöstön arvostus yhtiötä kohtaan; siihen luotetaan ja 

sen arvioidaan kunnioittavan sekä kansallisia lakeja sekä myös kansainvälisiä 

sopimuksia. Sekä onnistumisen että merkittävyyden keskiarvojen hajonnat olivat pienet, 

onnistumisen hajonta 0,6 ja merkittävyyden 0,5. Kyseiset luvut kertovat siitä, että 

henkilöstön mielipide oli melko yhtenäinen asiassa.  
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Ryhmässä miehet 55 vuotta tai yli, oli henkilöstöryhmien välillä sekä onnistumisen että 

kuilun osalta eroja. Toimihenkilöt suhtautuivat positiivisemmin väittämään, onnistuminen 

oli 5,7, kuin myös merkittävyys, jolloin kuiluksi tuli 0. Työntekijöiden osalta vastaavat arvot 

olivat: onnistuminen 5,1 ja merkittävyys 5,5, jolloin kuiluarvoksi tuli -0,4, joka ei myöskään 

ole huono. 

 

Kaavio 33: Lakien ja kansainvälisten ohjeistuksien noudattaminen 

Sisäisen sidosryhmän tulosten yhteenveto 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 13: Onnistuminen, yhteenveto, sisäinen sidosryhmä) 

havainnollistetaan sisäisen sidosryhmän kaikkien aihealueiden onnistumisarvioiden ja 

merkittävyyksien keskiarvot.  

 

Kuva 13: Onnistuminen, yhteenveto, sisäinen sidosryhmä 

Lisäksi liitteessä 3 on kaikkien väittämien onnistumisien keskiarvot, johon on lisätty puna-

vihreä väriskaala. Taulukossa punainen väri merkitsee heikkoja onnistumisen arvioita ja 

vihreä väri vahvoja onnistumisen arvioita. Väittämät ovat liitteessä 1. 
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5.2. Ulkoisen sidosryhmän tulokset 

Tutkimukseen osallistui yksi Kotkamills Oy:n ulkopuolinen sidosryhmä.  Pyroll Group Oy 

osallistui tutkimukseen sen johdosta, että yritys on sekä alihankkija että asiakas 

Kotkamills Oy:lle. Olettamuksena oli, että tuloksista saa laadullisesti tutkimuksen kannalta 

arvokasta tietoa, koska yhteistyö on ollut yhtiöiden välillä tiivistä. 

Pyroll Group Oy 

Pyroll Group on vuonna 1972 perustettu suomalainen paperi- ja pakkausteollisuuden 

monialayritys, jonka toimialoihin kuuluvat paperin- ja kartonginjalostus alihankintana, 

tukkumyyntitoiminta sekä myös kartonki, muovi-, sekä alumiinipakkausten valmistus. 

Konserni työllistää nykyisin noin 500 henkilöä, joista Suomessa on noin 350 henkilöä 

useammalla paikkakunnalla ja muualla Euroopassa noin 150 henkilöä. Yrityksen omistaa 

Reino Uusitalo perheineen ja yhtiö kotipaikka on Pyhtää. Kotkamills on tehnyt yhteistyötä 

Pyroll Oy:n kanssa vuodesta 2016 lähtien. 

Sidosryhmälle toteutettu kyselytutkimus suoritettiin samoin menetelmin kuin Kotkamills 

Oy:n omalle henkilöstölle, eli strukturoidulla sähköisellä kyselylomakkeella. Aihealueita oli 

yksi enemmän kuin sisäiselle sidosryhmälle, myös kysymysten sisällöt joiltakin kohdin 

erosivat toisistaan. Arviot tehtiin sekä onnistumisen että merkittävyyden suhteen asteikolla 

1-6 ja aineistosta tehtiin myös kuiluanalyysit. 

Kysely osoitettiin kymmenelle henkilölle, joista vastasi henkilöä. Kyselyyn valikoidut 

henkilöt työskentelevät pääsääntöisesti yhtiöiden välisen logistisen toimitusketjun jollakin 

osa-alueella. Sekä Kotkamills Oy:n että Pyroll Groupin edustajat ovat tehneet 

asiakasauditointeja molemmissa yrityksissä, jolloin tuntemus yritysten välisestä 

toiminnasta on olemassa. 

Kysely koostui yhdeksästä eri aihealueesta, joiden alla oli yhteensä 52 eri väittämää. 

Aihealueet olivat: 

A. Yhdenvertaisuus 

B. Työntekijöiden ja yhtiön väliset suhteet 

C. Lahjonnan ja korruption estäminen, sekä totuudenmukainen taloudellinen raportointi 

D. Henkilöstön terveys, turvallisuus ja kehittyminen 

E. Ympäristöstä huolehtiminen 

F. Vastuullinen hankinta 

G. Yhtiön omaisuuden ja tietojen suojaaminen  
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H. Lakien ja määräysten noudattaminen, kansainvälisiin ohjeistuksiin sitoutuminen 

Kohta F – Vastuullinen hankinta oli lisätty ulkoiselle sidosryhmälle verrattuna sisäisen 

sidosryhmän. Aihealueella haluttiin korostaa toimitusketjuun mahdollisesti sisältyviä 

eettisiä ongelmakohtia. Myöskään ulkoisen sidosryhmän osalta Ympäristöstä 

huolehtiminen (osiota E) ei raportoida tässä opinnäytetyössä sen laajuuden johdosta. 

Ulkoisen sidosryhmän osalta kaikkia vastanneita käsitellään vastauksissa yhtenä ryhmänä 

vaikka kyselyssä taustamuuttujina oli kysytty, onko vastaaja asiakas vai alihankkija. Myös 

tässä sidosryhmäosiossa aineisto käsitellään yksinkertaisemmin hakien selkeitä 

poikkeamia aihealueen mediaanivastauksista. Kuiluanalyysi liitetään suoraan aihealueen 

pääotsikon alle tekemättä siitä omaa osiota. Tässä osiossa vertaillaan keskenään sisäisen 

ja ulkoisen sidosryhmien tuloksia mikäli mahdollista. 

A. Yhdenvertaisuuden toteutuminen 

Tämän aihealueen väittämiä oli yhteensä kymmenen, joista tässä tutkimuksessa 

esitellään kolme: 

I. Kotkamills Oy:n henkilöstö kunnioittaa työtoveriensa ja liikekumppaneidensa 

arvokkuutta. 

II. Kotkamills Oy:ssä uralla eteneminen perustuu vain meriitteihin. 

III. Kotkamills ei salli toimitusketjussaan lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä 

Sidosryhmän tekemän onnistumisen arvioinnin Yhdenvertaisuus -osiosta keskiarvo oli 5,3. 

Vertailuna; yhtiön henkilöstö antoi onnistumisen keskiarvoksi 4,4. Kaikkien väittämien 

keskihajonta oli 0,5 ja mediaani 5,5. (Kaavio 34: Yhdenvertaisuus, sidosryhmä) 

 

Kaavio 34: Yhdenvertaisuus, sidosryhmä 
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Sidosryhmän arvio Kotkamills Oy:n henkilöstön kunnioittamisesta työtovereidensa ja 

liikekumppaneiden suhteen oli korkeammalla kuin yrityksen oman henkilöstön antama 

arvio, keskiarvon ollen 4,9 (yrityksen henkilöstön 4,4). Sidosryhmän näkemyksen mukaan 

Uralla eteneminen perustuen vain meriitteihin antoi arvon 4,5 (3,9). Vain ulkoiselle 

sidosryhmälle esitettiin väite liittyen lapsi- tai pakkotyövoiman käytön kieltämiseen 

toimitusketjussaan. Onnistumisen keskiarvo oli 5,6. Ulkoisen sidosryhmän antamista 

arvioista 32 % tässä aihealueessa jäi ilman tulosta, koska vastaajille Kotkamills Oy:n 

sisäinen toiminta on kuitenkin etäällä heidän omista toiminnoistaan. Tämän aihealueen 

väittämien I ja II osalla annettujen vastausten määrä oli korkeampi kuin koko muun 

aihealueen vastausten, ollen noin 90 %.  

Kuiluarvojen keskiarvo onnistumisen ja merkittävyyden välillä oli -0,5, vaihteluväli oli 0 - -

1,2. Suurin (negatiivisin) kuiluarvio oli Uralla eteneminen perustuen meriitteihin (-1,2) ja 

pienin (positiivisin) Lapsi- ja pakkotyövoiman kieltäminen (0). (Kaavio 35: Kuiluarvot, 

Yhdenvertaisuus, sidosryhmä) 

 

Kaavio 35: Kuiluarvot, Yhdenvertaisuus, sidosryhmä 

B. Henkilöstön ja yhtiön väliset suhteet 

Tämän aihealueen väittämiä oli yhteensä kahdeksan, joista tähän tutkimukseen valittiin 

kolme: 

I. Yhtiö kunnioittaa järjestäytymisoikeutta 

II. Henkilöstön ja yritysjohdon välillä vallitsee avoin ja luottamuksellinen suhde 

III. Henkilöstö nauttii työstään 

Sidosryhmän tekemän onnistumisen arvioinnin Henkilöstön ja yhtiön välisten suhteiden 

aihealueen kokonaiskeskiarvo oli 5,5 (yhtiön henkilöstö 4,8). Kaikkien väittämien 
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keskihajonta oli 0,6 ja mediaani 5. (Kaavio 36: Henkilöstön ja yhtiön väliset suhteet, 

sidosryhmä) 

 

Kaavio 36: Henkilöstön ja yhtiön väliset suhteet, sidosryhmä 

Sidosryhmän arvio onnistumisesta järjestäytymisoikeuden kunnioittamisessa, oli 5,4 

(yhtiön henkilöstö 5,2). Henkilöstön ja yritysjohdon välinen luottamus oli 5,0 (4,4). Arvio 

onnistumisesta, joka käsitteli henkilöstön työstään nauttimisesta, oli 5,0 (4,7). Kuiluarvojen 

keskiarvo oli -0,3, Henkilöstön järjestäytymisoikeuden kunnioituksen kohdalla kuiluarvo oli 

+0,1. (Kaavio 37: Kuiluarvot, Henkilöstön ja yhtiön väliset suhteet, sidosryhmä) 

 

Kaavio 37: Kuiluarvot, Henkilöstön ja yhtiön väliset suhteet, sidosryhmä 

C. Lahjonnan ja korruption estäminen, sekä totuudenmukainen taloudellinen 

raportointi 

Tutkimuksen Lahjonnan ja korruption estäminen, sekä totuudenmukaisuus -aihealue 

sisälsi seitsemän eri väittämää, joista tähän työhön valittiin kolme eri väittämää 

tarkempaan tarkasteluun. Tutkimukseen valitut tarkasteltavat aihealueet ovat: 
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I. Yritys ei edesauta rahanpesua hyväksymällä poikkeuksellisia maksujärjestelyjä 

II. Yritys kestitsee liikekumppaneitaan kohtuudella ja sopivalla tavalla 

III. Kotkamills ei tarjoa tai ota vastaan lahjoja tai vieraanvaraisuutta, joka aiheuttaa 

vastavuoroisuuden vaateen. 

Tämän aihealueen väittämät koskivat monelta osin suoraan yhtiön ja sidosryhmän välistä 

toimintaa. Kaikkien väittämien keskiarvo oli 5,3, mutta myös ”En osaa sanoa” -vastausten 

määrä oli myös korkea, 48 %. Toimenpiteet rahanpesun ehkäisemiseksi antoi keskiarvon 

5,8. Arviot Kotkamills Oy:n toiminnasta asiaankuuluvalla tavalla pitäessään yllä 

asiakassuhteita, saivat arvon 5,5. Yhtiön ei katsota kestitsevän kohtuuttomasti 

liikekumppaneitaan eikä ottavan tai tarjoavan sellaisia etuisuuksia, joka voisi aiheuttaa 

vastavuoroisuuden vaateen, onnistumisen arvio 5,2. (Kaavio 38: Lahjonta ja korruptio, 

sidosryhmä) 

 

Kaavio 38: Lahjonta ja korruptio, sidosryhmä 

Kuiluarvo tässä kokonaisuudessa oli positiivinen (0,2), jolloin voidaan todeta että 

onnistuminen ja siihen panostaminen todennäköisesti korostuu jopa liikaa. Pelkästään 

Lahjojen tai vieraanvaraisuuden tarjoamisen osalta kuiluarvo oli jopa 0,8 (onnistuminen 

5,5 ja merkityksellisyys 4,7). (Kaavio 39: Kuiluarvo, Lahjonta ja korruptio, sidosryhmä) 
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Kaavio 39: Kuiluarvo, Lahjonta ja korruptio, sidosryhmä 

D. Henkilöstön hyvinvointi ja ammatillinen kehittyminen 

Tutkimuksen Henkilöstön terveys, turvallisuus ja ammatillinen kehittyminen -aihealueen 

alle koottiin kuusi eri väittämää, joista tähän työhön valittiin kolme eri väittämää 

tarkempaan tarkasteluun.  

Tutkimukseen valitut tarkasteltavat aihealueet ovat: 

I. Henkilöstö noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita 

II. Kotkamills huolehtii aliurakoitsijoiden ja vierailijoiden työturvallisuudesta 

III. Henkilöstö huolehtii henkilökohtaisesta ja ammatillisesta kehityksestään 

Sidosryhmän edustajien arvion mukaan Kotkamills Oy:n henkilöstön hyvinvointi ja 

ammatillinen kehittyminen on hyvällä tasolla. Kaikkien aihealueen väittämien keskiarvo oli 

5,3. Turvallisuusmääräyksien noudattamisen onnistumisarvio 5,0. Aliurakoitsijoiden ja 

vierailijoiden turvallisuuden turvaamisessa annettiin arvo 5,6. Henkilöstön ammatillista 

kehittymistä arvostettiin, onnistumisarvio oli 5,2. Ei osaa sanoa -vastausten osuus koko 

aihealueella oli 33 %. (Kaavio 40: Henkilöstön hyvinvointi ja ammatillinen kehittyminen, 

sidosryhmä) 
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Kaavio 40: Henkilöstön hyvinvointi ja ammatillinen kehittyminen, sidosryhmä 

Kuiluarvo tässä aihekokonaisuudessa oli maltillinen, ollen -0,3, vaihteluväli eri väittämien 

välillä oli -0,7 (Turvallisuusmääräysten noudattaminen) ja -0,1 (Vierailijoiden 

turvallisuudesta huolehtiminen). (Kaavio 41: Kuiluarvo, Henkilöstön hyvinvointi ja 

ammatillinen kehittyminen, sidosryhmä) 

 

Kaavio 41: Kuiluarvo, Henkilöstön hyvinvointi ja ammatillinen kehittyminen, sidosryhmä 

F. Vastuullinen markkinointi ja kilpailulainsäädännön kunnioittaminen 

Tutkimuksen Vastuullinen markkinointi ja kilpailulainsäädännön kunnioittaminen -

aihealueeseen koottiin neljä eri väittämää, joista tähän työhön valittiin kolme eri väittämää 

tarkempaan tarkasteluun.  

Tutkimukseen valitut tarkasteltavat aihealueet ovat: 

I. Tuotteiden totuudenmukainen markkinointi 

II. Kilpailulainsäädännön noudattaminen 

III. Liikkeenjohdollisten tietojen välittäminen kilpailijoille 
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Vastuullinen markkinointi ja kilpailulainsäädännön kunnioittaminen kuuluu oleellisesti 

sidosryhmien keskinäiseen toimintaan. Kotkamills Oy:llä ja Pyroll Oy:llä voi olla useita 

yhtymäkohtia kolmansien tahojen kanssa. Pyroll Oy:llä paperiteollisuuden alihankkijana 

voi olla sellaisia tietoja Kotkamills Oy:n kilpailijoiden hinnoista ja markkinaosuuksista, 

joista Kotkamills hyötyisi suunnitellessaan toimintastrategiaansa. Luottamuksen kuitenkin 

täytyy toimia molempiin suuntiin; tietoja ei vaihdeta. 

Onnistumisenarviot myös tässä kokonaisuudessa oli hyvällä tasolla, kokonaisarvon 

ollessa 5,4. Tuotteiden totuudenmukaisesta markkinoinnista sidosryhmän antoi 

onnistumisarvon 5,6. Kilpailulainsäädännön noudattaminen arvioitiin olevan myös hyvällä 

tasolla, 5,0. Liikkeenjohdollisten asioiden katsottiin pysyvän omina tietoina, josta 

sidosryhmä antoi kokonaisonnistumisen keskiarvoksi 5,6. (Kaavio 42: Vastuullinen 

markkinointi ja kilpailulainsäädännön kunnioittaminen, sidosryhmä) 

 

Kaavio 42: Vastuullinen markkinointi ja kilpailulainsäädännön kunnioittaminen, 
sidosryhmä 

Kuiluarvot olivat hyvin pienet tässä kokonaisuudessa, kokonaiskeskiarvo oli -0,1. 

Liikkeenjohdollisten tietojen välittämisen kuiluarvo oli +0,2 (onnistuminen 5,5 ja 

merkittävyys 5,3). Myös tuotteiden totuudenmukainen markkinointi antoi kuiluksi 

positiivisen arvon, 0,1. Luvut kertovat siitä, että Kotkamills Oy:n arvioidaan tekevän, juuri 

kuten sidosryhmä on sille tavoitteeksi asettanut. (Kaavio 43: Kuiluarvio, vastuullinen 

markkinointi ja kilpailulainsäädännön kunnioittaminen, sidosryhmä) 
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Kaavio 43: Kuiluarvio, vastuullinen markkinointi ja kilpailulainsäädännön kunnioittaminen, 

sidosryhmä 

G. Vastuullinen hankinta 

Logistisen ketjun hallinta on hyvin oleellinen asia yrityksen vastuullisen toiminnan 

kannalta. Yritys ei suoraan pysty päättämään ulkoisten sidosryhmien toiminnasta, mutta 

suurin osa yrityksen vastuullisuusvalinnoista kulminoituu hankintoihin ja sellaisten 

palvelutuottajien suosimiseen, jotka jakavat yrityksen vastuullisuuspyrkimykset. 

Yritysten eettiset hankintaperiaatteet perustuvat pääosin kansainvälisiin sopimuksiin, 

kuten ILO:n tai YK:n julistuksiin. Globaalisti toimivat suuryritykset, jotka suorittavat 

hankintoja alhaisempien kustannusten maista, tekevät usein toimittajiensa riskiarviointeja, 

joissa selvitetään edellä mainittujen organisaatioiden tekemien sopimusten ja ohjeistusten 

pohjalta toimittajien toimintaa. 

Vastuullinen hankinta aihealueena väittämineen esitettiin vain ulkoisen sidosryhmän 

edustajille. Aihealueessa oli vain kaksi väittämää, jotka molemmat käsitellään tässä 

tutkimuksessa: 

I. Kotkamills on sitoutunut vastuulliseen hankintaan 

II. Kotkamills arvioi toimittajiaan säännöllisesti ja puuttuu mahdollisiin epäkohtiin. 

Vastuullinen hankinta kuuluu oleellisesti myös sidosryhmien väliseen toimintaan. 

Kotkamills Oy:llä ja Pyroll Oy:llä voi olla useita yhtymäkohtia erillisten toimittajien kanssa. 

Kotkamills Oy on myös Pyroll Oy:n raaka-ainetoimittaja kartongin osalta, jolloin 

pakkausten valmistajana Pyroll Oy:n on varmistettava, että Kotkamills on vastuullinen 

toimija ja sitoutuu eettisiin periaatteisiin. Molemmissa esitetyissä väitteissä onnistumisen 
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keskiarvot olivat 5,4, arviointien määrän ollessa 83 %. (Kaavio 44: Vastuullinen hankinta, 

sidosryhmä) 

 

Kaavio 44: Vastuullinen hankinta, sidosryhmä 

Kuiluarvo molemmissa väittämissä oli -0,4 (onnistuminen 5,4 ja merkittävyys 5,8). 

H. Yhtiön omaisuuden ja tietojen suojaaminen 

Tutkimuksen Yrityksen omaisuuden ja tietojen suojaaminen -aihealueeseen koottiin neljä 

eri väittämää, joista tähän työhön valittiin kaksi tarkempaan tarkasteluun. 

Aihealue tämä on tärkeä molemminpuolisen luottamuksen saavuttamisen kannalta. 

Molemmat yhtiöt käsittelevät toistensa luottamuksellisia asioita, eikä niitä voi saattaa 

muiden tietoon. 

Tutkimukseen valitut tarkasteltavat aihealueet ovat: 

I. Kotkamills Oy:n henkilöstö ei käytä yrityksen omaisuutta tai avautuvia tilaisuuksia 

omaksi edukseen 

II. Kotkamills Oy:n henkilöstö ei keskustele luottamuksellista asioista julkisilla paikoilla tai 

sosiaalisessa mediassa 

Kokonaisuutena tämä aihealue oli haasteellinen arvioitaessa onnistumista, sillä ”En osaa 

sanoa” -vastauksien osuus oli 53 %. Kokonaisarvio onnistumisesta oli 5,3. Myös ulkoisen 

sidosryhmän arvio henkilöstön Keskustelusta sosiaalisessa mediassa sai alemman 

onnistumisarvon kuin muut aihealueen onnistumiset, ollen 5,0. Kotkamills Oy:n henkilöstö 

ei käytä väärin perustein yrityksen omaisuutta omaksi edukseen, onnistuminen oli 5,3. 

5,4 5,4 5,4 

17% 
22% 

11% 

0%

25%

50%

75%

100%

0

1

2

3

4

5

6

Keskiarvo Kotkamills on sitoutunut vastuulliseen
hankintaan

Kotkamills arvioi toimittajiaan
säännöllisesti ja puuttuu mahdollisiin

epäkohtiin
onnistuminen EOS %



77 

 

Kokonaiskuiluarvo aihealueessa oli -0,4. (Kaavio 45: Yhtiön omaisuuden ja tietojen 

suojaaminen, sidosryhmä) 

 

Kaavio 45: Yhtiön omaisuuden ja tietojen suojaaminen, sidosryhmä 

I. Lakien noudattaminen ja kansainvälisiin ohjeistuksiin sitoutuminen 

Tutkimuksen Lakien noudattamien ja kansainvälisiin ohjeistuksiin sitoutuminen -

aihealueen alle koottiin ulkoiselle sidosryhmälle neljä eri väittämää, joista tähän työhön 

valittiin kaksi tarkempaan tarkasteluun. 

Tutkimukseen valitut tarkasteltavat aihealueet ovat: 

I. Yhtiö noudattaa kaikkia Suomen lakeja ja määräyksiä  

II. Yhtiö noudattaa lakeja ja määräyksiä niissä maissa, missä se harjoittaa liiketoimintaa 

Huomionarvoista on, että Pyroll Oy on sitoutunut noudattamaan omassa toiminnassaan 

YK:n Global Compactin periaatteita. Kyselyssä kysyttiin edellä mainitun asian toteutumista 

Kotkamills Oy:ssä, mutta siihen vastaaminen oli erittäin haasteellista Pyroll Oy:n 

henkilöstölle, joten sen analysointi jätettiin tästä tutkimuksesta pois. 

Aihealueen kokonaisarvio onnistumisesta oli tutkimuksessa ainut aihe, jonka 

onnistumisarvo oli alhaisempi kuin Kotkamills Oy:n henkilöstön antamat arvot. Ulkoisen 

sidosryhmän arvio Lakien ja määräysten noudattamisen onnistumisesta oli 5,3 (Kotkamills 

henkilöstö 5,5). Tässä tutkittujen väitteiden onnistuminen oli todella korkealla tasolla; Yhtiö 

noudattaa kaikkia Suomen lakeja ja määräyksiä oli 5,4 ja Yhtiö noudattaa paikallisia lakeja 

toimintamaissaan oli 5,5. (Kaavio 46: Lakien ja kansainvälisten ohjeiden noudattaminen, 

sidosryhmä) 
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Aihealueen kokonaiskuiluarvo oli -0,4. 

 

Kaavio 46: Lakien ja kansainvälisten ohjeiden noudattaminen, sidosryhmä 
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6. Tulosten tarkastelu 

 
 
6.1. Tulosten arviointi 

Pääasiallinen kysymys, johon tällä opinnäytetyöllä etsittiin vastausta oli, miten Kotkamills 

Oy:n eettinen toiminta toteutuu yrityksen kahden eri sidosryhmän näkökulmasta, ilman 

että yrityksellä olisi kirjattuja eettisiä toimintaohjeita? 

Tutkimuksessa kartoitettiin kahdeksan eri aihealueen ja 58 eri väittämän pohjalta sekä 

henkilöstön mielipidettä yrityksen yhteiskuntavastuusta ja eettisestä toiminnasta. 

Väittämien osalta kysyttiin arviota onnistumisesta sekä niiden merkityksellisyyttä. 

Kysymykset tai väittämät olivat laadittu tutkimusvaiheessa siten, että niiden 

yhteensopivuus oli luontevaa yleisesti hyväksyttyjen eettisten periaatteiden kanssa. 

Opinnäytetyön alussa työn taustoista (kappale 1.1) kerrottaessa mainittiin velvoitteesta 

selvittää yrityksen sidosryhmien käsitykset yrityksestä eettisestä toiminnasta suhteessa 

yleisiin eettisiin käsityksiin, kun yritykselle luodaan eettiset toimintaohjeet. Kyseinen vaade 

on toteutunut tutkimusasetelman kautta hyvin. 

Sisäisestä sidosryhmästä, eli yrityksen henkilöstöstä, tutkimukseen osallistui kolmasosa 

yrityksen henkilöstöstä, vastaajien jakautuessa tasaisesti sekä sukupuolen että iän ja eri 

henkilöstöryhmien kesken. Ulkoisen sidosryhmän koko oli verrattain pieni, mutta oli 

kuitenkin hyödyllinen antamaan kuvan yhden sidosryhmän suhtautumisesta Kotkamills 

Oy:n yhteiskuntavastuun kontekstissa oleviin asioihin.  

Molemmat sidosryhmät vastasivat tutkimukseen sähköisellä kyselyjärjestelmällä. 

Onnistumisen ja merkittävyyden arvioinneissa asteikot olivat yhdestä kuuteen (1-6), jossa 

1 tarkoitti ”onnistuu erittäin huonosti / ei ollenkaan merkittävä” ja 6 tarkoitti ”onnistuu 

erittäin hyvin / erittäin merkittävä”. 

Yleisluontoisesti voidaan todeta, että saadut tulokset ovat onnistumisen kannalta 

vähintäänkin hyvät, kun tutkimusta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Tarkasteltaessa 

tuloksia aihealueittain on eroja havaittavissa kokonaiskeskiarvoon nähden. Kun yksittäisiä 

väitteitä tutkitaan, niin voidaan havaita suuriakin eroavaisuuksia erityisesti eri ikäryhmien 

välillä. (Kaavio 47: Aihealueiden tulokset, sisäinen sidosryhmä) 
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Kaavio 47: Aihealueiden tulokset, sisäinen sidosryhmä 

Suurimmat onnistumisen arviot annettiin Lakien noudattamisen suhteen, jossa lähes 

kaikki vastaajat arvioivat onnistumisen olleet vähintäänkin hyvä (4-6), keskiarvon ollen 

5,5. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että yritys noudattaa lainsäädäntöä kaikkialla missä se 

harjoittaa toimintaa. 

Kriittisimmät arviot annettiin Henkilöstön hyvinvointi -aihealueen suhteen, jossa keskiarvo 

oli 4,6. Kyseisen aihealueen väittämät keskittyivät enimmäkseen henkilökohtaisen 

toiminnan arviointiin, eivätkä niinkään yrityksen toiminnan.  

Väittämiin oli mahdollista myös jättää vastaamatta. Tuloksissa kiinnostavaa on, että mitä 

korkeampi onnistumisen keskiarvo oli, sitä korkeampi oli myös vastaamatta jättämisen 

osuus. Ilmiö toistui myös vastakkaiseen suuntaan, eli mitä kriittisemmät onnistumisen 

arviot olivat, sitä aktiivisemmin väittämään oli vastattu. Tästä esimerkkinä on Henkilöstön 

ja yhtiön väliset suhteet, jossa aihealueen onnistumisen keskiarvo oli 4,8 ja vastaamatta 

jääneiden osuus 8%. 

Väitteiden onnistumisen ja merkittävyyden välistä eroa mitattiin kuiluarvolla. Kuiluarvo 

saadaan, kun onnistumisen arvosta vähennetään merkittävyyden arvo. Kuiluanalyysi 

tunnistaa toiminnan vahvuus- ja kehittämisalueet, jolloin toimenpiteitä voidaan suunnata 

erityisesti kriittisiin arvoihin (alle -0,9). Tässä tutkimuksessa merkittävyys mitattiin samalla 

arvoasteikolla kuin onnistuminen. Merkittävyyden kokonaiskeskiarvo oli 5,5, eli väittämät 

oli koettu merkittäviksi. Kuiluarvojen keskiarvo oli -0,6, joka kertonee siitä, että toimintaa 
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pitäisi tarkastella aktiivisemmin ja tarvittaessa parantaa. Saatua kuiluarvoa ei kuitenkaan 

voine pitää erityisen kriittisenä. 

Saatujen tulosten perusteella yrityksen henkilöstöstä kriittisimmin onnistumiseen 

suhtautuivat yli 55 -vuotiaat miespuoliset työntekijät.  Kyseiseen ryhmään kuuluneiden 

kokonaiskeskiarvo onnistumisesta oli 4,7, hajonnan ollessa 0,4. Hajontaluku kertoo 

kaikkien annettujen onnistumisarvojen olleen tutkimuksessa lähellä toisiaan eli kyseessä 

on melko homogeeninen ryhmä tulosten perusteella.  

Tässä ryhmässä olevien henkilöiden kriittisistä suhtautumista onnistumiseen voidaan 

tarkastella muiden tiedossa olevien taustatekijöiden nojalla. Kyseessä olevan ryhmän 

henkilöiden keski-ikä on 59 vuotta ja keskimääräinen palvelusaika on noin 35 vuotta. 

Ryhmään kuuluvat henkilöt toimivat pääsääntöisesti paperitehtaan vaativimmissa 

tuotantoprosessitehtävissä. Kyseessä oleva ryhmä on merkityksellinen yrityksen kannalta, 

sillä heillä on vahva ammatillinen osaaminen erityisesti hiljaisen tiedon muodossa.  

Henkilöiden voidaan olettaa kokeneen palvelusaikana erilaisia yrityskulttuureita ja sekä 

kansallisen että globaalin talouden voimakkaita vaihteluita, jotka ovat vaikuttaneet myös 

heidän kokemuksensa. On siirrytty erityisesti metsäteollisuudessa vallassa olleesta 

patruunamallista nykyiseen kvartaalitalouteen, jossa yritykseen pitkäksi aikaa sitoutumista 

ei ole koettu niin merkitykselliseksi kuin aiemmin. 

Ulkoisen sidosryhmän tuloksia Kotkamills Oy:n toiminnan onnistumisesta voidaan hyvänä. 

Kuiluarvot olivat lähes olemattomat, yhdessä aihealueessa kokonaiskuiluarvo oli jopa 

positiivinen; Lahjonnan ja korruption estäminen. Kyseinen tulos on merkki siitä, että 

ulkoinen sidosryhmä pitää arvossaan yrityksen tapaa välttää joutumasta epäillyksi 

lahjonnasta tai muista taloudellisista väärinkäytöksistä. (Kaavio 48: Aihealueiden tulokset, 

ulkoinen sidosryhmä) 
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Kaavio 48: Aihealueiden tulokset, ulkoinen sidosryhmä 

Yritysten yhteiskuntavastuuraportoinnista ja sen kehittymisestä on löydettävissä useita 

tutkimuksia. Vertailevia tutkimuksia, jotka koskevat yrityksen henkilöstön käsityksiä 

yrityksen yhteiskuntavastuun toteutumisesta, on löydettävissä hyvin vähän. Asioita on 

tarkasteltu objektiivisesti yrityksen ulkopuolelta, ei niinkään sisältäpäin. Yksi TEM:n 

tutkimus vuodelta 2016 (Selvitys sidosryhmien käsityksistä suomalaisten yritysten 

yhteiskunta vastuusta) on laadullisesti ansiokas. Tutkimuksessa vertaillaan samojen 

aihealueiden kuin onnistumista kuin tässä opinnäytetyössä. Siinä vertailussa voidaan 

sanoa, että Kotkamills Oy:n onnistunut paremmin ulkoisen sidosryhmän arvion mukaan 

kuin muut TEM:n vertailussa olleet yritykset. 

Lee et al. (2011) ovat tutkineet erään yrityksen henkilöstön suhtautumista yrityksen 

yhteiskuntavastuun (corporate social responsibility, CSR) toteutumiseen ja sen 

vaikutuksia. Tutkimuksessa havaittiin, että tietoisuus yrityksen CSR:stä vaikuttaa 

positiivisesti sidosryhmien suhtautumiseen yritystä kohtaan. Tutkimus osoitti myös, että 

työntekijöiden käsitykset yrityksen toiminnan oikeudenmukaisuudesta vaikuttavat 

voimakkaasti työntekijöiden asenteisiin ja käyttäytymiseen. Työntekijät ovat ylpeitä 

organisaatiosta, joilla on positiivinen maine; tällöin syntyy myönteinen suhde 

yhteiskuntavastuuseen ja samalla työntekijöiden suhde yritykseen lujittuu. Tutkimus 

osoittaa myös, että johtajien on tiedostettava, mikä merkitys muiden sidosryhmien 

tyytyväisyydellä on yrityksen menestykselle, ja heidän on otettava se huomioon 

yhteiskuntavastuuta suunniteltaessa.  
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Työntekijät haluavat työskennellä sosiaalisesti vastuullisissa yrityksissä ja uskovat, että 

tällaiset yritykset antavat myös heille enemmän mahdollisuuksia henkilökohtaiseen 

kehittymiseen. Yritysten sosiaalinen vastuu ei vaikuta pelkästään työntekijöiden 

sitoutumiseen yritykseen, vaan myös sen taloudelliseen tulokseen. Kotkamills Oy:n sisällä 

asia on myös havainnoitu yrityksessä tehdyissä henkilöstön hyvinvointitutkimuksissa. 

Erityisesti yrityksen kartonkiliiketoiminnan menestyminen on tuottanut julkisuuteen hyvän 

yrityskuvan ja sitä kautta myös henkilöstölle korkeamman työtyytyväisyyden. 

Young ja Thyil (2009) ottavat esille tutkimuksessaan työntekijöiden merkityksellisyyden 

CSR avainsidosryhmänä. Tutkijat korostavat, että tärkeimpänä sidosryhmänä työntekijöille 

olisi annettava rooli hallituksessa ja vahvempi vaikuttamismahdollisuus asioissa, kuten 

työn suunnittelussa, työn organisoinnista, teknologian valinnoista ja bonuksista, joita 

pidetään yleensä johtajille kuuluvina oikeuksina. 

Tutkijoiden mielestä ei riitä, että yritykset mittaavat ja raportoivat tekijöistä, kuten 

henkilöstön monimuotoisuudesta, työterveydestä ja -turvallisuudesta, häirinnästä ja 

yhtäläisistä oikeuksista (joita usein myös säännellään lainsäädännöllä). Raportit sisältävät 

harvoin työntekijöiden mielipiteitä, tietoa työehtosopimuksista tai yhdistymisvapaudesta. 

Työntekijät ovat avainasemassa kestävään toimintaan pitkällä aikavälillä, koska he ovat 

ensisijainen sidosryhmä ja merkityksellinen yrityksen tuloksen kannalta. 

Edellä mainittu on osoittautunut myös Kotkamills Oy:ssä paikkansapitäväksi; viime 

vuosien johtamiskulttuurimuutoksen myötä henkilöstöä on osallistettu aikaisempaa 

enemmän esimerkiksi sisäisten projektien suunnittelussa. Työtyytyväisyys on kasvanut 

sen myötä, tämän osoittavat yrityksen sisäiset henkilöstötutkimukset.  

Murillo ja Lozano (2006) selvittivät pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) suhdetta 

yritysten yhteiskuntavastuuvaateeseen. Heidän tutkimuksessaan korostuivat 

yritysjohtajien arvojen merkitys yritysten yhteiskuntavastuun ohjelmien toteuttamisessa. 

He toteavat, että pk-yrityksillä on vielä paljon opittavaa siitä, miten tiedottaa sekä sisäisille 

että ulkoisille sidosryhmille parhaista käytännöistään. Yritysten on viestittävä 

työntekijöilleen selkeästi ja johdonmukaisesti yhteiskuntavastuuta koskevien toimien 

laajuudesta ja yksityiskohdista. Tutkimuksissa korostetaan, että sosiaalisesti vastuullisissa 

pk-yrityksissä suurin huolenaihe on työntekijöiden työkykyisyys ja hyvinvointi. Pk-yrityksillä 

ei ole vastaavia resursseja käytössä suunnitellessaan ja viestiessään 

yhteiskuntavastuusta kuin isoilla yrityksillä. 
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Yritysten välisessä toiminnassa yhteiskuntavastuulla on myös oma merkityksensä. 

Toimitusketjujen hallinnalla voidaan saada merkittävää kilpailuetua sekä vähentyneitä 

riskeinä että tehostuneena toimintana. Yritys voi saada alihankkijoidensa kautta helposti ja 

nopeasti negatiivista huomiota. Ongelmilta voidaan välttyä, kun tunnetaan 

yhteistyökumppanit. Iso-britannialainen elintarvikeketju Sainsbury’s kehitti 

alihankintaketjunsa hallintaan ja niiden henkilöstön työolosuhteiden ja hyvinvoinnin 

valvontaa. Asia nousi esiin 1990-luvun lopulla aiheuttaen yrityksen kilpailijoille negatiivisen 

julkisuuden joutumalla toimenpidevaatimusten kohteeksi, miltä Sainsbury’s puolestaan 

säästyi. (Talvio & Välimaa 2004, s.152) 

Kotkamills Oy:n kokoisille yrityksille juuri henkilöstön työkykyisyys ja -hyvinvointi on yksi 

tärkeimmistä vastuullisuusteemoista. Kyse on myös taloudellisista intresseistä; yhden 

työntekijän poissaolosta aiheutuu pienemmälle yritykselle jo lyhyelläkin aikavälillä 

suhteellisesti suuremmat kustannukset kuin suuryritykselle. Voiton tavoittelu ei tässä 

asiassa ole ristiriidassa yhteiskuntavastuun kanssa. 

Onnistumisen kannalta tämän tutkimuksen tulokset ovat hyvät. Yritys voi olla 

kokonaisuudesta tyytyväinen molempien sidosryhmien osalta. Lähtökohta on hyvä 

luotaessa yrityksen eettisiä toimintaohjeita. Yrityksen arvot ja toiminta ei ole ristiriidassa 

sidosryhmien odotusten kanssa. 

Vaikka Kotkamills Oy:llä ei ole yrityksen toimintajärjestelmään kirjattuja eettisiä 

toimintaohjeita, niin tutkimuksessa saadut tulokset rohkaisevat yritystä kehittämään 

yritykselle yhteiskuntavastuujärjestelmän ja luomaan eettiset toimintaohjeet. Mikäli yritys 

haluaa toimia yhteiskuntavastuullisesti, se ottaa myös huomioon sen sidosryhmien sille 

luomat vaateet ja käy aktiivista keskustelua niiden kanssa. Yrityksiltä voidaan edellyttää 

yhteiskuntavastuuta sen lisäksi, että niillä on vastuu tehdä voittoa. 
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Alla olevassa kaaviossa vertaillaan aihealueittain sidosryhmien onnistumista. (Kaavio 49: 

Sidosryhmien onnistumisen vertailu). Tuloksissa näkyy kuinka sidosryhmien arviot 

onnistumisesta olivat hyvin lähellä toisiaan, eikä niissä ole havaittavissa oleellisia eroja. 

 

Kaavio 49: Sidosryhmien onnistumisen vertailu 

Sidosryhmien väliset kuiluarvot 

Sidosryhmien välisten kuiluarvojen eroja voidaan myös vertailla. Pääsääntöisesti ulkoisen 

sidosryhmän sekä onnistumisen arviot että kuiluarvot Kotkamills Oy:n toiminnasta olivat 

positiivisemmat kuin yrityksen henkilöstöllä. Kuiluarvojen eroilla ei kuitenkaan voi nähdä 

olevan yritysten keskinäiselle toiminnalle negatiivisia vaikutuksia, koska onnistumisen 

arvot olivat molempien sidosryhmien tuloksissa varsin korkealla tasolla. Käsitykset 

yritysten yhteiskuntavastuista voidaan nähdä olevan yhteneväiset. 

Ainoastaan yhden aihealueen kokonaiskuiluarvo oli ulkoisen sidosryhmän mielestä 

heikompi kuin yrityksen henkilöstön arvio; Lakien ja kansainvälisten sopimusten 

noudattaminen. Vaikkakin kyseisessä aihealueessa molemmilla sidosryhmillä 

merkittävyys oli 5,7, mutta onnistumisen arvio ulkoisella sidosryhmällä 5,3 ja sisäisellä 

5,5. Vastuullinen hankinta aihealueena oli vain ulkoisella sidosryhmällä. (Kaavio 50: 

Kuiluarvot sidosryhmien välillä) 
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Kaavio 50: Kuiluarvot sidosryhmien välillä 

Liitteessä 2 on sisäisen sidosryhmän nelikenttäanalyysit. Kyseisissä kaavioissa näkyy 

kaikkien aihealueiden väittämien onnistumisen ja merkittävyyden yhteiskeskiarvot 

sijoitettuna nelikenttäkaavioon. Kaavio auttaa havainnoinnissa millä tasolla yrityksen 

henkilöstö on kokenut yrityksen eettisen toiminnan olevan. 

6.2. Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta yritys tulee luomaan kirjatut eettiset toimintaohjeet, 

Code of Conduct. Niitä luotaessa on otettava huomioon yrityksen sidosryhmien eri 

näkökulmat. Viestinnällä tulee olemaan merkittävä rooli toimintaohjeiden jalkauttamisella 

erityisesti yrityksen sisäisen sidosryhmän kohdalla. 

Yritysjohto ei voi sivuuttaa sisäisiä tai ulkoisia sidosryhmiään luotsatessaan yritystä 

eteenpäin kohti tulevaisuuden haasteita. Yrityksen sisäisissä sidosryhmissä voidaan 

hyödyntää erilaisia lähestymistapoja, kun heille kerrotaan esimerkiksi yrityksen 

tulevaisuuden strategiasta. Nuoremmille vasta työelämään valmistuneille henkilöille 

sosiaalisen median käyttö lienee luontevampaa, kun taas iäkkäämmät arvostanevat vielä 

perinteistä viestintää eli puhetta. 

Voidaan sanoa, että yrityksen arvot ja asenteet ovat muurattu sen kivijalkaan ja niitä voi 

olla haasteellista muuttaa, vaikka henkilöt vaihtuvat sekä yrityksen johdossa että 

henkilöstössä. Vanhoissa yrityksissä tarinat ja toimintamallit kulkevat sukupolvelta toiselle 

ja niiden vaikutus tulevaisuuteen on merkityksellistä. Niitä ei voi eikä pidä ottaa pois, 

mutta niiden merkitystä voidaan hyödyntää. Mikäli Kotkamills Oy:n tai sen edeltäjien 
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arvopohjassa olisi ollut jotain hyvin epäeettistä, yritys tuskin olisi enää toiminnassa. 

Yrityksen henkilöstö on sitoutunut yrityksen toimintaan ja arvostaa sitä.  

Maailman väestönkasvun vaikutukset käytettävissä oleviin resursseihin ja kiihtyvä 

ilmastonmuutos luovat uusia kehityspolkuja talouteen. Ruoan, veden ja energian tarve 

kasvaa tulevina vuosikymmeninä väestönkasvun myötä, mutta niiden saanti supistuu 

monilla alueilla materiaalien käytön ja ilmastonmuutoksen vuoksi. Tulosten perusteella 

näyttää siltä, että Kotkamills Oy:n toiminta on sidosryhmien näkemyksen mukaan 

eettisesti kestävällä pohjalla ja se pystyy vastaamaan yhteiskuntavastuun piiriin kuuluviin 

taloudellisen-, ympäristö- ja sosiaalisenvastuun vaateisiin. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin yrityksen toimintaa vain suomalaisesta näkökulmasta. 

Tutkimuksen voisi tulevaisuudessa ulottaa koskemaan yrityksen globaaleihin 

sidosryhmiin. Kotkamills Oy toimii kansainvälisesti, joten yhteiskuntavastuun tarkastelun 

rajaaminen vain Suomen rajojen sisäpuolelle on näkökulmana rajallinen. 

Laajempana jatkotoimenpidesuosituksena on, että yritykselle luotaisiin 

yhteiskuntavastuuohjelma, jonka osa-alueet olisivat seuraavat: 

1. Yritysvastuun hallintajärjestelmän valinta, jota ohjataan normatiivisella viitekehyksellä 

2. Code of Conduct / Eettinen ohjeistus 

3. Whistleblowing -valvontajärjestelmän ulottaminen kaikkiin väärinkäytöksiin 

4. Yhteiskuntavastuun raportointijärjestelmä 

 Kun järjestelmä on käytössä, niin kohtuullisen toiminta-ajan jälkeen tehdään uusi 

tutkimus, ulottaen se koskemaan myös laajempaa ulkoista sidosryhmää 

Tämän opinnäytetyön yhteydessä valmistunut sidosryhmätutkimus toimii erinomaisena 

vertailuaineistona jatkotutkimuksia ajatellen. Tutkimuksen alussa esitettiin kysymys 

yrityksen eettisen toiminnan onnistumisesta ilman että sillä on kirjattuja toimintaohjeita. 

Uuden tutkimuksen myötä yritys pystyisi kehittämään omaa toimintaansa edelleen. 

Kuvassa 14 on havainnollistettu yhteiskuntavastuujärjestelmä, joka on jatkuva prosessi. 
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Kuva 14: Yhteiskuntavastuujärjestelmä 

6.3. Tutkimuksen arviointi 

Tämän opinnäytetyön kirjallisuusselvityksen avulla pyrittiin kartoittamaan mahdollisimman 

laajasti yhteiskuntavastuuta käsittelevää kirjallisuutta ja muita tutkimuksia. Aihetta 

käsittelevä kirjallisuus oli sekä suomen- että englanninkielistä. Kirjallisuutta haettiin 

tieteellisten tietokantojen, lähinnä Finna -tietokannan kautta, mutta myös perinteinen 

nidottu kirjallisuus toimi oivana tietolähteenä. Materiaalia on nykyisin helposti ja runsaasti 

saatavilla. 

Sähköisen kyselytutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida muun muassa seuraavilla 

kriteereillä; kyselyn ymmärrettävyys sekä kattavuus, vastausprosentti, aineiston 

keräämistapa ja analysointi. Sähköisen kyselylomakkeen kysymykset luotiin yhdessä 

yhteiskuntavastuuasioihin erikoistuneen asiantuntijan kanssa ja lomakkeen toiminnallisen 

puolen tuotti henkilöstöalan ammattilainen hyödyntäen kyselytutkimuksiin luotua 

Questback -järjestelmää.  

Kyselylomakkeessa pyrittiin käyttämään mahdollisimman yksiselitteisiä kysymyksiä. 

Kyselylomakkeen ymmärrettävyyttä voidaan pitää jokseenkin haastavana, koska ”En osaa 

sanoa” -vastausten määrä oli melko korkea erityisesti työntekijöiden henkilöstöryhmän 

osalta.  

Kyselyn vastausprosentti sisäisen sidosryhmän osalta oli melko pieni suhteessa yrityksen 

henkilömäärään, mutta riittävän kattava tutkimukseen. Yrityksen henkilöstöstä 33 % 

osallistui tutkimukseen. Kyselyä tehtäessä oli mainittu, että tutkimus liittyy ensisijaisesti 
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opinnäytetyön suorittamiseen, eikä niinkään yrityksen varsinaiseen toimintaan. 

Yrityksessä oli tehty vuonna 2017 henkilöstötutkimus, johon osallistui yli 80 % yrityksen 

henkilöstöstä. 

Kysely suoritettiin Questback -järjestelmällä, joka helpotti oleellisesti vastausten 

keräämistä ja myös tulosten raportointia. Tulokset pystyttiin lataamaan myös 

taulukkolaskentaohjelmaan, jolloin voitiin luoda omia raportteja erilaisin taustamuuttujin. 

Järjestelmä tuotti suuren määrän aineistoa; sisäisessä sidosryhmässä vastaajia oli lähes 

180 henkilöä, onnistumis- ja merkittävyysarviointeja oli yhteensä 116, jolloin analysoitavia 

tietueita syntyi lähes 21.000 kappaletta. 

Osa kysymyksistä osoittautui erityisesti vaikeasti vastattavaksi. Kuten tutkimuksen Lain 

noudattamisen aihealueen kysymykset, vastaamatta jääneiden osuus oli 47 %. Yleisesti 

toimihenkilöiden henkilöstöryhmällä oli korkeampi vastausprosentti. 

Osa kysymyksistä oli luultavasti kysytty väärällä tavalla; ainakin paperiteollisuudessa 

suorittavan työn henkilöistä käytetään nimitystä työntekijä ja esimerkiksi työnjohtajista 

toimihenkilö. Kysymyksissä oli käytetty monin paikoin termiä työntekijä, jolloin 

todennäköisesti vastaajat luulivat kysymyksen kohdistuvan vain työntekijöihin eikä koko 

henkilöstöön. Tämä on luultavasti antanut hyödyttömiä arviointeja tutkimuksen kannalta, 

mutta ei sinänsä virheellisiä. 

Ulkoisen sidosryhmän vastaajien määrä oli pieni, ainoastaan yhdeksän henkilöä. Aikomus 

oli tehdä ulkoisista sidosryhmistä kaksi erillistä ryhmää, mutta ryhmäkoon takia päädyttiin 

yhteen ryhmään. Annettujen vastausten perusteella kyseessä oleva ryhmä on melko 

homogeeninen, eikä ryhmän keskinäisissä vastauksissa ollut erityisen suuria eroja. 

Ulkoisten sidosryhmien määrää olisi voitu laajentaa koskemaan myös muita 

liiketoimintoja, jotta olisi saatu paljon laajempi otos ja käsitys siitä, miten muut toimijat 

kokevat yrityksen yhteiskuntavastuullisen toiminnan.  

Tutkimuksen avulla saatiin selville eri sidosryhmien suhtautuminen siihen miten yritys 

onnistuu eettisessä toiminnassa. Lisäksi onnistuttiin selvittämään, mitä eroja eri ikä-, 

sukupuoli- ja henkilöstöryhmien välillä on. Tässä mielessä tutkimuksen voidaan sanoa 

täyttäneen sille asetetut tavoitteet.  

Tutkimuksen yhtenä pyrkimyksenä oli kartoittaa eettisen toiminnan hyviä käytäntöjä ja 

soveltuvimpia malleja yrityksen eettisten toimintaohjeiden perustaksi. Ikävä kyllä tällaisista 
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hyvistä käytännöistä on hyvin vähän esimerkkejä tai muitakaan tutkimuksia, vaan lähes 

päinvastoin; yleensä uutisoidaan negatiivisista asioista, kuten lakien rikkomisesta. 

Positiiviset asiat jäävät pimentoon melko usein, koska niitä pidetään normaalina 

toimintana. Maailma tarvitsee kuitenkin esikuvia, positiivisista asioista pitäisi tehdä 

enemmän julkisia. Kansantaloustieteen emeritusprofessori, VTT Vesa Kanniainen on 

todennut, että tunnistamme pahuuden, koska pystymme hyväänkin. Yritysten eettistä 

vahvuutta voi kuitenkin olla vaikea todentaa, sillä se ei ilmene tuoteselosteesta. 

(Kanniainen 2019). 
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7. Yhteenveto 

 
 
Keskustelu yritysten yhteiskuntavastuusta on kiihtynyt viime vuosina, ei pelkästään 

ympäristönsuojelun, vaan myös sosiaalisen- ja taloudellisenvastuun myötä. Yritysten 

yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan erilaisia vapaaehtoisia toimenpiteitä, joiden kautta yritys 

toteuttaa yhteiskuntavastuutaan vuorovaikutuksessa organisaation eri sidosryhmien 

kanssa. 

Tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja ympäristönsaastumisesta aiheuttaa ihmisissä suurta 

huolta; millaisen maailman tulevat sukupolvet tulevat perimään? Ihmisten elinolosuhteet 

tulevat muuttumaan seuraavina vuosikymmeninä, aiheuttaen suuria väestön siirtymiä 

elinkelpoisimmille alueille. Euroopassa tullaan näkemään entistä enemmän Afrikasta ja 

Lähi-idästä tulleita pakolaisia, jotka pitää integroida osaksi yhteiskuntia. Näille 

väestönryhmille pitää pystyä tarjoamaan työtä ja inhimilliset elinolosuhteet uusissa 

kotimaissaan. 

Vesien pilaantuminen ja ilmaston lämpeneminen tulee siirtämään ruuan tuotantoa 

nykyistä kauemmaksi päiväntasaajasta kohti pohjoista. Lihakarjan tuotanto vaatii paljon 

maa-alueita, vieden samalla tilaa viljelysmailta. Erityisesti Aasiassa urbanisoituminen tuo 

ihmiset maaseudulta kaupunkeihin, tuoden samalla elämään hektisyyden, joka taas lisää 

kulutustavaroiden kysyntää. 

Taloudellista kasvua tarvitaan köyhyyden poistamiseen, eriarvoisuuden vähentämiseen ja 

hyvinvoinnin kasvattamiseen. Taloudellisesta kasvusta vastaavat yritykset, joiden 

toimintaa ohjataan kansallisilla lailla ja kansainvälisillä sopimuksilla. Samalla yhtiöille 

asetetaan erilaisia vaateita niiden sidosryhmien kautta. Yrityksen sidosryhmiä ovat 

esimerkiksi henkilöstö, omistajat ja asiakkaat. 

Nykyään koetaan, että pelkkä lainsäädäntö ei riitä ohjaamaan yritysten toimintaa, vaan 

niiden täytyy huomioida sidosryhmien odotukset. Tästä syystä yritykset ovat luoneet 

eettiset toimintaohjeet, joilla pyritään ohjaamaan sekä henkilöstön että yrityksen ja sen 

ulkoisten sidosryhmien välistä yhteistoimintaa. Taloudelliset väärinkäytökset, aseman ja 

vallan väärinkäyttö, sekä seksuaalinen häirintä ja muu epäasiallinen toiminta ovat 

aiheuttaneet monelle yritykselle sekä asiakassuhteiden että liiketaloudellisia menetyksiä.   

Opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään kirjallisuuden ja tieteellisten tutkimusten kautta 

yritysten yhteiskuntavastuuraportointia ja eettisten periaatteiden noudattamista eri 
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yrityksissä ja luomaan teoreettista viitekehystä tutkittavalle teemalle. Tutkimuksen 

yhteydessä tehtiin kysely yrityksen sisäiselle ja ulkoiselle sidosryhmälle yrityksen eettisen 

toiminnan onnistumisesta. 

Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena oli selvittää miten kansainvälisillä markkinoilla 

toimivan Kotkamills Oy:n vaikutuspiirissä olevat tärkeimmät sidosryhmät arvioivat 

yrityksen onnistuvan eettisten periaatteiden noudattamisessa, ilman että yrityksellä olisi 

ollut kirjattuja eettisiä toimintaohjeita. Toisena tavoitteena oli myös selvittää eroavatko 

sidosryhmien käsitykset Kotkamills Oy:n eettisen toiminnan tasosta toisistaan. 

Kyselytutkimuksessa selvitettiin yrityksen eettistä onnistumista seuraavissa teemoissa: 

1. Yhdenvertaisuuden toteutuminen 

2. Työntekijöiden ja yhtiön väliset suhteet 

3. Lahjonnan ja korruption estäminen sekä totuudenmukainen taloudellinen raportointi 

4. Henkilöstön terveys, turvallisuus ja kehittyminen 

5. Ympäristöstä huolehtiminen 

6. Vastuullinen markkinointi ja kilpailulainsäädännön kunnioittaminen 

7. Yhtiön omaisuuden ja tietojen suojaaminen 

8. Lakien ja määräysten noudattaminen, kansainvälisiin ohjeistuksiin sitoutuminen 

9. Vastuullinen hankinta (kysyttiin vain ulkoiselta sidosryhmältä) 

Teemat sisälsivät yhteensä 58 eri väittämää, joissa arvioitiin sekä onnistumista että 

merkittävyyttä. Näiden muuttujien keskinäistä suhdetta mitataan kuiluarvolla, joka kertoo, 

kuinka hyvin yritys on onnistunut vastaamaan sidosryhmien odotuksiin. Arviointiasteikko 

oli 1-6, vastaajat pystyivät olemaan arvioimatta eri väitteitä. 

Kyselytutkimukseen kohderyhmä oli noin 540 henkilöä, joista osallistui lähes 180 henkilöä, 

jolloin osallistumisprosentti oli 33 %.  

Kyselytutkimuksen tulokset indikoivat, että Kotkamills Oy:llä on hyvät mahdollisuudet 

kehittää yhteiskuntavastuuta ja sitä kautta eettinen toiminta kiinteäksi osaksi 

liiketoimintaansa. Tämän toteuttamiseksi Kotkamills Oy:n johdolla on sidosryhmien 

mukaan suuri rooli. Yhteiskuntavastuuasiat tulisi sisällyttää johdon aktiivisesti seurattaviin 

asioihin sekä myös johdon tavoitteisiin. Kotkamills Oy:llä on mahdollisuus kehittää 

yhteiskuntavastuutaan lisäämällä avoimuuttaan, asia on tullut esille myös yrityksen 

muissa henkilöstötutkimuksissa. Myös yleisesti yrityksen eettisestä toiminnasta 
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kertominen kaikille sidosryhmille voisi tuoda parannusta yritysjohdon ja henkilöstön 

väliseen luottamukseen. 

Tulosten perusteella voi tehdä oletuksen, että sidosryhmien näkökulmasta yritykselle 

luotavasta eettisestä ohjeistosta ajatellaan positiivisesti, eikä sitä koeta toimintaa 

rajoittavana tekijänä. Toisaalta tulosten arviointia vaikeutti monelta osin se, että 

sidosryhmät eivät pystyneet arvioimaan eettisyyteen liittyviä asioita. 

Tutkimuksen mukaan Kotkamills Oy:n yhteiskuntavastuullinen tila ja taso ovat 

kokonaisuudessaan hyvät. Sidosryhmien keskinäisissä onnistumisarvioiden vertailuissa ei 

ole havaittavissa oleellisia eroja, tulokset olivat melko lähellä toisiaan. Kuitenkin voidaan 

todeta, että ulkoisen sidosryhmän onnistumisen arviot olivat positiivisempia kuin yrityksen 

oman henkilöstön. Kotkamills Oy:n henkilöstön onnistumisarvion keskiarvo oli tasan 5 ja 

ulkoisen sidosryhmän 5,5. 

Tutkimuksen tulosten pohjalta Kotkamills Oy:lle luodaan viralliset eettiset ohjeistukset, 

mutta samalla suositellaan kokonaisvaltaisemman järjestelmän luontia, jossa pohjana 

toimisi yhteiskuntavastuun hallintajärjestelmä. Kun tällainen järjestelmä luodaan, niin sen 

toimivuutta pitää myös valvoa. Sitä valvotaan niin kutsutulla Whistle Blow -järjestelmällä, 

johon voidaan ilmoittaa anonyymisti eettisen toiminnan mahdollisista rikkeistä. 

Kun edellä mainittu yhteiskuntavastuu järjestelmä on ollut toiminnassa riittävän aikaan, 

niin tutkimus Kotkamills Oy:n eettisestä toiminnasta voidaan tehdä uudestaan ja ulottaa se 

koskemaan laajempaa ulkoista sidosryhmää sekä tehdä vertailevaa tutkimusta muiden 

yritysten eettisen toiminnan onnistumisesta.  
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