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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, kuinka yhteiskuntavastuu
vaikuttaa yrityksen strategian laadintaan. Keskeiseen sisältöön kuuluvat yrityksen
yhteiskuntavastuun kolme osa-aluetta (ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen)
sekä yrityksen strateginen viitekehys, jossa keskitytään strategian suunnitteluun,
strategia-analyyseihin ja laadintaprosessiin sekä sen aikana ilmenneisiin
haasteisiin.
Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, perustuen sekä perinteisimpiin että
ajankohtaisiin tieteellisiin artikkeleihin ja alan kirjallisuuteen sekä lakiteksteihin.
Empiirinen tutkimus tehdään analysoimalla suomalaisten elintarviketeollisuudessa
toimivien yritysten yhteiskuntavastuu- ja vuosiraportteja sekä yritysten nettisivuja
ja vuosikertomuksia, jonka jälkeen rinnastetaan näistä saatuja tuloksia strategian
laadintaprosessiin.

Tällä

saadaan

havainnollistettua

yhteiskuntavastuun

oleellisuutta strategian laadintaprosessin aikana. Työn tuloksena on selvitys siitä,
kuinka yhteiskuntavastuun ulottuvuudet voivat vaikuttaa ja näkyä yrityksen
strategian laadinnassa ja millaisia haasteita niihin liittyen voi esiintyä. Samalla
huomataan, että iso osa strategian laadintaan vaikuttavista tekijöistä eivät liity vain
yhteen osa-alueeseen vaan jopa kaikkiin kolmeen, kuten esimerkiksi työolot,
liiketoiminnan kannattavuus, päästöt ja saasteet sekä ilmastonmuutos.
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1

JOHDANTO
”Maailmaan ei tarvita raakaa kapitalismia eikä minkään sortin sosialismia, vaan

sosiaalisesti vastuuntuntoista markkinataloutta” -Martti Ahtisaari (S-ryhmä 2012, s. 16-17)

Nykyään yritysten toiminnasta ei pystytä puhumaan mainitsematta sen yhteiskuntavastuuta ja
sitä, kuinka yritys auttaa ja tukee yhteiskuntaa siinä maassa, jossa yritys itse, sen alihankkijat
tai yhteistyökumppanit toimivat. Isoilla ja kansainvälisillä yrityksillä on suurempi vastuu kuin
pienillä yrityksillä, johtuen jo tuotantomäärästä ja liikevoitosta sekä verotuksen määrästä.
Aivan kuten presidentti Martti Ahtisaari vuoden 2012 haastattelussaan totesi, maailma ei tule
toimeen ilman yrityksiä, jotka kantavat omat velvoitteensa ja vastuunsa maailman
tulevaisuudesta.

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan yrityksen yhteiskuntavastuuta ja sen vaikutuksia
yrityksen strategian laadintaan. Työn tavoitteena on löytää vaikutuksia yhteiskuntavastuun osaalueista strategian laadintaprosessiin. Päätutkimuskysymys on muotoutunut seuraavanlaiseksi:
”Kuinka yrityksen yhteiskuntavastuu vaikuttaa yrityksen strategian laadintaan?” Tämä
tutkimuskysymys jakautuu kolmeen osakysymykseen, joilla pyritään selkeyttämään
pääkysymyksen tarkastelua yhteiskuntavastuun eri osa-alueiden näkökulmista. Osakysymykset
ovat: ”Kuinka ekologinen ulottuvuus näkyy yrityksen hankinnoissa, toimintatavoissa ja
tuotteiden elinkaarissa?”, ”Kuinka sosiaalinen ulottuvuus näkyy yrityksen suhteissa
sidosryhmiin?” ja ”Kuinka taloudellinen ulottuvuus näkyy yrityksen taloudellisessa
suunnittelussa?”.

Työn tutkimusmenetelmänä on case-tarkastelu neljän eri yrityksen yhteiskuntavastuusta ja siitä,
kuinka se näkyy heidän päivittäisessä tekemisessä. Näitä tuloksia verrataan teoriassa esille
tulleisiin näkökulmiin. Työn tuloksena on selvitys elintarviketeollisuudessa toimivan yrityksen
yhteiskuntavastuun vaikutuksista yrityksen strategian laadintaprosessiin ja sen eri vaiheisiin.

4

1.1

Rajaukset, aineisto ja teoreettinen viitekehys

Tässä työssä keskitytään suomalaisiin elintarviketeollisuudessa toimiviin yrityksiin.
Strategiaprosessin osalta keskitytään ainoastaan strategian laadintaan liittyviin seikkoihin ja
strategia-analyyseissä keskitytään kolmeen olennaisimpaan analyysiin. Tutkimusaineistona
ovat neljän esimerkkiyrityksen yhteiskuntaraportit, vuosikertomukset, internet-sivut ja
toimintakertomukset. Näitä analysoimalla ja rinnastamalla saadaan hahmotettua, kuinka
yhteiskuntavastuu voidaan ottaa huomioon strategian laadinnassa. Työn teoreettisena
viitekehyksenä toimivat yrityksen yhteiskuntavastuu sekä yrityksen strategian laadintaprosessi.

1.2

Työn rakenne

Työ jakautuu neljään eri osaan: johdantoon, teoriaosaan, empiiriseen osaan sekä
johtopäätöksiin. Kuvassa 1 on kuvattu työn eteneminen.

Johdanto

• Aiheen tarkastelu
• Työn esittely

Teoria

• Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sen osa-alueet
• Strategian laadintaprosessi ja siihen kuuluvat osa-alueet

Empiria

• Esimerkkejä suomalaisista elintarvikeyrityksistä
• Yhteiskuntavastuun osa-alueiden yhdistäminen strategian laadintaan

Johtopäätökset

• Yhteenveto
• Vastaukset tutkimuskysymyksiin

Kuva 1. Työn rakenne

Johdannossa selvennetään työn aihepiirejä ja luodaan työlle pohja. Tähän kuuluu työn rajausten
sekä

teoreettisen

viitekehyksen

määrittelyn

lisäksi

päätutkimuskysymyksen

ja

osatutkimuskysymysten määrittelyt. Teoriaosassa käydään läpi teoreettisessa viitekehikossa
esille tulleita osa-alueita sekä tutkimusongelmien kannalta relevantteja näkökulmia. Yrityksen
yhteiskuntavastuusta ja sen osa-alueista kerrotaan sekä yleisellä tasolla että tarkemmin
elintarviketeollisuuden näkökulmasta. Teoriaosio jatkuu tarkastelulla yrityksen strategian
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laadinnasta sekä siihen vaikuttavista ja liittyvistä osatekijöistä, sekä lyhyellä katsauksella
yleisimmistä haasteistae, joita yritykset kohtaavat strategian laadintaprosessin aikana.

Teoriaosuuden jälkeen siirrytään empiiriseen osioon, jossa tarkastellaan ensin, kuinka
yhteiskuntavastuu näkyy suomalaisten elintarvikeyritysten toiminnassa. Tällä osiolla
havainnollistetaan

sitä,

kuinka

yhteiskuntavastuu

ja

strategia

nivoutuvat

yhteen

reaalimaailmassakin. Yritysesimerkkien jälkeen tutkitaan yhteiskuntavastuun jokaista
ulottuvuutta erikseen ja pohditaan, millaiset muuttujat niissä vaikuttavat yrityksen strategian
laadintaan. Empiirisessä osiossa tarkoituksena on yhdistää teoriasta saadut tiedot
yritysesimerkkeihin ja löytää niistä yhteinen tekijä, jonka avulla saadaan selvitettyä yleisimpiä
muuttujia yrityksen strategian laadinnasta ja siinä huomioon otetusta yhteiskuntavastuusta.
Tulokset ja analyysi -kappaleessa tehdään empiirisen osion yhteenveto. Työ päätetään
johtopäätöksillä, joihin on koottu vastauksia työn tutkimuskysymyksiin ja pohditaan
mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
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2

YRITYKSEN YHTEISKUNTAVASTUU

Vastuullisuuden ja vastuun kantamisen voidaan ajatella käytännössä tarkoittavan lain
asettamien vaatimusten ylittämistä, jolloin yritys toimii vapaaehtoisesti paremmin ja
vastuullisemmin kuin laki vaatii (Knuutinen 2014, s. 102). Ho et al. (2019) ovat todenneet, että
yrityksen koon katsotaan olevan tärkein tekijä yrityksen yhteiskuntavastuun tehokkuudessa,
koska suuriin yrityksiin kohdistuu kokonsa ja näkyvyytensä perusteella suhteessa enemmän
sidosryhmien suorittamia tarkastuksia, joten suuremmilla yrityksillä on perustellumpi syy
osallistua toiminnallaan yhteiskuntavastuun noudattamiseen. Ho et al. (2019) huomauttavat
kuitenkin, että pienillä yrityksillä on motivaatiota toteuttaa yhteiskuntavastuuta omalta
osaltaan, lisätäkseen uskottavuuttaan ja kasvattaakseen mainettaan. Dias et al. (2019) ovat sitä
mieltä, että kuluttajia lähempänä toimivat yritykset paljastavat enemmän informaatiota
asiakkaista, yhteisöstä ja yhteiskunnasta, kun taas isommat, kansainväliset yritykset paljastavat
enemmän informaatiota ympäristö- ja yhteisön vastuihin liittyvistä asioista.

Vaikka yrityksen yhteiskuntavastuu on käsitteenä ollut olemassa jo 1970-luvulta saakka, siitä
käytetystä termistä ei olla oltu yksimielisiä. Carroll (1979, s. 499-501) määritteli yritykselle
yhteiskunnallisia vastuita neljä kappaletta, jotka ovat taloudellinen, lakisääteinen, eettinen ja
harkinnanvarainen. Monissa uudemmissa tutkimuksissa on kuitenkin painotettu kolmea eri
ulottuvuutta, joissa yritys voi vastuullisesti toimia. Nämä kolme ulottuvuutta ovat ekologinen,
sosiaalinen ja taloudellinen. Jamali et al. (2015, s. 1) määrittävätkin yrityksen
yhteiskuntavastuun sateenvarjotermiksi, jolla voidaan selittää vaikeaselkoinen ja monitahoinen
suhde yrityksen ja yhteiskunnan välillä, selvittäen samalla vaikutuksia, joita yrityksen toiminta
aiheuttaa yhteiskunnalle näiden kolmen eri osa-alueen näkökulmasta. Yhteiskuntavastuun
voidaankin ajatella olevan kolmijalkainen jakkara, jossa jokainen ulottuvuus on yksi jalka ja
kun jokainen ulottuvuus eli jalka on yhtä pitkä, niin tuoli eli yritys pysyy pystyssä. Yhden
ulottuvuuden huomiotta jättäminen aiheuttaa tuolin käyttökelvottomuuden eli yrityksen
toimimattomuuden. (Talvio ja Välimaa 2004, s. 42)

Vaikka vastuullisessa toiminnassa yleensä huomioidaan kolme ulottuvuutta, ne eivät ole silti
selkeästi rajattavissa toisistaan. Ekologiset haasteet näkyvät yleensä sosiaalisissa haasteissa,
joka taas heijastuu taloudelliseen ulottuvuuteen, joten jokaisen osa-alueen ollessa tasapainossa,
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yritys voi toimia tehokkaimmin ja parhaalla mahdollisella tavalla. Eri ulottuvuuksien
tarkoituksena on havainnollistaa yritykselle, kuinka he teoillaan ja toimillaan parantavat tai
huonontavat ympäristöä ja sosiaalista verkostoa sekä tuovat taloudellista hyötyä tai haittaa
yhteiskunnalle. (Morland 2006; Sen ja Bhattacharya 2001) Yrityksen yhteiskuntavastuuta
voidaan myös hyödyntää päätöksenteossa ja raportoinnissa sidosryhmille. Sen eri näkökulmia
seuraamalla voidaan myös vaalia yrityksen perimmäisiin arvoihin perustuvaa liiketoimintaa.
(Wiedmann ja Lenzen 2009) Kun kaikki kolme ulottuvuutta otetaan yrityksen toiminnassa
huomioon tuottaen parhaan mahdollisen yhteisen hyödyn, toimitaan tällöin kestävän kehityksen
mukaisesti, jolloin yrityksen nähdään olevan yhteiskunnalle enemmän hyödyksi kuin haitaksi.
Kuvassa 2 kuvataan yhteiskuntavastuun kolme ulottuvuutta ja keskellä on optimaalinen tavoite,
johon yritykset pyrkivät toiminnallaan pääsemään.

Sosiaalinen

Taloudellinen

Ekologinen

Kuva 2. Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet (Ho et al. 2019)

Näistä kolmesta osa-alueesta yleensä sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus ajatellaan parina,
jotka omalla tavallaan kytkeytyvät varsinkin tuotannontekijöihin, kun taas taloudellinen vastuu
ajatellaan itsenäisenä ulottuvuutena, joka ei kytkeydy yhtä välittömästi palveluiden ja
tavaroiden tuottamiseen (Knuutinen 2014, s. 101). Taloudellinen ulottuvuus onkin hankalin
osa-alue tutkia, koska selkeitä syy-seuraus-suhteita yrityksen toimintaan on vaikeaa todistaa
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(Talvio ja Välimaa 2004, s. 145-146). Tämän vuoksi yhteiskuntavastuuanalyysit koostuvat
suurimmaksi osaksi sosiaalisen ja ekologisen vastuun analysoinneista.

Jotta yritykset pystyisivät raportoimaan yhteiskuntavastuustaan selkeästi ja helposti
verrattavasti muihin yrityksiin nähden, on luotu kansainvälinen aloite GRI (Global Reporting
Initiative), jonka tarkoituksena on helpottaa ja yhdenmukaistaa yhteiskuntavastuun
raportointia. GRI on perustettu vuonna 1997 ja on yksi suurimmista ja tärkeimmistä
yhteiskuntavastuun raportointimalleista. (GRI 2019) Muita yhteiskuntavastuuraportoinnin
toimintamalleja ovat yritysten omat QEHS-politiikat, joissa keskitytään laatuun (Quality),
ympäristöön (Environment), työterveyteen (Health) ja turvallisuuteen (Safety). Sen tärkeimmät
pääkohdat ovat selkeästi määritellyt roolit, vastuut ja päämäärät, työntekijöiden osallistaminen
ja kouluttaminen, asiakasvalitusten minimoiminen, lakien noudattaminen, ehkäisevät toimet ja
kustannusten alentaminen sekä jatkuva parantaminen. (Jewalikar ja Shelke 2015) Muita
yhteiskuntavastuuraportoinnin toimintaohjeita on OECD:n (Organization for Economic
Cooperation

and

Development)

yhteiskuntavastuulinjaukset,

joissa

on

suosituksia

monikansallisille yrityksille. Linjaukset koostuvat niin vapaaehtoisuudesta kuin myös
periaatteista ja normeista sekä lainsäädännöstä. Suomi on yhtenä monista maista sitoutunut
edistämään ja noudattamaan OECD:n toimintaohjeita. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019)

Näiden lisäksi yksi suurimmista kansainvälisiä standardeja laativista organisaatioista on ISO
(International Organization for Standardization). ISO 14001:2015 -standardissa vaaditaan
organisaatioita

määrittämään

johtamisjärjestelmänsä

näiden

ympäristöpäämääränsä
saavuttamiseksi.

sekä

-tavoitteensa

Päävaatimuksia

standardille

ja
ovat

ympäristöpolitiikan lisäksi tarkastukset, korjaavat toimenpiteet, johdon katselmus ja
suunnittelu sekä järjestelmän toteuttaminen ja toiminnot. (ISO 2019a) Yleisempi ja enemmän
yhteiskuntavastuuseen

painottuva

ISO

26000:2010

määrittelee

yleiset

suuntaviivat

vastuulliseen toimintaan, eli läpinäkyvään toimimiseen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin
myötävaikuttamiseen. Huolimatta tällaisesta kirjallisesta standardoinnista, suuntaviivojen
noudattaminen ei ole lakiin sidottua, vaan sen on tarkoitus ohjeistaa kaiken kokoisia yrityksiä
muuttamaan käytännön periaatteita tehokkaaksi toiminnaksi. (ISO 2019b)
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2.1

Ekologinen ulottuvuus

Tarkasteltaessa yhteiskuntavastuuta ekologisesta näkökulmasta, voidaan tarkastella sitä, kuinka
yritys toimii samalla kun se ottaa toiminnassaan ja päätöksissään ympäristön huomioon. Tämän
lisäksi myös ympäristöllisen tietouden ja omien toimien läpinäkyvän tiedottamisen voidaan
ajatella olevan osa ekologista vastuullisuutta, koska näillä tavoilla yritys todistaa toimivansa
vastuullisesti. (Mazurkiewicz 2004) Marttinen et al. (2000, s. 7) ovat jakaneet ekologisen
vastuun neljään eri osa-alueeseen, jotka ovat tieto-, ympäristövahinko-, kunnostus- sekä
ympäristörikosvastuu. Tietovastuu on näistä neljästä elementistä tärkein, jolla tarkoitetaan, että
yrityksen on tiedettävä aiheuttamansa ympäristörasitus. Yleensä muiden elementtien
kehittyminen on aiheutunut huolimattomasta tietovastuusta. Tietovastuuta säätävät lait ja
ympäristöjärjestelmät, esimerkiksi aiemmin työssä mainittu ISO 14001:2015, joka vaatii
yrityksen ympäristöjohtamisjärjestelmältä vaatimusten tunnistamista, niiden noudattamista,
seurantaa sekä dokumentointia (ISO 2019a). Ympäristövahinkovastuulla Marttinen et al.
(2000, 7) tarkoittavat sitä, että toiminnanharjoittajan täytyy korvata toiminnastaan muille
aiheutuvat ympäristöhäiriöt ja -vahingot. (Ympäristövastuulaki 737/1994) Kunnostusvastuulla
tarkoitetaan sitä, että yrityksen on vastattava kustannuksista, joita syntyy pilaantuneen
ympäristön kunnostustoimenpiteistä, mutta olennaisinta on, ettei maaperää tai pohjavettä
pilattaisi (Ympäristönsuojelulaki 527/2014). Viimeisimpänä Marttinen et al. (2000, s. 7) ovat
maininneet ympäristörikosvastuun, jolla pyritään ehkäisemään sellaiset teot ympäristölle,
joiden katsotaan ylittävän yhteiskunnan sietokyvyn (Rikoslaki 39/1889). Vaikkakin edellä
mainitut kohdat ovat määritetty 2000-luvun alussa, ovat ne sovellettavissa edelleen
nykyaikanakin ja entistä ajankohtaisempia. Ympäristövastuujärjestelmä on kuvattu kuvassa 3.

Kuva 3. Ympäristövastuujärjestelmä (Marttinen et al. 2000, s. 8)
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Näiden lisäksi ympäristövastuuseen kuuluvat muun muassa materiaali- ja raaka-ainehankinnat,
tuotteiden elinkaaret ja sen eri vaiheista, kuten esimerkiksi tuotannosta syntyvät päästöt ja
sivutuotteet sekä näiden hyödyntäminen tai hävittäminen (Juutinen 2016, s. 209). Gimenez et
al. (2012) ovat sitä mieltä, että ekologinen vastuu pitää edellä mainittujen elementtien lisäksi
sisällään myös raaka-aineiden ja luonnonvarojen hyödyntämisen kestävän kehityksen
mukaisesti, ilmastonmuutoksen vähentämisen, ympäristökatastrofiriskin minimoimisen ja
haitallisten, myrkyllisten sekä vaarallisten raaka-aineiden käytön vähentämisen sekä
ympäristön saastumisen.

2.2

Sosiaalinen ulottuvuus

Sosiaaliseen ulottuvuuteen Talvio ja Välimaa (2004, s. 42) lukevat sosiaalisen kanssakäynnin
lisäksi muun muassa eettiset ja kulttuurilliset muuttujat. Näihin lukeutuvat esimerkiksi
työturvallisuus, ihmisoikeudet ja lahjonta sekä järjestäytymisvapaus. Työturvallisuuden
takaaminen työyhteisössä luo luotettavuutta ja lisää tuottavuutta ja sen laiminlyönti voi lisätä
taloudellisia kustannuksia yritykselle. Työterveyslaitoksen (2019) mukaan tapaturmia ei synny
sattumalta, vaan jokaisen tapaturman ja vahingon taustalla on erilaisia syitä, joihin voidaan
puuttua ja täten ennaltaehkäistä uusien tapaturmien sattuminen. Jo työturvallisuuslaissa
(738/2002) on säädetty työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, joten niiden laiminlyöminen
on lain vastaista.

Laineen (2017, s. 157) mukaan vastuullinen ja eettinen johtaminen luo paljon positiivisia etuja
yritykselle ja työntekijöiden tyytyväisyys lisää sitoutuvuutta työorganisaatioon. Tämän lisäksi
molemminpuolinen luottamus työntekijän ja työnantajan välillä parantaa keskinäistä suhdetta
ja heijastuu myös muissakin yhteiskuntavastuun osa-alueissa kuin vain sosiaalisessa.
Rekrytointi on myös tärkeä osa yrityksen vastuullista sosiaalista kanssakäymistä ja sen
onnistuvuus voi luoda uusia suhteita niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä.

Yksi tärkeimmistä sosiaalisen vastuun osa-alueista on työhyvinvointi. Knuutinen (2014, s. 98)
toteaa, että hyvinvoivat työntekijät vähentävät taloudellisia kustannuksia ja näin ollen
positiiviset vaikutukset näkyvät taloudellisen ulottuvuuden lisäksi myös ekologisessakin
ulottuvuudessa vähentyneenä materiaalin käyttönä. Työhyvinvointikäsitys on kokonaisvaltaista
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ja diskursiivista toimintaa, joka heijastuu työntekijän työntekoon monella eri tavalla. Laine
(2017, s. 91) on liittänyt työhyvinvointikäsitykseen neljä eri ulottuvuutta, joista ensimmäinen
on autonomia, eli se mitä työn ulkopuolisessa elämässä tapahtuu (esimerkiksi perhe,
toimeentulo ja läheisyyssuhteet sekä oma terveydentila ja työkyky). Toinen ulottuvuus on
osallisuus,

jolla

persoonallisuutensa

tarkoitetaan
ja

sitä,

miten

luonteenpiirteidensä

työntekijä
kautta,

saa

mutta

itsensä
myös

kuulluksi
työuraan

oman
liittyvät

epävarmuustekijät, joita ovat muun muassa työsuhteen pysyvyyteen liittyvät seikat, pätkätyö ja
omaan asemaan liittyvät muutostekijät. Kolmas ulottuvuus on vaikuttavuus, johon kuuluu
työhön liittyvät tekijät, joihin kuuluvat muun muassa työn sisältö ja siihen vaikuttaminen,
työkuormitus sekä osaaminen. Neljänteen ulottuvuuteen Laine (2017, s. 91) on määritellyt
osallisuuteen liittyvät tekijät, joita ovat muun muassa työyhteisöön ja johtamiseen liittyvät
tekijät, kuten esimerkiksi työpaikan ihmissuhteet ja esimiehen johtamistapa sekä erilaiset
palkitsemistavat. Näiden neljän osa-alueen lisäksi Laine (2017, s. 91) nimeää työympäristöön
liittyviä tekijöitä, joihin kuuluvat muun muassa melu, sisäilma, lämpö, viihtyisyys ja
ergonomia.

2.3

Taloudellinen ulottuvuus

Taloudellinen ulottuvuus voidaan Knuutisen (2014, s. 99) mukaan ajatella joko laajasti ja
kapeasti. Kapeasti ajattelemalla näkemys on se, että yritys on vastuussa ainoastaan
osakkeenomistajilleen. Tällöin myös vastuu keskittyy suoranaisesti vain voiton tuottoon lain
asettamissa

rajoissa,

mutta

mukana

ei

kuitenkaan

ole

minkäänlaista

sidettä

yhteiskuntavastuuseen, koska vaatimukset tulevat suoraan lainsäädännöstä. Laajasti ajatellen
taloudellisesti vastuullinen yritys taas ottaa toiminnassaan työpaikkojen säilymisen ja
verotulojen tasaisen kasvattamisen lisäksi huomioon myös yleisen hyvinvoinnin luomisen koko
yhteiskunnalle (Knuutinen 2014, s. 99). Kun yritys pyrkii toimimaan vastuullisesti, päätöksiä
tehdessä on hyvä pitää mielessä se, luodaanko teoilla taloudellista hyvinvointia muillekin kuin
itselleen. Yksi mittari taloudelliseen vastuuseen onkin Talvion ja Välimaan (2004, s. 41)
mukaan taloudellisen hyvinvoinnin luominen muillekin. Talvio & Välimaa (2004, s. 41)
toteavat, että taloudellista vastuullisuutta on myös hankala analysoida, koska esimerkiksi
verojen suuruus ei välttämättä kerro mistään muusta kuin yrityksen toiminnan laajuudesta
kohdemaassa sekä kyseisen maan veroprosentista. Samoin alihankkijoille maksamien
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korvausten määrät raaka-aineista ja palveluista saattavat kertoa ainoastaan yrityksen
toimintaketjun laajuudesta.

Näiden osa-alueiden lisäksi taloudelliseen vastuuseen liitetään yleensä myös vastuullinen
sijoittaminen. Talvio ja Välimaa (2004, s. 144) määrittelevät vastuullisen sijoittamisen
(Socially Responsible Investment, SRI) sijoitustoiminnaksi, jossa otetaan huomioon
ympäristöasioita, sosiaaliseen vastuuseen liittyviä muuttujia sekä erilaisia hallintotapa-asioita.
Näiden osa-alueiden huomioon ottamisella pyritään parantamaan salkun tuotto- ja riskiprofiilia.
Vastuulliseen sijoittamiseen viitataan yleensä yhteisesti termillä ”ESG” (Environment, Social
and Governance). Vastuullinen sijoittaminen Knuutisen (2014, s. 336) ja Talvion ja Välimaan
(2004, s. 144) mukaan voidaan jakaa suosimiseen eli positiiviseen seulontaan tai arvottamiseen
ja välttämiseen eli negatiiviseen seulontaan tai arvottamiseen. Negatiivisessa seulonnassa
poistetaan ne yritykset ja toimialat sijoituskohteiden joukosta, jotka eivät täytä tiettyjä ennalta
määriteltyjä

kriteereitä.

Positiivisessa

seulonnassa

pyritään

käyttämään

sellaisia

valintakriteereitä, joilla voidaan etsiä niitä yhtiöitä, jotka ovat sitoutuneet vastuullisiin
liiketoimintatapoihin tai muulla tavalla tuottavat vastuullisia tuotteita tai palveluja.
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3

STRATEGIAN LAADINTAPROSESSI

Tässä osiossa tarkastellaan strategian laadintaprosessia ja siihen vaikuttavia seikkoja sekä sitä,
miten strategian laadinta etenee. Aivan ensimmäiseksi määritellään strategiaprosessi, sekä se,
mitä siihen kokonaisuudessaan kuuluu. Sen jälkeen luodaan yhteys yhteiskuntavastuun ja
strategian välille, eli kerrotaan missiosta, arvoista ja visiosta, sekä näistä saatavista strategisista
hyödyistä ja mistä edellä mainituissa on kyse ja kuinka ne vaikuttavat strategian suunnitteluun
ja näin ollen myös sen laadintaan. Kappale jatkuu sen jälkeen strategian suunnittelun tulkinnalla
ja sen eri ulottuvuuksilla, jonka jälkeen tarkastellaan erilaisia strategian suunnittelussa
hyödynnettäviä analyysejä, joiden avulla voidaan tunnistaa tärkeimmät pääkohdat ja valjastaa
arvojen mukainen strategia käytäntöön. Tämän jälkeen kerrotaan strategian laadinnasta
suunnitelman ja analyysien pohjalta sekä prosessin aikana yleisimmin ilmenevistä haasteista ja
näiden ratkaisuista.

Strategia ja sen johtaminen ovat itsessään prosesseja, jotka eivät Ritakallion ja Vuoren (2018,
s. 11) mukaan pyri noudattamaan kiveen hakattua päämäärää. Niiden on tarkoitus elää ja ottaa
huomioon jatkuvat muutokset, ympäristön epävarmuus ja uuden luominen. Ritakallio ja Vuori
(2018, s. 12) mainitsevat nykymaailman suurimman puheenaiheen: megatrendit. Megatrendien
muokatessa maailmaa kukin lineaarisesti sekä epälineaarisesti vuorovaikuttaen samalla muiden
trendien kanssa, tarvitaan prosessimaista strategiaa – sellaista, jossa strategiaa muodostetaan,
uudistetaan ja toteutetaan jatkuvalla tahdilla – entistä enemmän. Kuvassa 4 on kuvattu
strategiaprosessi Mintzbergin ja Quinnin (1996, s. 50) mukaan.
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Kuva 4. Strategiaprosessi (mukaillen Mintzberg & Quinn 1996, s. 50)

Kuvan strategiaprosessi on vain yksi monista, mutta se on tälle työlle luontainen malli, koska
sen laadintavaiheeseen on otettu mukaan tämän työn kannalta oleellinen asia, eli ylimääräisten
vastuualueiden hahmottaminen ja ymmärtäminen. Tässä työssä keskitytään kuvan vasempaan
puoleen, eli laadintaan ja sen eri osa-alueisiin, mutta aivan kuten Ritakallio & Vuori (2018, s.
11) toteavat, strategiaprosessi on uudistuvaa ja jatkuvaa, joten ilman strategian
implementointia, strategian laadintaa on turhaa tehdä itsenäisenä osanaan, vaan siihen tarvitaan
molempia osa-alueita.

3.1

Strategian ja yhteiskuntavastuun yhteydet

Jotta ymmärrettäisiin yhteydet ja yhteneväisyydet strategian ja yhteiskuntavastuun välillä, tässä
alaluvussa käydään läpi strategian taustatekijöitä, eli missiota, arvoja ja visiota, joiden pohjalta
suunnitteleminen alkaa ja saadaan suuntaviivoja yritykselle oikeanlaisen strategian laadintaan.
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3.1.1 Missio
Kamensky (2014, s. 59) määrittää sanan ”missio” yrityksen toiminta-ajatukseksi, eli laadinnan
aikana relevantti kysymys on ”Miksi olemme olemassa?”. Missiolla on asetettava kaksi
perusvaatimusta, jonka sen on täytettävä:
1) Mission on pystyttävä ohjaamaan yrityksen toimintaa.
2) Mission pitää olla pysyvä tekijä yrityksen strategisessa arkkitehtuurissa.
Mission perusvaatimuksetkin jo kertovat, että sen täytyy olla tarpeeksi laaja, mutta ei
kuitenkaan niin laaja, että se on liian pyöreästi määritelty, sillä silloin toiminnanohjaus ei ole
enää mahdollista. Kamenskyn (2014, s. 56) mukaan missio voidaan määritellä monen eri tekijän
näkökulmasta, kuten esimerkiksi raaka-aineiden, prosessien, asiakkaiden tai tarpeiden. Usein
myös toimiala rajautuu mission avulla. Tärkeää mission laatimisessa onkin se, ettei tee niin
tiukkoja rajoja, että toimiala rajautuu liian kapeaksi, tehden yrityksen toiminnasta liian jäykkää.
Elintarviketeollisuudessa yritysten missiot liittyvät yleensä ruokaan, rajaten näin toimialaansa
ravinnon tuottamiseen. Tällöin mukaan tulee yleensä ekologinen ja sosiaalinen vastuu, kun
ajatellaan esimerkiksi KomeroFoodin missiota, jonka tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa
siirtymää kestävään ruoan kuluttamiseen ja tuotantoon (KomeroFood 2019). Tällöin
kestävyydellä tarkoitetaan ympäristön säilymistä ja kestävää kehitystä ylläpitäen samalla
vastuullista kuluttamista.

3.1.2 Yrityksen arvot

Yrityksen

arvot

Kamensky

(2014,

s.

59)

määrittelee

liikkeenjohdon

teorioiksi

yrityskulttuurista. Tämä itsessään ei avaa oikeaa kuvaa yrityksen arvoista ja Talvio ja Välimaa
(2004, s. 84) ovatkin kuvanneet yrityksen arvot ja periaatteet yhdeksi yrityksen kulmakiveksi,
johon kaikki toiminta pohjautuu. Näihin lukeutuu muun muassa yrityksen lupaus ja sitoumus
siihen, mitä yritys tällä hetkellä on ja olemassa olevaa toimintatapaa tai tavoitetilaa, johon yritys
toiminnallaan pyrkii. Toisin sanoen, ne ovat ydin, jonka ympärille rakennetaan strategia, missio
ja visio. Arvoilla pyritään ohjaamaan yrityksen sisäisiä vuorovaikutussuhteita aivan kuten
sidosryhmäsuhteitakin. Talvio ja Välimaa (2004, s. 84) toteavat, että monen sivun mittaiset
selitykset yrityksen arvoista eivät tee yrityksestä vastuullista toimijaa, eikä myöskään niiden
puute tee siitä vastuutonta. Kuitenkin hyvin määritellyt arvot ja periaatteet lisäävät ymmärrystä
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yhteiskuntavastuusta henkilöstön parissa sekä antavat positiivisen kuvan ulkoisille
sidosryhmille.

3.1.3 Visio

Visiolla yksinkertaisuudessaan tarkoitetaan tulevaisuuden kuvaa, jonka tahdotaan toteutuvan
pidemmällä aikavälillä, eli näkemystä organisaation tulevaisuudesta (Lindroos ja Lohivesi
2006, s. 26). Tämä pidemmän aikavälin tulevaisuuden kuva täytyy näkyä yrityksen toimissa ja
hankkeissa sekä jokapäiväisessä toiminnassa, eikä se saa olla vain harhakuvaa, jolla yritys haalii
itselleen asiakkaita. Visio liittyy strategiaan siten, että hyvällä strategialla yritys voi toteuttaa
minkä tahansa vision, kunhan se on kirkkaasti ja selkeästi asetettu. Hyvän vision
tunnusmerkkejä Lindroosin ja Lohiveden (2006, s. 26) mielestä ovat innostavuus, toimivuus ja
mitattavuus. Huonosti määritelty visio voi hankaloittaa yrityksen toimintaa ja vaikeudet hyvän
vision laatimisessa heijastuvat myös vaikeutena toteuttaa laadittu visio. Toisaalta hyvällä
visiolla voidaan edesauttaa strategian toteuttamista ja strategista suunnittelua. (Kamensky 2014,
s. 65-68)

3.2

Strategian suunnittelu

Kuten kaikessa muussakin yleismaailmallisessa toiminnassa, myös strategian suunnittelussa ja
muodostamisessa on niin sanottuja koulukuntia, jotka lähestyvät strategiaa ja sen
muodostumista eri näkökulmista. Esimerkiksi Mintzberg et al. (2005, s. 5) ovat määritelleet 10
eri koulukuntaa, joista jokaisella on omat näkökulmansa strategian suunnitteluun ja laadintaan.
Eräistä koulukunnista jotkut tutkijat (Sarasvathy 2001; Mintzberg 1990) ovat sitä mieltä, ettei
strategiaa pysty suunnittelemaan vaan yrityksen täytyy keskittyä toimintaympäristöönsä ja sen
kautta oppia ja kehittyä toiminnassaan. Toiset tutkijat (Gruber 2007; Delmar ja Shane 2003;
Brinckmann et al. 2008) ovat taas sitä mieltä, että suunnittelemalla strategiaansa yritykset
pystyvät kuvailemaan ja mukauttamaan toimintaansa paremmin sekä näin vastaamaan muiden
yritysten tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Nämä ovat tosin eri strategiakoulukuntien
näkemyksiä asiaan, ja strategian suunnittelu ja muodostaminen ovat olleet yksi asia, joka on
jakanut mielipiteitä tutkijoiden keskuudessa.
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Vaikka strategian suunnittelumalleja on monia ja melkeinpä jokaisella tutkijalla on oma
mielipiteensä kuinka strategiaa täytyisi suunnitella, niin tässä työssä keskitytään Chaffeen
(1985) kolmeen määrittelemään ja analysoituun strategian suunnittelumalliin: lineaarisen
strategian malliin, mukautuvan strategian malliin ja tulkitsevan strategian malliin, joista
tarkempaan tarkasteluun otetaan mukautuvan strategian malli johtuen sen sopivuudesta
elintarviketeollisuuden yrityksille.

Lineaarinen malli seuraa nimensä mukaisestikin lineaarisesti eri aktiviteettien toteuttamista
kolmessa peräkkäisessä vaiheessa, jotka ovat strategian suunnittelu, strategian muodostaminen
sekä sen toimeenpano. Tässä suunnittelumallissa strategia muodostuu integroitujen päätösten
ja toimien lisäksi suunnitelmista, joilla pyritään asettamaan ja tavoittelemaan organisaation
missiota, visiota ja arvoja vastaavaa strategiaa. Chaffeen (1985) mukaan lineaarisessa mallissa
ympäristö

otetaan

mukaan

suunnitteluun

vain

kilpailijoiden

osalta,

ja

koska

elintarviketeollisuudessa yrityksen ympäristöön kuuluu muitakin muuttujia kuin kilpailijat, tätä
mallia on hankala noudattaa elintarviketeollisuusyrityksissä.

Dyerin (2011) viiden kohdan malli mukailee osittain Chaffeen (1985) lineaarista mallia. Dyer
(2011) on määrittänyt mallilleen viisi vaihetta, jossa ensimmäisessä vaiheessa oletetaan, että
yrityksessä osataan ajatella strategisesti. Toisessa vaiheessa muodostetaan strategiaa, johon
päätetään päämääriä yrityksen tulevaisuudelle ja muodostetaan ydinstrategia. Kolmannessa
vaiheessa yhdistetään kahden aiemman vaiheet ja suunnitellaan tarkkaan, mitä yrityksen pitää
tehdä, että strategia pystytään toteuttamaan. Neljännessä vaiheessa toimeenpannaan luotu
strategia ja viidennessä vaiheessa arvioidaan strategiaa ja sen onnistuvuutta. (Dyer 2011)
Toinen Chaffeen (1985) määritellyistä malleista – mukautuvan strategian malli – olettaa
organisaation arvioivan jatkuvasti sen sisäisen ja ulkoisen ympäristön tilaa. Tämän jatkuvan
arvioinnin ja sen mukaan tehdyn analyysin perusteella mukautetaan organisaation toimintaa.
Aivan kuten lineaarisessakin mallissa, tässäkin mallissa on kolme vaihetta: yrittäjämainen,
insinöörimäinen sekä hallinnollinen vaihe. Yrittäjämäisessä vaiheessa valitaan organisaatiossa
hyödynnettävä

liiketoimintamuoto,

insinöörimaisessa

vaiheessa

valitaan

käytettävät

teknologiat ja hallinnollisessa vaiheessa suunnitellaan ja valitaan organisaation rakenne ja
liiketoimintaprosessit sekä identifioidaan tulevat innovaatiot ja niiden käyttöalueet. (Chaffee
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1985; Miles ja Snow 1978) Mukautuvan strategian suunnittelumalli eroaa lineaarisen
suunnittelun mallista siten, että siinä kyetään etsimään paras keino, jolla määritellyt tavoitteet
voidaan toteuttaa, kun lineaarisessa mallissa keskitytään ainoastaan pelkkiin tavoitteisin.
Keinojen painottaminen tavoitteiden sijaan onkin Rumeltin (2012, s. 51) mukaan erittäin
tärkeää toimivan strategian suunnittelussa. Mallissa keskitytään markkinoihin ja niiden
tutkimiseen, mutta suunnittelussa huomioidaan myöskin muutokset markkinoinnin ja
laatuvaatimusten osalta. Mallin luovuuden vuoksi se sopii hyvin elintarviketeollisuudessa
hyödynnettäväksi ja siinä strategiaa suunnitellaankin koko organisaation laajuudella, ei
ainoastaan ylimmässä johdossa. Ylimmällä johdolla on kuitenkin päätösvalta ja suurin vastuu
ohjaamisessa. Ympäristön tarkkailussakin tämä malli eroaa suuresti lineaarisesta mallista. Kun
lineaarisessa mallissa ympäristöksi ajateltiin suurimmaksi osaksi vain kilpailijat, mukautuvassa
mallissa ympäristö ajatellaan kompleksisena tukielementtinä, jossa huomioon otetaan
ajankohtaiset tapahtumat ja trendit, mutta myös näiden lisäksi kilpailijat ja muut sidosryhmät.
Koska mukautuvassa mallissa yritys muuttuu ympäristön mukana, yrityksen täytyy pystyä
toimimaan avoimesti sen liiketoimintaympäristön kanssa. (Chaffee 1985)

Kolmas Chaffeen (1985) määrittelemä malli on tulkitsevan strategian malli, joka perustuu
sosiaaliseen sopimukseen, jossa yrityksen voidaan kuvitella olevan yksilöiden vapaiden
tahtojen muokkaama ”sopimusten kerääjä”, ja yritys toimii näiden sosiaalisten normien mukaan
ja näiden kanssa. Mallin mukaan yritys on olemassa ainoastaan sen takia, että se houkuttelee
tarpeeksi paljon yksilöitä, jotka ovat symbioosissa yrityksen kanssa molempia osapuolia
hyödyttävän kaupankäynnin muodossa. Tässä mallissa strategian luonnin kannalta tärkeintä on
motivaatio – ei taito – ja strategia ymmärretäänkin kielikuvana tai eräänlaisena viitekehyksenä,
jonka mukaan toimitaan. Toisin kuin muissa malleissa, sidosryhmien oletetaan käyttäytyvän
suotuisasti yritystä kohtaan, joka ei elintarvikeyrityksissä aina pidä paikkaansa. (Chaffee 1985)

Strategian suunnitteluvaiheessa voidaan hyödyntää monia erilaisia analyyseja, joiden avulla
yritykset voivat mahdollistaa strategian laatimisen, joka vastaa parhaiten heidän arvojaan,
visiotaan ja missiotaan. Erilaisia strategia-analyysejä Kamenskyn (2014, s. 88) mukaan on
lukuisia, joiden merkittävin kaksiajako jakaa analyysit ympäristöanalyyseihin ja sisäisen
tehokkuuden analyyseihin. Näiden kahden analyysiryhmän yhdistämistä helpottamiseksi on
muodostettu kolmas analyysiryhmä, synteesianalyysit. Vaikka suunnittelussa ja sen eri
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vaiheissa voidaan käyttää monia eri analyysejä, tähän työhön on valittu kolme olennaisinta
analyysiä, joilla pystytään luomaan ja tukemaan strategiaa, joka pohjautuu vahvasti yrityksen
yhteiskuntavastuuseen ja sen kolmeen osa-alueeseen. Sidosryhmäanalyysi on oleellisessa
osassa sosiaalisen ulottuvuuden tulkintaa, elinkaarianalyysi ekologisen ulottuvuuden tulkintaa
ja Balanced Scorecard taloudellisen ulottuvuuden tulkintaa.

3.2.1 Sidosryhmäanalyysi

Sidosryhmäanalyysin tarkoituksena on tunnistaa ja priorisoida sidosryhmiä sekä ymmärtää
näiden ryhmien tarpeet ja motivaatiotekijät sekä se, mitä nämä odottavat yritykseltä ja kuinka
yritys voi vastata näihin odotuksiin. Tämän lisäksi analyysin ideana on luoda ymmärrystä ja
arvioida sidosryhmiä yrityksen näkökulmasta tai määrittää heidän relevanttisuutensa projektiin
tai säännökseen. (Brugha ja Varvasovszky 2000; Kamensky 2014, s. 40) Juutisen (2016, s. 128)
mukaan sidosryhmillä tarkoitetaan tahoja, joihin yrityksen toiminta vaikuttaa. Toisaalta,
sidosryhmien ajatellaan olevan myös kaikki ne ryhmät, joilla on jonkinlainen panos-vastikesidonnaisuus yritykseen (Kamensky 2014, s. 39). Knuutinen (2014, s. 86) jakaa sidosryhmät
kolmeen eri alueeseen, jotka ovat sisäiset sidosryhmät (henkilökunta, johto ja omistajat),
taloudelliset, eli liiketoiminta-sidosryhmät (jakelijat, asiakkaat, luotonantajat ja kumppanit)
sekä yhteiskunnalliset sidosryhmät (kansalaisjärjestöt, media, valtio sekä kunnat, lainsäätäjät ja
toimialaliitot).

Sidosryhmiin yrityksen toiminta voi vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti tai sidosryhmät
voivat vaikuttaa yritykseen negatiivisesti tai positiivisesti. Mahdollisissa kielteisissä
vaikutuksissa kyse saattaa olla liiketoiminnan riskeistä ja myönteisissä tapauksissa kyse voi olla
esimerkiksi sidosryhmää hyödyttävästä tuoteinnovaatiosta. Koska yrityksellä on hyvin paljon
hyvin erilaisia sidosryhmiä, sen on tärkeää eritellä sidosryhmät vaikuttavuuden mukaan ja
tämän mukaan pitää vuorovaikutusta yllä sidosryhmiinsä. Yrityksen kannalta kolme tärkeintä
sidosryhmää ovat henkilöstö, asiakkaat ja omistajat. Kirjallisuudessa on paljon ollut analyysia
ja pohdintaa, mikä näistä sidosryhmistä on tärkein, mutta kysymykseen on sinänsä mahdotonta
vastata, koska ilman kaikkia edellä mainittuja sidosryhmiä, liiketoiminta ei ole mahdollista
(Kamensky 2014, s. 39). Sidosryhmien analysoinnissa voidaan hyödyntää matriisimallia, jossa
on kuvattu ilmaistu kiinnostuksen taso yritystä kohtaan ja samalla heidän mahdollisuutensa
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vaikuttaa yritykseen ja sen toimintaan. Kuvassa 5 on esitelty sidosryhmien analysoinnissa
hyödynnettävä matriisi.

Kuva 5. Sidosryhmien analysointi. (Juutinen 2016, s. 129)

Kuvassa 5 mustalle pohjalle analysoidut sidosryhmät, joilla on yritystä kohtaan suuri
mahdollisuus vaikuttaa ja suuri kiinnostus, ajatellaan olevan avainsidosryhmiä ja näiden
ryhmien odotuksiin vastaaminen on usein kriittistä yrityksen menestymiselle. Vaikka
avainsidosryhmien odotuksiin vastaaminen on tärkeää, kannattaa myös pitää silmällä niitä
sidosryhmiä, joilla on suuri vaikutus yrityksen toimintaan, mutta eivät tällä hetkellä ole
välttämättä aktiivisia. Näiden sidosryhmien odotuksien selvittäminen on tärkeää, sillä niillä voi
olla kriittisiä vaikutuksia yrityksen tulevaisuudessa. Ennakoimalla yritys voi ehkäistä
mahdollisia vahinkoja tai väärinymmärryksiä sekä uusien haasteiden kohtaaminen sujuu
helpommin ja nopeammin, kun tiedetään avainsidosryhmien odotukset jo ennen sidosryhmien
aktivoitumista. Kun sidosryhmäanalyysi on saatu suoritettua, voidaan analyysin tuloksia
hyödyntää organisaation vuorovaikutustapoihin sidosryhmien kanssa. (Juutinen 2016, s. 129130)

21

3.2.2 Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (BSC) -mittaristo on luotu 1990-luvulla, sen tarkoituksena on kertoa,
kuinka yritys kehittyy tulokseen pitkällä aikavälillä vaikuttavien aineettomien tekijöiden
suhteen (Malmi et al. 2002, s. 16). Mittariston ovat luoneet Robert Kaplan ja David Norton,
tavoitellessaan johtamismallia, joka ottaa huomioon muitakin kuin taloudellisia elementtejä.
BSC koostuu neljästä tasapainottelevasta osa-alueesta: taloudellinen, asiakkaiden, sisäisten
prosessien sekä oppimisen ja kehittämisen näkökulma (Kaplan ja Norton 2007, s. 19).
Oheisessa kuvassa on esitelty BSC:n neljä toiminta-aluetta.

Kuva 6. BSC ja sen osa-alueet (mukaillen Kaplan & Norton 2007, s. 19)

Jokaisella osa-alueella on omat päämääränsä, tavoitteensa, toimenpiteensä sekä mittarinsa,
jotka riippuvat yrityksestä sekä tämän toimialasta, visiosta ja strategiasta. Kaplan ja Norton
(2007, s. 19) huomauttavat, että eri osa-alueiden tavoitteet ja päämäärät käyvät vuorovaikutusta
toistensa kanssa, jolloin yhdenkin osa-alueen suoriutuminen vaikuttaa myös muihin osaalueisiin. Kaplan & Norton (2007, s. 54) ovat jakaneet yrityksessä käytettävät ja BSC:ssä
hyödynnettävät indikaattorit osa-alueittain, jotka tulisi johtaa BSC:n näkökulmien
menestystekijöistä. Näistä käytetään termiä KPI-mittaristo (Key Performance Indicator).
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Tavallisesti seurattavia asioita on 20-25, mutta suurempi mittarien määrä voi aiheuttaa helposti
tehottomuutta työkalun käytössä (Malmi et al. 2002, s. 30-34).

3.2.3 Elinkaarianalyysi

Elinkaarianalyysin tarkoituksena on selvittää tuotteen elinkaaren eri vaiheiden vaikutuksia
ympäristölle. Yleisimpiä sovelluskohteita ovat resurssien käyttöön, tuotteen ekologisuuteen tai
ihmisten terveyteen liittyvät vaikutukset. Tuotteen elinkaari koostuu raaka-aineiden
hankinnasta aivan tuotteen loppusijoitukseen tai kierrättämiseen asti, pitäen sisällään
kuljetukset ja väli- ja lopputuotteiden valmistukset. (Klöpffer ja Grahl 2014) Jokainen vaihe
itsessään on iteratiivinen, eli prosessi, joissa aiempiin vaiheisiin pystytään palaamaan
tarkastaakseen niiden lähtökohdat. Analyysia ja sen käyttöä on kuvattu ja määritelty
kansainvälisissä ISO 14044 ja ISO 14040 standardeissa (ISO 2016a; ISO 2016b). Tuotteen
elinkaaren vaiheet on kuvattu kuvassa 7.

Raaka-aineen
hankkiminen

Välituotteen
valmistus

Lopputuotteen valmistus

Tuotteen hyödyntäminen

Tuotteen
kierrätys/hävittäminen

Kuva 7. Tuotteen elinkaaren vaiheet (Klöpffer ja Grahl 2014)

Elinkaarianalyysi tarjoaa tällä hetkellä saataville tuotteille parhaan viitekehyksen arviointia
varten

(European

Commission

2016).

Elinkaarianalyysissä

esiintyy epätarkkuuksia

arvioinnissa tehtävien oletusten ja rajausten takia ja varsinkin pitkäikäisten tuotteiden todellista
vaikutusta ympäristöön on vaikeaa arvioida, koska esimerkiksi tulevaisuuden jätejärjestelmiä
on hankalaa arvioida (Klöpffer ja Grahl 2014).

3.3

Strategian laadinta

Koska strategian laatimisessa oleellisin asia on yksinkertaisesti voittaminen, niin yrityksen
täytyy kysyä suunnitteluvaiheessa: ”Mitä meillä on, mitä muilla ei ole?”. Toisin sanoen,
yrityksen täytyy löytää kilpailuetu, jolla se erottuu markkinoilla. Kun yritysjohto on analysoinut
yrityksen tilaa ja sen vahvuuksia, he voivat ruveta laatimaan strategiaa suunnittelun perusteella.
Jotta yritykset voisivat helpottaa strategian laadintaprosessiaan, Cox (2015) on kehittänyt viisi
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suurta kysymystä, jotka ovat hyvä ottaa esille strategisen suunnittelun ja jokapäiväisen
toiminnan aikana. Coxin (2015) mukaan nämä kysymykset eivät kuitenkaan ole täydellisiä
strategian laatimiseen, vaan kysymyksillä voidaan helpottaa yrityksiä viemään toimintaansa
oikeaan suuntaan. Viisi kysymystä ovat:

1) Millä alalla me toimimme?
2) Mitä todella yritämme tehdä?
3) Ketkä ovat meidän asiakkaitamme? Keitä he ovat? Missä he ovat? Mitä he haluavat ja
tarvitsevat?
4) Ketkä ovat meidän kilpailijoitamme? Mitkä ovat heidän kilpailuetunsa? Millainen
markkinarakenne on?
5) Edellä mainittujen asioiden perusteella, mitä resursseja ja ydinosaamisia me
tarvitsemme saadaksemme kilpailuetua ja onnistuaksemme markkinoilla? (Cox 2015)

Näitä kysymyksiä apuna käyttäen, yrityksissä voidaan luoda heille omanlaistaan ja uniikkia
strategiaa. Jotta strategiasta saataisiin toimiva muuttuvassa maailmassa, on hyvä miettiä
tulevaisuutta. Yksi tapa arvioida ja ennakoida tulevaisuutta on skenaariot. Kamenskyn (2014,
s. 115) mukaan skenaarioilla tarkoitetaan käsikirjoitusta tulevaisuudesta. Ja koska tulevaisuutta
ei voida ennustaa, on tärkeää, että laaditaan useita eri tyyppisiä skenaarioita. Skenaarioilla
voidaan tukea analyyseja ja toisinpäin, eli ne ovat vuorovaikutussuhteessa toistensa kanssa.
Kamensky (2014, s. 116) on myös sitä mieltä, että skenaarioita voidaan hyödyntää
strategiavalinnassa, mutta se, minkä skenaarion pohjalta strategia laaditaan, riippuu yrityksen
riskinottohalusta. Yritys voi valita optimistisen skenaarion, joka on riskialttein, jos skenaarion
tulokset eivät toteudukaan. Toinen vaihtoehto on myös pessimistinen skenaario, jonka
toteuduttua huonon kehityksen tapauksessa tulos on hyvä, mutta hyvän kehityksen tapauksessa
jää monta mahdollisuutta hyödyntämättä. (Kamensky 2014, s. 116)

Strategian laadinnassa on tärkeää osata yhdistää strategia-analyyseistä saatuja tietoja yrityksen
määrittämiin missioon, arvoihin ja visioon (Mintzberg ja Quinn 1996, s. 48). Laadinnassa onkin
tärkeää havainnoida yrityksen kompetensseja, vahvuuksia ja heikkouksia ja muodostaa näiden
perusteella paras mahdollinen suunta yritykselle. Määrittämällä yrityksellä olevat materiaaliset,
teknologiset, taloudelliset sekä johtamisvoimavarat, strategian implementoinnissa niiden
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kohdentaminen oikeisiin paikkoihin on helpompaa. (Mintzberg ja Quinn 1996, s. 50) Lindroos
ja Lohivesi (2006, s. 47) käyvät läpi strategian laadintaa ja toteavat, että parhaiten strategia
saadaan vastaamaan laadittua tekemällä siitä mahdollisimman konkreettista ja ottamalla se
mukaan päivittäiseen toimintaan. Aivan kuten kiinalainen Mestari Sun on myös todennut
teoksessaan Sodankäynnin taito: ”Se, jonka päällystöllä ja miehistöllä on yhtenäisin päämäärä,
voittaa.” (Nojonen 2005, s. 77). Tätä ohjetta on tietenkin alun perin tarkoitettu käytettäväksi
sodassa, mutta sitä voidaan soveltaa myös strategiaan sekä sen jalkauttamiseen. Kun johto on
osannut implementoida strategian hyvin käytäntöön, työntekijät tietävät mitä siinä haetaan ja
kuinka sitä voidaan noudattaa, jolloin kaikki toimivat yhdessä ja tavoittelevat samaa tehden
samalla parasta mahdollista työtä yrityksen näkökulmasta.

Strategian suunnitteluprosessissa syntyy välttämättä aina jonkinlaisia ongelmia ja haasteita,
joita pyritään ratkaisemaan laadinnan aikana. Rumeltin (2012, s. 32) mukaan yleisimmät
haasteet syntyvät johtajista ja heidän raskaan työn karttelusta. Johtoporras tuppaa usein myös
käyttämään liian hienoja termejä, ainoastaan naamioidakseen ne konsepteiksi strategioista tai
väitteiksi luoden harhakuvitelman korkeatasoisesta ideoinnista. Rumelt (2012, s. 53-54)
määrittelee kaksi isointa haastetta ”koiran illallinen” ja ”sinisen taivaan” -tavoitteiksi. Koiran
illallinen -tavoitteissa yrityksen strategian laadinnassa liitetään strategian tavoitteiksi jokainen
ehdotus, joka prosessin aikana on syntynyt. Tällöin laadinnassa Rumeltin (2012, s. 53) mukaan
keskitytään liian moneen strategiaan ja koordinoimattomaan toimintoon sekä tavoitteeseen,
jotka todellisuudessa eivät vie organisaatiota millään tavalla eteenpäin. Sinisen taivaan tavoitteissa strategian laadintaprosessissa keksitään aivan liian hyviä tavoitteita – jopa liian
hyviä ollakseen totta. Rumeltin (2012, s. 54) mukaan tällaiset tavoitteet ovat utopistisia ja
palauttavat

yrityksen

alkupisteeseen

strategian

laadintaprosessissa.

Edellä

mainitut

haasteryhmät pitävät sisällään yhteiskuntavastuun osalta esimerkiksi sen, kuinka kaikkien
sidosryhmien toiveet ja vaatimukset halutaan toteuttaa tai jos halutaan toteuttaa jotain täysin
tavoittamatonta, kuten maailmanrauhan tai hiilinegatiivisen toiminnan. Rumeltin (2012, s. 11)
mielestä tärkeää – ja hyvän strategian perusta – on se, että osataan keskittyä realistisiin ja
toteutettavana oleviin suunnitelmiin sekä tehden kompromisseja tärkeiden tavoitteiden kanssa.
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4

STRATEGIAN SUUNNITTELU JA LAADINTA YLLÄPITÄEN
VASTUULLISTA TOIMINTAA

Tässä

osiossa

tarkastellaan

ensin

neljän

eri

suomalaisen

elintarvikeyrityksen

yhteiskuntavastuuta ja niiden vaikutuksia yritysten luomiin strategioihin. Sen jälkeen tutkitaan
ja pohditaan jokaista yhteiskuntavastuun osa-aluetta erikseen ja luodaan käsitys siitä, millaisia
erilaisia muuttujia eri ulottuvuuksissa on, jotka voisivat vaikuttaa strategian suunnitteluun ja
laadintaan.

4.1

Esimerkkejä suomalaisista elintarviketeollisuuden yrityksistä

Tässä osiossa esitellään neljän eri suomalaisen elintarvikeyrityksen panos vastuulliseen
liiketoimintaan ja kerrotaan, kuinka yhteiskuntavastuu näkyy heidän päivittäisessä
toiminnassaan ja toimintatavoissaan sekä yritysten strategioissa. Näihin lukeutuu esimerkiksi
tuotteille myönnetyt sertifikaatit, joilla voidaan todeta vastuullisesti tuotetut tuotteet ja erilaiset
vastuullisuusohjelmat sekä yrityksen toimintapolitiikat ja yleiset periaatteet sekä käytännöt.
Esimerkeissä ovat myös erilaiset kumppanuushankkeet muiden toimijoiden ja järjestöjen
kanssa sekä suomalaiset että kansainväliset ohjelmat, joihin yritykset kuuluvat ja noudattavat.
Näiden lisäksi kerrotaan yritysten visioista ja missiosta, jotka luovat pohjaa vastuulliselle
toiminnalle ja kuinka se näkyy yritysten luomissa strategioissa.

4.1.1 Yhteiskuntavastuu Fazer-konsernilla

Fazerin yritysvastuu on yksi kehittyneimmistä suomalaisten elintarvikeyritysten keskuudessa.
Vastuullisuus on linkitetty vahvasti jo yrityksen visioon: ”Fazer, vastuullisten makuelämysten
puolesta.” Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteita valmistettaessa kaikki otetaan huomioon – niin
työntekijöiden jaksaminen ja hyvinvointi kuin raaka-aineiden vastuullinen jalostaminen ja
hyvinvoinnin luominen yhteiskunnalle. Fazer on linjannut vuonna 2017 yritysvastuuohjelman,
jonka tarkoituksena on priorisoida vastuullisia ja ympäristöystävällisiä hankkeita. Tätä
ohjelmaa ohjaavat yritysvastuupolitiikka, ihmisoikeuspolitiikka, yrityksen QEHS-politiikka
sekä muut käytännöt ja periaatteet, jotka perustuvat suoraan YK:n Global Compactin
kymmeneen periaatteeseen (Fazer 2019). Yritysvastuuohjelma rakentuu yrityksen mukaan
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viidelle eri strategiselle painopisteelle, jotka samalla ohjaavat yrityksen toimintatapoja. (Fazer
2018) Ohjelma on kuvattu kuvassa 8.

Kuva 8. Fazer Groupin yritysvastuuohjelma (Fazer 2018)

Kuten ylläolevasta kuvasta huomataan, vastuullisuus on tärkeä ja olennainen osa Fazerin
suunnittelua ja päivittäistä toimintaa. Fazer Groupin mukaan heidän missionsa on ”Ruokaa,
jolla on merkitys.” Tämä näkyy yrityksen päivittäisessä toiminnassaan kestävänä resurssien
käyttönä ja kunnioittavana käyttäytymisellä henkilöstöä, asiakkaita ja toimittajia sekä
ympäristöä kohtaan. (Fazer 2018) Vuoden 2018 strategiassa Fazer on listannut neljä
päätavoitetta, jotka määräävät yrityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä ja kohti
vastuullisempaa yritystoimintaa. Tavoitteet ovat: 50 prosenttia vähemmän päästöjä, 50
prosenttia

vähemmän

ruokahävikkiä,

sataprosenttisesti

vastuullinen

hankinta

sekä

kasvipohjaisuuteen painottaminen. (Fazer 2019) Pelkästään näistä neljästä päätavoitteesta
voidaan huomata, kuinka vastuullinen toiminta ohjaa Fazeria yrityksenä eteenpäin ja kuinka he
yrityksenä haluavat kannustaa muitakin yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja ympäristöä
kunnioittaen.
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4.1.2 Yhteiskuntavastuu Paulig-konsernilla
”Onnellinen papu, parempi maku.” Tämä on Paulig Oy:n visio kahvin tuottamisessa. Paulig on
ensimmäisiä suurista paahtimoista maailmassa, jonka kahvista sata prosenttia on vastuulliseksi
varmennettua. Heidän kahveillaan on erilaisia sertifikaatteja, joilla voidaan todeta ja tunnistaa
vastuullisesti tuotetut kahvit. Näitä ovat esimerkiksi Luomu-, Reilu kauppa- ja UTZsertifikaatti. Luomu-sertifikaatilla voidaan todentaa valmistusmenetelmät, joilla ei ole
vahingoitettu ympäristöä tai niillä ei ole haitallista vaikutusta ihmisille tai eläimille. Reilu
kauppa -sertifikaatilla Paulig todentaa sen, että tuotannossa on kannettu sosiaalinen,
taloudellinen ja ekologinen vastuu. Järjestelmällä on tarkoitus parantaa kehitysmaiden
pienviljelijöiden sekä tilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä toimintaympäristössä.
UTZ-sertifikaatilla Paulig lupaa vastuullisen tuotantotavan kahvitiloilta kahvikuppiin asti.
Ohjelmaan lukeutuu ihmisten ja ympäristön hyvinvointi, jotka perustuvat vaativaan
kansainväliseen toimintaohjeistukseen. Tämän lisäksi UTZ-sertifioiduilla tuotteilla on
erinomainen jäljitettävyys ainakin tuottajayhteisöihin saakka, joten asiakas voi olla täysin
varma siitä, mistä ja miten aamuinen nautintohetki syntyy. (Paulig 2019a)

Kahvien pakkauksissa tärkeintä on maun ja laadun suojaaminen, mutta Pauligilla toinen tärkeä
ominaisuus pakkauksille on ekologisuus, jonka vuoksi yrityksen tavoitteena on käyttää vuoden
2025 loppuun mennessä täysin kasvipohjaisista ja uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja
kahvipakkauksia. Tällä hetkellä suurin osa Pauligin kahvipaketeista on 45 prosenttisesti
kasvipohjaisia. Sadan prosentin saavuttamiseksi Pauligilla on kehitetty innovaatioita, joilla
nykyiset muoviset laminaatit saataisiin valmistettua kasvipohjaisesti – laadusta tinkimättä.
Uutta ekologisempaa laminaattia on testattu jo pienessä mittakaavassa ja tulokset lupaavat
hyvää. (Paulig 2019b)

Pauligillakin on vastuullisuusohjelma, jossa määritetään tavoitteet vuodelle 2020. Pauliginkin
vastuullisuusohjelma pyörii jo yhteiskuntavastuussa tutuiksi tulleissa käsitteissä. Nämä
tavoitteet on kuvattu kuvassa 9.
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Kuva 9. Paulig-konsernin vastuullisuusohjelma

Kuten

kuvasta

9

huomataan,

Paulig-konsernin

vastuullisuusohjelma

perustuu

yhteiskuntavastuun kahteen tärkeimpään periaatteeseen, ympäristön ja sosiaaliseen vastuun,
sekä näiden lisäksi yleiseen hyvinvointiin ja terveyteen, joka voidaan rinnastaa sosiaaliseen
vastuuseen. Näiden lisäksi vastuullisuus toiminnassa näkyy myös siten, että Paulig on ollut
osana vuonna 2001 perustettua International Coffee Partners -kumppanuushanketta, jolla on
voitu tukea lähes 70 000 kahvinviljelijäperhettä yli kymmenessä eri maassa. Tämän hankkeen
perimmäisenä tarkoituksena on parantaa pienviljelijöiden kilpailukykyä ja ylläpitää luonnon
biodiversiteettiä sekä luonnonvaroja. (Paulig 2019c)

4.1.3 Yhteiskuntavastuu Hartwallilla

Hartwallin toiminnassa vastuullisuus näkyy kaikkein eniten sosiaalisen vastuun kantamisessa.
Tämä pitää sisällään niin yrityksen henkilöstön kuin kuluttajat ja alihankintaverkostonkin.
Vaikka yritys valmistaakin alkoholipitoisia juomia, vastuullinen juomakulttuuri ja ihmisten
hyvinvointi on tärkeä osa yrityksen toimintaa. Tämä näkyy painottamisena terveellisimpiin
tuoteperheisiin, kuten Novelleen, sekä alkoholituotteiden alkoholipitoisuuksien vähentämisenä.
Yritys kuuluu myös Kohtuullisesti.fi -ohjelmaan, jossa jaetaan tietoa vastuullisesta
alkoholinkäytöstä sekä kohtuullisuudesta. Hartwallilla noudatetaan vastuullisuusstandardeja,
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kuten esimerkiksi luvussa 2.1 mainittuja ISO 9001 -standardia, sekä ISO 14001 -standardia,
mutta

näiden

lisäksi

myös

FSSC2200-standardia,

jossa

huomioidaan

elintarviketurvallisuusjärjestelmä, sekä OHSAS 18001 -standardia, jonka tarkoituksena on
tarjota johdonmukainen viitekehys työterveys- ja turvallisuusjärjestelmiin. (Hartwall 2019;
FSSC22000 2019; BSI 2019)

Yrityksellä

on

ollut

monta

yhteiskuntavastuuhanketta,

joista

tärkeimmäksi

ja

ajankohtaisimmaksi Hartwall kokee Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen. Tämän hankkeen
lisäksi yritys on ottanut osaa myös Woltin Jouluateria 2017 -hankkeeseen, jossa jaettiin 2500
jouluateriaa vähävaraisille perheille. Sidosryhmiään ja yhteiskuntaa ajatellen sekä
läpinäkyvyyttään raportoinnissa lisäten, Hartwallilla on sidosryhmilleen suunnattu Point-lehti,
josta kuka vain voi lukea juoma-alasta ja hetken suurimmista trendeistä. Tämän lisäksi
Hartwallin yhteiskunnan tukemista ilmentää esimerkiksi yrityksen kampanja satavuotiaalle
Suomelle. Siinä lahjoitettiin 10 000 ilmaista luustomittausta suomalaisille yhteistyössä
Terveystalon ja Bone Indexin kanssa. Ympäristövastuun kantaminen Hartwallilla näkyy
jakelukanavien optimoinnissa ja pakkausmateriaalien vähentämisessä muovipulloissa sekä
pakkausmuovin vaihtamisessa aaltopahviin. Sivutuotteiden osalta ekologinen vastuu
Hartwallilla näkyy hyödyntämällä ylijäävät hiivat ja nesteet bioetanolin valmistukseen ja
myymällä oluen panemisessa syntynyt mäski eläinten rehuksi. (Hartwall 2019)

4.1.4 Yhteiskuntavastuu Atrialla
”Hyvä ruoka – parempi mieli.” Atrialla yhteiskuntavastuu on otettu oleelliseen osaan yrityksen
strategiaa ja jokapäiväistä toimintaa ajatellen. Yksi suurimmista mittareista, joka yrityksellä on
käytössä, on Atrian Kädenjälki -ohjelma, johon on koottu vastuullisen toiminnan periaatteet,
yrityksen käytännöt, sekä tulokset. Ohjelmassa vastuullisuutta mitataan yhteiskuntavastuun
kolmella osa-alueella ja tulosten perusteella toimintoja kehitetään parempaan ja kestävän
kehityksen mukaiseen suuntaan. (Atria 2019a)

Eläimiä ja ympäristöä ajatellen, vuoden 2018 alusta lähtien kaikki Atrian lihat ovat olleet
antibioottivapaita. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä eläinten kasvuympäristö että niiden liha on
erittäin puhdasta ja ylimääräisiä lääkkeitä ei kasvatuksessa tarvita. Taloudellista vastuuta
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Atrialla noudatetaan tuottamalla lisäarvoa omistajilleen ja sidosryhmilleen yrityksen
saavuttaessa

taloudellisia

tavoitteitaan.

(Atria

2018;

Atria

2019b)

Ympäristön

huomioonottaminen näkyy myös vuonna 2017 Atrian Suomen markkinoille lanseeraama
jauhelihapakkaus, joka vähentää yrityksen muovijätteen määrää vuosittain 150 000 kiloa.

Sosiaalinen vastuu yrityksen strategian luonnissa on otettu huomioon henkilöstön itse
määrittämillä Atria Tapa Toimia -arvoina. Arvoissa painotetaan kiinnostuneisuutta asiakkaita
ja kuluttajia kohtaan, menestystä, tuotteiden laatua sekä innostusta päivittäisessä työssä. (Atria
2019c) Edellä mainittu arvoketju on otettu osaksi yrityksen strategiaa vuonna 2017 tehokkaan
toiminnan ja kaupallisen menestymisen rinnalle (Atria 2018).

4.2

Ekologinen vastuu – muuttujat ja vaikutukset yrityksen strategian laadinnassa

Koska vastuullisuus tarkoittaa sitä, että yritys ylittää laissa määritetyt vaatimukset, pelkästään
ympäristölakien

noudattamisella

yrityksen

toimintaa

ei

voida

kutsua

ekologisesti

vastuulliseksi. Strategian laadinnassa täytyisi ottaa huomioon ilmastonmuutos ja kehittää sekä
varmistaa toiminta ekologisemmaksi niin yrityksen sisällä kuin alihankkijoidenkin
toiminnassa. Koska elintarviketeollisuudessa pakkausmateriaalit ovat suuressa roolissa
hankinnoissa, voisivat yritykset suunnitella jonkinlaista yhteistyötä tuotekehityksessä
pakkausmateriaalien ympäristöystävällisyyden osalta, kuten esimerkiksi muovipakkauksien
vähentäminen tai siirtyminen kartonkiin ja bambuun tai muihin uusiutuvista raaka-aineista
tehtyihin pakkauksiin, kuten Pauligilla, Hartwallilla ja Atrialla on toimittu, joista lisää luvuissa
4.1.2-4.1.3. Pakkausmateriaalien ekologistamisessa mukaan tulevat haasteet kustannuksista,
koska tärkeää olisi pitää pakkaukset edullisena, mutta samalla myös ekologisina. Ekologisuus
tuotannossa on isossa osassa elintarviketeollisuudessa ja varsinkin päästöt ja saasteet ovat iso
pulma. Saasteiden ja päästöjen minimoiminen strategian laadinnan yhteydessä olisi
vähintäänkin suositeltavaa ja näiden vähentämiseen kehitettäviä innovaatioita tulisi vaalia.
Hyödyt ympäristöä säästävistä innovaatioista näkyisi varmasti yrityksen maineessa niin
kuluttajien kuin muidenkin yritysten keskuudessa. Yritysjohdon pitäisi myös luoda yhteiset
suuntaviivat tuotannossa työskenteleville ja määrittää säädöksiä, joilla voitaisiin vähentää
hävikkiä ja sivutuotteiden määrää, nostaen samalla kustannustehokkuutta. Tässäkin asiassa
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mukaan tulee haasteita tuottavuuden ennallaan pitämisestä ja työntekijöiden työoloista, johtuen
totuttujen toimintatapojen muuttamisesta.

Yrityksen visiota määritettäessä, yrityksen ekologisia arvoja pyritään korostamaan, joka näkyy
esimerkiksi Pauligin visiossa, jossa painotetaan onnellisten papujen tarinaa, viitaten siihen, että
luonnonmukaisesti ja vastuullisesti kasvatetut kahvipavut ovat hyvän kahvin alkuperä. Tähän
vastuullisuuteen kuuluu varmasti myös pienviljelijöistä huolen pitäminen, niin sosiaalisen kuin
taloudellisenkin ulottuvuuden näkökulmasta.

Ekologisen

vastuun

suunnittelussa

voitaisiin

hyödyntää

luvussa

3.2.1

mainittua

elinkaarianalyysia. Yrityksen ja sidosryhmien kannalta olisi tärkeää, että koko arvoketjussa
voitaisiin säilyttää vastuullinen toiminta aivan raaka-aineiden hankinnasta kuljetuksiin ja
tuotteiden hävittämiseen tai uudelleenkäyttöön asti. Tavallisten jätteiden hävittämisen lisäksi,
yritysten tuotannosta syntyvät vaaralliset jätteet täytyisi osata hävittää oikein ja vastuullisesti
tai hyödyntää jotenkin muuten. Strategiaa laadittaessa olisi hyvä ottaa huomioon myös raakaaineiden hyödyntäminen kokonaan, aivan kuten Hartwallilla on tehty, josta lisää luvussa 4.1.3.

Materiaalien hankinnan osalta yrityksen olisi hyvä ottaa huomioon alihankkijoiden vertailu.
Myöskin alihankkijoita vertailtaessa ja kilpailutettaessa olisi hyvä varmistaa, että he voivat
sitoutua yrityksen asettamiin vastuullisuusehtoihin. Tässä haasteena tulee muun muassa se, että
alihankintaverkostot ovat sen verran pitkiä, että vastuullisuuden varmistaminen voi osoittautua
erittäin hankalaksi ja vaativaksi. Vastuullisen toiminnan alihankintaverkostoissa yritys voisi
varmistaa sillä, että kaikki ketjun yritysten sidosryhmät vaativat samansuuntaisia vaateita. Jotta
ympäristön suojeleminen voitaisiin varmistaa, yrityksen olisi strategiaa laadittaessa valittava
sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka valmistavat raaka-aineet luomuna ja tehokkaasti
ympäristöä pilaamatta. Eli ympäristömyrkyttömyyden ja tehokkaiden valmistusmenetelmien
painottaminen alihankkijoiden osalta on myös suuressa roolissa ajateltaessa ekologista
vastuullisuutta. Tällöin huomioitavaksi tulee taas kustannusten kanssa tasapainottelu – kuinka
suurien kustannusten valossa yritys haluaa toteuttaa ympäristönsuojelua.

Näiden lisäksi yritykset voisivat huomioida strategiaa laadittaessa toimitusverkoston
vastuullisuutta optimoimalla toimitusreitit siten, että saataisiin toimitettua mahdollisimman
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paljon yhdellä kertaa mahdollisimman tehokkaasti. Tähän liittyen yritys voisi kilpailuttaa
alitoimittajat ja varmistaa, että he käyttävät ympäristöystävällisiä polttoaineita tai logistiikka
toimisi kokonaan sähköisesti. Tällainen toimitusverkoston optimoiminen ei näy pelkästään
polttoainekuluissa vaan myös vähentyneissä päästöissä niin pakokaasujen määrässä kuin
mahdollisen

lämpö-

ja

sähköenergian

käytössä,

jotka

johtuvat

vähentyneistä

lämmityskustannuksista, kun ajomatkaa kertyy entistä vähemmän.

4.3

Sosiaalinen vastuu – muuttujat ja vaikutukset yrityksen strategian laadinnassa

Sosiaalisen vastuun kantaminen on tärkeässä osassa yrityksen toimintaa, koska se heijastuu
vahvasti muihinkin osa-alueisiin. Tärkeimmät kysymykset sosiaalisen ulottuvuuden huomioon
ottamisessa strategiaa laadittaessa ovat työolot, henkilöstöpolitiikka ja sidosryhmien kohtelu
sekä ihmisoikeudet. Työoloja laadittaessa, päättäjien täytyisi ottaa päätöksentekoon mukaan
tuotannossa tai arvoketjun muissa vaiheissa työskenteleviä työntekijöitä, joilla on omakohtaista
kokemusta työoloista ja niiden parantamisesta – aivan kuten Atrialla on tehty Hyvä Tapa
Toimia-arvoina, josta lisää luvussa 4.1.4. Henkilöstöpolitiikka itsessään on laaja alue, jota
laadittaessa on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa
työkuormaan ja työn ja muun elämän yhteensovittamiseen sekä kilpailukykyinen palkka ja
luontoisedut. Henkilöstöpolitiikkaan kuuluu myös uusien työntekijöiden rekrytointi ja näiden
perehdytys ja koulutus sekä työsuhteen loppumiseen liittyvät byrokratiat. Jotta yritys saisi
tehokkaita ja luotettavia työntekijöitä, henkilöstörekrytointi kannattaisi ottaa isoon osaan
suunniteltaessa strategiaa, koska negatiiviset kokemukset rekrytoinnista voivat vaikuttaa
yrityksen julkisuuskuvaan. Huonosti suunniteltu tai toteutettu perehdytys ja koulutus
aiheuttavat todennäköisemmin työtapaturmia, jotka taas lisäävät materiaalinkäyttöä ja näin
ollen myös kustannuksia. Henkilöstöpolitiikka pitää sisällään myös työntekijöiden
asianmukaisen johtamisen. Kun työntekijöitä johdetaan hyvin ja heitä kuunnellaan, voivat he
omaksua yrityksen tavan toimia vastuullisesti ja tuoda sitä itse esille oma-aloitteisesti.

Strategiaa laadittaessa ja yhteiskuntavastuun sosiaalista ulottuvuutta arvioitaessa yrityksessä
voitaisiin hyödyntää luvussa 3.2.2 mainittua sidosryhmäanalyysiä eri sidosryhmien ja heidän
odotusten selvittämiseen. Näiden analyysien pohjalta yritysten on helppo muodostaa
sidosryhmien arvoja vastaavia strategioita. Sosiaaliseen vastuuseen liitetään yleensä yrityksen
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arvot, jonka voisi olettaa johtuvan suomalaisten elintarvikeyritysten halusta auttaa yhteiskuntaa
niissä maissa, joihin sen toiminta ylettyy ja edistää kyseisten valtioiden asukkaiden
hyvinvointia, kuten Pauligilla on toimittu pientilallisten osalta, josta lisää luvussa 4.1.2.
Johtamisella voi olla myös vaikutuksia työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin sekä näin
ollen vähentää mahdollisia poissaoloja. Työsuhteen päättyessä, hyvin hoidetut ja kattavat
loppuhaastattelut voivat jatkossa vähentää mahdollisia työnantajasta johtuvia irtisanoutumisia
ja samalla parantaa yhteishenkeä työpaikalla, joka taas heijastuu tuottavuuden kasvussa ja
kustannusten laskemisessa, joka mahdollistaa yrityksen asettamien tavoitteiden saavuttamisen.
Tyytyväiset työntekijät eivät myöskään paljasta yrityssalaisuuksia niin helposti kuin
työntekijät, jotka kokevat, ettei yritys välitä heistä.

Kun yrityksessä laaditaan strategiaa, raaka-aineita joudutaan useimmiten hankkimaan muista
maista. Tällöin olisi hyvä ottaa päätöksen tekoon mukaan erilaisten kulttuurillisten ja
poliittisten viitekehysten huomioon ottaminen niin maassa, jossa yritys toimii kuin maissa,
joissa yrityksen alihankkijat ja yhteistyökumppanit toimivat. Yrityksen täytyy linjata
alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille sääntöjä, joita kaikki noudattavat. Näihin lukeutuvat
muun muassa pakko-, orja- ja lapsityövoiman käytön karsiminen kokonaan. Tämä saattaa tuoda
haasteita ja olla hankalaa varsinkin yrityksillä, jotka hankkivat raaka-aineita kehitysmaiden
pientilallisilta.

Tällöin

strategian

toteuttamiseksi

yrityksen

olisi

hyvä

luoda

yhteiskuntavastuuohjelma, joka mahdollistaisi tällaisen jäljitettävyyden ja jota noudatettaisiin
kaikissa organisaation toiminnoissa. Strategiaa laadittaessa onkin hyvä suunnitella edellytyksiä
toiminnalle, jossa yritys voi toimia avoimesti kaikkien sidosryhmiensä kanssa eikä ole
eristäytyneenä yhteiskunnasta, vaan on osana sitä ja toimii sen määräämien tavoitteiden
mukaan. Optimaalista olisi, jos yritys ylittäisi sille määritellyt vastuut ja velvoitteet. Nämä
vastuut ja velvoitteet ovat helpompi ylittää, jos strategiaa laadittaessa huomioidaan sidosryhmiä
tasapuolisesti ja informoidaan heihin vaikuttavista muutoksista ja toimenpiteistä.
4.4

Taloudellinen vastuu – muuttujat ja vaikutukset yrityksen strategian laadinnassa

Taloudellisen vastuun huomioiminen strategian laadinnassa on tärkeää, sillä ilman
suorituskykyistä taloutta yritys ei voi huolehtia muidenkaan yhteiskuntavastuun ulottuvuuksien
toteutumisesta. Yrityksen taloudellisesti vastuullista strategiaa suunniteltaessa on hyvä pitää
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mielessä, kuinka yritys voi luoda taloudellista hyvinvointia muillekin kuin itselleen ja
osakkeenomistajilleen. Tähän voidaan lukea sidosryhmille arvon tuottaminen, kuten
esimerkiksi työntekijöiden asianmukainen palkanmaksu sekä muut palkitsemiskeinot, luoden
samalla uusia mahdollisuuksia ja ylläpitäen kannattavaa liiketoimintaa – aivan kuten Fazerilla
ja Atrialla toimitaan, joista lisää luvuissa 4.1.1 ja 4.1.4.

Suunniteltaessa yrityksen pääomarakennetta, taloudellinen vastuu tulee isoon osaan.
Vastuullisesti toimivan yrityksen täytyy rahoittaa toimintansa ja toimia markkinoilla
vastuullisesti. Tämä pitää sisällään niin lahjonnan ja korruption kuin laittomien
yhteenliittymienkin – kuten kartellien – estämisen ja poistamisen. Näiden lisäksi taloudelliseen
vastuuseen voidaan liittää verosuunnittelu, jonka osalta täytyy varmistua, että veroja maksetaan
tasapuolisesti jokaiseen maahan, jossa yrityksellä on toimintaa, eikä kiertää niitä mitenkään.
Tällaista

toimintaa

varmistaakseen

yritysjohto

voisi

perustaa

jonkinlaisen

verojalanjälkiraportin, josta sidosryhmät voisivat tarkistaa kuinka paljon ja minne yritys on
maksanut veroja. Tämän tyyppistä avoimuutta taloudellisen strategian laatimisessa pitäisi
vaalia. Jotta voitaisiin tuoda arvoa muillekin kuin yritykselle itselleen ja osakkeenomistajille,
täytyy strategiaa laadittaessa varmistaa se, että maksetut rahat päätyvät oikeaan paikkaan, kuten
esimerkiksi suoraan raaka-aineen tuottajalle kehitysmaassa sen sijaan, että pankki veloittaa ison
osan yrityksen maksamasta palvelusta. Taloudellisen vastuun mahdollistaminen voi luoda
erilaisia haasteita, varsinkin liittyen pääomarakenteen vastuullisuuteen. Esimerkiksi rahojen
alkuperää voi olla hankalaa selvittää, kuten myös lahjonnan tai korruption tunnistaminen voi
olla erittäin haasteellista ja hankalaa, varsinkin jos rahaliikenteessä on mukana monta eri
välikättä.

Taloudellista strategiaa laadittaessa yrityksessä voitaisiin hyödyntää luvussa 3.2.3 mainittua
Balanced Scorecard -mittaristoa sen taloudellisen näkökulman vuoksi, mutta myös siksi, että
sen avulla voidaan taloudellista strategiaa luodessa havainnoida sellaisiakin tavoitteita ja
päämääriä, joihin ei liitetä taloudellista näkökantaa. Elintarviketeollisuudessa yritysten missiot
viittaavat yleensä vastuulliseen ruokaan ja ravintoon, mutta näitä laadittaessa ja määritettäessä
pitää huomioida, että nämä voidaan saavuttaa ainoastaan, jos yritys toimii vastuullisesti myös
taloudellisesta näkökulmasta.
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5

TULOKSET JA ANALYYSI

Tässä osiossa yhdistetään empiirisessä osiossa saadut tulokset yhteen ja analysoidaan sitä, millä
eri tavoin yhteiskuntavastuu vaikuttaa yrityksen strategian laadintaprosessiin. Kuvaan 10 on
koottu työssä esille tulleita yhteiskuntavastuuseen liitettäviä muuttujia, joilla voi olla
vaikutuksia elintarviketeollisuudessa toimivan yrityksen strategian laadintaan.

Kuva 10. Yrityksen strategian laadintaan vaikuttavia yhteiskuntavastuullisia muuttujia

Kuten kuvasta huomataan, iso osa esille tulleista näkökulmista eivät vaikuta ainoastaan yhdessä
ulottuvuudessa, vaan monessa eri ulottuvuudessa. Esimerkiksi työolot, päästöt ja saasteet sekä
kannattava liiketoiminta vaikuttavat jokaiseen osa-alueeseen joko negatiivisesti tai
positiivisesti, riippuen siitä kuinka yrityksessä näihin muuttujiin on suhtauduttu ja otettu
huomioon strategiaa laadittaessa. Esimerkiksi päästöt ja saasteet voivat vaikuttaa työntekijöihin
negatiivisesti, jos yrityksen tuotantoon ei ole asennettu oikeanlaisia suodattimia ja vaaralliset
yhdisteet pääsevät näin hengityksen mukana ihmiskehoon vaikuttaen työntekijöiden
jaksamiseen ja terveyteen. Samalla aiheutuu ympäristölle kuormaa, joka voi vaikuttaa yrityksen
taloudelliseen

rakenteeseen

negatiivisesti,

koska

yritys

joutuu

hankkimaan

uusia

ympäristölupia pääomalla, jonka yritys olisi voinut esimerkiksi antaa osakkeenomistajille
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osinkoina. Toisaalta taas hyvin laaditut suunnitelmat saasteiden ja päästöjen ehkäisemisen
osalta voivat mahdollistaa yritykselle luovutettujen ylijääneiden ympäristölupien myynnin,
joka lisää yrityksen omaa pääomaa ja näin ollen voi myös lisätä osakkeenomistajien
tyytyväisyyttä. Empirian aikana esille tulleita mietteitä ja oivalluksia erilaisista hankkeista ja
yhteiskuntavastuuseen liitettävistä ohjelmista on jo käytössä esimerkkiyrityksissä ja varmasti
monissa muissakin elintarviketeollisuuden yrityksissä. Huolimatta yhteiskuntavastuusta
syntyneistä eduista yritykselle, strategian suunnittelun aikana voi syntyä hyvinkin hankalia
haasteita, joita laadinnan aikana olisi hyvä voida ratkaista. Jokaisella yhteiskuntavastuun osaalueella on omat haasteensa ja useimmiten haasteet johtuvat raaka-aineiden, valuutan tai
työvoiman vaikeasta jäljitettävyydestä. Näitä varten yrityksissä on erilaisia toimintatapoja ja
laadittuja ohjelmia, joilla jäljitettävyys aivan raaka-aineen alkuperään asti voidaan varmistaa.
Näitä

hankkeita

ja

ohjelmia

yhdenmukaistamalla

sekä

kehittämällä

suomalaisella

elintarviketeollisuudella voi olla erittäin hyvät lähtökohdat laajentua ja saavuttaa
kannattavuutta myös Pohjoismaiden ja Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla.
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6

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä kandidaatintyössä keskityttiin tarkastelemaan suomalaisia elintarviketeollisuudessa
toimivia yrityksiä ja strategian laadintaan vaikuttavia yhteiskuntavastuullisia muuttujia.
Yhteiskuntavastuu on nykyään tärkeä osa yrityksen toimintaa sekä mahdollisuus näyttää
kuluttajille ja kilpailijoille, kuinka yritys pystyy omilla toimillaan kestävään kehitykseen ja
vastuulliseen toimintaan. Yhteiskuntavastuuta voidaankin hyödyntää yrityksen toiminnassa
monella eri tapaa ja yhteiskuntavastuutoiminnan voidaan ajatella olevan strategista silloin, kun
toiminta luo arvoa yritykselle. Tulevaisuudessa elintarviketeollisuus muuttuu, kun kuluttajat
alkavat olla entistä enemmän ympäristökeskeisempiä ja tarkkailevat aiempaa enemmän
syömistään. Uusia globaaleja trendejä on tulossa, joiden seurauksena tuotekehitykseen
panostaminen on tulevaisuudessa entistä suuremmassa osassa yrityksen strategian laadintaa.
Ennakoimalla ja luomalla skenaarioita tulevaisuuden tapahtumista, yritysjohto pystyy myös
reagoimaan nopeammin ja tarkemmin alalla tapahtuviin muutoksiin.

Työn kannalta merkittävin tutkimusongelma oli yhteiskuntavastuun ja strategian laadinnan
yhdistäminen, joista muodostuikin työlle tutkimuskysymys:
”Kuinka yrityksen yhteiskuntavastuu vaikuttaa yrityksen strategian laadintaan?”

Suomalaisiin elintarviketeollisuudessa toimiviin yrityksiin yhteiskuntavastuu vaikuttaa
enemmän kuin muiden teollisuudenalojen yrityksiin. Tämä johtuu elintarviketeollisuuden
laaja-alaisesta raaka-aineiden käytöstä ja materiaalien hyödyntämisestä verrattuna esimerkiksi
ohjelmistotuotantoalaan, jossa fyysisten tuotteiden sijaan kehitetään palveluita, jolloin
ympäristöllisiä vaikutuksia on erittäin hankala tutkia. Kestävän kehityksen mukaisen
toimintatavan vuoksi yrityksen strategian suunnittelussa ja laadinnassa olisi hyvä ottaa mukaan
myös yhteiskuntavastuu ja miettiä millä eri tavoin yritykset voivat varmistaa laadukkaan ja
asianmukaisen, mutta samalla vastuullisen toiminnan koko arvoketjun läpi. Helpottaakseen
tutkimuskysymyksen

aukaisua,

työn

alatutkimuskysymyksiksi

muodostuivat

yhteiskuntavastuun osa-alueisiin pohjautuvat ongelmat:
”Kuinka ekologinen ulottuvuus näkyy yrityksen hankinnoissa, toimintavoissa ja tuotteiden
elinkaarissa?”
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”Kuinka sosiaalinen ulottuvuus näkyy yrityksen suhteissa sidosryhmiin?”
”Kuinka taloudellinen ulottuvuus näkyy yrityksen taloudellisessa suunnittelussa?”
Ekologinen vastuu yrityksen strategian laadinnassa heijastuu ilmastonmuutoksen huomioon
ottamisella ja toiminnan ekologistamisella koko arvoketjussa. Nämä näkyvät esimerkiksi
pakkausmateriaalien kehittämisenä ympäristöystävällisimmäksi sekä saasteiden ja päästöjen
vähentämisellä uusien innovaatioiden myötä. Yritysjohdon laatiessa strategisia suuntaviivoja
yritykselle, olisi hyvä ottaa huomioon työntekijöille suunnatut yhteiset suuntaviivat, joita
esimiehet ja työnjohtajat toisivat esiin luoden vastuullista ja ympäristöystävällistä työilmapiiriä.
Ekologista osa-aluetta suunniteltaessa, yksi olennainen analyysityökalu on elinkaarianalyysi,
jota hyödyntämällä yritys voisi varmistaa sen, että tuotteen elinkaari pysyy vastuullisena aivan
raaka-aineen hankinnasta lopullisen tuotteen hävitykseen tai uudelleenkäyttöön saakka. Samoin
raaka-aineiden hyödyntäminen täysin tai jätteiden hävittäminen ja uudelleenkäyttäminen tulisi
huomioida strategiaa laadittaessa jonkinlaisina yhteistyökumppanuuksina esimerkiksi
polttoaineentuottajien kanssa. Materiaalihankintojen osalta strategiaa pitäisi laatia siten, että
yhteistyökumppanit
vastuullisuudesta.

ja

alihankkijat

sitoutuisivat

Ympäristövastuullisuuteen

yrityksen

voidaan

olettaa

asettamiin
kuuluvan

ehtoihin
myös

toimitusverkoston optimointi ja varmistus siitä, että toimittajien käyttämissä ajoneuvoissa
käytetään ympäristöystävällisiä polttoaineita. Tällainen optimointi heijastuu myös muihin
yhteiskuntavastuun ulottuvuuksiin, kun ajomatkat lyhenevät, jolloin polttoainetta ei kulu niin
paljon ja ajokilometrejä kertyy aiempaa vähemmän, joka taas heijastuu säästetyissä kuluissa.

Sosiaalinen vastuu ja sen huomioiminen strategiaa laadittaessa on tärkeässä osassa, koska se
heijastuu vahvasti muihinkin osa-alueisiin. Strategian osalta oleellisimmat kysymykset liittyvät
työoloihin, henkilöstöpolitiikkaan sekä sidosryhmiin ja ihmisoikeuksiin. Jotta yritykset saisivat
mahdollisimman realistisia ja toimivia strategioita, olisi hyvä ottaa arvoketjun eri vaiheissa
työskenteleviä henkilöitä mukaan päätöksentekoon. Henkilöstöpolitiikan osalta uusien
työntekijöiden rekrytoinnin perehdytykset ja koulutukset sekä työsuhteen päättyessä asiallisesti
laaditut ja toteutetut haastattelut voivat vaikuttaa suurestikin yritykseen positiivisesti.
Työntekijöiden ollessa tyytyväisiä työnantajaansa, yrityssalaisuudetkin säilyvät varmemmin.
Hyvällä johtamisella voidaan saavuttaa isojakin muutoksia työilmapiirissä ja työntekijöiden
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jaksamisessa, joka taas heijastuu muihin osa-alueisiin. Hyvin johdetut ja kuunnellut työntekijät
tuottavat enemmän ja omaksuvat mieluummin yrityksen tavat toimia ja tuovat sitä itse esille
vapaaehtoisesti. Sosiaalinen vastuu näkyy elintarviketeollisuudessa myös siinä, että toimittajia
ja yhteistyökumppaneita toimii monissa eri valtioissa ja yrityksen olisi hyvä turvata näissäkin
maissa työskentelevien työntekijöiden työolot sekä jaksaminen. Tätä varten yrityksen pitäisi
laatia toimintasuunnitelmia tai yhteiskuntavastuuohjelmia uusien yhteistyökumppaneiden
varalle, jotta kaikki osaisivat noudattaa ihmisoikeuksia ja vaalia tasa-arvoa. Sidosryhmien
odotuksia yritykselle voidaan helposti analysoida käyttämällä sidosryhmäanalyysiä, jonka
avulla saadaan yritykselle kallisarvoista tietoa sidosryhmistä ja heidän arvoistaan sekä
mahdollisuuksistaan vaikuttaa yritykseen.

Taloudellinen vastuu näkyy yrityksen tavassa luoda hyvinvointia muillekin kuin itselleen ja
osakkeenomistajilleen. Se heijastuukin yleensä muihin ulottuvuuksiin ja näin ollen onkin
erittäin tärkeä osa-alue strategian laadintaprosessin aikana. Esimerkkejä taloudellisesta
vastuusta on yrityksen pääomarakenteen rakentaminen siten, että yritys voisi varmistaa
toimintansa rahoituksen vastuulliseksi ilman korruptiota tai lahjontaa missään vaiheessa
rahaliikennettä. Samoin vastuullinen verojen suunnittelu olisi tärkeää olla tarkkaan suunniteltua
ja laadittua, ilman minkäänlaista veronkiertoa. Verojen vastuullista suunnittelua voitaisiin
yrityksissä mitata niin sanotulla verojalanjäljellä. Taloudellisen vastuun suunnittelu näkyy
myös työntekijöiden asianmukaisena palkanmaksuna ja muina palkitsemiskeinoina, joista
yritykset voisivat luoda omanlaisiaan sääntökirjoja.

Kandidaatintyöhön liittyviä jatkotutkimusaiheita voisi olla tarkastelu muiden teollisuusalojen
näkökulmasta tai perehtymällä yhteiskuntavastuuseen ja strategian laadintaan kansainvälisestä
näkökulmasta. Voitaisiin tutkia myös sitä, miten yrityksien strategioissa ja niiden laadinnassa
on näkynyt yhteiskuntavastuu aiempina vuosikymmeninä verrattuna nykyhetkeen. Tämän
lisäksi jatkotutkimuksissa voitaisiin keskittyä
tarkasteluun

tai strategiaprosessin muihin

yhteiskuntavastuun

vaiheisiin

yhden osa-alueen

laadinnan sijaan, esimerkiksi

implementoinnin näkökulmasta. Tutkimuksen aikana heräsi kysymys myös siitä, voisiko
yhteiskuntavastuussa olla useampi osa-alue, vai kattavatko nämä kolme ulottuvuutta kaiken
mahdollisen.
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