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This study investigates corporate responsibility reporting in companies in the retail sector. 

The purpose of this study was to find specific characteristics of financial effectiveness in 

corporate responsibility reports from corporate communications to stakeholders. In addition, 

the suitability of financial reporting for stakeholders and the versatility of financial reporting 

were examined. The researched material has been collected from publicly listed companies 

on the Internet. There is a total of six trading companies, three from Finland and three from 

Sweden. All companies are large companies with a long history of trading. The research is 

based on the Global Reporting Iniative Standards 2016 guidelines and the section on 

financial effectiveness in this guidance. The theoretical part of the study has covered 

previous research on economic responsibility, reporting on economic responsibility in the 

trading industry and financial impact on stakeholders in corporate responsibility reporting. 

Content analysis has been used as the  research method. The analysis has covered the 

financial reporting sections of the Global Reporting Iniative Standards 2016 for each 

company. Research shows that financial reporting on corporate responsibility is at a good 

level in the trading sector. However, it was noticeable that larger companies reported higher 

levels of financial responsibility. Economic responsibility was defined in corporate reports 

and reporting of economic responsibility played an important role in the companies 

surveyed. The corporate responsibility reports under investigation were versatile. For the 

sake of increasing information, many tables and figures were available in the study. Many 

reports emphasized the importance of stakeholders to the company, and a materiality table 

of the impact of the stakeholders on the company was made.  It was noticed that all 

stakeholders are taken into consideration in the research companies. Trade companies had 

little information about the impact of climate change on business and financial responsibility. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa yrityksen taloudelliselle vastuulle 

”On valitettavaa, miten kapeaksi yritysten yhteiskuntavastuu nähdään. Tässä 

mennään usein raportointikeskeisesti, vaikka potentiaalia ja mahdollisuuksia on 

paljon muuhunkin. Jos yritys investoi vastuulliseen toimintamalliin, looginen jatko 

on kommunikoida se niille, jotka vaikuttavat toimintaympäristöön”. (Miltton, 2018)  

Miltton (2018)  viestintätoimistoyhtymän  mukaan tulevaisuuden trendejä 

yrityksille ja vastuullisuusasioihin vaikuttavia tekijöitä   ovat  seuraavat:  

”ILMASTONMUUTOS: Muuttaa maapallon ekosysteemejä. Vaikutukset voivat 

olla isoja ja arvaamattomia ja ulottua laajalle. 

VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN: Muuttaa huoltosuhdetta, työelämän dynamiikkaa 

ja vaatimuksia. Luo uusia palvelutarpeita. 

RESURSSIEN HUPENEMINEN: Nostaa raaka-aineiden hintaa ja kannustaa 

kohti kiertotaloutta. Kääntää katsetta kohti käyttämättömiä resursseja, kuten jopa 

avaruutta 

GLOBAALI UUSJAKO JA MUUTTOLIIKE: Seurausta esimerkiksi 

ilmastonmuutoksesta.  

TEKNIIKAN KEHITTYMINEN JA ROBOTISAATIO: Muuttavat ihmisten arkea ja 

työelämää toisaalta helpottaen niitä, toisaalta muuttaen työelämän rakennetta 

perusteellisesti. 

BIOTEKNOLOGIA JA GEENIMUUNTELU: Haastavat pohtimaan 

ruoantuotannon etiikkaa, tuovat riskejä ja mahdollisuuksia”   
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Yhteiskunta tarvitsee taloudellisesti  menestyviä yrityksiä. Yhdistäminen 

samanaikaisesti yritystoiminnan ja sosiaaliset tarpeet, vaatii enemmän kuin hyviä 

aikomuksia tai vahvaa johtamista. Tämä vaatii organisaation toiminnan 

suunnittelemista, raportoinnin suhteita ja kannustimia. Yrityksissä olisi oltava 

strateginen lähestymistapa yhteiskuntavastuuseen. Tämä sisältää yrityksissä 

keskittymisen yrityksen ohjelmassa asioihin, jotka tuovat kilpailullisesti parhaat 

edut. toisaalta myös mitä läheisemmin sosiaaliset vastuullisuus asiat liittyvät 

yrityksen liiketoimintaan, niin sitä suurempi mahdollisuus on hyödyntää yrityksen 

resursseja ja hyödyttää yhteiskuntaa. Yritysten olisi keskityttävä vain niihin 

sosiaalisiin vastuullisuuskysymyksiin, jotka liittyvät heidän toimintaansa,  sillä 

mikään yritys ei voi ratkaista kaikkia yhteiskunnan ongelmia.   (Porter & Kramer, 

2006) 

Yleisellä tasolla yritysvastuulla tarkoitetaan yleensä taloudellisia, ekologisia ja 

sosiaalisia vaikutuksia yhteiskunnalle ja sidosryhmille. On tärkeää huomioida se, 

että termillä yritysvastuu tarkoitetaan liiketoiminnan vastuullisuutta. Yritys voi 

esimerkiksi lahjoittaa rahaa hyviin tarkoituksiin. Se ei kuitenkaan riitä hyvään 

yritysvastuuseen, jos yritys muuten aiheuttaa esimerkiksi ympäristölle haitallisia 

vaikutuksia. (Juutinen & Steiner, 2010, 22) Dahlsrud (2008) toteaa, että 

yritysvastuun osalta ei ole merkitystä, että miten termi on määriteltävissä, vaan 

sillä, miten yritysvastuu sosiaaliselta rakenteeltaan määritellään erityisessä 

kontekstissa.  

Vastuullisuudella tarkoitetaan yritysten, julkisen hallinnon ja muiden 

organisaatioiden vastuuta toimintojensa vaikutuksista ympäröivään 

yhteiskuntaan, sidosryhmiin ja ympäristöön. Vastuullisuuteen liittyy myös muita 

käsitteitä, kuten vastuullinen liiketoiminta, yritysvastuu, yrityskansalaisuus ja 

yhteiskuntavastuu. Kaikki edellä mainitut tarkoittavat samaa, mutta 

vastuullisuuden laajuus vaihtelee. Esimerkiksi yritysvastuu viittaa vain yritysten 

vastuullisuuteen. Joissakin maissa yhteiskunta- tai yritysvastuu voi tarkoittaa 

laajemmassa määrin myös  hyväntekeväisyyteen viittaavaa toimintaa. Silloin on  

hyvä käyttää vastuullisen liiketoiminnan termiä, mikäli halutaan tuoda esiin 
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yrityksen vastuullista toimintaa laajemmassa määrin. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 

2017) 

Kaupan toimijoiden puolella on todettu tärkeäksi huomioksi se, että kauppiaitten 

on hyvä olla johdonmukainen siinä, että miten he suhtautuvat vastuullisesti  

ajatteleviin kuluttajiin. Kuluttajien vastuullisuuteen liittyvät monitahoiset ajatukset 

tekevät kaupalle vaikeaksi harjoittaa kestävästi toimivaa toimintatapaa, jossa 

yhdistyisivät asiakkaiden käsitykset ja kiinnostukset vastuullisuuteen liittyviä 

asioihin. Vähittäiskauppiaiden keinot ovat rajallisia yrittäessään muodostaa 

vastuullisuutta, jossa olisi myös ymmärretty asiakaskunnan ajatuksia. (Lehner, 

2015) Yritys voi väittää, että yritys haluaa olla hyvä yrityskansalainen, vaikka 

todellisuudessa motiivina on yrityksen markkinointi. Tällainen toiminta 

mahdollisesti  hämmentää yleisöä yhtiön todellisista tavoitteista ja siitä, että mikä 

on yrityksen rooli ympäröivässä yhteiskunnassa. Yritysten halutessa kehittää 

toimintaansa eettisempään  yritysvastuullisempaan suuntaan, olisi hyvä kehittää 

johtamisessa ja toiminnassa eettisiä päätöksentekomenettelyjä. Näiden avulla 

voitaisiin määrittää  yrityksen eettiset  velvollisuudet ja vastuut.      (Etang, 1994)   

Nykyisin vastuullinen ajattelu liiketoiminnassa on laajentunut 

maailmanlaajuiseksi.  Yritykset toteuttavat yritysvastuuta eri tavalla eri maissa. 

Tärkeänä ohjaajana ovat  instituutiot ja markkinoiden aiheuttama paine yritysten 

yritysvastuuohjelmia kohtaan. Viime vuosina useat valtiot Euroopassa  ovat 

toteuttaneet yritysvastuuta tukevaa politiikkaa. (Brown & Knudsen, 2015) 

Pohjoismaita  on pidetty maailmanlaajuisena johtajana yritysten 

yhteiskuntavastuussa ja kestävässä kehityksessä (Strand et al., 2015).  

Taloudellisen vastuun indikaattorien käyttämisessä ja julkisesti tiedottamisessa 

on ongelmana se, että vaikka yritykset voivat kerätä indikaattorien kannalta 

merkityksellisiä tietoja, sitä ei julkisteta, koska yritykset haluavat välttää 

kertomasta  yritystoiminnan kannalta tärkeitä tietoja (Warhurst, 2002). 

Taloudellinen vastuu on määriteltävissä kahden erillisen näkökulman avulla. 

Toinen on yrityskeskeinen näkökulma taloudellisesta tuloksellisuudesta.  Toinen 

liittyy ulkoisten sidosryhmien taloudellisiin etuihin, joissa esimerkiksi on 
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taloudellinen hyvinvointi ja elintason laajapohjainen parantaminen näkökulmana. 

(Daub & Ergenzinger 2005; Dahlsrud 2008) 

 

1.2 Tavoitteet ja tutkimusongelmat 

Kaupan ala on suuressa muutosvaiheessa, suurena vaikuttimena on ollut kaupan 

toiminnan siirtyminen myös verkkokauppaan.  (Sorescu et al., 2011; Shankar et 

al., 2011; Verhoef et al., 2015). Yritysvastuuraportointi on tullut yhä enemmän 

huomion kohteeksi kansainvälisesti. (Xu & Zeng, 2016)  

Toimiala  on vahvasti yhteydessä päivittäin suureen asiakaskuntaan ja muihin 

sidosryhmiin. Toimitusketjut ovat pitkiä ja yhteistyökumppaneiden mahdolliset 

huonot yritysvastuuseen liittyvät asiat voivat vaikuttaa ketjussa pitkälle molempiin 

suuntiin.  Kaupan ala on yksi suurimmista verojen maksajista suomen 

yrityskentässä  (Kaupan liitto, 2017). Kauppa on Suomen suurin toimiala 

mitattuna työllisten määrällä. Suomen bruttokansantuotteesta se muodostaa noin 

10%. Kauppa on ollut globaalin tuottavuuden tärkeä kasvattaja.  Kaupan alalla 

on viimevuosina yhä enemmän kiinnitetty yritysvastuuasioihin. Alalle on kehitetty 

esimerkiksi vastuukartta, jonka avulla Kaupan liiton yritysjäsenet voivat tutustua 

vastuullisuuteen. Kartan avulla yritykset saavat vastuullisuustietoa ja oppivat 

tunnistamaan vastuutekoja. Vastuukartta jakaantuu kuuteen teemaan: strategia, 

henkilöstö, asiakkaat, kumppanit, yhteisöt ja ympäristö. Jokainen teema sisältää 

laajasti yritysvastuun osa-alueet. Vastuukartta sisältää myös Global Reporting 

Initiativen (GRI) raportointi ohjeistuksen. (Kaupan liitto, 2019)  

Yritysvastuuraportointi  perustuu monesti olennaisuusmäärittelyyn. Näissä 

määrittelyissä selvitetään sidosryhmien odotuksia ja arvioidaan keskeiset 

liiketoiminnasta aiheutuvat riskit ja mahdollisuudet sekä vaikutukset 

yhteiskuntaan. Yritysvastuuraportoinnilla vastataan  sidosryhmien odotuksiin ja 

viestitään  yhtiön keskeisistä vaikutuksista. Vaikutuksia on arvioitu kolmen osa-

alueen, taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövaikutuksen osalta. Taloudellinen 

vastuu on ennen kaikkea yrityksen johdon vastuuta kannattavuudesta, 
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kilpailukyvystä ja liiketoiminnan tehokkuudesta huolehtimisesta. Taloudellinen 

vastuu käsittää usein myös läpinäkyvyyteen, hyvään hallintotapaan ja 

korruptioon sekä lahjonnan vastaiseen toimintaan liittyviä käytäntöjä. Lisäksi 

taloudelliseen vastuuseen liitetään myös verojalanjälki. Tämä raportointimuoto 

on yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyvien verojen raportointia,  joka on 

useasti osa yrityksen taloudellista vastuun raportointia  (Tilisanomat, 2018) 

Yrityksen taloudellisessa vastuussa Jussila (2010) kiinnittää  erityisesti huomiota  

siihen, että miten taloudelliset rahavirrat jakautuvat eri sidosryhmille. 

Rahavirtojen tarkastelussa tutkitaan sekä liiketoiminnan kulujen kaltaisia eriä, 

että myös yrityksen voitonjakoon liittyviä eriä. Sidosryhmien osalta katsotaan sitä, 

että kuinka paljon ne saavat taloudellisia  rahaeriä. Taloudellisen vastuun 

kannalta tarkastelun keskeiset sidosryhmät ovat seuraavat: 

1. Omistajat 

2. Johto 

3. Työntekijät 

4. Asiakkaat 

5. Valtio 

6. Muut julkishallinnon organisaatiot 

7. Tavaran- ja palveluntoimittajat 

8. Yleishyödylliset järjestöt 

Näiden lisäksi tulee myös ottaa huomioon tapauskohtaisesti kussakin yrityksessä 

tärkeät sidosryhmät. Edelleen Jussila (2010) pitää taloudellista vastuuta yritysten 

helpoimpana alueena yhteiskuntavastuun sisällä. Hänen mukaansa päähuomio 

sidosryhmien välisessä taloudellisen vastuun jakautumisessa pitäisi olla 

oikeudenmukaisuudessa. Taloudellisen hyödyn oikeudenmukaisuutta 

ajateltaessa sidosryhmien näkökulmasta pitäisi sidosryhmien yritykselle 

antamien panostuksien olla  oikeuden mukaisia  sidosryhmien kesken.  

Taloudellisen hyödyn  jakaantumisessa saattaa yrityksissä  syntyä ristiriitoja.   

Taloudellista  vastuuta  voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta:  
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1. Yrityksen saama lisäarvo. 

 2. Sidosryhmien saama lisäarvo.  

(Niskala, et al., 2013, 17)   

Tutkimuskysymyksenä on löydetty seuraava: 

Miten taloudellinen vaikuttavuus raportoidaan yritysvastuuraportoinnissa 

kaupan alan yrityksissä? 

Alakysymyksinä ovat seuraavat:  

Kuinka monipuolisesti taloudellisesta vastuusta raportoidaan yrityksissä?  

Miten toimialan taloudellisen vastuun raportointi sopii 

sidosryhmätarpeisiin? 

Yritysvastuu kehittyy alkaen taloudellisesta vastuusta. Yrityksillä on oltava 

taloudellisen vastuun toiminta kunnossa, joka mahdollistaa yrityksen toiminnan 

pitkällä aikavälillä   Kuviossa 1 on esitetty Carrollin kehittämä malli yrityksen 

vastuullisuusasioille. Carroll (1991) esittää yrityksen taloudellisen vastuun 

perusasioina seuraavaa viittä kohtaa: 

• On tärkeää toimia johdonmukaisesti ja maksimoida 

osakekohtainen tuotto. 

• Sitoutuminen on tärkeää ja yrityksen on oltava  mahdollisimman 

kannattava. 

• Vahvan kilpailuaseman ylläpitäminen on tärkeää. 

• Korkean tehokkuuden taso on tärkeää. 

• Jatkuvasti kannattava yritys on menestyksekäs. 
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Kuvio 1:  Carroll Pyramidi malli yritysvastuulle (Carroll, 1991)  

Carroll, (1991) on kehittänyt yhteiskuntavastuun määrittelemiseksi yritysten 

yhteiskuntavastuun pyramidin. Tässä mallissa kaikkeen  yrityksen 

vastuullisuuteen liittyvä taloudellinen vastuullisuus  on yritysvastuun  perusta. 

Roberts & Tribe (2008) ovat määritelleet taloudellisen kestävyyden yrityksen 

suoriutumiselle siten, että yrityksellä on kyky tehdä voittoa. Tämä auttaa yritystä 

selviytymään sekä hyödyttämään talousjärjestelmiä kansallisella ja 

kansainvälisellä tasolla. On huomattu, että yritysten vastuullisuus toimenpiteet 
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ovat olleet tärkeitä kuluttajille (Sen & Bhattacharya, 2001). Kestävien 

liiketoimintamallien käsite on  laajentunut. Nykyisin kestävän kehityksen 

liiketoiminta ymmärretään käsittävän taloudellisen elinkelpoisuuden sekä 

ympäristön kestävyyden ja yhteiskunnallisen vastuun näkökulmat. (Hogevold et 

al., 2015) 

Tutkittaessa   Fortune 100-yritysten joukosta suurimpien lahjoittajien raportointia 

yritysvastuuraporteista,  johtopäätöksenä oli, että yritykset julkaisevat 

raporttejaan pääsääntöisesti sijoittajille, eivätkä sidosryhmille. Lisäksi 

tutkimuksessa löydettiin raportoinnista harhaanjohtavuutta. Raportit esitettiin 

mainoksina, kuten esimerkiksi: ”taloudellinen vakaus on parantunut”, ilman 

tarkempaa selitystä asian todenperäisyydestä. Kaikissa näissä oli yritys esittänyt 

lauseita, jotka sisälsivät epäselviä kuvauksia vaikutuksista. (Valor & Zasuwa, 

2017) Tämän tutkimuksen eräänä  tavoitteena on löytää yritysten 

vastuuraporteista  taloudellinen vaikuttavuus asioiden erityispiirteitä, joita 

viestitään yrityksiltä sidosryhmille. Yritysjohdon on mietittävä 

sidosryhmäkohtaisesti vaikutuksia,  tehdessään päätöksiä yritysvastuusta ja 

veroasioista. Toimiala on  hyvin tiiviisti  kanssakäymisessä tärkeimpien 

sidosryhmien  kanssa   

 

1.3 Tutkimusmenetelmä  

Laadullisessa  tutkimuksessa on lähtökohtana todellisen elämän käsitteleminen 

ja kuvaaminen. Pyrkimyksenä on löytää ja paljastaa tosiasioita  (Hirsjärvi et al., 

2007,157). Metsämuurosen (2006) mukaan tapaustutkimus voidaan nähdä 

keskeisenä tiedonhankinnan strategiana laadullisessa  metodologiassa. 

Edelleen Metsämuurosen mukaan lähes kaikki laadullinen  tutkimus on 

tapaustutkimusta. Tässä tutkimuksessa käsitellään kuutta yritystapausta.  Näiden 

käsittelyssä on keskeisintä määritellä, analysoida ja ratkaista tapauksia (Eriksson 

& Koistinen, 2005, 4).    
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Kuuden yrityksen yritysvastuuraportit  ovat  analysoitu suomalaisista yrityksistä 

suomenkielisistä raporteista ja ruotsalaisista yrityksistä ruotsinkielisistä 

raporteista. Molemmista maista on valittu kolme kaupan alan yritystä, jotka 

edustavat suuryrityksiä ja ovat pörssinoteerattuja.  Yritysvastuuraporteista on 

käyty läpi  GRI standardien taloudellinen vaikuttavuus kohdat.  Nämä kohdat ovat 

käsitelty ja analysoitu  jokaiselta yritykseltä erikseen.  Analysointi tapahtuu 

yritysten viimeisemmän tilinpäätöksen yhteydessä julkaistuista tiedoista. 

Tutkimuksen kulku: Aineiston alustava tutkiminen ja suunnittelu, tutkimusmetodin 

valinta, aineiston analyysi, syvällinen perehtyminen tutkimuskohteena oleviin 

yritysvastuuraportteihin, viitekehyksen muodostaminen ja tutkiminen, tulokset ja 

yhteenveto empiriasta sekä keskustelu aikaisemman teorian kanssa ja  

johtopäätökset.  

Tutkimuksessa käytetään sisällön analyysiä. Fifka (2013) on tutkimuksessaan 

huomannut sisällön analyysin olevan yleisin tutkimusmetodi 186 tutkitun 

yritysvastuu tutkimuksen keskuudessa. Empiria tässä tutkimuksessa on hyvin 

ainutlaatuinen. Käytäntö  on yritysvastuuraporteissa vakiintunut ja erityisesti GRI 

standardeja käyttävillä yrityksillä on sama viitekehys, kun yritysvastuuraporttia 

tehdään.  Kuitenkin jokainen yritys käyttää painotuksenaan raporteissa eri 

asioita. Tutkimus tehdään laadullisena  tapaustutkimuksena. Yin (2018) mukaan 

tapaustutkimus on empiirinen metodi, joka tutkii vakiintuneita ilmiötä syvällisesti 

ja todellisen maailman kontekstissa. Erityisesti silloin, kun rajat ilmiön ja 

kontekstin välillä eivät ole selkeästi nähtävissä.  

Tutkimuksen kohde näyttää suuntaa tutkijalle ja ongelmat muotoutuvat 

tutkimuksen edetessä. Tapaustutkimuksessa tulee joustavuus näkyviin  myös 

siinä, että tutkimuksen edetessä toteutus ja tavoitteet voivat muuttua 

tutkimusaineiston ja todellisen toiminnan olosuhteista johtuvista syistä. (Syrjälä 

et al., 1996,15) 
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1.4 Tutkimuksen rajaukset 

Tämä tutkimus on rajattu Suomeen ja Ruotsiin sekä kaupan alan yrityksiin. 

Rajaus on tehty myös  GRI:tä käyttäviin yrityksiin sekä  Nasdaq pörssiin 

listautuneisiin. Mukana olevat yritykset ovat kaikki täyttäneet kriteerit, joka 

aiheuttavat  yritykselle yritysvastuuraportoinnin pakollisen julkistamisen. 

Lainsäädäntö edellyttää raportointivelvoitteen yleisen edun kannalta merkittäviltä 

yhtiöiltä. Näitä yhtiöitä ovat pörssiin listatut yhtiöt, luottolaitokset ja 

vakuutusyhtiöt, jos näissä yhtiöissä henkilöstö ylittää 500 henkeä sekä lisäksi  

yhtiön liikevaihto ylittää 40 miljoonaa euroa tai taseen arvo on yli 20 miljoonaa 

euroa.  (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2019)  

Yritykset ovat suuryrityksiä, joiden liikevaihto on välillä 445-10383 milj. euroa 

Viitekehyksenä on GRI Standardit 2016  ohjeisto, jota kaikki tutkimuksessa 

mukana olevat yritykset noudattavat. Yritykset ovat kaikki julkaisseet jo 

useamman vuoden ajan yritysvastuuraportteja.  

 

1.5 Työn rakenne 

Ensimmäisessä luvussa kerrotaan johdantoa aiheeseen. Luvussa esitellään 

tavoitteet ja tutkimusongelmat sekä tutkimusmenetelmä. Viimeiseksi luvussa 

kerrotaan tutkimuksen rajaukset ja rakenne.  

Toisessa luvussa on teoria osuuden kohdat yrityksen  taloudellisesta vastuusta, 

vastuullisesta verosuunnittelusta ja taloudellisen vastuun raportoinnista.  

Kolmannessa luvussa käydään läpi otsikon taloudellinen vastuu kaupan alalla  

asioiden ydinkohtia. Alakohtina taloudellinen vaikuttavuus, vastuuraportit, 

verojalanjälki vastuuraporteissa, sidosryhmät yritysvastuuraporteissa, Integroitu  

raportointi  ja GRI sekä taloudellinen vaikuttavuus raportoinnissa.  

Neljännessä luvussa  on yritysraporttien  analysointi käyttäen viitekehyksenä GRI 

Standardit  200 taloudellinen vaikuttavuus ohjeistusta.   Yritysvastuuraporttien 
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analyysien  tulokset ja aiheeseen liittyvät aikaisemmat tulokset tutkimuksista 

käydään läpi kappaleessa neljä. 

Viidennessä  luvussa ovat yhteenveto ja johtopäätökset. Tässä luvussa käydään 

läpi tuloksia, joita on löydetty. Tulokset ja aikaisemmat tutkimustulokset aiheesta  

käydään läpi.   Luvussa on myös jatkotutkimusaiheita, jotka liittyvät tutkimuksen 

teemoihin. Seuraavaksi käydään läpi aikaisempia tutkimuksia aiheesta.  
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2 YRITYKSEN TALOUDELLINEN VASTUU 

Yritysten kehittäessä yritysvastuutaan, on huomattu suurimpana syynä olevan 

yrityksissä vallitsevat taloudelliset asiat. Yritykset eivät hyödynnä  kaikkia 

kestävyyteen liittyviä etuja ilman asianmukaisia organisaatioita ja 

johtamisjärjestelmiä. Strategian, rakenteen ja johtamisjärjestelmien 

yhdenmukaistaminen on tärkeää, jotta yrityksissä voidaan koordinoida toimintaa 

ja motivoida työntekijöitä toteuttamaan kestäviä liiketoimintakäytäntöjä. 

Organisaatiorakenne on tärkeä, jotta menestytään ja toiminta on taloudellisesti  

tuloksellista.  Tämä käsittää monenlaisten toimintojen ja resurssien järjestämistä 

toimipaikoilla. Organisaatioille on tärkeää harkita, että olisiko keskeiset resurssit 

ja toiminnot keskitettävä vai hajautettava. Valvonnan tasosta on myös päätettävä,  

sekä siitä, että miten riippumaton yksikkö on yrityksessä. Päätökset ovat myös 

liitettävissä yrityksen yrityskulttuuriin. (Høgevold et al., 2015) 

Yrityksen on  kasvatettava  yrityksen taloudellista tulosta. Silloin, kun yritykset 

osallistuvat ympäristötoimintaan ja yhteiskunnalliseen  toimintaan, niin kaikesta 

tästä aiheutuu kuluja. Tämän takia yritykselle tulee lisää menoja  ja  yrityksen 

taloudellinen tulos vähenee. Yritykset saavat vapaassa yhteiskunnassa käyttää 

resursseja sekä harjoittaa toimintaa, jonka tarkoituksena on  lisätä voittoa niin 

kauan, kun toiminta  on avointa,  vapaata ja  lainmukaista.  (Friedman, 1970)  

Taloudellisen vastuun näkökulma on yrityksen taloudellisessa 

vakavaraisuudessa,  riskienhallinnassa, sekä sidosryhmien ja  organisaatioiden 

saamassa taloudellisessa hyödyssä. Taloudellisia riskejä katsotaan 

yritysvastuussa erityisesti merkittävien yhteiskunnallisten ilmiöiden,  kuten 

ympäristön ja  ilmastonmuutoksisen osalta. Yritysten  keskeinen  alue on 
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yrityksen rahavirtojen ja  taloudellisen hyödyn analysointi. Yrityksen tulee seurata 

ilmiöitä ja huomata erilaiset taloudelliset riskit. Yrityksen taloudellisen vastuun 

osalta on huomioitava myös se, että miten yrityksen taloudelliset suhteet eri 

sidosryhmien kanssa muodostuvat ja toimivat. Yrityksen toimintaedellytysten ja 

riskienhallinnan toteutuminen pitemmällä ajalla luo toiminnalle jatkuvuutta. 

(Jussila, 2010, 60-61) 

Yrityksen taloudellinen vastuu on eri sidosryhmillä erilaista. Taloudellinen vastuu 

voi olla välitöntä tai välillistä. Välitön taloudellinen vastuu liittyy taloudellisiin 

rahavirtoihin koskeviin vaikutuksiin,  kuten palkkojen maksamiseen  työntekijöille 

ja verojen maksamiseen  yhteiskunnalle tai osinkojen maksamiseen omistajille. 

Välillinen vastuu on oman toiminnan kansantaloudellinen merkittävyys. 

Esimerkiksi omien innovaatioiden laajempi vaikuttavuus tai toimintojen 

sijoituspäätöksiin liittyviin taloudellisiin vaikutuksiin.  (Rohweder, 2004, 97)  

Tutkimuksessa on huomattu kuluttajien kiinnittävän huomiota 

vastuullisuusasioihin  eri tavalla, riippuen henkilökohtaisista arvoista ja 

mielipiteistä. Yritysten on tärkeää pitää mielessä yrityksen ydintoiminta ja 

toimiala. Kuitenkin on huomioitava myös  asiakaskunnan arvot ja mielipiteet, kun 

kehitetään yrityksen taloudellista vastuuta.  (Öberseder et.al., 2013)  Ellen et al. 

(2006) huomasivat kuluttajien reagoivan  kaikkein positiivisimmin yritysten 

yritysvastuutoimiin, joissa oli  huomioitu arvot ja strategia. Toisaalta kaikkein 

negatiivisimmin arvioitiin toimia, joissa oli ajettu omistajien etua tai itsekkäitä 

toimia yrityksen kannalta. (Ellen et al., 2006)  

Ilmastollisiin taloudellisiin riskeihin ja niiden julkistamiseen (TCFD, Task force on 

climate related financial disclosure) on työryhmä kehittänyt suosituksia ja 

ohjeistuksia yrityksille. Yritykset voivat hyödyntää näitä   tarjoamalla tietoja 

sijoittajille, lainanantajille, vakuutuksenantajille sekä muille sidosryhmille. 

Työryhmä tarkastelee ilmastonmuutokseen liittyviä fyysisiä, vastuu- ja 

siirtymäriskejä. Toimialoittain kehitetään tehokasta taloudellista 

vastuuraportointia.  Työryhmän suositukset auttavat yrityksiä ymmärtämään, mitä  

rahoitusmarkkinat haluavat ilmastonmuutokseen liittyvien riskien mittaamiseen ja 



 

21 
 

minkälaisia tietoja olisi hyvä julkaista. Näin saadaan yritysten taloudelliset 

vastuuraportit  yhdenmukaisemmaksi sidosryhmien tarpeiden kanssa. (TCFD, 

2019)    

Yritysten vastuullisuusaloitteilla voidaan jopa vähentää kuluttajien halukkuutta 

ostaa yrityksen tuotteita. Kuitenkin yritysten yhteiskuntavastuulla näyttää oleva 

myönteinen suhde yritysten taloudelliseen tulokseen.  (Sen & Bhattacharya, 

2001) Jos yritykset harjoittavat yritysvastuuta, jossa noudatetaan sosiaalisia 

normeja, ne  saavat  kuluttajilta tukea toiminnalleen.  Yrityksille on hyödyksi, jos 

ne  ymmärtävät paremmin kuluttajia ja ohjelmissaan panostavat sosiaaliseen 

vastuullisuuteen. Tämä myös lisää yritysten yritysvastuun toimintakykyä ja 

tehokkuutta. (Kim et al., 2014)   Yritysvastuuraporteilla on rooli toimia viestinä 

vastuuasioissa  ja samalla  myös taloudellisten ja rahoituksellisten asioiden 

kommunikoijina.   Tutkimuksessa on huomattu, että  yritysten vastuuasioiden  eri 

osastojen, kuten sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen liittyvien  organisaatioiden 

välinen viestintä on vähäistä. Esimerkiksi seuraavien henkilöiden kesken 

kommunikointi on tärkeää: yritysvastuujohtaja, henkilöstöpäällikkö, 

toimitusjohtaja ja pääjohtaja. Erilaisissa kestävyyskysymyksissä on yritysten 

otettava huomion nykyinen taloudellinen  suorituskyky ja tulevien näkymien 

paikkansapitävä ja oikea muoto. Nämä kaikki vaikuttavat strategisiin 

suunnitelmiin, operatiiviseen toimintaan,  riskiprofiiliin ja  tasearvoon. (Mio & 

Venturelli, 2013) 

Monet Dawkins (2005) yritykset tiedostavat yritysvastuun ja siihen liittyvän 

maineen tärkeyden, riskit ja mahdollisuudet. Liiketoiminnan painopisteenä näille 

yrityksille on myös ominaista se, että ne yhdenmukaistavat yritystoimintaa 

sidosryhmien odotuksiin. Yritysvastuun käytännön toteutuksessa viestintä on yhä 

vajavaista. Viestintä yritysvastuusta on haastavaa, sillä sidosryhmien   

vihamieliset  reaktiot ovat mahdollisia  yritysten viestiessä yritysvastuustaan. Eri 

sidosryhmillä on erilaatuisia vaatimuksia yritysten vastuuraportointia kohtaan. 

Tämä   myös asettaa  haasteita viestintään.  
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2.1 Vastuullinen verosuunnittelu  

Verosuunnittelussa voidaan nähdä kolme eri tasoa Leppiniemen & Waldenin  

(2009)  mukaan:  

• Strateginen 

• Taktinen  

• Operatiivinen 

Strategisessa verosuunnittelussa tehdään ratkaisuja esim. toimiala-, investointi-, 

ja muuttumattomien toimenpiteiden suhteen. Valitaan yritysmuodot ja 

yritysrakenne. Toimitaanko yhtenä yrityksenä tai mahdollisesti konsernina. 

Strategisia valintoja ovat myös yritysjärjestelyt, kuten esimerkiksi sulautuminen, 

jakautuminen, liiketoimintasiirto, osakevaihto,  yrityskauppa, yrityksen 

lopettaminen ja saneeraaminen.   

Taktinen verosuunnittelu liittyy keinoihin, joiden avulla voidaan saavuttaa 

suunnittelukauden tavoitteet. Nämä tavoitteet liittyvät tavallisesti sellaisiin 

toimenpiteisiin, jotka vaativat kirjanpidon ja verotuksen tavoitetulosta. Tällaiset 

toimenpiteet ovat esimerkiksi osingonjaon tai muun omistajan taloutta koskevan 

toimenpiteen toteuttaminen: osakaslaina, osakkaan puolesta annettava takaus ja 

omien osakkaiden hankkiminen. Verotaktisia valintoja ovat omistajan 

yksityistalouden hoitamisen perusratkaisut kuten omistajan työsuhde, 

osingonjakotavoitteet,   tavoitteet tulon  jakamisesta pääomatuloksi ja 

ansiotuloksi,  sekä yrityksen ja omistajan väliset muut taloudelliset suhteet. 

Edelleen verotaktisia valintoja ovat myös tilikauden valinta ja muuttaminen, 

investointien ajoittaminen  ja  muut ratkaisut,  joiden muuttaminen on helppoa.      

Operatiivinen verosuunnittelu on eri toimenpiteiden lainmukaisuudesta 

huolehtimista. Verosuunnittelu toteutetaan niin, että yritys toimii päivittäisessä 

toiminnassaan ja tilinpäätöstä laatiessaan lainsäädännön ja oikeuskäytännön 

mukaisesti. Operatiivisessa verosuunnittelussa huomioidaan, että yksittäisissä 

toimenpiteissä menetellään oikein ja tarkoituksenmukaisesti. Organisaation 

ymmärtäessä ohjeet ja niiden tausta hyvin, syntyy riittävä dokumentointi 
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tilinpäätöstä ja verotusta varten automaattisesti. Tämä varmistaa, että 

toimenpiteet suoritetaan oikea-aikaisesti.  

Yritysten olisi hyvä omaksua vastuullinen lähestymistapa verosuunnitteluun ja 

verostrategioihin. Erityisesti julkinen positiivinen kuva yrityksestä on vaarassa 

aggressiivista verosuunnittelua käyttävissä yrityksissä. (Knuutinen, 2014, 157) 

Tutkimuksessa on todettu, että yritysten yhteiskuntavastuun luokkiin kuuluvat 

yhteisön suhteet ja monimuotoisuus ovat tärkeä osa yritysten 

yhteiskuntavastuuta, jotka vähentävät veronkiertoa. (Lanis & Richardson, 2015) 

Jenkins & Newell (2013) mukaan verotus tulee tulevaisuudessa olemaan yhä 

enemmän ongelma.  Johtavien yritysten pyrkimykset yhteiskunnallisessa  

vastuullisuudessa ovat harvoin olleet verotukseen  liittyviä. Yritysten kohtaamien 

ulkoisten paineiden lisäksi on myös muita syitä siihen, että yritysvastuuseen olisi 

sisällytettävä  verotusasiat (Jenkins & Newell, 2013). Graham et al. (2013) 

tutkivat 600 yritysten verojohtajien syitä siihen, kuinka paljon he toteuttivat   

verosuunnittelua yrityksessään. Suurimpia syitä siihen, ettei verosuunnitelmia 

toteutettu käytännössä, olivat  maineeseen liittyvät tekijät sekä laskentatoimen ja 

rahoituksen asiat. Suuri vaikutus oli myös median kielteisellä suhtautumisella 

mahdollisesti paljastuvaan aggressiiviseen verosuunnitteluun yrityksen 

käytännössä. (Graham et al., 2013) Yritysten  yhteiskuntasuhteiden ongelmat 

voivat syntyä aggressiivisten  veronkierto käytänteiden takia. Laskentatoimen ja 

veroasioiden päätösten tulee olla linjassa  yrityksen yleisten   päämäärien ja 

yrityksen imagon kanssa. (Campbell & Helleloid, 2016) 

Yritykset voivat optimoida verojen määrää pienemmäksi ja lainsäädäntö myös 

mahdollistaa tämän. Maksettavaksi tulevien verojen määrää voidaan saada 

pienemmäksi aggressiivisen verosuunnittelun avulla. Tämä on viime vuosina 

herättänyt paljon julkista keskustelua, jopa paheksuntaa yritysten toimintaa ja 

niiden harjoittamaa verosuunnittelua kohtaan. (Juutinen, 114, 2016) 

Yhteiskunnallisesti vastuulliset yritykset eivät toteuta aggressiivista 

verosuunnittelua. Empiiriset tutkimustulokset osoittavat, että yritysten verojen 

maksaminen johtaa   korkeampaan yhteiskuntavastuun maineeseen. Tämä 
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nostaa myös toimijoiden markkina-arvoa. Yhteiskunnallisesti  tietoiset kuluttajat 

ovat valmiita ostamaan korkeammalla hinnalla tuotteita yhteiskuntavastuullisilta  

yrityksiltä. (Zeng, 2016) 

Verojen vaikutukset yritysten todellisiin talouspäätöksiin ovat vaikeita 

dokumentoida ja todentaa. Toisaalta verotuksen raportoinnin ja taloudellisen 

raportoinnin välisen vuorovaikutuksen tutkimuksen avulla  on tärkeää ymmärtää, 

miksi jotkut veropolitiikat ovat enemmän tai vähemmän tehokkaita kuin 

taloustieteilijät ja poliittiset päättäjät voivat odottaa. (Hanlon & Heitzman 2010) 

Raportti veroparatiisien käytöstä yhtiöiden sisaryhtiöinä, joissa kerrottiin yritysten 

kustannuksista ja verohuojennuksista tytäryhtiöiden pitämisestä, aiheutti 

kurssien alentumista yhtiöillä. Suurimmat kurssipudotukset olivat yrityksillä, jotka 

olivat enemmän käyttäneet  ja pitäneet suurempia tytäryrityksiä veroparatiiseissa. 

Tutkimuksessa löydettiin näyttöä, että hallituksen valvonta, maine ja sijoittajien 

näkemykset aiheuttivat kurssin alentumista. (Choy et al., 2017) 

Antonetti & Anesa (2017) ovat tutkimuksessaan huomanneet, että kuluttajat 

reagoivat negatiivisesti mediassa esiintyviin yritysten käyttämiin veronkierron 

strategioihin. Edelleen he huomasivat, että tutkimuksessa  ihmisten reaktiot olivat 

negatiivisten reaktioiden  kohdalla vahvempia  aggressiivista veronkiertoa 

kohtaan, kuin myönteiset reaktiot vastuullisiin verotusstrategioihin. 

Tutkimuksessa huomattiin, että poliittisesti enemmän vasemmalle suuntautuneet 

olivat todennäköisemmin valmiimpia rankaisemaan veronkiertoa harjoittavia 

yrityksiä, kuin ne, jotka olivat enemmän oikealle suuntautuneet poliittiselta 

näkemykseltään. Kuitenkin kaikki kuluttajat, riippumatta poliittisesta 

näkemyksestä, tuomitsevat veronkierron yrityksiltä, jotka ovat  tuttuja heille 

itselleen.   
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Aikaisempia tuloksia  verotutkimuksessa ovat olleet seuraavat: 

• Verot eivät ole kustannuksia, joita verovelvolliset erityisesti välttelevät. 

• Verojohtaminen on monimutkaista ja sisältää monia osa-alueita 

yritystoiminnassa. 

• Vaikutukset rahaprosessissa ovat  helpompi ymmärtää kuin agentti 

kustannusten vaikutukset yrityksen toiminnassa. 

• Verojen ulkopuoliset kustannukset ovat hitaasti kasvaneet. 

(Shackelford & Shevlin, 2001)  

Tutkimustulokset osoittavat,  että joissakin yrityksissä yrityskulttuuri heikentää 

vastuullista yhteiskuntavastuuta ja lisää aggressiivisempaa veronkiertoa (Hoi et 

al., 2013). Yleisimmät verosuunnittelun tavoitteet liittyvät Leppiniemen & 

Waldenin (2009) mukaan seuraaviin asioihin: 

• Suunniteltujen toimenpiteiden veroseuraamusten ennakoiminen, kuten 

investointien verovaikutukset.  

• Sellaisten menettelytapojen etsiminen, joiden avulla yrityksen tavoitteet 

voidaan saavuttaa mahdollisimman edullisin verokustannuksin.  

Suunnitelmallisuudella voidaan  vaikuttaa sekä veron määrään, että 

maksamisajankohtaan. 

• Yrityksen rakennetta koskevien ratkaisujen tekeminen niin, että rakenteet 

turvaavat mahdollisimman suuren liikkumavaran yrityksen verotettavan 

tulon ja nettovarallisuuden laskemisessa ja mahdollistavat eri 

toimenpiteiden veroseuraamusten ennakoimisen mahdollisimman tarkoin 

ja luotettavasti. 

• Yrityksen rakenneratkaisujen tekeminen niin, että rakenteet ovat 

mahdollisimman joustavia verolainsäädännön ja verotuskäytännön 

muutosten huomioon ottamiseksi. 
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• Yllättävistä verotulkinnoista ja odottamattomista verolainsäädännön 

muutoksista johtuvien hallitsemattomien verotustilanteiden estäminen. 

 

2.2 Taloudellisen vastuun raportointi 

Cohen et al. (2011) ovat havainneet,  että yritysten raportoinnissa ja sijoittajien 

vaatimuksissa raportointia kohtaan on epäsuhta. Yritykset eivät raportoi kaikkia 

niitä asioita, joita  vähittäiskauppaan sijoittavat  haluavat. Yksityissijoittajat ovat 

eniten kiinnostuneita taloudellisesta suorituskyvystä. Sijoittajat, joilla on 

sosiaalisesti vastuullisia sijoituksia, käyttävät ja hyödyntävät enemmän yritysten 

vastuullisuusraportteja. Yksityissijoittajat haluavat saada informaatiota yritysten 

yhteiskuntavastuutiedoista kolmannen osapuolen lähteistä.  Hallintoa käsittelevät 

asiat halutaan saada tarkastetuista tai säännellyistä asiakirjoista. Molempia 

lähteitä käytetään tiedonsaantiin taloudellisen suorituskyvyn indikaattoreista. 

Sijoittajilla on  halu tulevaisuudessa lisätä ei-taloudellisten tietojen käyttöä.  

Sijoittajien tulevaisuuden suurimmat  kiinnostuksen kohteet  olivat  taloudelliseen 

vastuuseen liittyvät  indikaattorit: asiakastyytyväisyys, tuoteinnovaatiotieto ja 

markkinaosuus.  

Niskala et al. (2013, 275) ovat esittäneet tekijöitä, jotka vaikuttavat 

luotettavuuteen yritysvastuuraportoinnissa: 

1. Sidosryhmien intressien huomioinnin systemaattisuus. Kuinka 

systemaattinen on prosessi, jolla organisaatio tunnistaa keskeisten 

sidosryhmiensä intressit ja  toteuttaa sidosryhmävuorovaikutusta. Huomioi 

sidosryhmien intressit raportoinnin toteutuksessa, tietojen valinnassa sekä 

keruussa ja varmennuksessa.  

2. Olennaisten yritysvastuun näkökohtien määrittäminen. Millainen on 

lähestymistapa, jonka perusteella raportoiva organisaatio on määrittänyt 

toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa olennaiset yritysvastuu 

näkökulmat ja vaikutukset sidosryhmiin? 
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3. Käyttäjien käsitys yritysvastuuraportoinnin ymmärrettävyydestä. Kuinka 

ymmärrettäviä sidosryhmien näkökulmasta ovat raportin sisältö, esitetyt 

tiedot sekä lausumat, jotka kuvaavat raportoivan organisaatioin sitoutumista 

ja etenemistä kohti kestävää kehitystä? 

4. Yritysvastuuraportin antaman kuvan täydellisyys ja selkeys. Kuinka hyvin 

yritysvastuuraportoinnissa on onnistuttu antamaan riittävä ja tasapainoinen 

kuva raportoivan organisaation yritysvastuun näkökohdista ja vaikutuksista 

sekä niihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista? 

5. Käyttäjien käsitykset yritysvastuuraportoinnin rehellisyydestä. Kuinka hyvin 

yritysvastuuraportoinnilla voidaan vakuuttaa sidosryhmät raportoivan 

organisaation halusta antaa rehellinen kuva toiminnastaan? 

6. Yleisesti hyväksyttyjen raportointiperiaatteiden noudattaminen. Onko 

yritysvastuuraportti laadittu yleisesti hyväksyttyjen raportointiperiaatteiden ja 

laskentaohjeiden mukaisesti ja sisältääkö se siten vertailukelpoista 

informaatiota? 

7. Ulkoinen varmennus. Onko yritysvastuuraportti varmennettu 

riippumattoman tahon toimesta? Mikä on ulkoisen varmennuksen sisältö ja 

laajuus ja kuinka uskottava varmennusprosessi sidosryhmien näkökulmasta 

on?  

8. Varmennukseen liittyvien periaatteiden yleinen tuntemus. Kuinka hyvin 

sidosryhmät tuntevat yritysvastuuraportoinnin varmennuksessa käytetyt 

menetelmät ja kuinka ymmärrettävä on  varmennuksen lopputulos ?  

Yritysten vastuuraportointi on yhä edelleen kasvussa. Suurimmat yritykset 

raportoivat eniten vastuusta, mutta myös pienempien yritysten edellytetään   

raportoivan  vastuullisuudesta.  Samalla, kun yritysten vastuuraportoinnin 

kysyntä kasvaa, niin kasvaa myös raportoitujen tietojen uskottavuus. Toisaalta 

tietojen arvo laskee, jos yritykset esittävät raporteissaan vain hyviksi todettuja 

asioita. Esittämistä voidaan pitää epätäydellisenä  myös, jos näissä raporteissa 

käytetään kaavioita tai taulukoita, jotka eivät vastaa todellisuutta. Myös   

lakisääteiset tiedot voivat olla vaillinaisia.  Raportointivastuu on mahdollisesti  

huonosti määritelty. (Abernathy et al., 2017) 
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Tehokas yritysvastuuraportointi  riippuu selkeästi strategiasta. Yrityksen on 

mietittävä  brändille aiheutuvia mahdollisuuksia ja riskejä. Lisäksi on hyvä 

suunnitella viestit kohdennetusti eri sidosryhmille. Tämä vaatii kohdennettua 

lähestymistapaa, jossa viestintä yritysvastuusta yhdistetään yleiseen yrityksen 

viestintään. Monesti yritysten sisäinen viestintä on vähäistä. Kuitenkin sisäinen  

viestintä  ja sen laajempi  käyttö  olisi yrityksessä  tehokas kanava tiedottamiseen 

ja parantaisi mainetta tärkeimpien sidosryhmien keskuudessa. (Dawkins, 2005)  

Patten & Zhao (2014) toteavat,  että tutkittaessa vähittäiskaupan yritysten 

tekemiä erillisiä yritysvastuuraportteja, on huomattu yhteneväisyyttä muiden 

toimialojen kanssa siinä, että raporteissa on keskitytty enemmän kertomaan ja 

keskustelemaan ohjelmista ja aloitteista,  kuin tarjoamaan asiallisia tulostietoja 

taloudellisesta vastuusta.   

Monet suuret yritykset ovat ottaneet käyttöön yritysten vastuuraportoinnin, vaikka 

se ei  aina ole pakollista. Tällä hetkellä  maailmalla on  useita standardeja  

raportoinnille, esimerkiksi Global Reporting Iniative ja Global Compact. 

Tutkimukset ovat osoittaneet , että yritysvastuuraporteissa on eroa laajuudessa 

riippuen eri maista ja toimialoista. Global Compact raportointi viitekehyksen  

käytöllä on   vaikutusta vain ympäristöön ja työntekijöihin liittyviin 

raportointitietoihin. (Chen & Bouvain, 2009) Sijoittajat haluavat yritysten 

julkaisevan  enemmän taloudellisen vastuun asioita yritysvastuuraporteissaan. 

(McKinsey, 2019)  

Yritysten vastuuraportit ovat nykyisin yhä enemmän IR-raportteja, joissa 

yritysvastuuasiat on integroituneet muuhun tilinpäätösraportointiin. Yritykset ovat 

kehittyneet tekemään raportteja, sillä monet konsernit ovat jo vuosia harjoitelleet 

vastuuraporttien tekemistä. On havaittu, että eri maista tulevat yritykset 

raportoivat yritysvastuustaan eri tavoilla. Yritykset käyttävät  eri painotuksia 

raporttien sisällöissä, riippuen siitä, että mistä maasta ne tulevat. (Chen & 

Bouvain, 2009 Valtio-omisteisuudella on myös  havaittu olevan vaikutusta 

yritysten vastuuraporttien sisältöön. (Tagesson, et al., 2009)   
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Fifka (2013) on tutkinut 186 yritysvastuuraportointi  tutkimusten ominaispiirteitä 

ja sisältöjä eri maanosista. Yhteisenä huomiona on löytynyt, että 24% 

tutkimuksista käytti tutkimusaihealueena yritysvastuuraportoinnin suhdetta 

taloudelliseen suorituskykyyn. Kaikista tutkimuksista 82% käytti analyysissä 

kokonaan tai osittain sisällönanalyysiä tutkimusmetodina. Tutkimusten tulokset  

osoittavat, että yritysvastuuraportoinnin tutkimustulokset poikkesivat toisistaan. 

Eri alueiden tutkijat ovat saaneet tuloksia  empiirisestä tutkimuksesta eri tavalla, 

mutta tekijöiden vaikutukset tulosten vaihteluun ovat olleet  vähäisiä.  

Yritysten raportoiminen hyväntekeväisyyteen annettavista lahjoituksista on nähty 

vajavaiseksi. Yritykset voisivat raportoida taloudellisesta hyödystä, jota 

hyväntekeväisyys tuo  yritykselle.  Hyväntekeväisyydestä kertovat raportoinnit 

voivat  liittyä siihen, että sidosryhmillä on epäilyksiä hyväntekeväisyyttä kohtaan 

sekä myös muuhun  yhteiskuntavastuun ulottuvuuteen.  Yritykset saattavat 

mieluummin antaa yritysten yhteiskuntavastuuraporteissa lukijoille vain kirjallista 

tietoa hyväntekeväisyydestä, sen sijaan,  että kuvailisivat yksityiskohtaisesti 

hyväntekeväisyyshankkeitaan ja kertoisivat kriittisiä asioita 

hyväntekeväisyydestä. (Valor & Zasuwa, 2017)  Positiivinen hyväntekeväisyyden 

aiheuttama suhtautuminen yritystä kohtaan on nähty vahvempana sellaisten 

yritysten kohdalla, joilla on suurempi julkinen näkyvyys. Myös yritykset, jotka eivät 

ole valtion omistuksessa, hyötyvät enemmän hyväntekeväisyystoiminnasta.    

(Wang & Qian, 2011). 

Preuss (2010) on tutkimuksessaan tuonut esiin veroparatiiseissa toimivien 

yritysten yritysvastuuviestintää.  Tulokset osoittavat monimuotoista kuvaa, jota 

yritykset haluavat näyttää ulospäin. Yritysten raporteissa esiintyy strategisesti 

oikeuttava yritys, toimiessaan veroparatiisissa, kuitenkin samanaikaisesti 

sosiaalisesti vastuullisena toimijana. Yritysten kommunikoinnissa korostuu halu 

saada tunnustuksia, arvoja ja yhteiskunnallista oikeutusta toimintaa kohtaan.  

Yritysvastuuraportoinnin kohtaan on yhä enemmän kiinnostusta. 

Yritysvastuuraportoinnin  sisältämät tiedot ovat lisääntyneet. Tämän takia 

yritykset ovat  sopeuttaneet kolmea  pääperiaatetta sosiaalista, ympäristöä ja 
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taloudellista  vastuuta  kohtaamaan heidän sidosryhmiensä  tarpeita. Yritykset, 

jotka ilmoittavat laadukkaita  taloustietoja ovat konservatiivisempia 

laskentaperiaatteissaan ja tekevät vähemmän epäeettistä  taloussuunnittelua. 

Yritykset  ovat  enemmän sosiaalisesti vastuullisia. Konservatiiviset yritykset, 

joilla on korkeatasoinen suoriteperusteinen laatu tai jotka suorittavat tulojen 

sääntelyä  vähäisemmässä määrin, raportoivat korkealaatuisista taloustiedoista 

ja laadukkaista yritysvastuutiedoista. (Martinez-Ferrero, 2015) 

PwC (2019) on tutkinut 729 yritystä 21 eri alueelta liittyen SDG (Sustainable 

Development Goals) raportointiin yrityksissä. Näistä yrityksistä 72% raportoi 

SDG:stä joko yritysvastuuraportissaan tai tilinpäätöksessään. Kuitenkin vain 19%  

kertoi SDG:stä joko toimitusjohtajan tai hallituksen katsauksessaan  

Nykyisin yritykset käyttävät paljon työtä yhteiskuntavastuun raportointiin. 

Raporttien julkistaminen on yleistä erityisesti ympäristön suojelusta ja 

sosiaalisesta suorituskyvystä. Taloudellisesta näkökulmasta voidaan ajatella, 

että yritykset haluavat viestiä näitä tietoja, joko  saadakseen poliittisia 

kustannuksia pienemmäksi tai välttääkseen ne kokonaan. Toimiala ja yrityksen 

koko vaikuttavat  siihen,  että miten paljon yritysvastuuraportteja julkaistaan. 

Yritykset, jotka toimivat saastuttavilla toimialoilla julkaisevat kattavammin 

ympäristövastuuraportteja ja paremmalla tasolla. Isot yritykset julkaisevat 

enemmän yritysvastuuraportteja kuin pienet yritykset. (Gamerschlag et al., 2011)   

Yritysvastuuraportti on pakollisia raportteja laajempi  ja samalla se  täydentää 

taloudellista raportointia. Yritysvastuuraportti on informoiva ja toimii myös 

viestintävälineenä yrityksen organisaation sekä tärkeimpien sidosryhmien 

kesken. Yrityksen vastuullisuus ja käyttäytyminen vastuullisesti ovat jatkuvan 

parantamisen prosessi, Tieto ja kokemus kehittyvät prosessin aikana. Avoin 

keskustelu- ja päätöksentekoprosessi olisi oltava koko ajan mukana toiminnassa.  

(Wallage, 2000) Fifka & Drabble (2012) ovat todenneet, että kulttuuri- ja 

sosioekonomisella ympäristöllä on vaikutusta raportoinnin laajuuteen. He tutkivat 

Global Reporting Initiative ohjeiston käyttämistä yritysvastuuraporteissa. Global 

Reporting Initiative    indikaattorien soveltamisessa 50  suomalaisessa 
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suuryrityksessä jakautui taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön suhteen 

seuraavasti:  Sosiaalinen: 45%, Ympäristö: 39% ja Taloudellinen: 16%.  
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3 TALOUDELLINEN VASTUU KAUPAN ALALLA 

3.1 Taloudellinen vaikuttavuus  

Kaupan alan liiketoimintamallit ovat muuttuneet huomattavasti viime aikoina. 

Yhtenä tekijänä  on ollut  Internet, jonka vaikutus on ollut kaupalle  suuri.  

Markkinoinnin ja jakelukanavien muutokset ovat vaikuttaneet yrityksiin. Kaupan 

toimitusketjuille monikanavajärjestelmät ja digitalisaatio ovat tuoneet  suuria 

haasteita. Kuluttajat käyttäytyvät eri tavalla kuin aikaisemmin, ostaessaan ja 

harkitessaan ostoksiaan kaupasta. (Sorescu et al., 2011 ; Shankar et al., 2011) 

Haasteena yrityksissä on, että miten johdetaan yritysvastuu strategioita niin, että 

saadaan vahvistettua taloudellista vaikuttavuutta (Hughen et al., 2014)  

Vähittäiskaupassa  digitaalisten kanavien, kuten mobiilikanavien ja sosiaalisen 

median  käyttöönotto on muuttanut vähittäiskaupan liiketoimintamalleja. 

Monikanavainen toimintamuoto  oli vähittäiskaupassa viime vuosikymmenellä 

muodissa. Nykyisin olemme huomanneet  siirtymisen ns. omni-kanavaiseen 

vähittäismyyntiin, joka ottaa laajemman näkökulman kanaviin.  Miten ostajat 

vaikuttavat ja liikkuvat kanavien kautta haku- ja ostoprosessissa sekä 

ostokäyttäytymisen muutoksena. Palvelukokonaisuus on kokonaisuus, jossa 

asiakkaiden on helppoa liikkua ja  vaihtaa palvelumuotoa. (Verhoef et al., 2015) 

Kaupan alalla  yritysvastuuseen liittyvistä asioista  on tullut yhä enemmän 

tärkeitä.  (Elg & Hultman, 2016; Wanderlay et al., 2008). 

Internetistä on muodostunut  yksi tärkeimmistä välineistä yritysten 

yhteiskuntavastuuta koskevien tietojen raportoimisessa.  Siksi yritykset voivat 

julkistaa enemmän tietoa halvemmalla ja nopeammin kuin koskaan ennen. 
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Sidosryhmien monista odotuksista johtuen  yritykset ovat kiinnostuneempia 

eettisestä ja vastuullisesta viestinnästä. Alkuperämaalla ja toimialalla on 

merkittävä vaikutus internetissä julkaistavien tietojen toimintaan. Alkuperämaalla 

on voimakkaampi vaikutus kuin toimialalla. (Wanderlay et al., 2008) 

Tutkimuksessa on huomattu yritysvastuututkimusten tuloksiin vaikuttavan sen, 

että mitä organisaation osaa tutkitaan. Yritysvastuu on erilaista,  jos esimerkiksi 

tutkitaan kansainvälisen yrityksen koko organisaatiota tai ainoastaan  

liiketoiminta yksikköä samasta yrityksestä. (Tuominen et al., 2017) 

Suhtautuminen yritysvastuuseen on hyvin paljon yrityksen strateginen valinta. 

Kuitenkaan  valinta ei voi olla voimakkaasti ristiriidassa yrityksen sidosryhmien ja 

yhteiskunnan yleisten odotusten kanssa. Yrityksen on tärkeää ottaa huomioon  

sidosryhmät ja näiden ajatukset,  kun yritys määrittää omaa yhteiskuntavastuuta 

ja sen muotoa. Yrityksen koon kautta korostuvat valtaan ja vaikuttavaan 

vastuuseen liittyvät asiat.  Mitä suurempi yritys, sitä  enemmän on valtaa ja 

vastuuta. (Niskala et al. 29, 2013) 

Vähittäismyyjät ovat yrittäneet tunnistaa yhteiskunnallisia, taloudellisia ja 

ympäristö vaikutuksia. Samalla ne ovat kehittäneet  yritysten yhteiskuntavastuuta 

koskevia toimintatapoja. Yritykset ovat pyrkineet julkisesti tiedottamaan  yrityksiä 

koskevista  sitoumuksista  ja saavutuksista.  (Jones et al., 2012)  Taloudellista 

arvoa on löydetty yrityksistä, jotka toteuttavat hyvää yritysvastuuta.  Yritysten 

hyvän yhteiskuntavastuun on huomattu antavan  suojaa taloudellisilta tappioilta 

taloudellisten kriisien aikana.  (Schnietz & Epstein, 2005) Elg & Hultman (2016) 

ovat tutkineet vähittäiskaupan yritysvastuuta ja kuluttajien suhtautumista siihen. 

Tutkimuksissa he ovat löytäneet neljä  piirrettä kuluttajien ja kaupan alan väliseen 

suhteeseen yhteiskuntavastuussa:  

1.  Yritysvastuuasiat eivät ole  tärkeitä asiakkaille  tuotteiden osalta, kun he  

ostavat  kertakäyttöisiä tuotteita. 

2. Kuitenkin,  vaikka asiakkaat haluavat ylläpitää yritysvastuu  näkökulmaa, 

he pitävät vaikeana löytää oleellista tietoa yritysvastuusta. 
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3. He eivät myöskään luota tietoon ja informaatioon,  joka tulee suoraan 

yritykseltä itseltään. 

4. Kaupan alan yrityksillä on haasteena ja ongelmana julkaista sellaista 

tietoa, joka luo luottamusta, sitoutumista  sekä oikeutusta asiakkaan 

silmissä, kun hän tarkastelee  yritystä vastuullisuuden näkökulmasta. 

 

3.2 Yritysten vastuuraportit 

3.2.1 Tiedot vastuuraporteissa 

Tutkimuksissa on huomattu kaupan alan yritysvastuuraportoinnissa, että 

raportteja ovat tehneet  enemmän  listautuneet yritykset. Yrityksissä on enemmän 

käsitelty ympäristöön liittyviä asioita, kuin muihin sosiaalisiin asioihin  

kohdentuvia. Edelleen on huomattu, että enemmän on keskusteltu  aloitteista ja 

ohjelmista kuin  suorituskykyä koskevista tiedoista ja niiden avulla saatavasta 

informaatiosta.  Raporteissa   on nähtävissä  enemmän yrityskuvan  parantamista 

kuin läpinäkyvää vastuullisuutta. (Patten & Zhao, 2014) Vastuullisen kulutuksen 

laajentuminen ja kohdistuminen  sosiaalisesti vastuullisemmille yrityksille voi 

mahdollisesti muuttaa tuoteominaisuuksia ja markkinoita. Tehokkaampi 

yritysvastuuraportointi  on ratkaisevan tärkeää tässä yhteydessä. (Pomering et 

al., 2013) 

Tutkimuksessaan Utgård (2018) on  huomannut, että suhteellisen pieni osa 

norjalaisista vähittäiskaupan ketjuista viestii yritysten sosiaalisen vastuun 

periaatteista, prosesseista ja tuloksista. Tutkimustuloksista  voidaan huomata,  

että yritysvastuun raportointia  ei pidetä tärkeänä Norjassa toimivilla 

vähittäiskaupan ketjuilla.  (Utgård, 2018) Kaupan alan yrityksiä tutkittaessa on 

huomattu, että yrityksissä pidetään tärkeänä asiana sitä, että on hyödyllistä olla  

yhteiskunnallisesti  vastuullinen yritys.   Kuitenkin yritykset eivät olleet alkaneet 

toimimaan yhteiskunnallisesti vastuullisena yrityksenä hyväntekeväisyyssyistä. 

Koska asiakaspaineet näyttävän olevan kovia, kaupan alan toimijat omaksuvat  

helposti yhteiskunnallisen  vastuullisen lähestymistavan toiminnassaan. Yritysten 
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toiminnassaan osoittamat yhteiskunnalliset vastuut ja niistä raportoiminen 

kuvastavat  laajasti  niiden kaupallisia strategioita. Esimerkiksi suuret 

supermarketit ovat hyvin vahvasti asiakassuuntautuneita. Silloin on tärkeää, että 

yritykset esittävät kuvaa, joka heijastaa asiakaslähtöisyyttä. Ostokokemus on 

tärkeä kaupan alan yritysten asiakkaille. (Piacentini et al., 2000) 

Roca & Searcy (2012) ovat tutkineet yritysvastuuraportteja niissä esiintyvien 

tietojen perusteella. Tutkimuksessa on havaittu eniten käytettyjen tunnuslukujen 

olevan taloudellisista tiedoista. Kuitenkin erityisesti kaupan alan eniten käytetyt 

tunnusluvut yritysvastuuraporteissa kuuluivat ympäristön  tunnuslukuihin. 

Toimiala oli myös vähiten samanlaatuinen yritysten kesken. Myös tunnuslukujen 

vähäisyys eri ryhmissä kertoi standardien puutteesta toimialan 

vastuuraportoinnissa. (Roca & Searcy, 2012)  

Tagesson et al. (2009) ovat tutkineet vastuuraporttien sisältöä. Tutkimuksessaan 

he ovat huomanneet kuluttajakauppaan erikoistuneiden  yritysten  paljastavan  

enemmän eettisiä asioita  kuin muiden toimialojen yritykset. Tämä saattaa olla 

seurausta kuluttajien ja joukkotiedotusvälineiden keskuudessa käydystä eettisten 

kysymysten  keskustelusta.  Kulutustavarakauppojen vastuuraportit sisälsivät 

enemmän ympäristöön liittyviä teemoja.  Nämä yritykset korostavat terveyttä ja 

turvallisuutta, jotka ovat tärkeitä kuluttajakauppaan erikoistuneille yrityksille.  

 

3.2.2 Verojalanjälki yritysvastuuraporteissa 

Yritysvastuuraportointi on jo monen vuoden ajan ollut normaalia toimintaa 

monissa yrityksissä. Raportteihin on tullut mukaan myös verojalanjälkiraportointi. 

Kritiikki verosuunnittelua kohtaan on aiheuttanut useille yrityksille painetta kertoa 

enemmän myös veroasioistaan. Veroparatiisien käytön ja siihen liittyvän 

veronkierron vaikutuksen myötä ovat  yhä useammat yritykset alkaneet 

raportoida enemmän verojen maksustaan. Veronmaksu on yrityksille tärkeä 

keino sitoutua yhteiskuntaan positiivisella tavalla, sillä veronkierto ei ole 

yhteensopiva hyvän yrityskansalaisen tai yritysvastuun malliin (Xu & Zeng, 2016)  



 

36 
 

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön kyselyssä valtio-omisteisilta 

yhtiöiltä kysyttiin veroraportoinnista ja taustoista. Seuraavat asiat nousivat esiin 

yhtiöiden esittäessään motiiveja veroraportointiin ja keskustelun teemoihin. 

• Yhtiöllä ei ole verostrategiaa.  

• Yhtiö varmistaa, että veroasiat hoidetaan lakien ja säännösten mukaisesti.  

• Yhtiö kiinnittää erityistä huomiota, että veroviranomaisille ja sijoittajille 

annettava tieto on oikeaa ja annetaan ajallaan.  

• Yhtiö maksaa kaikki laillisesti vaaditut verot ajallaan.  

• Yhtiön tavoitteena on pyrkiä vero-optimoinnin ja veroriskien hallinnan 

väliseen tasapainoon.  

(Työ- ja elinkeinoministeriö, 2017) 

 

3.2.3 Sidosryhmät yritysvastuuraporteissa 

Jos yritys käsittelee yritysvastuuasioita ainoastaan yrityksen omana asiana, jää  

sidosryhmien odotukset huomioimatta. Tämä voi aiheuttaa mahdollisesti 

ongelmia. Yrityksen johdon olisi oltava tietoisia yritysvastuuseen liittyvistä useista 

odotuksista. Hyvin suunnitellut yhteiskuntavastuun strategiat sidosryhmille ovat 

mahdollisia, jos sidosryhmiä kuunnellaan. Johtajien olisi integroitava yritysten ja 

kuluttajien näkökulmat yhteiskuntavastuuseen. Yrityksen on huomioitava 

kuluttajien yhteiskuntavastuun näkökulmat. Silloin  yritys pystyy täysin 

ymmärtämään, että  miten yritysvastuu vaikuttaa kuluttajien asenteisiin ja 

käyttäytymiseen.  (Öberseder et al., 2013) 
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Yritykset raportoivat enemmän sisäisestä työvoimasta kuin yrityksen  

ulkopuolisesta sidosryhmistä olevasta työvoimasta. Kansainvälisesti yritysten 

väliset erot ei ole suuria. (Ehnert et al., 2016) Cornelissen (2008) toteaa 

sidosryhmien olevan yhä enemmän pirstaloitunut  ryhmä. Vähemmän 

homogeeninen ryhmä kuin aikaisemmin. Asiakasryhmässä yksilöllisyys on 

lisääntynyt. (Cornelissen, 2008) 

Carroll (1991)  on tutkimuksessaan esitellyt sidosryhmien johtamiseen liittyvät 

tärkeät asiat, joita yritysten  tulee miettiä sidosryhmäsuhteissa:  

1. Ketkä ovat sidosryhmämme? 

2. Mitkä ovat heidän panoksensa? 

3. Mitkä mahdollisuudet ja haasteet sidosryhmämme aiheuttaa? 

4. Mitkä ovat yritysvastuu asiat (taloudellinen, oikeudellinen, eettinen ja 

hyväntekeväisyys) sidosryhmiämme kohtaan? 

5. Miten ja millä strategialla ja toimilla nämä  vastuut tulisi hoitaa? 

Stockmann kertoo  taloudellisesta lisäarvosta sidosryhmille 

yritysvastuuraportissa seuraavasti:  

”Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen. Stockmann-konsernin 

toiminta tuo taloudellista lisäarvoa sidosryhmillemme kaikissa toimintamaissa. 

Suurin osa taloudellisesta lisäarvosta menee henkilöstön palkkoihin ja palkkioihin 

sekä tuotteiden, materiaalien ja palveluiden tavarantoimittajille.” (Stockmann, 

2019)  

 

3.2.4 IR, Integroitu raportointi 

Integroidun raportoinnin  mukaiset yritysvastuuraportit, joissa taloudelliset ja 

kestävää kehitystä koskevat tiedot ovat yhdistetty,  antavat ja parantavat 

rahoitusmarkkinoille suunnattujen tietojen laatua ja edistävät yhtenäisempää ja 

tehokkaampaa lähestymistapaa yritysten väliseen raportointiin. Pääoman 
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tarjoajat ovat alkaneet hyväksyä ja jopa joissain tapauksissa vaatineet pörssissä 

noteerattuja yrityksiä ilmoittamaan kestävyysasioistaan  ja taloudellisesta  

suorituskyvystään integroidulla raportointitavalla. Taloudellisten ja kestävän 

kehityksen tietojen yhdistämisen jälkeen on huomattu parannusta  yritysten 

markkina-arvoissa. (Baboukardos & Rimmel, 2016) 

Integroitu raportointi on hyödyllisempää suurille, kuin pienille ja keskisuurille 

yrityksille. Integroitu raportti auttaa yrityksen sidosryhmiä ymmärtämään 

yrityksen taloudellisen tuloksen, ympäristövaikutusten ja ihmisten välisen 

suhteen. Tämä myös lisää sisäisten päätöksentekijöiden ymmärtämisen tasoa 

organisaatiosta sekä asioiden kokonaisvaltaisesta ja toisiinsa liittyvistä 

vaikutuksista. Toisaalta integroitu raportointi myös vähentää raportoinnista 

johtuvia  kustannuksia pidemmällä  aikavälillä. (James, 2015) 

Yritysvastuuraportoinnin kehittyminen ei   ole pelkästään raporttien viestinnän 

parantamista  vaan myös yritysten ja johtajien toiminnan  muuttumista. Integroitu 

raportointikäytäntö  yhdenmukaistaa käyttäytymistä ja raportointia niin, että 

raportointi heijastaa ja ohjaa ulkoisia ja sisäisiä toimia.  Kuitenkin julkistettujen 

tietojen lisääminen, uusiminen tai laajentaminen ei riitä luottamaan yrityksiin. 

Luottamuksen lisäämiseksi on resurssien hallinta tarpeen.  (Dumay et al., 2019)  

Tutkimustuloksissa on tultu johtopäätöksiin, että kestävä kehitys ja siitä kertova 

integroitu raportointi ovat tärkeitä globaaleja trendejä. Nämä edellyttävät 

kirjanpidon ammattilaisten tukea. Kirjanpidon ammattilaisten osallistuminen 

integroituun raportointiin ja kestävän kehityksen asioihin kannustaa eettistä, 

luotettavaa ja puolueetonta raportointia yrityksestä ja edistää taloudellista voittoa. 

(James, 2015) Edelleen James (2015) toteaa tutkimuksessaan kehityksen vievän 

kohti kestävän kehityksen raportoinnin integroimista yrityksen taloudellisiin 

tuloksiin. Tätä kehitystä tukee  International Integrated Reporting Council (IIRC) 

aikomus kehittää maailmanlaajuinen integroitu raportointikehys.  
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Hughen et al (2014) esittävät  viisi hyötyä, joita integroitu raportointi aiheuttaa 

yrityksessä: 

• Yrityksen perusstrategia tulee paremmin näkyville. 

• Prosessit ja sisäinen vuoropuhelu keskittyvät tärkeisiin teemoihin. 

• Vaatii johtajistolta perehtymistä yritysvastuuasioihin. 

• Mahdollistaa yritykselle kommunikoinnin strategiasta ja toimintamallista, 

sekä lisää avoimuutta sidosryhmiä kohtaan. 

• Integroitu raportti auttaa sidosryhmiä ymmärtämään paremmin 

liiketoiminnan.  

Yritysten raportointivuoropuhelu on International Integrated Reporting Council  

IIRC: n koolle kutsuma aloite, jonka tarkoituksena on lisätä johdonmukaisuutta  ja 

vertailukelpoisuutta yritysten raportointijärjestelmien, standardien ja niihin 

liittyvien vaatimusten välillä. Tavoitteena on kommunikoida raportointipuitteiden, 

standardien sekä niihin liittyvien vaatimusten suunnasta, sisällöstä ja jatkuvasta 

kehityksestä. Eräänä tavoitteena on myös  tunnistaa käytännön tapoja ja keinoja, 

jotta  standardit ja niihin liittyvät vaatimukset voidaan yhdenmukaistaa ja 

järkeistää. Tarkoituksena on  jakaa tietoa monipuolisesti kiinnostavista alueista 

mahdollisuuksien mukaan, jotta saadaan  aikaan tärkeätä  sääntelyä. Mukana 

olevat organisaatiot ovat seuraavat:  CDP Carbon Disclosure Project, CDSB 

Climate Disclosure Standards Board, FASB Financial Accounting Standards 

Board, GRI Global Reporting Initiative, IASB International Accounting Standards 

Board, IIRC International Integrated Reporting Council, IOS International 

Organization for Standardization ja SASB Sustainability Accounting Standards 

Board. (IIRC, 2019) 

 

3.2.5  GRI ja taloudellinen vaikuttavuus raportoinnissa 

Global Reporting Iniative (GRI)  on kansainvälinen yritysvastuun 

raportointiohjeisto. Tämän raportointiohjeistuksen tavoitteena on kehittää 

yritysten vastuullisuusraportoinnin käytänteitä tilinpäätösraportointia vastaavalle 
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tasolle. Organisaatioiden raportoinnin taloudellisen,  sosiaalisen ja ympäristön 

osalta ohjeisto  toimii yleisesti hyväksyttynä viitekehyksenä. GRI:n kehitystyö on 

alkanut 1997 YK:n ympäristöohjelman (UNEP), the Tellus Instituten ja Coalition 

for environmentally Responsible Economies (CERES) -järjestön toimesta. 

(Koipijärvi & Kuvaja, 42, 2017;  GRI, 2019) 

GRI:n yritysvastuuraportoinnin ohjeet ovat ensimmäisen kerran julkaistu vuonna  

2000. Neljäs versio raportointiohjeistuksesta julkaistiin vuonna  2013. Tämän 

jälkeen GRI G4 ja nykyisin käytössä oleva viimeisin versio GRI standardit on 

julkaistu vuonna  2016.   (Koipijärvi & Kuvaja, 42, 2017;  GRI, 2019)  KPMG 

(2017) mukaan 93% maailman 250 suurimmasta yrityksestä käytti GRI 

ohjeistusta yritysvastuuraportoinnin viitekehyksenä viestiessään raporttejaan. 

GRI:n suurena haasteena on laatia yritysvastuuraportoinnin ohjeita, jotka 

vastaavat eri sidosryhmien vaatimuksia sekä odotuksia raportoinnista.  GRI-

ohjeet ovat muuttuneet  huomattavasti ja kehittyvät edelleen tulevaisuudessa. 

Raportointiohjeiden kehittämiseen  osallistuu laaja joukko sidosryhmiä  ympäri 

maailmaa. (Willis,  2003) 

Sidosryhmien vaatimukset täyttämällä yritykset ovat voineet tuottaa voittoa ja 

pystyneet olemaan sidosryhmien vaatimusten  mukaisesti  eettisesti.  Tällöin 

yritykset käyttävät voittojaan hyviin tarkoituksiin. GRI:n raportointiohjeet ja  

erityisesti tulosindikaattorit tarjoavat mahdollisuuden arvioida yritysten  

yritysvastuuohjelmien eettistä perustaa. GRI edellyttää yritysten ottavan 

huomioon sidosryhmät. Esimerkiksi tietojen,  kuten  työntekijöiden oikeuksia  

sekä ympäristötietoja  koskevien asioiden  puuttuminen,  saattaa osoittaa, että 

ohjelmat eivät täytä eettisiä perusteita. (Wilburn & Wilburn, 2013) 

Global Report Initiative on kehittänyt mittareita, joita voidaan soveltaa kaikkiin 

yrityksiin sekä  yhtenäisen muodon saamiseksi,  että    vastuullisuuteen liittyvien 

tietojen raportointia varten. Myös toimialakohtaisia mittareita on kehitetty. Mittarit 

perustuvat toimitusjohtajan katsaukseen, ydinalueisiin ympäristöstä, 

sosiaalisesta ja taloudellisesta toimintaan,   raportoivan yrityksen profiiliin,  
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yrityspolitiikan ja johtamisjärjestelmien kuvauksiin, sidosryhmäsuhteisiin, johdon 

suorituskykyyn, operationaaliseen suorituskykyyn, tuotteen toimivuuteen  ja 

yleiseen vastuullisuuteen. (Daizy & Das, 2013) 

Ruotsalaisten yritysten yritysvastuuraporteista, joissa  oli  käytetty GRI 

ohjeistusta, oli  huomattu, että raportit olivat  hyvin erilaisia. Toiset olivat  

käyttäneet ohjeita kertomustensa malleina toiset taas ainoastaan  suuntaviivoina. 

Tärkein syy käyttää GRI:tä vastuullisuusraportin viitekehyksenä on se, että tämän 

käyttö lisää uskottavuutta raportoinnissa. Toinen syy on,  että GRI tuo mallin 

käyttöön raportin laadinnassa. Yritysvastuuraportti sisältää  enemmän sisäistä 

kuin ulkoista viestintää. Tämä auttaa yrityksiä oppimaan toiminnastaan  ja 

näkemään miten organisaatiossa toimitaan. (Hedberg & Malmborg, 2003)  

Ruotsi on Euroopan neljänneksi suurin GRI-toimija. Ruotsi on tunnustettu 

maailmanlaajuisesti hyvinvointivaltioksi ja huolestuneisuudestaan  kestävästä 

kehityksestä ja    sosiaalisista asioista.    Ruotsin GRI-toimijoiden suuri määrä voi 

myös osaltaan  johtua hallituksen  aloitteista kannustaa   yrityksiä kestävään 

kehitykseen.    Ruotsin hallitus on ryhtynyt toimiin  edistääkseen  yritysten 

yhteiskuntavastuun täytäntöönpanoa. Yksi konkreettisimpia esimerkkejä on 

”Ruotsin kumppanuus globaalista vastuusta ” ohjelma. Tämä aloite kannustaa 

yrityksiä  noudattamaan OECD Suuntaviivat monikansallisille yrityksille 

ohjeistuksen  ja periaatteet, jotka sisältyvät  YK: n Global Compact -ohjelmaan.   

(Meutia, 2013) 

GRI-raportointiviitekehyksen uusin versio yritysten käytössä on GRI  

Sustainability Reporting Standards (GRI Standards), joka muodostuu eri 

moduuleista. Taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen osa-alue ovat  toisiinsa 

linkittyneet osa-alueet. Näitä voidaan päivittää osittain, jolloin kaikkea ei tarvitse 

muuttaa.   (Kurittu, 2018; GRI, 2019) 
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GRI Standards 2016  raportointiohjeistuksen  hyödyt yritykselle (GRI, 2019) 

Yritysten ja organisaatioiden sisäisiä etuja:  

 

• Riskien ja mahdollisuuksien parempi ymmärtäminen 

   

• Taloudellisen ja muun tuloksen välisen  yhteyden korostaminen.   

     

• Pitkäaikaisen johtamisstrategian ja politiikan sekä liiketoimintasuunnitelmien 

käyttäminen. 

   

• Prosessien virtaviivaistaminen, kustannusten vähentäminen ja tehokkuuden 

lisääminen.  

    

• Vastuullisuuden suorituskyvyn vertailu ja arviointi lakien, normien, sääntöjen, 

suoritusstandardien ja vapaaehtoisten aloitteiden suhteen. 

    

• Julkiseen ympäristöön, sosiaalisiin tai  hallintoon liittyviin ongelmiin  

osallistumisen välttäminen.  

    

• Suorituskyvyn vertailu sisäisesti sekä organisaatioiden ja alojen välillä. 

 

Vastuullisuusraportoinnin ulkoisia etuja: 

     

• Ympäristö-, sosiaalisten ja hallinnollisten kielteisten vaikutusten 

lieventäminen tai peruuttaminen. 

 

• Maineen ja brändin uskollisuuden parantaminen. 

 

• Ulkoisten   sidosryhmien sekä organisaation todellisen  arvon  

ymmärtäminen. Aineellisten  ja aineettomien  hyödykkeiden hahmottaminen.  

 

• Näyttäminen, että  organisaatio vaikuttaa kestävään kehitykseen ja miten 

odotukset vaikuttavat organisaatioon.  

 

(GRI, 2019) 
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GRI:n mukaiset kohdat raportoinnissa ovat esitetty taulukossa 1. Tutkimuksessa 

on  viitekehyksenä käytetty seuraavia kohtia, joiden  mukaan on analyysin eri 

osa-alueet  laadittu. Taloudellisten vaikutusten raportoimiseen on laadittu GRI 

Standards 200 sarja, jonka kohdat ovat taulukossa 1.  

Taulukko 1: GRI Standards 2016 taloudellinen vaikuttavuus kohdat. (Kurittu, 

2018; GRI, 2019) 

▪ Taloudelliset tulokset:  

▪ 201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen 

▪ 201-2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja 

mahdollisuudet organisaation toiminnalle  

▪ 201-3 Eläketurvan kattavuus  

▪ 201-4 Valtiolta saadut avustukset 

▪ Paikalliset käytännöt 

▪ 202-1 Tavanomaisten alkupalkkojen ja paikallisen minimipalkan suhde 

▪ 202-2 Paikallisyhteisöstä palkatun ylemmän johdon osuus 

▪ Välilliset taloudelliset vaikutukset 

▪ 203-1 Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen 

kehitys ja vaikutukset 

▪ 203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus 

▪ Hankintakäytännöt 

▪ 204-1 Ostot paikallisilta toimittajilta 

▪ Korruption vastaisuus 

▪ 205-1 Liiketoiminnot, joiden korruptioon liittyvät riskit on arvioitu 

▪ 205-2 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä 

viestintä ja koulutus 

▪ 205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet 

▪ Kilpailun rajoittaminen 

▪ 206-1 Kilpailuoikeudellisten säännöstön rikkomiseen, kartelleihin ja 

monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet 
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4 YRITYSVASTUURAPORTTIEN ANALYYSI 

4.1 Tutkittavat yritykset 

Tässä tutkimuksessa ovat  tarkastelussa taloudellisen vastuun 

yritysvastuuraportit  kuudesta pohjoismaisesta  yrityksestä. Yritykset  ovat 

vuosittaisessaan yritysvastuuraportoinnissaan kertoneet myös taloudellisesta 

vastuusta. Viitekehyksenä on GRI standardit 2016  mukainen ohjeistus 

taloudellisen vastuun raportoimiseen. 

Tutkimuksen aineistossa on kaupan alan yritysvastuuraportteja. Neljä raporteista 

on Integroitua  raporttia sekä kaksi erillistä yritysvastuuraporttia 

Vastuuraporteista on analysoitu taloudellinen vaikutus sekä muut 

vastuullisuusasiat, jotka liittyvät taloudelliseen vastuuseen. Taloudellisen 

vastuun osa-alueena ovat myös mukana  verosuunnittelu ja verojen maksu, jotka 

ovat yrityksille monesti  haastavaa raportoida ulospäin sidosryhmille  Kaikilla 

yrityksillä on kauppaa myös Internetin välityksellä.  

Suomen ja Ruotsin välillä ei ole suuria eroja yritysten toimintakulttuurissa. 

Pohjoismaisia  yrityksiä  on tutkittu esimerkiksi seuraavissa tutkimuksissa: 

(Hedberg & Malmborg, 2003;  Strand et al.,  2015; Frostenson et al., 2012; 

Tuominen et al., 2017).  

Tutkimukseen on valittu 6 yritystä Nasdaq indeksistä vähittäiskaupan  toimialalta. 

3 Suomesta ja 3 Ruotsista. Yritykset noudattavat raporteissaan useita 

ohjesääntöjä ja kaikki noudattavat GRI ohjesääntöä. Vähittäiskaupalla on tärkeä 

rooli kestävämpien kulutusmallien edistämisessä.  (Jones et al., 2014)  Lisäksi 

pörssiin listattuja yhtiöitä koskettaa myös pörssin säännökset ja ohjeet. Yritysten 
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vastuuraportit ladattiin internetistä. Ruotsalaisista yrityksistä on käytetty 

ruotsinkielisiä ja suomalaisista yrityksistä on ladattu suomenkieliset raportit.   

Kaikki yritykset toimivat Nasdaq pörssissä. Tämä antaa hyvän mahdollisuuden 

yritysvastuuraporttien analyysiin, koska kaikki julkaisevat raportin vuosittain. 

Yrityksistä on käyty raportit läpi  ja näistä on etsitty empiriaan tietoa kohdasta 

taloudellinen toiminta.  Jokaisessa yrityksellä on ainakin jossain määrin kerrottu 

tutkimuksen kohteena olevista teemoista. Näistä asioista on haettu tietoa ja 

selvitetty, että kuinka tarkasti on kerrottu asioista, ja mitkä on kerrottu sekä  mitkä 

on jätetty kertomatta,  sekä julkaistaanko verojalanjälkiraportointia laajemmassa 

määrin. Kaikki  säännökset ovat Suomessa ja Ruotsissa melko yhteneväiset, 

koska  Nasdaq pörssi  toimii molemmissa maissa. Kaupan toimialalla on myös  

käytössä paljon erilaisia ohjeistuksia vastuullisuuteen.  Yritykset ovat  taulukossa 

2. Taulukossa 2 on kerrottu yritysvastuuperiaatteet sekä standardit ja muut 

ohjeistukset,  joita yritys ilmoittaa noudattavansa. 
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Taulukko 2: Mukana olevat yritykset ja näiden käyttämät ohjeistukset ja muut 

standardit. 

1. Kesko, GRI on käytössä, Global Compact, noudattaa useita eri 

standardeja toiminnassaan.  Integroitu raportti.  Tarkastettu ulkopuolisen 

toimesta.    

2. Tokmanni, GRI on käytössä. BSCI, FIBS, GLOBAL COMPACT, 

SA8000. Yritysvastuuraportti on erillinen julkaisu.  

3. Stockmann, GRI on käytössä, useita eri vastuullisuus käytäntöjä 

käytössä. Yritysvastuuraporttia ei ole tarkastettu ulkopuolisen toimesta. 

Raportti on erillinen julkaisu.  

4. Clas Ohlson, GRI standardit  2016 on käytössä, SDG, Global Compact 

on käytössä kuten myös communication on progress.  

Yritysvastuuraportti on ulkopuolisen tarkastama. Yritysvastuuraportti on  

Integroitu raportti. 

5. Kappahl   GRI on käytössä, ILO, OECD Käytössä on integroitu raportti. 

Yritysvastuuraportti on tarkastettu ulkopuolisen toimesta.    

6. Axfood, GRI standardit  2016 on käytössä, josta Core level (perustaso), 

Annual Accounts Act, Axfood Codes of Conduct, Yritysvastuuraportti on 

ulkopuolisen tarkastama. Yritys käyttää integroitua raporttia.      

Kaupan liiton ( 2019) mukaan kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan noin 9% 

edestä  kokonaisarvosta mitaten.  Kauppa  on julkisten palveluiden ja 

kotitalouksien  jälkeen suurimpia toimialoja varallisuuden luojana. Suurimmat 

arvonlisäyksen toimialat ovat: Julkiset palvelut 20%, kotitaloudet 11%, kauppa 

9%, metalli- ja elektroniikkateollisuus 9%, ammatillinen ja tieteellinen toiminta, 

hallinto ja tukipalvelut 9% sekä muu jalostus 9%.    Seuraavassa kuviossa 2   

nähdään kaupan vaikuttavuus koko yhteiskunnan varallisuuden lisäykseen.  
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Kuvio 2.  Varallisuuden lisäys yhteiskuntaan eri toimialoilla.  

(Kaupan liitto, 2019) 

 

Kesko on suomalainen päivittäistavarakaupassa toimiva yhtiö, jolla on toimintaa 

monessa maassa. Kaikkiaan noin 1800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, 

Norjassa, Latviassa, Liettuassa ja Virossa. K-ryhmä on Suomen suurin ja 

Pohjois-Euroopan suurimpia kaupan alan toimijoita. Kokonaismyynti oli noin 13 

mrd. euroa vuonna 2018. Keskon strategiset liiketoiminta-alueet ovat 

päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä autokauppa. 

Vastuullisuustyön painopisteitä ovat vastuullinen hankinta, tuoteturvallisuus, 

ympäristö ja hyvä hallinto. Yrityksen sidosryhmät ovat taulukoitu. Liite 1. Yritys 

on mukana kestävän kehityksen indekseissä, esimerkiksi Dow Jonesin kestävän 

kehityksen World- ja Europe-indekseissä sekä Global 100 Most Sustainable 

Corporation in the World indekseissä. Valittu maailman vastuullisimmaksi kaupan 

alan yritykseksi Global 100 Most Sustainable Corporation in the World 

indeksissä.   
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Yritysvastuuraportti on laaja sekä monipuolinen. Yritysvastuuraportti on otsikoitu 

kestävä kehitys.  Raportti on IR raportti, jossa on kestävä kehitys omana 

tiedostona vuosiraportin sisällä.  Yhteensä sivuja on 263. Yritys noudattaa useita 

kansainvälisiä standardeja. Yrityksen yritysvastuustrategia on olla paras 

kaupallinen vastuullinen yritys. Raportti on ulkoisesti tarkastettu.  Yritys on 

kehittänyt oman ohjeistuksen K Code of Conduct. Yrityksessä on laadittu eri 

ohjelmia runsaasti. Käyttää ja on mukana seuraavissa standardeissa: GRI ja  

Global Compact. Raportissa käytetään myös IIRC (International Integrated 

Reporting Council) IR- ohjeistusta Valittu usein vastuulliseksi yritykseksi. (Kesko, 

2019) 

Tokmanni on suomalainen kauppaketju, jolla on 188 myymälää ja 

verkkokauppa. Liikevaihto oli 870 milj. euroa.  vuonna 2018.    Yhtiö noudattaa 

Nasdaq pörssin sääntöjä. Vastuullisuuden johtavana periaatteena on ihmisten ja 

ympäristön arvostaminen.  Vastuullisuustyössä tärkeimpiä toimintatapoja ovat 

sopimuskumppaneiden tarkka valinta  sitoumukset ja jatkuva vuoropuhelu 

kumppaneiden kanssa. Liite 2.   Tärkeinä työkaluina ovat  myös auditoinnit ja 

omat tehdasvierailut. Tokmanni on sitoutunut edistämään YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG).   Yhtiö ilmoittaa 

vastuullisuustyön kärkiteemoiksi  seuraavat: rehti liiketoiminta, reilu kohtelu, 

vastuullinen hankinta ja tuotteet sekä viisas resurssien käyttö.  

Vastuullisuus on yhtenä painopisteenä koko yhtiön strategiassa. Varsinaista CSR 

strategiaa ei ole laadittu, vaan vastuullisuusteemat koostuvat monesta erillisestä 

asiakokonaisuudesta.   Yhtiön yritysvastuuraportti on erillinen julkaisu.  

Raportissa on  fokusoitu enemmän ympäristöön ja korruptioon. Raportin on 

tuottanut ulkopuolinen toimisto. Raportti jakaantuu kuuteen osa-alueeseen 

suunta, rehti liiketoiminta, reilu kohtelu, vastuullinen hankinta ja tuotteet, viisas 

resurssien käyttö sekä GRI.  Yhteensä sivuja on 80. (Tokmanni, 2019) 

Stockmann on Suomessa toimiva kaupan alan konserni, johon kuuluu 

tavarataloja ja vaateketjuja. Yritys on vuonna 1862 perustettu. Henkilöstön määrä 

on noin 7000. Liikevaihto vuonna 2018 oli 1019 milj. euroa. Kolme liiketoiminta-
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aluetta: Lindex, Stockmann Retail ja Real Estate. Myymälöitä on 18 maassa. 

Yritys on sitoutunut  YK:n Global Compact aloitteeseen sekä COP-raportointiin 

(Communication on Progress). Yritys on sitoutunut useisiin aloitteisiin 

vastuullisuus työssään. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien julistus, YK:n lapsen 

oikeuksia koskeva yleissopimus, ILO:n perussopimus työelämän 

perusoikeuksista, OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, YK:n 

yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet vuodesta 2018, YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteet vuodesta 2016, YK:n Global Compact-periaatteet 

vuodesta 2011, amfori BSCI-toimintaperiaatteet konsernistasolla vuodesta 2005 

ja Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimus (Accord) vuodesta 2013.  

Vuonna 2018 Stockmann on laatinut CSR-strategian vuosille 2019-2021. 

Vastuullisuustavoitteet on jaettu neljään ryhmään, jotka ovat inspiraatiota 

vastuullisiin valintoihin, vastuullinen työyhteisö, vastuullinen ostoympäristö ja 

vastuullinen liiketoiminta. Vastuullisuus työtä ohjaavat Stockmann strategia ja 

arvot, toimintaperiaatteet, CSR strategia, toimintamaiden kansalliset lait ja 

säädökset sekä kansainväliset sopimukset, julistukset ja suositukset. 

Sidosryhmät ovat tärkeässä asemassa yrityksessä. Liite 3.        Yhtiö on julkaissut 

useana vuonna yritysvastuuraportin. GRI on ollut eräänä ohjenuorana 

raporteissa. Julkaisee GRI standardit  2016  ohjeiston mukaan perustason  Core 

mukaan yritysvastuuraportin. Raportti on erillisraportti.    Sivuja on yhteensä 

vastuuraportissa 50. (Stockmann, 2019) 

Clas Ohlson on ruotsalainen kauppaketju kodintavaroiden parissa.  

Ruotsalainen kauppaketju, jolla on laaja valikoima tuotteita ja löytyy useimmiten 

kauppakeskuksista. Vuonna 2018 liikevaihto oli 820  milj. euroa.   Toimintaa 

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Iso-Britanniassa ja Saksassa.  On määritellyt  

vastuullisuuden tärkeitä tavoitteita. Saanut vastuullisuudestaan kaupan toimialan  

palkinnon kilpailussa, jonka järjestää ruotsin kauppa ja lehti market. 

Arvonmuodostukseen on tehty taulukko, jossa on tärkeimmät asiat kyseisistä 

sidosryhmistä. Yritysvastuuraportti on IR raportti,  jossa  kohdat ovat   selkeästi 

kerrottu.  
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Vastuullisuusasiat ovat  integroitu strategiaan, toimintamalliin ja yritys 

ohjaukseen. Valittu Ruotsin vastuullisimmaksi kauppaketjuksi vuonna 2018. 

Palkintoraati kommentoi yritystä seuraavasti: ”Samalla kun yritys vähentää omaa 

ympäristölle aiheutuvaa vaikutusta, auttaa yritys myös asiakkaita enemmän 

vastuulliseen elämäntapaan” (Clas Ohlson, 2019).      Toimii GRI standardit  2016  

ohjeistuksen mukaan toimittaessaan vuosittaisen vastuullisuus raportin. 

Sidosryhmien johtamiseen on panostettu. Liite 4.  Raportti on yhtenäinen 

varsinaisen tilinpäätösraportoinnin kanssa sekä hyvin monipuolinen. 

Vastuullisuusraportissa ja tilinpäätöksessä  on yhteensä sivuja 158. (Clas 

Ohlson, 2019)  

Kappahl  on ruotsalainen kansainvälinen vaatealan kauppaketju. Yritys on 

perustettu vuonna 1953.  Myynti oli 445 milj. euroa    vuonna 2018.  Julkaisee 

vuosittain yritysvastuuraportin käyttäen viitekehyksenä GRI standardit  tasoa 

core. 347 kauppaa ja  4 eri markkina aluetta. Taloudellisen lisäarvon kohtia 

raportoitu. Sidosryhmät tärkeässä osassa yrityksen toimintaa. Liite 5.   

Yritysvastuuraportti on tarkastettu ulkopuolisen toimijan toimesta.  Julkaisee GRI 

standardit Integroidun   raportin. (Kappahl, 2019) 

Axfood on Ruotsin toiseksi suurin ruokakauppa usealla ketjumerkilllä. 

Työntekijöitä on yhteensä 10215. Vuoden 2018 liikevaihto oli 4494 milj. euroa.   

Käyttää useaa eri tuotemerkkiä ja eri ketjuja. Noudattaa GRI standardit 2016  

ohjeistusta. Julkaisu on Integroitu raportti.   Axfood ilmoittaa kohtaavansa 

tulevaisuudessa seuraavia trendejä: digitalisaatio, maantieteelliset muutokset, 

toimialamuutokset, terveys ja kestävä kehitys sekä hintojen muutokset. Yhtiö on 

tehnyt olennaisuus analyysin, joka on pohjana vuosittaiselle yritysvastuuraportille 

ja muodostaa pohjan raportille  yhdessä GRI standardit 2016 

raportointiohjeistuksen   kanssa. Sidosryhmien ryhmittelyssä on seuraava 

ryhmittely: asiakkaat, työntekijät, toimittajat, omistajat ja ympäristö. Liite 6.   

Raportin ulkoasu on lukijalle miellyttävä ja asioita on helppo löytää. Raportti on 

tehty hyvin positiivisessa ja mainonnallisessa valossa.  Negatiivisia asioita ei 

raportista  löydy. Sivumäärä raportissa on 166. (Axfood, 2019) 
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4.2 Yritysten analyysi 

4.2.1 Taloudellinen suorituskyky 

Seuraavassa analysoidaan GRI standardit kohdat 201-206 taloudellinen 

vaikuttavuus  jokaisen yrityksen kohdalta:  

201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen. 

201-2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja 

mahdollisuudet organisaation toiminnalle.  

201-3 Eläketurvan kattavuus.  

201-4 Valtiolta saadut avustukset. 

Kesko Suoran taloudellisen lisäarvon tuottamisesta ja jakautumisesta Kesko 

ilmoittaa yritysvastuuraportissaan seuraavaa: Yritys ilmoittaa maakunnittain 

taloudellisen hyödyn jakaantumisen. Liikevaihto maittain on myös ilmoitettu, 

mutta ainoastaan jakaantumisen prosenttiarvoina.  Ilmastonmuutoksen 

aiheuttamat seuraamukset ovat  myös ilmoitettu.  Eläketurvan kattavuudesta on 

raportoitu hyvin ja monipuolisesti. Valtiolta saavia avustuksia yritys ilmoittaa 

saaneensa 1 miljoonaa euroa vuoden 2018 aikana.  

Kesko  määrittelee taloudellisen vastuun yrityksessä  seuraavasti: 

”Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan hyvää taloudenhoitoa, tehokasta 

resurssien käyttöä ja taloudellisen hyödyn tasaista ja pitkäjänteistä tuottamista 

eri sidosryhmille. Taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin - hyvän 

hallintotavan, avoimen viestinnän ja toimivan sidosryhmävuorovaikutuksen 

tukemana, ympäristö- ja sosiaalinen vastuu huomioon ottaen. Kesko arvioi 

tuottamaansa taloudellista hyötyä eri sidosryhmien, markkina-alueiden ja 

yhdyskuntien kannalta. Keskolle on tärkeää sidosryhmien hyvinvointi sen omilla 

markkina-alueilla, mutta kansainvälisen kaupan kehittymisen myötä Kesko 

edistää hyvinvoinnin kasvua myös omien markkinoittensa ulkopuolella, erityisesti 
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kehitysmaissa. Myytävien tuotteiden tulee alkuperästä riippumatta täyttää 

fyysiselle, sosiaaliselle ja ympäristölaadulle sekä tuoteturvallisuudelle kulloinkin 

asetetut vaatimukset. ” (Kesko, 2019) 

Kuviossa 3  on Keskon vastuullisuusstrategia yritysvastuuraportista.  

Kuvio 3:  Vastuullisuusstrategia. (Kesko, 2019) 

Seuraavasta kuviosta 4 nähdään Kesko Oyj:n ilmoittama taloudellinen 

vaikuttavuus maittain.   
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Kuvio 4: Keskon taloudellinen vaikuttavuus maittain. (Kesko, 2019)  

Tokmanni 

Taloudellisen lisäarvon jaottelu on jakaantunut myyntiin, ostoihin, 

myyntikatteeseen, palkkoihin ja työsuhde-etuihin, veroihin, rahoituskuluihin 

liiketoiminnan muihin kuluihin ja voittovaroihin. Nämä ovat myös ilmoitettu 

euroina.  

Tokmanni kertoo taloudellisen lisäarvon seuraavasti:  

”Olemme sitoutuneet kannattavaan kasvuun ja kilpailukykymme kehittämiseen. 

Kehitämme liiketoimintaamme vastuullisesti eli siten, että kasvu tukee kykyämme 

huolehtia henkilöstöstämme, omaisuudestamme ja asiakkaidemme tarpeista. 

Raportoimme läpinäkyvästi toiminnastamme, taloudellisesta kehityksestämme 

sekä suorista ja epäsuorista taloudellisista vaikutuksistamme.” (Tokmanni, 2019) 

Tokmanni ilmoittaa verojalanjäljen kuvion 5 mukaisesti. Verojalanjäljen 

viestinnässä on paljon eri mahdollisuuksia. Monesti kuvioihin kerätään 

olennaisemmat verolajit, kuten ennakon pidätykset, tulo- ja kiinteistöverot sekä 

välilliset verot, joita voi olla lukuisia eri verolajeja. 
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Kuvio 5: Tokmanni verojalanjälkikuvio. (Tokmanni, 2019) 

Ilmastonmuutoksesta Tokmanni näkee seuraavan tulevaisuuden: 

”Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää päästöjen minimoimista 

esimerkiksi vähentämällä ja tehostamalla energiankulutusta sekä käyttämällä 

uusiutuvaa energiaa. Ilmastonmuutoksen seurauksena äärimmäiset sääilmiöt 

kuten rankkasateet ja myrskyt lisääntyvät, ja tällä on vaikutusta sekä Tokmannin 

omiin operaatioihin että toimitusketjuun ja kuljetuksiin. Resurssien 

niukkeneminen voi johtaa tuotteiden ja erityisesti niiden raaka-aineiden 

saatavuusongelmiin ja hintojen nousuun. Lisäksi tuotteiden alkuperä ja 

sosiaalinen vastuullisuus koko yrityksen arvoketjussa ovat yhä tärkeämpiä 
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valintaperusteita kuluttajille. Valikoimien, hintojen ja tuotteiden alkuperän 

läpinäkyvyysvaatimukset kasvavat tuoteturvallisuuden ja laadun rinnalla.” 

(Tokmanni, 2019) 

Stockmann 

Taloudellinen lisäarvo jakaantuu seuraavien ryhmien kesken: 

Asiakkaat: Myynti, vuokra- ja palvelutulot sekä liiketoiminnan muut tuotot. 

Työntekijät: Palkat, palkkiot ja  eläkemaksut. Yhteiskunta: Muut sosiaalikulut ja 

verot. Tavarantoimittajat:  Tuotteiden, materiaalien ja  palveluiden ostot. Sijoittajat 

ja osakkeenomistajat: Rahoituskulut. Ilmastonmuutoksesta ei ole kovinkaan 

paljon kerrottu tai riskejä ilmentynyt.  

Kappahl 

Taloudellinen lisäarvo on kerrottu hyvin yleisesti. Vaikuttavuudesta on kuvailtu 

viiden kohdan osalta: Työntekijät, Suunnittelu ja ostot, tuotanto ja logistiikka, 

myynti ja kuluttajat.   

Axfood Taloudellinen lisäarvo jakaantuu monelle taholle. Yrityksen uudelleen 

investoinnit ja toimintakyky  lisäarvon jakamiseksi  ovat tärkeitä, jotta yritys voi 

luoda arvoa. Osinkojen myötä osakkeenomistajat saavat osuutensa 

taloudellisesta arvosta. Valtio saa erilaisia veroja,  kuten alkoholi-, sosiaaliturva-, 

eläke-, tulo- ja  arvonlisävero.  

Clas Ohlson 

Yritys ilmoittaa lähtökohdikseen ja toiminnan onnistumiselle: “Vastuullisuus on 

edellytys sille, että saavutamme strategiset tavoitteemme toiminnassamme.” 

(Clas Ohlsson, 2019).  Clas Ohlsson Ilmoittaa lisäarvon jakaantumisen 

sidosryhmille kuvion 6 mukaisesti. 
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Kuvio 6:  Clas Ohlsson sidosryhmille jakaantunut taloudellinen  vaikuttavuus. 

(Clas Ohlsson, 2019) 

4.2.2 Markkinaolosuhteet 

202-1 Tavanomaisten alkupalkkojen ja paikallisen minimipalkan suhde. 

202-2 Paikallisyhteisöstä palkatun ylemmän johdon osuus. 

Kesko 

Yritys on kertonut työyhteisö asioista monipuolisesti. Asiat ovat  esitetty 

sanallisesti sekä myös numeraalisia taulukoita on käytetty.   

Tokmanni 

Henkilöstöstä on esitetty useita kuvioita. Palkkauksesta ei esitetä tarkkoja lukuja. 

Kuitenkin henkilöstöön liittyvää yleistä asiaa on laajasti raportoitu. Työyhteisöä 
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koskeva osio on otsikolla reilu kohtelu: ”Avoin ja reilu yrityskulttuuri, jossa jokaista 

kunnioitetaan, on avain menestykseen ja kestävään liiketoimintaan.” (Tokmanni, 

2019) 

Stockmann 

Henkilöstöasioista on kerrottu laajasti. Myös lukuja on avattu monessa 

taulukossa. Yritys on ottanut henkilöstön erääksi yritysvastuu teemaksi. 

Työympäristöstä ja työhyvinvoinnista on kerrottu. Yrityksen palkkauksesta on 

kerrottu yleisellä tasolla.  

Kappahl 

Työntekijöistä on melko vähän kerrottu raportissa. Avainlukuja on esitetty yhden 

taulukon verran. Sanallisesti henkilökunnasta on kerrottu ja eri toimenpiteitä sekä  

kehittämisohjelmia mainittu. Vaatealan markkinoita  on kuvailtu ja siitä, miten 

Kappahl vastaa kauppaketjuna kilpailuun ja alan trendeihin.  

Axfood 

Työntekijöiden määristä ja muista asioista on kerrottu taulukossa. Yritys 

noudattaa kaikkia työelämän lakeja sekä säädöksiä.  

Clas Ohlson 

Työntekijöihin  liittyvistä asioista on kerrottu monipuolisesti. Kuitenkin  asioiden 

viestintä on hyvin yleistä ja GRI  standardissa olevia asioita ei ole mukana. 

Raportti antaa hyvin positiivisen kuvan työyhteisöpolitiikasta.  

4.2.3 Välilliset taloudelliset vaikutukset 

203-1 Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja 

vaikutukset. 

203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus. 
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Kesko 

Keskon toiminnan tuottama taloudellinen hyöty on kerrottu taulukossa ja  

ilmoitettu markkina-alueittain ja sidosryhmittäin. Taloudelliset vaikutukset ja 

laajuus on monipuolisesti kerrottu.  

Tokmanni 

Otsikon: ”Taloudellista lisäarvoa sidosryhmille” alla Tokmanni ilmoittaa toimistaan 

seuraavasti:  

”Olemme sitoutuneet kannattavaan kasvuun ja kilpailukykymme kehittämiseen. 

Kehitämme liiketoimintaamme vastuullisesti eli  siten, että kasvu tukee 

kykyämme huolehtia henkilöstöstämme, omaisuudestamme ja asiakkaidemme 

tarpeista. Raportoimme läpinäkyvästi toiminnastamme, taloudellisesta 

kehityksestämme sekä suorista ja epäsuorista taloudellisista vaikutuksistamme.” 

(Tokmanni, 2019) 

Seuraavassa kuviossa 7 on Tokmannin lisäarvon jakautuminen eri sidosryhmille 
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Kuvio 7. Taloudellisen lisäarvon jakaantuminen eri sidosryhmille. (Tokmanni, 

2019)   

Stockmann 

Taloudelliset vaikutukset ilmoitetaan lisäarvon jakaantumisessa sidosryhmittäin. 

Stockmann kertoo  taloudellisesta lisäarvosta sidosryhmille 

yritysvastuuraportissa seuraavasti: Toiminta tuo taloudellista lisäarvoa 

sidosryhmille kaikissa toimintamaissa. Taloudellisesta lisäarvosta suurin osa 

menee henkilöstön palkkoihin sekä tuotteiden, materiaalien ja palveluiden 

tavarantoimittajille.  
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Stockmann  ilmoittaa taloudelliseksi vastuuksi seuraavia asioita: 

”Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan Stockmann-konsernissa hyvää talouden 

hoitoa, jolla vastataan osakkeenomistajien sijoitusten tuotto-odotuksiin, tarjotaan 

pysyviä työpaikkoja sekä tuotetaan taloudellista hyvinvointia yhteiskunnalle. 

Stockmann on merkittävä työnantaja, huomattava tuotteiden ja palveluiden 

ostaja, investoija sekä yhteistyökumppani ja veronmaksaja. Kilpailukyky ja hyvä 

taloudellinen tulos luovat mahdollisuuden panostaa henkilöstön ja yhteiskunnan 

hyvinvoinnin kehitykseen. Yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta puolestaan 

luo vahvan perustan yrityksen tehokkuudelle ja taloudelliselle kasvulle. 

Stockmannin toiminta tuo taloudellista lisäarvoa kaikille keskeisille sidosryhmille. 

Suurin osa konsernin toiminnan tuottamasta taloudellisesta lisäarvosta menee 

henkilöstön palkkoihin ja palkkioihin sekä tuotteiden, materiaalien ja palvelun 

tavarantoimittajille.” (Stockmann, 2019)  

Kappahl 

Jokaisessa yrityksessä on  hyvä hahmottaa  sidosryhmille  tärkeitä asioita 

Seuraavassa kuviossa 8 on esitetty Kappahl sidosryhmien olennaisuusmatriisi. 

Matriisissa on kaksi ulottuvuutta: Olennaisten  asioiden tärkeys sidosryhmille ja 

mahdollinen vaikutus yritykselle. 
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Kuvio 8:  Kappahl sidosryhmille tärkeät asiat ja asioiden  vaikuttavuus yritykselle. 

(Kappahl, 2019).  

Välillisistä taloudellisista vaikutuksista on  kerrottu raportissa. Tehtaiden 

työllistämisvaikutuksista on kerrottu ja niiden työolojen parantamisesta. 

Raportissa nähdään vaateteollisuuden   toimialan vaikutus raportointiin, jossa 

korostuvat  toimitusketjun lähtömaissa vaikuttavat toimintatavat ja olosuhteet.  

Raportissa on tekstillä ja kuvilla kerrottu hyvistä työolosuhteista lähtömaissa.  
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Axfood 

Taloudellista vaikuttavuutta on kuvattu eri sidosryhmien avulla. Viisi pääryhmää: 

yhteiskunta, toimittajat, työntekijät, Axfood yhtiönä, joka sisältää pääomakulut ja 

osakkeenomistajat, joka sisältää osingonjaon.  

Clas Ohlson 

Taloudellisista vaikutuksista on kerrottu  raportissa.  Tietojen, (taloudellisten 

vaikutusten) löytäminen  on melko vaikeaa. Tiedot ovat hajanaisesti. Raportissa 

taloudelliset vaikutukset ovat melko vähäisesti kerrotut. 

4.2.4 Hankintakäytännöt 

204-1 Ostot paikallisilta toimittajilta. 

Kesko 

Keskolla ostoista suurin osa on suomalaisilta tavarantoimittajilta. Ostojen 

vaikutuksista ja ostopolitiikasta on kerrottu monipuolisesti.   

Tokmanni 

Yritys ilmoittaa raportissaan tavoitteet vastuullisen hankinnan toteuttamiseksi. 

Työntekijöiden perusoikeudet turvataan hankintaketjussa. Yritys noudattaa  YK:n 

ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä  perusasiakirjoja ja ILO:n julistusta  

työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista sekä YK:n Global Compact 

ohjeistusta.  

Stockmann 

Ostokäytännöistä on kerrottu ja auditoinneista tehtaille. Tavarantoimittajille on 

annettu ohjeistusta vastuullisuudesta. Yritys julkaisee 

tavarantoimittajalistauksen, jossa on kerrottu toimittajien tietoja.  
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Kappahl  

Noin 40% vaatteiden ostoista tapahtuu Kiinasta, 3% Myanmar, 41% Bangladesh, 

2% Sri Lanka, 5% Intia, 8% Turkki ja 1% Romania. Tarkemmin ei toimittaja 

listausta ole kerrottu.  

Axfood 

Toimitusketjun riskejä on arvioitu. Axfoodin haasteita ovat pitkät ja monimutkaiset 

toimitusketjut. 

Clas Ohlson 

Arvoketjusta on kerrottu. Ostoista paikallisilta  toimittajilta ei ole mainintaa. 

Tavarantoimittajien alkuperäalueet ovat  ilmoitettu yleisellä tasolla.  

4.2.5 Korruption torjunta 

205-1 Liiketoiminnot, joiden korruptioon liittyvät riskit on arvioitu. 

205-2 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä viestintä ja 

koulutus. 

205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet. 

Kesko 

Korruption vastaisuus on toiminnassa tärkeässä asemassa. Korruption riskejä 

tarkkaillaan. Suurimmat riskit  liittyvät rakennushankkeisiin sekä tavaroiden ja 

palveluiden hankintaan.   

Tokmanni 

Johtoryhmä ja keskeiset työntekijät ovat saaneet lisäkoulutusta liittyen korruption 

torjuntaan. Vuonna 2018 ei ollut yhtään korruptiotapausta.  
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Yritys julkaisee raportissaan riskien jakotaulukon, jossa olennaisimpia riskejä on 

käyty läpi otsikolla:  ” Digitaalisuus muuttaa arvoketjua ja asiakkaiden odotuksia” 

(Tokmanni, 2019). Seuraavassa kuviossa 9 on Tokmannin määrittelemä riskien 

jakotaulukko. 

 

Kuvio 9. Tokmannin riskien jakotaulukko. (Tokmanni, 2018) 

Stockmann 

Yritys on sisällyttänyt korruption vastaisen politiikan amfori BSCI Code of 

Conduct ja Stockmann Supplier Code of Conduct ohjeistuksiin. Nämä ovat 

sisälletty omien merkkien toimitusketjuihin. Yhtiö on myös määritellyt korruption 

vastaiset periaatteet.  

 

 



 

65 
 

Kappahl 

Yrityksellä on kielteinen linja korruptioon. Suurimmat riskit korruption suhteen 

ovat  ostoihin liittyvissä toiminnoissa. Näissä  on annettu koulutusta korruption 

vastaiseen toimintaan. Käytetään myös sisäistä tarkastusta sekä toiminnan 

tarkastamista ja suunnittelua tuotantopaikoilla. Uusien toimittajien toiminnot 

tarkastetaan sekä varmistetaan toiminnan eettisyys.   

Axfood 

Axfood taistelee korruptiota vastaan. Korruptio on yhteydessä muuhun 

vastuulliseen toimintaan yrityksessä. Suurin riski korruptioon on  siellä, missä 

rahamäärät ovat suurimpia,  kuten esimerkiksi ostotoiminnassa. Riski kasvaa 

myös ostajien keskuudessa, jos  ostajat toimivat alueilla, missä korruption 

esiintyminen on yleistä. Korruption vastaisuuteen on annettu koulutusta. Amfori 

BSCI on käytössä, ja tarkastuksia tehdään  Axfoodiin ja muihin yrityksiin. 

Korruption torjunnasta on vastuussa yritysvastuupäällikkö.  

Clas Ohlson 

Yrityksellä on nolla toleranssi korruption suhteen. Edellisen vuoden aikana oli 

kolme tapausta, joissa voitiin nähdä korruptio tilanteita. Yksi työntekijän ja kaksi 

tavaran toimittajan keskuudessa.  

4.2.6 Kilpailun rajoittaminen 

206-1 Kilpailuoikeudellisten säännöstön rikkomiseen, kartelleihin ja 

monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet. 
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Kesko 

Vuodelta 2018 ei ole raportoitavia kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, 

kartelleihin tai määräävän aseman väärinkäyttöön liittyviä viranomaispäätöksiä 

tai oikeustoimia. Yritys noudattaa aina vallitsevaa lainsäädäntöä.  

Tokmanni 

Henkilöstöä ohjaa eettinen toimintaohjeisto. Johtoryhmä ja keskeiset työntekijät 

ovat saaneet lisäkoulutusta liittyen korruption torjuntaan, kauppapakotteisiin ja 

kilpailulainsäädäntöön. Tokmannilla ei ollut  oikeustoimia kilpailun vastaisesta 

toiminnasta vuonna 2018. 

Stockmann 

Vuonna 2018 ei ollut kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin 

ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyviä oikeuskanteita tai 

tuomioita. 

Kappahl 

Korruptiosta tai kilpailuoikeudellisesta säännösten rikkomisesta johtuvaa 

oikeudenkäyntiä  ei ollut yhtään tapausta vuoden aikana.  

Axfood 

Korruptiotapauksia vuoden aikana oli yhteensä neljä  kappaletta. Työntekijöiden 

irtisanomisiin johtaneita  korruptiotapauksia ei ollut.  Yhteensä 

korruptiotapahtumia, joissa  suhde liikekumppaniin lopetettiin tai sitä ei uusittu 

korruption takia,  oli  vuoden 2018 aikana yksi   tapaus. Julkiset oikeusjutut, jotka 

koskevat organisaatiota tai työntekijöitä koskevaa korruptiota  ei ollut yhtään 

tapausta.  
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Clas Ohlson 

Yrityksen riskienhallinnassa on huomioitu kilpailulliset epävarmuudet. Julkisia 

oikeudenkäyntejä ei ollut raportissa mainittu.  

4.3 Yhteenveto empiriasta 

Yritysvastuuraportit  sopivat  sidosryhmien käyttöön ja GRI standardit 2016  

viiteohjeiston käyttäminen helpottaa esimerkiksi sijoittajaa vertailemaan yrityksiä 

keskenään.  Sidosryhmiä oli huomioitu kaikissa tutkituissa yrityksissä, mutta  

kaikista kohdista ei jokaisessa yrityksessä ollut laajasti  raportoitu.  Jokainen 

yritys oli tehnyt sidosryhmätaulukon.   

Kaikki yritykset ovat julkaisseet  kattavan yritysvastuuraportin.  Aikaisempien 

tutkimusten mukaan raporteissa voisi olla nähtävissä eri painotuksia eri maista 

tulevien yritysten välillä. (Chen & Bouvain, 2009;  Fifka & Drabble,  2012; Fifka, 

2013). Aikaisempien tutkimusten perusteella yritysvastuuraportit ovat monesti  

mainostarkoituksella luotuja. (Patten & Zhao, 2014; Tagesson et al., 2009).    

Tutkituissa yrityksissä oli myös mainontaa havaittavissa. Löydettiin lauseita, jotka 

olivat vailla todellisuusfaktoja tai ei esitetty muuta todisteita lauseille. Raporttien 

vertailussa havaittiin paljon eroavaisuuksia painotuseroissa. Suurin vaikutus oli 

yrityksen omilla painotuksilla  yritysvastuustrategian muodostamisesta. Kaikissa 

raporteissa oli nähtävänä  yritysvastuustrategia, joka oli myös hyvin kuvailtu. 

Suuria eroja oli raporttien laajuudessa. Aikaisempien tutkimusten Hedberg & 

Malmborg (2003)  mukaisesti raportit olivat erilaisia myös sisällöllisesti.   

Sidosryhmien tärkeyttä korostettiin kaikissa raporteissa. Tärkeimpien 

sidosryhmien luettelo löytyi kaikista raporteista. Sidosryhmiin liittyviin asioihin oli 

kaikissa raporteissa tehty jonkinlainen olennaisuustaulukko, jossa oli tärkeimmät 

sidosryhmät ja vaikuttavuus.  Raporttien muoto ja asioiden esittely olivat hyvin 

tapauskohtaisia. Kaikissa yrityksissä oli omia painotuksia ja tärkeysalueita,  joita 

haluttiin korostaa. Suomen ja Ruotsin välillä ei voitu löytää suuria eroavaisuuksia. 



 

68 
 

Havainnot tutkimusaineistosta tukevat aikaisempaa teoriaa,  (Hedberg & 

Malmborg, 2003; Preuss, 2010;  Niskala et al. 2013) sillä kaikissa 

yritysvastuuraporteissa oli nähtävissä yritysten pyrkimys saamaan yrityksen 

toiminnalle hyväksyttävyyttä ja laillisuutta sidosryhmien näkökulmasta. 

Veroraportointi oli kaikissa yrityksissä laajaa. Verojen maksusta oli kerrottu 

yksityiskohtaisesti.  Samoin nähtiin samankaltaisuutta raporttien vaikuttavuudella  

ja raporttien antamalla informaatiolla, jolla  oli enemmän merkitystä sisäiseen 

kommunikaatioon, kuin ulkoiseen kommunikaatioon. Monesta 

yritysvastuuraportista oli tehty asiakohtien lisäksi myös mainosten omainen 

julkaisu.    Verojalanjälkiraporteissa  oli monessa  käytössä vain  perusraportointi. 

Ympäristön vaikutuksista, jotka ovat GRI standardien kohdassa 201-2,  oli 

vähäisesti kerrottu. Ilmeisesti ei nähty ilmastonmuutoksen vaikuttavan 

toimintaan. Tämä on ristiriidassa eri suositusten (TCFD, 2019) kanssa, joita on 

annettu  ja suositellaan noudatettavan. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät 

tulevaisuudessa, mutta kaikissa tutkimuksen kohteissa olevissa yrityksissä asiaa 

ei ollut suuremmin avattu. Toisissa oli raportoitu  jonkin verran asiaa toisissa 

ainoastaan  todettu asian olemassaolo. Kaupan alalla nähdään ilmaston 

vaikutukset kaukaisena asiana, mitä ei vielä laajemmin tarvitse miettiä. 

Ilmastonmuutokseen liittyvät muutokset eivät  näy rahallisina menetyksinä 

taloudellisessa toiminnassa käytännön työssä.      
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten taloudellista vaikuttavuutta  

raportoidaan yritysvastuuraportoinnissa kaupan alan yrityksissä. Tämän lisäksi 

tutkittiin toimialan taloudellisen vastuun raportoinnin sopivuus  

sidosryhmätarpeisiin ja  taloudellisen vastuun raportoinnin monipuolisuus 

raporteissa. Mukana oli kolme yritystä Suomesta ja kolme Ruotsista, kaikki 

kaupan toimialalta. Viitekehyksenä käytettiin GRI Standardit ohjeistuksen 

taloudellinen vaikuttavuus osiota, jota kaikki mukana olleet yritykset käyttävät 

vuosittaisessa  yritysvastuuraportoinnissa.  Tutkimus kohdistui suuryrityksiin 

sekä julkisesti noteerattuihin yrityksiin. Jokainen yritysvastuuraportti on käyty läpi 

viitekehyksen mukaisin kohdin.  

Avoimuus on yleistynyt taloushallinnossa ja yrityksen taloudellista vastuullisuutta 

voidaan katsoa myös uusilta näkökulmilta. Euroopan Unionissa  on tehty monia 

ohjelmia  verojen läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja veroparatiisien poistamiseksi. 

Yritysvastuuraportointi on tullut maailmanlaajuisesti yhä suositummaksi (Xu & 

Zeng, 2016; Brown & Knudsen, 2015).  Myös kaupan alalla  yritysvastuu ja siitä 

raportoiminen ovat  yhä tärkeämpiä  (Elg & Hultman, 2016; Wanderlay et al., 

2008). 

Taloudellisen vastuun määritteleminen  kaupan alan yrityksissä on  

moniulotteista. Yrityksissä on monesti määritelty taloudellinen vastuu. Tämän 

tutkimuksen teoriaosuudessa käsiteltiin yrityksen taloudellinen vastuu, 
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vastuullinen verosuunnittelu, taloudellisen vastuun raportointi, verojalanjälki, 

sidosryhmät raportoinnissa,  taloudellinen vaikuttavuus, integroitu raportointi  ja 

Global  Reporting Iniative raportointiohjeistus.  Näistä teemoista aineistoa alettiin 

myös yleisesti hahmotella.  Tutkimuksen empiria osuudessa  aihealuetta on 

lähestytty GRI  standardien mukaisesti, jossa aihealueet käytiin jokaisen 

yrityksen osalta läpi.  

Lisäksi raporteista etsittiin taloudelliseen vastuuseen liittyviä teemoja sekä   

ilmastonmuutokseen liittyvää raportointitietoa, mikä liittyy  TCFD (Task force on 

climate related financial disclosure) ohjeistukseen.   

Tutkimuskysymyksenä oli seuraava: 

Miten taloudellinen vaikuttavuus raportoidaan yritysvastuuraportoinnissa 

kaupan alan yrityksissä? 

Alakysymyksinä olivat  seuraavat:  

Kuinka monipuolisesti taloudellisesta vastuusta raportoidaan yrityksissä?  

Miten toimialan taloudellisen vastuun raportointi sopii 

sidosryhmätarpeisiin? 

Kyseisiin kysymyksiin haettiin vastauksia kuudesta yritysvastuuraportista kaupan 

toimialalta. Kolme yritystä oli Suomesta ja kolme Ruotsista. Yritykset käytiin läpi 

ja tutkimusaineisto analysoitiin käyttämällä  GRI ohjeistuksen uusimman version 

GRI  standardit  2016 viitekehystä. Kaikki yritykset käyttävät 

yritysvastuuraportoinnissaan  kyseistä versiota.   

Jokaista kohtaa GRI standardien  ohjeistuksesta ei kaikilla yrityksillä ollut.  

Jokaiselta yritykseltä  oli kuitenkin   saatavissa runsaasti tietoa taloudellisesta 

vastuusta. Kun nämä kaikki tiedot yhdistetään varsinaiseen tilinpäätösaineistoon, 

taseeseen, tuloslaskelmaan ja liitetietoihin, saavat yritysten sidosryhmät    laajasti  

tietoa yritysten  taloudellisesta vastuullisuudesta.  
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Analyysi raporteista on tuonut esiin erityispiirteitä kaupan alan 

yritysvastuuraporteista. Suomen ja Ruotsin välillä ei ole kovin suuria  eroja 

raporttien välillä. Ruotsalaisissa raporteissa oli enemmän nähtävissä visiointia ja 

tulevaisuuteen suuntautuneisuutta.  Enemmän eroavaisuuksia oli  erikokoisten 

yritysten kesken. Kannattavuudella ei myöskään nähty suuria eroja yritysten 

kesken. Yhteneväisyydet raporttien kesken olivat   selitettävissä samalla 

toimialalla sekä sillä,  että kaikki yritykset ovat julkisesti noteerattuja. Kaikkia 

yrityksiä koskettavat samat Nasdaq pörssin säännöt. Tämä  ei vaikuttanut  

kuitenkaan  paljon yritysvastuuraportoinnin sisältöön, sillä täsmällistä ohjeistusta 

siitä, mitä yritysvastuuraporttien täytyy  sisältää, ei kuitenkaan ole.  Yritykset 

voivat itse määritellä painotusalueet, joita raporteissa käsitellään.  Eroja  ja 

painotuseroavaisuuksia on ollut. Yrityksen suurempi  koko on jossain määrin 

parantanut raporttien tasoa. Yritysten yritysvastuuraporttien  lukeminen ja tietojen 

löytäminen on monesti haastavaa, koska asiat löytyvät monesta eri kohdasta 

raportteja.   

Kaikissa yrityksissä oli ilmoitettu selkeästi yritysvastuun mukainen suunnitelma 

asioiden jatkokehittämiseen. Taloudellisen vastuun perusteita oli yrityksissä  

kerrottu ja  miten taloudellinen vastuu tulevaisuudessa hoidetaan. Tämä 

suunnitelmallisuus on aikaisempien tutkimusten Mio & Venturelli (2013)  

mukaisesti vaikuttanut   yrityksen strategisiin suunnitelmiin, operatiiviseen 

toimintaan, sekä riskiprofiiliin ja tasearvoon.  

Myös yritysvastuuasioiden painopisteet oli kuvailtu. Kaikki olivat melko 

yhtenäisesti ilmoittaneet samanlaisia  tärkeimpiä asioita,  mutta joitain 

raportointialueita  oli myös  otettu yritysvastuun erityispainopisteiksi. Näissä oli 

yrityksen toiminta eri tuotesektorilla  suurimpana selittävänä tekijänä.  Kaupan 

ala on suuressa muutosvaiheessa ja myös tässä tutkimuksessa oli  useilla 

yrityksillä uhkana ja mahdollisuutena mainittu  digitaalisuus, joka on linjassa 

aikaisempien tutkimusten kanssa, jotka toteavat muutokseen suurena 

vaikuttavana tekijänä olevan  toiminnan siirtyminen verkkokauppaan. (Sorescu et 

al., 2011; Shankar et al., 2011; Verhoef et al., 2015).   
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Tutkimus tukee aikaisemman (Dawkins, 2005) tutkimuksen havaintoja yritysten 

toiminnan  yhdenmukauttamisesta sidosryhmien mukaan. Raporteissa oli 

havaittavissa erityisesti asiakkaisiin kohdistuvia toimenpiteitä. Esimerkiksi 

Stockmann on laittanut sähköpostiosoitteen yhteydenottoja varten  GRI:n 

seliteluetteloon mukaan. Yritykset ovat huomioineet arvot, kohdistaessaan 

viestintää asiakkaisiin. Tämä luo aikaisempien tutkimusten mukaan 

asiakaskunnassa positiivisempaa ajattelua yritystä kohtaan. (Ellen et al.,2016)  

Tutkimustulokset ovat yhdenmukaiset aikaisemman tutkimuksen mukaisessa 

tuloksessa, jossa  vähittäiskaupalla on todettu olevan tärkeä rooli kestävämpien 

kulutusmallien edistämisessä  (Jones et al., 2014). Raporteissa oli kiinnitetty 

runsaasti huomiota kestävään kulutukseen ja toimintamalleihin.  

Uusien suositusten mukaisia ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia 

tulevaisuuden liiketoiminnalle ei ollut kovinkaan paljon  käyty läpi. Jossain 

yrityksissä aihetta oli vain jossain määrin käsitelty. GRI:n mukaisesti oli 

taloudellisen vaikuttavuuden osiosta valittu ne osat, joista yritys piti tärkeänä 

kertoa. Ei ollut  aina kerrottu,  että miksi oli  koettu tarpeelliseksi jättää pois  jokin 

osa-alue.    Raporteissa olevat   vastuullisuuteen liittyvät käytännön toimet   olivat  

toisinaan  vaikeasti löydettävissä. Vastuullisuusasiat, jotka ovat  raportteihin 

valittu, ovat usein niitä, jotka yritys on pystynyt hyvin käsittelemään.  

Yritysten taloudellisten riskien   keskeinen  alue on yrityksen rahavirtojen ja  

taloudellisen hyödyn analysointi. Yrityksen tulee seurata ilmiöitä ja huomata 

erilaiset taloudelliset riskit. (Jussila, 2010) Raporteissa oli määritelty 

tulevaisuuden riskejä ja tulevaisuuden tuottojen mahdollisia riskejä  oli ilmoitettu 

ja laadittu taulukoita.    Tämä oli mahdollisesti  nähty liiketoiminnalle haitallisena 

asiana, jos tulevaisuuden visioina kerrotaan negatiivisia asioita. Raporteista 

nämä asiat jätetään helposti  pois. Raportit nähdään kaupan alalla hyvin paljon 

markkinointivälineenä.  

Raportit ovat keskenään hyvin erilaisia aikaisempien tutkimusten tulosten 

mukaisesti (Hedberg & Malmborg, 2003).  Painotukset ovat 

yritysvastuuraporteissa nähtävissä, jokainen yritys muodostaa oman tyylisen 



 

73 
 

raportin. Veroista oli kaikissa raporteissa kerrottu kattavasti. Verot oli jaoteltu 

sekä taulukoitu. Tämä on linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa, jossa  on 

todettu  veronmaksun  olevan  hyvä keino yritykselle sitoutua yhteiskuntaan 

positiivisella tavalla. (Xu & Zeng, 2016) Sidosryhmille taloudellisen vastuun 

raportointi on tärkeää ja eri sidosryhmät kiinnittävät asiaan yhä enemmän  

huomiota. Tutkimustuloksissa on nähtävissä Carrollin (1991) esittämiä  

sidosryhmien johtamiseen liittyviä tärkeitä asioita. Esimerkiksi raporteissa oli 

mukana mahdollisuudet ja haasteet, joita sidosryhmät aiheuttavat. Lisäksi oli 

ilmoitettu strategia, joilla sidosryhmiä kohtaan liittyvät vastuut hoidetaan. 

Tutkimuksessa on todettu, että  GRI edellyttää yritysten ottavan huomioon 

sidosryhmät. (Wilburn & Wilburn, 2013) Sidosryhmiä oli huomioitu kaikissa 

tutkituissa yrityksissä. Jokainen yritys oli tehnyt sidosryhmätaulukon. 

Taloudellisen vaikuttavuuden jakaantuminen sidosryhmien kesken oli kaikissa 

raporteissa kerrottu. Toisissa raporteissa  oli tehty taulukko sekä toisissa 

taulukon lisäksi  vielä esitetty luvut eri ryhmille jakaantumisesta. Monissa 

raporteissa painotettiin sidosryhmien tärkeyttä yritykselle ja sidosryhmien 

vaikutuksesta yritykseen oli tehty olennaisuustaulukko.  

Taloudellisen vastuun kannalta keskeisimmät  sidosryhmät yritykselle ovat 

Jussilan (2010) mukaan asiakkaat, omistajat, johto, työntekijät, valtio, 

tavarantoimittajat,  ja yleishyödylliset järjestöt. Nämä  löytyivät myös kaikista 

tutkimuksen yrityksistä. Asiakkaat vaativat  yhä enemmän vastuullisuutta 

yritykseltä. Taloudellinen vaikuttavuus ympäröivään yhteiskuntaan voi olla eräs 

tekijä, jonka perusteella kuluttajat valitsevat kaupan, josta ostavat tuotteita. 

Raporteista näkyi asiakkaiden vaikutus yrityksiin sidosryhmänä. Raporteissa oli 

useasti mainittu tehtyjä tai suunniteltuja toimenpiteitä, jotka kohdistuivat 

asiakassidosryhmiin.   Asiakkaat saavat toisista raporteista paljon tietoa, mutta 

jotkut olivat melko vähän informaatioita antavia. Sidosryhmät saattavat haluta 

yksityiskohtaista tietoa eri asioista. Esimerkiksi sijoittaja, joka haluaa tukea 

paikallista yrittäjyyttä, saa hyvin tietoa ostokäytännöistä.  Yritys on 

ostotoiminnassaan käyttänyt esimerkiksi lähituottajia. Omistajat saavat 

varsinaisen tilinpäätöksen lisäksi ei-taloudellista tietoa raporteista runsaasti. 
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Omistaminen saattaa ohjautua tulevaisuudessa yhä enemmän vastuullisesti 

toimiviin yrityksiin. Johto voi hyödyntää GRI:n käyttöä yritysvastuuraporteissa 

verratessa omaa toimintaa muihin saman toimialan yrityksiin. Laadukas 

yritysvastuuraportti voi olla kilpailuetu verrattuna kilpailijoihin. Toiminta on 

hyväksyttävämpää, jos yritys osoittaa  taloudellisen vastuun toimivan. 

Taloudellisen vastuun muodostamisessa johto on avainasemassa, kuitenkaan  

taloudellisen vastuun johtamista ei aina yrityksissä avattu laajemmin.    

Työntekijöiden arvostus yrityksen taloudellisen vastuun asioihin on jatkossa yhä 

suurempaa. Raporteissa oli työntekijät yleensä mainittu sidosryhminä sekä 

työolosuhteisiin liittyviä asioita oli kerrottu.  Valtio on kiinnostunut myös yrityksen 

vastuullisuudesta. Avoin veroraportointi ja verosuunnittelun lainmukaisuus ovat  

taloudellisen vastuun tärkeitä osa-alueita. Nämä yritysvastuuraportit auttavat 

näkemään yrityksen käytännön toimia  verojen maksamiseen ja verostrategiaan.   

Verojen vastuullinen maksaminen ja niistä avoimesti tiedottaminen tuo lisäarvoa 

yrityksen maineeseen ja arvostukseen  yhteiskunnassa. Julkinen keskustelu on 

ollut vilkasta aiheesta.  

Tavarantoimittajat saavat raporteista tietoa yrityksen vastuullisuuden tasosta. 

Toimittajat myyvät mieluummin vastuulliselle toimijoille, joilla on esimerkiksi 

yritysvastuuraportin muodossa mahdollisuus näyttää vastuullisuudesta. 

Tavarantoimittajat pystyvät löytämään tietoa työoloista, joista kaikissa 

raporteissa oli laajasti kerrottu. Pohjoismaisissa  yrityksissä työolot ovat yleensä 

kunnossa, jolloin niistä raportointi on avoimempaa.    Yleishyödylliset järjestöt 

ovat kiinnostuneet  etsimään tietoa mahdollisista epäkohdista yritysvastuussa. 

Usein järjestöt kiinnittävät huomionsa työoloihin ja korruptioon.  Näistä raporteista 

nämä organisaatiot saavat helposti yleiskuvan ja  tiedon ei-taloudellisista 

asioista. Yleisesti kaikki keskeiset sidosryhmät saavat haluamaansa tietoa. 

Esimerkiksi toiminnan oikeudenmukaisuudesta saadaan tietoa monesta 

taloudellisen vastuun kohdasta. Lisäksi  kaikissa raporteissa oli kerrottu 

korruption vastaisesta toiminnasta. Korruptioon liittyviä tapauksia oli huomattu 

vain kahdessa yrityksessä. Tämä kertoo hyvin suunnitelluista korruption 

vastaisesta toiminnasta. Yrityksissä oli erityisesti huomioitu koulutuksen 
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järjestämisestä  korruption vastaiseen toimintaan  liittyen.  Esimerkiksi kilpailun 

rajoittamiseen liittyvää oikeudenkäyntiä tutkimusaineiston yrityksillä ei vuoden 

aikana ollut.  

Raporttia ei varsinaisesti ollut missään yrityksessä suunnattu erityisesti jollekin 

tietylle sidosryhmälle, vaan kaikki sidosryhmät  oli huomioitu. Pohjoismaita  on 

pidetty maailmanlaajuisena johtajana yritysten yhteiskuntavastuussa ja 

kestävässä kehityksessä (Strand et al., 2015) Myös tämän tutkimuksen 

johtopäätökset tukevat tätä, sillä kaikki raportit olivat hyvin laajasti ja 

monipuolisesti tehtyjä.  

Tutkimustuloksissa oli huomattu yhteneväisyyttä  aikaisemman tutkimustiedon 

mukaisesti Chen & Bouvain (2009), että eri maista tulevat yritykset raportoivat 

yritysvastuustaan eri tavoilla. Yrityksissä huomattiin ruotsalaisten yritysten  

kohdalla enemmän mainosten omaista tiedottamista ja kehumista yrityksen 

saavutuksista.   Kaikissa yrityksissä oli määritelty taloudellinen vastuu. Tämä 

vastuu oli myös kerrottu vaikuttavuuden osalta. Mukana olivat myös numeeriset 

arvot. Taloudellista vaikuttavuutta oli avattu lisäksi taulukoiden muodossa 

Tilinpäätösten  ja yritysvastuuraporttien  muuttuessa yhä enemmän yhdistyneiksi   

raporteiksi, sidosryhmien on helpompi  ymmärtää  toiminnan  kokonaisluonnetta. 

Integroituneiden raporttien laatiminen on kuitenkin entistä haastavampaa, koska 

yritys joutuu käsittelemään tilinpäätöstä ja yritysvastuuasioita kokonaisuutena. 

Työmäärä lisääntyy yrityksissä. Voidaan myös nähdä, että  tulevaisuudessa  

yrityksissä on  paljon  kysyntää  laskentatoimen ammattilaisille, jotka osaavat 

tilinpäätökseen liittyvät asiat sekä hallitsevat lisäksi  yritysvastuuraportointiin 

liittyviin asioihin yhteydessä olevat ohjeistukset, kuten GRI, Global Compact ja 

TSDG sekä Integroitunut  raportointi.  Samoin voidaan nähdä myös yritysten 

hallitusten ja johtajiston osaamisen  vaatimusten laajenevan tilinpäätösten 

suhteen, koska  pitää hallita  yhdistetty  raportointi.    

Vastuullisuuden kolme osa-aluetta ympäristö, taloudellinen ja sosiaalinen tulevat 

yhä enemmän  yhdistymään. Tulevaisuuden vastuuraportit tulevat olemaan 
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tilinpäätöksen kanssa kokonaisuus ja selvä trendi on ympäristöasioiden ja 

erityisesti ilmastonmuutoksen suurempi merkitys. Ilmastomuutos on jo nyt 

mukana taloudellisen vastuun osana GRI standardit  2016  ohjeistuksessa. 

Ilmastonmuutos tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan yrityksiin yhä enemmän. 

Tästä aihealueesta voisi  olla hyvä tehdä jatkotutkimuksia, kuten  

ilmastonmuutoksen vaikutus kaupan toimialalle Raporteissa oli kerrottu 

kierrätykseen liittyvistä asioista ja näiden taulukointi oli monessa yrityksessä 

mukana.   Taloudellisen vaikuttavuuden osalta voisi selvittää jatkossa 

liiketoimintamallien muutosta kaupan alalla johtuen toimialan muutoksesta ja 

miten vastuullisuusraportointi muuttuu.  

Erityisesti yritysten perustamista tytäryhtiöketjuista saadaan mielenkiintoisia 

aiheita. Voitaisiin tutkia niitä yrityksiä, jotka pystyvät kansainväliseen toimintaan 

ja perustamaan yrityksiä sinne, missä  verorasite on  pienintä. Näistä 

kansainvälisistä ketjuista voitaisiin mahdollisesti löytää ominaisuuksia ja 

toimintatapoja, joita eri maissa toimivat tytäryhtiöt noudattavat verrattuna 

emoyhtiön antamiin yritysvastuuraportteihin.  

Euroopan yhteisön toimenpiteet veroparatiisien käytön vähentämiseksi tuovat  

uusia tutkimusmahdollisuuksia verotutkimukseen. Yritykset haluavat varmasti 

jatkossakin minimoida verojen määrää, mutta toimia kuitenkin vastuullisesti eri 

sidosryhmien näkökulmista. Yritysten vastuullisuus asiat tulevat olemaan yhä 

tärkeämpiä. Veroparatiisiyhtiöiden tutkiminen  antaa monia mahdollisuuksia 

tutkimusideoihin. Yritysten vero- ja talousosastojen päätöksenteon tutkiminen  

antaa myös paljon tutkimusmahdollisuuksia. Yritysvastuuraporttien 

tutkimuksessa voidaan löytää jatkotutkimusaiheita yritysten 

yritysvastuustrategiasta, sekä  miten  ja ketkä yrityksessä raportin laativat.  

Hyvä yritysvastuuraportti on varsinkin suurimmilla yrityksillä ulkoisen pääoman ja 

sijoittajien mukana pysymisen edellytys. Yritysvastuuraportointi on nykyaikaisen 

liiketoiminnan perusasioita kaupan alalla. Hyvä yritysvastuuraportti antaa lukijalle 

tietoja ei-taloudellisista tiedoista. Nämä tiedot antavat sidosryhmille hyvän kuvan 



 

77 
 

yrityksen eettisestä ajattelutavasta. Raporteista voidaan löytää myös  

syvällisempää liiketoiminnasta kertovaa tietoa. 

Hyvin laadittu  vastuullisuustrategia on kaupan alalla  kilpailuetu.  Sidosryhmät 

haluavat totuudenmukaisia yritysvastuuraportteja. Pelkät mainoslauseet ja 

lupaukset eivät enää  riitä, vaan tarvitaan myös konkreettisia tekoja hyvän 

taloudellisen vastuun saavuttamiseksi. Laadukas taloudellinen vastuu lisää 

yrityksen arvostusta sidosryhmien keskuudessa ja antaa näin yritykselle 

paremmat mahdollisuudet kehittyä. 
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