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The aim of this thesis is to examine the tax footprint reporting of majority state-owned 
companies which operate in the energy sector so what companies have reported and 
how reporting has developed over the five years in 2015–2019. The reporting is 
compared with the guidelines issued by the Ownership Steering Department of Prime 
Minister´s Office on tax footprint reporting for majority state-owned companies. 
 
The theoretical framework of the thesis consists of corporate social responsibility, 
responsible tax payment and tax footprint reporting and theories which explain 
responsibility reporting, which are stakeholder-, legitimacy- and agency theory.  
Corporate social responsibility and corporate tax payment have caused a lot of 
discussion in recent years. Companies stakeholders demand responsibility and 
transparency from companies, and companies have pursued to respond to these with 
corporate responsibility- and tax footprint reporting. As the theory explaining 
responsibility reporting, the theory of legitimacy is one of the most debated theories, 
as it allows a company to gain approval from society for its activities and thus ensure 
the continuity of its existence. In Finland, majority state-owned companies are required 
to publish a tax footprint report for the first time on year 2014 information. The purpose 
of the report is to provide information to the company´s tax payment and tax strategy. 
 
In the empirical part of the thesis, content analysis was used as the research method. 
In the thesis reviewed the tax footprint reports of six companies from years 2015–2019. 
As a result, it was found that companies did not fully comply with the reporting 
requirements imposed on them. The “report or explain” -principle and relevancy 
principle of the guidelines give companies some leeway in reporting. Mandatory part 
of reportable information, payable or accountable taxes by countries and type of taxes, 
key ratios describing the payment of the tax and reporting principles were best 
reported. The weakest reported for information on tax havens and for companies 
acquired and divested. For voluntary information, reporting was clearly weaker. For 
these, comparative information from previous years were the best reported and the 
weakest for external certification, as no reports had been certified. There was a slight 
variation in the level of reporting between years, so that the level of reporting for 
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1. JOHDANTO 
 

Tässä tutkimuksessa, verojalanjälkiraportointi valtion enemmistöomisteisissa energia-

alan yrityksissä vuosina 2015–2019, käsitellään yritysvastuuta (Corporate social 

responsibility eli CSR), vastuullista liiketoimintaa sekä verojalanjälkiraportointia, jota 

valtioneuvoston kanslian eli VNK:n omistajaohjausosasto on ohjeistanut valtion 

enemmistöomisteisille yrityksille. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään 

vastuullisuusraportointia selittäviä teorioita, joita ovat sidosryhmä-, legitimiteetti- sekä 

agenttiteoria. Tämän pohjalta toteutetaan kvalitatiivinen tutkimus, jonka tarkoituksena 

on kuvailla, millaista verojalanjälkiraportointia yritykset harjoittavat ja kuinka raportointi 

on kehittynyt viiden vuoden tarkastelujakson aikana. 

 

1.1 Taustaa tutkimukselle 
 

Viime vuosikymmenien aikana ihmiset ovat alkaneet tiedostaa paremmin 

liiketoiminnan vaikutuksia yhteiskuntaan. Tietoisuus yhteiskunnallisista kysymyksistä, 

kuten saastuttamisesta, luonnonvarojen kuluttamisesta, tuotteiden laadusta ja 

turvallisuudesta sekä työntekijöiden oikeuksista ja asemasta ovat lisääntyneet. Useita 

yrityksiä, jotka ovat menestyneet paremmin taloudellisen suorituskyvyn mittareilla, on 

kritisoitu heikohkosta yhteiskunnallisesta suorituskyvystä. Yhteiskunnallisten 

kysymysten kasvaessa yritykset ovat joutuneet kohtaamaan haasteita vastatakseen 

toiminnallaan näihin kysymyksiin. (Muttakin & Khan 2014, 168.) Kotosen (2009, 176–

177) mukaan yritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota enemmän yritysvastuuseen ja 

raportoida yritysvastuustaan avoimemmin sidosryhmilleen. Kyseinen kehitys on 

lisännyt kiinnostusta sekä empiirisiin että teoreettisiin tutkimuksiin. 

 

Yritysten toiminta vaikuttaa yhteisöjen kehittymiseen sekä yksilöiden elämään eri 

maissa muun muassa luomalla työpaikkoja ja sitä kautta kertyvinä verotuloina, joita 

yritys ja sen työntekijät maksavat. Verotulojen avulla puolestaan voidaan rahoittaa 

peruspalveluja, joita yritys sekä sen työntekijät ja heidän perheensä voivat hyödyntää 

useilla tavoin. Näin toimiva yritys pystyy vahvistamaan yhteiskunnan kehitystä sekä 
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luomaan vakaan toimintaympäristön ja parantaakseen myös oman liiketoimintansa 

toimintaedellytyksiä. (Juutinen 2016, 113.) 

 

Juutisen (2016, 113) mukaan viime vuosien aikana yrityksille on asetettu odotuksia, 

että ne julkistaisivat niin kutsutun verojalanjäljen eli raportin maksetuista veroista 

verolajeittain sekä mielellään myös maakohtaisesti. Näiden tietojen ymmärtämistä 

auttaa, mikäli yritys julkistaa myös verostrategiansa. Jotkin yritykset ovat oma-

aloitteisesti alkaneet raportoida julkisesti maakohtaisia verotietojaan lainsäädännön 

edellyttämää velvoitetta laajemmin (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, 11). 

 

Verojen maksun on katsottu olevan osa yritysvastuuta sekä välttämätöntä hyvän 

hallintotavan kannalta (Preuss 2010, 365; Neves & Albuquerque 2019, 465). Aiheesta 

on ollut keskustelua siitä, maksavatko yritykset yhteiskunnan verotuloista 

asianmukaisen osan. Tässä aiheessa on kuitenkin keskitytty liian yksipuolisesti 

yritysten voitosta maksamiin veroihin, kun huomio tulisi kiinnittää laajemmin yritysten 

veronmaksuun. Laajemman kuvan saa tarkastelemalla yritysten verojalanjälkeä eli 

sitä, kuinka paljon yhteiskunnalle kertyy verotuloja yrityksen toiminnasta. (Torkkel 

2013c.) Yritysvastuukeskustelussa sekä kansainvälisessä veroyhteistyössä 

verotuksen tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden vaatimukset ovat korostuneet. 

Läpinäkyvyyden ja avoimuuden on katsottu olevan tärkeä vastuullisen toiminnan 

edistäjä. (Knuutinen 2019, 45–61.) 

 

Veroraportointi sekä verojalanjälkiraportointi ovat ajankohtaisia aiheita sekä 

Suomessa että maailmalla. Verotus on ollut viime vuosien aikana huomion kohteena 

maailman talouden tilanteesta johtuen. On kiinnitetty huomiota joidenkin 

monikansallisten konsernien voitollisten yhtiöiden tuloverojen vähäiseen määrään. 

Yritysten on epäilty välttelevän veroja siten, että ne siirtäisivät voittoja erilaisten 

järjestelyjen avulla valtioihin, joissa on kevyempi verotus tai tekevän kotimaassaan 

tappiota siirrettyään tuloksensa toisaalle. Tällaisen toiminnan voidaan katsoa 

heikentävän rahoituksen edellytyksiä hyvinvointivaltiossa sekä asettavan yritykset eri 

asemaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, 

11.) Kauppakamarin pääkirjoituksessa Perälän (2019) mukaan suomalaiset yritykset 

maksavat veroja tunnollisesti. Kansainvälisesti verrattuna verot ja maksut pidätetään 
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sekä tilitetään hyvin kattavasti. Näin toimien yritykset ylläpitävät yhteiskunnan 

palveluita sekä keräävät rahoitusta infrastruktuurin rahoittamiseen. Julkisessa 

keskustelussa tämä jää monesti huomioimatta. Sen sijaan otsikoihin päätyvät usein 

ainoastaan aggressiiviset verosuunnittelutapaukset, jotka voivat leimata jopa 

kokonaisia toimialoja. 

 

Finnwatchin (2012) mukaan yrityksen maksaessa verot oikeudenmukaisesti se 

toteuttaa vastuullista toimintaa ja luo hyvinvointia. Yrityksiltä perittävillä veroilla 

voidaan varmistaa, että valtio saa tämän alueella tapahtuvasta liiketoiminnasta sekä 

investoinneista verotuloja, mikäli yrityksen omistajat ovat ulkomaisia. 

Verotusjärjestelmän tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja avoin, sillä 

monimutkaisuus lisää hallinnollisia ja sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia 

kustannuksia sekä lisää verojen välttelyä (Dowling 2013, 182). 

 

Ylönen ja Purje (2013, 18) ovat koonneet luettelon, jonka mukaan vastuullista 

veronmaksua suorittavan yrityksen tulisi noudattaa. Listauksen mukaan verot tulee 

maksaa kyseisissä toimintamaissa tapahtuvien arvonlisäysten sekä aktiviteettien 

mukaisesti. Verosuunnittelussa tulee noudattaa lain kirjaimen lisäksi lain tavoitetta ja 

henkeä. Yrityksen verostrategian sekä ohjesäännön tulee olla julkinen. Yrityksen tulee 

julkaista maksamansa verot, liikevaihto, voitot, palkat, työntekijöiden määrä sekä 

konsernin sisäiset rahoitusjärjestelyt eriteltyinä toimintamaittain.  Yrityksen ei tule 

käyttää veronvälttelyä varten hyväkseen veroparatiiseja tai omistusmuotoja, jotka ovat 

läpinäkymättömiä.  Yrityksen tulee julkaista konsernirakenteensa ja sen todelliset 

edunsaajat ja omistajat. Yrityksen ei tule käyttää väärin valta-asemaansa hyvistä 

verokäytännöistä poikkeavien tai epäreilujen veroetuuksien tavoittamiseksi 

neuvotellessaan valtioiden kanssa. Toimintamaiden ja yrityksien välillä olevien 

sopimusten pitäisi olla hyödyllisiä ja tasapainoisia ympäröivän yhteiskunnan kannalta. 
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1.2 Tutkimuskysymykset, -tavoitteet ja -rajaukset 
 

Tutkimukseen valittiin valtion enemmistöomisteisista yrityksistä ne yritykset, jotka 

toimivat energia-alalla. Rajaus tehtiin koskemaan valtion enemmistöomisteisia 

yrityksiä, jotta tutkimusaineistosta saataisiin tarpeeksi informaatiota, sillä VNK:n 

omistajaohjausosaston ohjeistus vaatii valtion enemmistöomisteisia yrityksiä 

raportoimaan verojalanjäljestään. Valtion vähemmistöomisteisille yrityksille raportointi 

on suositus, ja muille yrityksille raportointi on vapaaehtoista. Tämän rajauksen jälkeen 

valittiin toimiala tutkimusta varten. Vuonna 2020 valtion enemmistöomisteisia yrityksiä 

oli 48 kappaletta (VNK 2020). Näistä valikoitunut toimiala (energia-ala) oli yhdistävä 

tekijä mahdollisimman suurelle määrälle yrityksiä. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka aktiivisesti yritykset raportoivat 

yritysvastuustaan sekä erityisesti verojalanjäljestään. Tutkimus voi auttaa energia-alan 

yrityksiä pohtimaan, olisiko niiden hyödyllistä muuttaa raportointikäytäntöjään 

verojalanjäljen raportoinnin alueella. Tarkoituksena on vertailla eri yritysten raportointia 

keskenään, mistä muodostuukin tutkimuksen päätutkimuskysymys: 

 

Mitä valtion enemmistöomisteiset energia-alalla toimivat yritykset ovat raportoineet 

verojalanjäljestään vuosina 2015–2019? 

 

Päätutkimuskysymyksen ohella tutkimuksessa tarkastellaan alatutkimuskysymyksenä 

sitä, kuinka raportointi on kehittynyt vertailtavien vuosien aikana: 

 

Miten verojalanjälkiraportointi on kehittynyt viiden vuoden aikana, vuosina 2015–

2019? 

 

Tutkimus rajataan koskemaan yritysten julkaisemia verojalanjälkiraportteja. Niinpä 

mikäli yritys on raportoinut tiedot jossakin muualla, kuten vuosikertomuksessaan tai 

tilinpäätöksessään, näitä tietoja ei tässä tutkimuksessa käydä läpi. Tämä tulee ottaa 

huomioon tutkimuksen tulosten tulkinnassa, sillä mikäli yritys on raportoinut tiedon 

jossakin muussa raportointikanavassa, näitä tietoja ei tätä tutkimusta varten ole 

käytetty. 
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1.3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 
 

Tutkimukseen valittiin valtion enemmistöomisteiset yritykset, koska VNK:n 

omistajaohjausosasto on antanut näille yrityksille ohjeistuksen 

verojalanjälkiraportointia varten ja on velvoittanut näitä yrityksiä raportoimaan 

verojalanjäljestään siten, että vuoden 2014 tiedot tuli julkistaa. Näin ollen valittaessa 

valtion enemmistöomisteiset yritykset tutkimuskohteeksi, tutkimusaineisto saatiin 

kerättyä varmemmin. Lisäksi valtion enemmistöomisteisten yritysten raportointia 

voidaan verrata niitä velvoittavaan ohjeistukseen. Tutkimukseen pyrittiin valitsemaan 

keskenään vertailukelpoisia yrityksiä ja tämän vuoksi oli tärkeää valita tutkimukseen 

yksi toimiala. Toimialaksi valikoitui energia-ala, sillä tämän toimialan osalta saatiin 

kerätyksi mahdollisimman monta yritystä tutkimukseen ja siten tutkimusaineistosta 

saatiin mahdollisimman laaja. 

 

Tutkimusaineisto koostuu kuuden valtion enemmistöomisteisen energia-alalla 

toimivan yrityksen julkistamista verojalanjälkiraporteista vuosilta 2015–2019. Nämä 

yritykset ovat Neste Oyj, Fortum Oyj, Gasum Oy, Fingrid Oyj, Vapo Oyj sekä Kemijoki 

Oy. Tutkimuksessa käydään läpi kuuden energia-alalla toimivan yrityksen 

verojalanjälkiraportit viiden vuoden ajalta, joten tutkimusaineisto koostuu yhteensä 30 

verojalanjälkiraportista. 

 

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. 

Tutkimusmenetelmänä käytetään sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysia hyödynnetään 

dokumenttien objektiivisella ja järjestelmällisellä analysoinnilla. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 117). Tässä tutkimuksessa dokumenteilla tarkoitetaan verojalanjälkiraportteja. 

 

Sisällönanalyysin avulla aineisto voidaan kerätä johtopäätösten tekemistä varten. Näin 

muodostetaan raaka-aineet pohdintaa varten, mutta varsinainen pohdinta toteutuu 

tutkijan oman ajattelun avulla. (Grönfors & Vilkka 2011, 94.) Tässä tutkimuksessa 

selvitetään vastauksia siihen, mitä yritykset raportoivat verojalanjälkiraporteissaan 

sekä kuinka raportointi on kehittynyt viiden vuoden aikana vuosina 2015–2019. 
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Verojalanjälkiraportteja tarkastellaan suhteessa VNK:n omistajaohjausosaston 

antamaan ohjeistukseen. Raportteja vertaillaan keskenään eri vuosina sekä eri 

yritysten kesken. Tarkoituksena on tutkia, miten raportointi on kehittynyt viiden vuoden 

aikana vuosien 2015 ja 2019 välillä sekä vertailla eri yrityksiä keskenään sen mukaan, 

mitä kukin yritys on raportoinut. 

 

Syrjäläisen (1994, 90) määritelmän mukaan sisällönanalyysi koostuu seitsemästä 

vaiheesta. Tämä tutkimus on toteutettu tämän määritelmän pohjalta seuraavasti: 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutustutaan valittujen yritysten 

verojalanjälkiraportteihin. Toisessa vaiheessa sisäistetään yritysten raportoimia asioita 

nojaten VNK:n omistajaohjausosaston ohjeistukseen. Kolmannessa vaiheessa 

aineisto luokitellaan sen mukaan, mitä asioita yritykset ovat raportoineet kunakin 

tarkasteluvuonna. Neljäs vaihe muodostuu tutkimuskysymyksen tarkentamisesta ja 

käsitteiden täsmentämisestä. Viidennessä vaiheessa todetaan yritysten raportoimien 

asioiden esiintymistiheys sekä poikkeukset raporteissa. Kuudetta kohtaa eli 

ristiinvalidointia ei tässä tutkimuksessa hyödynnetä. Viimeisenä tehdään vielä 

johtopäätökset ja tulkinnat aineiston perusteella. 

 

1.4 Teoreettinen viitekehys 
 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu yritysvastuun, 

verojalanjälkiraportoinnin sekä vastuullisuusraportointia selittävien teorioiden 

ympärille, joita ovat sidosryhmä-, legitimiteetti- sekä agenttiteoria. Verojalanjälki liittyy 

vastuulliseen yritystoimintaan, sillä vastuullisesti toimivan yrityksen odotetaan 

maksavan myös veronsa asianmukaisesti ja vastuullisesti.  

 

Yritysvastuusta löytyy jo paljon kansainvälistä ja kotimaista tieteellistä tutkimusta. 

Verotukseen liittyviä tutkimuksia on myös tehty paljon, mutta itse verojalanjälki on vielä 

suhteellisen tuore aihe, eikä siitä ole löydettävissä vielä kovin paljon vertaisarvioitua 

tieteellistä tutkimusta. Tämä muodostaa sopivan tutkimusaukon tätä tutkimusta varten. 
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Neves ja Albuquerque (2019, 466) toteavat tutkimuksessaan, että verotus ja 

veroraportointi osana yritysvastuuta on vasta kasvava aihe. Verotusta ja yritysvastuuta 

koskevaa akateemista kirjallisuutta on vasta tulossa lisää. 

 

Knuutisen (2014b) kirjoittama teos Verotus ja yrityksen yhteiskuntavastuu on hyvä 

perusteos verotuksen vastuullisuudesta. Knuutiselta (2020) ilmestyi äskettäin myös 

teos Verosuunnittelun oikeudelliset ja yhteiskunnalliset rajat, jossa käsiteltiin muun 

muassa GRI:n (Global Reporting Initiative) uusinta veroraportoinnin standardia 207. 

Knuutinen (2014a) on julkaissut myös useita artikkeleita verotukseen liittyen, joista 

esimerkkinä Veron kiertäminen, veronkierto vai verolain kiertäminen: terminologinen 

tarkastelu. 

 

Yritysvastuuseen liittyen Niskalan, Tarna-Manin, Puroilan sekä Pajusen (2019) 

kirjoittama Yritysvastuu: raportointi- ja laskentaperiaatteet on puolestaan hyvä 

perusteos yritysvastuuseen liittyen. Joutsenvirta, Halme, Jalas ja Mäkinen (2011) ovat 

koonneet kirjan Vastuullinen liiketoiminta, joka koostuu useista artikkeleista, jotka 

käsittelevät yritysvastuuta eri näkökulmista. 

 

Tutkimusta varten käytiin läpi yli 70 ulkomaista tieteellistä artikkelia. Tutkimuksessa 

hyödynnetyt artikkelit liittyivät yritysvastuuseen, yritysvastuuraportointiin, verotukseen 

sekä yritysvastuun ja verotuksen yhteyksiin sekä vastuullisuusraportointia selittäviin 

teorioihin, joita ovat sidosryhmä-, legitimiteetti- sekä agenttiteoria. Yritysvastuuta 

tutkimuksissaan olivat käsitelleet esimerkiksi Carroll (2015), Farcane ja Bureana 

(2015), Moura-Leite ja Padgett (2011) sekä Sassen ja Isenmann (2018). Verotukseen 

sekä vastuulliseen veronmaksuun liittyviä tutkimuksia puolestaan olivat kirjoittaneet 

muun muassa Dowling (2013), Fallan ja Fallan (2019) sekä Baudot, Johnsson, Roberts 

ja Roberts (2020). Raposon ja Mouraon (2013) tutkimus puolestaan käsitteli 

veroparatiiseja. Vastuullisuusraportointia selittäviin teorioihin liittyen Freeman (1984) 

on julkaissut useampia tutkimuksia liittyen sidosryhmäteoriaan ja alun perin kyseinen 

teoria tulikin tunnetuksi hänen teoksensa Strategic management: A stakeholder 

approach myötä. Sidosryhmäteoriaan liittyviä tutkimuksia olivat julkaisseet myös 

Carroll ja Näsi (1997), Longhorn, Rahim ja Sadiq (2016) sekä Hillenbrand, Money, 

Brooks ja Tovstiga (2019). Legitimiteettiteoriaan tutkimuksissaan käsittelivät Mousa ja 



 16 

Hassan (2015), Duff (2016), Deegan (2002), Lanis ja Richardon (2013) sekä Hardeck 

ja Kim (2016). Agenttiteorian kehitti alun perin Jensen ja Meckling (1976). Lisäksi tähän 

aiheeseen liittyviä tutkimuksia ovat tehneet muun muassa Bosse ja Phillips (2016). 

 

 
Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys. 

 

Kuviossa 1 on esitettynä tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys muodostuu yritysvastuun sekä verojalanjäljen aikaisemmista 

tutkimuksista, jotka ovat olennaisia tässä tutkimuksessa. Se koostuu yritysvastuun 

taustasta sekä sen kolmesta osa-alueesta, yritysvastuuraportoinnista, verotuksesta ja 

vastuullisesta liiketoiminnasta, verojalanjäljen taustoista ja verojalanjälkiraportoinnista 

sekä vastuullisuusraportointia selittävistä teorioista, joita ovat sidosryhmä-, 

legitimiteetti- ja agenttiteoria. 
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1.5 Keskeiset käsitteet 
 

Tässä kappaleessa määritellään lyhyesti tutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä. 

Tutkimuksen keskeisimmät käsitteet ovat yritysvastuu, yritysvastuun osa-alueet eli 

ympäristö-, sosiaalinen sekä taloudellinen vastuu, yritysvastuuraportointi, Global 

Reporting Initiative, verojalanjälki, veroraportointi, veroparatiisi, verosuunnittelu, 

veronkierto ja veron kiertäminen, verovilppi, veroriski, sidosryhmäteoria, 

legitimiteettiteoria sekä agenttiteoria. 

 

Yritysvastuu 

Yritysvastuusta (CSR eli Corporate social responsibility) käytettiin alun perin termiä 

yhteiskuntavastuu (Koipijärvi & Kuvaja 2017, 18). Yritysvastuulla tarkoitetaan vastuuta 

toimien vaikutuksista yhteiskuntaan, ympäristöön sekä sidosryhmiin. Tämä vastuu 

koskee yrityksiä, työyhteisöjä sekä julkista hallintoa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009, 

5.) Käsite perustuu ajatukseen, että yrityksen ei tule vain tavoitella omaa voittoaan, 

vaan sen tulee olla myös tietoinen toiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan. Yritysten 

tulisi kantaa osuus vastuustaan kestävän yhteiskunnan ja ympäristön rakentamiseksi. 

Lain ja säännösten noudattaminen on ensisijainen kysymys yrityksille, jotka toimivat 

osana yhteiskuntaa. (Marumo 2020, 205.) 

 

Yritysvastuun osa-alueet 
Yritysvastuu muodostuu perinteisesti kolmesta osa-alueesta, jotka ovat ympäristö-, 

sosiaalinen ja taloudellinen vastuu. Ympäristövastuulla tarkoitetaan luonnonvarojen 

säästäväistä käyttämistä, ilmastonmuutoksen torjumista, jätekuorman vähentämistä 

sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä. Sosiaalisella vastuulla puolestaan 

tarkoitetaan, että yritys pitää huolta henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista, 

kunnioittaa ihmisoikeuksia, toimii hyvien toimintatapojen mukaisesti sekä ylläpitää 

hyviä suhteita yhteiskuntaan ja lähiyhteisöönsä. Taloudellinen vastuu muodostuu 

kilpailukyvystä, kannattavuudesta, omistajien tuotto-odotuksiin vastaamisesta, 

tehokkuuden ylläpitämisestä ja yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin tuottamisesta. 

(Joutsenvirta et al. 2011, 13; Niskala et al. 2019, 21.) 

 

 



 18 

Yritysvastuuraportointi 
Yritysvastuuraportointi lisääntyy nopeasti useissa maissa ympäri maailmaa. Se 

käsittelee yrityksen eettisiä, ympäristöllisiä, sosiaalisia sekä taloudellisia vaikutuksia 

(de Klerk & de Villiers 2012, 21). Yritykset julkaisevat näitä raportteja 

vuosikertomuksissaan tai erillisinä vastuuraportteina. Yritysten sidosryhmät vaativat 

yrityksiltä vastuullista toimintaa ja yritysvastuuraporttien avulla sidosryhmät voivat 

arvioida yritysten toimintaa. Toisaalta raportoinnin laatu vaihtelee, jolloin raportteja voi 

olla vaikea vertailla keskenään. (Utama 2011, 405–406.) 

 

Global Reporting Initiative 

GRI julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 1997. GRI on maailmanlaajuinen, 

riippumaton standardointiohjeisto yritysvastuuraportointia varten. Ohjeistusta on 

vuosien varrella päivitetty. Sen tarkoituksena on auttaa yrityksiä, hallituksia ja 

kansalaisjärjestöjä raportoimaan muun muassa niiden ympäristö-, sosiaalisista sekä 

taloudellisista vaikutuksista. GRI:n tarkoituksena on ollut yhtenäistää erilaiset ohjeistot 

ja suositukset yritysvastuuraportoinnin helpottamiseksi. GRI-standardien avulla 

voidaan parantaa yritysten läpinäkyvyyttä sekä yritysvastuuraporttien 

vertailukelpoisuutta. (Bloom 2015, 224; del Mar Alonso-Almeida, Llach & Marimon 

2014, 318; Niskala et al. 2019, 118–119.) 

 

Verojalanjälki 
Verojalanjälki terminä on johdettu termistä hiilijalanjälki. Ilmiöt näiden termien taustalla 

poikkeavat toisistaan kuitenkin yhdessä keskeisessä asiassa: Hiilijalanjälki on 

yhteiskunnan näkökulmasta epätoivottu ja negatiivinen ilmiö, jota tulisi minimoida. Sitä 

vastoin yritysten maksamat verot ovat puolestaan yhteiskunnan kannalta positiivinen 

ja toivottu ilmiö. Tämän vuoksi Knuutinen (2014b, 298–299) toteaa, että 

verojalanjäljestä voisi olla parempi puhua yrityksen verokontribuutiosta. Torkkel 

(2013b, 80) määritteli, että verojalanjäljellä tarkoitetaan verokuormaa, jonka yritys 

toiminnallaan tuottaa eli sitä, kuinka paljon yhteiskunnalle kertyy verotuloja yrityksen 

toiminnasta. 
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Veroraportointi 
Suomessa VNK:n omistajaohjausosasto on laatinut ohjeistuksen, jonka mukaan 

valtion enemmistöomisteisten yritysten tulee raportoida veroistaan maakohtaisesti. 

Veroraportin tulee sisältää verostrategia ja toimintaperiaatteet sekä kvantitatiiviset 

verotiedot. Yritykset voivat halutessaan raportoida tätä laajemmin vapaaehtoisia tietoja 

verotuksestaan. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, 11.) Lisäksi kirjanpitolaki sekä IFRS 

(International Financial Reporting Standards) on ohjeistanut listayhtiöiden 

veroraportointia. (Knuutinen 2014b, 332). Monikansallisten suurten konsernien tulee 

julkaista maakohtainen raportti maksamistaan veroista sekä tietyistä muista 

taloudellisista tiedoista eri valtioissa (Savander & Oudi 2018). 

 

Veroparatiisi 
Veroparatiisille ei ole olemassa yhtä selkeää määritelmää. Yhtenäisen veroparatiisin 

määritelmän puuttuminen on siten ongelmallista veroparatiisien vastaisen työn 

kannalta. Tyypillisesti termiä käytetään maista tai alueista, jotka tarjoavat suotuisat 

verojärjestelmät ulkomaisille sijoittajille. Ominaispiirteisiin kuuluu ainakin matala tulo- 

tai yritysverokanta, mutta on olemassa myös monia muita osatekijöitä, kuten tiukka 

pankkisalaisuus eli avoimuuden puute. Lisäksi veroparatiisien ominaisuuksiin voidaan 

katsoa kuuluvan haluttomuus tietojen vaihtamiseksi sekä taloudellisen sisällön 

puuttuminen. (Tobin & Walsh 2013, 402–421; Kosonen 2013, 383–384; Kuortti 2012, 

415.) 

 
Verosuunnittelu 
Verosuunnittelulla tarkoitetaan strategiaa, jonka avulla yritys voi maksimoida sen 

verojen jälkeiset kassavirrat. Verosuunnittelun avulla yritys voi siis pienentää 

maksamiansa verojaan laillisin keinoin. Verosuunnittelun voidaan ajatella olevan arvon 

siirtämistä valtiolta yritykselle. Vaikka yritys voi verosuunnittelua toteuttamalla lisätä 

arvoaan, toisaalta pitää ottaa huomioon, että tällaisten strategioiden suunnittelu tuo 

myös kustannuksia yritykselle, esimerkiksi lakimiesten, laskentatoimen 

asiantuntijoiden ja konsulttien hallintomenojen muodossa. (Fagbemi, Olaniyi & 

Ogundipe 2019, 17; Kiabelin & Akenborin 2014, 235; Lestari & Wardhani 2015.) 

Aggressiivisella verosuunnittelulla puolestaan voidaan tarkoittaa periaatteessa laillisin 
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keinoin järjesteltyä verosuunnittelua, mutta tällöin lain perimmäinen tarkoitus ei tule 

huomioiduksi (Räbinä, Myrsky & Myllymäki 2017, 84). 

 
Veronkierto ja veron kiertäminen 
Veron kiertämistä koskeva terminologia on usein hiukan epäloogista tai peräti 

sekavaa. Epäjohdonmukaisuus koskee etenkin termiä veronkierto. Riippuen 

käyttäjästä termillä voidaan tarkoittaa joko vilpillistä menettelyä tai verosuunnittelua, 

jota ei pidetä yleisesti hyväksyttävänä. Termiä veronkierto käytetään monesti 

julkisessa keskustelussa, jolloin sillä voidaan viitata yleisesti tai jopa hiukan 

epämääräisesti verovelvollisten erilaisiin verojen välttelypyrkimyksiin. Termi on 

kuitenkin hankala, sillä tällä voidaan viitata samaan aikaan sekä lailliseen että 

laittomaan toimintaan. Termiä veron kiertäminen puolestaan käytetään sen 

täsmällisessä merkityksessä. (Knuutinen 2014a, 169–171.) Veron kiertämisellä 

tarkoitetaan lain kiertämistä, joka ei varsinaisesti ole lainvastaista, mutta se tekee lain 

tarkoituksen merkityksettömäksi. (Knuutinen 2014b, 176). 

 

Verovilppi 
Verovilpillä viitataan laittomaan toimintaan, jonka tarkoituksena on vapautua 

velvollisuudesta maksaa veroa (Äimä 2017, 163). Verovilpissä on kyse verovelvollisen 

toimista, joilla tämä pyrkii minimoimaan veronmaksuvelvoitettaan lainvastaisin keinoin. 

Verovilppi voi olla esimerkiksi väärän veroilmoituksen antaminen. Verovilppiin liittyy 

sekä veronkorotus- että rangaistusseuraamuksia. (Räbinä et al. 2017, 87.)  

 

Veroriski 
Verojen asianmukaisen ilmoittamisen varmistaminen eli veroriski on yrityksen 

tilinpäätöksessä keskeinen riskialue, joka vaatii teknisiä vero- ja kirjanpitotaitoja sekä 

luotettavaa dataa kirjanpitojärjestelmistä. (Anon 2006, 2.) Erityisesti veronkierto voi 

olla veroriskin lähde. Veroriski voi syntyä yrityksen verosuunnittelustrategioista 

riippumatta kokonaisvaltaisesta operatiivisesta riskistä. Mikäli veroviranomaiset 

kyseenalaistavat taikka kumoavat yhtiöveroilmoituksissa olevat näkökulmat, yritys voi 

joutua maksamaan ylimääräisiä veroja, korkoja ja sakkoja. (Kovermann 2018.) 
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Sidosryhmäteoria 
Sidosryhmäteoria on teoria yrityksen eettisestä johtamisesta. Sidosryhmäteoriassa 

huomioidaan muutakin kuin vain osakkeenomistajien varallisuuden maksimointi. 

Teoriassa keskitytään niiden ihmisten etujen sekä hyvinvoinnin edistämiseen, jotka 

voivat joko auttaa tai estää yritystä päämääriensä saavuttamisessa. (Phillips, Freeman 

& Wicks 2003, 480-481.) Kun sidosryhmäteoriaa alettiin ottaa vakavasti liiketalouden 

tutkijoiden keskuudessa, se kehittyi tapana nostaa esiin 

oikeudenmukaisuuskysymyksiä yrityksissä. (Freeman 2010, 8). 

 

Legitimiteettiteoria 
O´Donovanin (2002, 344) mukaan legitimiteettiteoria perustuu ajatukseen, että 

menestyksekkään toiminnan jatkamiseksi yritysten tulee toimia rajoissa, jotka 

yhteiskunta määrittelee hyväksyttäväksi käytökseksi. Vaikka yrityksen päätavoite on 

voiton tuottaminen, sillä on myös moraalinen velvoite toimia yhteiskunnallisesti 

vastuullisella tavalla. Yritysten legitiimiys riippuu vastavuoroisten suhteiden 

ylläpitämisestä sidosryhmiensä kanssa (Omran & Ramdhony 2015, 43). 

 

Agenttiteoria 
Agenttiteoria on yksi vallitsevista johtamisen teorioista. Teorian mukaan päämies 

työllistää agentin ja odottaa tämän luovan arvoa. Päämies ei voi tietää etukäteen, 

paljonko tällaisesta sopimuksesta arvoa lopulta syntyy agentin ponnisteluasteen sekä 

ulkoisten tekijöiden epävarmuuden vuoksi. Tästä huolimatta päämies odottaa, että 

arvoa syntyy. Mikäli agentti ja päämies ovat molemmat kiinnostuneita hyödyn 

maksimoinnista, niin päämiehelle syntyy ongelma, kun osapuolilla on erilaiset intressit 

ja agentilla on suurempi määrä tietoa kuin päämiehellä. Tällaiset olosuhteet 

mahdollistavat sen, ettei agentti toimi päämiehen parhaiden etujen mukaisesti. Tämän 

seurauksena päämies ei saa sopimuksesta kokonaan odotettua arvoa vaan jonkin 

verran vähemmän. (Bosse & Phillips 2016, 276-278; Jensen & Meckling 1976.) 
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1.6 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimus muodostuu kuudesta pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa, joka on johdanto, 

johdatellaan itse tutkimusaiheeseen, kuvaillaan tutkimusongelma, 

tutkimuskysymykset, työn tavoitteet ja rajaukset, tutkimusaineisto ja -menetelmät sekä 

teoreettinen viitekehys, käydään läpi keskeiset käsitteet sekä tutkimuksen rakenne. 

Seuraavat kaksi lukua muodostavat tutkimuksen teoreettisen osuuden. Teoreettisen 

osuuden ensimmäinen luku käsittelee yritysvastuuta ja toinen luku verotusta osana 

vastuullista liiketoimintaa, verojalanjälkiraportointia sekä vastuullisuusraportoinnin 

selittäviä teorioita eli sidosryhmä-, legitimiteetti- ja agenttiteoriaa. 

 

Tutkimuksen teoreettisen osuuden jälkeen käsitellään tutkimuksessa käytettyä 

menetelmää ja aineistoa. Tämän jälkeen päästään tutkimuksen empiiriseen osuuteen, 

jossa käsitellään energia-alan yritysten verojalanjälkiraportointia vuosina 2015–2019. 

Viimeinen luku sisältää tutkimuksen yhteenvedon ja johtopäätökset, vertailun aiempiin 

tutkimuksiin, tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin sekä mahdolliset 

jatkotutkimusaiheet. Myös tutkimuksesta saadut tulokset analysoidaan sekä niitä 

pohditaan yhteenvedossa. 
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2. YRITYSVASTUU 
 

Tässä luvussa käsitellään tutkimukseen liittyvää teoriaa yritysvastuusta. Luvussa 

käsitellään aluksi yritysvastuun käsitettä. Tämän jälkeen kerrotaan yritysvastuun 

historiasta. Seuraavaksi käsitellään yritysvastuun jaottelua. Luvun loppupuolella 

käsitellään tarkemmin yritysvastuuraportointia sekä erityisesti GRI-raportointia. 

 

2.1 Yritysvastuu käsitteenä 
 

Yritysvastuun käsitteessä on ollut aikojen saatossa epäselvyyksiä, sillä jo vuonna 1995 

tehdyn tutkimuksen mukaan tämä käsite on ollut jo yli kahden vuosikymmenen ajan 

jokseenkin epäselvä (Gray, Kouhy & Lavers 1995, 47; Garriga & Melé 2004, 51; 

Sheehy 2015, 625). Näin on, sillä useista yrityksistä huolimatta yritysvastuun 

määritteleminen sisältää joitakin sekaannuksia. Käsitteelle on olemassa useita erilaisia 

määritelmiä, jotka poikkeavat toisistaan erilaisten puolueellisten näkemysten kautta. 

Puolueettoman määritelmän määrittäminen on hankalaa, sillä ei ole olemassa sellaista 

menetelmää, jolla voitaisiin varmistaa käsitteen todellinen puolueettomuus. (Dahlsrud 

2008, 1–6; Knuutinen 2014b, 90.) Käsitteen tarkempi määrittely ja epäselvyyksien 

poistaminen olisi tärkeä ja kiireellinen tehtävä (Sheehy 2015, 643). Yritysvastuun 

sisältöön ja sen muokkautumiseen ovat vaikuttaneet vuosien saatossa useat eri 

osapuolet sekä toimet, esimerkiksi säädökset ja lait, joita viranomaiset ovat asettaneet, 

kuluttajien ostokäyttäytyminen, liiketoiminnan huonoja puolia esille nostavat 

kansalaisaktivistit sekä yritysten vapaaehtoisesti harjoittama hyväntekeväisyys. 

(Joutsenvirta et al. 2011, 13.) Koipijärvi ja Kuvaja (2017, 18) toteavat, että yritysten 

olemassaolon oikeutus pohjautuu niiden edellytyksiin tuottaa kestäviä palveluja, 

tuotteita sekä ratkaisuja, joiden avulla on mahdollista katkaista kestämätön 

kulutuskierre. Carrollin (2015, 87) mukaan yritysvastuu on nykyään globaali käsite, 

joka on kehittynyt käytännön ja ajatuksen vuorovaikutuksesta. Käsite tunnetaan 

ympäri maailmaa, ja siitä on tullut yhä tärkeämpi. Nykyään yritysten odotetaan toimivan 

ennemmin vastuullisesti kuin hyötyvän taloudellisesti vastuullisuuden kustannuksella. 
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Knuutisen (2014b, 90–91) mukaan yritysvastuulla tarkoitetaan usein yritysten jotakin 

muuta kuin suoranaisesti lainsäädännön mukaista velvollisuutta vastuulliseen 

toimintaan omassa yhteiskunnassa sekä muualla maailmassa. Se ei ole sidottu 

oikeusjärjestelmään tai paikkaan, ja sen ymmärtäminen eri puolilla maailmaa on 

erilaista. Lähtökohtana yritysvastuussa on, että yrityksellä on vastuu 

osakkeenomistajien lisäksi myös muille sidosryhmille, ilman laista riippuvaa 

velvoitetta. Myös Juutinen (2016, 26) näkee asian samoin, eli yritysvastuulla 

tarkoitetaan vastuullista liiketoimintaa. Näin ollen tulee tunnistaa liiketoiminnan 

vaikutukset eri osa-alueille ja pyrkiä minimoimaan haitat sekä hyödyntämään 

mahdollisuuksia. Tourkyn, Kitchenin ja Shaalanin (2020, 694) tekemän tutkimuksen 

mukaan yritysvastuun toteutumisen keskeisenä esteenä voi olla se, että johtajilla on 

melko vähän tietoa yritysvastuusta. 

 

2.2 Yritysvastuun historiaa 
 

Yritysvastuun käsitteen historia on hyvin pitkä ja monipuolinen, ja sen juuret juontavat 

satojen vuosien taakse (Latapí Agudelo, Jóhannsdóttir & Davídsdóttir 2019, 1; 

Carrollin 2015, 87). Yritysvastuusta on vuosikymmenien ajan tullut yhä tärkeämpää, ja 

siitä on käyty merkittäviä keskusteluja sekä tehty useita tutkimuksia (Farcane & 

Bureana 2015, 31). Käsite syntyi Amerikassa 1800-luvun lopulla, mutta kahden 

maailmansodan vuoksi se ei herättänyt yhteiskunnassa suurta kiinnostusta. 

Yritysvastuu alkoi kasvaa ilmiönä 1950–1960-luvun taitteessa. (Latapí Agudelo et al. 

2019, 1–3; Wang, Tong, Takeuchi & George 2016, 534). 

 

Yritysvastuun nykyaikaistumista vauhditti Bowenin julkaisu vuodelta 1953 Social 

Responsibilities of the Businessman. Bowen asettui avainhenkilöksi ajattelemalla 

rooliaan yhteiskunnassa sekä esittäessään seuraavan kysymyksen: Millaisia vastuita 

yhteiskunnasta yrittäjien voidaan olettaa kohtuudella ottavan? Liiketoiminnan kasvun 

myötä myös yritysvastuu alkoi kasvaa ilmiönä. (Carroll 2015, 87; Latapí Agudelo et al. 

2019, 3–4; Moura-Leite & Padgett 2011, 529.)   Yritysvastuun tutkimus laajeni 

merkittävästi 1960-luvulla, ja tällöin alettiin enemmän pohtia sitä, mitä yritysvastuulla 

todella tarkoitettiin sekä sen merkitystä yhteiskunnalle ja yrityksille (Moura-Leite & 
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Padgett 2011, 530). Yhteiskunnan kasvava tietoisuus yritysvastuusta lisäsi 1960-

luvulla tutkimusta liiketoiminnan käyttäytymisestä ja johti siten laajempiin yritysvastuun 

haasteisiin (Carroll 2015, 87–88). Suomessa yritysvastuuta tarkasteltiin suppeasti 

teollisuushistorian alkuaikoina. 1950–1960-luvulla yritykset nähtiin yhteiskunnan 

keskiössä siten, että niiden tuli rakentaa kouluja, kirkkoja sekä tukea julkista 

infrastruktuuria. (Panapanaan, Linnanen, Karvonen & Phan 2003, 136.) 

 

1970-luvulla yritysvastuuseen liittyvä tutkimus lähti kasvuun. (Wang et al. 2016, 537). 

Suomessa 1970-luvulla keskustelu yritysvastuusta väheni. Suomessa uskottiin, että 

yritysvastuusta tuli luontainen teollisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittymisessä. 

(Panapanaan et al. 2003, 136.) 1980-luvulla yritysten ja yhteiskunnan kiinnostuksen 

kohteet lähentyivät ja yritykset alkoivat reagoida sidosryhmiensä odotuksiin (Moura-

Leite & Padgett 2011, 532). 1980-luvulla eettisen liiketoiminnan vastaiset skandaalit 

yleistyivät, ja yleisön huomio kohdistui ennemmin laittoman yrityskäyttäytymisen syihin 

ja parannuskeinoihin kuin hyväntekeväisyyteen ja yhteisösuhteisiin, jotka olivat 

yritysvastuun ansiota. 1990-luvulla Yhdysvalloissa monikansalliset yritykset 

laajensivat liiketoimintaansa maailmanlaajuisesti, ja samalla yritysvastuu vietiin 

ulkomaille. (Carroll 2015, 88.) 1990-luku on määritelty globaaliksi kansalaisuuden 

aikakaudeksi. Tätä todistaa yritysvastuuteoria keskustelu erilaisista teorioista kuten 

sidosryhmäteoriasta, liike-etiikasta ja niin edelleen. (Farcane & Bureana 2015, 31.) 

 

2000-luvulla yritysvastuukysymysten ylittäessä rajat ja kulttuurit yritysten ja 

yritysjohtajien haasteet kasvoivat huomattavasti. Kansainvälisten yritysten tuli 

tasapainottaa sekä sovittaa yhteen kotimaan sekä isäntämaidensa sidosryhmien 

ristiriitaiset vaatimukset ja odotukset. Yritykset pyrkivät saavuttamaan legitiimiyden 

myös muiden maiden näkökulmasta, mistä tulikin keskeinen haaste 1990-luvun 

jälkeen. (Carroll 2015, 88; Farcane & Bureana 2015, 31; Halme & Lovio 2004, 282.) 

 

2.3 Yritysvastuun jaottelu 
 

Yritysvastuuteoriaa on jaoteltu erilaisin tavoin, joista muutama esimerkki seuraavaksi. 

Garrigan ja Melén (2004, 65) tutkimuksen tuloksena suurin osa yritysvastuuteorioista 
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keskittyy neljään pääkohtaan, jotka ovat seuraavat: 1) pitkäaikaista voittoa tuottavien 

tavoitteiden saavuttaminen, 2) yritysten voimavarojen käyttö vastuullisella tavalla, 3) 

yhteiskunnallisten vaatimusten integrointi sekä 4) yhteiskunnan tukeminen toimimalla 

eettisesti oikein. Dahlsrudin (2008, 1–6) määritelmä yritysvastuusta jakautuu 

puolestaan viiteen ulottuvuuteen, jotka ovat ympäristö-, sosiaalinen, taloudellinen, 

sidosryhmien sekä vapaaehtoisuuden ulottuvuus. Sen sijaan Montgomery ja Sanches 

(2002, 31) sekä Torugsa, O´Donohue ja Hecker (2012, 383) jakavat yritysvastuun 

kolmeen osaan, jotka ovat ympäristö-, sosiaalinen sekä taloudellinen vastuu. Tämä 

kolmijakoinen jakotapa on levinnyt laajalle, ja se on vaikuttanut yrityksissä tehtävään 

vastuutyöhön (Joutsenvirta et al. 2011, 13). Kuviossa 2 on kuvattu yritysvastuun 

jaottelu edellä kuvattuun kolmeen osioon. 

 

Yritysvastuu 
Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 

 • Vastuu toiminnan   
arvoketjusta sekä tuotteen 
elinkaaresta 

 •  Henkilöstön osaaminen 
sekä hyvinvointi 

 •  Vastaaminen omistajien 
tuotto-odotuksiin 

 •  Säästävä ja tehokas 
luonnonvarojen 
käyttäminen 

 •  Ihmisoikeudet  •  Kannattavuus, 
tehokkuus, kilpailukyky 

 •  Ilman, veden sekä 
maaperän suojeleminen 

 •  Kuluttajansuoja ja 
tuotevastuu 

 •  Taloudellisen 
hyvinvoinnin luominen 
yhteiskunnassa 

 •  Ilmastonmuutoksen 
torjuminen 

 •  Hyvät toimintatavat 
yhteiskuntasuhteissa ja 
yritysverkostossa 

  

 •  Luonnon 
monimuotoisuuden 
suojeleminen 

 •  Yleishyödyllisten 
toimintojen tukeminen   

Yrityksen vastuullinen toiminta 
Kuvio 2. Yritysvastuun jaottelu kolmeen osioon: ympäristö-, sosiaalinen ja 

taloudellinen vastuu (Koipijärvi & Kuvaja 2017, 19; Niskala et al. 2019, 22). 
 
Ympäristövastuu keskittyy ekotehokkuuteen, saastumisen ehkäisemiseen sekä 

ympäristöasioiden johtamiseen. Ympäristövastuuta noudattavat yritykset pyrkivät 

minimoimaan tuotteen ekologisia vaikutuksia koko sen elinkaaren ajan, ja yritykset 

ovat vastuussa toiminnan koko arvoketjusta. (Torugsa et al. 2012, 385; Koipijärvi & 

Kuvaja 2017, 19.) Ympäristövastuun kannalta on keskeistä säästäväinen sekä tehokas 
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luonnonvarojen käyttö, kuten energian, materiaalien ja veden säännelty käyttö, 

ilmastonmuutoksen torjuminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä vastuu 

toiminnan arvoketjusta ja tuotteen koko elinkaaren aikana syntyvistä 

ympäristövaikutuksista (Niskala et al. 2019, 21; Knuutinen 2014b, 98–99). YK:n Global 

Compact rohkaisee yrityksiä tekemään aloitteita ympäristövastuun 

monipuolistamiseksi. Maailmanlaajuisen ympäristöjohtamisen saavuttaminen koko 

toimitusketjussa on kuitenkin melko monimutkaista kehitysmaiden ja teollisuusmaiden 

ympäristöpoliittisten eroavaisuuksien sekä globaalin toimitusketjun monimutkaisuuden 

vuoksi. (Cheung, Welford & Hills 2009, 251.) 

 

Sosiaalinen vastuu yrityksissä näkyy työntekijöiden hyvinvoinnista, terveydestä ja 

turvallisuudesta huolehtimisena, syrjäytymisvaarassa olevien työllistämisenä, 

ihmisoikeuksien toteutumisen huolehtimisena sekä koulutus- ja 

kehitysmahdollisuuksien tarjoamisena. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu myös korkea 

asiakastyytyväisyys, turvalliset tuotteet ja palvelut sekä kuluttajansuoja. (Knuutinen 

2014b, 98–99; Torugsa et al. 2012, 385.) Lisäksi se nähdään hyvien toimintatapojen 

vaalimisena yritysverkostossa ja yhteiskuntasuhteissa sekä yleishyödyllisten 

toimintojen tukemisena. Sosiaalisen vastuun voi jakaa sekä välittömään että välilliseen 

vastuuseen. Välitöntä vastuuta voi olla esimerkiksi vastuu omasta henkilöstöstä. 

Välillinen vastuu puolestaan voi olla esimerkiksi vastuu toimittajaketjun 

työolosuhteista. (Niskala et al. 2019, 21; Koipijärvi & Kuvaja 2017, 19.) Sosiaalinen 

vastuu yritysten toiminnassa on tärkeää, jotta voidaan taata sen tuottamien tuotteiden 

korkea laatu ja se, että yritys toimii työntekijöidensä kannalta eettisesti ja 

oikeudenmukaisesti. 

 

Taloudellisessa vastuussa voidaan nähdä yrityksen olevan vastuussa 

osakkeenomistajilleen, eli tällöin vastuu keskittyy voiton tuottamiseen. Taloudellinen 

suoriutuminen vaatii toiminnan kannattavuutta, tehokkuutta sekä kilpailukykyä. 

Taloudelliseen vastuuseen voidaan katsoa kuuluvan edellä mainitun lisäksi verotulojen 

kasvattaminen, työpaikkojen säilyttäminen sekä yhteiskunnallisen hyvinvoinnin 

luominen. (Knuutinen 2014b, 98–99.) Nykyään yritysvastuukysymykset voidaan nähdä 

lisäksi taloudellisina riskeinä, joita voivat olla esimerkiksi pitkällä aikavälillä 

ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit liiketoiminnalle. Ne voidaan nähdä myös 
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mahdollisuuksina, kuten kestävien innovaatioiden kautta syntyvänä uutena 

liiketoimintana. (Niskala et al. 2019, 21.) Yritys voi luoda arvoa ennakoivalla 

toiminnalla, kuten edistämällä uusien ja kuluttajien toivomien tuotteiden kehittämistä, 

alentamalla tuotantopanosten kustannuksia sekä parantamalla tuotannon tehokkuutta 

(Torugsa et al. 2012, 385). Taloudellisella vastuulla on myös tärkeä rooli yritysten 

toiminnassa, jotta voidaan varmistua esimerkiksi sen vastuullisesta veronmaksusta. 

Jos yritys ei maksa veroja siihen maahan, jossa se tuottaa palvelujaan, se vähentää 

sitä kautta verotuloilla katettavia yhteiskunnallisia palveluja, jotka tällä hetkellä ovat 

Suomessa ilmaisia.  

 

2.4 Yritysvastuuraportointi 
 

Yritysvastuuraportoinnin historia ulottuu 1980-luvulle, jolloin syntyivät ensimmäiset 

ympäristöraportit. Yrityksillä oli tällöin tarve parantaa ympäristöviestintäänsä. Yritysten 

täytyi antaa parempaa evidenssiä yritysvastuutoimistaan, ja raportoinnilla pystyttiin 

vastaamaan tähän tarpeeseen. Samoihin aikoihin yritykset alkoivat edistää 

ympäristöasioidensa hoitoa, ja ne tahtoivat viestiä tästä asiasta julkisesti. Suomessa 

oma-aloitteisen raportoinnin syynä oli viranomaisten tiedonvälityksen 

hidastempoisuus, kun itse raportoimalla saatiin parannukset julkisuuteen nopeammin. 

1990-luvulla julkaistiin yhä ympäristöraportteja, mutta 2000-luvulle siirryttäessä 

yritykset alkoivat julkaista ympäristö- ja yhteiskuntavastuun raportteja tai kestävän 

kehityksen raportteja, joissa esiteltiin ympäristö-, sosiaalisen sekä taloudellisen 

vastuun asioita mukaillen kestävän kehityksen käsitteen kolmea ulottuvuutta. 

Myöhemmin näitä raportteja on alettu kutsua yritysvastuun raporteiksi (Kuisma & 

Temmes 2011, 267; Owen & O´Dwyer 2008, 389–394). Muttakinin ja Khanin (2014, 

168) tutkimuksessa todetaan, että yritysvastuuraporttien ja vastuullisuustietojen 

julkaiseminen on tullut yhä aiempaa tärkeämmäksi. Yritysvastuuraportointi voi olla joko 

yrityksen sisäistä raportointia tai raportointia yrityksen sidosryhmille (Ullman 1985, 

540).  

 

Kuisma ja Temmes (2011, 268–269) toteavat, että vastuullisuusasioiden raportointia 

edistäviä osatekijöitä on olemassa useita. Näitä ovat taloudelliset syyt, sillä raportointi 
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voi toimia yrityksen riskienhallinnan sekä sisäisen kehittämisen työkaluna. Toisena 

ovat poliittiset syyt, sillä mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sitä enemmän 

yritykseen kohdistuu ulkoisia paineita lisätä yhteiskunnallisten vaikutusten sekä 

toiminnan läpinäkyvyyttä. Kolmantena ovat viestinnälliset syyt, sillä raportointi voi 

edistää yrityksen ja sen sidosryhmien välistä positiivista vuorovaikutusta ja rakentaa 

yritykselle mainetta riskinsä hallitsevana sekä vastuullisena toimijana. Raportoinnin 

avulla on mahdollista kuvata yrityksen suorituskykyä arvojen avulla ennalta 

määriteltyihin tavoitteisiin nähden ja viestiä yrityksen eettisiä arvoja. 

Yritysvastuuraportoinnin hyötyjä voivat olla esimerkiksi maine, asema sekä 

legitiimiyden saavuttaminen. (Duff 2016, 74; Pérez 2015, 11). Raportoinnin hyödyt ovat 

monesti yrityskohtaisia, ja ne voivat liittyä eri asioihin eri aikoina (Kuisma & Temmes 

2011, 270). Toisaalta hyötyjä voi olla hankala mitata ennakkoon, eikä niitä ole kovin 

helppoa arvioida kannattavuus- tai investointilaskelmien avulla. (Niskala et al. 2019, 

110–111.)  

 

Yritysvastuuraportit sisältävät perinteisten tilinpäätöstietojen rinnalla ei-taloudellista 

informaatiota, jolla voi olla sidosryhmiin sekä taloudellisia että ei-taloudellisia 

vaikutuksia. (Rupley, Brown & Marshall 2017, 172). Työ- ja elinkeinoministeriö (2017) 

on määritellyt, että tiedot voidaan julkaista joko osana yrityksen toimintakertomusta tai 

yritykset voivat antaa erillisen vastuullisuusraportin tai erillisraportin, joka perustuu 

kansainväliseen viitekehykseen. 

 

Yritysvastuuraportointia on aikojen kuluessa ohjeistettu erilaisten ohjeistusten avulla. 

Useimmin käytetty raportointimalli yritysvastuusta on GRI. GRI:n lisäksi on 

muodostunut uusia viitekehyksiä, joiden avulla voidaan tukea tiettyjen sidosryhmien 

odotuksiin painottuvaa sekä aiempaa määrämuotoisempaa raportointia. Esimerkkeinä 

tällaisista ovat kirjanpitolaista (KPL 1336/1997) 3a luvusta löytyvä muiden kuin 

taloudellisten tietojen raportointivelvoite, niin kutsuttu NFI-raportointi (Non-financial 

reporting) sekä IR-viitekehys (International Integrated Reporting Framework), joka 

puolestaan keskittyy sellaisten tekijöiden raportointiin, jotka vaikuttavat yrityksen 

arvonluontiin. (Niskala et al. 2019, 108.) Tschoppin ja Nastanskin (2014, 147–161) 

tutkimuksen mukaan GRI olisi paras raportointitapa päätöksenteolle hyödyllisen tiedon 

tarjoamiseksi. Tätä analyysiä tukevat viimeaikaiset tapahtumat 
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yritysvastuuraportointistandardien muutoksessa, ja se tarjoaa käsityksen 

yritysvastuuraportointistandardien mahdollisesta tulevasta kehityksestä. Eri 

sidosryhmät voivat vaatia yritystä raportoimaan eri ohjeistusten mukaisesti. Tämän 

vuoksi erilaisten raportointiohjeistusten yhtenäistäminen olisi tarpeen. 

 

Yritysvastuuraportointi on laajentunut viime vuosien aikana EU:ssa direktiivin 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/95/EU, neuvoston direktiivin 

2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien 

muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen 

julkistamisen osalta (2014/95/EU) käyttöönoton myötä. Direktiivissä vahvistetaan 

säännöt, joiden mukaan suuret yritykset julkaisevat erityisiä tietoja toimintansa 

yhteiskunnallisista sekä ympäristövaikutuksista. (Sassen & Isenmann 2018, 1.) 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi (HE 208/2016 vp) mukaisesti Suomessa kyseinen direktiivi otettiin 

voimaan kirjanpitolain muutosten yhteydessä 6.12.2016. Muutokset koskevat 

ensimmäistä kertaa tilikautta 2017. Kirjanpitolain 3a luvun 1 § määrää suurten 

yhteisöjen raportoimaan muista kuin taloudellisista tiedoista. Muutosten myötä 

yritysvastuuraportin julkaiseminen on pakollista yleisen edun kannalta merkittäville 

yhtiöille eli listatuille yhtiöille, vakuutusyhtiöille sekä luottolaitoksille (KPL 1336/1997 1 

luku 9 §). Sassen ja Isenmann (2018, 1) toteavat, että yritysvastuuraportoinnin tullessa 

aiempaa pakottavammaksi tällä tulee olemaan vaikutuksia tuleviin tutkimuksiin. Rajat 

pakottavaan raportointiin ovat seuraavat: keskimääräinen henkilöstömäärä tilikauden 

aikana on 500 henkilöä sekä taseen arvo on 20 miljoonaa euroa tai liikevaihto 40 

miljoonaa euroa (KPL 1336/1997 1 luku 4c §; KPL 1336/1997 3a luku 1 §). Mikäli tätä 

pienempi yritys julkaisee yritysvastuuraportin, se on sille strateginen päätös, samalla 

tavoin kuin suhtautuminen ylipäätään kehitystrendeihin ja vastuullisuuteen (Niskala et 

al. 2019, 110). Kuvailemalla strategisia valintojaan yritys voi kertoa, mikä se on, mitä 

se tavoittelee sekä mihin se uskoo (Kuisma & Temmes 2011, 273). 

 

Raportoinnissa ongelmia voi tuottaa se, että raporttien käyttäjäkunta on hajanainen. 

Tämän vuoksi on tärkeää, että raportointia pohtiva yritys määrittelee ensiksi sen, 

kenelle se raportoi vastuullisuudestaan. (Kuisma & Temmes 2011, 270.) Raportoinnin 

onnistuminen vaatii yhteistyötä talouden, sijoittajaviestinnän, henkilöstöhallinnon, 
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ympäristöjohdon, tuote- ja tutkimuskehityksen sekä yhteiskuntasuhteista vastaavien 

osastojen kesken. (Niskala et al. 2019, 111–112.) 

 

2.5 GRI-raportointi 
 

Yhteiskunta vaatii yrityksiltä läpinäkyvyyttä, minkä vuoksi yritysten tulisi vastata tähän 

kysyntään ja raportoida avoimesti toiminnastaan. Raportointistandardeja on kuitenkin 

olemassa hyvin laaja kirjo, minkä takia niitä olisi hyvä saada yhtenäistettyä. 

Raportointitavoista tunnetuimpiin kuuluva GRI on levinnyt maailmanlaajuisesti, mutta 

siihen liittyy myös haasteita, kuten se, että GRI-standardien tulisi olla joustavampia, 

jotta ne vastaisivat maiden, alojen sekä instituutioiden erilaisia näkökulmia. (Marimon, 

del Mar Alonso-Almeida, del Pilar Rodríguez & Alejandro 2012, 132–144.) GRI syntyi 

kansainvälisestä aloitteesta laatia tilinpäätösraportointia vastaava toimintamalli, 

konsepti yritysten kestävän kehityksen ja yritysvastuun raportoinnille. 

Raportointiohjeistuksen tavoitteena oli yhdistää erilaiset ohjeistot sekä suositukset. 

GRI-ohjeistukset ovat saavuttaneet aseman yleisesti hyväksyttynä yritysvastuun 

raportointiviitekehyksenä. Viitekehyksen uusin versio eli GRI Sustainability Reporting 

Standards (GRI Standards) koostuu erillisistä raportointistandardeista. Nykyisten 

standardien sisältö on kehittynyt aiempien versioiden pohjalta, joita ovat olleet G1, G2, 

G3, G3.1 ja G4. (Niskala et al. 2019, 118.)  

 

GRI:n sivuilla sen toiminta on määritelty niin, että se auttaa yrityksiä sekä hallituksia 

globaalisti ymmärtämään sekä raportoimaan vaikutuksensa kestävyyskysymyksiin, 

esimerkiksi ihmisoikeuksiin, sosiaaliseen hyvinvointiin, hallintoon sekä 

ilmastonmuutokseen. Tämä mahdollistaa toiminnan taloudellisten, sosiaalisten sekä 

ympäristöllisten etujen luomisen kaikille. GRI:n raportointistandardit on luotu useiden 

sidosryhmien yhteistyöllä, ja ne ovat mukautuneet yleisen edun mukaisiksi. (GRI 

2019a.) GRI on koostanut erilaisia standardeja yhteen ja silloin, jos kaikki yritykset 

raportoisivat esimerkiksi GRI:n asettamien standardien mukaisesti, voitaisiin saada 

helpommin vertailukelpoisia raportteja. Jos taas yritykset käyttävät eri standardeja, 

vertaileminen voi olla hankalampaa. Niinpä olisi selkeää, että käytössä olisi vain yksi 

yleisesti hyväksytty standardi, jota kaikki noudattaisivat. 
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GRI-ohjeistuksesta on tullut keskeinen raportointiviitekehys, ja sitä on käytetty laajasti 

eri toimialoilla (Torrance 2017, 31). Raportointiviitekehyksen dokumentit on laadittu 

yhdessä keskeisimpien raportoinnin sidosryhmien kanssa. GRI:n tarkoitus on luoda 

ohjeisto ja laskentaperiaatteet yritysvastuun ja kestävän kehityksen raportointia varten 

ja ohjata hyvän raportointitavan kehittymistä. Standardien sisältö perustuu moniin 

kansainvälisiin aloitteisiin ja sopimuksiin. (Niskala et al. 2019, 119.) GRI on toiminut 

myös siinä mielessä erinomaisesti, että se on ottanut huomioon standardeja 

laatiessaan eri toimialat ja sen, että standardit sopivat noudatettaviksi kaikissa 

organisaatioissa. 

 
Kuvio 3. GRI-standardit jaoteltuna yleisiin ja aihekohtaisiin standardeihin (Niskala et 

al. 2019, 121). 

 
Kuvio 3 havainnollistaa GRI-standardien jakautumisen yleisiin sekä aihekohtaisiin 

standardeihin. GRI-standardit muodostuvat useista standardeista, jotka ovat 
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linkittyneet keskenään. Ne muodostavat neljä eri raportointisarjaa. GRI 100 -sarja eli 

yleiset standardit ovat kaikkia yritysvastuuraporttia laativia organisaatioita varten. 

Yleiset standardit koostuvat kolmesta standardista, jotka ovat GRI 101 eli 

raportointiperusteet, GRI 102 eli yleiset tunnusluvut sekä GRI 103 eli 

johtamiskäytännöt. Aihekohtaisiin standardeihin puolestaan kuuluvat GRI 200 eli 

taloudellisen, GRI 300 eli ympäristö- sekä GRI 400 eli sosiaalisen vastuun standardit. 

(Niskala et al. 2019, 120.) 
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3. VEROTUS JA VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA 
 

Tässä luvussa käsitellään verotusta ja vastuullista liiketoimintaa sekä 

vastuullisuusraportointia selittäviä teorioita, joita ovat sidosryhmä-, legitimiteetti- ja 

agenttiteoria. Aluksi käsitellään vastuullista veronmaksua ja sen alakappaleina 

veroparatiiseja sekä siirtohinnoittelua. Tämän jälkeen kerrotaan 

verojalanjälkiraportoinnista sisältäen VNK:n omistajaohjausosaston maakohtaisen 

veroraportoinnin ohjeistuksen läpikäymisen. Lopuksi käsitellään 

vastuullisuusraportointia selittäviä teorioita eli sitä minkä vuoksi yritykset harjoittavat 

yritysvastuu- ja verojalanjälkiraportointia. 

 

3.1 Vastuullinen veronmaksu 
 

Yhtiön toiminnan moraali rakentuu sen työntekijöiden, omistajien, hallituksen jäsenten 

sekä toimivan johdon moraalikäsityksen pohjalta. Vastuullinen yritys tai yritysjohto voi 

toteuttaa verosuunnittelua, ja sitä tuleekin suunnitella. Yrityksen tulee kuitenkin ottaa 

huomioon kaikki verotukseen vaikuttavat tekijät toiminnassaan, jotta se toimisi 

vastuullisesti omistajiaan sekä rahoittajiaan kohtaan. Yritysvastuuajattelu ei saisi 

rajoittaa lain tarkoittaman hengen ja tarkoituksen huomioon ottavaa yrityksen 

verosuunnittelua. Monet yritykset tekevät verosuunnittelua päivittäin esimerkiksi yhtiön 

välittömään verotuksen tai arvonlisäverotuksen tilityksiin liittyen. Vastuullinen 

veronmaksu voidaankin nähdä keinona, jolla yritys täyttää velvollisuuttaan 

yhteiskunnalle (Knuutinen 2014b, 148–156). Vastuullinen veronmaksu onkin 

suhteellista, eikä sitä ole kirjoitettu lakiin, mutta se on hyvän eettisen toimintatavan 

mukaista. Vastuullinen veronmaksu kuuluu siten verolain hengen noudattamiseen. 

Toisaalta Col ja Patel (2019, 1035) toteavat tutkimuksessaan, että monet yritykset 

toimivat vastuullisesti ja maksavat veronsa vastuullisesti, jotta ne voisivat parantaa 

imagoaan sekä välttää negatiiviset vaikutukset, joita päinvastainen toiminta voisi 

aiheuttaa. 

 

Yritysten odotetaan toimivan vastuullisesti. Toiminnan vastuullisuuden odotetaan 

koskevan myös taloudellista vastuuta sekä verotuksen aluetta.  Tuloverotuksen 
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järjestämisen perusperiaatteena on veronmaksukyky. Yrityksellä ei varsinaisesti ole 

veronmaksukykyä, vaan sitä on yksinomaan sen osakkeenomistajilla. Näin ollen 

yrityksen verottaminen on viime kädessä luonnollisten henkilöiden kuten 

osakkeenomistajien verottamista. Valtiot ympäri maailmaa ovat kohdanneet 

ongelman, että yrityksiä on yhä hankalampi verottaa. (Knuutinen 2014b, 129–141.) 

Simola ja Ylönen (2011, 117) toteavat, että yritys, joka toimii vastuullisesti, maksaa 

myös veronsa asianmukaisesti sinne missä verotettavaa tuloa syntyy vaaditun 

suuruisena, sekä kertoo avoimesti veronmaksustaan. Dowlingin (2013, 182) 

tutkimuksessa todetaan, että yritysverotus tulisi jakaa niiden maiden kesken, joissa 

yritys luottaa julkisiin palveluihin sekä instituutioiden tukeen operaatioissaan.  Jokaisen 

kannattavan yrityksen tulisi maksaa kohtuullinen osuus veroista. Mikäli yritys harjoittaa 

veronkiertoa, se aiheuttaa muille veronmaksajille kohtuuttoman taakan, eikä tämä ole 

kovin oikeudenmukaista. Yritysten tulisi maksaa saman verran veroa tietystä määrästä 

voittoa, jotta verotuksen jakautuminen yritysten kesken olisi oikeudenmukaista. 

 

Yrityksen saamaa tuloa pyritään kohdentamaan valtio- ja verojärjestelmäkohtaisesti 

veronormien sekä valtioiden välisten verosopimusten avulla. Tulon kohdentamisessa 

käytetään erilaisia kriteerejä, joista yksi tärkeä kriteeri on yrityksen paikantaminen 

tiettyyn valtioon. Verotuksellisesta näkökulmasta yrityksillä tulee siis olla kotipaikka. 

Yritys tulee rekisteröidä johonkin valtioon, jolloin sen kotipaikka sijaitsee kyseisessä 

valtiossa. (Knuutinen 2014b, 132–133; Dowling 2013, 182.) Kiinteä toimipaikka on 

määritelty tuloverolaissa (TVL 1535/1992) II osan 2 luvun 13a §:ssä ja sillä tarkoitetaan 

paikkaa, jossa on erityinen liikepaikka elinkeinon pysyvää harjoittamista varten. 

Tällainen voi olla esimerkiksi paikka, jossa sijaitsee liikkeenjohto, toimisto, sivuliike, 

tuotantolaitos, teollisuuslaitos, työpaja, myymälä tai jokin muu pysyvä myynti- tai 

ostopaikka. 

 

Vaikka johtavat yritykset väittävät olevansa yhteiskunnallisesti vastuuntuntoisia, niiden 

yritysvastuupyrkimyksissä on toistaiseksi keskitytty lähinnä ympäristö-, työ- sekä 

ihmisoikeuskysymyksiin. Verotus sen sijaan on harvoin ollut esillä. Itse asiassa useat 

monikansalliset yritykset eivät näe ristiriitaa samanaikaisessa yritysvastuun 

kehittämisessä sekä pyrkimyksessä minimoida veronmaksuvelvoitteitaan 

aggressiivisen verosuunnittelun avulla. (Jenkins & Newell 2013, 15; Col & Patel 2019, 
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1043.) Toisaalta Zengin (2016, 27) mukaan vain harvoissa tutkimuksissa on tutkittu 

yritysvastuun ja veroraportoinnin välistä suhdetta. Tutkimus osoittaa, että 

yritysvastuun mukaisesti toimivat yritykset harjoittavat pienemmällä 

todennäköisyydellä aggressiivista verosuunnittelua kuin yritykset, jotka ovat 

vähemmän kiinnostuneita yritysvastuusta. Lisäksi tutkimus osoittaa, että yrityksen 

maine hyvästä yritysvastuusta parantaa yrityksen markkina-arvoa. 

 

Dowling (2013, 174) tutkii sitä, pidetäänkö yritystä yhteiskunnallisesti vastuuttomana, 

jos se ei maksa yhtiöveroa sen voitoista. Tutkimuksessa todetaan, että kysymys on 

merkityksellinen, sillä suurin osa veronkiertoon ”menetetyistä” varoista siirtyy suoraan 

yhteiskunnalta osakkeenomistajille. Se, kuinka suuri osa varoista lopulta menee 

valtion tuloihin näiden osakkeenomistajien verotuksen kautta, on epäselvää.  

Verosuunnittelun, veronkierron ja verovilpin välille voi olla vaikeaa vetää tarkkaa rajaa 

siitä, missä kulkee laillisen ja laittoman toiminnan raja. Näin ollen on tärkeää ymmärtää 

lain kirjaimen noudattamisen lisäksi se, mitä lain hengen noudattamisella tarkoitetaan. 

Knuutinen (2014a, 173–176) toteaa rajan kulkevan rikosoikeudellisesta näkökulmasta 

katsottuna veron kiertämisen ja verovilpin välillä siten, että verovilppi on rangaistavaa. 

Kuitenkin vero-oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna raja kulkee verosuunnittelun 

ja veron kiertämisen välillä. Veron kiertäminen jää laillisen verosuunnittelun ja 

laittoman verovilpin välimaastoon, ja siitä voi olla hankala antaa rangaistusta. 

Veronkierrolla pyritään järjestelyihin, jotka ovat vastoin lain tarkoitusta. Fallanin ja 

Fallanin (2019, 3) mukaan yritysten veronmaksu on tärkeää yhteiskunnan kannalta. 

Mikäli yritys harjoittaa aggressiivista verosuunnittelua ja laiminlyö siten 

yhteiskunnallista velvoitettaan maksaa kohtuullinen osa veroja, se voi aiheuttaa 

yritykselle legitiimiysriskin. 

 

Monikansallisten yritysten aggressiivista verosuunnittelua on kyseenalaistettu jopa 

tuomioistuimissa. Kritiikkiä on herättänyt esimerkiksi Googlen, Amazonin sekä 

Starbucksin verojärjestelyt. Yritysten odotetaan välttävän liian aggressiivista 

verokäyttäytymistä ja maksavan siten veroja oikeudenmukaisesti. (Baudot et al. 2020, 

197–215.; Jenkins & Newell 2013, 1; Shaheen 2012, 1–3.) Jenkinsin ja Newelin (2013, 

15) mukaan yritysten tulisi luopua siirtohintojen manipuloinnista sekä veroparatiisien 

hyödyntämisestä. Lin, Liu, So ja Yuen (2019, 1101–1123) puolestaan toteavat 
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tutkimuksessaan, että yritysvastuun ja veroriskin välistä suhdetta ei ole juuri tutkittu 

aiemmin, vaan sen sijaan on keskitytty tutkimaan vain yritysvastuun ja aggressiivisen 

verosuunnittelun välistä yhteyttä. Veroriski voi olla yritykselle merkittävä 

epävarmuustekijä, mikäli yrityksessä ei olla osattu ottaa huomioon kaikkia seikkoja 

verotuksesta. Tutkimuksen tuloksena kuitenkin todetaan, että yritys voi sekä pienentää 

veroriskiänsä että samanaikaisesti säästää myös veronmaksuvelvoitteissaan, vaikka 

se toimii yhä vastuullisesti. 

 

Tiivistetysti sanottuna vastuullisesti toimiva ja verot oikeudenmukaisesti maksava 

yritys voi luoda lisäarvoa yritykselleen, mikäli se raportoi toiminnastaan avoimesti. 

Tällöin yrityksellä on mahdollisuus kertoa itse omasta toiminnastaan, ja avoimuudella 

se voi lisätä sidosryhmiensä luottamusta. Verotuksen kannalta on myös olennaista, 

että yhtiön toiminta on paikannettavissa. Niinpä voidaan noudattaa tietyn alueen 

verolainsäädäntöä ja toimia siten oikeudenmukaisesti. 

 

3.1.1 Veroparatiisit 
 

Veroparatiisien historian alkuperää on hankala tarkasti määritellä, mutta jotkut tutkijat 

väittävät veroparatiisien historian ulottuvan jopa toiselle vuosisadalle eKr., jolloin 

ensimmäiset tapaukset havaittiin itäisellä Välimerellä. Veroparatiisi-termi syntyi 

Amerikassa 1910-luvulla. (Raposo & Mourão 2013, 313–314.) Veroparatiiseiksi 

lukeutuvat maat ovat monesti pieniä saarivaltioita, eurooppalaisia kääpiövaltioita tai 

saaria, joille veroparatiisipalvelujen tarjoaminen on tärkeä elinehto (Kosonen 2013, 

384). Veroparatiisien tarkan määritelmän puuttumisen vuoksi on hankala määritellä 

tarkkaa listausta valtioista, jotka lukeutuvat veroparatiisivaltioiksi. (OECD 1998, 23.) 

 

OECD määrittelee veroparatiisit neljällä keskeisellä tekijällä, jotka ovat seuraavat: 

1. olematon tai matala verokanta 

2. salaisuusvaltiokäytännöt eli tehokkaan tiedonvaihdon puuttuminen, joiden 

varjolla tuloja on mahdollista piilottaa verovelvollisen asuinmaan 

veroviranomaisten ulottumattomiin 

3. läpinäkyvyyden vajaus suhteessa lakeihin sekä hallinnollisiin käytäntöihin, 

joiden nojalla veroparatiiseissa toimivien yritysten toimintaa säädellään 
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4. ulkomaisille verovelvollisille annettu mahdollisuus perustaa yrityksiä ilman, että 

niiltä vaadittaisiin konkreettista toimintaa tai varsinaista läsnäoloa 

veroparatiisissa. (OECD 1998, 23.) 

 

Monikansalliset yritykset voivat pyrkiä hyödyntämään veroparatiiseja saadakseen 

verosäästöjä sekä verotehokkaita ratkaisuja. Yritykset voivat ohjata tuloja 

veroparatiiseihin näennäisesti lainmukaisin keinoin ja alentaa tällä tavoin 

kokonaisverorasitustaan. Tämän tyyppisen toiminnan katsotaan olevan 

verosuunnittelua tai jopa aggressiivista verosuunnittelua. Sijoittautuminen 

veroparatiiseihin ei ole laitonta. Sen sijaan ilmoittamisvelvollisuuden alaisten tietojen 

piilottaminen eli tulojen tai varallisuuden jättäminen ilmoittamatta puolestaan on 

laitonta. Monikansalliset yritykset harvoin tekevät mitään varsinaisesti laitonta 

verotuksen saralla, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. (OECD 2013, 28; 

Knuutinen 2014a, 171–172; Kosonen 2013, 384.) 

 

Veroparatiisien kautta kulkee Tax Justice Networkin mukaan vuosittain 

kansainvälisesti jopa 16 400–25 000 miljardia euroa (Fourati, Affes & Trigui 2019, 24–

25). Veroparatiisien runsas määrä ympäri maailmaa sekä niiden kautta kulkevien 

liiketoimien määrä on hyvin ilmeinen esimerkki siitä, kuinka tärkeänä vauraat yritykset 

sekä ihmiset pitävät veroparatiiseja veronmaksunsa vähentämiseksi. (Jenkins & 

Newell 2013, 5.) 

 

3.1.2 Siirtohinnoittelu 
 

Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan toistensa kanssa etuyhteydessä olevien osallisten 

keskinäistä liiketoiminnan hinnoittelua (Myrsky 2013, 322). Siirtohinta on se hinta, 

jonka yrityksen yksikkö veloittaa kyseisen yrityksen toiselle yksikölle antamastaan 

palvelusta tai tavarasta (Isomaa-Myllymäki 2014, 302). Siirtohinnoittelu vaikuttaa 

huomattavasti konserniyhtiöiden verotettavan tulon tasoon eri maissa ja tämän 

seurauksena koko konsernin efektiiviseen veroasteeseen. Tämän vuoksi 

tuloverotuksessa on kiinnitetty huomio liiketoimien hinnoittelutilanteisiin. Siksi 

etuyhteystilanteessa siirtohinnoittelu voi poiketa toisistaan riippumattomien yritysten 

hinnoittelusta, jolloin osapuolille kertyy tuloa joko tarkoituksella tai tahattomasti, ja eri 
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tavoin kuin jos liiketoimen toinen osapuoli olisi riippumaton yritys. Monet valtiot 

menettävät suuren määrän verotuloja siirtohinnoittelun seurauksena. Mikäli 

siirtohinnoittelu on markkinaehtoista, niin tällöin se on myös laillista. Siirtohinnoittelu 

kuitenkin vaatii laki verotusmenettelystä (VML 1995/1558) 2 luvun 14b §:n mukaista 

dokumentointia. (Myrsky 2013, 322.) Siirtohinnoittelu määrittelee sen, kuinka 

kansainvälisten yritysten maailmanlaajuiset tulot jakautuvat tulojen verotusta varten 

maiden välillä, kun liiketoiminta tapahtuu yrityksen sisällä. (Sansing 2014, 1.) 

 

Siirtohinnoittelu ei ole ainoastaan kirjanpitotekniikkaa, vaan myös resurssien 

allokointimenetelmä ja sen avulla on mahdollista vältellä veronmaksua, joka vaikuttaa 

tulojen jakautumiseen sekä varallisuuteen. (Jenkins & Newell 2013, 8.) Tulojen 

jakaminen maiden kesken mahdollistaa siirtohinnoittelun väärinkäytön. Yritys voi 

siirtää voittonsa matalan verotuksen maihin ja näin välttyä suuremmilta verokuluilta. 

Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa yritysverotus on hyvin korkeaa verrattuna vaikkapa 

Irlantiin, Sveitsiin tai Luxemburgiin. Maailmankaupasta yli 60 % tapahtuu 

kansainvälisissä yrityksissä, jolloin siirtohinnoittelun merkitys on ilmeinen. 

Siirtohinnoittelun sääntöjä valvotaan yli 60 valtiossa. (Gao & Zhao 2015, 340.) 

 

3.2 Verojalanjälkiraportointi 
 

Yritysten verojalanjälki (englanniksi tax footprint) on ollut jo jonkin aikaa julkisen 

keskustelun aiheena (Knuutinen 2014b, 298). Veroraportointi sekä 

verojalanjälkiraportointi ovat nousseet tärkeiksi aiheiksi taloudellisen vastuun 

raportoinnin alueella sekä Suomessa että maailmalla, sillä esimerkiksi yrityksen 

sidosryhmät ovat kiinnostuneita yritysten toiminnasta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2015, 10–11.) Osa yrityksistä on alkanut raportoida verojen maksustaan osana 

yritysvastuuraporttejaan (Neves & Albuquerque 2019, 466). Yritykset voivat sisällyttää 

verojalanjälkiraportoinnin myös vuosikertomukseensa tai osaksi tilinpäätöstä, mutta 

monet yhtiöt kertovat tietoja myös erillisinä raportteina. Raportoinnin laajuus, 

julkaisutapa sekä laatu vaihtelevat. (Torkkel 2013a, 61; Työ- ja elinkeinoministeriö 

2015, 14.) 
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Kuvio 4. Yritysten verojalanjälki vuodelta 2017 Suomessa (Kemell, Kotamäki & 

Kujanpää 2019, 6). 
 

Kuvio 4 kuvaa yritysten verojalanjäljen koostumisen vuodelta 2017 Suomessa. 

Keskuskauppakamarin tekemän veroselvityksen mukaan yritykset maksoivat sekä 

tilittivät veroja sekä veronkaltaisia maksuja yli 63 miljardia euroa Suomessa yhteensä 

vuonna 2017. Merkittävimpiä veroja ja veronkaltaisia maksuja ovat arvonlisävero, 

verot sekä maksut, jotka liittyvät työnantajana toimimiseen, yhteisövero sekä 

ympäristöverot. Näiden lisäksi verojalanjälkeen sisältyi kiinteistöverot, haittaverot, 

yrityksen osingoista pidättämät verot sekä muut pienemmät verot. Veroista osa jää 

yritysten kuluiksi ja osan yritykset tilittävät edelleen. Verojalanjälki on kasvanut viime 

vuosien aikana. Verot ja veronluonteiset erät, joita yritykset maksoivat, ovat kasvaneet 

kaikkien verolajien osalta, kun verrataan vuoden 2015 tietoja vuoden 2017 tietoihin. 

(Kemell et al. 2019, 6–7.) 

 

Yritysvastuuta koskevassa ohjeistossa ei ole tarkasti eikä velvoittavasti määritelty sitä, 

kuinka yrityksen tulisi raportoida verojalanjäljestään. Tämän vuoksi eri yritysten välillä 

on huomattavia eroja verojalanjäljen raportoinnissa. (Torkkel 2013a, 61–62.) Useat 
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yritykset kertovat raporteissaan tuloverojen osalta maksettujen verojen 

kokonaismäärän sekä konsernitasoisen efektiivisen veroasteen. Jotkin yritykset 

kertovat maksettujen tuloverojen jakautumisen maanosittain sekä niitä vastaavat 

efektiiviset veroasteet. Vain jotkin yritykset ovat antaneet yksityiskohtaisia tietoja 

tuloverojen sekä muiden verojen maakohtaisesta jakautumisesta. Tuloverot 

raportoidaan yritysten tuloslaskelmissa, ja niiden määrät on näin ollen vielä helppo 

kerätä. Efektiivisten veroasteiden laskeminen tuloverojen osalta vaatii jo useiden 

määrittelyjen tekemistä. Toisten veromuotojen kohdalla tietojen kerääminen voi 

sisältää manuaalista työtä tai järjestelmämuutoksia. (Knuutinen 2014b, 299–300.) 

Kansainvälisten yritysten kohdalla maakohtainen raportointi on olennaisena osana 

sekä se, minkä verran veroista maksetaan veroparatiiseihin. Sen sijaan kotimaisten 

yritysten kohdalla, jotka maksavat veronsa Suomeen, on kiinnostavampaa se, 

minkälaisista verolajeista verojalanjälki koostuu ja kuinka paljon veroja maksetaan. 

(Kurittu 2018, 117.) VNK:n ohjeistuksen mukaan valtion enemmistöomisteisten 

yritysten tulee raportoida yrityksen toimintaperiaatteet ja strategia sekä kvantitatiiviset 

verotiedot. Näiden tietojen lisäksi yritys voi raportoida tätä laajemmin, mutta kyseessä 

on tällöin vapaaehtoinen raportointi. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, 14.) GRI 

puolestaan julkaisi joulukuussa 2019 uuden veroraportointia koskevan standardin 

”GRI 207: Tax”, joka tulee voimaan vuonna 2021. Yritykset voivat tukeutua kyseiseen 

ohjeistukseen vapaaehtoisessa veroraportoinnissaan. GRI 207: Tax sisältää neljä 

kohtaa, jotka ovat 1) lähestymistapa verotukseen, 2) verohallinto, valvonta ja 

riskienhallinta, 3) sidosryhmien osallistuminen ja veroihin liittyvien huolenaiheiden 

hallinta sekä 4) maakohtainen raportointi. (Knuutinen 2020, 402–403; GRI 2019b, 6–

8.) 

 

Verovastuullisuusraportoinnista on pitkään pohdittu, tulisiko raportoinnista tehdä 

pakollista lainsäädännön avulla vai riittääkö tähän vapaaehtoinen raportointi. 

Vapaaehtoisen raportoinnin hyötyinä on se, että yrityksillä on mahdollisuus keskittyä 

raportoinnissaan asioihin, jotka ovat kussakin tapauksessa olennaisia sen sijaan, että 

ne tuottaisivat kaavamaista informaatiota sekä rutiininomaista dataa. Toisaalta 

veroraportoinnin ollessa vapaaehtoista yritykset, joilla olisi eniten kerrottavaa 

verojärjestelyistään, voivat jättää kertomatta näistä järjestelyistä. (Knuutinen 2020, 

404.) PwC:n (2018, 20–21) yritysvastuubarometrissä todetaan, että 
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verojalanjälkiraportointi näyttäisi olevan vakiintumassa osaksi yritysvastuuraportointia. 

Raportoinnin sisältö on myös alkamassa standardoitua ilman pakottavaa 

lainsäädäntöä. Mitä useampi yritys alkaa raportoida verojalanjäljestään 

asianmukaisella laajuudella, sitä vähemmän olisi tarvetta säännellä pakottavia 

raportointikäytäntöjä. Barometristä voidaan huomata, että vuonna 2012 

verojalanjäljestä raportoivia yrityksiä Suomessa oli 8 %, kun vastaava luku vuonna 

2017 oli jo 55 %. Kasvu on siten ollut suurta viime vuosien aikana. De la Cuesta-

Gonzálezin ja Pardon (2019, 2185–2186) tutkimuksen mukaan jotkin yritykset ovat yhä 

haluttomia julkaisemaan täydellisiä verotietoja, sillä avoimuus aiheuttaa kustannuksia 

yritykselle. Kustannuksia syntyy esimerkiksi tietojen hankkimisesta ja hallinnoinnista, 

ja nämä kustannukset voivat heikentää yrityksen kilpailukykyä. Lisäksi yritykset voivat 

katsoa, että verotiedot voivat helpommin tuottaa negatiivisen käsityksen sidosryhmien 

keskuudessa kuin hyväksynnän. Tästä huolimatta yritykset ovat pyrkineet tuomaan 

esiin tietoja vastuullisesta verotustavastaan sekä verokäytöksestään. 

 

Kirjanpitoasetuksen 3 luvun 2 § velvoittaa yrityksiä raportoimaan tilinpäätöksen 

yhteydessä maksetut tai maksettavat verot kyseiseltä tilikaudelta sekä aikaisemmilta 

tilikausilta. Lisäksi se velvoittaa raportoimaan laskennallisen verovelan tai -saamisen 

muutoksen. Suurten pörssiyritysten täytyy laatia konsernitilinpäätös kansainvälisiä 

tilinpäätösperiaatteita noudattaen. IFRS-kirjanpitostandardit edellyttävät yrityksiltä 

maksamiensa verojen raportointia maailmanlaajuisesti taikka alueellisesti. (Knuutinen 

2014b, 116-117.) OECD:ssä on ollut käynnissä BEPS-projekti eli Base Erosion and 

Profit Shifting Project. BEPS-projektin 13. toimenpidekohta koskee maakohtaista 

raportointia (CbCR eli Country-by-Country Reporting). Maakohtainen raportointi on 

luotu erityisesti siirtohinnoittelua varten. BEPS 13 -projektin nojalla monikansallisten 

suurten yritysten on täytynyt vuodesta 2018 alkaen laatia maakohtainen raportti (Työ- 

ja elinkeinoministeriö 2015, 15; OECD 2017). Laki verotusmenettelystä (VML 

1995/1558) 2 luku 14d § vaatii, että maakohtainen raportti laaditaan, jos konsernissa 

on selvitysvelvollisen lisäksi ainakin yksi ulkomaalainen osallinen sekä 

konsernituloslaskelman liikevaihto edellisellä tilikaudella on ainakin 750 miljoonaa 

euroa. VNK:n omistajaohjausosasto on antanut ohjeistuksen vastuullaan oleville 

valtion enemmistöomisteisille yrityksille verojen raportoinnista maakohtaisesti. 

Kyseinen velvoite verojalanjälkiraportoinnista koskee valtion enemmistöomisteisia 
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yrityksiä, mutta ohjeistus kannustaa silti myös vähemmistöomisteisia yrityksiä 

verojensa raportointiin. Velvoitteen mukaan ensimmäisen kerran vuoden 2014 tiedot 

oli pakollista julkistaa. VNK:n omistajaohjausosaston antama ohjeistus on jaettu 

kolmeen pääkategoriaan, jotka ovat strategia ja toimintaperiaatteet, kvantitatiiviset 

verotiedot sekä raportin laajennus, joka on vapaaehtoinen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2015, 14.) 

 

3.2.1 Yleiset verotiedot 
 

Toimintaperiaatteiden ja strategian raportointiin kuuluu, että yritys raportoi 

veroasioidensa johtamisesta sekä antaa kuvauksen niiden organisoinnista. 

Raportoitaviin asioihin kuuluu myös verostrategian ja sen tavoitteiden sekä 

verosuunnittelun periaatteiden raportoiminen. Lisäksi tulee ilmaista 

raportointiperiaatteet ja selvitys yrityksen valitsemasta olennaisuusperiaatteesta sekä 

mahdollisista poisrajauksista. Raportointiohjeistus vaatii, että raportointi on ”raportoi 

tai selitä” eli ”comply or explain” -periaatteen mukaista. Näin ollen yrityksen tulee 

raportoida selvitys mahdollisista raportoimattomista tiedoista. Yrityksen tulee antaa 

selostus arvion perusteella mukaan valituista tiedoista ja arvioinnin perusteet. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2015, 14.) 

 

Kirjanpitolain (KPL 1336/1997) 3 luvun 2a § säätää olennaisuudesta yleisenä 

tilinpäätösperiaatteena. VNK:n omistajaohjausosaston ohjeistus 

verojalanjälkiraportoinnista painottaa myös useammassa kohdassa olennaisuuden 

periaatetta (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015). Niskalan et al. (2019, 56) mukaan 

kaikkien yritysten tulisi priorisoida rajalliset resurssinsa oman yritystoimintaansa 

kannalta olennaisimpiin yritysvastuukysymyksiin. Kirjanpitolain (KPL 1336/1997) 3 

luvun 2a § mukaan olennaisuus on määritelty siten, että seikka on silloin olennainen, 

mikäli sen jättäminen pois taikka ilmoittaminen väärin voisi vaikuttaa päätöksiin, joita 

tiedon käyttäjät raportoituun tietoon perustuen tekevät. Olennaisuutta tulee arvioida 

kokonaisuutena, sillä yksittäinen epäolennainen seikka voi muodostua olennaiseksi, 

mikäli tällaisia seikkoja on useampia. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2013/34/EU, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja 

niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
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2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 

kumoamisesta (2013/34/EU) määrittelee olennaisuuden vastaavalla tavalla. Jotta 

kirjanpitolain (KPL 1336/1997) 3 luvun 2§ säätelemä tilinpäätöksen oikean ja riittävän 

kuvan antamisvelvoite toteutuu, tulee tilinpäätöstä laadittaessa antaa erityistä 

painoarvoa sellaisten seikkojen ilmaisemiselle, jotka ovat olennaisia oikean ja riittävän 

kuvan aikaansaamiseksi. (Leppiniemi & Kaisanlahti 2016, 134.) Samoin 

verojalanjälkiraporttia laadittaessa tulee raportoida tiedoista olennaisuus huomioon 

ottaen siten, ettei raportti johda sen lukijaa harhaan vaan, että raportti antaa oikean ja 

riittävän kuvan yrityksen verojalanjäljestä. Omistajaohjauksen (2014, 1–3) mukaan 

yrityksen verojalanjälkiraportin avulla tulee pystyä arviomaan yrityksen toiminnan 

läpinäkyvyyttä ja asianmukaisuutta. Raportista tulee käydä selvästi ilmi yrityksen 

yhteiskunnallinen vaikuttavuus yrityksen omasta toiminnasta, tuotetusta lisäarvosta, 

tuloksellisuudesta sekä työllistämiseen liittyvien verojen muodossa. Kuisma ja 

Temmes (2011, 279) toteavat, että eri sidosryhmät ovat kiinnostuneita eri asioista, 

joten olennaisuuden määrittää se, millaisia tiedon tarpeita sekä intressejä eri 

sidosryhmillä on. 

 

VNK:n ohjeistuksen mukaan verojalanjälkiraportissa tulee raportoida ”raportoi tai 

selitä” -periaatteen mukaan tiedoista, joista yritys ei raportoi (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2015, 14). ”Raportoi tai selitä” -periaate on osa Corporate 

governance hallinnointikoodia, jonka mukaan yrityksen ei ole pakko raportoida tietoja, 

mikäli se selvittää syyn selitä-periaatteen mukaisesti, minkä vuoksi se ei noudata 

raportointiohjeistusta (Mähönen 2013, 577). Hallinnointikoodin tavoitteena on ollut 

luoda arvopaperimarkkinoilla toimiville yrityksille yhdenmukaiset toimintamallit ja 

säännöt tehostamalla itsesääntelyä. (Huovinen 2009, 396.) 

 

3.2.2 Kvantitatiiviset verotiedot 
 
Kvantitatiivisiin verotietoihin liittyen yritysten tulee raportoida tunnusluvut, jotka 

kuvaavat yhtiön veronmaksua. Tällaisia tunnuslukuja voivat olla tulos ennen veroja, 

liikevaihto, henkilöstön lukumäärä tai jokin muu vastaava vertailuluku. Tieto tulee 

ilmaista maittain. Yrityksen tulee raportoida kaikki tilitettävät tai maksettavat verot 

valitsemansa olennaisuusperiaatteen mukaisesti verolajeittain ja maittain sekä julkiset 
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tuet, jotka yritys on vastaanottanut. Yrityksen tulee raportoida edellä mainitut tiedot 

myös OECD:n määrittelemien veroparatiisivaltioiden osalta. Lisäksi tulee raportoida 

luovutettujen ja hankittujen yhtiöiden osuus omistuksen alkuhetkestä omistuksen 

loppuhetkeen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, 14.) 

 

Valtionavustuslain (VAL 2001/688) 1 luku 4 § määrittelee, että julkisilla tuilla 

tarkoitetaan valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön, julkisoikeudellisen säätiön tai 

laitoksen jakamaa tai sen varallisuudesta maksettavaa avustusta, rahoitusta, lainaa, 

takausta, korkotukea, maksuhelpotusta tai muuta vastaavaa taloudellista etuutta. Sillä 

voidaan tarkoittaa myös Euroopan yhteisön tai muusta Euroopan unionin 

varallisuudesta annettavaa tukea, paitsi ei verojärjestelmän kautta annettavaa tukea. 

EU:n artiklan 107 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, konsolidoitu 

toisinto – kolmas osa: unionin sisäiset politiikat ja toimet – VII osasto: kilpailua, 

verotusta ja lainsäädännön lähentämistä koskevat yhteiset säännöt – 1 luku: 

Kilpailusäännöt – 2 jakso: Valtion tuki – 107 artikla (aiempi EY-sopimuksen 87 artikla) 

1 kohdassa määritellään, että valtion varoista myönnetty tuki, joka uhkaa taikka 

vääristää kilpailua suosimalla jotain tuotannonalaa tai yritystä ei sovi sisämarkkinoille 

sen osalta kuin sillä on vaikutusta jäsenmaiden väliseen kauppaan. 

 

3.2.3 Vapaaehtoiset verotiedot 
 

Vapaaehtoisiin raportoitaviin tietoihin kuuluvat investoinnit ja hankinnat maittain. 

Lisäksi voidaan raportoida täsmäytyslaskelmat efektiivisen tuloverokannan osalta 

sekä laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutosten osalta. Vapaaehtoisiin 

raportoitaviin asioihin kuuluu myös yhden tai useamman aikaisemman vuoden lukujen 

raportoiminen sekä ulkopuolinen riippumaton varmennus, jonka avulla voidaan lisätä 

raportin luotettavuutta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, 14.) 

 

Sekä yritysvastuuraportteja että myös verojalanjälkiraportteja voidaan varmentaa 

ulkopuolisen riippumattoman varmennuksen avulla eli ulkopuolisen osapuolen 

toimesta. On tutkittu, parantaako ulkopuolinen varmentaminen 

vastuullisuusraportoinnin laatua. Tulokset osoittavat, että varmentamisen käyttäminen 

voi parantaa raportin laatua tunnistamalla epätarkkuudet aiemmissa raporteissa ja 
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parantamalla määritelmiä, laajuutta ja menetelmiä, jotka vaativat oikaisua 

vertailtavuuden vuoksi. Varmennuksen avulla voidaan myös löytää mahdolliset virheet 

helpommin sekä parantaa raportin esitystapaa, muotoilua ja luettavuutta. (Ballou, 

Chen, Grenier & Heitger 2018, 185; Watts 2015, 23.) 

 

3.3 Vastuullisuusraportoinnin tarvetta selittäviä teorioita 
 

Seuraavissa luvuissa käsitellään teorioita, jotka ovat merkityksellisiä 

vastuullisuusraportoinnin kannalta. Teorioiden avulla voidaan selittää sitä, miksi 

yritykset raportoivat yritysvastuustaan tai verojalanjäljestään. Käsiteltävät teoriat ovat 

sidosryhmäteoria, legitimiteettiteoria sekä tilivelvollisuusteoria. 

 

3.3.1 Sidosryhmäteoria 
 

Sidosryhmäteorian historia yltää 1965-luvulle, mutta tunnetuksi se tuli Freemanin 

julkaisun Strategic management: A stakeholder approach ilmestyttyä 1980-luvulla. 

(Carroll & Näsi 1997, 46). Sidosryhmäteoria on nostanut esiin kysymyksiä 

oikeudenmukaisuudesta (Freeman 2010, 8). Teoria alkaa oletuksella, että arvot ovat 

välttämätön ja selvä osa liiketoimintaa. Teoria keskittyy kahteen pääkysymykseen, 

jotka ovat seuraavat: Mikä yrityksen tarkoitus on? Mikä vastuu johdolla on 

sidosryhmille? (Freeman, Wicks & Parmar 2004, 364.) Yritys voi selvitä pitkän 

aikavälin kuluessa vain, mikäli se pystyy täyttämään keskeisten sidosryhmiensä 

tarpeet (Niskala et al. 2019, 88). Freemanin ja Purnellin (2012, 112-113) mukaan 

osakkeenomistajia on pidetty jo kauan liiketoiminnan tärkeimpänä sidosryhmänä. 

Sidosryhmäteorian mukaan yritykset eivät kuitenkaan ole vastuuvelvollisia ainoastaan 

osakkeenomistajilleen, vaan niiden tulee huomioida myös kaikkien muiden 

sidosryhmien vastakkaiset edut, jotka voivat vaikuttaa yrityksen tavoitteiden 

saavuttamiseen (Freeman 1984). Siten yrityksiä tulisi johtaa kaikkien niiden hyväksi, 

joilla on sidos yritykseen. Sidosryhmäteoriaa käytetään analysoimaan niitä ryhmiä, 

joille yrityksen tulisi olla vastuussa. (Omran & Ramdhony 2015, 44; Melé 2008, 63-

64.). Näsin (1995, 19) mukaan sidosryhmäajattelulla tarkoitetaan tapaa käsittää yritys 

ja tämän toiminta sidosryhmäkonseptien ja ehdotusten mukaisesti. Ajatuksena on, että 
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”ryhmät”, joilla on ”sidos” yrityksen kanssa ja, jotka ovat siten vuorovaikutuksessa 

yrityksen kanssa mahdollistavat yrityksen toiminnan. 

 

Yrityksen sidosryhmiä (stakeholders) ovat henkilöt tai ryhmät, joihin yritykset 

toiminnallaan vaikuttaa tai jotka voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan (Savage, Bunn, 

Gray, Xiao, Wang, Wilson & Williams 2010, 22). Suurin osa sidosryhmäteorian 

kannattajista näkee yrityksen kolmena tärkeimpänä sidosryhmänä työntekijät, 

asiakkaat sekä sijoittajat. Jos veronmaksua ajatellaan vain näiden kolmen 

sidosryhmän näkökulmasta, voi veronmaksu näyttäytyä vain kustannuseränä, sillä 

verojen minimoimisella yrityksellä voisi jäädä rahaa enemmän työntekijöidensä 

palkkoihin, alhaisempien hintojen asettamiseen sekä yrityksen kannattavuuden 

parantamiseen. Kuitenkin kun sidosryhmäajattelua laajennetaan ja otetaan valtio 

mukaan ajatteluun, tällöin näkemys asiasta muuttuu. (Dowling 2013, 183.) 

Sidosryhmät vaativat yrityksiltä avoimuutta, vastuullisuutta sekä strategisia tietoja, 

jotka yhdistävät menneisyyden, tulevaisuuden riskeihin ja mahdollisuuksiin. (Rupley et 

al. 2017, 172; Herremans, Nazari & Mahmoudian 2016, 417). 

Vastuullisuusraportoinnin tärkeänä tehtävänä on tukea vastuuviestinnän 

uskottavuutta. Lukijan tulee voida luottaa, että tiedot antavat tilanteesta oikean kuvan. 

Raportoinnin luotettavuus koostuu useista elementeistä, kuten teknisestä 

tarkkuudesta sekä arvovalinnoista. (Kuisma & Temmes 2011, 277–278.) Raportoinnin 

avulla voidaan viestiä liiketoiminnan mahdollisuuksista ja riskeistä ympäristövastuun 

sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osa-alueilla. Raportointi toimii myös 

yritysjohdon ja sidosryhmien työvälineenä, jonka avulla voidaan arvioida helpommin 

yrityksen arvoon vaikuttavia asioita, kuten aineetonta pääomaa, osaamista, 

ympäristövastuuta sekä sosiaalista vastuuta. Se toimii myös välineenä kestävän 

kehityksen edistämisessä. Tällaisten asioiden raportointi sekä mittaaminen voivat olla 

useille yrityksille välttämätöntä, jotta ne pystyvät osoittamaan toimintansa oikeutuksen 

sidosryhmien näkökulmasta. (Niskala et al. 2019, 111–112.) Asioiden mittaaminen 

ylipäätään on asia, jonka avulla voidaan saavuttaa tiettyjä päämääriä. Liian 

epämääräiset tavoitteet ja määritelmät voivat jäädä pinnallisiksi ja eivät siten toteudu. 

Jos yritys kuitenkin mittaa ja valvoo asettamiaan vastuullisuuden mittareita ja niiden 

kehittymistä ajan kuluessa, se voi helpommin päästä tavoitteisiinsa ja siten luoda 

lisäarvoa ja luottamusta sidosryhmillensä. 
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Yritysten näkökulmasta on oleellista miettiä sitä, mitkä sidosryhmistä ovat 

kiinnostuneita yrityksen veronmaksusta. Tämän pohjalta tulee harkita, kuinka paljon 

tätä tiedontarvetta on kannattavaa täyttää. (Knuutinen 2014b, 300.) Hillenbrandin et al. 

(2019, 423) mukaan yritysten tulisi aloittaa yhteydenpito sidosryhmiensä kanssa 

kuuntelun ja osallistavan keskustelun avulla. Carrollin (2015, 87) mukaan vastuullisesti 

toimivat yritykset näkevät vaivaa suunnitellessaan politiikkaansa, päätöksiänsä sekä 

toimintaansa voidakseen ottaa huomioon myös sidosryhmänsä. 

 

Longhorn et al. (2016) tutkivat monikansallisten yritysten maakohtaisen raportoinnin 

tavoitetta ja laajuutta Australiassa tapaustutkimuksena kaivannaisteollisuuden 

toimialalla. Sidosryhmäteoriaa hyödyntäen artikkelissa väitetään, että kattavan 

maakohtaisen raportoinnin tulisi auttaa kaikkia niitä lukuisia tiedon käyttäjiä, jotka ovat 

tekemisissä monikansallisten yritysten kanssa. Tulisi myös varmistua, että 

monikansalliset yritykset voidaan pitää vastuussa niistä, joihin ne liiketoiminnallaan 

vaikuttavat. 

 

3.3.2 Legitimiteettiteoria 
 

Legitimiteetti on prosessi, jolla yritys perustelee oikeuttaan olemassaolollensa. 

Legitimiteettiteoria johdetaan legitimiteetin käsitteestä, joka on määritelty ehdoksi tai 

tilaksi, joka esiintyy, kun yhteinen arvojärjestelmä on yhdenmukainen 

yhteiskunnallisen arvojärjestelmän kanssa, johon yritys kuuluu. Mikäli näiden 

arvojärjestelmien välillä on suuri ero, tällöin yrityksen legitimiteettiä vaarannetaan. Jos 

yritys ei noudata yhteiskunnan vaatimuksia, se voi vaikuttaa yhteiskunnan 

näkemyksiin yrityksen hyväksyttävyydestä. Monet yhteiskunnan osapuolet, kuten 

kuluttajat, sijoittajat, työntekijät ja muut voivat kieltäytyä tekemästä kauppaa yritysten 

kanssa, joilla on huono maine ympäristökäyttäytymisen osalta. (Mousa & Hassan 

2015, 42-43; Hooghiemstra 2000, 55–65.) Mainetta onkin pidetty yhtenä yrityksen 

tärkeimmistä aineettomista hyödykkeistä (Kim 2019, 1157). Duffin (2016, 76) 

tutkimuksessa todetaan, että legitimiteetti, maine sekä asema täydentävät toisiaan. 

Pelkällä legitimiteetillä yritys voi saada toimiluvan, mutta ilman mainetta tai asemaa on 

epätodennäköistä, että yritys kykenee saavuttamaan tavoitteensa. Yrityksen 

toteuttama talous- ja vastuuraportointi voidaan nähdä legitimoivana tapana, jonka 
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avulla voidaan yhdistää yhteiskunnallisia arvoja sekä taloudellista toimintaa. 

(Mätäsaho & Niskala 1997, 85). Suchmanin (1995, 574) mukaan tietyllä 

käyttäytymismallilla on legitiimiys, kun jokin tarkkailijaryhmä kokonaisuutena hyväksyy 

käyttäytymismallin. Yksittäinen poikkeama käyttäytymismallissa ei poista saavutettua 

legitiimiyttä. 

 

Legitimiteettiteoria on yksi keskustelluimmista teorioista, joilla selitetään vapaaehtoista 

yritysvastuu- ja ympäristöraportointia koskevaa ilmiötä yrityksen viestinnässä 

(Deegan, Rankin & Tobin 2002, 312–343; O´Donovan 2002, 344–366). Viestinnällä on 

keskeinen rooli yritysten moraalisen legitiimiyden lisäämisessä (Kim 2019, 1144).  

Monissa tutkimuksissa on tutkittu yritysten motivaatiota yritysvastuu- sekä 

ympäristöraporttien laatimiseen. Tähän on olemassa useita syitä, kuten erilaiset 

ympäristölait sekä sidosryhmien aiheuttamat ympäristöpaineet. Useat tutkimukset 

osoittavat, että legitimiteettiteoria on yksi todennäköisempiä selityksiä 

ympäristönäkökulmien lisääntymiselle 1980-luvun alusta lähtien. (Mousa & Hassan 

2015, 41; Hooghiemstra 2000, 55–65; O´Donovan 2002, 344.) 

 

Legitimiteettiteorian mukaan yritykset pyrkivät saamaan, ylläpitämään tai korjaamaan 

legitimiteettiään yritysvastuu- ja ympäristöraportoinnin muodossa (Mousa & Hassan 

2015, 41). Useat pörssiyritykset raportoivat myös verotietoja yritysvastuuraporteissaan 

(Fallan & Fallan 2019, 3). Tutkimuksissa on pyritty löytämään selitys sille, miksi 

yritykset julkaisevat yritysvastuu- ja ympäristöraportteja. Tutkimuksissa on 

hyödynnetty monia erilaisia teoreettisia näkökulmia yritettäessä selittää julkistamisen 

syitä, joista legitimiteettiteoria on ollut hallitseva näkökulma. (Mousa & Hassan 2015, 

41; Deegan et al. 2002, 312–343; Deegan 2002, 282–304; O´Donovan 2002, 344–

366.) Legitimiteettiteorian perustuessa ajatukseen, että yrityksen ja yhteiskunnan 

välillä on niin sanotusti yhteiskunnallinen sopimus, yritykset pyrkivät legitimoimaan 

yritystoimintaansa harjoittamalla yritysvastuuraportointia saadakseen yhteiskunnalta 

hyväksyntää ja turvaamaan siten olemassaolonsa jatkuvuuden. (Omran & Ramdhony 

2015, 43.) Yritysvastuuraportointi ei kuitenkaan takaa yrityksen vastuullista toimintaa, 

sillä Lightstonen ja Driscollin (2008, 7) tutkimuksen mukaan jotkin yritykset ovat 

käyttäneet legitimiteetin saavuttamiseksi tietoisesti vaikeaselkoista kieltä 



 50 

yritysvastuuraporteissaan. Toiset yritykset ovat myös valikoineet tietoja, joista 

raportoivat sekä ovat raportoineet tulevaisuuden odotuksistansa liian positiivisesti. 

 

Lanisin ja Richardsonin (2013) tutkimuksen tarkoituksena oli testata 

legitimiteettiteoriaa empiirisesti vertaamalla yritysvastuun tiedonantoa yrityksissä, 

jotka hyödyntävät aggressiivista verosuunnittelua sellaisiin yrityksiin, jotka eivät käytä 

aggressiivista verosuunnittelua toiminnassaan Australiassa. Tutkimusaineisto koostui 

40 yrityksestä, joista puolet oli syyllistynyt aggressiiviseen verosuunnitteluun ja puolet 

ei hyödyntänyt toiminnassaan aggressiivista verosuunnittelua. Tutkimuksen tulokset 

osoittavat positiivisen ja tilastollisesti merkittävän yhteyden aggressiivisen 

verosuunnittelun ja yritysvastuun tiedonannon välillä, mikä vahvistaa 

legitimiteettiteorian aggressiivisen verosuunnittelun yhteydessä. Tutkimuksen mukaan 

silloin, kun yritystoiminnan ja yhteiskunnallisten odotusten välillä on eroja, johto käyttää 

tiedotusvälineinä vuosikertomuksia, joiden avulla se pyrkii lievittämään yhteiskunnan 

huolenaiheita tai paremminkin sitä, mitä sen mielestä pidetään yhteiskunnan 

huolenaiheina. Yritykset, jotka toteuttavat aggressiivista verosuunnittelua, raportoivat 

laajemmin lievittääkseen mahdollisia yhteiskunnallisia huolenaiheita, joita 

aggressiivinen verosuunnittelu aiheuttaa. Raportoimalla veroistaan laajemmin, 

yritykset pyrkivät osoittamaan, että ne täyttävät yhteiskunnan odotukset muilla tavoin 

lieventääkseen aggressiivisen verosuunnittelun kielteisiä vaikutuksia. 

 

Hardeckin ja Kirnin (2016) tutkimuksen aiheena oli yritysten veroraportointi osana 

yritysvastuuta. He tutkivat aihetta vuosina 2007–2012 Iso-Britanniassa, Saksassa 

sekä Yhdysvalloissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, pitävätkö yritykset itse 

veronmaksua osana yritysvastuuta. Tutkimusaineisto koostui 90 pörssiyrityksen eli 

yhteensä 540 yritysvuoden datasta. Tutkimuksen mukaan yritysten verotietojen taso 

oli melko matala. Verotietojen julkistamisen taso kuitenkin nousi merkittävästi ajan 

myötä erityisesti Iso-Britanniassa. Eroja valtioiden välillä selittävät ainakin kulttuuriset 

erot, yhteiskunnalliset säännöt sekä valtioneuvoston asetukset. Raportoinnista oli 

havaittavissa myös huomattavia eroja asenteissa verotusta kohtaan. Verotuksen 

epätasainen kohtelu yritysvastuuraporteissa korostaa verojen monimutkaista roolia 

yritysvastuussa. Yritykset, joiden efektiivinen veroaste on alhaisempi ja joista media 

on luonut negatiivisen kuvan veroasioissa sekä joilla on toimialakohtainen 
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sidosryhmien painostus, raportoivat helpommin veroasioistaan. Tämä on siten 

sidosryhmäteoriaan sekä legitimiteettiteoriaan perustuvien ennusteiden mukaista. Osa 

yrityksistä näytti harjoittavan verotietojen raportointia hallintastrategiana sen sijaan, 

että harjoittaisi rehellistä ja kriittistä yritysvastuuraportointia. 

 

3.3.3 Agenttiteoria 
 

Agenttiteoriassa agentti on tilivelvollinen päämiehelleen. Agentin tulee luoda arvoa 

päämiehen velvoittamien toimien mukaisesti sopimukseen perustuen. Tilivelvollisuus 

syntyy, kun päämiehen ja agentin välillä on sopimus, joka määrittelee osapuolten 

oikeudet sekä vastuut. Sopimuksen täytyy luoda tarpeeksi kovat sanktiot sekä 

kannusteet agentille, jotta tämä toimisi päämiehen intressien mukaan. Tilivelvollisuus 

voidaan käsittää velvollisuutena toimista, joista tilivelvollinen on vastuussa. Tämä 

vastuu on yrityksen toimintaa sekä raportointia näistä toimista. Tilivelvollisella on 

velvoite antaa informaatiota päämiehelle, jolla puolestaan on oikeus saada 

informaatiota. Näin ollen informaatio on keskeisessä roolissa tilivelvollisuusajattelussa. 

(Jensen & Meckling 1976; Mätäsaho & Niskala 1997, 78–79; Power 1991, 31.) 

Tilivelvollisuusmallin mukaan yrityksen tulee tuottaa, todentaa ja julkaista 

laskentainformaatiota. Tilivelvollisuus täyttyy vain, jos edellä mainitut kohdat toteutuvat 

riittävän hyvin. Tehokkaan tilivelvollisuussuhteen vaatimuksena on joko lakisääteinen 

velvoite tai yhteiskunnan riittävän suuri vaatimus raportoimiselle. (Mätäsaho & Niskala 

1997, 78–79.) 

 

Vallan merkitykselle on olemassa erilaisia käsityksiä tilivelvollisuussuhteessa 

(Mätäsaho & Niskala 1997, 79). Gray, Owen ja Adams (1996, 43) ovat määritelleet 

tilivelvoitteen termin neutraaliksi vallan suhteen, sillä vallan sijaan informaatio-oikeudet 

määrittävät ennen kaikkea tilivelvollisuutta. Sen sijaan Mätäsahon & Niskalan (1997, 

80) mukaan Perks (1993, 40–41) toteaa, että tilivelvollisuussuhteessa valta on 

keskeinen tekijä, sillä se mahdollistaa tilivelvollisen kontrolloinnin. Jos yritys raportoi 

vapaaehtoisesti, silloin kyseessä ei ole tilivelvollisuusraportointi, vaan yritys pyrkii 

legitimiteettiin toiminnassaan (Tricker 1983; Stewart 1984; Mätäsaho & Niskala 1997, 

79–80.) 
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Agenttiongelman olennaisia piirteitä on, että päämiehen ja agentin intressit eroavat 

toisistaan ja päämiehellä on puutteellista informaatiota agentin toiminnasta. Nämä 

piirteet määrittelevät ongelman, ja ongelma johtaa kustannuksiin sekä 

tehottomuuteen, jotka yhteiskunta lopulta kantaa. (Bosse & Phillips 2016, 276.) Papaj-

Wlislocka (2018) tutki artikkelissaan yritysvastuuraportoinnin ja muiden kuin 

taloudellisten tietojen raportoinnin vaikutuksia informaation 

epäsymmetriaongelmassa. Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että informaation 

epäsymmetriaa ei voida poistaa kokonaan. Vaikka pääsy internetiin onkin laaja-alaista, 

on olemassa sidosryhmiä, jotka saavat riittämättömästi informaatiota. Informaation 

epäsymmetriaa olisi kuitenkin suotavaa pyrkiä rajoittamaan ilmiön negatiivisten 

vaikutusten vuoksi. Laskentatoimen ulkomainen kirjallisuus (kuten Kieso & Weygandt, 

1995) korostaa tarvetta laajentaa perinteisiä taloudellisia raportteja sisällyttämällä 

raportteihin ei-taloudellisia tietoja. Suurempi esitetty informaatiomäärä voi osaltaan 

vähentää informaation epäsymmetriaongelmaa. Merkittävä ongelma on kuitenkin 

julkaistujen muiden kuin taloudellisten tietojen sekä yritysvastuuraporttien 

varmentaminen, sillä tilintarkastajalla ei ole velvoitetta näiden raporttien 

tarkastamiselle. Tämä voi olla kyseenalaista tietojen luotettavuuden kannalta. 
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4. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 
 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksessa käytetty aineisto, ja aineistoa koskevia 

tarkempia tietoja. Tämän jälkeen käydään läpi tutkimuksessa käytetyt menetelmät. 

Tämän tutkimuksen kohdalla menetelmänä käytetään sisällönanalyysiä. Lopuksi 

käydään läpi tarkempi kuvaus siitä, kuinka tämä tutkimus toteutettiin. 

 

4.1 Tutkimusaineisto 
 

Tutkimukseen valittiin valtion enemmistöomisteiset yritykset, koska VNK:n 

omistajaohjausosasto on antanut näille yrityksille ohjeistuksen 

verojalanjälkiraportointia varten ja on velvoittanut näitä yrityksiä raportoimaan 

verojalanjäljestään siten, että vuoden 2014 tiedot tuli julkistaa. Näin ollen valittaessa 

valtion enemmistöomisteiset yritykset tutkimuskohteeksi, tutkimusaineisto saadaan 

kerättyä varmemmin. Lisäksi valtion enemmistöomisteisten yritysten raportointia 

voidaan verrata niitä velvoittavaan ohjeistukseen. Tutkimukseen pyrittiin valitsemaan 

keskenään vertailukelpoisia yrityksiä ja tämän vuoksi oli tärkeää valita tutkimukseen 

yksi toimiala. Toimialaksi valikoitui energia-ala, sillä tämän toimialan osalta saatiin 

kerätyksi mahdollisimman monta yritystä tutkimukseen ja siten tutkimusaineistosta 

saatiin mahdollisimman laaja. Tutkimukseen valittiin kaikki valtion 

enemmistöomisteiset energia-alalla toimivat yritykset, joita on yhteensä kuusi 

kappaletta. Nämä yritykset ovat Neste Oyj, Fortum Oyj, Gasum Oy, Fingrid Oyj, Vapo 

Oyj sekä Kemijoki Oy. Seuraavana jokaisesta yrityksestä lyhyt yritysesittely. 

 

Neste Oyj tuottaa jalostettua dieseliä jätteistä ja tähteistä sekä uusiutuvaa 

lentopolttoainetta. Se toimii teknologian edelläkävijänä öljytuotteiden jalostajana sekä 

tutkii, kuinka jätemuovista olisi mahdollista valmistaa raaka-ainetta uusiin 

muovituotteisiin. Neste Oyj sijoittautui vuonna 2020 maailman kolmanneksi 

vastuullisimmaksi yritykseksi kansainvälisellä vastuullisten yritysten listauksella. 

(Neste Oyj 2020.) 
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Fortum Oyj toimii johtavana energiayhtiönä, ja se kehittää sekä tarjoaa ratkaisuja 

sähköön, lämpöön, jäähdyttämiseen sekä resurssitehokkuuden parantamiseen liittyen. 

Lisäksi se tarjoaa energia-alan yrityksille asiantuntijapalveluita parempien 

energiavalintojen tekemiseksi. Yritys toimii ympäri maailmaa useissa eri maissa ja 

tarjoaa asiantuntijapalveluja maailmanlaajuisesti. (Fortum Oyj 2020b.) 

 

Fingrid Oyj on vastuussa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Suuret tehtaat ja 

voimalaitokset sekä alueelliset jakeluverkot ovat liitoksissa kantaverkkoon, joka on 

sähkönsiirron runkoverkko. Fingridin vastuuseen kuuluvat kantaverkon käytön 

suunnitteleminen ja valvonta sekä verkon kehittäminen ja ylläpito. (Fingrid Oyj 2020a.) 

 

Gasum Oy on pohjoismainen energiayritys sekä energiamarkkinoiden ja kaasualan 

asiantuntija. Yritys tarjoaa teollisuudelle sekä yhdistettyyn lämmön ja sähkön 

tuotantoon kustannustehokasta ja puhdasta energiaa ja raaka-aineita Suomessa, 

Ruotsissa sekä Norjassa. Yritys toimii pohjoismaiden johtavana biokaasun tuottajana 

sekä biohajoavien jätejakeiden käsittelijänä. Yritykselle vastuullisuus sekä 

taloudellisen, sosiaalisen että ympäristövastuun kannalta on olennaista. (Gasum Oy 

2020.) 

 

Vapo Oy on kansainvälinen monialakonserni. Se edistää puhdasta ja vedenkulutusta 

vähentävää paikallista elintarviketuotantoa, tarjoaa paikallisia polttoaineita sekä 

lämmön- ja höyryntuotantoratkaisuja. Yritys kehittää uusia tuotteita saastuneen 

ympäristön puhdistamiseksi ja luo hyvinvointia työllistämällä, kierrättämällä sekä 

luomalla viihtyisiä elinympäristöjä. (Vapo Oy 2020.) 

 

Kemijoki Oy on Suomen keskeisin vesi- ja säätövoiman tuottaja. Yritys omistaa 20 

vesivoimalaitosta, joista suurin osa sijaitsee Kemijoen vesistöalueella. Vesivoima on 

merkittävä energianlähde sen vuoksi, että se on säätövoimaa eli tuotantoa on 

mahdollista säädellä tarpeen mukaan. Vesivoiman avulla voidaan korvata 

energiantuotanto, kun tuulivoiman tuotanto estyy liian tyynen sään vuoksi. Yritykselle 

keskeistä on vastuullinen toiminta. (Kemijoki Oy 2020.) 
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Tutkimuksessa käsitellään yritysten verojalanjälkiraportteja suhteessa VNK:n 

omistajaohjausosaston antamaan ohjeistukseen verojalanjälkiraportoinnista. 

Tutkimuksessa vastataan kysymykseen, mitä yritykset ovat raportoineet 

verojalanjälkiraporteissaan ja tarkastellaan ilmiöiden kehittymistä viimeisen viiden 

vuoden aikana eli vuosina 2015–2019. Taulukossa 1 näkyy tutkimukseen valittujen 

yritysten tarkemmat toimialakohtaiset tiedot. Taulukosta nähdään myös valtion 

omistusosuudet ja kuten voidaan havaita, Neste Oyj sekä Fingrid Oyj eivät taulukossa 

näkyvien lukujen mukaan ole yli 50-prosenttisesti valtion omistamia yrityksiä. Neste 

Oyj:n osakkeista valtio on myynyt viime vuosien aikana osan omistuksestaan ja valtio 

omistaa siten enää hieman alle puolet Neste Oyj:n osakkeista (Valtioneuvoston 

viestintäosasto 2018). Neste Oyj on kuitenkin listattu VNK:n enemmistöomisteiseksi 

yritykseksi, joten tässä tutkimuksessa sen katsotaan lukeutuvan valtion 

enemmistöomisteisiin yrityksiin (VNK 2020). Fingrid Oyj:stä valtion suorassa 

omistuksessa on 28,4 %, mutta tämän lisäksi Huoltovarmuuskeskus omistaa 24,9 % 

Fingrid Oyj:n osakkeista (Fingrid Oyj 2020b). Nämä luvut yhteen laskemalla (53,3 %), 

voidaan todeta, että myös Fingrid Oyj lukeutuu valtion enemmistöomisteisiin yrityksiin. 

 

Taulukko 1. Yritysten toimialat sekä valtion omistusosuudet vuonna 2019. 

Yritys Toimiala Valtion omistusosuus (%) 
vuonna 2019 

Neste Oyj Öljynjalostus 44,7 
Fortum Oyj Energiantuotanto 50,8 
Gasum Oy Maakaasun tukkukauppa 100 
Fingrid Oyj Sähkön voimansiirtopalvelu 28,4 
Vapo Oy Turve- ja puuteollisuus 50,1 
Kemijoki Oy Energiantuotanto 50,1 

 

Taulukosta 2 voidaan havaita, että tutkimukseen valikoituneet yritykset ovat kooltaan 

hyvin erikokoisia ja liikevaihto vaihtelee kymmenien miljoonien ja kymmenien 

miljardien eurojen välillä. Tämä voi osaltaan vaikeuttaa raporttien keskinäistä 

vertailukelpoisuutta, sillä erikokoisten yritysten raportoinnissa voi näkyä eroja. Lisäksi 

yritysten erot toimintamaissa voivat vaikeuttaa raporttien vertailukelpoisuutta osan 

yrityksistä toimiessa pitkälti vain Suomessa ja toisten ollessa hyvinkin kansainvälisiä 

yrityksiä. 
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Suurin osa yrityksistä oli raportoinut tiedot suomeksi. Gasum Oy raportoi tiedot aluksi 

suomeksi, mutta vuodesta 2017 lähtien se raportoi tiedot englanniksi. 

Verojalanjälkiraporttien sivumääräinen laajuus vaihteli yritysten kesken melko paljon. 

Sivumäärät vaihtelivat välillä 1–12 siten, että Fortum Oyj:n verojalanjälkiraportti oli 

sivumäärältään pisin ja Kemijoki Oy:n raportti oli puolestaan lyhin. Liikevaihdoltaan 

suurimmat yritykset Neste Oyj sekä Fortum Oyj olivat määritelleet keskeisimmät 

verojalanjälkeen liittyvät käsitteet raporteissaan. Liikevaihdon osalta taulukon 2 tiedot 

on kerätty verojalanjälkiraporttien lisäksi yritysten tilinpäätöksiltä ja vuosikertomuksilta, 

koska kaikki yritykset eivät raportoineet liikevaihtoaan verojalanjälkiraporteillaan. 

(Fortum Oyj 2016, Fortum Oyj 2020a, Fingrid 2016, Fingrid 2020). Kun verrataan 

vuosia 2015 ja 2019, niin voidaan todeta, että kaikkien yritysten liikevaihto oli kasvanut. 

Lisäksi kaikkien yritysten verojalanjälkiraportit olivat sivumäärällisesti laajentuneet tai 

pysyneet samanpituisina, poikkeuksena Vapo Oy, jonka veroraportoinnin sivumäärä 

oli supistunut. Taulukossa 2 on kerrottu tarkemmin verojalanjälkiraportoinnin yleisiä 

vertailutietoja yrityksistä vuosilta 2015 sekä 2019. 

 

Taulukko 2. Yleistä verojalanjälkiraportoinnista vuosina 2015 ja 2019. 

  Liikevaihto (M€) Kieli Sivumäärä 
Käsitteet 
määritelty 

Vuosi 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 
Neste Oyj 11 131,0 15 840,0 Suomi Suomi 3 4 Kyllä Kyllä 
Fortum Oyj 3 459,0 5 447,0 Suomi Suomi 7 12 Kyllä Kyllä 
Gasum Oy 915,5 1 127,6 Suomi Englanti 2 3 Ei Ei 
Fingrid Oyj 600,2 789,4 Suomi Suomi 1 2 Ei Ei 
Vapo Oy 459,8 533,7 Suomi Suomi 4 2 Ei Ei 
Kemijoki Oy 38,7 53,0 Suomi Suomi 1 1 Ei Ei 

 

Yrityksistä ainoastaan Kemijoki Oy toimi koko tarkastelujakson ajan pelkästään 

Suomessa. Fingrid Oyj toimi aluksi pelkästään Suomessa, mutta vuodesta 2018 

lähtien sillä oli vähäistä toimintaa myös Tanskassa. Gasum Oyj toimi koko 

tarkastelujakson ajan Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa, joten sen toimintamaissa ei 

ollut vaihtelua tarkasteluvuosien välillä. Neste Oyj:n, Fortum Oyj:n sekä Vapo Oy:n 

raportoimien toimintamaiden määrä kasvoi vuodesta 2015 vuoteen 2019. Taulukossa 

3 on määritelty yritysten toimintamaat vuosina 2015 sekä 2019. 
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Taulukko 3. Yritysten toimintamaat vuosina 2015 ja 2019. 

Vuosi Yritys Toimintamaat 
2015 

Neste Oyj 
Suomi, Bermunda, Guernsey 

2019 
Suomi, Sveitsi, Bermunda, Guernsey, Hollanti, Singapore, 
Bahrain 

2015 
Fortum Oyj 

Suomi, Ruotsi, Venäjä, Puola, Viro, Belgia, Alankomaat, 
Irlanti, Guernsey, Caymansaaret, Luxemburg 

2019 

Suomi, Ruotsi, Venäjä, Puola, Viro, Belgia, Alankomaat, 
Irlanti, Guernsey, Caymansaaret, Norja, Tanska, Saksa, 
Latvia, Liettua, Intia, Iso-Britannia 

2015 Gasum Oy Suomi, Norja, Ruotsi 
2019 Suomi, Norja, Ruotsi 
2015 Fingrid Oyj Suomi 
2019 Suomi, Tanska 
2015 Vapo Oy Suomi, Ruotsi, Viro 
2019 Suomi, Ruotsi, Viro, Alankomaat 
2015 Kemijoki Oy Suomi 
2019 Suomi 

 

Yritykset olivat raportoineet verojalanjäljestään vuosikertomuksen tai 

yritysvastuuraportin mukana sekä erillisinä verojalanjälkiraportteina. Fingrid Oyj ja 

Kemijoki Oy raportoivat verojalanjäljestään vuosikertomustensa mukana. Gasum Oy 

sekä Vapo Oy olivat liittäneet verojalanjälkensä osaksi yritysvastuuraporttiaan. Neste 

Oyj sekä Fortum Oyj olivat puolestaan raportoineet verojalanjäljestään erillisinä 

raportteina. Raportointitavat näyttivät jakautuvan tasaisesti eri raportointimuotoihin, 

eikä vuosien välillä näkynyt olevan vaihtelua raportointitavoissa. Kuviossa 5 on esitetty 

raportointitavan jakautuminen yritysten kesken vuosina 2015–2019. 
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Kuvio 5. Verojalanjälkiraportointitavat vuosina 2015–2019. 

 

Aineisto koostuu siis kuuden yrityksen viiden vuoden verojalanjälkiraporteista. Näin 

ollen tutkimusaineisto muodostuu yhteensä 30 verojalanjälkiraportista. Kolmasosa 

raporteista on erillisiä verojalanjälkiraportteja, kolmasosa verojalanjälkiraporteista on 

liitetty yritysvastuuraporttien mukaan ja kolmasosa vuosikertomusten mukaan. 

 

4.2 Tutkimusmenetelmät 
 

Tämä tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadullinen 

tutkimus on joukko erilaisia tulkinnallisia tutkimustapoja, jotka toteutetaan 

luonnollisissa olosuhteissa. Laadullinen tutkimus on hankalasti määriteltävissä, koska 

sillä ei ole teoriaa tai paradigmaa, joka olisi kokonaan sen omaa, eikä sillä ole täysin 

itsenäisiä menetelmiä. (Metsämuuronen 2008, 9.) Laadullisessa tutkimuksessa on 

pyrkimyksenä tutkia kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on 

ennemminkin paljastaa tai löytää tosiseikkoja, sen sijasta, että todennettaisiin aiempia 

totuusväitteitä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161.) Monesti laadullinen tutkimus 

määritellään kvantitatiivisen eli tilastollisen tutkimuksen vastakohtana (Koskinen, 

Alasuutari & Peltonen 2005, 30). Yksinkertaistettuna laadullinen tutkimus on aineiston 
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ja analyysin ei-numeerinen kuvaus. (Eskola & Suoranta 2003, 13.) Laadullisen 

tutkimuksen analysoinnissa yhdistyvät analyysi ja synteesi. Aineiston analyysi 

tarkoittaa sitä, että kerätty aineisto hajotetaan käsitteellisiksi osiksi. Aineisto on 

saatava sellaiseen muotoon, että sitä on mahdollista analysoida. Tieteellisiksi 

johtopäätöksiksi aineisto kasataan uudelleen synteesin avulla. (Metsämuuronen 2008, 

48.) Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään monesti varsin pieneen määrään 

tapauksia ja kyseessä onkin tällöin useimmiten näyte, ei otos. Nämä näytteeseen 

valitut tapaukset analysoidaan perusteellisesti. Laadulliselle tutkimukselle on 

ominaista, että hypoteeseja ei määritetä etukäteen. (Eskola & Suoranta 2003, 18-20). 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään laadullisena tutkimusmenetelmänä sisällönanalyysiä. 

Sisällönanalyysiä voidaan hyödyntää dokumenttien objektiivisella ja järjestelmällisellä 

analysoinnilla. Dokumentilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi artikkeleja, kirjoja tai 

raportteja taikka lähes mitä tahansa kirjallisessa muodossa olevia dokumentteja. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 117.) Grönfors ja Vilkka (2011, 94) toteavat, että 

sisällönanalyysiä on käytetty yleisimmin sanomalehtien analysointiin. Tässä 

tutkimuksessa analysoitavina dokumentteina toimivat yritysten verojalanjälkiraportit 

viiden vuoden ajalta, vuosilta 2015–2019. 

 

Analyysimenetelmän tarkoituksena on saada kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 117). Tarkoituksena on tarkastella tapaa kirjoittaa asioista, ja se 

tapahtuu vertailemalla fraasien, sanojen tai asioiden esiintymistiheyksiä ja käytettyä 

tilaa. Sisällönanalyysin avulla aineisto kerätään johtopäätösten tekemistä varten. 

Menetelmän avulla voidaan muodostaa raaka-aineet pohdintaa varten, mutta 

lopullinen pohdinta tapahtuu tutkijan oman ajattelun avulla. (Grönfors & Vilkka 2011, 

94.) Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysin avulla selvitetään vastauksia 

tutkimuskysymyksiin siitä, mitä yritykset raportoivat verojalanjälkiraporteissaan sekä 

miten raportointi on kehittynyt viiden vuoden tarkastelujakson aikana vuosina 2015–

2019. 

  

Syrjäläinen (1994, 90) kuvaa sisällönanalyysia prosessina, joka koostuu seitsemästä 

eri vaiheesta, kuviossa 6. Ensimmäinen vaihe on tutkijan ”herkistyminen”, joka vaatii 

oman aineiston sekä käsitteiden ymmärtämistä ja tuntemusta kirjallisuuden avulla. 
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Toinen vaihe on ajattelutyötä eli aineiston teoretisointia sekä sisäistämistä. Kolmas 

vaihe on aineiston suurpiirteinen luokitteleminen. Neljännessä vaiheessa käsitteitä ja 

tutkimustehtävää tarkennetaan. Viidennessä vaiheessa todetaan ilmiöiden 

esiintymistiheys ja poikkeamat sekä luokitellaan aineisto uudelleen. Kuudennessa 

vaiheessa tapahtuu ristiinvalidointi, silloin saatuja luokkia sekä puolletaan että 

horjutetaan aineiston kautta. Seitsemäs vaihe on tulkinta sekä johtopäätöksien 

tekeminen. 

 

 
Kuvio 6. Sisällönanalyysi -prosessi (Syrjäläinen 1994, 90). 

 

Tässä tutkimuksessa vaiheessa yksi tutustutaan valittujen yritysten 

verojalanjälkiraportteihin. Toisessa vaiheessa sisäistetään yritysten raportoimia asioita 

nojaten VNK:n omistajaohjausosaston ohjeistukseen. Kolmannessa vaiheessa 
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aineisto luokitellaan sen mukaan, mitä asioita yritykset ovat raportoineet kunakin 

tarkasteluvuonna. Neljäs vaihe muodostuu tutkimuskysymyksen tarkentamisesta ja 

käsitteiden täsmentämisestä. Viidennessä vaiheessa todetaan yritysten raportoimien 

asioiden esiintymistiheys sekä poikkeukset raporteissa. Kuudetta kohtaa eli 

ristiinvalidointia ei tässä tutkimuksessa hyödynnetä. Viimeisenä tehdään vielä 

johtopäätökset ja tulkinnat aineiston perusteella. 

 

Laadulliseen aineistoon voidaan käyttää myös määrällistä analyysia kvantifioinnin 

avulla. Aineiston määrällinen käsittely voi olla esimerkiksi luokittelemista erilaisten 

tekijöiden mukaan. Aineistosta nousevia asioita voidaan taulukoida ja vertailla eri 

ryhmien vastauksia keskenään. (Eskola & Suoranta 2003, 164). Kvantifiontia apuna 

käyttäen laaditaan aluksi analyysirunko, jonka pohjalta muodostetaan matriisi 

verojalanjälkiraporteissa raportoiduista asioista. Kvantifioinnin avulla voidaan osoittaa 

verojalanjälkiraportoinnissa raportoitujen asioiden muuttuminen eri vuosien aikana. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 135–136.) 

 

4.3 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimusta varten kerättiin yritysten nettisivuilta niiden julkaisemat 

verojalanjälkiraportit viiden vuoden ajalta, vuosilta 2015–2019. Raportit tulostettiin ja 

niihin merkittiin eri väri- ja kirjainkoodein kohdat, joissa tiedoista oli raportoitu. Vihreällä 

merkittiin, mikäli yritys oli raportoinut asiasta VNK:n omistajaohjausosaston antaman 

ohjeistuksen mukaisesti ja keltaisella merkittiin kohdat, jotka oli raportoitu 

keskinkertaisesti. Kun raportit oli käyty läpi, tiedot kerättiin raporteilta Exceliin 

helpottamaan tietojen analysoimista. Raportointi arvioitiin asteikolla 1–3, jossa 3 = 

raportoi VNK:n omistajaohjausosaston ohjeistuksen mukaisesti, 2 = raportoi 

keskinkertaisesti sekä 1 = ei raportoi asiasta tai ei raportoitavaa. Tulostetuilta 

verojalanjälkiraporteilta tiedot koostettiin Exceliin siten, että vihreä vastasi numeroa 3, 

keltainen numeroa 2 ja numeron 1 raportti sai, kun tietoa ei ollut raportoitu ja tämä 

merkittiin Exceliin punaisella. Kun tiedot oli koostettu Exceliin, ne käytiin läpi vielä 

uudelleen mahdollisten virheellisten tulkintojen ja näppäilyvirheiden minimoimiseksi 
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sekä mahdollisimman täydellisen aineiston luomiseksi. Liitteissä 1–5 on esitetty kaikki 

verojalanjälkiraporteilta kerätyt tiedot vuosina 2015–2019. 

 

Verojalanjälkiraporttien tiedot on luokiteltu kolmeen pääryhmään, jotka ovat yleiset 

verotiedot, kvantitatiiviset verotiedot sekä vapaaehtoiset verotiedot. Jokainen 

pääryhmä sisältää useampia alakohtia. Tämä luokittelu näkyy kuviossa 7.

 
Kuvio 7. Raportoitavien verotietojen luokittelu valtionomisteisten yritysten 

verojalanjälkiraporteille. 

 

Ensimmäiseen pääryhmään eli yleisten verotietojen pääryhmään sisällytettiin 

veroasioiden johtaminen ja organisointi, verosuunnittelu, verostrategia sekä sen 

tavoitteet ja raportointiperiaatteet. 

 

Toiseen pääryhmään eli kvantitatiivisten verotietojen pääryhmään sisällytettiin 

veronmaksua kuvaavat tunnusluvut, maksettavat tai tilitettävät verot verolajeittain, 

maksettavat tai tilitettävät verot maittain, vastaanotetut julkiset tuet, tiedot 

veroparatiiseista sekä hankittujen ja luovutettujen yhtiöiden osuus. 
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Kolmanteen pääryhmään eli vapaaehtoisten raportoitavien asioiden pääryhmään 

sisällytettiin kaikki vapaaehtoisesti raportoitavat verotiedot. Näitä olivat hankinnat ja 

investoinnit maittain, efektiivisen tuloverokannan täsmäytyslaskelmat, 

täsmäytyslaskelmat verosaamisten ja verovelkojen muutoksista, vertailutiedot 

aiemmilta vuosilta sekä ulkopuolinen riippumaton varmennus. 
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5. EMPIIRINEN ANALYYSI ENERGIA-ALALLA TOIMIVIEN 
YRITYSTEN VEROJALANJÄLKIRAPORTOINNISTA 
 

Tässä luvussa on käyty läpi yritysten verojalanjälkiraportit ja tehty empiirinen analyysi. 

Ensin käydään läpi verojalanjälkiraporttien yleiset tiedot, kvantitatiiviset verotiedot ja 

vapaaehtoiset verotiedot. Näiden jälkeen käydään läpi verojalanjälkiraporttien 

sisältämät muut raportoidut tiedot. Lopuksi käydään läpi kooste verojalanjälkiraporttien 

sisällöstä. 

 

5.1 Yleiset verotiedot 
 

Taulukosta 4 voidaan havaita, että ”veroasioiden johtamisesta ja organisoinnista” 

vuonna 2015 yritykset olivat raportoineet Kemijoki Oy:tä lukuun ottamatta hyvin. 

Kemijoki Oy ei raportoinut sitä, kuka on vastuussa yrityksen veroasioiden hoitamisesta 

tai kuinka yrityksen veroasiat on organisoitu yrityksessä. Niiden yritysten osalta, jotka 

asiasta raportoivat, oli kuitenkin havaittavissa eroja raportoinnin laajuudessa. Fortum 

Oyj raportoi yrityksistä laajimmin, ja se julkaisi raportissaan veroasioiden 

organisoinnista kuvion, josta näkyvät verotiimin organisaatio ja sen päätehtävät. Neste 

Oyj:n raportointi oli myös suhteellisen laaja verrattuna muihin raportoiviin yrityksiin. 

Ohessa otteet vertailun vuoksi laajahkosta ja suppeasta raportoinnista Fortum Oyj:n 

sekä Vapo Oy:n osalta: 

 
- Fortum Oyj: ”Konsernin verotiimi hallinnoi ja ratkaisee verotukseen liittyviä 

epävarmuustekijöitä. Haemme toimintamaittemme veroviranomaisilta 

ennakkoratkaisuja, kiinnitämme erityistä huomiota veroilmoituksiin ja 

siirtohinnoitteludokumentaatioon sekä puolustamme oikeuksiamme tarvittaessa myös 

oikeusteitse. Pyrimme tehokkaaseen yhteistyöhön viranomaisten kanssa niin, että 

voimme vastata mahdollisiin epäselvyyksiin ajoissa ja välttyä yllätyksiltä. Lisäksi 

konsernin verotiimi ohjeistaa liiketoimintoja veroasioissa sekä tarjoaa niille sisäisten 

kontrollien ja riskien arviointipalveluita kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa. 

Verotiimi toimii konsernin talousjohtajan alaisuudessa. Fortumin hallituksen tarkastus- 
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ja riskivaliokunta seuraa myös säännöllisesti verotukseen liittyviä kysymyksiä, kuten 

verostrategiaa, oikeusprosesseja ja riskejä.” 

- Vapo Oy: ”Yhtiön verostrategian toteutumisesta ja maakohtaisten vero-ohjeiden 

noudattamisesta vastaa konsernihallinto.” 

 

Taulukko 4. Veroasioiden johtaminen sekä organisointi, pisteytys. 

Veroasioiden johtaminen sekä organisointi 

  
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy Keskiarvo 

2015 3 3 3 3 3 1 2,67 
2016 3 3 3 3 3 1 2,67 
2017 3 3 3 1 3 1 2,33 
2018 3 3 3 1 3 1 2,33 
2019 3 3 1 1 3 1 2,00 

Keskiarvo 3,00 3,00 2,60 1,80 3,00 1,00 2,40 
 

Vuonna 2016 yritykset saivat samat pisteet veroasioiden johtamisen ja organisoinnin 

osalta verrattuna edellisvuoteen. Raportoinnissa ei siten ollut tapahtunut muutosta 

vuosien välillä. Sen sijaan vuonna 2017 Fingrid Oyj ei enää raportoinut tämän asian 

osalta, vaikka se vielä edellisvuonna raportoi seuraavaa: 

 
- Fingrid Oyj: ”Operatiivinen veroasioiden hoito on organisoitu konsernin 

taloustoimintoon, jonka toiminnasta vastaa konsernin talous- ja rahoitusjohtaja. Omien 

resurssien lisäksi käytämme tarvittaessa veroasioiden ja päätösten tekemisen tukena 

ulkopuolisia asiantuntijoita. Veroasioiden hoidossa noudatamme sovellettavia lakeja ja 

määräyksiä sekä viestimme veroviranomaisten kanssa ammattimaisesti noudattaen 

Fingridin arvoja.” 

 

Vuonna 2018 raportointi pysyi jälleen muuttumattomana kaikkien yritysten osalta 

verrattuna edellisvuoteen. Sen sijaan vuonna 2019 muutoksena aiempaan Gasum Oy 

ei enää raportoinut veroasioidensa johtamisesta ja organisoinnista mitään. Vielä 

aiempana vuonna se raportoi seuraavasti: 

 
- Gasum Oy: ”Konsernin veroasioita johtaa talousjohtaja, joka raportoi tiedot 

toimitusjohtajalle. Yhtiön veroasioiden lopullinen määräysvalta kuuluu hallitukselle 

yhdessä muiden talouden hallintaan liittyvien tehtävien rinnalla osakeyhtiölaissa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.” 
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Kuviosta 8 voidaan nähdä yritysten raportoinnin keskiarvot eri vuosina veroasioiden 

johtamisen ja organisoinnin osalta. Vuonna 2015 tästä osa-alueesta on raportoitu 

hyvin, sillä keskimääräiset pisteet olivat tällöin 2,67. Sen sijaan pikkuhiljaa vuosi 

vuodelta tämän osa-alueen raportointi on heikentynyt, ja se saa viimeisenä 

tutkimusvuonna 2019 enää pisteet 2,00, joten raportointi on kuitenkin yhä 

keskitasoista. Raportoinnin heikentyminen johtuu siitä, että Fingrid Oyj ja Gasum Oy 

jättivät tämän raportoinnin osa-alueen pois raporteistaan. 

 

 
Kuvio 8. Veroasioiden johtaminen sekä organisointi, raportoinnin pisteytys 

keskimäärin. 

 

Taulukon 5 mukaisesti ”verosuunnittelun, verostrategian ja sen tavoitteiden” osalta 

raportointi vuonna 2015 näyttää pisteytyksen mukaan jakautuvan samalla lailla kuin se 

jakautui veroasioiden johtamisen ja organisoinnin osalta. Näin ollen kaikki muut 

yritykset ovat raportoineet tästä ohjeistuksen mukaisesti ja saivat täydet 3 pistettä, 

mutta Kemijoki Oy jätti jälleen raportoimatta tästä raportoinnin osa-alueesta. Kaikki 

yritykset, jotka tästä osa-alueesta raportoivat, olivat raportoineet hyvin saman 

tasoisesti. Neste Oyj oli tosin julkaissut vielä erillisen seitsensivuisen raportin 

verostrategiastaan, joten tämä huomioiden Neste Oyj:n raportointi oli kaikista laajin 

tällä osa-alueella. Ohessa vielä muutamat otteet yritysten raportoinnista 

verosuunnittelun, verostrategian ja tavoitteiden raportoinnin osalta: 
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- Neste Oyj: ”Vero-organisaation tehtävänä on tarjota verotehokkaita ratkaisuja 

konsernin liiketoiminnan tueksi. Näin pyrimme varmistamaan, ettemme maksa 

liiketoiminnasta veroja kahteen tai useampaan kertaan. Verosuunnittelumme keskittyy 

liiketoiminnan muutostilanteisiin ja konsernin liiketoimintastrategian toteuttamiseen.” 

- Gasum Oy: ”Gasumin toimintaa eri maissa ja yhtiöissä ohjataan liiketaloudellisin 

perustein, ja toiminnan tavoitteena on liiketoiminnan tehokkuus ja kannattavuus. 

Gasum pyrkii hallitsemaan ja pienentämään verotukseen liittyviä epävarmuustekijöitä. 

Tavoitteena on järjestää veroasioiden hallinta niin, että tuleviin haasteisiin voidaan 

vastata ajoissa ja välttää yllätykset. Verotukseen liittyviä epävarmuuksia arvioidaan 

vuosittain.” 

 

Taulukko 5. Verosuunnittelu sekä verostrategia ja tavoitteet, pisteytys. 

Verosuunnittelu sekä verostrategia ja tavoitteet 

  
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy Keskiarvo 

2015 3 3 3 3 3 1 2,67 
2016 3 3 3 3 3 1 2,67 
2017 3 3 3 1 3 1 2,33 
2018 3 3 3 1 3 1 2,33 
2019 3 3 3 1 3 1 2,33 

Keskiarvo 3,00 3,00 3,00 1,80 3,00 1,00 2,47 
 

Vuonna 2016 yritykset saivat samat pisteet raportoimistaan asioista verrattuna 

edellisvuoteen. Sen sijaan vuonna 2017 muutoksena nähtiin, että Fingrid Oyj ei enää 

raportoinut tästä osa-alueesta. Vielä edellisvuonna se raportoi seuraavaa: 

 
- Fingrid Oyj: ”Verostrategiamme on olla vastuullinen ja esimerkillinen veronmaksaja. 

Pääperiaatteemme mukaisesti maksamme ja raportoimme yhtiöille kuuluvat verot ja 

veroluontoiset maksut oikea-aikaisesti sekä ilman verosuunnittelua. Tavoitteenamme 

on, että yhtiöissä verot ja veroluontoiset maksut kohdistuvat ajallisesti yhteen 

operatiivisen toiminnan kanssa.” 

 

Vuonna 2018 ja 2019 raportointi näytti pysyvän saman tasoisena verrattuna vuoteen 

2017. Fortum Oyj tosin raportoi vuonna 2019 verojalanjälkiraportissaan erillisestä 

veropolitiikastaan, joten Fortumin raportointi tällä osa-alueella oli laajempaa kuin 

aiempina vuosina. 
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Kuviosta 9 nähdään yritysten raportoinnin keskiarvot verosuunnittelun, verostrategian 

ja tavoitteiden osalta. Vuonna 2015 keskimääräiset pisteet olivat 2,67, joten raportointi 

oli hyvällä tasolla. Tämänkin osa-alueen raportointi on heikentynyt tutkimusvuosien 

aikana siten, että viimeisenä tarkasteluvuonna 2019 pisteet ovat enää 2,33. 

Raportoinnin taso on siten yhä vielä melko hyvä. Raportoinnin heikentyminen johtuu 

siitä, että Fingrid Oyj jätti raportoimatta tästä osa-alueesta viimeisimpinä kolmena 

tutkimusvuotena. 

 

 
Kuvio 9. Verosuunnittelu sekä verostrategia ja tavoitteet, raportoinnin pisteytys 

keskimäärin. 

 

Taulukon 6 mukaisesti ”raportointiperiaatteiden” osalta yritykset olivat jälleen 

raportoineet hyvällä tasolla vuonna 2015. Kemijoki Oy sen sijaan ei raportoinut 

kyseisenä vuonna raportointiperiaatteitaan. Laajimmin asiasta oli raportoinut Fortum 

Oyj. Ohessa vertailun vuoksi laajahko sekä suppea raportointi aiheesta: 

 
- Fortum Oyj: ”Suomen valtio on Fortumin suurin omistaja, ja noudatamme 

valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön valtioenemmistöisille yhtiöille vuonna 

2014 antamaa ohjetta verojen raportoinnista. Omistajaohjauksen vuoden 2014 ohjeen 

mukaisesti noudatamme verojalanjälkemme raportoinnissa olennaisuusperiaatetta eli 

julkaisemme verotietoja merkittävimmistä toimintamaistamme. Yksityiskohtaisemmat 

tiedot kerromme Suomesta, Ruotsista ja Venäjältä. Lisäksi raportoimme 
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yrityksistämme, jotka on rekisteröity EU:n, OECD:n ja Global Forumin veroparatiiseiksi 

katsomissa maissa. Osana verojalanjälkiraporttiamme kerromme myös muista 

pakollisista veronluonteisista maksuista yhteiskunnalle sekä verotukseen liittyvistä 

olennaisista päätöksistä liittyen esimerkiksi verotarkastuksiin ja -valituksiin.” 

- Neste Oyj: ”Vuoden 2015 veronmaksua koskevat tietomme on koottu ottaen huomioon 

olennaisuuden, luottamuksellisuuden, liiketaloudellisten perusteiden ja 

kustannustehokkuuden näkökulmat.” 

 

Taulukko 6. Raportointiperiaatteet, pisteytys. 

Raportointiperiaatteet 

  
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy Keskiarvo 

2015 3 3 3 3 3 1 2,67 
2016 3 3 3 3 3 2 2,83 
2017 3 3 3 3 3 2 2,83 
2018 3 3 3 3 3 2 2,83 
2019 3 3 3 3 3 2 2,83 

Keskiarvo 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,80 2,80 
 

Vuonna 2016 raportointi oli pysynyt samalla tasolla, mutta tänä vuonna Kemijoki Oy 

sai myös 2 pistettä raportoinnistaan raportoidessaan seuraavaa: 
 

- Kemijoki Oy: ”Noudatamme veroraportoinnissa Valtioneuvoston kanslian 

omistajaohjausosaston 1.10.2014 toimittamaa ohjeistusta enemmistöomisteisille 

yhtiöille.” 

 

Kemijoki Oy sai pisteet kertoessaan noudattavansa VNK:n omistajaohjausosaston 

antamaa ohjeistusta, mutta koska se ei eritellyt tarkemmin mitään liittyen 

olennaisuuteen tai mahdollisiin poisrajaamisiin liittyen, se ei saa tästä kohdasta täysiä 

pisteitä. Vuosina 2016–2019 yritykset olivat raportoineet samantasoisesti, eikä 

raportoinnin tasossa näkynyt siten poikkeamia aiempaan verrattuna. 

 

Kuviosta 10 voidaan nähdä, että raportoinnin taso kaikkina vuosina oli erinomainen, 

tason yhä parantuessa ensimmäisen tutkimusvuoden 2015 jälkeen pisteistä 2,67 

pisteisiin 2,83. Raportoinnin tason nousu johtui siitä, että Kemijoki Oy alkoi vuodesta 

2016 lähtien raportoimaan tästä osa-alueesta verojalanjälkiraportissaan. 
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Kuvio 10. Raportointiperiaatteet, raportoinnin pisteytys keskimäärin. 

 

Yleisten verotietojen osalta raportointi oli kaikkina vuosina erinomaista. Parhaiten 

raportoitiin osiosta raportointiperiaatteet. Sen sijaan heikoimmat pisteet sai osio 

veroasioiden johtaminen ja organisointi, kuitenkin tämäkin osio oli raportoitu 

erinomaisella tasolla. 

 

5.2 Kvantitatiiviset verotiedot 
 

Kvantitatiivisten verotietojen osalta ensimmäisessä raportoitavassa kohdassa 

tarkasteltiin yritysten ”veronmaksua kuvaavia tunnuslukuja”, kuten nähdään taulukosta 

7. Vuonna 2015 kaikki yritykset olivat raportoineet vähintään yhden tunnusluvun 

maittain. Näin ollen kaikki yritykset saivat tämän raportoitavan asian osalta täydet 

pisteet, sillä ne noudattivat VNK:n omistajaohjausosaston ohjeistusta. Neste Oyj, 

Gasum Oy sekä Vapo Oy raportoivat liikevaihdon, tuloksen ennen veroja ja 

henkilöstön keskimääräisen lukumäärän maittain. Fingrid Oy raportoi näistä vain 

voiton ennen veroja, mutta VNK:n omistajaohjausosaston ohjeistuksen mukaan tämä 

on riittävästi raportoitu, sillä ohjeistuksen mukaan tulee raportoida esimerkiksi 

liikevaihto, tulos ennen veroja, henkilöstön lukumäärä tai jokin muu vastaava 

vertailuluku maittain. Näin ollen raportoinnin kriteerit täyttyvät. Fortum Oyj oli muista 

poiketen raportoinut ”muu vastaava vertailuluku” -ohjeistuksen mukaisesti 

2,67
2,83 2,83 2,83 2,83

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2015 2016 2017 2018 2019

Pi
st

ei
de

n 
ke

sk
ia

rv
o

Vuosi

Raportointiperiaatteet



 71 

raportoidessaan tunnusluvun ”maksettavat verot suhteessa maakohtaisiin segmentin 

varoihin”. Se perusteli valintaansa sillä, että yrityksen liiketoiminta ei ole 

työvoimavaltaista ja siten liikevaihto ei antaisi parhainta kuvausta verotuksen 

perusteista. Sen sijaan Fortumin raportoima tunnusluku kuvaa hyvin sitä, miten paljon 

maakohtaisen segmentin varojen luomasta tuotosta maksetaan veroina. Näin ollen 

myös Fortum Oyj:n raportoimat luvut vastaavat ohjeistusta. Kemijoki Oy puolestaan 

raportoi tunnuslukujen osalta laajimmin, kun se raportoi muun muassa liikevaihdon, 

tilikauden tuloksen, taseen loppusumman sekä omavaraisuusasteen. 

 

Taulukko 7. Veronmaksua kuvaavat tunnusluvut, pisteytys. 

Veronmaksua kuvaavat tunnusluvut 

  
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy Keskiarvo 

2015 3 3 3 3 3 3 3,00 
2016 3 3 3 3 3 3 3,00 
2017 3 3 3 3 3 3 3,00 
2018 3 3 3 3 1 3 2,67 
2019 3 3 3 3 1 3 2,67 

Keskiarvo 3,00 3,00 3,00 3,00 2,20 3,00 2,87 
 

Vuosina 2016–2017 raportoinnissa ei näkynyt muutosta verrattuna vuoteen 2015 ja 

kaikki yritykset raportoivat tunnusluvuistaan jälleen ohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 

2018 sen sijaan Vapo Oy ei enää raportoinut tunnuslukuja lainkaan muiden yritysten 

raportoidessa vastaavasti kuin aikaisempina vuosina. Vuonna 2019 erona havaittiin, 

että Neste Oyj ei raportoinut enää tunnuslukua ”henkilöstö keskimäärin”. Tämä ei 

kuitenkaan vaikuttanut Neste Oyj:n saamiin pisteisiin sen yhä raportoidessa kaksi 

muuta aiempinakin vuosina raportoimaansa tunnuslukua. Näin ollen pisteytyksessä 

vuoden 2018 ja 2019 välillä ei tapahtunut muutosta. 

 

Raportoinnin yleinen kehitys heikentyi tutkimusvuosien loppua kohden Vapo Oy:n 

jättäessä raportoimatta tunnusluvut vuonna 2018, kuten nähdään kuviosta 11. Siten 

vuoden 2015 keskimääräiset täydet 3,00 pistettä putosivat vuonna 2018 pisteisiin 2,67 

raportoinnin tason säilyessä siten yhä hyvänä. 
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Kuvio 11. Veronmaksua kuvaavat tunnusluvut, raportoinnin pisteytys keskimäärin. 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin ”maksettavia tai tilitettäviä veroja maittain” taulukossa 8. 

Vuonna 2015 kaikki yritykset saivat raportoinnista jälleen täydet pisteet. Vapo Oy ja 

Gasum Oy raportoivat tiedot eriteltynä maittain. Neste Oyj oli raportoinut tiedot 

Suomen osalta ja muiden maiden osalta sekä lisäksi näiden yhteissummat koko 

konsernin osalta. Neste Oyj olisi voinut raportoida muut maat -osion vielä tätä 

tarkemmin jaoteltuna, mutta koska raportointi on määritelty ohjeistuksen mukaan siten, 

että verot tulee raportoida yrityksen valitseman olennaisuusperiaatteen mukaisesti 

maittain, tutkimuksessa katsotaan, että yrityksen valitsema jako on tehty 

olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Fortum Oyj oli raportoinut tiedot vastaavasti kuin 

Neste Oyj. Yritys raportoi veronsa Neste Oyj:tä tarkemmin jaoteltuna, mutta viimeisenä 

kohtana se raportoi myös osion muut maat. Tämänkin osalta katsotaan yrityksen 

noudattaneen sen valitsemaa olennaisuusperiaatetta raportoinnissaan. Fingrid Oyj:llä 

ja Kemijoki Oy:llä ei ollut kyseisenä vuonna toimintaa muualla kuin Suomessa, joten 

niiden raportoidessa luvut vain Suomen osalta raportointikriteerit täyttyvät myös näissä 

tapauksissa. 
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Taulukko 8. Maksettavat tai tilitettävät verot maittain, pisteytys. 

Maksettavat tai tilitettävät verot maittain 

  
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy Keskiarvo 

2015 3 3 3 3 3 3 3,00 
2016 3 3 3 3 3 3 3,00 
2017 3 3 3 3 3 3 3,00 
2018 3 3 3 3 3 3 3,00 
2019 3 3 3 3 3 3 3,00 

Keskiarvo 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
 

Vuonna 2016 yritykset saivat jälleen täydet pisteet raportoinnista. Muutoksena 

edellisvuoteen oli kuitenkin havaittavissa, että Vapo Oy raportoi tiedot pienemmästä 

joukosta maita, kun Fortum Oyj oli puolestaan tarkentanut raportoinnin tasoa 

raportoimalla useamman maan tiedot eriteltyinä. Muiden yritysten osalta ei ollut 

havaittavissa muutoksia maakohtaisten tietojen raportoinnissa. Vuosina 2017–2019 ei 

ollut pisteytyksen osalta muutosta aiempaan, mutta Vapo Oy:n ja Fortum Oyj:n osalta 

raportointimaissa oli taas havaittavissa muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna. Lisäksi 

Fingrid Oy raportoi vuosina 2018 ja 2019, että sillä on vähäistä toimintaa Tanskassa, 

mutta se ei eritellyt Tanskan-lukuja verojalanjälkiraportillaan. Tämän katsotaan 

kuitenkin täyttävän raportointiohjeistuksen kriteerit, sillä vähäisen toiminnan mukaiset 

raportoimatta jätetyt luvut katsotaan olleen yrityksen valitseman 

olennaisuusperiaatteen alle jääviä lukuja, minkä vuoksi niitä ei ole tarpeen eritellä. 

Vuonna 2019 Neste Oyj oli tarkentanut raportointimaitaan raportoimalla lisäksi 

Sveitsin-luvut eriteltyinä. 

 

Kuviosta 12 voidaan nähdä kaikkien yritysten raportoineen tästä raportoinnin osa-

alueesta erinomaisesti, ja ne saivat täydet 3,00 pistettä kaikkina tutkimusvuosina 

2015–2019. Muutosta raportoinnin tasossa ei siten ollut havaittavissa. Raportoinnista 

voitiin havaita ainoastaan raportoitujen maiden osalta eroja, mutta tämä ei vaikuttanut 

raportoinnin pisteytykseen. 
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Kuvio 12. Maksettavat tai tilitettävät verot maittain, raportoinnin pisteytys 

keskimäärin. 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin ”maksettavien tai tilitettävien verojen raportointia 

verolajeittain” taulukossa 9. Vuonna 2015 kaikki yritykset saivat täydet pisteet tästä 

raportoinnin osa-alueesta. Tässäkin yritykset saivat ohjeistuksen mukaan valita itse 

olennaisuusperiaatteen mukaan, kuinka tarkalla tasolla ne raportoivat veroistaan. 

Kaikki yritykset olivat jaotelleet raportoidut veronsa maksettaviin sekä tilitettäviin tai 

kerättyihin veroihin. Yleisimmin raportoituja verolajeja olivat tuloverot, kiinteistöverot, 

työnantajamaksut, valmisteverot, työntekijän sosiaaliturvamaksut, arvonlisäverot sekä 

muut verot. Yksittäisiä raportoituja verolajeja olivat muun muassa ympäristöverot, 

tuotantoverot, energiaverot sekä sähköverot. Gasum Oy raportoi laajimmin 

raportoimalla 12 eri verolajia, kun suppeimmin raportoivat puolestaan Kemijoki Oy 

sekä Fingrid Oyj raportoidessa vaan 8 eri verolajia. Joka tapauksessa kaikkien 

yritysten raportointi vastasi ohjeistusta. 
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Taulukko 9. Maksettavat tai tilitettävät verot verolajeittain, pisteytys. 

Maksettavat tai tilitettävät verot verolajeittain 

  
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy Keskiarvo 

2015 3 3 3 3 3 3 3,00 
2016 3 3 3 3 3 3 3,00 
2017 3 3 3 3 3 3 3,00 
2018 3 3 3 3 3 3 3,00 
2019 3 3 3 3 1 3 2,67 

Keskiarvo 3,00 3,00 3,00 3,00 2,60 3,00 2,93 
 

Vuosina 2016–2018 yritykset olivat raportoineet jälleen erinomaisesti, ja ne saivat 

jokaisena vuonna taas täydet pisteet. Muutoksena aiempiin vuosiin Gasum Oy jätti 

yhden verolajin ”Muut verot ja maksut” raportoimistaan verolajeista pois vuonna 2017. 

Vuonna 2019 kaikki muut yritykset raportoivat tämän osa-alueen osalta jälleen 

erinomaisesti, mutta Vapo Oy ei enää raportoinut verojaan eriteltynä verolajeittain. 

Lisäksi Fingrid Oyj raportoi yhden verolajin, sähkövero omakäyttösähköstä, 

vähemmän kuin aikaisempina vuosina. 

 

Kuviosta 13 voidaan todeta yritysten raportoineen tämän raportoitavan asian osalta 

erinomaisesti ensimmäisten neljän vuoden osalta, kun ne saivat raportoinnistaan 

täydet 3,00 pistettä. Sen sijaan vuonna 2019 raportoinnin taso laski hieman Vapo Oy:n 

jättäessä erittelemättä verolajejaan, jolloin keskimääräiset pisteet olivat enää 2,67. 

Raportoinnin keskimääräinen taso säilyi silti hyvänä. 
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Kuvio 13. Maksettavat tai tilitettävät verot verolajeittain, raportoinnin pisteytys 

keskimäärin. 

 

”Vastaanotettujen julkisten tukien” osalta vuonna 2015 ainoastaan Vapo Oy raportoi 

asiasta verojalanjälkiraportissaan maittain eriteltynä, kuten voidaan havaita taulukon 

10 mukaan. Neste Oyj mainitsi, ettei se julkaise raportissaan julkisia tukia, sillä 

käsitteen kansainvälinen määritelmä on epäselvä. Muut yritykset eivät olleet 

raportoineet vastaanotettuihin julkisiin tukiin liittyen mitään verojalanjälkiraporteissaan. 

 

Taulukko 10. Vastaanotetut julkiset tuet, pisteytys. 

Vastaanotetut julkiset tuet 

  
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy Keskiarvo 

2015 1 1 1 1 3 1 1,33 
2016 1 1 1 1 3 1 1,33 
2017 1 1 1 1 3 1 1,33 
2018 1 1 1 1 1 1 1,00 
2019 1 1 1 1 1 1 1,00 

Keskiarvo 1,00 1,00 1,00 1,00 2,20 1,00 1,20 
 

Vapo Oy jatkoi vastaanotettujen julkisten tukien raportointia vielä vuosina 2016 ja 

2017, mutta vuonna 2018 sekään ei enää raportoinut vastaanotettuja julkisia tukia 

verojalanjälkiraportissaan. Muut yritykset eivät raportoineet yhtenäkään vuonna 

vastaanotettuja julkisia tukia verojalanjälkiraporteissaan. 
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Kuviosta 14 voidaan havaita, että vastaanotettujen julkisten tukien raportointi oli 

kaikkina tutkimusvuosina heikolla tasolla, kun se sai ensimmäisten kolmen vuoden 

osalta pisteet 1,33. Raportoinnin taso kuitenkin laski loppuvuosia kohden myös Vapo 

Oy:n jättäessä raportoimatta asiasta, jolloin keskimääräiset pisteet olivat 1,00, eli 

mikään yritys ei enää raportoinut tämän asian osalta viimeisinä kahtena vuotena. 

 

 
Kuvio 14. Vastaanotetut julkiset tuet, raportoinnin pisteytys keskimäärin. 

 

Taulukosta 11 voidaan havaita, että ”veroparatiiseja koskevien tietojen” osalta vuonna 

2015 Gasum Oyj, Fingrid Oyj ja Kemijoki Oyj eivät mainitse raportissaan mitään liittyen 

veroparatiiseihin. Neste Oyj mainitsee verojalanjälkiraportissaan, että sillä on 

liiketoiminnallisista syistä yhtiöt Guernseyllä sekä Bermundalla, ja se kertoo 

maksavansa yhteisöverot kyseisten yhtiöiden osalta Suomeen. Muiden verolajien 

osalta se ei mainitse mitään raportissaan. Lukuja se ei raportissaan julkaise, minkä 

vuoksi se saa veroparatiisien raportoinnin osalta pisteet 2. Fortum Oyj:n osalta tilanne 

on vastaavan kaltainen, sillä se mainitsee raportissaan, että sillä on toimintaa 

vakuutusteknisistä syistä johtuen Guernseyllä, ja Caymansaarilla sillä on osuus 

rahastosta. Lisäksi sillä on toimintaa Luxemburgissa ja Irlannissa, joiden on katsottu 

lukeutuvan veroparatiisivaltioiksi. Fortum Oyj kertoo maksavansa veroja kyseisissä 

maissa paikallisten säännösten mukaan. Fortum Oyj ei kuitenkaan julkaise näiden 

maiden osalta lukuja verojalanjälkiraportissaan, ainoastaan verokannat, joiden 

mukaan se kertoo maksavansa verot. Näin ollen se saa myös 2 pistettä 
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raportoinnistaan kertoessaan toiminnastaan veroparatiisivaltioissa, mutta jättäessään 

kuitenkin luvut raportoimatta. Vapo Oyj saa veroparatiisien raportoinnin osalta täydet 

pisteet, sillä se raportoi, että sillä ei ole kytkentöjä OECD:n määrittelemiin 

veroparatiisivaltioihin. Näin ollen yritys ei voisi lukujen muodossa raportoida mitään. 

Raportointi vastaa myös ohjeistuksen ”Comply or explain” eli ”raportoi tai selitä” -

periaatetta. Näin ollen Vapo Oy on selittänyt tilanteen veroparatiisien osalta 

raportissaan. 

 

Taulukko 11. Veroparatiiseja koskevat tiedot, pisteytys. 

Veroparatiiseja koskevat tiedot 

  
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy Keskiarvo 

2015 2 2 1 1 3 1 1,67 
2016 2 3 1 1 3 1 1,83 
2017 2 3 1 1 1 1 1,50 
2018 2 3 1 1 1 1 1,50 
2019 2 3 1 1 1 1 1,50 

Keskiarvo 2,00 2,80 1,00 1,00 1,80 1,00 1,60 
 

Vuonna 2016 muiden yritysten osalta tilanne raportoinnissa säilyi samana verrattuna 

edellisvuoteen, paitsi Fortum Oyj oli tällöin raportoinut luvut myös veroparatiiseiksi 

lukeutuvien maiden osalta. Näin ollen se saa täydet pisteet raportoinnistaan. Vuonna 

2017 Vapo Oy ei enää raportoinut mitään liittyen veroparatiiseihin, mutta muiden 

yritysten osalta raportoinnissa ei tapahtunut muutosta edellisvuoteen verrattuna. 

Vuosina 2018–2019 raportointi säilyi samalla tasolla vuoteen 2017 verrattuna, eikä 

muutosta ollut havaittavissa. 

 

Kuviosta 15 voidaan havaita, että vuonna 2015 raportointi veroparatiiseja koskevien 

tietojen osalta on ollut melko heikkoa pistein 1,67. Vuonna 2016 pisteet hieman 

nousivat Fortum Oyj:n ansiosta pisteisiin 1,83. Sen sijaan vuonna 2017 pisteet laskivat 

Vapo Oy:n jättäessä raportoimatta veroparatiiseista pisteisiin 1,50. Veroparatiiseja 

koskevien tietojen osalta pisteissä on siten ollut jonkin verran vaihtelua vuosien välillä, 

mutta taso on ollut kuitenkin kaikkina vuosina melko heikko. 
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Kuvio 15. Veroparatiiseja koskevat tiedot, raportoinnin pisteytys keskimäärin. 

 

Taulukon 12 mukaisesti ”hankittujen ja luovutettujen yhtiöiden” osalta vuonna 2015 

Gasum Oyj ja Kemijoki Oy olivat ainoat, jotka olivat raportoineet tämän osalta 

verojalanjälkiraporteissaan. Molemmat yritykset saavat tästä osa-alueesta 2 pistettä. 

Gasum Oyj siksi, koska se raportoi myyneensä kaksi omistamaansa tytäryhtiötä, 

Helsingin Kaupunkikaasu Oy:n sekä Gasum Paikallisjakelu Oy:n, kesällä 2015. 

Edellisvuoden vertailutietona se vielä ilmaisi hankkineensa enemmistöosuuden 

Norjassa sekä Ruotsissa toimivasta Skangas-konsernista toukokuussa vuonna 2014. 

Sen sijaan Gasum Oyj ei mainitse hankittujen ja luovutettujen yhtiöiden osuuksia, mikä 

oli nimenomaan raportointivaatimus. Kemijoki Oy puolestaan saa raportoinnin osalta 

2 pistettä sen vuoksi, että se raportoi osakkaat ja niiden jakauman, mutta se ei ota 

kantaa siihen, oliko kyseisenä vuonna tapahtunut hankintoja tai luovutuksia yhtiöiden 

osalta. Asian saa toki selvitettyä ottamalla esiin edellisen vuoden 2014 

verojalanjälkiraportin ja vertaamalla osuuksia vuosien 2014 ja 2015 

verojalanjälkiraporttien välillä, jolloin voidaan havaita, että osuuksissa on tapahtunut 

vuosien välillä muutoksia. Asia hankituista tai luovutetuista osuuksista ei kuitenkaan 

tule suoraan esiin vuoden 2015 verojalanjälkiraportilta, minkä vuoksi yritys ei saa 

täysiä pisteitä tästä raportoinnin osa-alueesta. 
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Taulukko 12. Hankittujen/luovutettujen yhtiöiden osuus, pisteytys. 

Hankittujen/luovutettujen yhtiöiden osuus 

  
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy Keskiarvo 

2015 1 1 2 1 1 2 1,33 
2016 1 1 2 1 1 2 1,33 
2017 1 2 3 1 1 2 1,67 
2018 1 2 3 1 1 2 1,67 
2019 1 1 3 1 1 2 1,50 

Keskiarvo 1,00 1,40 2,60 1,00 1,00 2,00 1,50 
 

Vuonna 2016 raportoinnin pisteytys jakautui samoin kuin vuonna 2015, eikä muutosta 

raportointiin ollut havaittavissa. Vuonna 2017 sen sijaan Fortum Oyj raportoi 

yritysostoistaan, että se oli hankkinut 47,12 % Uniper SE:n kaikista osakkeista sekä 

äänistä. Fortum Oyj ei ota kantaa, oliko se luovuttanut kyseisenä vuonna osuuksia 

yhtiöistä, minkä vuoksi se ei saa tästä täysiä pisteitä, joten se saa siten 2 pistettä 

raportoinnistaan. Gasum Oy saa vuonna 2017 raportoinnistaan täydet pisteet, koska 

se raportoi tällöin myös osuudet hankintojen ja luovutusten osalta. Gasum Oy kertoo 

myyneensä alkuvuodesta lämmitysliiketoiminnan ja paikallisen jakeluverkon 

kaasumyynnin Auris Kaasunjakelu Oy:lle. Lisäksi se raportoi ostaneensa 

osakeomistuksen Norjan Skangas AS:stä sekä toteuttaneensa yrityskaupan 

ruotsalaisen Biogas International AB:n osalta. Kaupan myötä 100 % ruotsalaisen 

Biogas International AB:n sekä tämän tytäryhtiön osakkeista siirtyi Gasumille. Lisäksi 

Gasum kertoo vertailuvuoden tiedot tämän jälkeen. Muiden yritysten osalta raportointi 

oli samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2018 ei tapahtunut muutosta 

raportoinnissa verrattuna vuoteen 2017. Vuonna 2019 sen sijaan Fortum Oyj jätti 

raportoimatta tästä osa-alueesta. 

 

Kuviosta 16 nähdään, että vuonna 2015 hankittujen ja luovutettujen yhtiöiden 

raportoinnin pisteiden keskiarvo oli melko heikko, koska se oli vain 1,33. Vuonna 2017 

raportoinnin taso hieman parani pisteisiin 1,67 Fortumin alkaessa raportoida ja 

Gasumin parantaessa raportoinnin tasoaan. Sen sijaan viimeisenä vuonna voidaan 

havaita notkahdus alaspäin pisteisiin 1,50 Fortumin jättäessä raportoinnin väliin 

kyseisenä vuonna. 
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Kuvio 16. Hankittujen/luovutettujen yhtiöiden osuus, raportoinnin pisteytys 

keskimäärin. 

 

Kvantitatiivisten verotietojen osalta raportoinnin tasossa havaittiin vaihtelua riippuen 

raportoitavasta asiasta. Raportointi oli erinomaista osioiden maksettavat ja tilitettävät 

verot maittain ja verolajeittain sekä veronmaksua kuvaavat tunnusluvut osalta. 

Heikoimmin oli raportoitu puolestaan vastaanotettujen julkisten tukien, hankittujen ja 

luovutettujen yhtiöiden sekä veroparatiiseja koskevien tietojen osalta. 

 

5.3 Vapaaehtoiset verotiedot 
 

Tässä alaluvussa käsitellään raportoinnin vapaaehtoiset osa-alueet. Nämä ovat siten 

yrityksille nimensä mukaisesti täysin vapaaehtoisesti raportoitavia osa-alueita, eikä 

näiden raportoinnille ole pakottavaa velvoitetta. Ensimmäisenä raportoitavana asiana 

oli ”hankinnat ja investoinnit maittain”, kuten nähdään taulukosta 13. Vuonna 2015 

tämän osalta Kemijoki Oy raportoi investoinnit, mutta maittain sen ei tarvitse 

investointeja jakaa, sillä yrityksellä on toimintaa ainoastaan Suomessa. Myös Fingrid 

Oy raportoi investoinnit kyseisenä vuonna. Muut yritykset eivät raportoineet tästä 

osiosta lainkaan. 
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Taulukko 13. Hankinnat ja investoinnit maittain, pisteytys. 

Hankinnat ja investoinnit maittain 

  
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy Keskiarvo 

2015 1 1 1 3 1 3 1,67 
2016 1 1 1 1 1 3 1,33 
2017 1 1 1 1 1 3 1,33 
2018 1 1 1 1 1 3 1,33 
2019 1 1 1 1 2 3 1,50 

Keskiarvo 1,00 1,00 1,00 1,40 1,20 3,00 1,43 
 

Vuosina 2016–2018 Kemijoki Oy oli ainoa, joka raportoi tästä osa-alueesta. Vuonna 

2019 muutoksena aiempiin vuosiin Vapo Oy raportoi investoinneistaan, mutta se ei 

raportoinut näitä maakohtaisesti, minkä vuoksi se ei saa kuitenkaan täysiä pisteitä 

tästä raportoinnin osa-alueesta. 

 

Kuvion 17 mukaan yritysten raportointi hankintojen ja investointien osalta oli heikolla 

tasolla kaikkina vuosina. Pisteet vuonna 2015 oli 1,67, minkä jälkeen Fingrid Oyj:n 

jättäessä raportoimatta tästä osa-alueesta keskimääräiset pisteet putosivat 1,33 

pisteisiin. Vuoden 2019 osalta pisteiden nousua, 1,50 pisteisiin selittää Vapo Oy:n 

raportointi asiasta. 

 

 
Kuvio 17. Hankinnat ja investoinnit maittain, raportoinnin pisteytys keskimäärin. 
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Taulukon 14 mukaan ”efektiivisen tuloverokannan täsmäytyslaskelmiin” liittyen vuonna 

2015 yrityksistä vain Fortum Oyj raportoi asiasta. Sekin tosin raportoi vain efektiivisen 

tuloveroprosentin, mutta ei laskelmia, minkä vuoksi se saa vain 2 pistettä tästä osiosta. 

 

Taulukko 14. Efektiivisen tuloverokannan täsmäytyslaskelmat, pisteytys. 

Efektiivisen tuloverokannan täsmäytyslaskelmat 

  
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy Keskiarvo 

2015 1 2 1 1 1 1 1,17 
2016 1 3 2 1 1 1 1,50 
2017 1 3 2 1 1 1 1,50 
2018 1 3 2 1 1 1 1,50 
2019 2 3 1 2 1 1 1,67 

Keskiarvo 1,20 2,80 1,60 1,20 1,00 1,00 1,47 
 

Vuonna 2016 Fortum Oyj raportoi tämän osalta myös laskelmat, joten se saa tänä 

vuonna raportoinnistaan täydet 3 pistettä. Lisäksi Gasum Oy raportoi vuonna 2016 

efektiivisen veroasteen, joten se saa raportoinnin osalta 2 pistettä. Muut yritykset eivät 

raportoineet mitään. Vuonna 2017–2018 raportoinnin tasossa ei näkynyt muutosta 

edelliseen vuoteen, 2016, verrattuna. Sen sijaan vuonna 2019 muutoksena voitiin 

havaita, että Gasum Oyj jätti raportoimatta aiemmin ilmoittamansa efektiivisen 

veroasteen kyseisenä vuonna. Tämän lisäksi Neste Oyj sekä Fingrid Oyj raportoivat 

tuloveroprosentin vuonna 2019, ja ne saivat 2 pistettä raportoinnistaan. 

 

Kuviosta 18 voidaan havaita raportoinnin tason parantuneen hieman vuoden 2015 

pisteistä 1,17 vuoteen 2019 pisteisiin 1,67. Raportoinnin taso on kuitenkin ollut 

kaikkina vuosina melko heikko. 
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Kuvio 18. Efektiivisen tuloverokannan täsmäytyslaskelmat, raportoinnin pisteytys 

keskimäärin. 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin osa-aluetta ”täsmäytyslaskelmat verosaamisten ja -velkojen 

muutoksista” taulukossa 15. Tämän osalta vuonna 2015 vain Fortum Oyj oli raportoinut 

tiedot. Muut yritykset eivät olleet tästä asiasta maininneet raportissaan mitään. 

 

Taulukko 15. Täsmäytyslaskelmat verosaamisten ja -velkojen muutoksista, pisteytys. 

Täsmäytyslaskelmat verosaamisten ja -velkojen muutoksista 

  
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy Keskiarvo 

2015 1 3 1 1 1 1 1,33 
2016 1 3 1 1 1 1 1,33 
2017 1 3 1 1 1 1 1,33 
2018 1 3 1 1 1 1 1,33 
2019 1 3 1 1 1 1 1,33 

Keskiarvo 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,33 
 

Vuosina 2016–2019 raportoinnissa ei havaittu muutosta verrattuna vuoteen 2015. 

Fortum Oyj oli siten ainoa, joka tämän raportoitavan asian osalta raportoi tarkasteltujen 

vuosien aikana. 
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Kuviosta 19 voidaan havaita, että raportoinnin taso on pysynyt muuttumattomana 

vuosien 2015–2019 välisenä aikana pistein 1,33. Raportoinnin taso on siten ollut 

kaikkina vuosina hyvin heikko. 

 

 
Kuvio 19. Täsmäytyslaskelmat verosaamisten ja -velkojen muutoksista, raportoinnin 

pisteytys keskimäärin. 

 

Vuonna 2015 kaikki muut yritykset paitsi Vapo Oy raportoivat vertailutiedot aiemmilta 

vuosilta taulukon 16 mukaisesti. Neste Oyj, Fortum Oyj, Fingrid Oyj sekä Kemijoki Oy 

raportoivat vertailutiedot yhdeltä aiemmalta vuodelta, kun Gasum Oy raportoi tiedot 

kahden aiemman vuoden osalta. 

 

Taulukko 16. Vertailutiedot aiemmilta vuosilta, pisteytys. 

Vertailutiedot aiemmilta vuosilta 

  
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy Keskiarvo 

2015 3 3 3 3 1 3 2,67 
2016 3 3 3 3 1 3 2,67 
2017 3 3 3 3 1 3 2,67 
2018 3 3 3 3 1 3 2,67 
2019 3 3 3 3 1 3 2,67 

Keskiarvo 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 2,67 
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Vuonna 2016 raportoinnin taso säilyi muuttumattomana, mutta tällöin myös Fortum Oyj 

raportoi tiedot kahdelta aiemmalta vuodelta. Vuonna 2017 raportoinnin tasossa ei 

nähty muutosta aiempaan, mutta tänä vuonna myös Fingrid Oyj raportoi tiedot kahden 

aiemman vuoden osalta. Vuosien 2018–2019 aikana raportoinnin tasossa ei 

myöskään tapahtunut muutosta aiempiin vuosiin verrattuna. Kyseisinä vuosina 

raportoitujen vertailuvuosien osalta ei myöskään havaittu muutosta verrattuna 

aikaisempaan vuoteen 2016. 

 

Kuviosta 20 voidaan havaita raportoinnin tason säilyneen kaikkina vuosina samalla 

tasolla pistein 2,67, ja Vapo oli ainoa, joka ei vertailutietoja raportoinut. Vertailutiedot 

aiemmilta vuosilta oli selkeästi parhaiten raportoitu osa-alue vapaaehtoisten 

raportoitavien asioiden osalta. 

 

 
Kuvio 20. Vertailutiedot aiemmilta vuosilta, raportoinnin pisteytys keskimäärin. 

 

Viimeisenä raportoinnin osa-alueena oli ”ulkopuolinen riippumaton varmennus”. 

Tämän raportoitavan asian osalta yksikään yritys ei raportoinut yhtenäkään 

tutkimusvuonna, kuten voidaan havaita taulukon 17 mukaan. Raportteja ei siten ollut 

varmennettu ulkopuolisen riippumattoman osapuolen toimesta. 
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Taulukko 17. Ulkopuolinen riippumaton varmennus, pisteytys. 

Ulkopuolinen riippumaton varmennus 

  
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy Keskiarvo 

2015 1 1 1 1 1 1 1,00 
2016 1 1 1 1 1 1 1,00 
2017 1 1 1 1 1 1 1,00 
2018 1 1 1 1 1 1 1,00 
2019 1 1 1 1 1 1 1,00 

Keskiarvo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

Kuviosta 21 voidaan havaita raportoinnin tason säilyneen muuttumattomana kaikkina 

tutkimusvuosina 2015–2019 pistein 1,00. Tämä osa-alue saikin heikoimmat pisteet, ja 

se oli ainoa raportoitava asia, jota mikään yritys ei yhtenäkään vuonna raportoinut. 

 

 
Kuvio 21. Ulkopuolinen riippumaton varmennus, raportoinnin pisteytys keskimäärin. 

 

Vapaaehtoisten verotietojen osalta raportoinnin taso oli selvästi heikompaa kuin 

pakollisten raportoitavien verotietojen osalta. Parhaiten oli raportoitu osion 

vertailutiedot aiemmilta vuosilta osalta, vain yhden yrityksen jättäessä raportoimatta 

osiosta. Sen sijaan muista vapaaehtoisista tiedoista oli raportoitu hyvin heikosti. 

Kaikista heikointa raportointi oli ulkopuolisen riippumattoman varmennuksen osalta, 

sillä yhtään verojalanjälkiraporttia ei ollut varmennettu ulkopuolisen riippumattoman 

varmentajan toimesta. 
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5.4 Muut raportoidut tiedot 
 

Verojalanjälkiraporteissa oli raportoitu myös joitakin lisätietoja, jotka eivät perustuneet 

VNK:n omistajaohjausosaston antamaan ohjeistukseen. Näitä raportoituja lisätietoja ei 

siten ole vielä käsitelty aiemmissa luvuissa. 

 

Neste Oyj ja Fortum Oyj raportoivat lisätietoina verojalanjälkiraporteissaan 

verokäsitteiden määritelmät. Fortum Oyj raportoi lisäksi haastavasta veroympäristöstä, 

riskien arvioinnista, yhtiörakenteesta ja konsernin sisäisestä rahoituksesta, käynnissä 

olevista verovalituksista sekä lyhyitä caseja muun muassa seuraavista aiheista: 

”Verotus heikentää sähköntuotannon kilpailukykyä Ruotsissa”, ”Sisäinen rahoitus 

liiketoiminnan tukena” sekä ”Verotappiot ja tuloverojen maksamisen ajoitus”. Fortum 

Oyj mainitsi myös verojalanjälkiraporteissaan, että yritykselle on tärkeää, että 

verotusta koskeva tiedotus on läpinäkyvää, jotta sidosryhmien on helppo saada 

informaatiota sekä ymmärtää yrityksen verotusasema. Kemijoki Oy raportoi 

verojalanjälkiraportissaan rahavirrat keskeisille sidosryhmille.  

 

Gasum Oy raportoi, että sen vastuullinen verotus on peräisin Gasumin johtamisen 

periaatteista ja sen tavoitteena on lisätä veroraportoinnin hyvää ymmärrystä sekä 

läpinäkyvyyttä. Vapo Oy sekä Neste Oyj painottivat verojalanjälkiraporteissaan, että 

ne maksavat veronsa paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Kemijoki Oy, Vapo Oy ja 

Neste Oyj raportoivat, että niiden toimintamallit luovat työllisyyttä. Fingrid Oyj ei 

raportoinut verojalanjälkiraporteissaan muita lisätietoja.  

 

5.5 Kooste verojalanjälkiraporttien sisällöstä 
 

Vuonna 2015 energia-alalla toimivista tutkimukseen valituista valtion 

enemmistöomisteista yrityksistä kaikki raportoivat verojalanjäljestään. Kyseinen vuosi 

oli vasta toinen vuosi, jona valtion enemmistöomisteisia yrityksiä velvoitettiin 

raportoimaan verojalanjäljestään. Verojalanjälkiraportointi tuli näille yrityksille 

pakolliseksi siten, että ensimmäistä kertaa vuoden 2014 tiedot oli pakollista julkistaa. 
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Kuvio 22. Verojalanjälkiraportointi 2015. 

 

Energia-alan yritysten raportoimat tiedot niiden verojalanjälkiraporteissa vuonna 2015 

on kerätty kuvioon 22. Kuviosta voidaan havaita, että raportoiduista asioista eniten 

pisteitä saavat ”veronmaksua kuvaavat tunnusluvut”, ”maksettavat tai tilitettävät verot 

verolajeittain” sekä ”maksettavat tai tilitettävät verot maittain”. Nämä olivat ainoat, jotka 

saivat kaikilta analysoitavilta yrityksiltä täydet pisteet. Seuraavaksi eniten oli raportoitu 

”veroasioiden johtaminen sekä organisointi”, ”verosuunnittelu sekä verostrategia ja 

tavoitteet” ja ”raportointiperiaatteet” pakollisten raportoitavien tietojen osalta sekä 

vapaaehtoisten raportoitavien asioiden osalta ”vertailutiedot aiemmilta vuosilta”. 

Näiden osalta pisteet olivat 16/18, joten raportoinnin taso oli siten myös erinomainen. 

Heikoimmin sen sijaan raportoitiin asiasta ”ulkopuolinen riippumaton varmennus”, joka 

saikin minimipisteet 6/18 koska mikään yritys ei raportoinut tästä. Seuraavaksi 

heikoiten menestyi ”efektiivisen tuloverokannan täsmäytyslaskelmat”, joka kuului 

vapaaehtoisesti raportoitaviin asioihin. Tämä sai pisteet 7/18. Heikot pisteet saivat 

myös ”vastaanotetut julkiset tuet” ja ”hankittujen/luovutettujen yhtiöiden osuus” 

pakollisten raportoitavien osalta sekä vapaaehtoisten tietojen osalta 

”täsmäytyslaskelmat verosaamisten ja -velkojen muutoksista”. Nämä osa-alueet saivat 

raportoinnista pisteet 8/18. Tästä hiukan paremmin pistein 10/18 selviytyivät 
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”veroparatiiseja koskevat tiedot” sekä vapaaehtoisesti raportoitavien asioiden osalta 

”hankinnat ja investoinnit maittain”. Raportoinnin taso edellä mainittujen osalta oli 

kuitenkin yhä heikkoa. Raportoinnin heikohko taso vapaaehtoisten tietojen osalta on 

ymmärrettävää, sillä yrityksillä ei välttämättä ole tarpeeksi kiinnostusta raportoida 

ylimääräisiä tietoja, jos siihen ei ole pakottavaa velvoitetta. Heikosti raportoitujen 

asioiden joukossa havaittiin kuitenkin myös pakollisia raportoitavia asioita, joita 

tutkimuksen mukaan ei kuitenkaan raportoitu VNK:n omistajaohjausosaston 

ohjeistuksen mukaisesti. Pakollisten raportoitavien tietojen osalta yritykset olivat 

raportoineet pääasiassa hyvin, lukuun ottamatta raportointia vastaanotetuista julkisista 

tuista, hankittujen ja luovutettujen yhtiöiden osuuksista sekä veroparatiiseja koskevista 

tiedoista. 

 

 
Kuvio 23. Verojalanjälkiraportointi 2016. 

 

Kuviosta 23 nähdään, että vuonna 2016 yritykset olivat raportoineet edellisvuoteen 

verrattuna vielä hieman paremmin ”raportointiperiaatteistaan”, ja ne saivat yhtä pistettä 

vaille täydet pisteet. Veroparatiiseja koskevista tiedoista oli myös raportoitu hieman 

paremmin, pistein 11/18. Raportoinnin taso oli silti yhä heikkoa, sillä kyseinen osa-alue 

kuuluu pakollisiin raportoitaviin asioihin, ja kuviosta voidaan havaita, että puolet 
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yrityksistä eivät olleet maininneet veroparatiiseja koskevista tiedoista mitään. 

Vapaaehtoisista verotiedoista ”efektiivisen tuloverokannan täsmäytyslaskelmat” saivat 

myös hiukan paremmat pisteet verrattuna edellisvuoteen. Sen sijaan ”hankinnat ja 

investoinnit maittain” oli raportoitu edellisvuotta heikommin pistein 8/18. 

 

 
Kuvio 24. Verojalanjälkiraportointi 2017. 

 

Kuviosta 24 nähdään, että vuonna 2017 yritykset olivat raportoineet verrattuna 

edellisvuoteen heikommin osa-alueet ”veroasioiden johtaminen sekä organisointi” 

sekä ”verosuunnittelu sekä verostrategia ja tavoitteet”. Pisteet näiden osalta säilyivät 

yhä hyvällä tasolla, kuitenkin niin, että kaksi yritystä ei raportoinut näistä lainkaan. 

”Veroparatiiseja koskevista tiedoista” yritykset saivat heikommat pisteet verrattuna 

edellisvuoteen, sillä neljä yritystä ei raportoinut enää laisinkaan veroparatiiseja 

koskevia tietoja raporteissaan. ”Hankittujen/luovutettujen yhtiöiden osuus” sai 

edellisvuotta paremmat pisteet, mutta silti vain puolet yrityksistä oli raportoinut asiasta 

verojalanjälkiraportissaan. 
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Kuvio 25. Verojalanjälkiraportointi 2018. 

 

Kuviosta 25 nähdään, että vuonna 2018 yritykset olivat raportoineet verrattuna 

aiempaan vuoteen hieman heikommin osion ”veronmaksua kuvaavat tunnusluvut”, 

siten, että yksi yrityksistä jätti raportoimatta tämän raportoitavan asian. Pisteet olivat 

silti yhä erinomaiset 16/18. Osio ”vastaanotetut julkiset tuet” sai aiempaa heikommat 

pisteet, koska yksikään yrityksistä ei enää raportoinut asiaa, vaikka kyseinen osa-alue 

kuuluu pakollisiin raportoitaviin tietoihin. 
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Kuvio 26. Verojalanjälkiraportointi 2019. 

 

Kuviosta 26 voidaan havaita, että vuonna 2019 yritykset olivat raportoineet 

edellisvuoteen verrattuna aiempaa heikommin osion ”veroasioiden johtaminen sekä 

organisointi”, niin että vain puolet yrityksistä raportoi asiasta, vaikka vielä vuonna 2015 

vain yksi yritys jätti raportoimatta asian osalta verojalanjälkiraportissaan. Maksettavat 

tai tilitettävät verot verolajeittain sai edellisvuosia hieman heikommat pisteet 16/18 

yhden yrityksistä jättäessä raportoimatta tämän osalta. ”Hankittujen/luovutettujen 

yhtiöiden osuus” sai edellisvuotta pisteen heikommat yhteispisteet siten, että neljä 

yrityksistä ei raportoinut asiasta verojalanjälkiraportissaan. ”Hankinnat ja investoinnit 

maittain” sekä ”efektiivisen tuloverokannan täsmäytyslaskelmat” saivat edellisvuotta 

yhden pisteen paremmat yhteispisteet 10/18, joten taso säilyi yhä heikkona. 

 

Taulukosta 18 nähdään raportoinnin keskiarvot eri vuosina yleisten, kvantitatiivisten 

sekä vapaaehtoisten verotietojen osalta. Taulukosta nähdään myös yhteispisteiden 

keskiarvot näistä raportoinnin osa-alueista vuosina 2015–2019. Lisäksi taulukosta 

nähdään yhteispisteiden keskiarvot verojalanjälkiraportoinnista vuositasolla. 

Taulukosta voidaan havaita, että yleisten verotietojen osalta yritykset ovat raportoineet 

keskimäärin hyvällä tasolla, pistein 2,56. Vuonna 2015 raportointi oli hyvällä tasolla, ja 
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vuonna 2016 se vielä parani hiukan tästä. Sen sijaan vuosina 2017-2019 raportoinnin 

taso heikkeni vuosi vuodelta, mutta se oli kuitenkin yhä hyvällä tasolla vuonna 2019. 

Kvantitatiivisten verotietojen osalta yritykset olivat raportoineet keskinkertaisella 

tasolla hieman heikommin kuin yleisistä verotiedoista, keskimääräisin pistein 2,18. 

Vuonna 2015 pisteet olivat melko hyvät, minkä jälkeen vuonna 2016 nähtiin myös pieni 

notkahdus ylöspäin. Vuonna 2017 pisteissä ei tapahtunut muutosta, mutta vuosina 

2018–2019 raportoinnin taso heikkeni myös tällä raportoinnin osa-alueella. 

Vapaaehtoisten verotietojen osalta yritysten pisteet olivat selvästi pakollisia 

raportoinnin osa-alueita heikommat eli 1,58. Näiden tietojen osalta pisteissä ei 

tapahtunut ensimmäisten neljän vuoden aikana muutosta, mutta viimeisenä 

tutkimusvuotena 2019 pisteet hiukan nousivat. Pakollisten raportoitavien verotietojen 

osalta oli siis havaittavissa raportoinnin tason pientä heikentymistä viimeisimpinä 

tutkimusvuosina, toisin kuin vapaaehtoisten tietojen osalta havaittiin viimeisen 

tutkimusvuoden osalta pientä nousua. 

 

Taulukko 18. Yleiset verotiedot, kvantitatiiviset verotiedot ja vapaaehtoiset verotiedot, 

raportoinnin pisteytys keskimäärin. 

Vuosi 
Yleiset 

verotiedot 
Kvantitatiiviset 

verotiedot 
Vapaaehtoiset 

verotiedot Keskiarvo 
2015 2,67 2,22 1,57 2,15 
2016 2,72 2,25 1,57 2,18 
2017 2,50 2,25 1,57 2,11 
2018 2,50 2,14 1,57 2,07 
2019 2,39 2,06 1,63 2,02 

Keskiarvo 2,56 2,18 1,58 2,11 
 

Verojalanjälkiraportoinnin yhteispisteiden keskiarvoista voidaan havaita, että 

verojalanjälkiraportointi on ollut kaikkina vuosina keskinkertaisella tasolla, 

keskimääräisin pistein 2,11. Vuonna 2015 pisteet olivat keskinkertaiset, minkä jälkeen 

vuonna 2016 pisteet hiukan nousivat, mutta tämän jälkeen vuosina 2016–2019 

raportoinnin taso heikkeni vuosi vuodelta hieman. 
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6. YHTEENVETO SEKÄ JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin valtion enemmistöomisteisten energia-alalla 

toimivien yritysten verojalanjälkiraportointia suhteessa VNK:n omistajaohjausosaston 

antamaan ohjeistukseen. Tutkimuksessa etsittiin vastauksia siihen, mitä kyseiset 

yritykset ovat verojalanjälkiraporteissaan raportoineet sekä miten 

verojalanjälkiraportointi on kehittynyt vuosien 2015 ja 2019 välisenä aikana. Tässä 

luvussa käydään läpi työn yhteenveto, johtopäätökset, vertailu aiempiin tuloksiin, 

tutkimuksen luotettavuus sekä mahdolliset jatkotutkimuskysymykset. 

 

6.1 Yhteenveto 
 

Yritysvastuusta on ollut viime vuosien aikana keskustelua, ja aiheesta on tehty paljon 

tutkimusta (Farcane & Bureana 2015, 31). Yritysten veronmaksu osana vastuullista 

yritystoimintaa on herättänyt pohdintaa, maksavatko yritykset yhteiskunnan 

verotuloista asianmukaisen osan (Torkkel 2013c). Näihin kysymyksiin vastatakseen 

yritykset ovat alkaneet raportoida yritysvastuustaan sekä viimeisimpänä 

verojalanjäljestään (Muttakin & Khan 2014, 168; Kotonen 2009, 176–177; Neves & 

Albuquerque 2019, 466). Yritysvastuu on perinteisesti jaettu kolmeen osaan siten, että 

se muodostuu ympäristö-, sosiaalisesta sekä taloudellisesta vastuusta. (Montgomery 

& Sanches 2002, 31; Torugsa et al. 2012, 383.) Yritysvastuuraportointia on ohjeistettu 

erilaisin ohjeistuksin, joista yleisimmin käytetty ohjeistus on GRI:n 

standardointiohjeisto. Koska ohjeistuksia on olemassa useita, tätä olisi hyvä saada 

yhtenäistettyä, jotta eri yritysten julkaisemat yritysvastuuraportit olisivat paremmin 

vertailukelpoisia keskenään.  (Marimon et al. 2012, 132–144.) 

 

Verojalanjälkiraportointi on vielä suhteellisen tuore aihe. Verojalanjälkiraportointi tuli 

pakolliseksi Suomessa valtion enemmistöomisteisille yrityksille siten, että vuoden 

2014 tiedot oli pakollista julkistaa. VNK:n omistajaohjausosaston antama 

raportointiohjeistus suosittaa myös valtion vähemmistöomisteisia yrityksiä 

raportoimaan verotiedoistaan. Verojalanjälkiraportoinnin tarkoituksena on tuottaa 

yritysten sidosryhmille tietoa yrityksen veronmaksusta sekä verostrategiasta. (Työ- ja 
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elinkeinoministeriö 2015, 14.) Muille yrityksille ei tällä hetkellä ole pakottavaa 

velvoitetta verojalanjälkiraportoinnille. Onkin pohdittu, tulisiko verojalanjälkiraportointi 

tehdä pakolliseksi yrityksille, vai riittääkö vapaaehtoinen raportointi täyttämään 

tiedontarpeen tarpeeksi kattavasti. Vapaaehtoisen raportoinnin heikkoutena voi 

kuitenkin olla se, että yritykset, joilla nimenomaan olisi raportoitavaa asian osalta, 

voivat jättää raportoimatta verojalanjäljestään. (Knuutinen 2020, 404.) 

 

Vastuullisuusraportointia on pyritty selittämään erilaisten teorioiden avulla (Mousa & 

Hassan 2015, 41). Sidosryhmäteoria perustuu nimensä mukaisesti siihen, että 

yrityksen sidosryhmät vaativat yrityksiltä vastuullisuutta sekä avoimuutta ja 

vastuullisuusraportoinnin avulla pyritään vastaamaan tähän (Rupley et al. 2017, 172; 

Herremans et al. 2016, 417; Niskala et al. 2019, 111–112). Sidosryhmäteorian 

mukaisesti onkin keskeistä miettiä, mitkä sidosryhmistä ovat kiinnostuneet yrityksen 

verojen maksusta. Tämän pohjalta tulee harkita, kuinka paljon tätä tiedontarvetta on 

kannattavaa täyttää. (Knuutinen 2014b, 300). Agenttiteorian mukaan agentti on 

tilivelvollinen antamaan päämiehelle informaatiota eli tässä tapauksessa yritykset ovat 

tilivelvollisia raportoimaan verojalanjäljestään sitä kaipaaville sidosryhmillensä 

(Jensen & Meckling 1976; Mätäsaho & Niskala 1997, 78–79; Power 1991, 31). 

Legitimiteettiteorian avulla yritykset pyrkivät perustelemaan oikeuttaan 

olemassaololleen. Legitimiteetin lisäksi yrityksen maineen ja aseman tulisi olla myös 

kunnossa, jotta se saavuttaisi tavoitteensa. (Mousa & Hassan 2015, 42–43; 

Hooghiemstra 2000, 55-65; Kim 2019, 1157; Duff 2016, 76.) Vastuullisuusraportointia 

selittävänä teoriana legitimiteettiteoria on yksi keskustelluimmista teorioista, sillä sen 

avulla yritys voi saada yhteiskunnalta hyväksyntää toiminnalleen ja siten turvata 

olemassaolonsa jatkuvuuden (Deegan, Rankin & Tobin 2002, 312–343; O´Donovan 

2002, 344-366; Omran & Ramdhony 2015, 43). Tulee kuitenkin muistaa, että 

vastuullisuusraportointi itsessään ei ole vielä tae legitimiteetin saavuttamiselle 

(Lightstone & Driscoll 2008, 7). Aiempien tutkimusten perusteella on havaittu 

esimerkiksi, että yritykset, jotka harjoittavat aggressiivista verosuunnittelua, voivat 

pyrkiä vastuullisuusraportoinnillaan lievittämään yhteiskunnallisia huolenaiheita, joita 

kyseinen toiminta aiheuttaa (Lanis & Richardson 2013). 
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Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin laadullisena, ja menetelmänä työssä käytettiin 

sisällönanalyysia. Tutkimukseen valittiin kuusi valtion enemmistöomisteista energia-

alalla toimivaa yritystä. Nämä yritykset olivat Neste Oyj, Fortum Oyj, Gasum Oy, 

Fingrid Oyj, Vapo Oy sekä Kemijoki Oy. Tutkimuksessa käytiin läpi näiden yritysten 

verojalanjälkiraportit vuosilta 2015–2019. 

 

Tutkimuksen tuloksena voidaan havaita, että valtion enemmistöomisteiset energia-

alalla toimivat yritykset eivät täysin noudata VNK:n omistajaohjausosaston niille 

antamaa ohjeistusta verojalanjälkiraportoinnissa. Yleisistä verotiedoista yritykset ovat 

raportoineet parhaiten, kvantitatiivisten verotietojen osalta yritykset raportoivat 

seuraavaksi parhaiten, ja heikoiten yritykset raportoivat vapaaehtoisten verotietojen 

osalta. Vapaaehtoisten verotietojen heikompi raportointitaso on ymmärrettävää, sillä 

oletettavasti yritykset pyrkivät ensisijaisesti raportoimaan niille pakollisista 

raportoitavista asioista. Tutkimustuloksina havaittiin, että pakollisten verotietojen 

osalta raportoinnin taso on heikentynyt vuodesta 2015 vuoteen 2019 siirryttäessä. Sen 

sijaan vapaaehtoisten raportoitavien asioiden osalta raportoinnin taso hieman parani 

vuosien 2015 ja 2019 välisenä aikana. 

 

Pakollisten raportoitavien asioiden osalta oli raportoitu parhaiten maksettavat tai 

tilitettävät verot maittain, sillä kaikki yritykset olivat raportoineet tämän osalta jokaisena 

vuonna täysin pistein. Maksettavat tai tilitettävät verot verolajeittain, veronmaksua 

kuvaavien tunnuslukujen sekä raportointiperiaatteiden osalta oli myös raportoitu 

erittäin hyvin. Verosuunnittelun, verostrategian ja tavoitteiden sekä veroasioiden 

johtamisen ja organisoinnin osalta oli raportoitu hyvällä tasolla. Heikoimmat pisteet sen 

sijaan saivat vastaanotetut julkiset tuet. Hankittujen ja luovutettujen yhtiöiden 

osuuksista sekä veroparatiiseja koskevista tiedoista oli myös raportoitu heikolla 

menestyksellä. 

 

Vapaaehtoisten raportoitavien asioiden osalta parhaiten oli raportoitu vertailutiedot 

aiemmilta vuosilta. Muista vapaaehtoisista verotiedoista oli raportoitu hyvin heikosti. 

Heikoimmat pisteet sai ulkopuolinen riippumaton varmennus, sillä mikään tutkimuksen 

yrityksistä ei ollut varmentanut verojalanjälkiraporttejaan ulkoisen riippumattoman 

varmentajan toimesta. 
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Raportoinnin kehityksessä tutkimusvuosien aikana yleisten verotietojen osalta 

veroasioiden johtamisen ja organisoinnin tasossa nähtiin melko suuri pudotus 

tutkimusvuosien välillä erinomaisesta keskinkertaiseen. Verosuunnittelun sekä 

verostrategian ja tavoitteiden osa-alueesta raportoitiin myös hieman alkuvuosia 

heikommin viimeisinä tutkimusvuosina tason säilyessä kuitenkin hyvänä. 

Raportointiperiaatteiden osalta havaittiin puolestaan pientä parannusta jo ennestään 

hyvin raportoidun asian osalta. Kvantitatiivisten verotietojen osalta veronmaksua 

kuvaavien tunnuslukujen raportoinnin erinomainen taso laski hiukan tutkimusvuosien 

loppua kohden. Maksettavat tai tilitettävät verot maittain oli ainoa raportoitu asia, joka 

sai kaikkien tutkimusvuosien osalta täydet pisteet. Maksettavat tai tilitettävät verot 

verolajeittain oli raportoitu lähes yhtä hyvin, kuitenkin siten, että viimeisen 

tutkimusvuoden osalta havaittiin pieni notkahdus alaspäin. Jo ennestään heikosti 

raportoitu osa-alue julkiset tuet jätettiin viimeisten kahden vuoden aikana kokonaan 

raportoimatta. Veroparatiiseja koskevien tietojen osalta raportoinnin jo alun perin 

heikko taso oli myös viimeisenä tutkimusvuotena heikompi kuin ensimmäisten vuosien 

osalta. Hankittujen ja luovutettujen yhtiöiden osuuden raportoinnissa puolestaan 

tapahtui pientä parannusta tutkimusvuosien aikana loppua kohden, vaikkakin 

raportoinnin taso oli yhä heikko. Vapaaehtoisten verotietojen osalta hankinnat ja 

investoinnit maittain raportoinnin tasossa nähtiin vaihtelua vuosien välillä siten, että 

viimeisen tutkimusvuoden taso oli ensimmäistä heikompi tason ollessa kaikkina 

vuosina heikohko. Efektiivisen tuloverokannan täsmäytyslaskelmien osalta puolestaan 

havaittiin raportoinnin parantuneen loppua kohden jääden yhä melko heikoksi. 

Täsmäytyslaskelmat verosaamisten ja -velkojen muutoksista osalta ei tapahtunut 

muutosta tutkimusvuosien aikana, ja raportoinnin taso oli hyvin heikko kaikkina 

vuosina. Osa-alueessa vertailutiedot aiemmilta vuosilta ei myöskään havaittu 

muutosta tutkimusvuosien aikana, tämä sen sijaan oli ainoa hyvin raportoitu asia 

vapaaehtoisten raportoitavien asioiden osalta. Myöskään ulkopuolisen riippumattoman 

varmennuksen osalta ei tapahtunut muutosta tutkimusvuosien aikana, ja tämän osalta 

yksikään yrityksistä ei ollut raportoinut verojalanjälkiraportissaan. Toisin sanoen 

verojalanjälkiraportteja ei ollut varmennettu ulkopuolisen riippumattoman varmentajan 

toimesta. 
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Yrityksillä on mahdollisuus jättää osa tiedoista raportoimatta VNK:n ohjeistuksen 

”raportoi tai selitä”- periaatteen mukaisesti. Tämän periaatteen mukaisesti yritykset 

voivat siis jättää joitakin tiedoista raportoimatta, kunhan ne selittävät periaatteen 

mukaisesti, mikseivät raportoi kyseistä asiaa verojalanjälkiraportissaan. Ohjeistuksen 

olennaisuusperiaatteen mukaisesti yrityksillä on mahdollisuus määritellä olennaisuus, 

millä tasolla ne tiedoista raportoivat. Näin ollen yrityksillä on jonkin verran 

liikkumavaraa siinä, mitä ne verojalanjälkiraportissaan raportoivat tai toisaalta jättävät 

raportoimatta. 

 

6.2 Johtopäätökset 
 

Yritysten verojalanjälkiraportoinnissa havaittiin eroja sekä laajuudessa että sisällössä. 

Samasta asiasta Torkkel (2013a) totesi, että yritysten verojalanjälkiraporttien laadussa 

sekä laajuudessa on havaittavissa vaihtelua. Tutkimuksen tuloksina havaittiin, etteivät 

valtion enemmistöomisteiset energia-alalla toimivat yritykset noudattaneet täysin niille 

annettua ohjeistusta edes pakollisten raportoitavien tietojen osalta 

verojalanjälkiraporteissaan. Vapaaehtoisten raportoitavien tietojen osalta raportointi oli 

tätäkin heikompaa. Osaltaan tätä selittää se, että yrityksillä oli mahdollisuus jättää 

raportoimatta osa tiedoista, mikäli ne noudattavat ”raportoi tai selitä” -periaatetta. 

Tutkimuksen tuloksena kuitenkin havaittiin puutteellista raportointia myös ilman, että 

kyseistä periaatetta olisi käytetty. 

 

Yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa itse jonkin verran siihen mitä ne 

verojalanjälkiraportissaan raportoivat, koska niillä on mahdollisuus vedota ”raportoi tai 

selitä” -periaatteeseen. Lisäksi yrityksillä on mahdollisuus vedota 

olennaisuusperiaatteeseen ja raportoida tietoja päättämiensä olennaisuusrajojen 

puitteissa. Lisäksi koska verojalanjälkiraporttien ulkoinen varmennus kuuluu 

vapaaehtoisiin raportoitaviin asioihin, raporttien sisällön varmentaminen jää yrityksen 

vastuulle. Yritykset voivat siten itse päättää, haluavatko ne varmentaa 

verojalanjälkiraporttejaan ulkopuolisen riippumattoman varmentajan toimesta vai 

julkaisevatko ne raportin ilman varmennusta. Kuten tutkimuksessa havaittiin, yksikään 

yritys ei ollut varmentanut verojalanjälkiraporttiaan ulkopuolisen varmentajan toimesta. 
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Näillä kaikilla tekijöillä voi olla vaikutusta raporttien luotettavuuteen. Myös Papaj-

Wlislocka (2018) totesi tutkimuksessaan, että raportin varmentamatta jättäminen 

heikentää raportin luotettavuutta. 

 

Pakollisten raportoitavien asioiden osalta etenkin kvantitatiivisia verotietoja oli jätetty 

raportoimatta. Erityisesti vastaanotettujen julkisten tukien sekä veroparatiisien osalta 

raportointi oli heikkoa. Osalla yrityksistä oli toimintaa veroparatiiseiksi määriteltävissä 

maissa, esimerkiksi Guernseyllä ja Caymansaarilla, mutta näiden osalta lukuja ei ollut 

esitetty. Kuten Kurittu (2018) totesi, kansainvälisten yritysten kohdalla 

verojalanjälkiraportoinnissa olennaista on maakohtainen raportointi ja se minkä verran 

veroista maksetaan veroparatiiseihin. Pakollisen raportoinnin puutteet herättävät 

ihmetystä, sillä onhan kyseessä kuitenkin velvoite näille yrityksille. Lisäksi vaikka 

verojalanjälkiraportointi on vielä suhteellisen tuore aihe, on valtionomisteisilla yrityksillä 

ollut aikaa jo joitakin vuosia pohtia, miten ne tätä raportointivelvoitetta noudattavat ja 

raportointiaan kehittävät. Tästä herääkin kysymys, onko yrityksillä jotakin salattavaa 

vai miksi kyseisistä asioista ei suoraan raportoida ohjeistuksen vaatimalla tavalla. 

Vaikka toiminnassa ei olisikaan mitään erityisen väärää, voi taustalla olla esimerkiksi 

aggressiivista verosuunnittelua, jota yritykset eivät halua välttämättä tuoda 

julkisuuteen. Lanis ja Richardsson (2013) totesivat tutkimuksessaan, että raportoimalla 

veroista laajemmin, yritykset pyrkivät osoittamaan, että ne täyttävät yhteiskunnan 

odotukset muilla tavoin lieventääkseen aggressiivisen verosuunnittelun kielteisiä 

vaikutuksia. Tämänkin tutkimuksen osalta raportoinnin laajuudessa oli myös 

havaittavissa eroja, joka voisi tukea väitettä aggressiivisesta verosuunnittelusta niiden 

yritysten osalta, joiden raportointi oli poikkeuksellisen laajaa. Toisaalta kuten De la 

Cuesta-González ja Pardo (2019) totesivat tutkimuksessaan, että avoimuus aiheuttaa 

yritykselle kustannuksia, joten jotkin yritykset ovat yhä haluttomia julkaisemaan 

täydellisiä verotietoja. Lisäksi he totesivat, että verotiedot voivat tuottaa sidosryhmissä 

helpommin negatiivisen käsityksen kuin hyväksynnän. Näin ollen raportoimatta 

jättämiselle voi olla useita erilaisia syitä taustalla. 

 

Sidosryhmät vaativat yrityksiltä avoimuutta ja vastuullisuutta. (Rupley et al. 2017, 172; 

Herremans et al. 2016, 417). Siten yritykset pyrkivät täyttämään sidosryhmien niille 

asettamia raportointivelvoitteita raportoimalla toiminnastaan. Vaikka yritykset olivat 
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jättäneet osin raportoimatta niiltä vaadittuja tietoja, olivat ne silti raportoineet 

verojalanjäljestään keskinkertaisesti. Erityisesti maksettavat tai tilitettävät verot 

maittain ja verolajeittain, veronmaksua kuvaavat tunnusluvut sekä 

raportointiperiaatteet oli raportoitu hyvällä menestyksellä. Näin ollen yritysten 

sidosryhmillä on mahdollisuus saada informaatiota yritysten veronmaksuun liittyvistä 

asioista. Fortum Oyj myös mainitsi verojalanjälkiraporteissaan, että yritykselle on 

tärkeää, että verotusta koskeva tiedotus on läpinäkyvää, jotta sidosryhmien on helppo 

saada informaatiota sekä ymmärtää yrityksen verotusasema. Kemijoki Oy puolestaan 

raportoi sidosryhmiä ajatellen rahavirrat keskeisille sidosryhmille. 

 

Raportoimalla tiedoista yritykset täyttävät samalla agenttiteorian mukaista 

informointivelvoitetta raportoimalla tietoja päämiehelleen eli sidosryhmillensä. Tämän 

tutkimuksen perusteella on kuitenkin havaittavissa myös agenttiongelmalle tyypillisiä 

piirteitä raportoinnissa, sillä yritysten jättäessä osan tiedoista raportoimatta, 

sidosryhmät saavat puutteellista informaatiota. Kuten Papaj-Wlislocka (2018) 

tutkimuksessaan toteaa, informaation epäsymmetriaongelmaa ei ole mahdollista 

kokonaan poistaa, mutta sitä tulisi kuitenkin pyrkiä rajoittamaan ilmiön negatiivisten 

vaikutusten vuoksi. 

 

Kuten Mousa ja Hassan (2015) totesivat tutkimuksessaan, yritykset pyrkivät 

korjaamaan tai ylläpitämään legitimiteettiään vastuullisuusraportoinnin avulla. Tämä 

asia oli havaittavissa myös tässä tutkimuksessa, sillä kaikki yritykset raportoivat 

verotietojaan jokaisena tarkasteluvuonna, vaikkakin raportoinnin sisältö ja laajuus 

vaihtelivat yritysten kesken. Vapo Oy sekä Neste Oyj painottivat 

verojalanjälkiraporteissaan, että maksavat veronsa paikallisen lainsäädännön 

mukaisesti. Lisäksi Kemijoki Oy, Vapo Oy ja Neste Oyj raportoivat, että niiden 

toimintamallit luovat työllisyyttä. Lightstone ja Driscoll (2008) puolestaan totesivat, että 

jotkin yritykset ovat valikoineet tietoja, joista raportoivat. Tämän tutkimuksen osalta, 

voidaan havaita jonkinlaista tietojen valikoimista, sillä kaikkia tietoja ei ollut raportoitu 

VNK:n omistajaohjausosaston ohjeistuksen mukaisesti. 

 

Kuisman ja Temmeksen (2011, 277-278) mukaan vastuullisuusraportoinnin tärkeänä 

tehtävänä on tukea vastuuviestinnän luotettavuutta. Lukijan tuleen voida luottaa, että 
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tiedot antavat tilanteesta oikean kuvan. Tämän tutkimuksen osalta esimerkiksi Gasum 

Oy painotti raportoinnissaan vastuullisuutta ja se kertoi haluavansa lisätä 

veroraportoinnin hyvää ymmärrystä ja läpinäkyvyyttä. 

 

6.3 Vertaileminen aikaisempiin tuloksiin 
 

Verojalanjälkiraportointi on aiheena melko tuore, ja siitä on vielä hyvin vähän 

akateemista tutkimusta. Kuten Neves ja Albuquerque (2019, 466) tutkimuksessaan 

toteavat, verotus ja veroraportointi osana yritysvastuuta on vasta kasvava aihe, ja siitä 

on vasta tulossa lisää akateemista kirjallisuutta. Suomessa verojalanjälkiraportointi tuli 

pakolliseksi valtion enemmistöomisteisille yrityksille vasta vuonna 2014, joten 

pakollinen raportointi näillä yrityksillä on ollut vasta muutaman vuoden ajan. Finnwatch 

on tehnyt selvityksen valtioenemmistöisten yhtiöiden veroraporteista vuodelta 2014 

(Telkki 2015). Tämä selvitys ei kuitenkaan ole akateeminen, mutta sen tulokset ovat 

jokseenkin vertailukelpoisia tämän tutkimuksen kanssa, sillä molemmissa on tutkittu 

valtion enemmistöomisteisten yritysten verojalanjälkiraportointia. 

 

Kuten tässä tutkimuksessa havaittiin, että vain yksi yritys raportoi kolmen ensimmäisen 

vuoden osalta julkiset tuet, myös Finnwatch havaitsi, että vain muutama yritys oli 

raportoinut julkisten tukien osalta. Finnwatch havaitsi, ettei veroparatiisien osalta ollut 

raportoitu lukuja VNK:n ohjeistuksen mukaisesti. Tämän osalta tulokset olivat myös 

samankaltaisia tässä tutkimuksessa, sillä veroparatiisien tietoja oli jätetty 

ilmoittamatta. Samoin kuin tämän tutkimuksen tuloksina verojalanjälkiraportteja ei ollut 

varmennettu ulkopuolisen riippumattoman varmentajan toimesta, ei myöskään 

Finnwatchin tekemän selvityksen mukaan verojalanjälkiraportteja ollut varmennettu. 

 

Hardeck ja Kirn (2016) havaitsivat tutkimuksessaan, että veroraportointi ajan myötä oli 

parantunut. Eri valtioiden välillä oli kuitenkin havaittavissa eroja veroraportoinnissa, 

jotka johtuivat esimerkiksi kulttuurisista eroista, yhteiskunnallisista säännöistä sekä 

valtioneuvoston asetuksista. Tämän tutkimuksen osalta tulos oli päinvastainen, sillä 

verotiedoista raportoitiin viimeisinä tarkasteluvuosina hieman heikommin kuin 

ensimmäisinä tarkasteluvuosina pakollisten raportoitavien verotietojen osalta. 
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Vapaaehtoisten verotietojen osalta sen sijaan myös tässä tutkimuksessa raportointi 

parantui hieman ajan myötä. 

 

6.4 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Tutkimuksissa on yleisesti pyrkimyksenä välttää virheitä. Näin ollen onkin tärkeää 

arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Laadulliseen tutkimukseen liittyvissä 

keskusteluissa niiden luotettavuudesta nousee kuitenkin esiin hyvin pian kysymykset 

objektiivisuudesta sekä totuudesta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 158.) Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkija joutuu koko ajan miettiä tekemiään valintoja ja siten pohtia työnsä 

luotettavuutta ja analyysin kattavuutta. Laadullisessa analyysissä tutkijalla on apuna 

ainoastaan omat tai tutkijakollegan ennakko-oletukset, arkielämän säännöt sekä 

teoreettinen oppineisuus. Järjestelmällinen epäily kuuluu osaksi ihmistieteen suurta 

kertomusta. (Eskola & Suoranta 2003, 208–209.) Tutkimusta tehtäessä tulee myös 

pohtia sekä aineiston riittävyyttä että analyysin kattavuutta. Laadullisessa 

tutkimuksessa aineiston riittävän koon määrittäminen ennakkoon voi olla hankalaa. 

Lisäksi tulee ottaa huomioon analyysin toistettavuus sekä arvioitavuus. (Eskola & 

Suoranta 2003, 215.) 

 

Tämä tutkimus koostuu kuuden yrityksen verojalanjälkiraporteista viiden vuoden ajalta 

vuosina 2015–2019. Analysoitavia raportteja oli siten yhteensä 30 kappaletta. 

Tutkimukseen valitun aineiston koko oli melko pieni, eikä tutkimustuloksia voi yleistää 

koskemaan suurta joukkoa yrityksiä. Näin ollen tutkimuksen tulokset koskevat 

ainoastaan valtion enemmistöomisteisia energia-alan yrityksiä, eivätkä esimerkiksi 

yrityksiä, jotka toimivat toisella toimialalla taikka saman toimialan yrityksiä, jotka eivät 

ole valtion enemmistöomisteisia. Aineiston pienehköön kokoon vaikutti se, ettei valtion 

enemmistöomisteisia energia-alalla toimivia yrityksiä ole tämän enempää. Tutkimus 

olisi mahdollista toistaa, ja tutkimustulokset olisivat todennäköisesti lähes samanlaiset 

kuin tässä tutkimuksessa. Toisen tutkijan toistaessa tutkimusta joitakin poikkeamia 

saattaisi silti syntyä, sillä on mahdollista, että toinen tutkija voisi tulkita joitakin 

raportoituja asioita hieman eri tavoin – kuitenkin tutkimustulokset säilyisivät 

pääasiassa samoina. 
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6.5 Jatkotutkimusehdotukset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää valtion enemmistöomisteisten 

yritysten verojalanjälkiraportointia energia-alalla. Vastauksia selvitettiin 

tutkimuskysymyksiin, mitä yritykset ovat raportoineet verojalanjäljestään sekä kuinka 

verojalanjälkiraportointi on kehittynyt viiden vuoden aikana ja kuinka raportointi vastasi 

VNK:n omistajaohjausosaston ohjeistusta. Tutkimusta voisi jatkossa laajentaa 

koskemaan suurempaa otosta yrityksiä. Tutkimuksessa voisi vertailla ensimmäisen 

pakollisen raportointivuoden 2014 tietoja tulevaisuudessa esimerkiksi vuoden 2024 

tietoihin, jolloin nähtäisiin hieman pidemmän aikavälin kehityssuunta 

verojalanjälkiraportoinnin tasossa. 

 

Lisäksi voisi vertailla kahta eri toimialaa keskenään, jolloin nähtäisiin, kuinka 

raportoinnin taso vaihtelee eri toimialojen kesken. Eräs jatkotutkimusaihe voisi olla 

sellainen, jossa vertaillaan valtion enemmistöomisteisten ja valtion 

vähemmistöomisteisten yritysten verojalanjälkiraportointia keskenään. Toisaalta voisi 

myös vertailla valtion enemmistöomisteisten yritysten raportointia sekä ei-

valtionomisteisten yritysten raportointia keskenään, jolloin voitaisiin havaita, kuinka 

raportoinnin pakollisuus ja toisaalta vapaaehtoisuus vaikuttavat raportointiin. 
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LIITTEET 

Liite 1. Tulostaulukko, verojalanjälki vuodelta 2015. 

2015 
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy 

Veroasioiden johtaminen 
sekä organisointi 3 3 3 3 3 1 
Verosuunnittelu sekä 
verostrategia ja tavoitteet 3 3 3 3 3 1 

Raportointiperiaatteet 3 3 3 3 3 1 
Veronmaksua kuvaavat 
tunnusluvut 3 3 3 3 3 3 
Maksettavat tai tilitettävät 
verot verolajeittain 3 3 3 3 3 3 
Maksettavat tai tilitettävät 
verot maittain 3 3 3 3 3 3 
Vastaanotetut julkiset 
tuet 1 1 1 1 3 1 
Veroparatiiseja koskevat 
tiedot 2 2 1 1 3 1 
Hankittujen/luovutettujen 
yhtiöiden osuus 1 1 2 1 1 2 
Hankinnat ja investoinnit 
maittain 1 1 1 3 1 3 
Efektiivisen 
tuloverokannan 
täsmäytyslaskelmat 1 2 1 1 1 1 
Täsmäytyslaskelmat 
verosaamisten ja -
velkojen muutoksista 1 3 1 1 1 1 
Vertailutiedot aiemmilta 
vuosilta 3 3 3 3 1 3 
Ulkopuolinen riippumaton 
varmennus 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 2. Tulostaulukko, verojalanjälki vuodelta 2016. 

2016 
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy 

Veroasioiden johtaminen 
sekä organisointi 3 3 3 3 3 1 
Verosuunnittelu sekä 
verostrategia ja tavoitteet 3 3 3 3 3 1 

Raportointiperiaatteet 3 3 3 3 3 2 
Veronmaksua kuvaavat 
tunnusluvut 3 3 3 3 3 3 
Maksettavat tai tilitettävät 
verot verolajeittain 3 3 3 3 3 3 
Maksettavat tai tilitettävät 
verot maittain 3 3 3 3 3 3 
Vastaanotetut julkiset 
tuet 1 1 1 1 3 1 
Veroparatiiseja koskevat 
tiedot 2 3 1 1 3 1 
Hankittujen/luovutettujen 
yhtiöiden osuus 1 1 2 1 1 2 
Hankinnat ja investoinnit 
maittain 1 1 1 1 1 3 
Efektiivisen 
tuloverokannan 
täsmäytyslaskelmat 1 3 2 1 1 1 
Täsmäytyslaskelmat 
verosaamisten ja -
velkojen muutoksista 1 3 1 1 1 1 
Vertailutiedot aiemmilta 
vuosilta 3 3 3 3 1 3 
Ulkopuolinen riippumaton 
varmennus 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 3. Tulostaulukko, verojalanjälki vuodelta 2017. 

2017 
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy 

Veroasioiden johtaminen 
sekä organisointi 3 3 3 1 3 1 
Verosuunnittelu sekä 
verostrategia ja tavoitteet 3 3 3 1 3 1 

Raportointiperiaatteet 3 3 3 3 3 2 
Veronmaksua kuvaavat 
tunnusluvut 3 3 3 3 3 3 
Maksettavat tai tilitettävät 
verot verolajeittain 3 3 3 3 3 3 
Maksettavat tai tilitettävät 
verot maittain 3 3 3 3 3 3 
Vastaanotetut julkiset 
tuet 1 1 1 1 3 1 
Veroparatiiseja koskevat 
tiedot 2 3 1 1 1 1 
Hankittujen/luovutettujen 
yhtiöiden osuus 1 2 3 1 1 2 
Hankinnat ja investoinnit 
maittain 1 1 1 1 1 3 
Efektiivisen 
tuloverokannan 
täsmäytyslaskelmat 1 3 2 1 1 1 
Täsmäytyslaskelmat 
verosaamisten ja -
velkojen muutoksista 1 3 1 1 1 1 
Vertailutiedot aiemmilta 
vuosilta 3 3 3 3 1 3 
Ulkopuolinen riippumaton 
varmennus 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 4. Tulostaulukko, verojalanjälki vuodelta 2018. 

2018 
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy 

Veroasioiden johtaminen 
sekä organisointi 3 3 3 1 3 1 
Verosuunnittelu sekä 
verostrategia ja tavoitteet 3 3 3 1 3 1 

Raportointiperiaatteet 3 3 3 3 3 2 
Veronmaksua kuvaavat 
tunnusluvut 3 3 3 3 1 3 
Maksettavat tai tilitettävät 
verot verolajeittain 3 3 3 3 3 3 
Maksettavat tai tilitettävät 
verot maittain 3 3 3 3 3 3 
Vastaanotetut julkiset 
tuet 1 1 1 1 1 1 
Veroparatiiseja koskevat 
tiedot 2 3 1 1 1 1 
Hankittujen/luovutettujen 
yhtiöiden osuus 1 2 3 1 1 2 
Hankinnat ja investoinnit 
maittain 1 1 1 1 1 3 
Efektiivisen 
tuloverokannan 
täsmäytyslaskelmat 1 3 2 1 1 1 
Täsmäytyslaskelmat 
verosaamisten ja -
velkojen muutoksista 1 3 1 1 1 1 
Vertailutiedot aiemmilta 
vuosilta 3 3 3 3 1 3 
Ulkopuolinen riippumaton 
varmennus 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 5. Tulostaulukko, verojalanjälki vuodelta 2019. 

2019 
Neste 
Oyj 

Fortum 
Oyj 

Gasum 
Oy 

Fingrid 
Oyj 

Vapo 
Oy 

Kemijoki 
Oy 

Veroasioiden johtaminen 
sekä organisointi 3 3 1 1 3 1 
Verosuunnittelu sekä 
verostrategia ja tavoitteet 3 3 3 1 3 1 

Raportointiperiaatteet 3 3 3 3 3 2 
Veronmaksua kuvaavat 
tunnusluvut 3 3 3 3 1 3 
Maksettavat tai tilitettävät 
verot verolajeittain 3 3 3 3 1 3 
Maksettavat tai tilitettävät 
verot maittain 3 3 3 3 3 3 
Vastaanotetut julkiset 
tuet 1 1 1 1 1 1 
Veroparatiiseja koskevat 
tiedot 2 3 1 1 1 1 
Hankittujen/luovutettujen 
yhtiöiden osuus 1 1 3 1 1 2 
Hankinnat ja investoinnit 
maittain 1 1 1 1 2 3 
Efektiivisen 
tuloverokannan 
täsmäytyslaskelmat 2 3 1 2 1 1 
Täsmäytyslaskelmat 
verosaamisten ja -
velkojen muutoksista 1 3 1 1 1 1 
Vertailutiedot aiemmilta 
vuosilta 3 3 3 3 1 3 
Ulkopuolinen riippumaton 
varmennus 1 1 1 1 1 1 

 


