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ympäristövaikutukset. Yrityksen täytyy spesifioida tärkeimmät asiat, tarkastellen 
mitä nämä tuovat yrityksen tuotevalikoimaan ja palveluihin sekä miten ne 
vahvistaisivat brändiä. Vastuullisuus täytyy pystyä todentamaan, joten raportissa 
tulee esittää riittävä määrä dataa ja konkreettiset mittarit, joiden tausta sekä 
laskumetodit tulee avata vertailtavuutta varten. Kilpailukyky lähteekin yrityksen 
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The textile and clothing industry is known for extensive environmental problems, 
and long and multi-layer delivery chains where human rights issues often emerge 
at the beginning of the chain. Companies should identify their value chains and 
ensure that their activities do not have negative impacts on the environment. This 
study is concerned with these challenges and how companies can best respond to 
them. 

The main objective was to determine the content of a corporate responsibility report 
in the context of an SME representing the textile and clothing industry. The content 
of a corporate responsibility report should serve key stakeholders and bring added 
value to the company’s operation. Reaching the main objective requires finding an 
answer to the main research question: What are the most essential aspects in a 
corporate responsibility report that produce value to the company and its 
stakeholders? The main question is specified with sub-questions: Which areas of 
responsibility are the most significant for the company’s competitiveness and which 
measures can be used to verify the most essential issues? The qualitative research 
method was used; this is a theory-guided empirical study that involved analysing 
research material to complement the theoretical-conceptual framework. Empirical 
research data were collected in semi-structured theme interviews of five 
responsibility and circular economy specialists. 

Based on the study, preparing a corporate responsibility report requires companies 
to determine their strengths and identify the issues most essential to their activities, 
effectiveness and stakeholders, and pay extensive attention to financial, social and 
environmental impacts. The company must specify the key issues by examining 
what these can bring to the company’s product and service range and how these 
could strengthen the brand. As the company must be able to verify its corporate 
responsibility, the report must provide a sufficient amount of data and concrete 
indicators. Background information and the calculation methods used in the 
indicators must also be given to ensure comparability. Indeed, competitiveness is 
founded on transparency and openness related to value chains. Corporate 
responsibility work and related reporting lies at the core of all this, and the corporate 
responsibility report should include the most profound information that is further 
disseminated through the company’s other communication channels. The corporate 
responsibility report is used to verify responsibility. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus on tärkeä sektori maailmantaloudessa, mutta se on 

myös yksi saastuttavimmista toimialoista (Gardetti & Muthu 2020, s.30). 

Vaatetusalaan kohdistuvat globaalit ja pirstaleiset toimitusketjut, mikä tekee alasta 

kestävyyden kannalta haastavan (Caniato et al. 2017).   

Viime vuosina kulutustavaroiden, kuten vaatteiden kysyntä, on noussut 

suuremmassa suhteessa kuin väestönkasvu tai ruoan- ja energiankulutus. 

Kulutustason nousu kasvattaa jo valmiiksi rajoitettuja luonnonvaroja, sekä 

aiheuttaa myös paljon muita ympäristövaikutuksia. (Kleinhückelkotten & Neitzke 

2019). Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää ilmaston lämpeneminen alle 

1,5 asteen, joten muotiteollisuuden tulisi pysyä samassa tavoitteessa ja leikata 

kasvihuonepäästöjään. Globaali muotiteollisuus tuotti vuonna 2018 2,1 miljardia 

tonnia kasvihuonepäästöjä, mikä on noin 4 % maailman päästöjen 

kokonaismäärästä. Päästöt nousevat 2,7 miljardiin tonniin vuoteen 2030 mennessä, 

jollei kokonaisvaltaista muutosta tapahdu. Vuotuinen volyymikasvu olisi silloin       

2,7 %. (McKinsey & Company 2020, s.3). 

Vaatteet ja tekstiili onkin yksi kuudesta toimialasta, jonka Helsinkiläinen 

Smart&Clean – säätiö on listannut yhdessä ruoan, elektroniikan, rakentamisen, 

liikenteen ja lentämisen kanssa asioihin, joihin voimme vaikuttaa ympäristön 

hyväksi kulutustottumuksillamme ja valinnoillamme (Lillberg & Mattila 2020, 

s.141). Sitra, joka ennakoi yhteiskunnan muutoksia, on vahvasti uudistumisen 

kannalla ja kertoo ylikulutuksen tulleensa tiensä päähän ja että ekologinen 

kestävyys tulee huomioida kaikissa valtiotalouden päätöksissä (Sitra 2020). 

Kuluttajat ovat myös entistä tietoisempia ja kiinnostuneempia kestävän kehityksen 

aiheista, niin sosiaalisen kuin ympäristövastuun kysymyksistä. (McKinsey & 

Company 2020, s.2). 
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Vastuullisuus on sidosryhmien kanssa tänä päivänä merkittävässä roolissa ja 

esimerkiksi kaikki Design from Finland -merkin haltijat sitoutuvat vastuulliseen 

liiketoimintaan (Suomalaisen Työn Liitto 2020): 

”Läpinäkyvyys ja vastuullisuus koko tuotantoketjussa: Yritys viestii julkisesti 

tuotantoketjunsa rakenteesta ja kotimaisuudesta sidosryhmilleen, ml. 

tuotantomaa. Lisäksi yritys on tietoinen sen toimittajiin liittyvistä riskeistä ja 

pyrkii minimoimaan näitä riskejä.”  

Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys tuovat näkyvyyttä tekstiili- ja vaatetusalan 

arvoketjuihin ja edistävät luottamusta eri sidosryhmien kanssa (Gardetti & Muthu 

2020, s.9). 

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vastuullisuusraportin sisältö suomalaisen 

vaatetusalan case-yrityksen kontekstissa. Päätavoitteena on määritellä riittävä ja 

oikeanlainen sisältö vastuullisuusraporttiin, niin että se palvelee tärkeimpiä 

sidosryhmiä ja antaa lisäarvoa toimintaan. Päätavoitteen saavuttaakseen, täytyy 

vastata seuraavaan pääkysymykseen: 

 Mitkä ovat olennaisimmat asiat vastuullisuusraportissa, jotka tuovat 

arvoa yritykselle ja sen sidosryhmille? 

Tutkimuksen pääkysymystä tarkennetaan seuraavilla alakysymyksillä: 

 Mitkä vastuullisuuden osa-alueet ovat merkittävimpiä yrityksen 

kilpailukyvylle? 

 Millaisilla mittareilla todennetaan olennaisimmat asiat? 

Tarkoituksena on identifioida kohderyhmä eli tunnistaa tärkeimmät sidosryhmät. 

Tutkia viestinnän tavoitteet ja sen keskeisin sisältö, sekä miten asiakkaan on siihen 

helppo sitoutua. Vastuullisuusviestinnässä olisi tärkeää kuunnella sidosryhmien 

toiveita, pyrkiä vastaamaan heidän odotuksiinsa ja kertoa asioita, joista sidosryhmät 

haluavat kuulla. 
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Case-yrityksen toiveena on, että kehitettäisiin ja määriteltäisiin 

vastuullisuusraportin sisältö sekä tavoitteet, jolloin diplomityön tuloksia voitaisiin 

hyödyntää vastuullisuusraportin laadinnassa. Otettaisiin huomioon vastuullisuuden 

eri teemat, niin taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu, joihin tulee kiinnittää 

huomiota nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimuksessa saatujen tulosten myötä 

analysoidaan, soveltuuko esimerkiksi GRI - Global Reporting Initiative 

raportoinnin hyödyntämiseen. Tekevätkö standardit raportoinnista raskasta vai 

ovatko ne selkeä raami raportoinnille, jota on mahdollista verrata kansainvälisesti 

muihin raportteihin. Vastuullisuusraportti toimisi selkeänä ja informatiivisena 

raporttina, mutta myös sisäisenä ohjekirjana.  

Diplomityö antaa lukijalle laajamittaisen selvityksen, miksi ja millä perustein on 

päädytty vastuullisuusraportin tuloksiin. Työ on tehty case-yrityksen kontekstissa, 

mutta työn tuloksia voivat hyödyntää myös muut tekstiili- ja vaatetusalan pk-

yritykset. 

1.3 Tutkimusmetodologia 

Tutkimusstrategiana sovelletaan tapaustutkimusta (Case study) ja 

tutkimusmenetelmä on laadullinen eli kvalitatiivinen. Tutkimus perustuu 

teoreettiseen viitekehykseen ja rakentuu kahteen päätekijään, jotka ovat 

yritysvastuu ja vaatetusalan vastuullisuuden erityispiirteet. Teoriaa on tarkoitus 

käyttää tutkimuksen tavoitteiden täsmentämisessä ja ohjaamisessa. Kyseessä on siis 

teorialähtöinen empiirinen tutkimus, jossa aineiston analysoinnin avulla 

täydennetään teoreettiskäsitteellistä viitekehystä. Tutkimuksen empiirisen aineiston 

keruu tehdään puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla.  

Tutkimuksessa haastatellaan johtavia alan asiantuntijoita, joilta saadaan 

kauaskantoista katsontaa vaatetus- ja tekstiiliteollisuuden tulevaisuuden tilasta. 

Haastateltavat rajataan eri organisaatioiden asiantuntijoihin, jolloin saadaan 

mahdollisimman kattava näkökulma.  
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Kuva 1. Kaavio teorian ja empirian kulusta tutkimuksessa. 
 

Tutkimus toteutetaan kirjallisuuskatsaukseen perehtymisellä, haastatteluihin 

valmistautumisella, haastatteluilla ja tulosten analyysilla. Kuvassa 1 on nähtävissä 

vielä koostetusti tutkimuksen kulku. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Johdannossa esitetään tutkimuksen aihealue ja taustaa tutkimuksen synnystä sekä 

tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset, rajaukset, metodologia ja rakenne. 

Teoriaosiossa perehdytään yritysvastuun määritelmään, koska näitä osa-alueita 

tarvitaan raportoinnissa. Yritysvastuun osio on laaja ja siellä keskitytään 

vastuullisuuden tekijöihin, kuten taloudelliseen, sosiaaliseen ja 

ympäristövastuuseen sekä strategiseen yritysvastuuseen ja johtamiseen. 

Sidosryhmät ovat tärkeä osa-alue, koska heitä varten raportointia tehdään, samoin 

koko yrityksen arvoketju. Raportointiin vaikuttavat myös standardit ja sertifioinnit, 

joiden merkitystä kartoitetaan. Syvennytään GRI eli Global Reporting Initiative 

raportointiin tarkemmin, jotta tiedetään, millaisella pohjalla raportoinnin sisältö 

mahdollisesti luotaisiin. Tähän vaikuttaa paljon tutkimuksesta saadut tulokset, eli 

mitkä ovat tärkeimmät asiat vastuullisuusraportoinnissa. Vaatetusalan omat tekijät 

ovat myös merkittäviä, koska vaatetusteollisuus on yksi saastuttavammista aloista 
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globaalilla tasolla ja ihmisoikeuskysymykset ovat haastavia pitkissä 

moniportaisissa toimitusketjuissa. 

Empiriaosiossa tehdään puolistrukturoidut haastattelut viidelle asiantuntijalle, joilla 

on syvä osaaminen aiheesta ja erityisesti vaatetus- ja tekstiilialan kontekstista. 

Haastattelut toteutetaan Microsoft Teams-videopuheluina, jotka tallennetaan 

litterointia ja analysointia varten. Haastattelujen analyysimenetelmänä käytetään 

aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, jonka havaintoja voidaan sitoa aiemmin 

tutkittuun teoriaan. Näiden perusteella saadaan analysoitua vastuullisuusraportin 

sisältö. Kuvassa 2 on esitetty input/output -kaavio, josta voidaan hahmottaa työn 

sisällön, kokonaisuuden ja merkityksen. 

Kuva 2. Tutkimuksen rakenne, input → output. 
 

 



14 
 

 

2 YRITYSVASTUU 

2.1 Yritysvastuun määritelmä 

Yritysvastuu tarkoittaa liiketoiminnan vastuullisuutta ja se kattaa keskeisimmät 

taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristö vaikutukset. Liiketoiminnassa on 

tunnistettava ja ymmärrettävä nämä vaikutukset, sekä pyrittävä minimoimaan 

näiden aiheuttamat riskit ja hyödyntämään mahdollisuudet. Erityisesti tulee 

tarkastella, miten taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristötekijät vaikuttavat 

liiketoiminnan nykytilaan ja jatkuvuuteen. Yritysten tulisi pystyä vastaamaan 

systemaattisesti muuttuvaan liiketoimintaan, yritysvastuun ollessa mukana 

innovaatioiden ja liiketoiminnan uudistuksessa. (Juutinen 2016, s.26). 

Yritysvastuun lisääntyneeseen kiinnostavuuteen vaikuttaa myös tietoisuus 

planeettamme resurssien niukkuudesta, kuluttajamuutoksesta, tuotannon 

siirtymisestä ja toimitusketjun globalisaatiosta, ihmisoikeuksista sekä erilaisten 

sidosryhmä järjestöjen kasvusta (Rinaldi & Testa 2015, s.26–27). 

Ensimmäiset yritysvastuuta koskevat asiat käsittelivät pääasiassa sosiaalista 

näkökulmaa. Peter Drucker kehitti vuonna 1954 sosiaalisen vastuun määritelmän, 

joka oli yrityksen ensisijaisten tavoitteiden joukossa. Vuonna 1960 Keith Davis 

korosti yrityksen vaikutusta yhteiskuntaan, jolloin sosiaalinen ulottuvuus auttaa 

yritystä luomaan taloudellisia etuja pitkällä aikavälillä. Samaan aikaan vuonna 

1960 William Frederick piti yrityksen tavoitteena sosiaalisten ja taloudellisten 

olosuhteiden parantamista. Yrityksellä on sosiaaliset velvoitteet yhteisöä kohtaan, 

jolloin työtä on tehtävä yhteiskunnan parantamiseksi. Archie Carroll jakoi vastuun 

puolestaan neljään osaan, jotka ovat taloudellinen vastuu, laillinen vastuullisuus, 

eettinen vastuullisuus ja filantropinen vastuu. Tässä Carrollin pyramidimallissa 

taloudellinen vastuu tarkoittaa taloudellisesti kannattavaa toimintaa, laillinen 

vastuullisuus edellyttää noudattamaan lakia sekä eettinen vastuu noudattamaan 

sosiaalisia arvoja ja normeja. Filantropinen vastuu tarkoittaa puolestaan, että 

yrityksen tulee olla ”hyvä kansalainen” eli edistämään yhteiskunnan hyvinvointia. 

(Rinaldi & Testa 2015, s.23–24). 
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Vastuullinen yritystoiminta ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yrityksille vielä 

tänäkin päivänä vapaaehtoista ja vain yksi kolmesta yrityksestä EU-alueella, 

noudattaa asianmukaisia käytäntöjä (Euroopan parlamentti 2021). Finnwatch 

käynnisti Suomessa vuonna 2020 kampanjan, jossa yritykset ja järjestöt antoivat 

kansalliselle yritysvastuulaille tukensa, jonka ansiosta asia saatiin kirjattua 

hallitusohjelmaan (Finnwatch 2020). Euroopan parlamentti on hyväksynyt 

10.3.2021 yritysvastuulainsäädäntöä koskevan mietinnön, jossa kaikki yritykset 

toimialan koosta riippumatta huolehtisi ihmisoikeuskysymyksistä, ympäristöstä ja 

hyvistä hallintotavoista. Uudet säännöt koskisivat EU-alueen yritysten lisäksi myös 

niitä, jotka haluavat käydä kauppaa EU:n markkinoilla. Tämä edellyttäisi, että 

yrityksien hankintaketjut pitäisi olla vapaita ihmisoikeusrikkomuksista ja 

ympäristön turmelemisesta. Mietinnön esittelijä, Euroopan parlamentin jäsen 

Hollannista, Lara Wolters, kuvaa asiaa näin (Euroopan parlamentti 2021): 

”Luomme yrityksille tasapuolisen toimintaympäristön ja oikeudellista selkeyttä. 

Kuluttajille me varmistamme tuotteiden reiluuden. Lisäämme työntekijöiden 

turvaa. Parannamme uhreiksi joutuneiden mahdollisuutta saada oikeutta. Ja 

mitä ympäristöön tulee, teemme mitä olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten.”  

Kuva 3. Elkingtonin määritelmä yritysvastuun ulottuvuuksista (mukaillen Rinaldi & Testa 2015, 

s.22). 
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Vastuullisuuden kolmijako on lähtenyt liikkeelle John Elkingtonin kehittämästä 

mallista vuonna 1994 – Triple bottom line – TBL (kuva 3), jossa vastuullisuus 

määritellään taloudellisella, sosiaalisella ja ympäristövastuulla (Koipijärvi & 

Kuvaja 2020, s.22). John Elkington on tarkastellut jo vuonna 1994 kestävän 

kehityksen tavoitteita ja kuinka yritysten tulee löytää uusia toimintatapoja 

toimittajien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa (Elkington 1994). 

Yritysvastuu jaotellaan yleensä edelleen kolmeen eri osa-alueeseen, jotka ovat 

taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu (Niskala et al. 2019, 

s.21). 

Taloudellinen vastuu käsittää yrityksen toimivan taloudellisesti kestävällä pohjalla, 

huomioiden kannattavuus, kilpailukyky ja tehokkuus sekä yhteiskunnan 

taloudellisen hyvinvoinnin tuottaminen. Taloudellinen vastuu pitää sisällään 

taloudellisen kannattavuuden, voiton tuottamisen osakkeenomistajille, 

oikeudenmukaiset suoritukset työntekijöille ja alihankkijoille, korruption ja 

lahjonnan torjunnan, vastuullisen veronmaksun, rahanpesun torjunnan ja harmaan 

talouden ja talousrikollisuuden torjunnan. (Liappis et al. 2019, s.74). Taloudellinen 

vastuu on käsittänyt siis perinteisesti liiketoiminnan kannattavaa toimintaa ja 

taloudellisen lisäarvon jakautumisen yrityksen ja sen sidosryhmien kesken. Tänä 

päivänä tämä käsittää myös taloudelliset riskit, kuten ilmastonmuutoksesta 

aiheuttavat uhat tai mahdollisuudet, kuten liiketoiminnan uusien innovaatioiden 

tuomat mahdollisuudet. (Niskala et al. 2019, s.21). 

Sosiaalinen vastuu huolehtii, ettei toiminnalla ole negatiivisia 

vaikutuksia työntekijöihin, asiakkaisiin ja lähialueen asukkaisiin. Huolehditaan 

muun muassa työhyvinvoinnista, ihmisten johtamisesta, ihmisoikeuksien 

kunnioittamisesta, asiakaspalvelusta ja tuoteturvallisuudesta. (Liappis et al. 2019, 

s.9). Sosiaalinen vastuu voidaan jaotella välittömään ja välilliseen vastuuseen, 

joista välitön on oma henkilöstö ja välillinen toimitusketjun työolosuhteiden laatu 

(Niskala et al. 2019, s.21). 

Ympäristövastuu edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja estää ympäristön 

pilaantumisen. Ympäristövastuuseen kuuluvia käsitteitä ovat energia- ja 

materiaalitehokkuus, jätteiden sekä päästöjen minimointi, ilmastonmuutoksen 
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hillintä, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, eläinten oikeudet ja vastuu 

koko toiminnan arvoketjusta sekä tuotteen elinkaaresta. (Liappis et al. 2019, s.8–

9). 

2.2 Strateginen yritysvastuu 

Yritysvastuu osana liiketoimintaa parantaa kilpailukykyä. Useat tutkijat ovat 

todenneet, että yritysvastuu liittyy suoraan yrityksen strategiaan ja se vaikuttaa 

suoraan positiivisesti kannattavuuteen ja arvon luomiseen organisaatiossa. (Gaspar 

et al. 2020).  

Yritysvastuu onkin strategista silloin, kun se on osana yrityksen arvonmuodostusta 

ja on yksi kassavirtaan vaikuttava tekijä liiketoimintastrategiaprosessissa. 

Strateginen yritysvastuu nähdään myös silloin, kun tuotteet ja palvelut vastaavat 

asiakkaiden odotuksia, jolloin yritys pitää markkina-asemansa ja parhaimmillaan 

valtaa myös uusia. (Juutinen 2016, s.58–59). Yrityksellä täytyy olla realistinen kuva 

markkinoistaan ja toimintaympäristöstään ja näissä tapahtuvat muutokset on 

ymmärrettävä. Ennakoivalla liiketoiminnalla yritys pystyy vastaamaan strategiseen 

ketteryyteen ja saa täten kilpailukykyä. Yritysvastuun huomioiminen markkinoilla 

ja toimintaympäristössä parantaa kilpailukykyä, koska yritysvastuu ohjaa 

ennakoivasti kuulemaan eri sidosryhmiä. Strategiaprosessissa tulee olla täten 

mukana yritysvastuun näkökulma, jolla voidaan tuoda kilpailukykyyn parantavia 

asioita. (Juutinen 2016, s.70). 

Yritysvastuun ollessa mukana strategiaprosessissa, nähdään siinä seuraavat hyödyt 

(Juutinen 2016, s.71): 

 parempi ja tarkempi markkina-analyysi 

 sidosryhmien kuuleminen ja syvempi ymmärtäminen 

 tunnistaa heikot signaalit 

 tunnistaa liiketoimintamahdollisuudet 

 luotettava riskikartoitus ja parempi riskienhallinta. 

Yrityksen tulisi tunnistaa ja ymmärtää heikot signaalit, koska silloin voidaan 

toteuttaa ennakoivaa liiketoimintastrategiaa. Tällaiset muutokset voidaan kokea 
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suureksi, mutta kun vastuullinen toiminta on syvällä organisaatiossa ja henkilöstön 

keskuudessa, on muutokset helpompi toteuttaa. Verkostoitumalla sidosryhmien 

kanssa voidaan nähdä kaikkien osapuolien odotukset ja aistia heikot signaalit. 

Yritysvastuu parantaa yrityksen kilpailukykyä luomalla uutta kassavirtaa ja kasvua, 

lisäksi riskien pienentymisellä voidaan vaikuttaa edullisempaan rahoitukseen. 

Kustannustehokkuus myös paranee, kun esimerkiksi materiaalien ja energian 

käyttö tehostuu. (Juutinen 2016, s.55–59). 

Yritysvastuun avulla saadaan siis muodostettua lisäarvoa ja sitä voidaan tarkastella 

vielä tarkemmalla tasolla, kuten mitkä asiat lisäävät myyntiä, vähentävät 

kustannuksia ja parantavat hintaa. Lisäarvon muodostumiseen yritysvastuun kautta 

voidaan vaikuttaa seuraavalla kolmella tasolla (Juutinen 2016, s.60): 

1. Maksu- ja ostohalukkuutta lisäävät tekijät 

2. Ostohalukkuutta lisäävät tai vähentävät tekijät toimitusketjussa 

3. Kuluja pienentävät tekijät omassa toiminnassa ja toimitusketjussa. 

Vastuullisuuden merkitys, yhteys ja vaikutus täytyy osata tuntea arvonluonnissa, 

koska kyseessä on usein täysin normaaleja liiketoiminnan osa-alueita. 

Liikevaihtoon vaikuttavat uudet tuotteet, kasvanut myynti ja korkeampi hinta. 

Brändiin vaikuttavat puolestaan erottuvat tuotteet, asiakasuskollisuus sekä 

henkilöstön vaihtuvuus ja saatavuus. Kustannuksiin vaikuttavat energiatehokkuus, 

pääoman tehokkuus ja vakuutuskulut. Riskeissä pitää huomioida toimitusketjun 

luotettavuus, hinnanmuutosten vaihtelu sekä liiketoiminnan jatkuvuus ja ketteryys. 

Samalla ylläpidetään liiketoimintamalliin liittyviä innovaatioita ja pyritään 

olemaan edelläkävijä. (Juutinen 2016, s.64). Yritysvastuulla saadaan muodostettua 

lisäarvoa epäsuorasti myös asiakasuskollisuudella, henkilöstön sitoutumisella, 

maineen hallinnalla ja brändiarvolla (Koipijärvi & Kuvaja 2020, s.25). 

2.3 Yritysvastuun johtaminen 

Strategisella johtamisella ymmärretään joukko yrityksen johdon tekemiä päätöksiä 

ja toimia yhteistyössä koko organisaation tasojen kanssa, niin että voidaan 

määritellä pitkän aikavälin toiminta (Dagdeviren & Yüksel 2007). Yritysvastuun 



19 
 

 

johtamisen tarkoituksena onkin kehittää yrityksien toimintatapoja ja 

tuloksellisuutta, mutta erityisesti lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Yritysvastuun 

johtaminen tulisi integroida samaan johtamisjärjestelmään mitä liiketoiminnassa 

muutenkin käytetään, mutta alkuun yritysvastuun johtaminen voidaan tehdä omana 

prosessinaan. Yritykset tekevät paljon vastuullisuustyötä, mutta teot ovat usein 

irrallisia ja yksittäisiä, jolloin kokonaisuutta ei pystytä hahmottamaan. Tämä vaatisi 

selkeän järjestelmän, jolla vastuullisuutta voidaan johtaa ja sen tuloksia mitata. 

(Kuisma 2015, s.13–51). Uskottava vastuullisuusviestintä vaatiikin tavoitteiden 

asettamista ja tulosten mittaamista (Kamaja & Mäki 2020). 

Kuisman esittämä prosessi ei ole kertaluonteinen, vaan vastuullisuutta pidetään 

koko ajan yllä ja asetetaan uusia tavoitteita ja kehitetään toimintaan jatkuvasti. 

Prosessi yritysvastuun johtamismallille olisi seuraavanlainen (Kuisma 2015, s.52–

53): 

 Johtamisen perusta 

Yritysvastuun johtaminen perustuu yrityksen arvoihin, visioon ja 

strategiaan. Näissä voidaan jo käsitellä yritysvastuuta liittyviä asioita, mutta 

yritysvastuun johtamismallia kehittäessä, asioita voidaan samalla myös 

päivittää. 

 Odotukset ja vaatimukset 

Selvitetään eri sidosryhmien odotukset ja vaatimukset ja kuinka niihin 

pystytään vastaamaan. Tehdään vertailua saman alan parhaimpiin 

toimijoihin. 

 Olennaiset asiat 

Arvioidaan mitkä ovat yrityksen tärkeimmät ja olennaisemmat asiat, joita 

kannattaa lähteä viemään eteenpäin.  

 Lupaukset 

Tarkastetaan oma arvoketju ja määritellään mihin vastuu ulottuu. Annetaan 

julkiset lupaukset sidosryhmien toiveet ja vaateet huomioiden, sekä 

määritellään johtamisperiaatteet, jotka ohjaavat koko vastuullisuutta. 
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 Teot 

Lupaukset toteutetaan teoilla ja näitä varten tehdään toimintaohjeet koko 

yritystä koskien sekä vielä yksikkötasoilla toteuttaen. 

 Tulosten mittaaminen ja raportointi 

Tuloksia tulee mitata luotettavasti, jotta tavoitteita ja kehitystyötä voidaan 

johtaa parhaimmalla mahdollisella tavalla. Teoissa ja mittaamisessa on 

keskityttävä yrityksen tärkeimpiin ja oleellisimpiin asioihin. Tärkeää on 

myös vastuullisuuden ja taloudellisen tuloksen keskinäisen yhteyden 

tunnistaminen ja hyödyntäminen.  

Kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan vaikutukset yrityksen 

liiketoimintaan ja tulokseen on osoitettava mittaamalla. Mittaamalla voidaan nähdä, 

meneekö yritys oikeaan suuntaan ja toteuttaako henkilöstö asetettuja tavoitteita. 

Mittaristossa tulisi olla neljä kestävän johtajuuden ulottuvuutta, jotka ovat 

kannattava liiketoiminta sekä yksilöiden-, luonnon- ja yhteisöjen hyvinvointi. 

(Bärlund & Perko 2013, s.218). 

2.4 Arvoketju 

Porter on määritellyt arvoketju käsitteen jo vuonna 1985, esittäen arvoketjun 

joukoksi yrityksen toimintoja, joita syntyy tuotteen suunnittelun, valmistuksen, 

markkinoinnin, toimittamisen ja tukitoimintojen aikana. Nämä toiminnot ovat 

riippuvaisia alasta ja yrityksen strategiasta. Perustoimintoihin kuuluu logistiikka, 

myynti ja markkinointi, huolto ja kaikki muut toiminnot, joilla tuotantopanos 

muuttuu valmiiksi tuotteeksi. Tukitoiminnat tukevat perustoimintoja, joihin kuuluu 

tekniikan kehittäminen, hankinta, inhimillisten voimavarojen hallinta ja yrityksen 

infrastruktuuri. (Porter 1985, s.54–62).  

Vastuulliseen yritystoimintaan vaikuttaa yrityksen arvoketju ja ketjuun kohdistuvat 

haasteet (Niskala et al. 2019, s.50). Arvoketjuanalyysin avulla voidaan tarkastella 

yrityksen strategisia ja operatiivisia epäkohtia ketjun sisällä ja parantaa näitä, arvoa 

ja taloudellista kestävyyttä luoden. Arvoketjumallilla tavoitellaan kannattavaa 

kasvua kaikissa ketjun vaiheissa sekä sillä saadaan lisää arvoa segmentoiduilla 

markkinoilla. Materiaalivirta keskittyy laatuun, palveluun ja ketteryyteen. 
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Kumppanuussuhteissa keskitytään yhteistyöhön kuten, toimitusketjun 

joustavuuteen, resurssien kohdentamiseen sekä jaettuihin riskeihin ja 

mahdollisuuksiin. Strateginen informaatio jaetaan luotettavien kumppaneiden 

kanssa. (Dent et al. 2012). 

2.5 Sidosryhmät 

Sidosryhmäteorian kehitti Edward Freeman vuonna 1984. Tästä teoriasta tuli 

avaintermi, jossa yrityksen kaikkien sidosryhmien edut tulee ottaa huomioon. Nämä 

sidosryhmät vaikuttavat yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen tai joihin 

yritystoiminnalla vaikutetaan. (Rinaldi & Testa 2015, s.20).  

Yrityksen sidosryhmät ovat niitä tahoja, joiden kanssa yritys on yhteistyössä tai 

tekemisissä eli jotka jollakin tavalla vaikuttavat yrityksen toimintaan. Kriittisiä 

ulkoisia sidosryhmiä ovat muun muassa rahoittajat, asiakkaat, tavarantoimittajat, 

alihankkijat, jälleenmyyjät, kilpailijat, viranomaiset ja yhteistyökumppanit. Sisäisiä 

sidosryhmiä ovat kaikki yrityksen sisäiset tahot, kuten johtajat, omistajat sekä 

henkilöstö. (Juutinen 2016, s.125). Ensisijaisilla sidosryhmillä on keskeinen 

merkitys yrityksen liiketoiminnalle sekä valtaa ja keinoja vaikuttaa yritykseen. 

Toissijaisilla sidosryhmillä ei ole kykyä lähestyä yritystä suoraan, mutta on 

puolestaan vaikutusvaltaa ensisijaisten sidosryhmien käsitteisiin ja asenteisiin. 

(Baric 2017). 

Sidosryhmästrategialla voidaan priorisoida tärkeimmät sidosryhmät. Vetovastuu 

tämän rakentamisella on pienemmissä yrityksissä johdolla, mutta suuremmissa 

yrityksissä vastuu voi olla vastuullisuus-, viestintä- tai yhteiskuntasuhteista 

vastaavien puolella. (Kuvaja 2017, s.132). Sidosryhmäanalyysissä voidaan käyttää 

esimerkiksi matriisimallia, jolla kartoitetaan sidosryhmien kiinnostuksen tasoa. 

Avainsidosryhmiä ovat tahot, joilla on suurin kiinnostus ja vaikutusmahdollisuus. 

Yrityksen menestys on riippuvainen pitkälti näiden sidosryhmien odotuksiin 

vastaamisesta. Kaikki sidosryhmät ovat kuitenkin tärkeitä, myös ne, joilla on suuri 

vaikutusmahdollisuus, mutta ovat vähemmän aktiivisia. Ennakoimalla näiden 

odotukset, voidaan kartoittaa myös tulevia muutoksia. (Juutinen 2016, s.129). 
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Kuvassa 4 on esimerkkinä case-yrityksen sidosryhmämatriisi, jossa on nähtävissä 

ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät ja näistä merkittävimmät ovat asiakkaat, henkilöstö, 

omistajat, johto, hallitus, rahoittajat, tavarantoimittajat, yhteistyökumppanit, 

ympäristö sekä media. Kaikki sidosryhmät ovat tärkeitä ja tätä sidosryhmämatriisia 

on mietitty erityisesti yritysvastuun kontekstista. (Virtanen 2020). 

Kuva 4. Sidosryhmämatriisi. 

Sidosryhmien luottamuksen lisäämiseksi yritysten tulee omaksua läpinäkyvä ja 

avoin liiketoiminta. Tämän perimmäisenä tavoitteena on heijastaa organisaation 

aikomuksia, suorituskykyä, käyttäytymistä, reaktiota ja vuorovaikutusta 

sidosryhmien kanssa. Tämä puolestaan parantaa organisaation taloudellisia, 

sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia sekä vähentää riskejä. Organisaatiot voidaankin 
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jakaa neljään tyyppiin läpinäkyvyyden perusteella ja läpinäkyvyyttä on kolmea 

tasoa, jotka ovat läpinäkyvä, rajoitettu läpinäkyvyys tai ei läpinäkyvyyttä lainkaan. 

(Crowther & Seifi 2016, s.11–15). 

1. Vaikuttaja 

Vaikuttaja organisaatiot integroivat läpinäkyvyyden kokonaisuudessaan 

liiketoimintastrategiaan ja kestävyyteen. Organisaatiot asettavat 

läpinäkyvyyden tavoitteet kaikille taloudellisen sosiaalisen ja 

ympäristötoiminnan tasoille. Panostetaan myös vahvasti ajatusten ja 

aikomusten viestimiseen. 

2. Mukautuva 

Mukautuvat organisaatiot ovat läpinäkyvyydessä vaikuttajia jäljempänä, 

mutta noudattavat vallitsevia sosiaalisia normeja ja lainkäytäntöä. 

Viestinnän avoimuus liittyy heidän vaatimustenmukaisiin tekoihinsa. 

3. Passiivinen 

Passiiviset organisaatiot noudattavat ainoastaan lainsäädäntöä ja ilmoittavat 

vain välttämättömät asiat. Riskinä on sidosryhmien mielenosoitukset ja 

boikotit. 

4. Puolustaja 

Puolustavat organisaatiot eivät toteuta vapaaehtoisia toimenpiteitä 

avoimuuden lisäämiseksi, ellei hallitus, tilintarkastajat, kansalaisjärjestöt, 

aktivistit tai muut sidosryhmät siihen pakota. (Crowther & Seifi 2016, s.14).  

Gaspar et al. ovat tutkineet ja analysoineet 350 artikkelia, liittyen kolmeen termiin, 

eli yrityksen hallinto (CG-Corporate Governance), taloudellinen suorituskyky (FP-

Financial Performance) ja yritysvastuu (CSR-Corporate Social Responsibility). 

Markkinoiden dynaamisuus ja globalisaatio ovat vaikuttaneet yritysten 

organisaatioihin ja tuoneet puolestaan yritysvastuu käsitteen etusijalle. Tutkimus on 

osittanut, että saavuttaakseen sidosryhmien tärkeyden ja taloudelliset tulokset, 

täytyy ylläpitää yritysvastuuta. Tutkimuksen teoreettisen analyysin perusteella 

yrityksen positiiviseen tulokseen vaikuttaa sidosryhmien sitoutuminen yritykseen 

ja yritysvastuun kestävyys. Sidosryhmillä on siis merkittävä rooli, jotta yritys 

saavuttaa taloudellisen tuloksen, tukien yritysvastuuta. (Gaspar et.al. 2020). Baric 
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on myös tutkinut sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien roolia yritysvastuussa ja 

vaikutus näiden välillä kasvaa koko ajan. Yritysvastuu kuvaa perusteellisesti 

yrityksen ja yhteiskunnan välistä yhteyttä ja mitkä sidosryhmät ovat keskeisimpiä. 

Yritysvastuulla saadaan luotua kestävää kilpailuetua, mutta yrityksen johdon on 

tunnistettava keskeiset sidosryhmien tarpeet ja viestittävä sidosryhmille yrityksen 

vastuullisuudesta riittävästi ja avoimesti. Keskeisimmät viestintätavat ovat raportit, 

verkkosivustot, sosiaaliset verkostot sekä mainonta ja erityisesti verkkosivustot ja 

sosiaalinen media tulee sisällyttää yrityksen viestintästrategiaan. Vastuullinen 

liiketoiminta vaikuttaa myönteisesti yrityksen maineeseen, työntekijöiden 

motivaatioon ja lojaalisuuteen, kuluttajien uskollisuuteen sekä pitkän aikavälin 

kannattavuuteen. (Baric 2017). 

2.6 Standardit ja sertifikaatit 

2.6.1 Standardien kattavuus 

Vastuullisen yritystoiminnan toteutuksessa auttavat erilaiset standardit, jotka 

keskittyvät pääasiassa yritysvastuun kolmeen osa-alueeseen, eli taloudelliseen, 

sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Yritysvastuuta laajimmin käsittelee ISO 

26000 standardi ja AA 1000 standardi, joiden avulla voidaan kehittää 

yhteiskuntavastuun käytäntöjä sekä vastuullisen yritystoiminnan johtamista ja 

prosessin suunnittelua. ISO 26000 ja AA 1000 standardeja voidaan siis hyödyntää 

vastuullisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. (Niskala et al. 2019, s.67–

68).   

Ympäristöjohtamisen standardisarjoja ovat ISO 14001 ja EMAS ja tunnetumpi 

näistä on ISO 140001. EMAS- järjestelmä on vastaavanlainen ympäristöjärjestelmä 

kuin ISO 140001, mutta ei yhtä käytetty. Sosiaalisen vastuun standardisarjat ovat 

ISO 45001 ja SA 8000. Työterveyden ja työturvallisuuden johtamiseen käytetään 

SA 8000 standardia ja työelämän oikeuksia ajaa SA 8000 - standardi. (Niskala et 

al. 2019, s.67–68).   
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2.6.2 Yhteiskuntavastuun standardit 

ISO 26000 (Guidance on social responsibility) on kansainvälinen 

yhteiskuntavastuun standardi, Suomessa se tunnetaan nimellä SFS-ISO 26000, joka 

käsittelee yritysvastuuta kokonaisvaltaisesti.  Standardi ei sovellu sertifiointiin, 

mutta sillä ohjeistetaan yhteiskuntavastuuseen. (Niskala et al. 2019, s.68). Yritykset 

ja niiden sidosryhmät ympäri maailman ovat tietoisia vastuullisesta toiminnasta ja 

tämän standardin avulla voidaankin edistää kestävää kehitystä (ISO 2021). 

Standardi pitää sisällään seitsemän yhteiskuntavastuun ydinasiaa, jotka ovat (ISO 

2021): 

1. Organisaation hallintotapa. 

2. Ihmisoikeudet, jotka pitävät sisällään huolellisuusvelvoitteen, 

ihmisoikeuksiin liittyvät riskit, osallisuuden välttämisen, epäkohtien 

ratkaisemisen, syrjinnän ja heikossa asemassa olevat väestöryhmät, 

kansalais- ja poliittiset oikeudet, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset 

oikeudet sekä perusperiaatteet ja perusoikeudet työssä. 

3. Työelämän käytännöt, jotka pitävät sisällään työllisyyden ja työolosuhteet, 

työehdot ja sosiaalisen turvallisuuden, yhteiskunnallisen vuoropuhelun, 

työterveyden ja turvallisuuden sekä inhimillisen kehityksen ja koulutuksen 

työpaikalla. 

4. Ympäristökysymykset, jotka pitävät sisällään ympäristön saastumisen 

ehkäisemisen, kestävän resurssien käytön, ilmastonmuutoksen hillitsemisen 

ja sopeutuminen sekä ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojelun 

ja palautumisen. 

5. Oikeudenmukaiset toimintatavat, jotka pitävät sisällään korruption 

torjunnan, vastuullisen poliittisen osallistumisen, reilun kilpailun, 

yhteiskuntavastuun edistämisen arvoketjussa ja omistusoikeuksien 

kunnioittamisen. 

6. Kuluttaja-asiat, jotka pitävät sisällään reilun markkinoinnin, todenmukaisen 

ja puolueettoman tiedon, oikeudenmukaiset sopimuskäytännöt, kuluttajien 

terveyden ja turvallisuuden suojaamisen, kestävän kulutuksen, 

kuluttajapalvelu ja asiakastuen, valitusten ja riitojen ratkaisun, 
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asiakastietojen suojaamisen ja yksityisyyden, välttämättömien palvelujen 

saatavuuden sekä koulutuksen ja tietoisuuden. 

7. Yhteisön toimintaan osallistuminen ja toiminnan kehittäminen, jonka 

keskeiset asiat ovat yhteisön osallistuminen, koulutus ja kulttuuri, 

työllisyyden luominen ja osaamisen kehittäminen, teknologian 

kehittäminen ja saatavuus, vaurauden ja toimeentulon luominen, terveys 

sekä sosiaaliset investoinnit.  

Standardin eli yhteiskuntavastuun avulla organisaatiot voivat saavuttaa kilpailuetua 

ja mainetta. Yrityksillä on mahdollisuus houkutella asiakkaita sekä työntekijöitä ja 

pitää heistä kiinni. Työntekijöiden motivaatio, sitoutuminen ja tuottavuus myös 

kasvaa. Organisaation suhteet sidosryhmiin syventyvät, kuten esimerkiksi 

asiakkaiden, toimittajien, kumppanien, median ja muun toimintaympäristön kanssa. 

(ISO 2021). 

AA1000 standardisarja ohjeistaa yritysvastuuraportointia ja korostaa 

sidosryhmävuorovaikutuksen tärkeyttä. Standardisarja kattaa kolme AA1000 – 

standardia (Niskala et al. 2019, s.93–94).    

AA1000AP, 2018, AccountAbility Principles Standard kattaa yritysvastuun 

periaatteet. Yritys pystyy tunnistamaan, priorisoimaan ja vastaamaan kestävän 

kehityksen pitkän aikavälin haasteisiin (Niskala et al. 2019, s.93–94). AA1000-

standardisarja perustuu inklusiivisuuteen eli ihmisillä tulee olla sananvaltaa, heihin 

vaikuttavissa päätöksissä. Päätöksentekijöiden tulee tunnistaa tärkeät 

kestävyysaiheet ja olla niistä selvillä eli huomioida olennaisimmat asiat. 

Organisaatioiden tulee toimia avoimesti materiaalien kestävyys asioissa ja niiden 

vaikutuksissa eli pitää reagointi näissä asioissa korkealla. Heidän tulee seurata, 

mitata ja olla vastuussa siitä, miten toiminta vaikuttaa ekosysteemiin. 

(AccountAbility 2021). 

AA1000SES, 2015, Stakeholder Engagement Standard auttaa kehittämään 

sidosryhmätyöskentelyä. Standardin avulla tunnistetaan sidosryhmät ja 

määritellään profiilit sekä ohjeistaa sidosryhmäyhteistyöhön. (Niskala et al. 2019, 

s.93–94). Standardi tarjoaa sidosryhmätyön totutukselle yksinkertaisen, 
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asiaankuuluvan ja käytännöllisen kehyksen. Sidosryhmille annetaan merkittävä 

rooli arvonmuodostuksessa ja mietitään lähestymistapa sitoutumiseen. 

Sidosryhmien sitoutuminen integroidaan yrityksen strategiaan, hallintoon ja 

toimintaan. (AccountAbility 2021). 

AA1000AS, v3, Assurance Standard käsittää yritysvastuun varmentamisen, eli 

yrityksellä on menetelmät arviointiin (Niskala et al. 2019, s.93–94). Ohjaus 

perustuu AA1000AP vastuullisuusperiaatteisiin, jotka ovat osallisuus, olennaisuus, 

reagoituvuus ja vaikuttavuus. Standardi takaa organisaatioiden joustavuuden, 

esteettömyyden ja soveltuvuuden. Standardilla varmistetaan kestävän kehityksen 

hallinnan, suorituskyvyn ja raportoinnin. (AccountAbility 2021). 

2.6.3 Ympäristövastuun standardit 

ISO 14000 (Environmental management) ympäristöjohtamisen standardisarja on 

maailmanlaajuisessa käytössä ja se auttaa tavoitteelliseen ja järjestelmälliseen 

ympäristöjohtamiseen. Standardi edellyttää ympäristöasioiden sisältymisen 

yrityksen strategiaan ja johdon sitoutumista ympäristöasioiden suunnitteluun. 

Standardi tehostaa materiaalien ja resurssien käyttöä, vähentää energiankulutusta, 

tehostaa prosesseja, vähentää jätteitä ja jätteen käsittelykuluja sekä parantaa 

materiaalien uusiokäyttöä. Kilpailukyky paranee, kun resurssitehokkuus nousee ja 

kustannukset vähenevät. Standardista on monia muitakin hyötyjä ja siitä on apua 

ympäristöriskien hallinnassa ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. 

Ympäristöasiat voidaan ottaa paremmin huomioon koko toimitusketjussa. 

Ympäristöasioiden vastuullinen hoito osoitetaan sidosryhmille sekä kehitetään 

ympäristöviestintää. (SFS Suomen Standardisoimisliitto 2020). 

Kansainvälisten standardien ja sertifikaattien merkitys nousee, kun yritysten 

vastuullisuuden vaatimukset kasvavat. Sertifiointi antaa yrityksille puolueettoman 

ja pätevän todistuksen ja esimerkiksi ISO 14001 (Environmental management 

systems) – sertifiointi takaa standardin mukaisen johtamisjärjestelmän. (Kuisma 

2015, s.33). ISO 14001 on yksi ISO 14000 – sarjan standardeista. Standardi auttaa 

yrityksiä parantamaan ympäristönsuojelun tasoa ja tunnistamaan tuotteiden, 

toimintojen ja palvelujen ympäristövaikutukset. Standardi ohjeistaa mitä asioita 
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yrityksen tulee tehdä ja miten niitä hoidetaan systemaattisesti. (Kuisma 2015, s.33–

94). ISO 14001 tarjoaa ympäristöjärjestelmiin liittyviä vaatimuksia sekä ohjeistusta 

ja ISO 14000 perheen muut standardit keskittyvät tarkastuksiin, viestintään, 

merkintöihin, elinkaarianalyyseihin ja ympäristöhaasteisiin kuten 

ilmastonmuutokseen. (ISO 2021). 

EMAS (The EU Eco-Management and Audit Scheme) on Euroopan komission 

vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallinta ja auditointijärjestelmä, joka on 

yrityksille ja muille organisaatiolle kehitetty ympäristöjärjestelmä. EMAS 

standardin avulla voidaan vaikuttaa organisaation resurssitehokkuuteen ja 

ilmastonmuutoksen torjuntaan. Liiketoiminnan vaikutuksia ympäristöön seurataan 

muun muassa mittaamalla energian kulutusta ja päästöjä sekä pyrkimällä 

tunnistamaan mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen.   Standardin avulla 

huomioidaan systemaattinen ja strateginen ympäristönhallinta koko arvoketjussa. 

(European Comission 2021). 

EMAS sisältää kuusi ympäristömittaria, joilla voidaan seurata ympäristönsuojelun 

tasoa tavoitteiden suhteen. Mittarit ovat energia tehokkuus, materiaali tehokkuus, 

vesi, jätteet, luonnon monimuotoisuus ja päästöt. Mittareilla mitataan organisaation 

prosessin tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä tunnistetaan olennaisimmat säästöt 

vähentämällä organisaation kustannuksia. (European Comission 2021). 

Greenhouse Gas Protocol eli GHG-Protocol on kasvihuonekaasuprotokolla eli 

standardi ympäristövaikutusten mittaamiseen ja hallitsemiseen. Standardilla on 

myös kytkös GRI-raportointijärjestelmään. Kasvihuonekaasuprotokollassa päästöt 

jaotellaan Scope 1, Scope 2 ja Scope 3 luokkaan. (Greenhouse Gas Protocol 2021). 

Scope 1. Yrityksen suorat päästöt, eli päästöt joihin yritys vaikuttaa suoraan. 

Esimerkiksi polttoaineiden kulutus omissa tai hallinnassa olevissa ajoneuvoissa. 

(Greenhouse Gas Protocol 2021). 

Scope 2. Yrityksen epäsuorat päästöt, kuten ostettu sähkö- ja lämpöenergia 

(Greenhouse Gas Protocol 2021). 
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Scope 3. Muut välilliset kasvihuonepäästöt. Päästöt myytyjen tuotteiden 

loppukäytöstä sekä tuotteiden tai palveluiden hankinnasta syntyvät päästöt, eli 

arvoketjun alkupään ja loppupään päästöt. (Greenhouse Gas Protocol 2021). 

2.6.4 Sosiaalisen vastuun standardit 

SA 8000 (Social accountability certification) standardi on kansainvälinen 

sosiaalisen sertifioinnin järjestelmä, jonka avulla sitoudutaan työntekijöiden 

oikeudenmukaiseen kohteluun. Standardissa otetaan huomioon lapsityövoima, 

pakkotyö, työterveys, työturvallisuus, järjestäytymisvapaus sekä 

työehtosopimusneuvottelut, syrjintä, kurinpidolliset toimenpiteet, työtunnit, 

palkka-asiat ja hallintajärjestelmä asiat. Standardi parantaa työoloja ja 

työntekijöiden hyvinvointia, mutta sillä parannetaan myös tuottavuutta, 

sidosryhmäsuhteita sekä markkinoille pääsyä. (SAI Social Accountability 

International 2020). 

Sertifioinnin etuja liiketoimintaan on paremmat suhteet työntekijöihin, asiakkaisiin 

ja muihin sidosryhmiin. Järjestelmä vaikuttaa organisaation työnkulkuun, jolloin 

parannetaan laatua ja tuottavuutta, riskienhallintaa, toimitusketjun hallintaa ja 

työntekijöiden motivaatiota. Sertifiointi parantaa erityisesti työntekijöiden asemaa 

ja varmistaa turvalliset työpaikat ja hyvät työolot. Lisää myös tietoisuutta 

työntekijöiden oikeuksista ja antaa paremmat suhteet yrityksen johtoon. (SAI 

Social Accountability International 2020). 

ISO 45001 (Occupational health and safety) on työterveys- ja työturvallisuus 

johtamisen standardi ja standardilla turvataan työntekijöiden asemaa 

maailmanlaajuisesti. Standardilla parannetaan työntekijöiden turvallisuutta, 

luodaan turvallisempia työoloja ja vähennetään työpaikan riskejä. Liiketoiminalle 

olevia hyötyjä ovat muun muassa poissaolojen väheneminen, vakuutusmakujen 

alentuminen, terveyttä ja turvallisuutta korostava kulttuuri, johdon sitoutuminen 

ennakoivaan työterveyteen ja -turvallisuuteen ja maineen parantuminen. (SFS 

Suomen Standardisoimisliitto 2020). 
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2.6.5 Cradle to Cradle – sertifiointi 

Cradle to Cradle on maailmanlaajuinen sertifiointi järjestelmä, jonka avulla tuotteet 

suunnitelmaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Sertifioinnin avulla tuotteet 

suunnitellaan ja valmistetaan turvallisesti ja mahdollistaen kiertotalousajattelu, 

jolla varmistetaan ihmisten ja maapallon terveys ja hyvinvointi. Sertifioinnissa 

katsotaan tuotetta kokonaisvaltaisesti ja tähdätään jatkuvaan tuotekehitykseen. 

Sertifioinnilla parannetaan myös resurssi- ja materiaalitehokuutta sekä kiinnitetään 

huomiota toimitusketjussa tapahtuviin säästöihin. (Cradle to Cradle 2020). 

Cradle to Cradle sertifioinnissa huomioidaan viisi eri tasoa (Cradle to Cradle 2020): 

1. Materiaalien turvallisuus ja haitta-aineettomuus 

Varmistetaan tuotteiden valmistus käyttämällä ihmisille ja 

ympäristölle turvallisia kemikaaleja. 

2. Tuotteen kierrätettävyys / Materiaalin uudelleenkäyttö 

Poistetaan jätekäsite ja varmistetaan tuotteiden uudelleenkäyttö 

käyttösyklistä toiseen. 

3. Uusiutuvan energian käyttö ja hiilipäästöjen vähentäminen 

Valmistetaan tuotteet uusiutuvalla energialla, jotta tuotteen 

valmistuksesta johtuvat päästövaikutukset vähenevät tai poistuvat. 

4. Veden käyttö 

Tunnustetaan vesi arvokkaaksi luonnonvaraksi. Suojataan vesialueet, 

että puhdasta vettä on ihmisten saatavilla. 

5. Sosiaalisen vastuun näkökulmat 

Suunnitellaan liiketoiminta, joka kunnioittaa kaikkia ihmisiä ja 

luonnollisia järjestelmiä, joihin tuotteen valmistus vaikuttaa. 

Sertifikaatin saaminen edellyttää suorituskyvyn arvioimista näiden viiden kriittisen 

kestävyysluokan mukaan. Saavutustaso on määritelty perus, pronssi, hopea, kulta 

ja platina tasolle. Standardi kannustaa jatkuvaan parantamiseen ja sertifikaatti 

uusitaan kahden vuoden välein. (Cradle to Cradle 2020).  

Tuotteiden suunnittelussa huomioidaan materiaalien turvallisuus ihmiselle ja 

ympäristölle. Mahdollistetaan kiertotalous niin tuote- kuin prosessisuunnittelussa 
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ja turvataan ilmasto, vesi ja maaperä. Kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja 

mahdollistetaan oikeudenmukainen yhteiskunnan edistäminen. Suunnittelulla 

tehostetaan erityisesti innovaatioiden syntymistä ja järjestelmän muutosta ja   

Cradle to Cradle sertifioinnin vahvistaneet, Braungart & William McDonough 

sanovatkin (Cradle to Cradle 2020): 

“We don’t have a waste problem, we have a design problem.” 

2.7 Yritysvastuuraportointi 

2.7.1 Vastuullisuusraportoinnin tarkoitus 

Vastuullisuusraportoinnilla tiedotetaan yrityksen eri sidosryhmiä 

vastuullisuusasioiden kehityksestä. Vastuullisuusraportissa kerrotaan 

vastuullisuustavoitteista ja niiden onnistumisesta, huomioiden sidosryhmien- ja 

ympäristön vaikutukset. Konkreettinen tulos osoitetaan mittareilla, mutta 

tulevaisuuteen kohdistuvien tavoitteiden, haasteiden ja riskien arviointi on tärkeää. 

(Koipijärvi & Kuvaja 2020, s.48). 

2.7.2 GRI - Global Reporting Initiative 

GRI eli Global Reporting Initiative raportti edesauttaa vastuullisuutta ja oppimista. 

Tarkoituksena on kestävän kehityksen raportointikehys, joka korostaa YK:n 

taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristö näkökohtien välisiä yhteyksiä organisaation 

suorituskykyyn. (Bennett et al. 1999, s.441). Yritysvastuuraportti on siis yritysten 

työväline esittää taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kehitystä sekä 

osoittaa tuotteiden tai palveluiden eteenpäinviemistä kestävän kehityksen saralla. 

Raportointi vastaa sidosryhmien odotuksiin ja tuo lisäarvoa yritykselle ja antaa 

paremmat edellytykset johtamiseen ja liiketoimintaan. (Koipijärvi & Kuvaja 2020, 

s.48). 

Global Reporting Initiative (GRI) on kansainvälinen yritysvastuun 

raportointijärjestelmä, jonka avulla yritykset ymmärtävät ja ilmoittavat 

vaikutuksistaan kestävyyskysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, 

ihmisoikeuksiin ja sosiaaliseen hyvinvointiin. GRI-standardit ovat ensimmäiset ja 
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maailmanlaajuisesti laajimmin hyväksytyt kestävän kehityksen 

raportointistandardit. Raportointi auttaa tunnistamaan, hallitsemaan riskejä ja antaa 

organisaatiolle mahdollisuuden nähdä uudet mahdollisuudet. GRI- standardi auttaa 

suojelemaan ympäristöä ja parantamaan yhteiskuntaa, sekä sidosryhmäsuhteet 

paranevat lisääntyneellä maineella ja luottamuksen rakentamisella. (Global 

Reporting Initiative 2021). GRI-raportointi jakautuu vastuullisuuden kolmeen osa-

alueeseen: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen, vaikuttaen näiden 

kautta kestävään kehitykseen (Niskala et al. 2019, s.120). Kestävyysraportointi 

esittelee yrityksen arvot ja hallintomallin ja osoittaa yhteyden strategiaan ja 

sitoutumisen kestävään maailmantalouteen. Raportointi auttaa yritystä 

ymmärtämään ja mittaamaan taloudelliseen, sosiaalisen ja ympäristö vaikutuksiin 

liittyvää suorituskykyä. Tavoitteiden asettaminen ja muutoksen hallitseminen on 

raportoinnin keskeisiä tekijöitä. GRI-raportoinnin avulla raportoidaan kestävän 

kehityksen ja sen vaikutusten positiiviset, mutta myös negatiiviset asiat. (Global 

Reporting Initiative 2021). 

Raportoinnilla saavutetaan niin sisäisiä- kuin ulkoisia etuja. Sisäisiä etuja ovat 

muun muassa yrityksen lisääntynyt käsitys riskeistä ja mahdollisuuksista, 

taloudellisen ja muun toiminnan välinen yhteys, pitkän aikavälin vaikutus 

johtamisstrategiaan, johtamispolitiikkaan ja liiketoimintasuunnitelmaan, prosessin 

virtaviivaistaminen, kustannusten aleneminen ja tehokkuuden parantuminen. 

Ulkoisia etuja ovat puolestaan maineen ja brändiuskollisuuden parantuminen. 

Ulkopuoliset sidosryhmät ymmärtävät yrityksen todellisen arvon sekä aineelliset ja 

aineettomat hyödykkeet. Samoin pystytään osoittamaan miten yritys vaikuttaa 

kestävään kehitykseen. (Global Reporting Initiative 2021).  

Raportointiin liittyy avoimuus ja oletetaan että raportoinnin menettelyt ovat 

selkeitä, johdonmukaisia ja vertailukelpoisia. Yrityksen tulee esittää tarvittavat 

kestävyysvaatimukset ja raportti voidaan asettaa kyseenalaiseksi, jos raportoinnissa 

jätetään huomioimatta vaikuttavia asioita. (Gardetti & Muthu 2020, s.6). GRI-

standardit on kehitetty erityisesti suurille globaaleille yrityksille, mutta myös 

pienemmät organisaatiot voivat raportointia hyödyntää. (Koipijärvi & Kuvaja 2020, 

s.50).  Pienillä yrityksillä ei ole välttämättä resursseja laatia ja julkaista täydellistä 
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vastuullisuusraporttia, mutta heillä on kuitenkin mahdollisuus sitoutua kestävään 

kehitykseen. Ohjeet antavat lähestymistapoja aiheiden tarkastelulle ja 

kokonaisraportoinnille. (Bennett et al. 1999, s.446). Raportointi onkin mahdollista 

laatia yrityksen tarpeiden mukaan, täsmällisesti tai soveltavin osin, mutta juuri 

niistä oleellisista asioista (Koipijärvi & Kuvaja 2020, s.50).   

2.7.3 GRI-raportoinnin vaiheet 

Kurittu (2018, s.15–76) esittää kirjassaan selkeästi, kuinka raportoinnissa olisi hyvä 

lähteä liikkeelle ja mitä vaiheita kannattaa ottaa siinä huomioon. 

Yritysvastuuraportointi koostuu neljästä eri vaiheesta, jotka pohjautuvat GRI eli 

Global Reporting Initiativen julkaisemaan raportointiprosessiin, jotka ovat: 

1. Valmistautuminen 

 Projekti olisi hyvä aloittaa yhteisellä aloituspalaverilla, jonka 

yritysvastuuraportista vastaava valmistelee huolella. 

 Tehdään sisältösuunnitelma, eli määritellään olennaisimmat 

asiakokonaisuudet ja niiden järjestys sekä tilantarve. Mietitään 

otsikkotasolla jokaisen sivun tärkein sisältö, minkä avulla pidetään 

sivujen ydinviesti mielessä. Määritellään vastuuhenkilöt ja 

aikataulu, eli keneltä tarvitaan mitäkin tietoja ja kuka luo tekstiä, 

kaavioita sekä kuvitusta. Viimeisenä vaiheena on kommentit sekä 

seuranta ja on tarkistettava, että erityisesti ydinasiat ovat edelleen 

mukana projektin edettyä. (Kurittu 2018, s.15–76). 

2. Olennaisten asioiden tunnistaminen 

 Yritysvastuuraportoinnin pitää antaa relevanttia tietoa yrityksen 

saavutuksista ja tulevista tavoitteista. GRI antaakin tämän työstöön 

neljä periaatetta, jotka ovat kestävän kehityksen viitekehys, 

sidosryhmien osallistuminen, kattavuus ja olennaisuus. (Kurittu 

2018, s.15–76). 

GRI-raportointi käsittelee kestävän kehityksen viitekehystä seuraavanlaisesti: 

Raportissa on esitettävä organisaation suorituskyky laajemmassa yhteydessä 

kestävää kehitystä. Kestävyyden perusajatuksena on, miten organisaatio osallistuu 
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tai tulee osallistumaan taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöasioihin, niin 

paikallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla. (GRI 101, 2016). 

Sidosryhmien osallistaminen on määritelty seuraavanlaisesti: Raportoitavan 

organisaation on yksilöitävä sidosryhmänsä ja kerrottava, miten on ottanut 

huomioon eri ryhmien kohtuulliset odotukset ja tarpeet. Vastuullisuudella 

vahvistetaan luottamusta sidosryhmien ja organisaation välillä ja luottamus 

puolestaan vahvistaa raportin uskottavuutta. (GRI 101, 2016). 

Raportin kattavuus on esitetty seuraavanlaisesti: Raportin tulee sisältää kattavasti 

olennaisimmat aiheet ja niiden keskeisimmät vaikutukset taloudellisella, 

sosiaalisella ja ympäristöpuolella sekä sidosryhmien on pystyttävä arvioimaan 

organisaation suorituskyky raportointikauden perusteella. (GRI 101, 2016). 

GRI määrittelee olennaisuutta seuraavin ohjein: Raportti kattaa aiheet, jotka 

heijastavat organisaation merkittäviä taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja 

sosiaalisia vaikutuksia tai jotka vaikuttavat olennaisesti sidosryhmien arvioihin ja 

päätöksiin (GRI 101, 2016). Olennaisuus on siis asia, jolla näkökohdat ovat 

riittävän tärkeät raportoitavaksi. Kaikki olennaiset näkökohdat eivät ole yhtä 

tärkeitä, joten raportin painotuksen tulisi heijastaa näiden aineellisten näkökohtien 

suhteellista prioriteettia. Olennaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon 

organisaation tehtävä ja kilpailustrategia, sidosryhmien ilmaisemat huolenaiheet, 

laajemmat sosiaaliset odotukset ja organisaation vaikutus toimitusketjun alku- ja 

loppupäähän. Samoin kansainvälisten standardien ja sopimusten perusodotukset, 

joita organisaation odotetaan noudattavan. GRI laajentaa olennaisuuden 

määritelmän laajaan sidosryhmien näkökulmaan. Olennaisuus 

päätöksentekoprosessissa on organisaation ja sidosryhmien välistä yhteistyötä, 

jossa yrityksen odotetaan ottavan vastuu prosessin johtamisesta ja hallinnasta. 

(Ortar 2019, s.108–124). Olennaisuusanalyysi edellyttää, että yritys on tekemisissä 

eri sidosryhmien kanssa ja kerää näkemyksiä erityisesti taloudellisista, ympäristöön 

liittyvistä ja sosiaalisista kysymyksistä. Näiden mukaan voidaan tunnistaa mitä 

yrityksen tulee raportoida ja lisäksi strategian olisi kestävyyden kannalta vastattava 

muuttuviin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöolosuhteisiin. 

Olennaisuusmatriisin lähestymistapaa voidaan katsoa kahden ulottavuuden 
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kannalta, kuten sidosryhmien kiinnostuksen aste ja asian merkitys yritykselle 

liiketoiminnan kannalta. (Calabrese et al.2019). 

3. Tiedon keruu ja sisällöntuotto 

 Määritellään olennaisimmat asiat ja näille kaikille asioille asetetaan 

mittari, joiden kehitystä seurataan. GRI-standardissa on kuusi 

periaatetta laadun varmistamiseksi, jotka ovat täsmällisyys, 

tasapuolisuus, selkeys, vertailukelpoisuus, luotettavuus ja oikea-

aikaisuus. (Kurittu 2018, s.15–76). 

4. Raportin viimeistely 

 Raportin ulkoasun ei tarvitse noudattaa GRI-standardia, mutta 

raportoinnin tekijällä on hyvä olla selkeä näkemys siitä, missä 

määrin noudatetaan GRI-raportoinnin ohjeistusta (Kurittu 2018, 

s.15–76). 

2.7.4 GRI-raportin sisältö 

GRI-raportin sisällössä tulee määritellä sidosryhmien osallistuvuus, kestävän 

kehityksen konteksti, olennaisuus ja täydellisyys. Raportin laadussa pitää 

puolestaan huomioida raportin tarkkuus, tasapaino, selkeys, vertailukelpoisuus, 

luotettavuus ja oikea-aikaisuus. (Global Reporting Initiative 2021). 

Raportoitavan organisaation on määriteltävä sidosryhmänsä ja selvitettävä heidän 

odotuksensa ja etunsa. Raportissa on esitettävä kestävän kehityksen konteksti ja 

kestävyyden peruskysymys on, miten organisaatio vaikuttaa tai pyrkii 

vaikuttamaan tulevaisuudessa taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöolosuhteisiin 

paikallisella, alueellisella tai globaalilla tasolla. (Global Reporting Initiative 2021). 

GRI-raportointi koostuu yleisistä standardeista eli GRI 100 sarjasta ja tämän lisäksi 

aihekohtaisista standardeista eli GRI 200, 300 ja 400 sarjoista, jotka ovat nähtävissä 

kuvassa 5. Toisiinsa modulaarisesti liittyviä standardeja käytetään sarjana, jolloin 
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saadaan laadittua vastuullisuusraportti, joka keskittyy olennaisimpiin aiheisiin. 

(Global Reporting Initiative 2021). 

Kuva 5. GRI-raportointi (mukaillen Global Reporting Initiative 2021). 

Yleiset standardit: 

 GRI 101 – Raportointiperusteet 2016 

o GRI-standardien käytön opastus. 

 GRI 102 – Yleiset tiedot 2016 

o Yleiset tiedot – osio 102 kertoo raportoitavasta yrityksestä ja sen 

toiminnasta (Kurittu 2018, s.77–98): 

1. Organisaation kuvaus ja perustiedot – nimi, toiminnot, 

brändit, tuotteet, palvelut, pääkonttorin sijainti, toimintojen 

sijainti, omistusrakenne ja yhtiömuoto, markkina-alueet, 

organisaation koko, tiedot työntekijöistä, toimitusketju, 

muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa, 

varovaisuusperiaatteen soveltaminen, sitoumukset ulkoisiin 

aloitteisiin ja jäsenyydet järjestöissä. 

2. Strategia – kestävän kehityksen merkitys liiketoiminnassa, 

toimitusjohtajan katsaus, keskeiset vaikutukset sekä 

mahdollisuudet ja riskit. 
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3. Liiketoiminnan eettisyys – arvot ja liiketoimintaperiaatteet, 

epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen. 

4. Hallinto – yritysvastuu ja kestävä kehitys, rakenne, vastuunjako, 

vastuuhenkilöt, puheenjohtaja, sidosryhmät, riskienhallinta jne. 

5. Sidosryhmävuorovaikutus – yrityksen keskeiset sidosryhmät, 

määrittely, valintaperusteet, periaatteet, vuorovaikutus jne. 

6. Raportointitapa – miten on päädytty raportissa esitettäviin 

asioihin. Raportin tulee sisältää tiedot laskentarajasta ja asioiden 

standardinmukaisesta raportoinnista, jotta voidaan puhua GRI-

raportista. 

 GRI 103 – Johtamistapa 2016 

o Määritellään olennaisemmat ja tärkeimmät asiat ja kerrotaan näistä 

raportissa sekä mietitään indikaattorit, joilla mitattavaa asiaa 

seurataan ja raportoidaan. (Kurittu 2018, s.108). 

Aihekohtaiset standardit: 

Aihekohtaisista standardeista raportoidaan vain olennaiset standardit, jotka yritystä 

koskevat. 

 GRI 200 – Taloudellisen vastuun standardit 

o Sisältää seitsemän aiheeseen liittyvää standardia, joita käytetään 

raportoinnissa, organisaation olennaisista taloudellisen vastuun 

vaikutuksista (Global Reporting Initiative 2021): 

GRI 201 – Taloudellinen kehitys 2016 

GRI 202 – Markkina-asema 2016 

GRI 203 – Välilliset taloudelliset vaikutukset 2016 

GRI 204 – Hankintakäytännöt 2016 

GRI 205 – Korruption torjunta 2016 

GRI 206 – Kilpailun rajoittaminen 2016 

GRI 207 – Vero 2019. 
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 GRI 300 – Ympäristövastuun standardit 

o Sisältää kahdeksan aiheeseen liittyvää standardia, joita käytetään 

raportoinnissa, organisaation olennaisista ympäristö vastuun 

vaikutuksista (Global Reporting Initiative 2021): 

GRI 301 – Materiaalit 2016 

GRI 302 – Energia 2016 

GRI 303 – Vesi ja jätevedet 2018 

GRI 304 – Luonnon monimuotoisuus 2016 

GRI 305 – Päästöt 2016 

GRI 306 – Jätteet 2020 

GRI 307 – Ympäristölainsäädännön noudattaminen 2016 

GRI 308 – Toimittajien ympäristöarvioinnit 2016. 

 GRI 400 – Sosiaalisen vastuun standardit 

o Sisältää 19 aiheeseen liittyvää standardia, joita käytetään 

raportoinnissa, organisaation olennaisista sosiaalisen vastuun 

vaikutuksista (Global Reporting Initiative 2021): 

GRI 401 – Työllisyys 2016 

GRI 402 – Henkilöstön ja johdon väliset suhteet 2016 

GRI 403 – Työterveys ja -turvallisuus 2018 

GRI 404 – Koulutus 2016 

GRI 405 – Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet 2016 

GRI 406 – Syrjimättömyys 2016 

GRI 407 – Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset 2016 

GRI 408 – Lapsityövoima 2016 

GRI 409 – Pakkotyövoima 2016 

GRI 410 – Turvallisuuskäytännöt 2016 

GRI 411 – Alkuperäiskansojen oikeudet 2016 

GRI 412 – Ihmisoikeusarvioinnit 2016 

GRI 413 – Paikalliset yhteisöt 2016 

GRI 414 – Toimittajien sosiaalinen arviointi 2016 

GRI 415 – Julkinen päätöksenteko 2016 

GRI 416 – Asiakkaiden terveys ja turvallisuus 2016 
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GRI 417 – Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio 2016 

GRI 418 – Asiakkaiden tietosuoja 2016 

GRI 419 – Määräystenmukaisuus 2016. 

Kaikki raportointia käyttävät organisaatiot käyttävät kolmea yleistä standardia sekä 

valitsevat aihekohtaisista standardeista olennaisimmat aiheet taloudelliselta, 

ympäristö ja sosiaaliselta puolelta. Organisaatio voi käyttää kaikkia tai osaa 

valituista GRI-standardeista asioiden raportoimiseen. (Global Reporting Initiative 

2021).  

GRI-raportista voidaan siis tehdä perus- tai laajantason raportti, jolloin raporteissa 

esiintyvät asiat erisuhteessa: 

GRI 102 – Yleiset tiedot: Perustason raportti sisältää osan tiedoista, eli (102–1) - 

(102–14), (102–16), (102–18) ja (102–40) - (102–56). Laajantason raportti sisältää 

kaikki tiedot, eli (102–1) - (102–56). (Kurittu 2018, s.103). 

GRI 103 – Johtamistapa: Perustason- ja laajantason raportissa kuvataan 

molemmissa johtamismalli jokaiselle olennaiselle asialle (Kurittu 2018, s.103). 

Tunnusluvut GRI 200, 300 ja 400: Perustason raportissa on jokaisesta olennaisesta 

asiasta vähintään yksi tunnusluku. Laajantason raportissa esiintyvät kaikki 

tunnusluvut. (Kurittu 2018, s.103). Liitteessä 1 esiintyy perustasoisen raporttiin 

tarvittavat tiedot. 

2.7.5 Integroitu raportointi 

Integroitu raportti eli IIRC (International Integrated Reporting Council) tukeutuu 

vakiintuneisiin raportointimalleihin, kuten GRI:hin. Vakiintunut raportointi kertoo 

tavoitetuista saavutuksista, mutta integroitu raportointi katsoo sen lisäksi myös 

tulevaan. (Niskala et al. 2019, s.342). Integroitu raportti kertoo yrityksen 

strategiasta, hallintotavasta, suorituskyvystä ja arvonluontinäkymistä lyhyellä, 

keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä yhteydessä ulkoiseen toimintaympäristöön 

(Integrated Reporting 2021). Integroidulla raportoinnilla halutaan usein nostaa 

liiketoiminnan ja vastuullisuuden yhteyttä sekä auttaa sidosryhmiä näkemään 
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paremmin yrityksen toimintaa. Raportointi antaa paremman kokonaiskuvan 

yrityksen arvonluonnista, olennaisimmista asioista ja vaikuttavista tekijöistä. 

(Niskala et al. 2019, s.342). 

Integroidussa raportissa on kuusi pääomaluokkaa, jotka ovat taloudellinen, 

valmistettu, aineeton, inhimillinen, sosiaalinen ja luonnonvarat. Näitä pääomia 

käytetään yrityksen liiketoiminnan panoksina, jotka lisääntyvät, vähenevät tai 

muuttuvat yrityksen toiminnan mukaan. (Koipijärvi & Kuvaja 2020, s.51). 

Pääomaluokat vaikuttavat yrityksen arvonmuodostukseen ja yrityksen on tarkoitus 

raportoida vain olennaisista vaikutuksista, jotka vaikuttavat pääomiin (Niskala et 

al. 2019, s.347). 
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3 VAATETUS- JA TEKSTIILIALAN VASTUULLISUUS 

3.1 Nykytila ja haasteet 

Tekstiileillä ja vaatteilla on tärkeä rooli yhteiskunnassa ja ne ovat perustarpeita, 

kuten ruoka ja asuminen. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus tunnetaan maailman 

laajuisesti suurista ympäristövaikutuksista ja jätevesistä, joita syntyy koko 

tuotantoprosessista. Teollisuus tarvitsee suuria määriä vettä kaikissa prosessin 

vaiheissa ja suuria määriä jätevesiä täytyy myös hävittää. (Mohd 2019, s.1–7). 

Global Fashion Agenda ja Boston Consulting Group on analysoinut tekstiili- ja 

vaatetusteollisuutta vaikuttavia ongelmia, jos asioihin ei tulla puuttumaan. Vesi on 

keskeinen luonnonvara, jota käytetään kuidun kasvusta vaatteiden huoltoon. 

Nykyisillä käytännöillä vedenkulutuksen arvioidaan nousevan merkittävästi ja 

hiilidioksidipäästöt tulevat kasvamaan. Teollisuus käyttää huomattavan määrän 

lannoitteita, torjunta-aineita, väriaineita sekä muita käsittelyaineita ja näitä 

kemikaaleja on vaikea jäljittää ja arvioida. Jätteet ovat suuri ongelma ja nykyisillä 

käytännöillä vuotuiset tuotanto- ja jäte määrät tulevat kasvamaan. (Gardetti & 

Muthu 2020, s.31). Ympäristön laatu ja vastuullisuus vaikuttavat yrityksen 

menestykseen. Asiakkaat vaativat yrityksiä sisällyttämään toimintaansa 

ympäristöasioita sekä huomioimaan laadun, kustannukset ja tuotannon 

joustavuuden. (Mohd 2019, s.2). 

McKinsey & Company on yhteistyössä Global Fashion Agendan (GFA) kanssa 

tutkinut muotiteollisuuden haasteita ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kuvassa 

6 on nähtävissä vaatteiden ja jalkineiden valmistuksessa syntyvien päästöjen 

jakautuminen toimitusketjun eri vaiheisiin. Vuonna 2018 päästöjä syntyi yhteensä 

2,106 miljardia tonnia. Muotiteollisuuden osuus koko maailman päästöistä on 4 % 

ja suurimmat päästöt kohdistuvat toimitusketjun alkupäähän. Päästöistä yli 70 % 

tulee kuidun, materiaalin ja tuotteen eri valmistusvaiheista, joista suurimmat tulevat 

kuidun tuotannosta. Alle 30 % päästöistä syntyy toimitusketjun loppupäästä, kuten 

kuljetuksesta, pakkaamisesta ja vähittäiskaupasta. Merkittävät päästöt tulevat 

kuitenkin tuotteen käytöstä ja hävittämisestä. Päästöt voivat kasvaa vuoteen 2030 
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mennessä merkittävästi, arviolta 2,7 miljardiin tonniin eli noin 30 %, jos toimintaan 

ei tule muutosta. (McKinsey & Company 2020, s.5). 

Kuva 6. Muotiteollisuuden ympäristövaikutukset 2018 ja päästöjen osuus toimitusketjun eri 

vaiheissa (mukaillen McKinsey & Company 2020, s.5). 

Suomen Tekstiili & Muoti ry kantaa alan ongelmista huolta ja on julkaissut raportin 

hiilineutraalisuuden saavuttamisesta vuoteen 2035 mennessä Suomen hallituksen 

linjauksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että yritysten tulisi vaikuttaa voimakkaasti 

arvoketjuunsa ja toimintansa päästöihin. (Heino et al. 2020, s.6). Suomessa tekstiili- 

ja vaatetusalan yritykset työllistivät vuonna 2020, 18 100 henkilöä ja liikevaihto oli 

3,95 miljardia euroa. Yrityksiä alalla oli 3180, joista 650 yritystä toimii tekstiilien 

ja vaatteiden valmistussektorilla. (Suomen Tekstiili & Muoti ry 2021). 

Vaatetusalan vastuullisuuteen kuuluvat muun muassa valmistusketjun 

työolosuhteet, raaka-aineiden alkuperä, eläinten hyvinvointi, mikromuovit, 

ilmastonmuutos, tekstiilijäte ja kiertotalous, luonnon monimuotoisuus, 

jäljitettävyys ja läpinäkyvyys sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja 

merkityksellisyys (Kamaja & Mäki 2020). Vastuullinen vaate on samalla 

ekologinen ja eettinen. Ekologisuus huomioidaan materiaalien ja koko vaatteen 



43 
 

 

valmistuksessa ja koko vaatteen käytön ympäristökuormituksessa. Eettisyydessä 

huomioidaan materiaalien ihmis- ja eläinoikeudet sekä vaatteen tuotannon 

ihmisoikeudet. (Nurmi 2020). Kleinhückelkotten & Neitzke ovat tutkineet 

kuluttajakäyttäytymistä sekä kestävämpiä vaihtoehtoja vaatteiden valmistuksessa. 

Tutkimuksen mukaan suurin osa kuluttajista kannattaa sosiaalisten ja 

ympäristöasioiden parantamista vaatetuotannossa. Se asettaa haasteita suurille 

pikamuotia tuottaville yrityksille, koska vaatteiden kulutuksen huomattava 

vähentäminen kyseenalaistaa heidän koko liiketoimintamallinsa. 

(Kleinhückelkotten & Neitzke 2019). 

Muotiteollisuudella on ollut ominaista erittäin lyhyt tuotteen elinkaari ja globaalit 

ja pirstaleiset toimitusketjut, jotka tekevät alasta kestävyyden kannalta haastavan. 

Kestävyyden hallinta ei rajoitu ainoastaan yrityksen sisäisiin prosesseihin, vaan se 

käsittää tavarantoimittajien, jakelijoiden ja vähittäiskauppiaiden koko verkoston. 

Kestävän kehityksen parantaminen koko toimitusketjusta lähtee yrityksen johdon 

strategisesta näkökulmasta, sisältäen ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen 

liittyvät asiat, mutta huomioiden lisäksi tuotesuunnittelun, materiaalien valinnan ja 

hankinnan, valmistusprosessit, toimitukset kauppoihin, myynnin sekä loppuun 

käytettyjen tuotteiden talteenoton. (Caniato et al. 2017). Muotiteollisuuden 

haasteena on saada tietoa koko toimitusketjustaan ja määritellä ketjun sosiaaliset ja 

ympäristö vaikutukset (Kleinhückelkotten & Neitzke 2019). Yritykset, jotka 

integroivat sosiaaliset ja ympäristö käytännöt toimitusketjuihinsa, voivat päästä 

erittäin kilpailukykyisille markkinoille, koska niiden strategiaa on vaikeampi 

jäljitellä (Caniato et al. 2017). Läpinäkyvä liiketoiminta antaakin kuluttajille tiedon 

yrityksen sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä vaikutuksista ja avoimen tiedon 

tärkeitä ominaisuuksia ovat saatavuus, kattavuus, osuvuus, luotettavuus ja laatu 

(Gardetti & Muthu 2020). 

3.2 Tavoitteet ja kiertotalouden näkymät 

McKinsey & Company on tutkinut yhteistyössä Global Fashion Agendan (GFA) 

kanssa, kuinka päästöjen pienentämistä voidaan nopeuttaa vuoden 2018 tasosta, 

joka on 2,7 miljardia tonnia. Päästöjä voidaan kuitenkin pienentää, jopa alle 1,1 
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miljardiin tonniin, mutta se vaatii yhdenmukaisia ja sitoutuneita toimenpiteitä 

(McKinsey & Company 2020, s.5–8): 

1. Vähennetään tuotantoketjun alkupään päästöjä, päästötavoitteiden 

pienentämisen osuus 61 % 

2. Valmistajien ja brändien tulee vähentää oman toimintansa päästöjä, 

päästötavoitteiden pienentämisen osuus 18 % 

3. Kestävän kuluttajakäyttäytymisen edistäminen, päästötavoitteiden 

pienentämisen osuus 21 %. 

Tuotantoketjun alkupään vaikutukset ovat suurimmat ja kuidun valmistuksessa ja 

viljelyssä tulee parantaa ja kehittää teknologiaa, lannoitteiden ja torjunta-aineiden 

käyttöä sekä viljelykäytäntöjä. Parannukset koskevat myös uusiutuvan energian 

käyttöä kehruu-, kudonta- ja neulontavaiheessa ja on huomioitava tuotannon 

määrän pienentäminen ja valmistushukan eli tuotannon sivuvirtojen 

hyödyntäminen. Tuotemerkit ja jälleenmyyjät ovat kuitenkin avainasemassa, 

tukemalla valinnoillaan alkupään toimintatapoja. Tuotemerkin oman toiminnan 

kautta voidaan puolestaan vähentää päästöjä, joka keskittyisi ottamaan 

ympäristöasiat huomioon seuraavanlaisesti, McKinsey & Company mukaisesti 

(McKinsey & Company 2020, s.12–13): 

 Materiaalit 

Kestävät materiaalit vähentävät alkupäästöjä, esimerkiksi puhtaampien 

tuotantoprosessien ja kierrätettyjen materiaalien käytöllä. Esimerkiksi 

orgaaninen puuvilla tuottaa 50 % vähemmän päästöjä tavanomaiseen 

puuvillaa nähden, kuten myös kestävästi tuotetut modaali ja lyocell kuitu. 

Kestävillä materiaalivalinnoilla voidaan erityisesti vaikuttaa toimitusketjun 

alkupään päästöihin, jotka ovat suurimmat. 

 Tuotanto 

Ylituotannon vähentäminen ja kehittämällä kysynnän ennustamista sekä 

varastonhallintaa. Kuvassa 7 on nähtävissä, että tuotannon päästöt ovat 

merkittävimmässä osiossa. 
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 Kuljetukset 

Kuljetuksissa tulee keskittyä vähemmän saastuttaviin vaihtoehtoihin ja 

minimoimaan lentoliikenteen käyttö, samoin tulee huomioida alueelliset 

toimitusketjut ja tuoda hankinnat lähemmäksi. 

 Vähittäiskauppa 

Pyritään pienentämään energiankulutusta ja lisätään energiatehokkuutta 

sekä käytetään 100 % uusiutuvaa sähköä. 

 Asiakaspalautukset 

Verkkokaupan asiakaspalautuksia voidaan pienentää asiakaskokemusta 

parantamalla digitaalisten palvelujen avulla.  

 Pakkaukset 

Päästöjen pienentämiseksi pakkauksilta edellytetään kierrätettyjen 

materiaalien käyttöä, niin aaltopahvipakkauksissa kuin muovipusseissa. 

Kuva 7. Päästöjen pienentämisen vaikutukset yrityksellä (mukaillen McKinsey & 

Company 2020, s.12). 

Kuluttajan käytöstä voidaan ohjata kestävään kehitykseen uusilla toimintatavoilla 

ja liiketoimintamalleilla. Tähän voidaan vaikuttaa kiertotalouteen kannustamalla, 

vaatteen huoltoon opastamalla ja kierrätykseen panostamalla. (McKinsey & 

Company 2020, s.14): 
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 Kiertotalous 

Uudet liiketoimintamallit, kuten vaatteen vuokraus ja korjaus. Uusilla 

liiketoimintamalleilla on vaikutus myös alkutuotantoon. 

 Huolto 

Pesuun ja kuivaukseen liittyvät muutokset, huomioiden pesukerrat, 

pesulämpötilat ja kuivausrummun käyttö. Alhaiset lämpötilat, pesukertojen 

harventaminen ja kuivausrummun välttäminen vähentävät 

ympäristövaikutuksia. Tämä vaatii puolestaan vaatteen valmistajalta 

parempia hoito-ohjeita ja kestävämpiä materiaalivalintoja. Kuvassa 8 on 

nähtävissä, että oikealla huollolla ja käytöllä voidaan vaikuttaa 

merkittävimmin päästöihin. 

 Kierrätys 

Polttamisen tai kaatopaikan sijasta tuotteet tulisi ohjata takaisin teollisuuden 

käyttöön, eli kierrätetään takaisin arvoketjuun eli alkutuotantoon ja uudeksi 

tuotteeksi. 

Kuva 8. Päästöjen pienentämisen vaikutukset kuluttajalla (mukaillen McKinsey & 

Company 2020, s.14). 
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Stahel kirjoittaa artikkelissaan, että kiertotalouden liiketoimintamallit voidaan 

jakaa kahteen pääosaan (Stahel 2016): 

1. Liiketoimintamallit, jotka edistävät uudelleenkäyttöä ja pidentävät 

käyttöikää muun muassa korjausten ja huollon avulla. 

2. Liiketoimintamallit, jotka muuttavat vanhat tuotteet uusiksi resursseiksi 

kierrättämällä materiaalit.  

Tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa voidaan soveltaa esimerkiksi neljää strategiaa 

kiertotalouden edistämiseksi (Gardetti & Muthu 2020, s.36): 

1. Zero-waste tuotantoprosessilla vähennetään ympäristövaikutuksia ja 

tavoitteena on neutraali hiilijalanjälki. Tässä on kahta eri tapaa, hyödyntäen 

koko kankaan käyttöleveys tai käyttämällä muiden tuotteiden 

leikkuujäännöksiä. 

2. Tuotepalvelu malli eli siirrytään normaalista, osta ja myy käytännöstä 

tarjoamaan palveluja. Tarjotaan esimerkiksi asiakkaalle mahdollisuus 

korjata ja kierrättää tuotteet tai vuokrata niitä. 

3. Kestävällä tuote suunnittelulla ja asiakkaiden kouluttamisella tekemään 

kestävämpiä ostoksia, voidaan vaikuttaa tuotteen pidempään käyttöikään. 

Esimerkiksi tarjotaan tuotteen käyttöiän pidentämiseksi korjaamisen ja 

uusimisen mahdollisuutta. 

4. Jäännösarvon palauttamisella hyödynnetään resurssit palauttamalla ja 

jalostamalla raaka-aineet takaisin kiertoon.  

Kiertotalouden keskeisin käsite on suljetun kierron malli, eli raaka-aine pysyy koko 

ajan kierrossa, eikä päädy jätteeksi. Näin vältetään luonnonvarojen kulutusta ja 

hyödynnetään olemassa olevia materiaaleja. Neitseelliset raaka-aineet korvataan 

tuotannon sivuvirroilla tai poistotekstiilejä kierrättämällä. Lisäarvoa ylijäämä- ja 

kierrätysmateriaaleille saadaan suunnittelun avulla. Tämä vaatii luovaa ja 

innovatiivista suunnittelua, jotta alkuperäiselle tuotteelle saadaan uusi 

käyttötarkoitus. Tuotteisiin liittyvillä palveluilla voidaan edistää kiertotalouden 

uusia liiketoimintamalleja. Palveluilla pyritään pitämään tuotteet mahdollisimman 

pitkään käytössä eli pidennetään tuotteen elinkaarta. Tämä vaatii uutta ajattelua, 
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kun tuotteen omistamisen sijaan maksetaankin sen käytöstä. (Suomen Tekstiili & 

Muoti 2018 s.18–34). 

Lineaarinen prosessi hallitsee vielä kulutusta ja se perustuu raaka-aineen 

valmistuksesta tuotteeksi. Kuluttajat ostavat tuotteen, jonka käytön jälkeen 

hävittävät tai antavat sille muuta käyttöä. (Gardetti & Muthu 2020, s.33). 

Kuva 9. Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden lineaarinen toimintamalli (mukaillen Gardetti & Muthu 

2020, s.33). 

Kuvassa 9 nähdään toimitusketju raaka-aineen hankinnasta tuotteen hävittämiseen 

ja useat tämän prosessin vaiheista tehdään eri maissa, jolloin kuljetuksen päästöt 

ovat myös huomattavat. Huolet ilmastonmuutoksesta, väestönkasvusta ja resurssien 

niukkuudesta osoittaa lineaarisen prosessin vaarat, jolloin kiertotalousmalli kuvassa 

10 nousee esille. Kiertotaloudella voidaan määritellä kestävä talous, joka toimii 
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ilman jätettä, säästäen resursseja ja ollen synergiassa ympäristön kanssa. (Gardetti 

& Muthu  2020, s.26–34). 

Kuva 10. Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden kiertotalousmalli (mukaillen Gardetti & Muthu 2020, 

s.35). 

3.3 Megatrendit 

Megatrendi termi on lähtöisin 1980-luvulla amerikkalaisen futuristin John Naisbitt 

kirjoittamasta kirjasta ”Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives”, 

joka käsitteli megatrendien kymmenen erilaista suuntausta (Hiltunen 2019). Sitra 

kuvaa megatrendejä pitkäikäisiksi, suuriksi ja hitaasti muuttuviksi ilmiöiksi, jotka 

kytkeytyvät usein toisiinsa, eivätkä muutu hetkessä. Sitran keskeisin vaikuttava 

megatrendi on ekologinen kestävyyskriisi, muita trendejä ovat verkostomaisen 

vallan voimistuminen, teknologian sulautuminen kaikkeen, väestön ikääntyminen 

ja monimuotoistuminen sekä talousjärjestelmän suunnan etsiminen. (Sitra 2020).  
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Iso-Britanilaisen konsultointiyritys PwC:n megatrendit koostuvat puolestaan 

viidestä eri teemasta: nopea kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja 

resurssiniukkuus, globaalin talouden muutosvoima, demografiset ja sosiaaliset 

muutokset sekä teknologiset läpimurrot (PwC 2021). 

Megatrendilistoja on siis erilaisia, mutta listat ovat usein hyvin samanlaisia ja ovat 

asioita, joita ympärillämme tapahtuu juuri nyt (Hiltunen 2019, s.16). Nämä 

globaalit megatrendit vaikuttavat myös yritysvastuunäkökohtien määrittelyssä 

(Niskala et al. 2019). Hiltunen esittää tulevaisuuden tekemisen seuraavalla kaavalla 

(Hiltunen 2019, s.12): 

”Tulevaisuuden tekeminen = nykypäivän faktojen tunnistaminen + visio 

paremmasta tulevaisuudesta + tahtotila + toiminta”  

Sitran Mikko Dufva on esittänyt mitä liiketoimintamahdollisuuksia megatrendit 

tarjoavat tekstiili- ja vaatetusalalla. Dufvan mukaan alaa heijastaa suuri epävarmuus 

ostokäyttäytymisen vuoksi, joka tulee ottaa huomioon liiketoiminnassa. 

Verkkokauppa kasvaa sekä erilaiset etäpalvelut, joten erilaisia digitaalisia alustoja 

tulisi testata ja kerätä niistä käyttökokemusta. Verkon vuoksi dataa kerätään yhä 

enemmän, jolloin yritysten tulee huomioida eettinen ja läpinäkyvä datan käyttö. 

Ilmastokriisi ja luontokato on iso kokonaisuus, johon voidaan vaikuttaa esimerkiksi 

energia valinnoilla, resurssien pienentämisellä ja kiertotalousratkaisuilla.   

Kiertotaloudella voidaankin vaikuttaa ilmastokriisiin, mutta materiaalien kierron 

lisäksi, myös tuotteiden valmistusta pitäisi vähentää. Ilmastokriisiin ei pystytä 

vastaamaan yksin, joten kannattaa yhdistää voimia ja tehdä yhteistyötä esimerkiksi 

julkishallinnon ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Vallitsevaa ajattelumallia tulee 

ravistella, vaatien uudenlaista ajattelua tulevaisuuden mahdollisuuksista ja niiden 

vaikutuksista tuleviin sukupolviin. (Suomen Tekstiili & Muoti ry 2021). 
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3.4 Kestävä kehitys 

Kestävän kehityksen käsite (SDG - Sustainable Development Goals) määriteltiin jo 

vuonna 1987, Brundlandin komission raportissa, jossa huomioitiin kaikki osa-

alueet, eli taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristönäkökohta. YK:n jäsenmaat ovat 

sopineet kestävän kehitykset tavoitteet vuodelle 2030 (kuva 11), jotka tähtäävät 

köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen, huomioiden talous, ympäristö 

ja ihmiset tasavertaisesti. (Suomen YK-Liitto 2020).  

Kuva 11. Kestävän kehityksen 17 tavoitetta vuoteen 2030 (Suomen YK-Liitto 2020). 

Gardetti & Muthu sanoo kirjassaan The UN Sustainable Development Goals for the 

Textile and Fashion Industry, että nykyiset liiketoimintamallit keskittyvät yleensä 

taloudellisiin tavoitteisiin ja voiton maksimointiin, mutta tänä päivänä painopiste 

pitäisi siirtää ekologisiin ja eettisiin kysymyksiin. Nämä eivät sulje pois toisiaan, 

mutta kehitys tapahtuu vain ympäristön ja sosiaalisen suojelun kautta, jolloin 

kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen varmistaa myös yrityksen 

tulevaisuuden. (Gardetti & Muthu 2020, s.45). 

Gardetti & Muthu on käsitellyt kirjassaan myös kestävän kehityksen tavoitteita 

tekstiili- ja vaatetusteollisuuden näkökulmasta. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus on 

olennainen osa ihmisten jokapäiväistä elämää ja tärkeä asia maailmanlaajuisesti 
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talouden kannalta. Kestävän kehityksen 17 tavoitteesta, kohta 12 viittaa kestävään 

tuotantoon ja kulutukseen, joka pohjimmiltaan tarkoittaa resurssien vähentämistä, 

mutta ennen kaikkea niiden tehokasta hallintaa. Tämä tarkoittaa luonnonvarojen ja 

energian tehokasta käyttöä, ympäristöystävällisen infrastruktuurin kehittämistä, 

palvelujen luomista sekä oikeudenmukaisia palkkoja ja työoloja. Kokonaisuuden 

analysoinnissa tulee huomioida yrityksen koko toimitusketju, tuotteen loppusijoitus 

sekä huomioiden kuluttajille tarjottu tieto vastuullisesta kulutuksesta ja kestävistä 

elämäntavoista. (Gardetti & Muthu 2020, s.25).  

3.5 Toimitusketjun eettisyys 

Tekstiilien ja vaatteiden toimitusketju käsittää laajan alihankintasuhteiden 

verkoston, jota voidaan valvoa eettisellä ohjeistuksella ja parantamalla riskimaiden 

työoloja tehokkaalla seurannalla sekä vaikuttamalla toimitusketjun työntekijöiden 

hyvinvointiin. Eettinen kaupankäynti kannustaa yrityksiä sekä heidän toimittajiaan 

ottamaan vastuun työolojen parantamisesta. Sitoutumalla tähän, otetaan käyttöön 

menettelyohjeet, jotka sisältävät sosiaalisen sekä ympäristöllisen ulottuvuuden 

tavasta, jolla yritys hoitaa toimitusketjuaan. (Crowther & Seifi 2018, s.229–247). 

Menettelyohjeita eli vastuullisuusperiaatteita kutsutaan englanninkielisellä termillä 

Code of Conduct ja kun toimintaohjeet määritellään tavaroiden tai palvelujen 

toimittajille voidaan puhua työkalusta Supplier Code of Conduct (Koipijärvi & 

Kuvaja 2020, s.81). Näihin periaatteisiin kirjataan yleensä tarvittavat säännöt, jotka 

ovat lakien, säädösten ja määräysten noudattaminen, talousvastuun hoitaminen, 

oikeudenmukaisen kilpailun edistäminen, lahjonnan ja korruption kielto, 

toimiminen mahdollisissa eturistitilanteissa, vastuullisuus asiakassuhteissa ja 

yhteistyökumppanien suhteen, henkilöstön hyvinvointi ja työyhteisön 

kehittäminen, ympäristövastuu ja periaatteiden toimeenpano (Suomen Tekstiili & 

Muoti ry 2016, s.13). Menettelyohjeella voidaan johtaa ensisijaisesti sosiaalista 

vastuuta toimitusketjussa, mutta myös ympäristövastuun merkitys on noussut ja 

globaali hankinta on erityisesti nostanut näiden asioiden merkitystä. Brockhaus et 

al. päättelee tutkimuksessaan, että Code of Conduct periaatteiden painopisteet 

keskittyvät lisääntyviin sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin huolenaiheisiin, joiden 
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merkitys heijastuu myös kuluttajiin (Brockhaus et al. 2019). Liitteessä 2 on 

nähtävissä Voglian menettelyohje toimittajille (Supplier Code of Conduct). 

Transparency Pledge on työkalu, jolla voidaan tuoda toimitusketjun 

läpinäkyvyyttä esille, julkaisemalla tuotantolaitosten nimet, osoitteet ja muut 

tärkeät tiedot. Tällaisella avoimuudella edistetään työntekijöiden oikeuksia 

globaalissa toimitusketjussa. Tuotemerkit ja jälleenmyyjät voivat tunnistaa ja torjua 

toimitusketjuun liittyviä riskejä sekä tieto vaatteiden valmistuspaikoista menee 

kuluttajalle asti. Transparency Pledge on tehokas työkalu tehtaiden työntekijöiden 

puolustamiseen, eettisten käytäntöjen edistämiseen ja sidosryhmien luottamuksen 

rakentamiseen. (Transparency Pledge 2020). 

Yritys julkaisee säännöllisesti verkkosivuillaan luettelon, Excel-taulukon, kaikista 

tuotteita valmistavista tuotantoyksiköistä englanniksi (Transparency Pledge 2020): 

 Kaikkien tuotantoyksiköiden ja käsittelylaitosten täydellinen nimi 

(huomioiden painatus, kirjonta, pesula jne.) 

 Tuotantoyksiköiden osoitteet 

 Työntekijöiden määrä tuotantoyksiköittäin 

 Naisten ja miesten osuus 

 Yhteistyökumppaneiden jaottelu  

1. Tuotteiden valmistajat 

2. Materiaalien valmistajat 

 Mitä tuoteryhmiä yhteistyökumppani valmistaa. 

Taulukossa 1 on nähtävissä Transparency Pledge, joka pitää julkaista Excel-

tiedostona. Tehdasluettelon julkaiseminen ei yksinään takaa parempia työoloja, 

mutta sillä mennään kuitenkin tätä tavoitetta kohden ja vähennetään 

väärinkäytöksiä, läpinäkyvän toimitusketjun avulla. Mahdollisiin väärinkäytöksiin 

päästään puuttumaan ja lopettamaan ne nopeammin, kun tuotantolaitokset ovat 

julkisessa tiedossa. Yritykset, jotka eivät halua julkaista toimittajiensa nimiä, eivät 

toteuta tehokasta valvontaa ihmisoikeuspuolella. (Transparency Pledge 2020). 
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Taulukko 1. Transparency Pledge, esimerkkinä Voglian tehtaat. 

 

Whistleblower-direktiivi on Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymä. 

Direktiivin avulla pyritään paljastamaan ja ennaltaehkäisemään uhkia tai 

mahdollisia väärinkäytöksiä. Sen avulla pyritään ehkäisemään petoksia ja 

korruptiota, sekä vahvistamaan sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta. 

(Oikeusministeriö 2021). Kuvassa 12 on nähtävissä, että palautteen voi antaa täysin 

anonyymisti. 

Kuva 12. Whistleblowing kanava (Voglia Oy 2021). 

Direktiivillä vaikutetaan työoloihin ja -ehtoihin, yksityis- ja perhe-elämän 

kunnioitukseen, henkilötietojen suojaan, työterveyteen, ympäristön suojeluun, 

kuluttajansuojaan ja vaikutetaan myös hyvään hallintoon (Oikeusministeriö 2021). 

Direktiivi tulee laittaa täytäntöön EU:n jäsenmaissa 17.12.2021 mennessä ja laki 

koskee yrityksiä, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä. Lailla varmistetaan, että 

Name of 
factory

Address of 
factory

City Country Number of 
employees

Number of 
women

Number of men Type of 
production

Voglia Eesti OÜ

Posti 16
EE 71020 
Viljandi Viljandi Estonia 16 16 Garments

Voglia Eesti OÜ
Liiva 11B
EE 65609 Võru Võru Estonia 10 10 Garments
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jos henkilö havaitsee tai epäilee työssään yleisen edun vastaista toimintaa, hän voi 

asiasta ilmoittaa turvallisesti ja luottamuksellisesti. (Eduskunta 2021). 

Anker-metodologia käytetään elämiseen riittävän palkan arvioimiseksi, jonka 

Martha ja Richard Anker on kehittänyt Global Living Wage Coalitionille (GLWC). 

Anker-metodologia on laajasti hyväksytty ja se on kansainvälisesti 

vertailukelpoinen ja paikallisesti hyväksytty. Menetelmä on maailmanlaajuinen ja 

sitä käytetään elintason arvioimiseen maaseudulla, kaupungeissa ja 

esikaupunkialueella. Elintason määritelmä on seuraavanlainen (Global Living 

Wage Coalition 2021):  

”Työntekijän tavanomaisesta työviikosta saama korvaus, joka on riittävä 

työntekijän ja hänen perheensä kohtuulliseen elintasoon. Kohtuullisen elintason 

elementtejä ovat ruoka, vesi, asuminen, koulutus, terveydenhuolto, liikkuminen, 

vaatteet ja muut välttämättömät tarpeet, mukaan lukien odottamattomien 

tapahtumien hoitaminen.”  

Elämiseen riittävä palkka lisää työntekijän ja hänen perheensä hyvinvointia töissä 

sekä kotona ja sillä turvataan perustarpeet, kuten koulutus ja terveydenhuolto. 

Elämiseen riittävä palkka vaikuttaa köyhyyden vähenemiseen ja työntekijät ovat 

riippumattomia sosiaalituista sekä heillä on neuvotteluvoimaa palkkojen suhteen. 

Liike-elämässä korostuvat työyhteisön korkeampi työmoraali ja -hyvinvointi. 

Työntekijät sitoutuvat työhönsä ja osaaminen kasvaa, jolloin myös tuottavuus ja 

tehokkuus paranee. Vaikutusta on myös yrityksen maineeseen ja kilpailukykyyn. 

(Finnwatch 2021). 

Elämiseen riittävä palkka lasketaan seuraavanaisesti (Finnwatch 2021): 

aikuisen henkilön elinkustannukset x perheen koko  

--------------------------------------------------------------- + säästöosuus noin 5–15 % 

kotitalouden kokoaikaisten työntekijöiden määrä 

 

perheen koko = 2 aikuista + 2 lasta tai useampi, jos tyypillistä 
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4 VOGLIA OY 

4.1 Yritysesittely 

Voglia Oy on vuonna 1983 perustettu suomalainen perheyritys jo kolmannessa 

sukupolvessa, joka valmistaa korkealaatuisia, ajattomia ja vastuullisia tuotteita. 

Voglialla on oma suunnittelu, 

kaavoitus, tuotekehitys, tuotanto, 

varastointi, myymäläketju ja 

verkkokauppa, eli toimitusketju on 

pitkälti omissa käsissä. Tuotteet 

suunnitellaan ja kaavoitetaan 

Suomessa ja tuotannosta 72 % (2020) 

valmistetaan yrityksen omilla 

tehtailla lähituotantona Virossa. Osa 

tuotteista hankitaan myös valikoiman 

monipuolisuuden takaamiseksi 

ulkopuolisilta toimittajilta, koska 

tuotteet vaativat erikoisosaamista, 

materiaalivirtoja ja konekantaa, joihin 

omassa tuotannossa ei ole resursseja. 

Yrityksen tehokas toimitusketju tuo 

mukanaan vapautta, jolloin voidaan 

ketterästi muuttaa suuntaa ja reagoida 

nopeasti kysyntään. (Voglia Oy 

2021). Kuvassa 13 on Eija Kosken 

suunnittelema mekko. Kyseessä on 

espanjalainen 100 % Lyocell-kuitu, 

jota vuosien 1996–2002 välillä 

tuotettiin yli 150 000 metriä 

Voglialle.                         Kuva 13. Voglian mekko 1990-luku.                                                      

 



57 
 

 

Voglian missio (Virtanen 2021): 

”Missiomme on luoda ajattoman viehättäviä ja vastuullisen laadukkaita tuotteita 

inspiroiden tulevia sukupolvia”  

Voglian tavoite on olla kestävän muodin valmistaja, joka haluaa luoda parempia 

sekä vastuullisempia valintoja ja mahdollisuuksia asiakkaille, uusia 

liiketointamalleja kehittäen, kuten vuokraus ja huoltokonsepti. Teoilla ja 

läpinäkyvyydellä pyritään näyttämään suuntaa ja saada kuluttajat ymmärtämään 

vastuullisuuden merkitys. (Virtanen 2021). 

Voglian visio (Virtanen 2021): 

”Visiomme on kehittää ja muuttaa muotiteollisuutta olemalla autenttisen 

läpinäkyviä sekä rakentamalla maailmaa, jossa vastuullisuus on luontainen osa 

kauneuden ja hyvän olon määritelmää”  

Voglialle vastuullisuus onkin tärkeä osa strategiaa ja toimintatapoja kehitetään 

jatkuvasti, jotta toiminta olisi entistä läpinäkyvämpää, ekologista sekä eettistä. 

Yrityksessä panostetaan vastuullisuustyöhön ja halutaankin viedä 

vastuullisuusstrategia seuraavalle tasolle, viestien tärkeistä asioista 

sidosryhmilleen, koska niin asiakkaat kuin muutkin sidosryhmät haluavat yhä 

enemmän ja läpinäkyvämmin tietoa yrityksen vastuullisuustoiminnasta. (Virtanen 

2020). 

Voglia haluaa olla vahvasti mukana kestävän kehityksen tavoitteissa ja Voglia on 

ollut mukana allekirjoittamassa yritysten ja järjestöjen yhteisen kannanoton 

yritysvastuulain puolesta, jolla voidaan saavuttaa kestävämpi markkinatalous 

globaalisti (Finnwatch 2020). Voglian strategia on toimia vastuullisella 

liiketoimintamallilla huomioiden ympäristömuutokset ja kestävyyshaasteet.  

Voglia haluaa olla mukana innovoimassa ympäristön kuormittumista estäviä 

ratkaisuja sekä kehittää ehtyville raaka-aineille vaihtoehtoja. Arvoihin sisältyy 

strateginen yritysvastuu, johon kuuluvat taloudellinen, sosiaalinen ja 

ympäristövastuu. (Virtanen 2020).  
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Voglia on edelläkävijä ja suunnannäyttäjä muodinluojana, valmistajana, 

vastuullisuustyössä ja yrityskulttuurissa. Voglia toimii esimerkillisesti ja luo uusia 

vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. (Virtanen 2021). 

Kuva 14. Pusero uusiutuvasta ja ekologisesta materiaalista (Voglia Oy 2021). 

Kuvassa 14 on Voglialla Ecovero viskoosista valmistettu pusero. Ecovero viskoosi 

on valmistettu ympäristöystävällisesti uusiutuvasta raaka-aineesta. Käytetyn 

viskoosikuidun hiilidioksidipäästöt ja veden kulutus ovat 50 % pienemmät kuin 

perinteisellä viskoosilla. (LENZING™ ECOVERO™ 2020). 
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4.2 Vastuullisuuden nykytila 

4.2.1 Vastuullisuuden kartoitus 

Voglialla vastuullisuus on aina ollut osa toimintamallia ja tahtotilana on ollut alusta 

lähtien valmistaa laadukkaita ja kestäviä vaatteita. Vastuullisuustyö sai kuitenkin 

uuden käänteen keväällä 2020, kun Anniina Nurmen avulla kartoitettiin yrityksen 

nykytila ja saimme ohjeet säännönmukaisen vastuullisuustyön tekemiseen. 

Projektissa syntyi vastuullisuusohjelma, jota kautta koko henkilöstö sitoutettiin 

vastuullisuustyöhön. Perustettiin myös vastuullisuustyöryhmä, joka kokoontuu 

säännöllisesti kerran viikossa. (Virtanen 2020).  

Voglian HR ja laatujohtaja Kristiina Virtanen kommentoi projektin tuloksia 

seuraavanlaisesti (Nurmi 2021):  

”Valitsimme Anniinan Voglian vastuullisuuskouluttajaksi, koska hänen näytöt 

alan pioneerina toivat perspektiiviä asiaan. Anniinan intohimona on oikeasti 

muuttaa vaateteollisuutta systeemitasolla kohti aitoa vastuullisuutta. Anniina 

haastoi meitä koulutuksen aikana kokemuksensa ja osaamisensa kautta kaikilla 

yritysvastuun osa-alueilla. Hän johti keskustelua ja kyseenalaisti viestintäämme. 

Näistä keskusteluista me työstimme oman vastuullisuussisällön ja -strategian. 

Koko henkilöstömme sitoutui vastuullisuuden kehittämiseen jatkossa. Voglialla 

on vastuullisuustyö ollut mukana eri muodoissa yrityksen toiminnan alusta asti. 

Tämä projekti yhdisti arvokkaan osaamisemme. Vastuullisuutta johdetaan 

jatkossa strategisesti ja johtamisen tukena toimii vastuullisuusohjelma. Se 

sisältää työkalumme kohti alan muutosta.”  

SWOT-analyysi on päätöksenteon työkalu, jonka avulla analysoidaan organisaation 

sisäistä ja ulkoista ympäristöä. Yritys pystyy rakentamaan strategioita vahvuuksien 

pohjalta, poistamalla heikkouksia, hyödyntämällä mahdollisuuksia ja käyttämällä 

niitä uhkien torjuntaan. (Dagdeviren & Yüksel 2007). SWOT-analyysissa nähdään 

case-yrityksen vastuullisuuden nykytila ja kokonaiskuva nykytilanteen 

vahvuuksista ja heikkouksista sekä mahdollisuuksista ja uhista, huomioiden 

yritysvastuun kolme ulottuvuutta: 



60 
 

 

VAHVUUDET, case-yrityksen liiketoiminnan vahvuudet 

Taloudellinen vastuu 

 Suomalainen perheyritys, suomalainen omistuspohja. 

 Lähituotanto, valmistus pääosin omilla tehtailla Virossa. Nopea reagointi 

ja mahdollisuus tuottaa pienempiä valmistusmääriä. 

 Luotettavat ja pitkäaikaiset toimittajat sekä yhteistyökumppanit. 

 Uudet yhteistyökumppanit valitaan huolella ja kaikki sitoutetaan 

noudattamaan Voglian vastuullisuusperiaatteita (Supplier Code of 

Conduct). 

 Riskianalyysi, kriiseihin varautuminen, kriisisuunnitelma ja -viestintä. 

Sosiaalinen vastuu 

 Henkilöstön hyvinvointi, työterveys ja koulutus. 

 Omilla tehtailla noudatetaan Viron lainsäädännön sosiaalisen 

vastuullisuuden ja työturvallisuuden periaatteita.  

 Omien tehtaiden kanssa ollaan yhteydessä päivittäin ja vieraillaan siellä 

säännöllisesti. 

 Tuote- ja materiaalitoimittajat sitoutuvat Voglian 

vastuullisuusperiaatteisiin (Supplier Code of Conduct). 

 Tuotetoimittajilta riskimaissa vaaditaan Amfori BSCI- tai SMETA - 

auditointi ja käytetään kolmannen osapuolen vierailua. 

 Whistleblowing-ilmoituskanava, luottamuksellinen kanava ilmoittaa 

väärinkäytöksistä. 

Ympäristövastuu 

 Valitaan laadukkaita, kestäviä ja aikaa kestäviä materiaaleja, jotta 

tuotteiden käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. 

 Materiaalivalinnoissa huomioidaan ympäristönäkökulma ja sertifikaatit. 

 Valmistetaan harkitusti. 
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 Voglia ja sen toimittajat ovat sitoutuneet noudattamaan REACH-asetusta, 

kemikaalien turvallisesta käytöstä. 

 Ekologiset pakkausmateriaalit, kuten FSC biohajoava pahvi ja kierrätetty 

muovi. 

 Kuljetusten pienempi hiilijalanjälki, suositaan lähialueita sekä 

maantiekuljetusta. 

MAHDOLLISUUDET, case-yrityksen liiketoiminnan mahdollisuudet 

Taloudellinen vastuu 

 Uudet asiakkaat (brändiuudistus). 

 Ostohalukkuuden lisääntyminen. 

 Resurssitehokkuus. 

 Edullisempi rahoitus. 

 Uudet innovaatiot, kuten materiaalit, tuotteet ja palvelut. 

 Digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja digitaalisten palveluiden 

kehittäminen. 

 Vastuullisuusraportoinnin kehittäminen ja julkaiseminen. 

 Uudet liiketoimintamallit, muun muassa uuden tuotehuoltokonseptin 

kehittäminen ja mallintaminen. 

Sosiaalinen vastuu 

 Transparency Pledge käyttöönotto, toimittajatietojen laajempi avaaminen. 

 Koko toimitusketjun avaaminen, avoimuus ja läpinäkyvyys. 

Ympäristövastuu 

 Materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa ehtyvien luonnonvarojen käytön 

pienentämiseen, käyttämällä ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja ja 

neitseellisen materiaalin sijaan kierrätetyn kuidun käyttö. 

 Uudet liiketoimintamallit, tuotepalveluna sektorin kehittäminen, vuokraus, 

ennakkomyynti (B2C), takuu, korjauspalvelut. 

 Kiertotalouden huomioiminen. 
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 Laajennetun hiilijalanjäljen laskeminen. 

HEIKKOUDET, case-yrityksen liiketoiminnan heikkoudet 

Taloudellinen vastuu 

 Vastuulliset materiaalit ovat vielä hankintahinnaltaan arvokkaampia. 

 Vastuullisia materiaalitoimittajia on vielä rajallinen joukko. 

 Vastuullisuuden kehityksessä tarvitaan muutosta rahoittajien 

käyttäytymisessä (Virtanen 2020). 

Sosiaalinen vastuu 

 Koko toimitusketjun avaaminen on vielä toisin haastavaa, eli pääseminen 

kuidun lähteelle, johtuen moniportaisesta toimitusketjusta. 

 Vastuullisuuden kehittyminen vaatii vielä enenemissä määrin 

asiakaskäyttäytymisen muutosta (Virtanen 2020). 

Ympäristövastuu 

 Vastuullisten materiaalien tarjonta markkinoilla rajallista (kierrätetty, 

orgaaninen yms.). 

 Ekologisuuteen siirtyminen on kallista, koska vaatii tutkimustyötä ja 

myrkytöntä ympäristöä (Virtanen 2020). 

UHAT, case-yrityksen liiketoiminnan uhat 

Taloudellinen vastuu 

 Toimittajien toimintaan liittyvät taloudelliset riskit. 

 Muutosnopeus, muun muassa kuluttajakäyttäytymisen sekä lainsäädännön 

ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Samoin tulevaisuudessa 

vaikuttavat mittavat globaalit ennakoimattomat muutokset. (Virtanen 

2021).  

 Digitalisaation tuomat haasteet. 
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Sosiaalinen vastuu 

 Toimittajien toimintaan liittyvät sosiaaliset riskit. 

 Työvoiman saatavuus (pääkonttori Suomessa ja oma tuotanto Virossa). 

 Koulutus ja osaaminen vaatetus- ja tekstiilialalla (koulutusta vähennetty 

Suomessa). 

 Toimittajat riskimaissa. 

Ympäristövastuu 

 Toimittajien toimintaan liittyvät ympäristöriskit. 

Kuvassa 15 on nähtävissä koostetusti SWOT-analyysi kolmen ulottuvuuden 

näkökulmasta. 

Kuva 15. SWOT-analyysi, huomioiden yritysvastuun kolme ulottuvuutta. 

4.2.2 Kestävät materiaalit 

Materiaaleissa tähdätään korkealaatuisiin, pitkäikäisiin, ekologisiin, eettisiin ja 

kierrätettäviin valintoihin, ottaen huomioon myös niitä koskevat sertifioinnit.  

Käytössä on esimerkiksi ECOVERO™ viskoosi ja GOTS-sertifioituja materiaaleja, 
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kuten orgaaninen puuvilla. Materiaaleilla on myös OEKO-TEX® sertifikaatti ja 

kaikki materiaalit noudattavat REACH-asetusta. (Virtanen 2020).  

Kierrätettyä polyesteriä saadaan muun muassa kierrätetyistä PET-pulloista 

(polyetyleenitereftalaatti) ja teollisuuden sivuvirroista. Kierrätetyn polyesterin 

käytön etuna on, ettei tarvitse käyttää neitseellisiä raaka-aineita, jolloin voidaan 

vähentää rajallisten luonnonvarojen kulutusta. Kierrätetyssä polyesterissä on paljon 

hyödyllisiä ympäristövaikutuksia, kuten öljyn kulutuksen vähentyminen, muovin 

kiertokulku ja pienemmät hiilidioksidipäästöt. (Muthu 2019, s.7–13).  

LENZING ™ ECOVERO ™ -kuidut ovat peräisin uusiutuvista sertifioiduista 

(FSC- tai PEFC-sertifioitu) puulähteistä, jotka käyttävät ympäristöystävällistä 

tuotantoprosessia ja täyttävät korkeat ympäristöstandardit. Tämä on huomioitu 

koko elinkaaren ajan eli raaka-aineen louhinnasta tuotantoon, jakeluun ja 

hävittämiseen. LENZING ™ ECOVERO ™ -viskoosin valmistuksen 

hiilidioksidipäästöt ja veden kulutus ovat 50 % pienemmät kuin perinteisen 

viskoosin. (LENZING™ ECOVERO™ 2020).  

GOTS-standardi eli Global Organic Textile Standard on maailman johtava 

orgaanisten kuitujen standardi, sisältäen ekologiset ja sosiaaliset kriteerit, jota tukee 

koko tekstiilien toimitusketjun riippumaton sertifikaatti. Tekstiilituotteet, jotka 

sisältävät vähintään 70 % orgaanisia kuituja, voivat saada GOTS-sertifikaatin.  

Ympäristöasiat huomioidaan koko toimitusketjussa eli käsittäen tekstiilien 

käsittelyn, valmistuksen, vedenkäytön, jätehallinnan, pakkaamisen, jakelun ja 

myynnin. Ympäristövaatimukset huomioidaan myös kaikissa kemikaaleissa ja väri- 

ja apuaineiden on täytettävä tietyt ympäristökriteerit. Sosiaaliset vaatimukset 

huomioivat organisaation oikeudet, palkka-asiat, työajat ja syrjintäasiat. (Global 

Organic Textile Standard 2020).  

STANDARD 100 by OEKO-TEX® on kansainvälinen sertifikaatti, joka takaa 

tuotteen maksimaalisen turvallisuuden kuluttajalle. OEKO-TEX® materiaalit on 

testattu haitallisten aineiden varalta ja ovat turvallisia käyttää. Sertifikaatti 

huolehtii, ettei materiaaleissa käytetä atsoväriaineita, formaldehydiä, nikkeliä eikä 

terveydelle haitallisia kemikaaleja, joita ei ole vielä lakisääteisesti säännelty. 
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Testimenetelmä pitää sisällään myös REACH-asetuksen. (OEKO-TEX® 2020). 

REACH-asetus (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 

Chemicals) tarkoittaa kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja 

rajoituksia. Asetus varmistaa materiaalien turvallisuuden ja se parantaa ihmisten 

terveyttä sekä ympäristön suojelua, kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä. Asetus 

koskee eurooppalaisia valmistajia sekä maahantuojia, jotka tuovat materiaaleja EU-

alueelle. (Europe 2021). 

Tärkeintä materiaalissa on kestävyys, koska mitä pidempään vaatetta voidaan 

käyttää, sitä ekologisempi se on. Voglian päämääränä onkin valmistaa vaatteet 

kestämään pitkään, jopa sukupolvelta toiselle. (Virtanen 2020). 

4.2.3 Tuotannon eettisyys 

Voglialla on kaksi omaa tehdasta Viljandissa ja Võrussa, joissa suurin osa tuotteista 

valmistetaan. Oman tuotannon eettisyyteen ja tuotanto-olosuhteisiin voidaan 

vaikuttaa tiiviillä päivittäisellä yhteydenpidolla, säännöllisillä vierailuilla ja 

raportoinnilla. Viro on matalan riskin maa, jossa on tiukka lainsäädäntö ja hyvät 

työntekijöiden oikeudet. Tehtailla noudatetaan Viron lainsäädännön mukaisia 

sosiaalisen vastuullisuuden ja työturvallisuuden periaatteita. (Virtanen 2020). 

Materiaalitoimittajien ja alihankkijoiden taloudellinen riskinarvio on yleensä 

rutiinia, mutta ympäristö- ja sosiaalisen vastuun liittäminen riskien arviointiin on 

vielä melko tuore asia. Tähän vaikutetaan sitouttamalla toimittajia allekirjoittamaan 

tilaavan yrityksen toimintaperiaatteet ja sitoutumaan tiettyihin 

vastuullisuusperiaatteisiin, eli Supplier Code of Conduct -ohjeistukseen. Tämä työ 

on Voglialla käynnistetty ja kaikki toimittajat sitoutetaan Code of Conduct -

sopimukseen, jonka toteuttamista seurataan vuosittaisilla kyselyillä. Tavoitteena on 

myös selvittää toimittajien energian kulutusta, työaikaa ja palkkatasoa. (Virtanen 

2020). 

Tuotannossa sitoudutaan läpinäkyvyyteen ja tuotantopaikat ovat julkista tietoa. 

Tuotannon eettisyyttä riskimaissa voidaan todentaa muun muassa Amfori BSCI- tai 

SMETA- auditointimalleilla. (Virtanen 2020). Amfori BSCI parantaa sosiaalista 
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suorituskykyä globaaleissa toimitusketjuissa sekä vähentää kustannuksia ja lisää 

tehokkuutta. Kansainvälisillä markkinoilla toimitusketjut ovat yhä 

monimutkaisempia, jolloin yritysten on yhä enemmissä määrin parannettava 

tuotannon läpinäkyvyyttä ja edistää koko toimitusketjua. Amfori BSCI sisältää 11 

periaatetta, jotka vaihtelevat kohtuullisesta palkasta lapsityön puuttumiseen. 

Toimintaperiaatteet sisältävät järjestäytymis- ja neuvotteluoikeuden, 

syrjintäkiellon, oikeudenmukaisen korvauksen, kohtuulliset työajat, työterveyden 

ja -turvallisuuden, lapsityön kiellon, nuorten työntekijöiden erityisen suojelun, 

epävakaiden työsuhteiden kiellon, pakkotyön kiellon, ympäristönsuojelun ja 

eettisen liiketoiminnan. Amfori BSCI tarkastuksen kokonaisluokitus määrittelee, 

kuinka hyvin yritys on ottanut käytännön haltuun toiminnassaan.  Osioita 

arvioidaan asteikolla A-E ja arvosteluasteikko on seuraavanlainen (Amfori BSCI 

2020): 

A. Erittäin hyvä 

B. Hyvä 

C. Hyväksyttävä 

D. Riittämätön 

E. Ei voida hyväksyä. 

A ja B tasot ovat hyviä kypsyysasteita, mutta C, D ja E tasot ovat heikompia ja 

vaatii kehittämään uuden korjaussuunnitelman 60 päivän kuluessa 

tarkastuspäivästä (Amfori BSCI 2020). Toimittajan valinnassa ja kumppanuudessa 

ei riitä ainoastaan auditointi, vaan pitää määritellä myös tavarantoimittajalle 

asetetut kriteerit, eli mihin kohtaan vedetään raja ja hyväksytäänkö kumppaneiksi 

esimerkiksi enää D-luokan toimittajia. Jokaisen asteikon etuna on toki se, että ne 

tähtäävät jatkuvaan parantamiseen ja oman toiminnan kehittämiseen. (Virtanen 

2020). 

SMETA eli Sedex Members Ethical Trade Audit on maailman yleisimmin käytetty 

eettinen tarkastusmenetelmä, joka tarjoaa koosteen parhaista eettisten tarkastuksen 

tekniikoista. Sen avulla tehdään laadukkaita tarkistuksia, jotka kattavat kaikki 

vastuullisen liiketoiminnan näkökohdat. Sisältäen Sedexin neljä pilaria, jotka ovat 

työnormit, terveys, ympäristö ja liike-etiikka. Tarkastusten avulla yritykset voivat 
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arvioida toimittajiaan, seuraten työntekijöiden terveyttä ja työturvallisuutta, sekä 

valvoa ihmisoikeusrikkomuksia, kuten pakkotyötä sekä lapsityövoimaa. (Sedex 

2020). 

4.2.4 Logistiikka 

Yrityksen kuljetuksissa käytetään mahdollisimman paljon hiilineutraaleja 

kuljetuksia ja vuonna 2020 kuljetuksista yli ¾ on ollut hiilineutraaleja. Tämä ei ole 

kuitenkaan ratkaisu ongelmaan, vaan halutaan huomioida myös kuljetukseen 

käytettävät matkat ja käyttää mahdollisuuksien mukaan lähialueella eli Euroopan 

alueella tuotettavia tuotteita ja materiaaleja. Kuljetusten määrää pyritään 

optimoimaan, kehittämällä palveluita ja asiakaskokemusta erityisesti 

verkkokaupassa.  Kuvassa 16 on esitetty vuoden 2020 materiaalihankinnat 

alueellisesti ja lähes 80 % materiaaleista tulee Euroopan alueelta. (Virtanen 2020). 

Kuva 16. Lähialueen materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa kuljetusten päästöihin. 

Verkkokauppa on kasvava strateginen kauppapaikka ja erityisesti kansainvälisellä 

puolella haetaan merkittävää kasvua. Ympäristö kuin taloudellisen puolen riskinä 

ovat kuitenkin palautukset, joiden huomioiminen on tärkeää. Palautusmääriin 

halutaan vaikuttaa asiakaskokemukseen panostamalla ja tämä tehdään 

informoimalla asiakasta oikean koon valintaan ja monipuolisella tuotekuva 

valikoimalla. Jokaisen tuotteen mitat tuodaan selkeästi esille, joka edesauttaa 
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palautusten pienenemiseen. Varastoinnissa tähdätään mahdollisimman korkeaan 

kierrätettävien materiaalien käyttöön. Kuljetuksissa huomioidaan myös 

optimaalisin ja ympäristöystävällisin pakkaustapa erityisesti 

verkkokauppapakkauksissa, mutta samalla pakkauksen pitää tuoda lisäarvoa 

kuljetettavalle tuotteelle ja brändille. (Virtanen 2020). 

4.3 Vastuullisuuden tavoitteet 

Pekkanen kertoo artikkelissaan, kuinka paljon kulutuskäyttäytyminen johtuu 

kuluttajien tietoisista valinnoistaan. Tutkimus osoittaa, että pelkkä tietoisuus 

kestävistä valinnoista ei tule muuttamaan ihmisten kulutuskäyttäytymistä. Muutos 

kestävään kuluttamiseen tulee juurruttaa yhteiskunnan syvempiin rakenteisiin. 

(Pekkanen 2020). Voglia haluaakin olla merkittävässä roolissa ohjaamassa 

kulutusta oikeaan suuntaan, tekemällä eettiset ja ekologiset valinnat valmistuksessa 

ja toiminnassaan (Virtanen 2020). Vastuullisuudessa ei ole kyse vain materiaalien 

muuttamisesta eettisemmäksi ja ekologisemmaksi tai energia valinnoista, vaan että 

yrityksen koko liiketoimintamalli on kestävä (Gardetti & Muthu 2020, s.27). 

Seuraavat askeleet ovat vastuullisuustyön tavoitteiden ja mittariston kehittäminen. 

Luodaan toimiva kokonaisuus, joka keskittyy yrityksen ydinosaamiseen, 

huomioiden koko organisaation. Vastuullisuusteot eivät voi olla yksittäisiä tekoja, 

vaan selkeä prosessi huomioiden kaikki sidosryhmät ja koko arvoketjun. 

Määriteltäisiin ajatusmaailma yrityksen ydinosaamiseen sekä tuotetasolle että koko 

prosessiin, joka lähtisi yrityksen strategiasta, tuotekehityksestä, materiaaleista, 

hankinnoista, tuotannosta, logistiikasta, markkinoinnista, käytöstä sekä tuotteen 

loppukäytöstä. (Virtanen 2020). 

Voglian tavoitteena on julkaista vastuullisuusraportti, jotta voidaan viestiä 

toiminnasta avoimesti eri sidosryhmille. (Virtanen 2020). 
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5 ASIANTUNTIJAHAASTATTELUT 

5.1 Aineistonkeruu ja haastatteluun osallistuvat 

Tutkimuksen empiirisen aineiston keruu tehtiin puolistrukturoiduilla 

teemahaastatteluilla, jossa kysymykset ja teemat olivat kaikille haastateltaville 

samat, mutta vastaus vapaamuotoinen. Aihepiirit ja kysymykset olivat ennakkoon 

tarkasti mietitty ja teoriaa käytettiin hyväksi haastattelurunkoa suunnitellessa ja 

haastattelu kysymyksiä laatiessa.  Kaikki teemat käytiin haastateltavien kanssa läpi 

ja kysymykset esitettiin samassa järjestyksessä kaikille haastateltaville. 

Tutkimuksessa haastateltiin viittä kestävän kehityksen, vastuullisuuden ja 

kiertotalouden asiantuntijaa.  

 Anne Raudaskoski – Head of Consulting & Founding Partner - Ethica Oy 

 Ethica auttaa asiakkaitaan rakentamaan uutta kestävämpää 

liiketoimintaa ja toimintaympäristöä (Ethica 2021).  

 Satumaija Mäki - Johtava asiantuntija, vastuullisuus ja kiertotalous - 

Suomen Tekstiili & Muoti ry 

 Suomen Tekstiili & Muoti ry on tekstiili-, vaate- ja muotialan 

yritysten järjestö, joka auttaa yrityksiä työelämän ja liiketoiminnan 

asioissa (Suomen Tekstiili & Muoti ry 2021). 

 Anniina Nurmi - Sustainable fashion consultant – Nurmi Design Oy 

 Anniina Nurmi tarjoaa vaate- ja tekstiilialan yrityksille koulutus- ja 

konsultointipalveluita vastuullisesta vaatetus- ja 

tekstiiliteollisuudesta (Nurmi 2021). 

 Outi Pyy - Sustainability Influencer 

 Outi Pyy on vastuullisuusvaikuttaja ja liiketoimintakonsultti. 

Näkemys kiertotalouden liiketoimintamalleista ja vaatetuksen 

ympäristövaikutuksista sekä katsontaa myös kuluttajan 

näkökulmasta. (Pyy 2021). 

 Maija Lumme – Vastuullisuusasiantuntija - Eettisen kaupan puolesta ry 

 Eettisen kaupan puolesta ry:n (Eetti) vastuullisuusasiantuntija. 

Järjestö ajaa oikeudenmukaista maailmankauppaa, kestäviä 
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tuotantotapoja ja vastuullista kuluttamista (Eettisen kaupan puolesta 

ry 2020). 

Haastattelu pohjautuu kolmeen pääteemaan (kuva 17), jotka ovat: 

1. Vastuullisuuden nykytila ja tulevaisuuden tavoitteet 

2. Sidosryhmien ja olennaisten asioiden merkitys 

3. Vastuullisuusraportointi 

 

Kuva 17. Haastattelun pääteemat. 

Sarajärvi & Tuomi kirjoittaa kirjassaan, että haastattelun onnistumisen kannalta 

kannattaa kysymykset toimittaa haastateltavalle etukäteen, jolloin saadaan 

mahdollisimman kattavasti tietoa halutusta asiasta (Sarajärvi & Tuomi 2018). 

Aineisto (Liite 3) olikin haastateltavilla nähtävissä hyvissä ajoin ennen haastattelun 

toteutusta. Haastattelujen analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysiä, 

jolloin analyysi voidaan tehdä systemaattisesti ja objektiivisesti. Sisällönanalyysin 

avulla saadaan aineisto selkeään ja tiiviiseen muotoon, niin että haastattelujen 

sisältämä informaatio säilyy. (Sarajärvi & Tuomi 2018). Tutkimuksessa päädyttiin 
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analysoimaan, jokainen haastattelu omana kokonaisuutena, jotta pystyttiin tuomaan 

asiantuntijoiden tieto esille laajimmalla tasolla. Analysoitavana on viiden eri 

asiantuntijan haastattelut, joista kertyi yhteensä noin 70 sivua litteroitua 

haastatteluaineistoa. Sisällönanalyysi tehtiin aineistolähtöisesti, jolloin 

haastatteluista saadaan nostettua keskeisimmät asiat (Sarajärvi & Tuomi 2018).  

5.2 Tutkimushaastattelu 

5.2.1 Asiantuntijahaastattelun analyysi  

Tutkimuksessa haastateltiin Ethica Oy:n Head of Consulting & Founding Partner 

Anne Raudaskoskea. Ethican tehtävänä on auttaa asiakkaitaan menestymään 

markkinamurroksessa kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Ethican työ perustuu 

yhdistelmään syvää kiertotalouden, hiilineutraaliuden ja kestävän liiketoiminnan 

asiantuntemusta sekä luovaa ongelmanratkaisua uusien toimintamallien 

kehittämiseen. Ethica toimii asiantuntijakumppanina tulevaisuuskestävien, 

vastuullisten strategioiden valmistelussa, kasvuaihioiden ja kiertotalouden 

mukaisen suunnittelun (circular design) käyttöönotossa ja projektien läpiviennissä. 

(Ethica 2021). 

 

 

Raudaskoski pitää vastuullisuuden tärkeimpänä osa-alueena tällä hetkellä 

ilmastonmuutosta, johon useat yritykset ottavat kantaa jossain mittakaavassa. 

Luonnon monimuotoisuudesta puhutaan paljon ja erityisesti luonnon 

köyhtymisestä sekä resurssien ylikulutuksesta. Toimintaa voidaankin tehostaa, 

sulkea kiertoja ja minimoida jätteitä. Mediassa käsitellään paljon luonnon 

monimuotoisuutta ja se tulee nousemaan yrityksissä yhdeksi vastuullisuusteemaksi. 

Yritykset tekevät paljon erilaisia vastuullisuusohjelmia, mutta valitettavasti ilman, 

että sillä olisi linkki tuotesuunnitteluun. Vastuullisuuskonteksti ja tuotesuunnittelu 

tulee olla yhteydessä toisiinsa ja osa yrityksistä on lähtenyt miettimään vahvasti 

tuotesuunnittelu ja tuotepalvelu portfoliota, mutta osalla tämä on vielä 

Nykytila & Tavoitteet
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tulevaisuutta. Tulevaisuuden vastuullisuusasiat ovat hyvin sektorikohtaisia ja 

yritysten tulee kartoittaa strategisesti olennaisimmat asiat. Tuotepalvelu 

kombinaatio tulee yleistymään ja omistajuudesta siirrytään kohti käyttöä ja 

kokemusta. Palvelustrategia ja palvelutarjoama herättää vastuullisuuskysymyksiä, 

kuten miten voidaan tarjota palveluita, että yrityksellä säilyy edelleen 

materiaaliomistajuus ja miten saadaan vähennettyä neitsytmateriaalien kulutusta. 

(Raudaskoski 2021). 

 

Raudaskoski kertoo vastuullisuuden kolmijaosta, että erityisesti Suomen 

näkökulmasta ympäristövastuu on tunnetuin, mutta vaatetus- ja tekstiilialalla 

sosiaalinen vastuu on noussut vahvasti esille erityisesti Rana Plazan (Rana Plazan 

romahdus 24.4.2013 Bangladeshissa, jossa 1122 ihmistä menehtyi ja 2500 loukkaantui 

(International Labour Organization 2021)) tehdasonnettomuuden jälkeen. Sijoittajilta 

tulevat paineet ovat alkaneet kasvattamaan vastuuta taloudellisella puolella. Tästä 

esimerkiksi BlackRockin (Yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö ja varainhoitaja, joka 

toimii maailmanlaajuisesti (BlackRock 2021)) toimitusjohtaja Larry Finkin kirje 

toimitusjohtajille, eli asiakkailleen, joiden varoja hän hoitaa. Kirjeessä esitetään 

suoraviivaisesti, että vastaako asiakkaiden liiketoiminta Pariisin 

ilmastosopimuksen tavoitteita. Green Bond raportit ovat myös yleistyneet ja 

lainarahaa voidaan myöntää edullisemmin yrityksille, joissa vastuullisuusasiat on 

huomioitu hyvin. Taloudellinen vastuu on tärkeä osakkeenomistajille, jotta 

yritystoiminta jatkuu. Raudaskoski sanookin, että taloudellisen, sosiaalisen ja 

yritysvastuun tulisi muodostaa kaunis yhtenäinen ympyrä, kolmen perinteisen 

sijaan. (Raudaskoski 2021). 

Raudaskosken mielestä yrityksen tulee olla edellä sidosryhmiä. Yritys on siinä 

vaiheessa myöhässä, kun asiakkaat alkavat kysymään vastuullisuusasioiden perään. 

Silloin voidaan vielä vaikuttaa asioihin, mutta ei olla kuitenkaan edelläkävijä. 

Yrityksen pitää spesifioida tärkeimmät asiat, esimerkiksi mitä vastuullisuusajattelu 

tuo yrityksen tuotevalikoimaan, palveluihin ja miten brändiä vahvistetaan näillä 
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asioilla. Yrityksessä pitää tehdä vastuullisuustyötä samalla tavalla kuin muutakin 

ennakointityötä, jolla rakennetaan erottautumistekijöitä. Alan parhaimpien 

käytäntöjen kopioiminen ei tuota tulosta, vaan vastuullisuustyössä pitää olla luova 

ja strateginen. Ennakoiva vastuullisuustyö on yrityksen omaa sisäistä työtä, jossa 

otetaan huomioon sidosryhmien signaalit ja toiveet. Yrityksellä tulee olla visio ja 

näkemys mihin mennään ja minkälaista maailmaa rakennetaan. (Raudaskoski 

2021). 

Vastuullisuuden esille tuomisen sidosryhmille, Raudaskoski käyttää slogania yksi 

bisnes, yksi strategia ja yksi tarina. Brändin vastuullisuus tuodaan esille vahvasti, 

eikä sitä irroteta markkinointiviestinnästä. Sidosryhmät kuulevat silloin yrityksen 

tarinaa, huolimatta ovatko valveutuneita tai kiinnostuneita vastuullisuudesta, 

jolloin vastuullisuus tulee niin sanotusti sisään nidottuna. (Raudaskoski 2021). 

Yrityksen tulee keskittää resurssinsa olennaisimpiin asioihin ja Raudaskosken 

mukaan yritys pystyy tunnistamaan nämä asiat tarkoitus / päämäärä / visio ja 

strategiset tavoitteen kautta. Voidaan tarkastella vastuullisuuden 

maturiteettiasteikkoa, joka sisältää portaittain epäilyn ja riskienhallinnan, 

tehokkuuden lisäämisen, liiketoimintamahdollisuudet ja lopulta strategisen 

johtajuuden. Tarvitaan keinoja riskien hallitsemiseen sekä tunnistamiseen, joista 

ihmisoikeusasiat ovat tyypillinen asia. Brändiä ei kuitenkaan rakenneta näiden 

asioiden varaan. Vastuullisuussiat pitää osata priorisoida ja asettaa oikeille tasoille. 

Ylimmällä tasolla ovat tärkeimmät asiat brändin kannalta. Nämä kaikki huomioiden 

voidaan puhua aidosta kilpailuedusta ja -kyvystä. (Raudaskoski 2021). 

Raudaskoski sijoittaisi sidosryhmäkyselyt olennaisuusarviointi prosessin 

loppupuolelle. Yrityksen tulee tietää mihin suuntaan ollaan menossa ja mikä on 

tärkeintä, sekä läpikäydä signaaleja ja dialogeja näiden teemojen pohjalta. 

Tarkentavat kysymykset voidaan esittää paremmin granulaarisella tasolla prosessin 

loppuvaiheessa, eli erotellaan kysymyspatteristo sidosryhmittäin. 

Olennaisuusarviointi voidaan toteuttaa tällöin laatu edellä ja saadaan sidosryhmiltä 

sellaista sisältöä ja näkemystä, jotka lisäävät yrityksen omaa ymmärrystä. 

Olennaisuusarvioinnissa voidaan käyttää työkaluna olennaisuusmatriisia. 

Raudaskoski sanoo, että se on hyvä työkalu silloin, kun yritys osaa sitä käyttää. 
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Matriisin käyttö jää kuitenkin usein asioiden listaamisen tasolle, jolloin se ei aja 

asiaansa. Olennaisuusmatriisia voidaan käyttää silloin kun päästään kiinni 

strategisiin ja olennaisiin kysymyksiin ja kun osataan käyttää sitä huolella. 

(Raudaskoski 2021). 

 

”Tietysti se ideaalisti olisi tämmöinen mieletön yhdistelmä ja ilotulitus 

äärimmäisen hyvin taitettua ja visualisoitua helposti luettavaa tekstiä, joka saa 

tarttumaan siihen raporttiin ja sitten yhtä lailla sieltä pitäisi löytyä vähintään 

olennaiset siemenluvut.” (Raudaskoski 2021). 

Raudaskoski sanoo, että raportointimuodon pitää olla myös sijoittajia palveleva, 

josta löytyy heitä kiinnostava data. Raportin keskittyessä pelkkään dataan, kuten 

taulukoihin ja lukuihin, on riskinä, että raporttiin tarttuvat vain vannoutuneimmat. 

Puolestaan, jos dataa ei ole riittävästi, sidosryhmät eivät tiedä mihin asiat 

perustuvat, jolloin ollaan viherpesun riskialueella. Olennaista olisi näiden 

kombinaatio, eli harkitaan pitkään raportoinnin periaatteita ja tarkastellaan 

vuosittain selkeällä sabluunalla näiden asioiden kehittymistä. 

Vastuullisuusraportoinnilla voidaan rakentaa luottamusta, kun asioista kerrotaan 

luotettavalla ja läpinäkyvällä tavalla, joka tulee strategian ytimestä. Raportoinnissa 

on hyvä tunnistaa historia ja mitä yritys on tehnyt, mutta erityisesti katsoa 

tulevaisuuteen ja integroida tämä mahdolliseen ennakointityöhön. Raudaskoski 

näkee megatrendeihin viittaamisen raportoinnissa silloin, kun niihin työstetään 

linkki ja ymmärretään mitä ne tarkoittavat yrityksen strategiassa. YK:n kestävän 

kehityksen viitekehystä voidaan käyttää rakenteen pohjana, mutta pelkästään 

kestävän kehityksen tavoitteisiin viittaaminen ei riitä, vaan vaaditaan syvällisempi 

ote. (Raudaskoski 2021). 

Raudaskoski sanoo, että kun vastuullisuusraportti otetaan mukaan yrityksen 

viestintästrategiaan, niin ladattavissa oleva raportti ei riitä, vaan raportin sisältöä 

tulee hyödyntää laajasti yrityksen kaikessa muussa viestinnässä. Markkinoinnissa 
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voidaan sopia, että nämä neljä asiaa tuodaan esille yrityksen viestinnässä ja näitä 

asioita toimitusjohtaja nostaa esille pitäessään esityksiä eri tilaisuuksissa. 

Vastuullisuusraportti olisi yrityksen kulmakivi, josta voidaan ammentaa tietoa ja 

rakentaa brändiä vastuullisuuden ympärille. Yritysvastuuraportin rakennetta 

pilkkomalla voidaan maksimoida sen vaikutus, eli mitkä ovat tärkeimmät sloganit 

ja ydinviestit. Markkinoinnissa voidaan miettiä, että minkälaista viestiä raportista 

saadaan irrotettua sosiaaliseen mediaan tai onko raportissa sellaista tietoa, jota 

voidaan hyödyntää laajasti, esimerkiksi tuotetiedoissa, hintalapuissa ja 

kassakuiteissa. Yritysvastuuraportista pitää saada tuotettua hyvää dataa 

mielenkiintoisella tavalla. (Raudaskoski 2021). 

Erilaiset raportointipohjat, kuten GRI:n käytön, Raudaskoski näkee hyvänä pohjana 

aloittaa ja läpikäydä rakenteita. Tarkan ohjeistuksen mukaan tehty raportti voi 

näyttää raportointi ammattilaisen mielestä erinomaiselta, mutta onko se yrityksen 

sidosryhmien kannalta sellaista viestiä, josta he ovat kiinnostuneita. Raportointi 

voidaan tehdä ohjeita noudattaen, mutta siinä kannattaa kuitenkin käyttää luovaa 

asennetta ja keskittyä yrityksen kannalta olennaiseen. Yrityksen tulee miettiä 

tärkeimmät sidosryhmät sekä tulevat sidosryhmiä eli uudet asiakkaat. Miettiessä 

raportin sisältöä näiden kohderyhmien näkökulmasta, saadaan määriteltyä raportin 

taso. (Raudaskoski 2021). 

Raudaskoski toteaa vastuullisuusraportin kiinnostavan yritystä tutkivaa 

ammattilaista, mutta pohtii, kuinka usein tavallinen kuluttaja raportin aukaisee. 

Raportointisana voi kuulostaa raskaalta vaatien lukijalta syventymistä, 

perehtymistä ja lukemista, joten vastuullisuuskatsaus voisi toimia paremmin. 

Yrityksellä voi olla kaikin puolin vastuullinen lähestymistapa markkinoinnissa ja 

viestinnässä, mutta silloin tarvitaan lukuja, miten asioita tehdään. Nämä saadaan 

vastuullisuusraportista, joten tämän vuoksi raportilla on erittäin vahva painoarvo 

yrityksen vastuullisuuden todentamisessa. (Raudaskoski 2021). 

5.2.2 Asiantuntijahaastattelun analyysi  

Tutkimuksessa haastateltiin Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtavaa asiantuntijaa 

Satumaija Mäkeä vastuullisuuden ja kiertotalouden alalta. Suomen Tekstiili & 
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Muoti ry on tekstiili-, vaate- ja muotialan yritysten toimialajärjestö, joka auttaa alan 

yrityksiä muun muassa tavoittelemaan kasvua ja kansainvälistymistä. Järjestö 

neuvottelee työehtosopimukset sekä vaikuttaa alan lainsäädäntöön. Jäsenyritykset 

saavat Suomen Tekstiili & Muoti ry:ltä yrityskohtaista neuvontaa, koulutusta ja 

erilaisia tapahtumia. (Suomen Tekstiili & Muoti ry 2021). 

 

Mäki kertoo vastuullisuuden määritelmän laajenevan koko ajan ja 

vastuullisuustrendien vaihtelevan. Tämän hetken tärkeimmät asiat ovat kiinnittynyt 

ilmastokysymyksiin ja muotialalla ihmisoikeudet ovat olleet jo pitkään yksi 

tärkeimmistä asioita. Sosiaalinen vastuu tunnistetaan pitkissä toimitusketjuissa, 

joka on tämän alan tärkeä vastuullisuusteema. Ympäristövastuussa on noussut 

ilmastokysymykset ja kiertotalouden merkitys. Luonnon monimuotoisuuteen 

liittyvien asioiden merkitys kasvaa ja ne koskettavat kaikkia yrityksiä jossakin 

suhteessa. Edelläkävijyys vaatii yritykseltä laajempaa vastuullisuusstrategiaa ja 

toimintaa pidemmällä aikavälillä. Tähän liittyvät uudet liiketoimintamallit, jotka 

ovat vielä kokeiluasteella. Kuluttajat eivät ole täysin valmiita vastaanottamaan 

niitä, mutta kehitys on tällä sektorilla nopeaa. Kokonaiskestävyyden kannalta on 

ratkaisevaa, kuinka saadaan kulutusta ja kulutustottumuksia muutettua. Yrityksiltä 

tämä vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Edelläkävijä saa viedä pitkäjänteisesti asioita 

eteenpäin ja täytyy osata myös luopua, jos asiat eivät lähde vetämään. Uudet 

liiketoimintamallit tulevat valtavirtaistumaan, johon ohjaavat toimintaympäristö, 

yhteiskunta ja päättäjät. Tämä kannattaa huomioida omassa toiminnassaan, jos 

halutaan olla askeleen edellä muita. Uusiin liiketoimintamalleihin siirtyminen 

tekstiili- ja vaatetusalalla ei ole ollut helppoa ja päättäjät miettivät tällä hetkellä 

keinoja näiden valtavirtaistamiseen. Yritys päättää omilla strategisilla valinnoilla, 

onko se edelläkävijä vai pysyykö toisessa aallossa ottaen mallia muilta. 

Edelläkävijyys vaatii paljon työtä ja siinä pitää seurata kehitystä laajasti. (Mäki 

2021). 
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Mäki pitää taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta hyvin laajana 

kokonaisuutena ja vaatetus- ja tekstiilialan näkökulmasta ympäristövastuussa 

korostuu erityisesti ilmastokysymykset, hiilijalanjälki ja luonnon monimuotoisuus. 

IPCC:n lokakuussa 2018 julkaiseman 1,5°C-ilmastoraportin jälkeen on yleinen 

keskustelu ja tietoisuus noussut myös sidosryhmien keskuudessa. Sosiaalisen 

vastuun puolella työolosuhteet, alkuperä ja jäljitettävyys ovat selkeästi 

kiinnostavimmat aspektit. Toimitusketjut menevät pitkälle ja vaikka tuote 

valmistettaisiin lähialueella tai Suomessa, ovat sidosryhmät kiinnostuneita silloin 

raaka-aineen alkuperästä ja miten seurataan tämän toteuttamista. Taloudellinen 

vastuu on vaatetus- ja tekstiilialalla jäänyt ympäristö- ja sosiaalisen vastuun 

varjoon. Taloudellisen vastuun kysymyksissä puhutaan yrityksen pitkän aikavälin 

kannattavuudesta ja sen turvaamisesta. Omistajille ja sijoittajille tämä on tärkeä 

näkökulma, mutta kuluttajien puolelta painoarvo ei ole suuri. Vaatetus- ja 

tekstiiliala on globaalisti merkittävä toimiala, johon vaikuttaa moni 

vastuullisuuskysymys. Yrityksen tuleekin tunnistaa oman toiminnan 

vaikuttavimmat teemat ja mihin oikeasti pystyy vaikuttamaan, jolloin löydetään 

tärkeimmät vastuullisuusasiat. (Mäki 2021). 

Mäki viittaa, että kaikissa vastuullisuusteemoissa tietynlainen proaktiivisuus auttaa 

vastamaan sidosryhmien odotuksiin ja ennakointiin. Yrityksen tulee tunnistaa ja 

priorisoida oman toimintansa kannalta olennaisimmat teemat, jolloin niitä voidaan 

seurata aktiivisesti ja kommunikoida proaktiivisesti eri sidosryhmille. Olennaisten 

teemojen ympärille rakennetaan omaa brändiä ja asiantuntemusta. Sidosryhmien 

näkemykset tärkeisiin vastuullisuusasioihin eivät ole kuitenkaan pysyviä. Asioihin 

vaikuttaa ympäristössä tapahtuvat muutokset ja asiat saattavat muuttua yllättävän 

nopeasti. Sidosryhmiltä voidaan kartoittaa säännöllisellä prosessilla 

vastuullisuusasioiden tulevaisuuden näkökulmia ja päivittää siten omia 

vastuullisuustoimia ja suunnitelmia. Näin pystytään vastaamaan asioihin ja 

pysymään edellä. (Mäki 2021). 
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Mäki sanoo, että vastuullisuus on parhaimmillaan osa koko yrityksen 

liiketoimintaa. Tämä vaatii ennen kaikkea hyvää johtamista ja jokaisen työntekijän 

tulee tietää, mitä se tarkoittaa hänen omassa työssään ja toiminnassaan. Työntekijät 

ovat tekemisissä eri sidosryhmien kanssa, jolloin pystytään tätä kautta välittämään 

vastuullisuus eri sidosryhmille ja luomaan uskottavuutta. Mäki korostaa 

käyttämään luovuutta, koska ei tarvitse noudattaa mitään tiettyjä sääntöjä, kuten 

pörssiyrityksissä. (Mäki 2021). 

”Erityisesti tällä toimialalla, missä on valtavasti luovia ihmisiä, niin korostan 

myös sitä, että ihmiset käyttäisivät sitä luovuutta myös näiden vastuullisuuden 

kehittämiseen ja niihin ulostuloihin.” (Mäki 2021). 

Yrityksen tulee löytää sopiva tapa toteuttaa ja kommunikoida vastuullisuutta. Asiat 

välittyvät ja jäävät silloin parhaiten sidosryhmien mieleen. Mäki toteaa, että 

yrityksen tulisi tunnistaa ja priorisoida olennaisimmat vastuullisuuskysymykset. 

Perinteisimmät tavat saada sidosryhmien näkemykset arviointiin ovat erilaiset 

sidosryhmäkyselyt ja haastattelut. Kyselyjen ja haastatteluiden vaarana voi 

kuitenkin olla, että pystytään jo etukäteen sanomaan sieltä nousevat asiat. Tämän 

vuoksi vastaajajoukon pitäisi olla riittävän laaja ja menetelmien tulisi pakottaa 

vastaajat asettamaan vastauksensa tärkeysjärjestykseen. Olennaisuusarviointia 

tehdessä on liiketoiminnan kannalta tärkeää kuulla merkityksellisimpiä 

sidosryhmiä, mutta myös niitä kriittisiä sidosryhmiä.  Priorisoimisessa tunnistetaan 

eri sidosryhmät ja heidän vaikutuksensa sekä painoarvo yrityksen toimintaan. 

Esimerkiksi kun sidosryhmäkysely lähetetään 500 kuluttajalle, kymmenelle 

jälleenmyyjälle, kahdelle sijoittajalle ja yhdelle kriittiselle kansalaisjärjestölle, 

pitää näiden jälleenmyyjien, sijoittajien ja kansalaisjärjestön vastausten painoarvo 

olla huomattavasti suurempi kuin yksittäisen kuluttajan. Olennaisuusmatriisi on 

hyvä ja selkeä tapa olennaisten asioiden määrittämiseen. Sitä kautta nousevat asiat 

ovat kuitenkin usein hyvin samankaltaisia yrityksestä riippumatta. Yrityksen 

paneutuessa olennaisiin teemoihin syvällisemmin ja purkamalla ne vielä 

pienempiin kokonaisuuksiin, saadaan luotua arvokkaampaa ja kiinnostavampaa 

tietoa. (Mäki 2021). 
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Vastuullisuusraportoinnista ja sen tärkeimmistä asioista Mäki esittää kolme avain 

tekijää: avoimuus, konkreettiset mittarit sekä omat vahvuudet ja olennaiset teemat. 

Raportti on peruslähtöisesti avoin ja siinä otetaan avoimesti esille yrityksen 

kehityskohteet sekä haasteet.  Toinen tärkeä asia on konkreettiset mittarit ja jos 

vastuullisuutta ei pystytä todentamaan, on se silloin sisäisesti ja ulkoisesti enemmän 

sananhelinää. Kolmas tärkeä asia raportoinnissa on omien vahvuuksien ja 

olennaisten asioiden tunnistaminen. Vastuullisuus asioiden joukko on laaja ja 

kaikkiin osa-alueisiin ei voida ottaa kantaa, mutta pitää osata priorisoida ne 

tärkeimmät. Uskalletaan myös luopua ja keskittyä oman toimintansa kannalta 

olennaisimpiin asioihin. (Mäki 2021). 

Mäki kertoo vastuullisuusraportin perustuvan yrityksen omiin tavoitteisiin, joiden 

on hyvä olla kirkkaana jo ennen raportin työstämistä. On tunnistettava, miksi 

raporttia tehdään ja mitä sillä tavoitellaan sekä miten sitä voidaan hyödyntää muissa 

yhteyksissä. Raportista tulee löytyä kaikki tarvittava taustatieto ja siitä pitäisi voida 

todentaa asiat mihin on sitouduttu. (Mäki 2021). 

Megatrendien ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden linkittäminen yksittäisen 

yrityksen toimintaan on viimevuosien aikoina noussut. Mäki sanoo, että näin 

voidaan osoittaa, että jokaisen yksilön ja yrityksen teoilla on merkitystä laajempaa 

kokonaisuuteen liittyen. Hyvän vastuullisuusraportin voi tehdä myös ilman näitä, 

mutta tämä on hyvä tapa osoittaa pienemmälläkin toimijalla, miten yrityksen 

toiminta huomioi isommat linjat ja muutokset, jotka ovat välttämättömiä. (Mäki 

2021). 

Mäki kertoo, että kun yritys huomioi pitkän aikavälin strategiassaan 

vastuullisuuden ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Takaa se paremmat 

mahdollisuudet säilyttää sekä pidemmällä aikavälillä parantaa yrityksen 

kilpailukykyä. Yrityksen rooli on muuttunut pelkästä tavaroita tuottavista 

toimijoista, ja asiakkaat odottavat enemmän merkityksellisyyttä sekä kannanottoa. 

Tähän voidaan vaikuttaa systemaattisella vastuullisuustyöllä ja raportoimalla siitä 
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laadukkaasti, jolloin voidaan vakuuttaa asiakkaat. Vastuullisuus on osa brändin 

rakentamista ja kiinnostavuutta. (Mäki 2021). 

Mäen mukaan vastuullisuusraportti on hyvä ja systemaattinen tapa koota asiat 

yhteen ja seurata miten vastuullisuusasiat kehittyvät. Raportin työstö vaatii suurta 

vaivaa ja se pitää sisällään paljon asiaa. Tätä tietoa tulisi hyödyntää muissa 

kanavissa pienempinä irrallisina nostoina, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, 

kampanjamateriaaleissa ja uusien mallistojen lanseerauksen yhteydessä. 

Parhaimmillaan viestintä lähtee henkilöstötasolta, eli jokainen tietää mitä 

vastuullisuus tarkoittaa omassa työssä ja osaa puhua siitä luontevasti. 

Vastuullisuusraportin lukijakunta on varsin rajallinen, mutta se on paikka, johon 

kaikki tieto on koottu ja johon voidaan tukeutua. (Mäki 2021). 

Standardisoidut ohjeistot, kuten GRI ja ISO 26000 Mäki arvioi sopivan parhaiten 

isoille yrityksille, vaikka niitä voidaan käyttää kaikenkokoisiin yrityksiin. 

Raportoinnista saattaa tulla liian raskas, kun siinä on tarkkaan määritelty 

raportointimuoto ja tietty persoonallisuus voi kadota. Vaatetus- ja tekstiilialan 

yrityksille tarkka raportoinnin ohjeiston noudattaminen ei ole olennaista, mutta 

olennaisempaa on hyvin toimintaa kuvaavat perustasoiset mittarit. 

Raportointimallien hyvä puoli on niiden vertailukelpoiset mittarit sekä niissä 

selostetaan tarkkaan, miten asioista suositellaan raportoitavan. Näitä mittareita 

voidaan hyödyntää yrityksen tarpeen mukaan ja tärkeintä on, että konkreettisilla 

mittareilla mitataan ja seurataan toimintaa. Pienemmille toimijoille suositeltavaa on 

tunnistaa omat vahvuudet ja kehittämiskohteet. Näistä asioista kommunikoidaan 

selkeällä ja luontevalla tavalla, eikä tehdä itse raportoinnista liian raskasta 

prosessia. (Mäki 2021). 

Mäen mielestä raportti on selkeä ja hyvä tapa vastuullisuuden todentamiseen. 

Toimintaympäristössä tapahtuu paljon ja raportoinnin vaatimukset tulevat 

todennäköisesti kasvamaan. Erityisesti pk-yrityksissä raportointi vie paljon 

resursseja ja resursseja on tärkeä jättää myös itse vastuullisuustyön toteuttamiseen, 

joka on kuitenkin olennaisempaa kuin itse raportointi. (Mäki 2021). 
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5.2.3 Asiantuntijahaastattelun analyysi  

Nurmi Design Oy:n Anniina Nurmi on vastuullisen vaateteollisuuden asiantuntija 

ja hän tarjoaa vaatetus- ja tekstiilialan yrityksille koulutus- ja konsultointipalvelua. 

Palveluihin kuuluu muun muassa vastuullisuustyön kartoitus ja viestintä, 

vastuullisuusstrategia ja konseptointi. Näillä vastuullisuuden alueilla voidaan luoda 

yrityksille kilpailuetua, arvoa ja uskottavuutta. (Nurmi 2021). 

 

Nurmen mukaan vastuullisuuden eteen tulee tehdä töitä ja kertoa siitä 

mahdollisimman laaja-alaisesti, joten tiettyjen asioiden korostaminen on vaikeaa. 

Asioita onkin vaikea lähteä arvottamaan, että mikä on toistaan tärkeämpi. 

Vastuullisuusraportin sisällössä asiat pitää ottaa huomioon mahdollisimman 

laajasti. Maailmantilaa ajatellen ilmastokriisi ja luontokato määrittävät elämää ja 

tulevaisuutta paljon. Kattomääritelmistä ihmisoikeudet ovat erittäin tärkeä asia, 

mutta tämäkin on hyvin laaja käsite. Yritykset voivat miettiä oman toimintansa ja 

toimialansa kautta, että mikä on oman toimintansa kärki. (Nurmi 2021). 

Nurmen mukaan vaatetus- ja tekstiiliyritykset ovat olleet enemmän keskittyneitä 

tuotantoon ja omaan toimintaan eli konkreettiseen tekemiseen. Oman toiminnan 

vastuullisuuden parantaminen on tärkeintä, mutta tulossa on myös 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja asema. Eli miten otetaan huomioon 

yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus niin yrityksen sisäisessä toiminnassa sekä 

miten yritys voi edistää yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta yhteiskunnassa 

laajemmin. Monimuotoisuutta voidaan tuoda näkyviin esimerkiksi kuvastoissa ja 

mainonnassa. Erityisen tärkeää on rakentaa monimuotoisuutta yrityksen sisällä, eli 

tasa-arvo asioiden sekä erilaisista lähtökohdista olevia ihmisiä huomioiden. 

Vastuullisuuden määritelmä laajenee koko ajan ja siinä pitää ottaa asioita paljon 

laajemmin huomioon, kuin vain pelkkä tuote ja tuotanto. (Nurmi 2021). 
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Nurmi kertoo sidosryhmien näkemyksistä vastuullisuuden kolmijaosta, että 

asiakkailla korostuu erityisesti sosiaalinen ja ympäristövastuu. Sijoittajilla ja 

omistajilla on erityisesti aiemmin korostunut taloudellinen vastuu. Tässä on 

tapahtunut kuitenkin viime aikoina muutos, kun sijoittajat ovat alkaneet vaatia 

toimimaan vastuullisesti myös ympäristö- ja sosiaalisella puolella. He sijoittavat 

sellaisiin yrityksiin, jotka huomioivat kaikki kolme vastuullisuuden osa-aluetta, 

koska näkevät sen riskienhallinta näkökulmasta. Median näkökulmasta viime 

aikoina on korostunut erityisesti ympäristövastuu, kun aiemmin puhuttiin enemmän 

sosiaalisesta vastuusta. Yritysten toiminta liittyy pitkälti siihen, miten he kokevat 

sidosryhmien tarpeet. Voidaan tehdä eniten ympäristövastuuseen liittyviä asioita, 

jotka näkyvät esimerkiksi materiaaleissa ja kierrättämisessä. Yritykset olettavat, 

että sidosryhmät haluavat kuulla näitä asioita, mutta toisaalta ne voivat olla 

helpompi käsitellä ja hallita, kuin sosiaalisen vastuun asiat globaaleissa 

tuotantoketjuissa. Tärkeintä on huomioida eri asioita sidosryhmien kannalta. 

(Nurmi 2021).   

Nurmi sanoo, että vastuullisuuden ollessa yrityksen ytimessä, vaatii se 

edelläkävijyyttä. Puhutaan enemmän riskienhallinasta siinä vaiheessa, kun tehdään 

asioita sidosryhmien vaatimusten mukaan. Vastuullisen toimijan pitää olla edellä ja 

painottaa asioita eri sidosryhmien näkökulmasta. Nämä prosessit ovat pitkiä, kun 

vastuullisuusasioita kehitetään. (Nurmi 2021). 

Nurmi kertoo, että vastuullisuuden viestinnässä on eri tasoja ja syvyysasteita sekä 

mitä kanavia pitkin viestitään. Vastuullisuusraportoinnissa käsitellään laaja-

alaisemmin syvää tietoa. Vastuullisuusraportti tavoittaa kuluttajia harvakseltaan, 

mutta asiat pystytään tällä todentamaan, luoden sitä kautta uskottavuutta. 

Vastuullisuusraportin kautta esimerkiksi kansalaisjärjestöt arvioivat yrityksen 

vastuullisuutta, samoin sijoittajia varten tietoa tulee olla avoimesti saatavilla. 

Yrityksen kotisivujen vastuullisuusosion kautta tieto voi olla kevyemmin, mutta 

sama tieto tulisi olla myös verkkokaupassa tuotetasolla. Tietoa ja sisältöä jaetaan 
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myös sosiaalisen median kautta. Samoin tietoa tulee olla fyysisessä tuotteessa, jossa 

voidaan hyödyntää teknologiaa ja asiakas voi hakea lisätietoja esimerkiksi 

puhelimen avulla. Voidaan käyttää QR-koodi teknologiaa, mutta se ei ole 

välttämättä käytetyin tapa asiakkaan puolella. Tämä on helpoin linkki tällä hetkellä, 

mutta tulevaisuudessa voidaan käyttää todennäköisesti kehittyneempää AI tai VR 

teknologiaa. Tulevaisuudessa fyysisen tuotteen ja onlinen välinen linkki tulisi 

olemaan tiiviimpi ja se mahdollistaisi tuotteen ja tuotantoketjun elinkaaren 

kartoittamisen. Tiedon pitäisi olla tuotteessa itsessään, esimerkiksi langassa tai 

hoito-ohjeessa, koska riippulapusta tieto katoaisi. (Nurmi 2021). 

Yrityksen tulee tunnistaa olennaiset asiat ja priorisoida nämä ja Nurmi näkee, että 

yrityksen tulee kartoittaa ensin oma toimintansa, mitä tehdään nyt ja mitä siinä on 

parannettavaa. Yrityksen resurssit voivat kuitenkin olla rajalliset, joten silloin 

voidaan käyttää ulkopuolista tahoa auttamaan ja kartoittamaan tilanne. 

Ulkopuolinen voi auttaa näkemään asiat ja kokonaisuuden laajemmin. 

Vastuullisuusstrategiassa voidaan lähteä miettimään, mitä tehdään 5–10 vuoden 

päästä, joka lähdetään purkamaan takaperoisesti tarpeeksi pieniin ja konkreettisiin 

osiin. Mietitään yrityksen resurssien kannalta, kuinka paljon pystytään käytännössä 

tekemään. Priorisoidaan ja löydetään olennaisimmat asiat oman toiminnan, 

vaikuttavuuden sekä sidosryhmien kannalta. Vastuullisuus pitää kuitenkin olla 

proaktiivista, joten ei tule ajatella ainoastaan sidosryhmien odotuksia, jolloin ajatus 

voi olla jo enemmin riskienhallinnan näkökulmasta. Sidosryhmien näkemykset on 

hyvä kartoittaa, jotta voidaan määritellä pohjataso. Silloin nähdään nousevat asiat, 

joita voidaan hyödyntää priorisoimisessa. Tärkeintä on olla hieman edellä 

kehitystyössä, kuin mitä sillä hetkellä vaaditaan. Esimerkiksi asiakkaiden alkaessa 

vaatimaan luomupuuvillaa, pitäisi asia olla yrityksillä jo kunnossa ja tekeminen jo 

jossakin uudessa asiassa. Nurmi näkee, että olennaisuusmatriisi on hyvä tapa 

olennaisten asioiden määrittämiseen, mutta sama lopputulos voidaan saada 

muullakin tavalla. (Nurmi 2021). 
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Nurmen mielestä vastuullisuusraportin tärkeimmät asiat kerrotaan mahdollisimman 

laaja-alaisesti ja rehellisesti. Täsmällisesti, avoimesti ja mitattavasti. Kerrotaan 

mitä tehdään jo hyvin ja missä on parannettavaa. Uskalletaan tuoda esille myös 

huonompia asioita, koska mitä avoimempi on, sitä uskottavampi toimija on. 

Konkreettiset asiat riippuvat yrityksen toiminnasta ja koosta sekä millaiset resurssit 

ovat lähteä mittaamaan jo todentamaan asioita. Raportissa tuodaan esille 

nykytilanne ja tavoitteet. Tulevaisuuden tavoitteet esitetään mahdollisimman 

konkreettisesti ja mitattavasti, josta Nurmi sanoo seuraavanlaisesti (Nurmi 2021): 

”Koska sitten pystyy myös niin kuin arvioimaan sitä omaa toimintaa, että 

ollaanko me saavutettu ne tulokset ja sitten kun tekee seuraavia raportteja, niin 

pystyy seuraamaan sitä omaa toimintaa ja se jos ei aina kaikkiin tavoitteisiin 

pysty, niin siinäkin että kertoo sen miksei pystynyt.”  

Nurmi pitää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita hyvänä runkona ja ääriviivoina 

raportoinnissa, joiden avulla nähdään laaja-alaisesti, mitä kaikkea voidaan ottaa 

huomioon (Nurmi 2021). 

Nurmi sanoo, että kilpailukyvyn kannalta tilanne vaatetusalalla on vielä 

nurinkurinen. Vastuullisuuden ollessa vapaaehtoista, yritykset, jotka eivät toimi 

vastuullisesti tai toimivat näennäisen vastuullisesti, menestyvät parhaiten. Globaalit 

pelisäännöt puuttuvat ja ihmisoikeuksien toteuttaminen on vielä vapaaehtoista. 

Rakenteiden pitäisi muuttua, esimerkiksi tuotteesta avattaisiin todelliset 

kustannukset. Nurmen mielestä yritysten tulisi huomioida päätavoitteen, eli voiton 

tuottamisen lisäksi, yhteiskunnallinen vastuu. Vastuullinen toiminta silti kannattaa 

ja sidosryhmät vaativat sitä enenemissä määrin. Vastuullisuusraportin avulla 

pystytään todentamaan toiminta vastuullisuusnäkökulmasta, koska ilman 

todentamista, ei voida väittää toimintaa vastuulliseksi. Samoin raportoinnilla 

vaikutetaan brändin uskottavuuteen ja vahvistumiseen, jolloin saadaan luotua 

kilpailukykyä. Kuluttajien vaateet vastuulliselle toiminnalle ei vielä näy 

merkittävästi kulutuskäyttäytymisessä, mutta on enenemissä määrin kuitenkin 
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nousemassa. Tämän vuoksi yritysten pitää aloittaa vastuullisuustyö viimeistään nyt 

tai voi olla liian myöhäistä. Siinä vaiheessa, kun sidosryhmät alkavat vaatimaan ja 

lainsäädäntö tulee mukaan, ollaan jo liian myöhässä. Vastuullisuustyöllä ja siitä 

raportoinnilla on pitkällä jänteellä edellytyksiä tälle toiminnalle. (Nurmi 2021). 

Nurmi toteaa, että raportista löytyy kaikki olennainen tieto eli se syvä tieto, jota 

pitää osata hyödyntää muissa kanavissa. Raportista tulee tehdä johdannaisia ja 

kertoa asioista hieman kevyemmin kotisivuilla, tuotetiedoissa, sosiaalisessa 

mediassa tai käyttää tietoa erilaisissa sovelluksissa tai palveluissa, kuten 

toimitusketjun seuraamisessa. Vastuullisuusraporttien ongelmana on, että 

lukijakunta on rajallinen. Raportoinnissa ollaan kuitenkin menossa visuaaliseen 

muotoon, joka vaikuttaa sen kiinnostavuuteen. Nurmi miettii, että 

vastuullisuusraportoinnissa olisi paljon kehittämistä ja raportointi voisi olla jotakin 

muuta, kuin mitä se nyt on. (Nurmi 2021). 

Standardisoitujen ohjeistojen ja toimintamallien käytöstä, kuten GRI tai ISO 26000 

käytöstä Nurmi toteaa niiden antavan suuntaa ja konkretiaa raportoinnille. 

Toimintamallien käyttö riippuu toimijasta, mutta ei ole välttämättä pk-yrityksille 

olennaisin tapa. Käyttö riippuu siitä, että kenelle raporttia tehdään ja vaatiiko jokin 

yrityksen sidosryhmistä tätä. Ideaali tilanne olisi, jos raportointi olisi 

vertailukelpoinen ja mitattava muihin yrityksiin nähden. Raportointipohja olisi yksi 

ja sama, jolloin sidosryhmät voisivat verrata eri yrityksiä toisiinsa helposti. 

Ohjeistoja on kuitenkin erilaisia, joten raporteista on vaikea saada vielä 

vertailukelpoisia. GRI-raportoinnin käyttö riippuu pitkälti yrityksestä ja sen 

sidosryhmistä. Pk-yrityksiä ajatellen GRI:n laajuista raportointia ei tarvita, mutta 

yrityksestä riippuen voidaan raportointia soveltaa, jos se palvelee 

käyttötarkoitustaan. (Nurmi 2021). 

Nurmi toteaa vastuullisuusraportin painoarvon vastuullisuuden todentamisessa 

olevan suuri ja raportoinnilla luodaan uskottavuutta. Raportointi ei suoraan tarkoita, 

että yrityksen asiat olisivat kunnossa. Yritys on kuitenkin käyttänyt resursseja 

raportin laatimiseen, jolloin on kartoitettu omaa työtä ja lähdetty kehittämään omaa 

toimintaa, joten jonkinlaisen indikaattorin toiminnasta voidaan antaa. 

Raportoinnissakin voidaan viherpestä ja Nurmi kertoo nähneensä suurempien 
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yritysten satojen sivujen raportteja, jotka eivät todellisuudessa kerro välttämättä 

mitään. Hyvin tehdyllä raportilla voidaan kuitenkin todentaa toimivan 

vastuullisesti, jolloin luodaan myös uskottavuutta. (Nurmi 2021). 

5.2.4 Asiantuntijahaastattelun analyysi  

Outi Pyy on vastuullisuusvaikuttaja ja liiketoimintakonsultti, joka tarjoaa luentoja, 

puheenvuoroja, koulutuksia ja workshopeja, joissa saadaan apua muun muassa 

visuaalisuuteen, sosiaaliseen mediaan, markkinointiin sekä brändin hallintaan. (Pyy 

2021). 

 

Pyy pitää kiertotalouden liiketoimintamalleja tällä hetkellä erittäin korkeassa 

arvossa ja nämä ovat tärkeä osa vastuullista liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa. 

Yritykset eivät vielä osaa hyödyntää kiertotalouden liiketoimintamallien kirjoa, 

koska sitä ei ole ehditty testaamaan tai mallintamaan. Liiketoiminnan ydin 

tulevaisuudessa ei ole enää volyymipohjainen tuotanto, eli valmistetaan ja myydään 

tuote. Tarvitaan paljon palveluliiketoimintaa ja muun tyyppisiä liiketoiminnan 

sivuvirtoja, jolloin rahavirta tulee virtamaan yritykseen eri tavalla kuin aiemmin. 

Muutos tulee olemaan suuri, niin yritysten henkilöstölle kuin johdolle. Uudet 

liiketoimintamallit vaativat kokemusta ja alan ymmärrystä laajemmin sekä 

ennakkoluulotonta ajattelua. Nykyiseen prosessiin pitää osata asettaa sellaisia 

palikoita, joita siellä ei tällä hetkellä ole. Tämä onkin yrityksen liiketoimintaan 

syvälle pureutuva asia, jonka on mentävä liiketoimintamalliin asti. Muita tärkeitä 

asioita ovat yrityksen energiaratkaisut ja erityisen merkittäviä ne ovat ketjun 

alkupäässä. Kuidun ja materiaalin energiakysymysten eteen tulee tehdä myös töitä. 

On kuitenkin vaikea nostaa yhtä asiaa ylitse muiden ja asioita tulee tarkastella 

merkittävyyden ja vaikuttavuuden kautta. (Pyy 2021). 
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Sidosryhmien näkemystä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kautta, 

näkee Pyy, että yrityksen lähtiessä tekemään vastuullisuustyötä tulee selvittää mitä 

sidosryhmät pitävät arvossaan. Yrityksen tulee tehdä arvohierarkia, joka auttaa 

priorisoimaan asioita, mutta nämä kaikki kolme osa-aluetta täytyy olla vahvasti 

mukana. Pyy on määritellyt näiden kolmen lisäksi vielä neljännen osa-alueen, joka 

on kulttuurillinen vastuu ja Pyy puhuukin viidestä tärkeästä asiasta, jotka ovat 

ihmis- ja eläinoikeudet, ekologinen, taloudellinen ja kulttuurillinen vastuu. Tällä 

hetkellä yritykset painottavat viestinnässään ekoloogisuuteen liittyviä asioita, koska 

ne ovat nopeampia tarttua ja helpompi viestiä, koska luonto ei ole niin 

henkilökohtainen kuin sosiaaliseen vastuuseen liittyvät asiat. Sosiaalisen vastuun 

puolelta ei välttämättä viestitä kuin asiat, jotka ovat kunnossa ja ne viestitään 

abstraktimmin kuin ekologiseen vastuuseen liittyvät asiat sertifikaatteineen. 

Taloudellinen vastuu tulee usein esille isojen yritysten kautta, mutta pienemmissä 

yrityksissä asioita ei lähdetä mielellään avaamaan, vaikka sidosryhmiä varmasti 

kiinnostaisi yrityksen omistajuuspohja ja meneekö raha suomalaisen työn 

tukemiseen. Pyy on lisännyt vielä kulttuurillisen vastuun, joka pitää sisällään 

yrityksen kulttuurin, mikä käsittää läpinäkyvän tuotannon ja liiketoiminnan. 

Jäljitettävyys ja avoimuus ovat yritykselle tärkeitä arvoja, jotka pitää määritellä 

julkisesti. Avoimuudella tarkoitetaan logiikkaa, miten asiat on kerrottu tai jätetty 

kertomatta. Kulttuurillinen vastuu pitää sisällään tuottajavastuu- ja valikoiman 

suunnitteluun liittyvät asiat. Pyy käyttää omassa työssään arvohierarkia työkalua ja 

kertoo, että yritysten tulee määritellä tärkeimmistä asioista arvojärjestys. 

Vastuullisuus sisältää jatkuvia konflikteja ja arvojärjestyksen mukaan henkilöstö 

osaa tehdä myös oikeita valintoja. (Pyy 2021). 

Pyy kertoo, että yrityksen tulisi selvittää asiakkaiden arvomaailmojen painotukset 

ja ymmärtää, mitkä asiat vastuullisuudessa nousevat. Korostuvatko ihmisoikeudet. 

jolloin pystytään määrittelemään asiat, jotka tulevat esille esimerkiksi 

verkkokaupan tuotetiedoissa. Tällöin pelkkä tuotteen valmistusmaa ei riitä, vaan 

tulee esittää kuidun alkuperä sekä materiaalin valmistus- ja painopaikka. Pyy 
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toteaa, että kuluttajien kiinnostus vastuullisuusviestinnässä ovat eritasoisia. Suurin 

osa tällä hetkellä on tyytyväisiä kevyempää viestintään, toiset vaativat jo vähän 

enemmän ja pienempi joukko vaatii syvemmän tason tietoa, joten tietoa tarvitaan 

ja se voidaan toteuttaa Pyyn mukaan viidessä eri paikassa (Pyy 2021): 

1. Kevyt tieto – mainintoina ja linkkeinä verkkokaupassa. Suurin osa 

asiakkaista menee verkkokaupassa suoraan tuotteelle, jolloin kevyin 

vastuullisuusviestinnän muoto pitää olla jokaisella tuotteella eli tuotteen 

toteuttama vastuullisuus ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun 

kautta. Tällöin tuotteen ja ostajan arvomaailmat kohtaavat, kun ne ovat 

määritelty tuotekohtaisesti. Tuotekohtainen vastuullisuusviestintä vähentää 

negatiivista asiakaspalautetta ja lisää asiakkaiden luottamusta yritystä 

kohtaan. 

2. Kevyt tieto - vastuullisuuden osa-alueet. Vastuullisuusosion alussa A4-

arkin kokoinen määrä tietoa, joka on luettavissa noin kahdessa minuutissa. 

Osiossa selitetään mitä vastuullisuuden osa-alueita yritys toteuttaa ja millä 

tavalla. Asiat selitetään hieman kevyemmin, mutta linkkien avulla päästään 

syvempiin osioihin. 

3. Syvä tieto. Syvemmän tiedon asioita kaipaavat asiakkaiden lisäksi 

yrityksen muut sidosryhmät, kuten yhteistyökumppanit ja yrityksen 

henkilökunta.  

4. Vastuullisuusraportti. Vastuullisuusraportissa löytyy kaikki 

olennaisimmat asiat. Vastuullisuusraportti tavoittaa eri sidosryhmistä vain 

rajallisen joukon, joten Pyyn mukaan vastuullisuusraporttia ei tehdä 

ensisijaisesti yrityksen ulkopuolisille, vaan yritykselle itselleen, jolloin 

koko organisaatio tietää missä mennään. 

 

”Tää on niin kuin yrityksen kehityskeskustelua itsensä kanssa”  

 

5. Sosiaalinen media, sisältäen erilaiset miniblogit ja infograafit. Instagram 

on tärkeä viestinnän kanava, jota voidaan käyttää kuluttajien 

informoimiseen. 
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Yrityksen tulee tunnistaa oman toimintansa kannalta olennaisimmat asiat ja 

priorisoida nämä. Pyy sanoo, että ennen kuin nämä pystytään tunnistamaan, pitää 

tehdä arvohierarkia eli arvottaa asiat. Olennaisimpia asioita ei ole välttämättä 

verkkosivuilla avatut sertifikaatit, vaikka ne siellä pitääkin olla. Olennaisempia 

asioita ovat esimerkiksi energia asiat ja erityisesti laajennettu hiilijalanjälki, 

huomioiden myös alihankkijoiden ja tuotannon toiminta. Energia asiat ovat tärkeä 

mainita ja esimerkiksi vastuullisuusraportissa niille tulee varata 3–4 sivua asioiden 

avaamiseen ja todentamiseen. Olennaisuusarvioinnissa yrityksen pitää olla itse 

kartalla olennaisimmista asioista sekä olla tietoinen sidosryhmien keskimääräisestä 

arvomaailmasta ja niiden painotuksista. Olennaisuusmatriisi voi olla hyvä tapa 

olennaisuuden esittämiseen, mutta asiat pitää selittää myös tekstillä. Lukija 

omaksuu tietoa eri tavalla, jolloin erilaiset infograafit ja tekstin yhdistelmä palvelee 

parhaiten erityyppisiä ihmisiä. Vastuullisuusviestinnän paha kompastuskivi on 

perspektiivin pois jättäminen. Yrityksen tuleekin esittää, mistä jana alkaa ja loppuu 

sekä missä kohtaa yritys on tällä hetkellä tämän asian suhteen. Yrityksen täytyy 

pystyä esittämään myös asiat, jotka eivät ole kunnossa, koska muuten asioilta 

puuttuu perspektiivi. (Pyy 2021). 

 

 

Pyy kertoo, että perusasiat yritykset osaavat laittaa vastuullisuusraporttiin hyvin, eli 

muun muassa design filosofia sekä materiaalien- ja kuitujen selitykset. Kuitujen 

osalta asiaa pitäisi viedä kuitenkin pidemmälle ja esittää ne eriteltyinä tuotannon 

volyymin suhteen. Raportissa esitettäviin asioihin tulisi liittää aina jonkinlainen 

kaavio, jolloin voidaan nähdä yhdellä katsauksella, miten asia suhtautuu 

kokonaisuuteen. Esimerkiksi jos yrityksen tahtotila viiden vuoden päästä on siirtyä 

kokonaan orgaanisen puuvillan käyttöön, pitää rinnalla olla myös puuvillan osuus 

koko tuotannon volyymistä, jolloin nähdään, kuinka merkittävästä asiasta on kyse. 

Raportissa tulee käydä ilmi tuotantomaat ja kuinka paljon tuotannon 

kokonaisuudesta valmistetaan missäkin maassa. Materiaalien alkuperät tulee 
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mainita sekä esittää tehdaslistat, joista tulee esiintyä muun muassa kumppanuuden 

kesto, tehtaan koko, työntekijöiden määrä ja sertifioinnit. Tehdaslistat ja 

toimitusketjun avaaminen lisää luottamusta ja uskottavuutta sidosryhmien 

suuntaan. Toimitusketju tulisikin avata useammalla eri kaaviolla, jolloin nähdään 

parhaiten tuotannon jakautuminen.  

Raportin pitää sisältää isoja yleisiä lukuja sekä tavoitteita, jolloin pystytään 

seuraamaan kehitystä ja yrityksen henkilöstö ymmärtää paremmin mihin ollaan 

menossa. Kiertotaloudesta on hyvä varata raporttiin oma osionsa, jossa kerrotaan 

toiminta kiertotalouden saralla. Annetaan mittakaava, mitä kiertotalous voi 

parhaimmillaan olla ja mitkä ovat yrityksen tavoitteet. Yritykset, jotka 

kompensoivat päästöjään, tulee päästökompensaatio asiat avata. Pienien osa-

alueiden avaaminen ei riitä, vaan tulee pyrkiä huomioimaa koko kokonaisuus. 

Kerrotaan Code of Conduct menettelyohjeesta ja tämä tulee olla raportissa 

näkyvissä. Taloudellisten asioiden merkitys on tärkeä, mikä on monien raporttien 

heikkous. Taloudellinen vastuu vaatii oman osion raportissa ja tärkeitä asioita ovat 

esimerkiksi verojalanjälki ja yrityksen omistajuuspohja. Vastuullisuusvaatimukset 

koskevat organisaation joka osastoa, vaikka suurin paine niistä kohdistuukin 

suunnitteluun ja tuotantoon. Markkinoinnilla ja myynnillä tulee olla samanlainen 

tieto vastuullisuuden terminologiasta ja käsitteistä kuin hankinnallakin. Yrityksen 

tulee kouluttaa koko henkilöstö ja mainita tästä vastuullisuusraportissa. (Pyy 2021). 

Pyy painottaa, että vastuullisuusraportissa ei tule tavoitella täydellisyyttä vaan 

tarkkuutta. Samaa asiaa pitää esittää useasta eri kulmasta, tekstillä ja graafilla, 

jolloin erityyppiset lukijat pystyvät omaksumaan informaatiota mahdollisimman 

monipuolisesti. Vastuullisuus on pitkälle kontekstia, jolloin asiasta kirjoittaessa, 

tulee esittää viite ja millaisia laskentametodeja sekä työkaluja on asian suhteen 

käytetty. Viittaukset voivat olla rakentavasti alan toimintaan ja yritys voi asian 

ilmaista esimerkiksi näin: Tekstiiliteollisuudessa moni valmistaja on siirtymässä 

orgaanisen puuvillan käyttöön ensisijaisena puuvillan lähteenä. Me yrityksenä 

olemme tulleet kuitenkin siihen tulokseen, että emme kasvata enää orgaanisen 

puuvillan osuutta vaan tulemme kasvattamaan Lyocell-kuidun osuutta, koska se on 

näkemyksemme mukaan energiatehokkaampaa ja lähituotetumpaa. Asia viittaa siis 
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siihen, että ekologisesti ajateltuna puuvillan kasvatuksen kapasiteetti on jo 

maksimissaan, jolloin yrityksellä on huonot mahdollisuudet kasvattaa sitä, jolloin 

täytyy etsiä vaihtoehtoisia materiaaleja. Kestävän kehityksen tavoitteita on hyvä 

käyttää, mutta ne eivät saa jäädä irralliseksi. Kestävän kehityksen tavoite voidaan 

esittää esimerkiksi jokaisen osa-alueen kohdalla, jolloin merkitään tavoitteet, onko 

siihen päästy vai ollaanko missä kohtaan. (Pyy 2021). 

Pyy näkee standardisoidut ohjeistot ja toimintamallit enemmin isompien yritysten 

käyttöön, joilla on varattuna raportointi työhön enemmin resursseja ja ulkopuolisija 

osaajia. (Pyy 2021). 

Vastuullisuusraportoinnilla on suuri painoarvo ja painoarvo ei ole yrityksen 

ulkopuolinen viestintä, mutta sitä voidaan käyttää siinä tehokkaana työkaluna. 

Ensisijainen on kuitenkin vastuullisuusraportti, johon tiedot on koottu. Raportti on 

itseanalyysi omasta toiminnasta ja se tulee olla tarkempi ja pidempi vuosi vuodelta. 

Vastuullinen yritystoiminta on uusi normaali. Totaalinen läpinäkyvyys ja 

avoimuus, johon tulee pyrkiä mahdollisimman laajasti. Tällä kaikella saadaan 

luotua yritykselle parempaa kilpailukykyä. (Pyy 2021). 

5.2.5 Asiantuntijahaastattelun analyysi  

Maija Lumme on Eettisen kaupan puolesta ry:n vastuullisuusasiantuntija. Eettisen 

kaupan puolesta ry eli Eetti on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka ohjaa 

yrityksiä, kuluttajia ja päättäjiä vastuullisuuteen. Pitkien globaalien 

tuotantoketjujen riskinä on vakavat ihmisoikeus- ja ympäristöongelmat, joten Eetti 

ajaa oikeudenmukaista kaupankäyntiä, kestäviä tuotantotapoja ja vastuullista 

kuluttamista. (Eettisen kaupan puolesta ry 2020). 

 

Eettisen kaupan puolesta ry:n keskeisin tavoite on ihmisoikeuksien parantaminen 

globaaleissa tuotantoketjuissa ja suurin kampanja on elämiseen riittävistä palkoista 

puhuminen, kuluttajia valistaen ja tietoisuutta lisäten sekä sitä kautta yrityksiin 
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vaikuttaen. Tärkeä tavoite on yritysvastuulain edistäminen, joka velvoittaa yrityksiä 

kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Eli kolme keskeisintä teemaa ovat ihmisoikeudet, 

elämiseen riittävät palkat sekä yritysvastuulain edistäminen. Esille on noussut 

vahvasti vaateteollisuuden ilmasto- ja ympäristövaikutukset, erityisesti 

ilmastokysymykset ja nämä asiat esiintyvät erityisesti toimitusketjun alkupäässä. 

Eetti haluaa vaikuttaa kestävään kuluttamiseen ja tietoisuuden lisääntymiseen, 

jonka vuoksi tehdään esimerkiksi globaalikasvatusta kouluissa. 

Vaatetusteollisuuden keskeisimmät asiat ovat tällä hetkellä elämiseen riittävät 

palkat, ihmisoikeudet ja ilmasto. Erityisesti sieltä nousee palkkakysymykset, mutta 

vahvasti rinnalla ovat naisten asema ja järjestäytymisoikeus, joiden kautta palkka-

asioita edistetään. (Lumme 2021). 

Lumme toivoo tulevilta vastuullisuusasioilta, että materiaalivirrat saataisiin 

suljettua raaka-aineiden osalta. Lumme kertoo, että kun halutaan vaatteiden 

kestävän, niin työn pitää olla ammattitaitoista ja se vaatii silloin enemmän aikaa. 

(Lumme 2021).  

”Yksinkertaisesti, se vähemmän kuluttaminen ja semmoinen tuotteenarvostus, 

niin kuin raaka-aineen arvostus, työn arvostus, sen vaatteen arvostuksen, mä 

haluaisin nähdä tulevaisuudessa. Mikä sitten vaikuttaa siihen koko ketjuun, että 

siellä on mietitty alusta asti, jo suunnittelusta asti, se koko ympyrä.” (Lumme 

2021). 

Lumme pohtii, miten suuret pikamuotitalot miettivät tulevaisuuttansa, voivatko ne 

muuttaa toimintansa kestäväksi vai onko niitä enää kahdenkymmenen vuoden 

päästä olemassa. Lumme kertoo, että juuri kun näytti että pikamuoti on saavuttanut 

huippunsa, niin verkkokaupan kasvu toi aivan uudet ongelmat. Verkkokaupan 

palautuksista syntyy konkreettisia jätemääriä ja vaatteita päätyy jo aivan uutena 

roskiin. (Lumme 2021). 

Kuluttajista osa on jo hyvin tiedostuneita ja tekevät valintoja kestävän kehityksen 

mukaisesti, mutta merkittävä osa on edelleen päinvastaisessa suunnassa. Asia ei 

korjaannu kuitenkaan itsestään tai kuluttajien valinnoilla, vaan vaatisi erityisesti 

isoilta toimijoilta rohkeita avauksia asian suhteen ja miten näihin asioihin voidaan 
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vaikuttaa kuluttaja-, yritys-, valtio- ja EU-tasolla. Lumme kertoo, että kun puhutaan 

kuluttajista ja heidän tarpeiden palvelemisesta, perustuu se usein perinteiseen 

liiketoimintamalliin, eli mielihaluihin ja hintaan perustuvaan tarjontaan. 

Voitaisiinko kuluttajaa palvella kuitenkin siten, mitä hän ei ole oppinut vielä 

pyytämään. Palveltaessa kuluttajaa mahdollisimman hyvin, minimoitaisiin päästöt 

ja ihmisoikeusriskit, joita kuluttaja ei välttämättä edes tiedosta. Tehtäisiin 

mahdollisimman kestäviä ja ajattomia tuotteita, joilla ei ole negatiivisia vaikutuksia 

ympäristöön. Palveltaisiin kuluttajaa ennakoivasti ja tarjottaisiin palveluita. 

Esimerkiksi korjauspalvelua ja tuote otettaisiin takaisin, jolloin sitä voitaisiin 

hyödyntää uusissa raaka-aineissa. (Lumme 2021). 

 

 

Puhuttaessa vastuullisuuden kolmijaosta ja sidosryhmien kiinnostuksen tasosta, 

näkee Lumme, että ilmasto- ja ympäristö kysymykset ovat nousseet nyt erityisesti 

esille ja sosiaalinen vastuu näkyy kuluttajalle usein ensisijaisesti kotimaisuutena. 

Taloudellinen vastuu jää usein vähemmälle ja on enemmän yrityksen omaa 

vastuullisuuspuhetta. Sitten esimerkiksi kansalaisjärjestöt, kuten Eetti, haluaa 

tarkastella koko arvoketjua, koska ihmisoikeushaasteet ovat usein kätkeytyneet 

tuotannon alkupäähän. Lumme muistuttaa, että yritysten tulee muistaa puhua 

vastuullisuustyön keskeneräisistä prosesseista asiakkailleen ja miksi jotkin asiat 

eivät ole vielä valmiita. (Lumme 2021). 

Edelläkävijyyttä yritykset ovat testanneet muun muassa erilaisilla kiertotalouden 

hanke pilotoinneilla, jotka vaikuttavat kestävyyteen muun muassa päästöjen osalta, 

mutta kuluttajat eivät ole olleet vielä näihin valmiita. Lumme sanoo, että yritykset 

olisivat varmasti valmiit tekemään enemmänkin, kuin mitä kuluttajat vielä osaavat 

odottaa, mutta voi olla vaikea tehdä radikaaleja toimenpiteitä ja säilyä edelleen 

taloudellisesti kannattavana. Tarvitaankin keskusteluyhteys asiakkaisiin, jotta he 

olisivat valmiit vähentämään kuluttamista, joka olisi positiivinen asia. Tähän 

soputuvat erityisesti pienemmät yritykset, joiden liiketoimintamalli ei perustu 
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massaan ja mahdollisimman paljon myymiselle. Voidaan rakentaa uutta kulttuuria 

ja myydään tarpeeseen eikä mielihaluihin. (Lumme 2021). 

Paras tapa tuoda asioita esille eri sidosryhmille on tehdä systemaattista seurantaa ja 

raportointia, josta nostetaan esille mielenkiintoisempia asioita. Esimerkiksi 

kiertotalouspilotointeja, uusia materiaalikokeiluja ja että kerrotaan pohjatyöstä eli 

niistä perusasioista. Kerrotaan vastuullisuustyön tilanne ja sen tulevaisuuden 

tavoitteet. Pohjatyö pitää olla kunnolla tehty tai muuten viestintä menee viherpesun 

puolelle. Yritysten täytyy antaa tietoa tuotteista ja tuotantoketjuista sekä ymmärtää, 

että ollaan osa globaalia taloutta ja globaaleja arvoketjuja. Yrityksen tulee tietää 

mitkä ovat muodin vaikutukset teollisuudessa yleensä ja tunnistaa ne omat 

vaikutukset, positiiviset ja negatiiviset sekä pyrkiä pienentämään negatiivisia 

vaikutuksia. Vastuullisuus täytyy olla hallussa kokonaisuutena, ei yksittäisinä 

tekoina, joten työtä on loputtomasti ja aina on tekemistä ja parannettavaa. Lumme 

sanoo, että yrityksillä tulisi olla työssään enemmän pedagogista otetta ja tulkita 

kuluttajalle, miksi yritys joutuu tekemään erilaisia valintoja. Näissä ei ole 

välttämättä helppoja oikeita ratkaisuja, mutta kerrotaan avoimesti, miten niihin on 

päädytty. (Lumme 2021). 

Yritysvastuun arvioiminen voidaan jakaa kolmeen tyyppiin suomalaisten 

vaatetusyritysten osalta. Suuremmat yritykset, jotka ovat lähteneet rakentamaan 

liiketoimintaa, ennen kuin vastuullisuuskysymykset ovat olleet näin tärkeässä 

roolissa, joten liiketoimintaa yritetään nyt viedä kohti parempaa. Sitten ovat uudet 

yritykset, joissa vastuullisuus on alun perin ollut todella tärkeä asia ja ratkaisuja 

tehdään tästä lähtökohdasta, eikä taakkana ole tuotanto- ja hankintaketjuja, joista ei 

tiedetä tarkemmin. Kolmas ryhmä on yritykset, joissa ymmärretään 

vastuullisuustrendi ja tehdään omasta mielestä riittävästi kestäviä ratkaisuja ja niistä 

kommunikoidaan paljon. Liiketoiminta näissä on kuitenkin enemmän vanhan- kuin 

uudenaikaista. (Lumme 2021). 

Yritykset, joissa on mietitty tarkkaan vastuullisuusnäkökulmia ja joissa 

asiakasryhmä on yleensä pienempi, halutaan kuulla hyvin tarkasti eri sidosryhmiä, 

kuluttajia ja kansalaisjärjestöjä, kuten Eettiä. Suuremmat ketjut, joissa kuluttajilla 
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ei ole niin paljon kiinnostusta vastuullisuuskysymyksiin, ottavat vähemmin 

huomioon esimerkiksi kansalasijärjestöjen näkemyksiä. (Lumme 2021). 

Yritysten tulee tehdä omaa visiota ja strategiaa työssään ja yhdessä henkilöstön 

kanssa voidaan tehdä olennaisuusmatriisin kaltaisia työkaluja, jolloin tunnistetaan 

vastuullisuusasiat ja joita lähdetään ratkaisemaan. Kuluttajille nousee näistä 

todennäköisesti ympäristö- ja ihmisoikeuskysymykset. Olennaisuustyössä 

korostuvat henkilöstöön ja monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä tasa-

arvoasiat. Lumme sanoo, että ei lähtisi ulkoisesti arvottamaan asioita, mutta 

voidaan miettiä jokaisen teeman sisällä, mitä tullaan tekemään seuraavan viiden ja 

kymmenen vuoden aikana. (Lumme 2021). 

 

Lumme painottaa, että tärkeintä on sisältö, kun puhutaan yrityksen vastuullisuuden 

arvioinnista. Esimerkiksi Eetille riittää Excel-taulukko, jossa on esitetty tarvittavat 

luvut, kuten päästöt (Scope 1, 2 ja 3), palkkakysymykset, jätteet, kemikaalit ja 

avattu toimitusketju. Raportissa pitää olla siis tarvittavat luvut ja puhuttaessa 

kompensaatiosta, kerrotaan myös mitä sillä tarkoitetaan, että onko arvioinnin tehnyt 

kolmas osapuoli ja minkälaiset ovat sen vaikutukset. Ilmastokysymyksissä voidaan 

hyödyntää standardeja, kuten Greenhouse Gas Protocol-standardia (GHG 

Protocol). Puhuttaessa palkoista, tulee esittää jokaiseen tuotantomaahan vaadittava 

elämiseen riittävän palkan taso ja miten se on laskettu. Käytetään riippumatonta 

laskutapaa, esimerkiksi Anker-metodilla lasketaan jokainen tehdas ja katsotaan 

kyseiseen maahan ja kaupunkiin elämiseen riittävä palkan taso. Nämä kysymykset 

heräävät erityisesti globaalissa ympäristössä, tuotannon jakautuessa useampaan 

riskimaahan.  

Yritysten tulee itse määritellä asiat, joita seuraa ja joista raportoi. Kertoa asioista, 

jotka palvelevat yritystä sekä muita sidosryhmiä. Lumme on sitä mieltä, että 

mahdollisimman paljon tietoa ja läpinäkyvyyttä on hyvä asia. Julkaistaessa erittäin 

laajoja, jopa satojen sivujen dokumentteja, palveleeko se silloin kuitenkaan 
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lukijakuntaa. Tärkeimmät asiat raportoinnissa on vertailtavuus ja läpinäkyvyys. 

Lukuja julkistaessa, silloin kun ne eivät perustu mihinkään standardiin, tulee kertoa 

niiden laskutavat. Erityisesti oman seurannan kannalta on tärkeätä, että raportointi 

on systemaattista, kun seurataan toimintaa ja sen edistymistä. Lumme painottaa, 

että raportointi tehdään ensisijaisesti yritystä itseään varten, siihen oman toiminnan 

kehittämiseen ja parantamiseen. Raportti on oman seurannan työkalu, jolla pyritään 

oman strategian ja suunnitelmien mukaiseen toimintaan. (Lumme 2021). 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Lumme näkee paremmin yrityksen sisäisessä 

työssä. Agenda 2030 tavoitteiden vaikutuksista voidaan kertoa lyhyesti ja kuinka 

yritys omalta osaltaan vaikuttaa tähän. Tärkeintä on kuitenkin kertoa siitä omasta 

vastuullisuustyötä ja sen vaikutuksista. (Lumme 2021). 

Lumme kertoo, että saadakseen kilpailukykyä, tulee yrityksen avata 

tuotantoketjujaan ja omia arvovalintojaan. Esimerkiksi ihmisoikeudet voidaan 

avata seuraavanlaisesti: Oma tehtaamme mahdollistaa sen, että tiedämme palkat ja 

työolot, emmekä joudu luottamaan kolmannen osapuolen auditointiin. Kerrotaan 

mahdollisimman perustavanlaatuisesti valinnat ja toimintaan liittyvät syyt sekä 

asiat, joita halutaan parantaa ja edistää. Vastuullisen brändikuvan rakentamisessa 

tarvitaan pohjalle kunnollista vastuullisuustyötä ja keskustellaan ongelmista ja 

kuinka niitä yritetään ratkaista. (Lumme 2021). 

Lumme painottaa, että vastuullisuusraportointi on koonti oman työn seurannasta. 

Kuluttajarajapinnassa viestintä on erikseen, koska suurin osa kuluttajista ei lue 

raporttia, vaan tarvittava tieto tulee olla kotisivuilla mahdollisimman helposti 

löydettävissä sekä tuotetasolla. Tuote kohtaisesti pitää esittää tarvittavat tiedot, 

jossa voidaan perustella hintaa sekä ilmoittaa tehtaat, valmistus ja materiaalit. 

Tarkempia tietoja varten tulee luoda linkki esimerkiksi vastuullisuusraporttiin, josta 

saa tarvittavat lisätiedot. Tehdaslistaan Lumme suosittelee Transparency Pledge 

mukaista listausta, jossa tehtaat on listattu Excel-taulukkoon. Taulukon pitää olla 

koneluettava, koska se viedään erilaisiin tietokantoihin ja esimerkiksi WikiRate 

(WikiRate lisää kollektiivista tietoisuuttaa yritysvastuusta, joka on mahdollista 

avoimen ja muokattavan wiki-alustan kautta. WikiRate kokoaa yritysten ESG-

tiedot, Environmental, Social ja Governance, yhteen paikkaan, jolloin ne ovat 
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kaikkien saatavilla ja vertailukelpoisia. (Wiki Rate 2021)) kerää tällaista dataa. 

Tehdaslistalla pystytään erottautumaan ja vanha keskustelu liikesalaisuuteen 

vetoamiseen, alkaa jäämään yleisen läpinäkyvyystrendin jalkoihin. (Lumme 2021). 

Standardoitujen raporttien käytön Lumme näkee lähtevän yrityksen omista 

lähtökohdista. Standardoitua raporttia on hyvä käyttää silloin, kun se palvelee 

yrityksen tarpeita. Raporttien etuna on, että tietoja voidaan verrata keskenään ja 

kriteerit ovat niissä jo valmiiksi määritelty. Esimerkiksi GRI-raportointi on hyvin 

laaja, joten tulee miettiä tarkkaan, että kerättävät tiedot olisivat järkeviä ja että ne 

palvelevat myös sidosryhmiä. (Lumme 2021). 

Vastuullisuusraportoinnin merkitys on hyvin suuri ja erityisesti data mitä kerätään 

ja seurataan. Tavoitteilla pitää olla mittarit, jotta työtä voidaan viedä eteenpäin. 

Vastuullisuustyö ja siitä viestintää ei voida erottaa toisistaan. Yritys, joka tekee 

hyvää ja huolellista vastuullisuustyötä eli pyrkii minimoimaan omia negatiivisia 

vaikutuksia, käyttää näitä tietoja markkinoinnissa ja viestinnässä. Viestinnässä 

pitää löytää positiivinen kulma ja kertoa onnistumisista sekä mitä pitää vielä 

parantaa. (Lumme 2021). 
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6 TUTKIMUSTULOKSET & JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Vastuullisuusraportin olennaisimmat asiat 

Asiantuntija analyysien mukaan tämänhetkiset vastuullisuustrendit liittyvät 

erityisesti ympäristövastuuseen ja siinä esiin tulleita asioita ovat ilmastokysymykset, 

hiilijalanjälki ja erityisesti laajennettu hiilijalanjälki, energiaratkaisut, luonnon 

monimuotoisuus ja resurssien ylikulutus. Sosiaalisen vastuun puolella nousevia 

asioita ovat ihmisoikeudet ja siinä korostuvat elämiseen riittävät palkat, 

työolosuhteet sekä materiaalien ja tuotteiden alkuperä, läpinäkyvyys sekä 

jäljitettävyys. Tekstiili- ja vaatetusalaa koskevat vahvasti myös 

eläinoikeuskysymykset, jotka korostuvat ketjun alkupäässä. Sosiaalisen vastuun 

kysymykset tulevat esille tekstiili- ja vaatetusalalle ominaisilla pitkissä ja 

globaaleissa toimitusketjuissa. Pyy korostaa läpinäkyvää tuotantoa ja liiketoimintaa 

sekä jäljitettävyyttä ja avoimuutta, jotka pitää osata myös todentaa (Pyy 2021). 

Taloudellinen vastuu on esillä vähemmän, mutta se ei saisi jäädä muiden asioiden 

varjoon. Taloudellinen vastuu on omistajille tärkeä, mutta myös sijoittajat ja 

rahoittajat ovat alkaneet vaatia kokonaisvaltaista vastuullisuutta yrityksiltä. 

Taloudellinen vastuu käsittää usein pitkän aikavälin kannattavuuden ja sen 

turvaamisen (Mäki 2021) ja tärkeitä asioita ovat muun muassa yrityksen 

omistajuuspohja ja verojalanjälki (Pyy 2021). Raudaskoski sanookin, että 

taloudellisen, sosiaalisen ja yritysvastuun tulisi muodostaa kaunis yhtenäinen 

ympyrä, kolmen perinteisen sijaan (Raudaskoski 2021).  

Haastatteluissa esiintyneitä vastuullisuusasioita, joita voidaan jo havaita tai jotka 

ovat enemmän vielä tulossa, ovat erityisesti uudet kiertotalouden 

liiketoimintamallit, kuten tuotepalvelu mallit, eli siirryttäisiin omistajuudesta kohti 

käyttöä ja kokemusta. Kiertotalouden puolelta nähtiin myös suljettu 

materiaalikierto kasvavana ja tärkeänä asiana. Gardetti & Muthu sanookin 

kirjassaan, että kiertotaloudella voidaan tavoittaa kestävä talous, ilman jätettä ja 

resursseja säästäen (Gardetti & Muthu 2020, s.26–34). Kiertoja tulisi sulkea ja 

minimoida jätteitä. Tutkimuksessa nähtiin, että vaatetus- ja tekstiiliteollisuudessa 

tulee päästä hitaampaan sykliin, harkitumpaan valmistukseen sekä tuotteen- ja työn 
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arvostukseen. Tätä asiaa vahvistaa myös Kleinhückelkotten & Neitzke tutkimus, 

että kuluttajat kannattavat sosiaalisen ja ympäristövastuun parantamista tekstiili- ja 

vaatetusteollisuudessa, joka kyseenalaistaa suuria massoja valmistavat yritykset ja 

heidän liiketoimintamallinsa (Kleinhückelkotten & Neitzke 2019). Raudaskoski 

kertoo, että vastuullisuuskontekstilla ja tuotesuunnittelulla tuleekin olla vahva 

yhteys toisiinsa (Raudaskoski 2021). Yritykset tulevat ottamaan myös enemmän 

yhteiskunnallista asemaa ja vaikuttamaan tätä kautta. Nurmi sanookin, että oman 

toiminnan vastuullisuuden parantaminen on tärkeintä, mutta nyt tullaan 

huomioimaan yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta yrityksen sisällä ja miten 

yritys voi edistää yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta yhteiskunnassa 

laajemmin. Vastuullisuuden määritelmä laajenee koko ajan ja se tulee olemaan 

enemmän kuin pelkkä tuote ja tuotanto. (Nurmi 2021). 

Haastateltavat olivat täysin yksimielisiä siitä, että olennaisimmat asiat lähtevät 

yrityksestä itsestään ja niitä ei voida määritellä yrityksen puolesta. Ortar kirjoittaa 

kirjassaan, että olennaisuuden arvioinnissa huomioidaan organisaation tehtävä ja 

kilpailustrategia, sidosryhmien ilmaisemat huolenaiheet, laajemmat sosiaaliset 

odotukset ja organisaation vaikutus toimitusketjun alku- ja loppupäähän. 

Olennaisuusarviointi on yrityksen ja sidosryhmien välistä yhteistyötä, jossa yritys 

on vastuussa prosessin johtamisesta ja hallinnasta. (Ortar 2019, s.108–124). 

Vastuullisuusraporttia varten tulee tunnistaa omat vahvuudet sekä olennaisimmat 

asiat (Mäki 2021). Näiden olennaisten asioiden tunnistamisessa voidaan käyttää 

arvohierarkiaa eli yritys arvottaa tärkeimmät asiat (Pyy 2021). Nurmi sanookin, että 

olennaisimmat asiat priorisoidaan oman toiminnan, vaikuttavuuden ja 

sidosryhmien kannalta (Nurmi 2021). Yrityksen tuleekin keskittää resurssinsa 

olennaisimpaan asioihin ja Raudaskoski lähtisi tunnistamaan näitä tarkoitus / 

päämäärä / visio & strategiset tavoitteen kautta. Yrityksen täytyy tietää mikä sille 

on tärkeintä ja mihin se on menossa ja dialogeja käydään läpi näiden teemojen 

pohjalta. Sidosryhmäkyselyt sijoittuisivat olennaisuusarviointi prosessin 

loppupuolelle, jossa niitä voidaan käsitellä granulaarisella tasolla, eli määritellä 

nämä sidosryhmä kohtaisesti. Silloin sidosryhmiltä saadaan sisältöä ja näkemystä, 

joka lisää yrityksen omaa ymmärrystä. (Raudaskoski 2021). Mäki painottaa, että 

olennaisuusarvioinnissa tulee kuulla merkityksellisimpiä sidosryhmiä, mutta myös 
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niitä kriittisimpiä. Sidosryhmät tulee priorisoida ja arvioida heidän vaikutuksensa 

sekä painoarvo yrityksen toimintaan. (Mäki 2021). Nurmi muistuttaa, että 

vastuullisuus on pitkälti proaktiivista, joten jos ajatellaan ainoastaan sidosryhmien 

odotuksia, voi ajatuksena olla enemmin riskienhallinta näkökulma. Sidosryhmien 

näkemyksiä kuitenkin tarvitaan, joista nousevia asioita voidaan hyödyntää 

priorisoinnissa. (Nurmi 2021). Pyy sanoo, että yrityksen pitää olla tietoinen 

olennaisimmista asioista sekä sidosryhmien arvomaailmasta ja niiden painotuksista 

(Pyy 2021). Lumme lähtisi arvioimaan asioita, jokaisen teeman sisällä ja 

miettimään strategiassaan seuraavan viiden ja kymmenen vuoden tavoitteita 

(Lumme 2021). 

Olennaisuusmatriisin käyttö olennaisten asioiden arvioinnissa ja esittämisessä 

vastuullisuusraportissa, sai varovaisen hyväksynnän. Raudaskoski sanoo, että 

yrityksen päästyään kiinni strategisiin ja olennaisiin kysymyksiin, 

olennaisuusmatriisia voidaan käyttää, mutta huolella (Raudaskoski 2021). Mäki 

pitää matriisia selkeänä tapana, mutta purkamalla teemat pienempiin 

kokonaisuuksiin, saadaan kuitenkin luotua arvokkaampaa ja kiinnostavampaa 

tietoa (Mäki 2021). Pyy näkee, että erilaiset infograafit ja tekstin yhdistelmät 

palvelevat parhaiten erityyppisiä lukijoita, mutta korostaa kuitenkin tekstin 

vaikutusta (Pyy 2021). Lumme ei lähtisi arvottamaan asioita ulkoisesti, mutta 

matriisi voisi toimia yrityksen sisäisenä työkaluna (Lumme 2021). 

6.2 Vastuullisuusraportin kohderyhmä ja vastuullisuusasioiden viestintä 

Haastatteluissa vastuullisuusraporttia pidettiin erityisesti yrityksen omana 

työkaluna, jolla on rajallinen lukijakunta. Vastuullisuusraportista löytyy kaikki 

olennainen tieto, jota käytetään kaikessa muussa yrityksen viestinnässä, 

pienempinä irrallisina nostoina. Raudaskoski sanookin, että vastuullisuusraportti on 

yrityksen kulmakivi, josta ammennetaan tietoa ja rakennetaan brändiä 

vastuullisuuden ympärille (Raudaskoski 2021). 

Haastatteluissa nähtiin, että vastuullisuusraportista voidaan viedä tietoa, muun 

muassa seuraaviin paikkoihin: 
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 Tuotetietoihin, verkkokaupassa tuotetasolla. 

 Yrityksen kotisivujen vastuullisuusosioon kevyempi tieto sekä linkkeinä 

syvällisempi tieto. 

 Sosiaaliseen mediaan. 

 Kampanja materiaaleihin. 

 Uusien mallistojen lanseerauksen yhteyteen. 

 Tuotteeseen, fyysisen tuotteen ja onlinen välinen linkki. 

 Riippulappuun, hoito-ohjeeseen ja kassakuittiin. 

 Henkilöstötasolle, viestitään luontevasti oman työn yhteydessä. 

 Johdolle, esimerkiksi toimitusjohtaja voi viestiä tärkeimmistä teemoista. 

Pyy toteaa, että vastuullisuusraportoinnilla on suuri painoarvo vastuullisuuden 

todentamisessa ja raporttia voidaan käyttää viestinnässä tehokkaana työkaluna. 

(Pyy 2021). Haastattelujen yhteydessä tuli vahvasti esille, että jos tämä pohjatyö ei 

ole huolellisesti tehty, ei asioita voida viedä uskottavasti seuraaville tasoille. 

Haastateltavien yhteinen kanta on, että vastuullisuusraporttia ei sellaisenaan tehdä 

kuluttajaa varten. Kuluttajille voidaan hyödyntää aiemmin esitettyjä 

viestintämuotoja, jotka puolestaan pohjautuvat vastuullisuusraporttiin ja 

vastuullisuustyöhön. Vastuullisuusraportti sellaisenaan kiinnostaa ammattilaisia, 

kuten sijoittajia, rahoittajia ja kansalaisjärjestöjä. Lumme sanoo, että ensisijaisesti 

vastuullisuusraportti on kuitenkin oman seurannan työkalu, jolla pyritään yrityksen 

strategian mukaiseen toimintaan (Lumme 2021). Pyy toteaa, että 

vastuullisuusraportin avulla yrityksen koko organisaatio, tietää missä mennään 

(Pyy 2021). 

6.3 Yritysvastuun vaikutus kilpailukykyyn 

Gasper et al. toteaa artikkelissaan, että yritysvastuun ollessa osana liiketoimintaa, 

parantaa se kilpailukykyä ja vaikuttaa positiivisesti yrityksen kannattavuuteen ja 

arvon luomiseen (Gaspar et al. 2020).  Baric on myös tutkinut asiaa ja kertoo, että 

yritysvastuulla saadaan luotua kestävää kilpailuetua, mutta yrityksen on 

tunnistettava keskeisimmät sidosryhmien tarpeet. Sidosryhmille tulee viestiä 

asioista avoimesti ja keskeisimpiä kanavia ovat raportit, verkkosivustot, sosiaaliset 
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verkostot ja mainonta. (Baric 2017). Haastattelut tukevat tätä teoriaa, koska 

viestinnän ja olennaisten asioiden merkitys tulivat vahvasti haastateltavilta esille. 

Viestinnän täytyy kuitenkin perustua todennetuille asioille ja näistä tulee viestiä 

mahdollisimman laajasti eri kanavissa. 

Mäki kertookin, että kun yritys huomioi pitkän aikavälin strategiassaan 

vastuullisuuden ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, takaa se paremmat 

mahdollisuudet parantaa yrityksen kilpailukykyä (Mäki 2021). Raudaskoski sanoo, 

että tarvitaan keinot riskien hallintaan ja tunnistamiseen, mutta pitää myös löytää 

tärkeimmät asiat brändin kannalta, jotka priorisoidaan ja joihin panostetaan 

(Raudaskoski 2021). Vastuullisuusraportin avulla voidaan todentaa yrityksen 

vastuullinen toiminta, jolla vahvistetaan brändiä ja joka vaikuttaa sen 

uskottavuuteen (Nurmi 2021). Läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen tulee tähdätä 

laajasti (Pyy 2021) ja avata omia tuotantoketjuja ja arvovalintoja (Lumme 2021). 

Näillä kaikilla asioilla vaikutetaan yrityksen kilpailuetuun ja -kykyyn. 

6.4 Vastuullisuusraportin sisältö 

Haastatteluissa nähtiin, että GRI-raportointia voidaan käyttää tekstiili- ja 

vaatetusalan pk-yrityksistä raportoinnin pohjana ja suuntana, silloin kun se palvelee 

yrityksen tarpeita. Raportointi voidaan tehdä ohjeita noudattaen, mutta käyttäen 

luovuutta ja raportoida erityisesti yritystä koskettavat olennaisimmat asiat. 

Raudaskoski sanoo, että raportin tulee sisältää sidosryhmien kannalta 

mielenkiintoista viestiä, jolloin yrityksen pitää miettiä tärkeimmät sidosryhmät, 

mutta huomioida myös ne tulevat sidosryhmät eli uudet asiakkaat (Raudaskoski 

2021). Mäki sanoo, että tekstiili- ja vaatetusalalla ei ole olennaista noudattaa 

tarkkaa raportointimuotoa, vaan olennaisempaa on esittää omaa toimintaa kuvaavat 

perustasoiset mittarit. Resurssien ollessa pienemmät, on oleellisempaa jättää itse 

vastuullisuustyön toteuttamiselle aikaa, jolloin raportoinnista ei tule tehdä liian 

raskasta. (Mäki 2021). Bennett kirjoittaakin kirjassaan, että pienellä yrityksellä ei 

ole välttämättä resursseja laatia täydellistä vastuullisuusraporttia. Yrityksellä on 

kuitenkin mahdollisuus sitoutua kestävään kehitykseen ja raportointiohjeet antavat 

lähestymistapoja omalle raportointi muodolle. (Bennett et al. 1999, s.446). 



103 
 

 

Haastattelututkimuksessa tulleet vastuullisuusraportoinnissa huomioitavat asiat: 

 Raportti on luotettava, läpinäkyvä ja avoin. 

 Asiat kerrotaan selkeästi, luontevasti ja tarkasti, mutta raportoinnin ei tule 

olla liian raskas. 

 Kerrotaan omat vahvuudet ja huomioidaan sidosryhmien näkemykset.  

 Esitetään olennaisimmat asiat laaja-alaisesti ja rehellisesti ja nämä asiat 

tulevat yrityksen strategian ytimestä. 

GRI-raportointiohjeistus määrittää kattavuuden seuraavanlaisesti: Raportin 

tulee sisältää kattavasti olennaisimmat aiheet ja niiden keskeisimmät 

vaikutukset taloudellisella, sosiaalisella ja ympäristöpuolella sekä 

sidosryhmien on pystyttävä arvioimaan organisaation suorituskyky 

raportointikauden perusteella. Olennaisuus määritellään puolestaan: 

Raportti kattaa aiheet, jotka heijastavat organisaation merkittäviä 

taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia vaikutuksia tai jotka 

vaikuttavat olennaisesti sidosryhmien arvioihin ja päätöksiin. (GRI 101, 

2016). 

 Esitetään asioiden perspektiivi, tunnistetaan historia ja nykytilanne. 

Esitetään tavoitteet, asioiden kehittyminen ja niiden parantaminen. 

Kerrotaan ongelmat ja kuinka ne ratkaistaan sekä keskeneräiset prosessit. 

 Asioiden esittäminen systemaattisesti, kun seurataan omaa toimintaa ja 

edistymistä. 

 Datan merkitys, lukujen painoarvo ja esitetään konkreettiset mittarit. 

 Mitattavien asioiden laskutavat ja avataan niiden tausta, lukuja tulee pystyä 

tarvittaessa vertailemaan. 

 Viittaukset, esimerkiksi yleisesti alan toimintaan. 

 Visuaalisuus, asioiden monimuotoinen esitystapa, tekstillä ja graafilla. 

 Kestävän kehityksen viitekehystä voidaan käyttää runkona, mutta tämä ei 

ole välttämättömänä. 

GRI-raportointia tehdessä, käsittelee se kestävän kehityksen viitekehystä ja 

organisaation tulee esittää, miten se osallistuu tai tulee osallistumaan 
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taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöasioihin, niin paikallisella, 

alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla. (GRI 101, 2016). 

GRI-raportoinnin sisällössä määritellään sidosryhmien osallistuvuus, kestävän 

kehityksen konteksti, olennaisuus ja täydellisyys. Laadussa huomioidaan tarkkuus, 

tasapaino, selkeys, vertailukelpoisuus, luotettavuus ja oikea-aikaisuus ja miten 

organisaatio vaikuttaa tai pyrkii vaikuttamaan taloudellisiin, sosiaalisiin ja 

ympäristöllisiin olosuhteisiin paikallisilla, alueellisilla tai globaalilla tasolla. 

(Global Reporting Initiative 2021). 

Haastatteluista saatiin raportin sisällön spesifimpi tieto ja näitä ovat tekstiili- ja 

vaatetusalan kontekstista muun muassa materiaalien alkuperät, tuotantomaat, 

tehdaslistat, toimitusketjun avaaminen, palkkakysymykset, kemikaalit, jätteet, 

kiertotalous, uudet liiketoimintamallit ja päästöt (Scope 1,2 ja 3) sekä 

kompensaatiot. Tehdaslistan avaamista suositeltiin ja siinä esitettiin jo aiemmin 

teoriaosuudessa käsitelty Transparency Pledge, jonka avulla voidaan erottautua ja 

olla läpinäkyvämpiä (Lumme 2021). Samoin menettelyohjeen eli Code of Conduct 

on hyvä julkaista. Vastuullisuusvaatimukset koskevat koko organisaatiota ja 

kaikkia osastoja, joten yrityksen tulee kouluttaa koko henkilöstö ja 

vastuullisuuskoulutuksesta kannattaa kertoa vastuullisuusraportissa. (Pyy 2021). 

Raportoinnissa huomioidaan vastuullisuuden kolme eri osa-aluetta, eli 

taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. GRI-ohjeistus sanoo, että raportointi 

auttaa yritystä ymmärtämään ja mittaamaan taloudelliseen, sosiaaliseen ja 

ympäristövastuuseen liittyvää suorituskykyä (Global Reporting Initiative 2021).   

Taloudellisen vastuun puolella tulee esittää laaja-alaisesti yrityksen tärkeimmät 

luvut, esimerkiksi verojalanjälki ja yrityksen omistajuuspohja (Pyy 2021). 

Vastuullisuusraportti on selkeä tapa vastuullisuuden todentamisessa (Mäki 2021). 

Haastatteluissa korostui asioiden todentaminen ja mittaaminen sekä tavoitteiden 

seuranta. Olennainen ja syvä tieto on raportin perusta, mutta jotta raportin 

lukijakuntaa saataisiin laajennettua ja kasvatettua, niin visuaalinen muoto voisi 

vaikuttaa kiinnostavuuteen. Raudaskoski sanookin, että vastuullisuusraportissa 

tulee harkita tarkkaan raportoinnin periaatteita ja käsitellä vuosittain selkeällä 



105 
 

 

sabluunalla asioiden kehittymistä. Tärkeiden siemenlukujen lisäksi raportti olisi 

parhaimmillaan visuaalinen ja helppolukuinen. (Raudaskoski 2021). Mäki korostaa 

myös luovuutta vastuullisuuden kehittämisessä ja ulostuloissa (Mäki 2021). 

Haastatteluissa korostui, että vastuullisuusraportin muoto lähtee pitkälti yrityksen 

ja sidosryhmien tarpeesta. Tekstiili- ja vaatetusalan pk-yrityksille ei nähty 

valmiiden raportointimuotojen käyttöä tarpeellisena, mutta näitä voidaan siinä 

hyödyntää ja Lumme sanookin, että ”on helppo yritykselle, kun ei tarvi keksii sitä 

pyörää uudestaan” (Lumme 2021). Raportointitapa on siis yrityskohtainen, mutta 

tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan ehdottaa, että hyödynnetään GRI-

raportoinnin yleisiä standardeja GRI 102 - Yleiset tiedot ja GRI 103 - Johtamistapa. 

Liitteeseen 1 on kirjattu GRI-raportoinnissa esiintyvät perustasoisen raportin tiedot, 

joita voidaan hyödyntää. 

Aihekohtaisia standardeja yritys voi GRI-raportoinnista hyödyntää, mutta tässä on 

kuitenkin tärkeintä löytää ne omaa toimintaa parhaiten kuvaavat oleellisimmat 

teemat ja mittarit. Tekstiili- ja vaatetusalalla vallitsee omat vahvat erityispiirteet, 

joiden vaikutuksia tulee arvioida, joten nämä mittarit tulee laatia yrityskohtaisesti. 

Tässä voi käyttää apuna, aiemmin esitettyjä spesifimpiä tietoja tai alaa koskevia 

vastuullisuustrendejä, jotka tulivat esille haastatteluissa. 

Taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun vaikutuksissa on siis tärkeää esittää 

asioiden nykytilanne ja tavoitteet sekä miten näiden asioiden suhteen on kehitytty 

ja mitä on vielä parannettavaa. Kertoa nämä olennaisimmat asiat mahdollisimman 

laaja-alaisesti ja rehellisesti, niin että ne tulevat yrityksen strategian ytimestä. 

Samoin pitää uskaltaa kertoa ongelmista ja miten ne voidaan ratkaista. 

Vastuullisuusraportin runko: 

 Mukaillen GRI 102 – Yleiset tiedot 

o Organisaation kuvaus ja perustiedot 

o Strategia 

o Liiketoiminnan eettisyys 

o Hallinto 
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o Sidosryhmävuorovaikutus 

o Raportointitapa 

 Mukaillen GRI 103 – Johtamistapa 

o Määritellään organisaation olennaisimmat asiat ja mittarit 

 Taloudellisen vastuun asiat 

o Määritellään organisaation olennaisimmat taloudellisen vastuun 

vaikutukset 

 Ympäristövastuun asiat 

o Määritellään organisaation olennaisimmat ympäristövastuun 

vaikutukset 

 Sosiaalisen vastuun asiat 

o Määritellään organisaation olennaisimmat sosiaalisen vastuun 

vaikutukset 

6.5 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi, määriteltiin pääkysymys: 

Mitkä ovat olennaisimmat asiat vastuullisuusraportissa, jotka tuovat arvoa 

yritykselle ja sen sidosryhmille? 

Yrityksen tulee löytää omat vahvuudet ja tunnistaa olennaisimmat asiat oman 

toiminnan, vaikuttavuuden ja sidosryhmien kannalta. Yrityksen tulee spesifioida 

tärkeimmät asiat, tarkastellen mitä nämä tuovat yrityksen tuotevalikoimaan ja 

palveluihin sekä miten ne vahvistaisivat brändiä. Tämä on yrityksen sisäistä työtä, 

jossa huomioidaan sidosryhmien signaalit ja toiveet. Yrityksen tulee olla tietoinen 

sidosryhmien keskimääräisestä arvomaailmasta ja tietynlainen proaktiivinen 

vastuullisuustyö auttaa vastaamaan parhaiten sidosryhmien odotuksiin. Yrityksen 

tunnistaessa ja priorisoidessa oman toimintansa kannalta olennaisimmat asiat, 

voidaan niistä viestiä proaktiivisesti eri sidosryhmille. 

Sidosryhmien näkemykset kannattaa tuoda olennaisuusarviointiin prosessin 

loppupuolella. Kysely kannattaa esittää sidosryhmittäin, jolloin saadaan sellaista 

sisältöä, jolla voidaan lisätä yrityksen omaa ymmärrystä. Liiketoiminnan kannalta 
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tärkeintä on kuunnella merkityksellisimpiä, mutta myös niitä kriittisimpiä 

sidosryhmiä. Samoin tulee huomioida mahdolliset tulevat sidosryhmät eli uudet 

asiakkaat. Tunnistetaan eri sidosryhmät ja arvioidaan heidän vaikuttavuutensa ja 

painoarvo yrityksen toimintaan. 

Tutkimuksen myötä saatiin spesifimpää tietoa raportin sisällöstä, jotka ovat 

tekstiili- ja vaatetusalan kontekstista muun muassa materiaalien alkuperät, 

tuotantomaat, tehdaslistat, läpinäkyvä toimitusketju, palkkakysymykset, 

kemikaalit, jätteet, kiertotalous, uudet liiketoimintamallit, talouspuolen asiat ja 

kokonaispäästöt sekä kompensaatiot. Yrityksen pitää miettiä näitä asioita erityisesti 

oman toiminnan ja vaikuttavuuden kautta ja päättää tärkeimmät asiat, jotka 

vastuullisuusraportissa esiintyvät. Yrityksen tulee huomioida ja esittää 

olennaisimmat asiat taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmasta. 

Raportoinnin tärkeimmät asiat: 

1. Läpinäkyvä, rehellinen ja tarkka 

2. Olennaisimmat asiat, yrityksen lähtökohdista 

3. Konkreettiset mittarit 

Tutkimuksen tarkentavat alakysymykset ovat: 

Mitkä vastuullisuuden osa-alueet ovat merkittävimpiä yrityksen kilpailukyvylle? 

Yrityksen tulee painottaa ja keskittää resursseja vastuullisuustyöhön ja 

parhaimmillaan tätä tehdään ennakoivasti, jolloin huomioidaan myös sidosryhmien 

signaaleja. Vastuullisen brändikuvan rakentamisen pohjalle tarvitaan kunnollista ja 

perinpohjaista vastuullisuustyötä. Vastuullisen toiminnan ollessa liiketoiminnan 

ytimessä ja kun osataan tunnistaa sidosryhmien tarpeet, avataan tuotantoketjut sekä 

arvoketjut, saadaan luotua yritykselle kilpailuetua. Yrityksen kilpailukykyyn 

vaikuttaa merkittävästi, että priorisoidaan tärkeimmät asiat brändin kannalta ja 

panostetaan niihin. 

Vastuullisuusraportissa todennetaan yrityksen vastuullisuustyö ja sillä on suuri 

painoarvo tehokkaana työkaluna. Vastuullisuusraportti on analyysi omasta 
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toiminnasta, jossa systemaattisesti seurataan tätä ja sen edistymistä. Erityinen 

painoarvo on olennaisten asioiden tunnistaminen, jolloin todennetaan esitetyt asiat 

eli esitetään konkreettiset mittarit ja näiden tausta sekä laskutavat. 

Vastuullisuusraportti ei kuitenkaan tavoita kuin osan sidosryhmistä. Tämän vuoksi 

raportin sisällöstä saatua materiaalia tulee hyödyntää laaja-alaisesti kaikissa muissa 

viestintäkanavissa ja markkinointistrategiassa, joka parhaimmillaan on 

sisäänrakennettua.  

Millaisilla mittareilla todennetaan olennaisimmat asiat? 

Vastuullisuusraportin yksi tärkeimmistä asioista on konkreettiset mittarit, joilla 

todennetaan yrityksen vastuullinen toiminta ja olennaisimmat asiat. Tavoitteilla 

pitää olla mittarit, jotta voidaan viedä vastuullisuustyötä eteenpäin.  

Standardoitujen ohjeistojen etuna on, että mittarit ovat vertailukelpoisia. 

Raportoinnissa onkin tärkeää vertailtavuus ja läpinäkyvyys ja jos luvut eivät 

perustu mihinkään standardiin, täytyy avata niiden laskutavat ja tausta. 

Raportoinnissa pitää olla systemaattinen, jotta pystytään seuraamaan omaa 

edistymistä, jolloin laskutavat pitää pysyä vuosi vuodelta samoina. 

Vastuullisuusraportin mittareilta vaadittavat ominaisuudet: 

1. Olennaisimmille asioille laaditaan mittarit 

2. Mittarit avataan, kerrotaan tausta ja esitetään laskentatavat 

3. Raportoinnin ja mitattavien asioiden pitää olla systemaattisia 
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7 YHTEENVETO 

7.1 Tutkimuksen yhteenveto 

Vastuullisuusraportti, yritysvastuuraportti, vastuullisuuskatsaus jne. eli 

raportoinnista puhutaan useilla eri nimillä, jotka esiintyvät myös tässä 

tutkimuksessa. Raportointi vaatii pohjalleen perusteellista vastuullisuustyötä ja sen 

avulla voidaan todentaa vastuullisuustyön kokonaisuus, seurata tuloksia sekä 

tavoitteita. Raportoinnin tulee olla systemaattista ja laadukasta, jolla voidaan 

seurata asioiden kehityssuuntaa. 

Tekstiili- ja vaatetusalalla korostuvat tietyt vastuullisuustrendit, mutta nämä 

saattavat nopeasti muuttua, ympäristössä tapahtuvien muutosten mukaan.  Tekstiili- 

ja vaatetusalalla korostuneita asioita ovat ilmastokysymykset, hiilijalanjälki, 

energiaratkaisut, luonnon monimuotoisuus, resurssien ylikulutus, ihmisoikeudet, 

elämiseen riittävät palkat, työolosuhteet, eläinoikeudet, materiaalien ja tuotteiden 

alkuperä, läpinäkyvyys ja jäljitettävyys. Nämä ovat tekstiili- ja vaatetusalaa 

yleisesti koskevia vastuullisuusasioita, lisäksi yrityksen on priorisoitava omaa 

toimintaa koskevat ja määrittävät olennaisimmat asiat taloudellisella, sosiaalisella 

ja ympäristöpuolella tasavertaisesti. Tämä on yrityksen omaa työtä ja se tulee tehdä 

olennaisuusarvioinnin kautta. Yrityksen tulee tämän arvioinnin kautta määritellä 

vastuullisuusraportin sisältö, sitä ei kukaan muu pysty sanomaan yrityksen 

puolesta. Löydettävä olennaisimmat asiat oman toiminnan, vaikuttavuuden ja 

sidosryhmien kannalta, sekä esittää omaa toimintaa parhaiten kuvaavat mittarit. 

Taloudellinen puoli ei saa jäädä muiden asioiden varjoon ja sieltä on osattava tuoda 

esille yritystä koskevat tärkeimmät asiat. Esitettävä nämä eri sidosryhmille, kuten 

omistajia, sijoittajia ja rahoittajia koskevat olennaisimmat asiat. Sijoittajien ja 

rahoittajien puolella on alkanut korostumaan myös sosiaalisen ja ympäristövastuun 

merkitys, joka näkyy esimerkiksi sijoituskohteissa ja edullisemman rahoituksen 

muodossa. 

Tutkimuksessa korostui erityisesti uudet kiertotalouden liiketoimintamallit ja miten 

siirrytään omistajuudesta kohti käyttöä. Tutkimuksessa nähtiin, että tulevaisuutta ei 

ole enää volyymipohjainen tuotanto, vaan tarvitaan uudenlaista ajattelua ja 
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palvelukohtaista tarjontaa. Kiertotalouden ollessa osa yrityksen toimintaa, tulee 

siitä kertoa laaja-alaisesti vastuullisuusraportissa. Yrityksiä kohtaan korostui 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja sidosryhmät odottavat yrityksiltä enemmän 

kannanottoa ja merkityksellisyyttä. 

Vastuullisuusraportti tehdään ennen kaikkea yritykselle itselleen ja se on oman 

toiminnan seurannan työkalu, jonka avulla voidaan toteuttaa oman strategian ja 

suunnitelmien mukaista toimintaa. Vastuullisuusraportista ovat lisäksi 

kiinnostuneet ammattilaiset, kansalaisjärjestöt, rahoittajat ja sijoittajat. 

Vastuullisuusraportilla ei tavoiteta montaakaan kuluttajaa, mutta tähän voitaisiin 

vaikuttaa raportointimuodolla, jolloin se sisältäisi tarvittavan määrän dataa, mutta 

olisi myös visuaalisesti mielenkiintoista luettavaa. Kuluttajille käytetään kuitenkin 

muita viestintämuotoja ja vastuullisuusraportti näkyy tässä merkittävässä roolissa. 

Vastuullisuusraportoinnin avulla voidaan todentaa vastuullisuustyö ja tuoda tietoa 

tätä kautta kaikkiin muihin mahdollisiin kanaviin. Tutkimuksessa esiin tullut 

ensisijainen kanava on verkkokaupan tuotetiedot, koska siellä kuluttaja vierailee 

useimmin. Tuotetiedoissa tulee esittää data riittävällä tasolla ja mahdollistaa 

linkeillä syvemmän tason tieto, joka voi sijaita esimerkiksi juuri 

vastuullisuusraportissa. Tietoa tulee olla mahdollisimman monessa paikassa ja 

parhaimmillaan sitä ei erotella markkinointiviestinnästä, vaan se kuuluu yhteen 

tuotteen kanssa. 

Tutkimuksen mukaan vastuullisuusraportoinnin tärkeimmät ominaisuudet ovat 

läpinäkyvyys, rehellisyys ja tarkkuus. Raportissa pitää esiintyä yritystä koskevat 

olennaisimmat asiat taloudellisella, sosiaalisella ja ympäristö puolella, mutta tämän 

lisäksi pitää olla todennettuna läpinäkyvä ja avoin liiketoiminta. Kaikkia asioita 

sitoo konkreettiset mittarit, joiden tausta avataan sekä esitetään mittaria koskevat 

laskentametodit. Esitettävät asiat pitää olla todennettavissa ja tämä voidaan osoittaa 

kyseisillä mittareilla ja erilaisilla standardeilla. Raportoinnin ja mitattavien asioiden 

tulee olla vuosi vuodelta systemaattisia, eli laskentatavat pitää pysyä samoina. 



111 
 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja jatkotutkimusaiheet 

Sarajärvi & Tuomi kirjoittaa, että laadullisessa tutkimuksessa ei ole mitään 

yksiselitteisiä ohjeita luotettavuuden arviointiin, mutta perusvaatimus on, että 

tutkimukseen on käytetty riittävästi aikaa, joka tässä tutkimuksessa toteutuu 

(Sarajärvi & Tuomi 2018). Tutkimuksen aihe lähti todellisesta Case-yrityksen 

tarpeesta kehittää vastuullisuusraportointia, mutta tutkimusta voi hyödyntää myös 

muut tekstiili- ja vaatetusalan yritykset. Tekstiili- ja vaatetusalan konteksti puhuttaa 

paljon, koska ala sisältää hyvin moniportaiset ja pitkät toimitusketjut, joka on suuri 

haaste vastuullisuuden todentamisessa.  

Tutkimus aloitettiin keväällä 2020, joten tutkimuksen työstöön kului aikaa reilu 

vuosi. Tutkimuksessa kerättiin tietoa laajasti, syventymällä kirjallisuuteen ja 

erilaisiin artikkeleihin, jotka tukivat haastatteluissa kerättyä aineistoa. Haastattelut 

tehtiin Microsoft Teams-videopuheluilla, jotka tallennettiin sekä litteroitiin 

myöhempää analysointia varten. Haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluna ja ne 

kestivät noin 1–2 tuntia. Tutkimuksen viisi tiedonantajaa valittiin heidän 

kokemuksensa ja asiantuntijuuden perusteella ja jokainen haastateltava edusti eri 

organisaatiota, joka mahdollisti laajemman annin asioiden suhteen. 

Tutkimuskysymykset lähetettiin haastateltaville etukäteen, joten heillä oli 

mahdollisuus etukäteen tutustua tutkimuksen sisältöön ja kysymyksiin, jolloin 

saatiin mahdollisimman syvälliset ja laaja-alaiset vastaukset.  

Litteroitua aineistoa kertyi noin 70 sivua, jotka analysoitiin tutkimukseen 

haastattelukohtaisesti, koska muuten suuri määrä tietoa olisi jäänyt 

havainnollistamatta. Analysoidut haastattelut ovat tärkeitä case-yrityksen 

näkökulmasta, mutta asiantuntijoiden uniikki anti, antaa tietoa myös muille 

tutkimuksen lukijoille. Analysoidut haastattelut lisäävät tutkimuksen 

luotettavuutta, koska tutkimuksen johtopäätöksissä tulokset ovat esitetty 

huomattavasti tiiviimmin, jolloin analysoidut haastattelut luovat 

ymmärrettävämmän pohjan tutkimuksen tuloksille. Tiedonantajat tarkistivat 

analysoidun haastatteluaineiston, joka vielä varmistaa tiedon luotettavuuden. 

Tutkimuksessa on pyritty antamaan riittävästi ja selkeästi tietoa lukijalle, 

vastuullisuusraportoinnista, tekstiili- ja vaatetusalan vallitsevasta tilanteesta sekä 
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sen ongelmista, sertifioinneista ja itse empiirisestä tutkimuksesta. Tutkimus 

perustuu siis laajaan kansainväliseen kirjallisuuteen sekä artikkeleihin ja 

empiiriseen haastattelututkimukseen, jossa haastateltiin asiantuntijoita, joilla on 

korkea tietämys vallitsevista asioista tekstiili- ja vaatetusalan näkökulmasta.  

Tutkimuksessa saatiin määriteltyä vastuullisuusraportin muoto ja mitä kaikkea siinä 

täytyy ottaa huomioon, erityisesti tekstiili- ja vaatetusalasta johtuvista piirteistä. 

Raportissa esitettävät olennaisimmat asiat, jokainen yritys määrittelee itse. Tämä 

on case-yrityksen seuraava askel. Tarkoituksena on viedä asiaa case-yrityksen 

näkemyksestä eteenpäin ja yritys aloittaa olennaisuusarviointiprosessin kesällä 

2021, johon osallistuu alkuun henkilöstöä yrityksen joka osastolta. 

Sidosryhmäanalyysi tehtiin tutkimuksen etenemisen aikana, joka on esitetty 

tutkimuksen teoria osuudessa ja olennaisuusarvioinnissa on tarkoitus osallistuttaa 

myös sidosryhmiä tähän prosessiin.  

Tämä on työtä, johon toivottavasti moni muukin yritys saa hyvät eväät tämän 

tutkimuksen myötä. 
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Tunnus Sisältö Sijainti Lisätietoa

GRI 102: Yleiset tunnusluvut

Organisaation taustakuvaus

102-1 Organisaation nimi

102-2 Toimiala, brändit, tuotteet ja palvelut

102-3 Pääkonttorin sijainti

102-4 Toimintamaat

102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto

102-6 Markkina-alueet

102-7 Organisaation koko

102-8 Henkilöstö ja muut työntekijät

102-9 Toimitusketju

102-10
Merkittävät muutokset organisaatiossa
ja toimitusketjussa

102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen

102-12
Organisaation hyväksymät tai edistämät
ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

102-13
Jäsenyydet järjestöissä ja 
edunvalvontaorganisaatioissa

Strategia

102-14 Toimitusjohtajan katsaus

Liiketoiminnan eettisyys

102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

Hallinto

102-18 Hallintorakenne

GRI-sisältö (perustaso)
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Sidosryhmät 

102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä

102-41
Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten
piiriin kuuluva henkilöstö

102-42 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta

102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet

102-44
Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät 
asiat ja huolenaiheet

Raportointikäytäntö

102-45 Tilinpäätökseen sisältyvät yksiköt

102-46 Raportin sisällön määrittely

102-47 Olennaiset yritysvastuun aiheet

102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

102-49
Muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien
laskentarajoissa

102-50 Raportointijakso

102-51 Edellisen raportin päiväys

102-52 Raportin julkaisutiheys

102-53
Yhteystiedot raporttia koskevia lisätietoja
varten

102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus

102-55 GRI-sisältövertailu

102-56 Raportoinnin varmennus

GRI 103: Johtamiskäytännöt

103-1 Olennaiset asiat ja niiden laskentarajat

103-2 Johtamiskäytännön kuvaus

103-3 Johtamiskäytännön tehokkuuden arviointi

Taloudellisen vastuun tunnusluvut

200- Tarvittavat indikaattorit valitaan

Käytetään olennaisuusarviointia 
tärkeimpien tunnuslukujen 
valintaan, vähintään 1 tunnusluku

Ympäristövastuun tunnusluvut

300- Tarvittavat indikaattorit valitaan

Käytetään olennaisuusarviointia 
tärkeimpien tunnuslukujen 
valintaan, vähintään 1 tunnusluku

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

400- Tarvittavat indikaattorit valitaan

Käytetään olennaisuusarviointia 
tärkeimpien tunnuslukujen 
valintaan, vähintään 1 tunnusluku
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Voglia – Menettelyohje toimittajille 

Voglia on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja varmistamaan kestävät 
työskentelytavat. Tämän käytännesäännön tavoitteena on asettaa arvot ja 
periaatteet, joita Voglia pyrkii toteuttamaan toimitusketjuissa. Käytännesäännöt 
perustuvat kansainvälisiin yleissopimuksiin, kuten ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisuuteen, YK: n keskeisiin yleissopimuksiin, YK: n liiketoiminnan 
ja ihmisoikeuksien ohjausperiaatteisiin sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
yleissopimuksiin ja suosituksiin. 

Eettisissä säännöissä esitetyt vähimmäisvaatimukset toimittajille ja muille 
alihankkijoille ovat Voglian. Voglian toimittajien vastuulla on tiedottaa 
alihankkijoilleen Voglian käytännesäännöistä. 

Seurataksemme liikekumppaneidemme toimintaa vaatimusten mukaisesti, meillä 
on oikeus tehdä ilmoittamatta käyntejä kaikkiin Voglian tavaroita tuottaviin 
yksiköihin. Voglialla on myös oikeus nimittää riippumaton kolmas osapuoli 
suorittamaan tarkastuksia arvioidakseen tämän käytännesääntöjen noudattamista. 
Haluttomuus yhteistyöhön tai toistuvat käytännesääntöjen rikkomukset voivat 
johtaa liikesuhteen lopettamiseen Voglian kanssa. 

Lailliset vaatimukset 

Kaikkien Voglian liikekumppanien on noudatettava niiden maiden kansallisia 
lakeja, joissa he toimivat. 

Liikekumppanit ovat myös sitoutuneet tässä asiakirjassa esitettyihin vaatimuksiin. 
Liikekumppanien tulisi huomioida, että nämä voivat ylittää kansallisessa 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset. 

Työntekijöiden oikeudet 

Kaikilla Voglian liikekumppaneilla on oltava kirjallinen työsopimus kaikkien 
työntekijöiden kanssa. Työsopimukset on kirjoitettava paikallisella kielellä, ja 
niiden on sisällettävä työehdot. 
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Ei sidottua työvoimaa 

Voglia ei hyväksy minkäänlaista pakkotyötä, sidottua tai vapaaehtoista työtä. 
Jokaista työntekijää on kohdeltava kunnioittavasti ja arvokkaasti. Liikekumppanien 
on varmistettava, että siirtotyöläisillä on samat oikeudet kuin paikallisilla 

työntekijöillä. Kaikilla työntekijöillä on oikeus poistua työstä ja päättää vapaasti 
työsuhde ilman rangaistusta. 

Ei syrjintää 

Voglia ei hyväksy syrjintää. Liikekumppanit eivät saa syrjiä työntekijää 
sukupuolen, iän, uskonnon, rodun, kastin, raskauden, vamman, sosiaalisen taustan, 
seksuaalisen suuntauksen, poliittisen mielipiteen, sairauden tai muiden 
olosuhteiden vuoksi, jotka voivat johtaa syrjintään. Työntekijöitä ei saa häiritä tai 
rankaista millään edellä luetelluista syistä. 

Yhdistymisvapaus 

Kaikkien Voglian liikekumppanien on kunnioitettava työntekijöiden oikeutta 
perustaa tai liittyä valitsemiinsa yhdistyksiin ja neuvotella kollektiivisesti. 
Työntekijöiden syrjintä ammattiliittojen jäsenyyden vuoksi ei ole sallittua. 

Toimiessaan maissa, joissa ammattiliittojen toiminta on laitonta, liikekumppanien 
on annettava työntekijöille mahdollisuus valita vapaasti omat edustajansa, joiden 
kanssa yritys voi aloittaa vuoropuhelun työpaikkakysymyksistä. 

Lapsityövoima 

Voglia ei hyväksy lapsityövoimaa. Liikekumppanit eivät saa palkata alle 15-
vuotiaita lapsia. Kaikkien liikekumppanien on varmistettava, että he eivät palkkaa 
ketään alle tämän ikäisen. 

Niissä tapauksissa, joissa liikekumppanit poistavat lapset työpaikasta, heidän olisi 
määritettävä ennakoivasti toimenpiteet, joilla varmistetaan kärsineiden lasten suoja. 
Tarvittaessa heidän on pyrittävä tarjoamaan kunnollista työtä asianomaisten lasten 
perheen aikuisille kotitalouden jäsenille. 

Nuoret työntekijät 

Kaikkien Voglian liikekumppanien on noudatettava alle 18-vuotiaiden 
työllistämistä koskevia lakisääteisiä rajoituksia. Kun nuoria työntekijöitä palkataan, 
liikekumppanien on varmistettava, että tällainen työ ei ole haitallinen heidän 
terveydelleen ja heidän työaikansa eivät haittaa heidän osallistumistaan kouluun. 

 

(jatkuu) 
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Palkat 

Kaikkien Voglian liikekumppanien on kunnioitettava työntekijöiden oikeutta saada 
kohtuullista korvausta, joka riittää tarjoamaan heille kunnolliset olot itselleen ja 
perheelleen. Palkat on maksettava säännöllisesti ajallaan, viitattava säännölliseen 
työaikaan, ja niiden on vastattava työntekijän taitoja, koulutusta ja kokemusta. 

Liikekumppanien on maksettava vähintään lakisääteinen minimipalkka, vallitseva 
teollisuuspalkka tai työehtosopimuksessa neuvoteltu palkka sen mukaan, kumpi on 
korkeampi. 

Työtunnit 

Kaikkien Voglian liikekumppanien on varmistettava, että työntekijöiden ei tarvitse 
työskennellä yli 48 säännöllistä tuntia viikossa. Ylityötöiden on oltava 
poikkeuksellisia, työntekijöille aina vapaaehtoisia ja palkkiot lain mukaisia. 
Ylityötuntien ei tulisi koskaan ylittää 12 tuntia viikossa. Liiketoimintakumppanien 
on lisäksi annettava työntekijöilleen oikeus lepotaukoihin jokaisena työpäivänä ja 
vähintään yhdeksi vapaapäivänä joka seitsemäs päivä. 

Terveys ja turvallisuus 

Kaikkien Voglian liikekumppanien on varmistettava turvallinen ja terveellinen 
työympäristö kaikille työntekijöille. Tilat on huollettava ja puhdistettava 
säännöllisesti, ja niiden on tarjottava terveellinen työympäristö. 

Liikekumppanien on varmistettava, että käytössä on järjestelmiä työntekijöiden 
terveyteen ja turvallisuuteen mahdollisesti kohdistuvien uhkien havaitsemiseksi, 
arvioimiseksi, välttämiseksi ja niihin reagoimiseksi. Vaarallisia laitteita tai 
vaarallisia rakennuksia ei hyväksytä. Asiaankuuluvien ensiapuvälineiden on oltava 
saatavilla. Hätäuloskäyntien on oltava selvästi merkitty ja vapautettu. Jokaisella on 
oltava oikeus poistua tiloista välittömässä vaarassa ilman lupaa. 

Liikekumppanien on varmistettava juomaveden, turvallisten ja puhtaan syömis- ja 
lepoalueiden, samoin kuin puhtaan ja turvallisen ruoanlaitto- ja ruokavarastojen 
saatavuus. 

Ympäristö 

Kaikkien liikekumppanien on kunnioitettava ympäristöä ja noudatettava kaikkia 
ympäristölakeja maissa, joissa he toimivat. Liiketoimintakumppaneilla on oltava 
asiaankuuluvat ympäristöluvat toimintaansa varten. 

 

 

(jatkuu) 
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Vesi on uhkaava luonnonvara monissa osissa maailmaa, ja sitä tulisi käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti. Liikekumppanien on varmistettava, että kaikki 
jätevedet käsitellään ja hävitetään paikallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Liikekumppaneiden on pyrittävä parantamaan resurssitehokkuutta ja vähentämään 
jätteitä tuotannon aikana. Kaikista jätteistä on huolehdittava vastuullisella tavalla ja 
paikallisten lakien mukaisesti. 

Kemikaalit 

Kaikkien liikekumppanien on noudatettava nykyistä Euroopan kemikaaliasetusta 
(REACH). Kemikaalien käyttöpaikalla olisi oltava saatavana 
käyttöturvallisuustiedote (MSDS). 

Eläinten hyvinvointi 

Voglia ei hyväksy haittaa tai julmuutta eläimille tuotannon aikana. 
Liikekumppanien on varmistettava, että eläimistä saadut materiaalit ovat eläimistä, 

joita on käsitelty eläinten hyvinvointia koskevien lakien ja kansainvälisten 
suositusten mukaisesti. 

Sitoutuminen käytännesääntöihin 

Käytännesääntöjen allekirjoittaminen on pakollista kaikille liikekumppaneille, 
joilla on liikesuhde Voglian kanssa. 

Liiketoimintakumppanit sitoutuvat noudattamaan Voglian käytännesääntöjä ja 
ilmoittavat siitä kaikille alihankkijoille varmistaakseen heidän mahdollisuutensa 
noudattaa niitä. 

Whistleblowing-kanava tarjoaa luottamuksellisen kanavan saattaa Voglian sisäisen 
tutkinnan kohteeksi epäilyksen mahdollisesta väärinkäytöksestä tai 
toimintaperiaatteiden rikkomisesta. 

Ole hyvä ja lähetä allekirjoitettu käytännesääntö Voglialle. 

 

Allekirjoitus: _____________________________________ 

Nimi: 

Yritys: 

Paikka ja päivämäärä:    
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Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 

School of Engineering Science 

Tuotantotalouden koulutusohjelma 

 

TUTKIMUSHAASTATTELU 

Haastateltavan ja toimialan tiedot 

 Nimike, historia yhtiössä, työnkuva 
 Toimialanne lyhyesti 

 
Vastuullisuuden nykytila ja tulevaisuuden tavoitteet 

1. Mitkä ovat tällä hetkellä vastuullisuuden tärkeimmät asiat? 
2. Mitä tulevaisuuden vastuullisuus asioita yritysten tulisi alkaa 

huomioimaan toiminnassaan? 
 
Sidosryhmien ja olennaisten asioiden merkitys vastuullisuudessa 

3. Mitkä asiat näette tärkeimpänä vastuullisuuden kolmijaossa, joista 
sidosryhmät ovat eniten kiinnostuneita (luettele ja perustele muutama 
asia/osio)? 

a. Ympäristövastuu 
b. Sosiaalinen vastuu 
c. Taloudellinen vastuu 

4. Onko asioita, joissa yritys voi olla edellä sidosryhmiä, kuten asiakkaiden 
odotuksia? 

5. Miten vastuullisuus voidaan tuoda esille parhaiten eri sidosryhmille? 
 
Yrityksen tulee priorisoida olennaisimmat yritysvastuukysymykset sekä 
keskittää resurssit niistä tärkeimpiin ja monissa yrityksissä käytetäänkin 
olennaisuusmatriisisia yritysvastuukysymysten määrittelemisessä. 
(Niskala et al. 2019). 

6. Kuinka yritys tunnistaa oman toimintansa kannalta olennaisimmat asiat ja 
priorisoi ne? 

7. Miten sidosryhmien näkemykset sisältyvät olennaisuusarviointiin? 
8. Onko olennaisuusmatriisi hyvä tapa olennaisten asioiden määrittämiseen 

vai selittää yrityksen olennaisimmat asiat yksityiskohtaisemmin? 
 
 

(jatkuu) 
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(liite 3 jatkoa)

Vastuullisuusraportointi 

9. Mitkä ovat mielestänne vastuullisuusraportin tärkeimmät asiat ja 
periaatteet? 

10. Mitä yrityksen tulee tavoitella laatiessaan vastuullisuusraporttia? 
11. Tuleeko megatrendit ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tuoda esille 

raportoinnissa? 
12. Miten vastuullisuustyöllä ja siitä raportoimalla voidaan saada aikaan 

yritykselle parempaa kilpailukykyä ja vaikuttaa ympäröivään 
yhteiskuntaan? 

13. Onko yritysvastuuraportti paras tapa viestiä vastuullisuus asioista? 
Millaisia muita vaihtoehtoja ja kanavia on? 

14. Miten näette standardisoitujen ohjeistojen ja toimintamallien käytön 
raportoinnin pohjana? Esimerkiksi Global Reporting Initiative (GRI) ja 
ISO 26000 –yhteiskuntavastuuopas tai jokin muu raportointi pohja? 

15. a) Miten tarkasti tulisi mielestänne seurata GRI-raportoinnin sisältöä pk-
yrityksissä ja mikä näistä on sidosryhmille tärkeintä tietoa? Laajatasoinen 
raportti, perustasoinen raportti vai GRI-raporttia soveltaen? 
b) Miten tarkasti tulisi mielestänne seurata näitä standardisoituja ohjeistoja 
pk-yrityksissä? Mikä niissä on sidosryhmille tärkeintä tietoa ja missä 
laajuudessa? 
* kysymyksistä voi valita a tai b vaihtoehdon. 

16. Minkälainen painoarvo vastuullisuusraportilla on yrityksen 
vastuullisuuden todentamisessa? 
 
* tarkentava kysymys, integroitu raportointi ja tulevaisuuden asioiden 
korostaminen. 

 

17. Muita esitetyistä kysymyksistä esille nousseita asioita? 
 
 
*  Vastaukset voi miettiä tekstiili- ja vaatetusteollisuuden kontekstissa, 
mutta voi vastata myös yleisellä tasolla. 
 
Lähde: Niskala, M. & Pajunen, T. & Puroila, J. & Tarna-Mani, K. 2019. 
Yritysvastuu: Raportointi- ja laskentaperiaatteet. 3. uud. p. Helsinki: ST-
Akatemia Oy. Suomen Tilintarkastajat ry. 
 
 
Kiitos. 

 


