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Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin aineettoman pääoman hyödyntämistä yritysvastuun 
toteuttamisessa. Tämä tutkimus liittyy aineettoman pääoman tutkimuksen neljänteen 
aikakauteen, joka ottaa huomioon laajan ekosysteemin ja kestävyysteemat. Kyseisissä 
aineettoman pääoman neljännen aikakauden tutkimuksissa on saatu viitteitä aineettoman 
pääoman ja vastuullisuuden keskinäisestä vuorovaikutussuhteesta.  
 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena monitapaustutkimuksena ja empiirinen aineisto kerättiin 
teemahaastatteluiden avulla. Teoriaosuus muodostettiin resurssiperusteiseen teoriaan, 
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pääomaan liittyvälle käsitekokonaisuudelle. 
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pääomaa kokonaisvaltaisesti yritysvastuun toteuttamiseen. Tutkimuksen viitekehykseen 
perustuvaan matriisiin löytyi relevanttia sisältöä jokaisen tutkimuksen kohteena olleen yrityksen 
osalta. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että aineettomalla pääomalla on keskeinen 
merkitys sekä vastuullisuuden implementoinnissa liiketoimintaan että yritysvastuun 
toteuttamisessa.  Mitä systemaattisemmin yritys etenee vastuullisuuden implementoinnissa 
liiketoimintaan, sitä kokonaisvaltaisemmin aineetonta pääomaa hyödynnetään. Maturiteetin 
kehittyessä eteenpäin myös taloudelliset ja aineelliset resurssit kytkeytyvät yhä enenevässä 
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This thesis examined the utilization of intellectual capital in corporate responsibility. It relates to 

the fourth era of intellectual capital research, which takes into consideration larger ecosystem 

and sustainability themes. In the fourth era of research regarding intellectual capital the 

scholars have become aware of the interrelatedness of intellectual capital and sustainability. 

The research of this thesis was conducted by qualitative methods as a multi-case study and the 

empirical material was gathered by theme interviews. The theoretical part of this thesis was 

based on literature review regarding the resource-based view of the firm, corporate 

responsibility, sustainability and intellectual capital. The theoretical frame of reference was 

formed by combining the main components of Intellectual capital and triple bottom line. The 

frame of reference was transformed into a matrix, for which content was sought through 

empirical study. The method of analysis was abductive and the goal was to test, whether or not 

it is possible to create a basis for a new, sustainable intellectual capital related conceptual 

framework.  

To implement corporate responsibility, the results of this thesis show that companies of different 

industries utilize intellectual capital holistically. Relevant content to the matrix was found 

regarding every company of this research. Based on this thesis it can be stated that intellectual 

capital has a central role in both implementing sustainability into business and in performing 

corporate responsibility. The more systematically a company develops in implementation of 

sustainability, the more holistically intellectual capital is being utilized. As the maturity process 

progresses regarding the implementation of sustainability into business, also economical and 

physical resources start to connect with sustainability accordingly. 
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1. JOHDANTO 
 

Aineettoman pääoman merkitys liiketoiminnassa on ollut jo pitkään tunnustettu yhtä tärkeäksi, 

ellei jopa tärkeämmäksi osatekijäksi aineellisten eli fyysisten tuotannon tekijöiden rinnalla 

(Lönnqvist et al. 2005, Sveiby 1997, 12). Aineettoman pääoman tutkimusta on tehty paljon 1980-

luvulta asti ja kyseisellä tutkimuksella on ollut erilaisia aikakausia. 1990-luvun loppupuolelle asti 

ajoittuvalla ensimmäisellä aikakaudella keskityttiin tutkimaan aineettomaan pääomaan sisältyvää 

potentiaalia yritysten kilpailukyvyn lähteenä. Samalla luotiin yhteisesti hyväksytty terminologia 

liittyen aineettomaan pääomaan. Samoihin aikoihin vuonna 1987 Yhdistyneiden kansakuntien 

komissiossa linjattiin keskeinen ajatus vastuullisuudesta, jonka mukaan olemassa olevat 

sukupolvet eivät saa toiminnallaan vaarantaa tulevien sukupolvien edellytyksiä vastata 

tarpeisiinsa. Aineettoman pääoman tutkimuksen toinen aikakausi sai alkunsa vuosituhannen 

vaihteessa ja silloin keskityttiin keräämään empiiristä aineistoa aineettoman pääoman roolista 

yrityksen arvonluomisprosessissa. Kolmannella aikakaudella tutkittiin kriittisesti aineettoman 

pääoman merkitystä käytännön toiminnassa, esimerkiksi johtamisessa. Neljäs aikakausi 

aineettoman pääoman tutkimuksessa, johon myös tämä tutkimus liittyy, ottaa huomioon laajan 

ekosysteemin sekä kestävyysteemat ja laajentaa arvon käsitettä yli organisaatiorajojen. 

Neljänteen aikakauteen liittyen tutkijat ovat aloittaneet analysoimaan vastuullisuuden kolmen 

peruspilarin; sosiaalinen-, ympäristö- ja taloudellinen vastuu sekä aineettoman pääoman 

keskinäistä suhdetta. (Massaro & Dumay 2018, s. 367-368) 

Tutkijoiden keskuudessa on siis jo jonkin aikaa kiinnitetty huomiota siihen, että aineettomassa 

pääomassa ja vastuullisuudessa on samankaltaisia elementtejä ja että nämä elementit ovat 

monilta kohdin päällekkäisiä. Aineettoman pääoman ja vastuullisuuden yhteys tulee 

konkreettisella tasolla esiin mm. Massaro & Dumayn tekemässä tutkimuksessa, jossa analysoitiin 

eri toimialoilla työkseen vastuullisuusasioiden kanssa työskentelevien henkilöiden välistä 

keskustelua CSR.wire.com - sivustoilla. (Massaro & Dumay 2018, s. 367). Tutkimuksen tuloksena 

oli, että vastuullisuusasioiden parissa työskentelevät henkilöt sisällyttävät kaikki aineettoman 

pääoman komponentit vastuullisuuden johtamisen viitekehykseen (Massaro & Dumay 2018, s. 
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374). Aineettomalla pääomalla näyttäisi olevan tärkeä rooli yritysvastuun operationalisoimisessa 

ja organisaatioiden muuttamisessa aidosti vastuullisiksi (Wasiluk 2013, s. 118-120). Pohjautuen 

edellä esitettyihin ajatuksiin, tässä tutkimuksessa tavoitteena on saada ymmärrys siitä, miten 

aineettoman pääoman kolmea pääkomponenttia; inhimillinen-, suhde- ja rakennepääoma 

hyödynnetään vastuullisuuden kolmen ulottuvuuden; taloudellinen-, sosiaalinen- ja 

ympäristöulottuvuus kanssa yritysvastuun toteuttamiseen.   

Vaikka yritykset yhä enenevässä määrin omaksuvat vastuulliset toimintatavat organisatoriseksi 

välttämättömyydeksi, toimenpiteet vastuullisuuden toteuttamiseksi voivat jäädä kuitenkin 

pintapuolisiksi, toisaalta sosio-teknisestä murroksesta (Geels 2002, s. 1257-1263) johtuvista 

risteävistä intresseistä ja toisaalta siksi, että aitoon vastuullisuuteen pyrkiminen voi vaatia 

yrityksiltä huomattavia alkuinvestointeja.  Sen lisäksi aitoon vastuullisuuteen pyrkiminen vaatii 

usein yrityskulttuurin muuttamista, joka on pitkäaikainen prosessi ja joka ei pidä sisällään vain 

pinnallisia muutoksia, kuten vastuullisuus raportoinnin käyttöönottoa vaan edellyttää 

vastuullisuus toimenpiteiden integrointia laajasti operatiiviseen toimintaan sekä työntekijöiden 

suorituksen arviointiin. (Linnenluecke & Griffiths 2010 s. 367) Toisaalta työskentely 

vastuullisuuden edistämiseksi yrityksissä ei ole niin menestyksekästä kuin se voisi olla, usein 

kokonaisvaltaisen vastuullisuuden toimeenpanomallin sekä strategia kytkennän puuttumisen 

vuoksi (Galpin & Whittington 2012, s.40). Vastuullisuustoimenpiteiden implementointi poikkeaa 

monin tavoin muiden operationaalisten tavoitteiden implementoinnista, joiden vaikutukset 

yrityksen tulokseen ovat suoraviivaisempia ja helpommin mitattavissa (Epstein & Buhovac 2010, 

s. 306).   

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on keskittyä tarkastelemaan, aineettoman pääoman 

tutkimuksen neljänteen aikakauteen liittyen, miten aineetonta pääomaa hyödynnetään 

yritysvastuun toteuttamiseen. Huolimatta siitä, millä tasolla kukin yritys on vastuullisen 

toiminnan implementoinnissa ja millä toimialalla se toimii, on ilmeisen tärkeätä ymmärtää, mitkä 

ja minkälaiset resurssit aineettomassa pääomassa ovat keskeisiä yritysvastuun toteuttamisessa. 

Resursseja tarkasteltaessa tämä tutkimus nojaa Wernerfeltin esittämään ajatukseen, jonka 

mukaan taloustieteiden perinteistä näkökulmaa, joka keskittyy vain yrityksen välittömiin 

resursseihin, tulisi laajentaa. Resurssien analysointi on perinteisesti keskittynyt esimerkiksi 
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työntekijöihin, pääomaan tai maa-alueisiin. Resursseilla tämän näkökulman mukaan voidaan 

tarkoittaa mitä tahansa aineellista tai aineetonta etua, jonka voidaan ajatella olevan vahvuus tai 

heikkous yritykselle. (Wernerfelt 1984, 171 - 175) Keskeisiä tässä tutkimuksessa on löytää 

aineettoman pääoman komponenttien; inhimillisen pääoman, suhdepääoman ja 

rakennepääoman muodostaman kokonaisuuden sekä vastuullisuuden kolmen peruspilarin; 

taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun yhtymäkohdat ja löytää vastaus kysymykseen: 

Miten aineetonta pääomaa hyödynnetään yritysvastuun toteuttamiseen? 

1.1 Tutkimuksen taustaa  

 

Vallitseville toimintamalleille yhteiskunnassa painetta aiheuttavat ulkoisen ympäristön 

muutokset, kuten globalisaatio, ilmastonmuutos ja väestönkasvu, jotka pakottavat yritykset 

etsimään ratkaisuja yhä monimutkaisempiin ongelmiin. Samaan aikaan teknologinen kehitys ja 

erityisesti digitalisaatio sekä uudet kokeelliset innovaatiot yhdistyessään samansuuntaisiin 

kokeiluihin haastavat olemassa olevat toimintamallit. Pelkästään digitalisaatio itsessään on hyvin 

laaja käsite, joka ei pidä sisällään vain teknologisia edistysaskeleita, vaan siihen liittyy myös 

sosiaalisia ja yhteiskunnan rakenteisiin liittyviä elementtejä. Puhutaan sosio-teknisestä 

murroksesta, johon keskeisesti liittyy kysymys siitä, miten vallitseva toimintamalli muuttuu. 

(Geels 2002, s. 1257-1263) 

Koska sosio-tekninen murros sisältää teknologisia, sosiaalisia ja yhteiskunnan rakenteisiin liittyviä 

elementtejä, siihen sisältyy pitkäkestoisia prosesseja, jotka kestävät vuosikymmeniä, joskus jopa 

vuosisatoja. Toisaalta sekä ulkoisessa ympäristössä että teknologian kehittymisessä on nähtävissä 

nopeitakin muutoksia. Kyse on vallitsevien toimintamallien muodostaman kokonaisuuden 

kokonaisvaltaisesta muuttumisesta pitäen sisällään eri toimintamalleihin liittyvät arvot, 

kulttuurin, politiikat, lainsäädännön, teknologiat sekä yhteiskunnalliset rakenteet. Tätä 

kokonaisuutta voidaan kutsua systeemiseksi järjestelmäksi, jonka kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. 

Jos tilanne olisi stabiili, kaikki järjestelmän eri osat tukisivat toisiaan. Systeemistä järjestelmää 

kokonaisuutena muuttaa edellä mainitut globalisaatio, ilmastonmuutos sekä kaupungistuminen, 

väestön ikääntyminen ja teknologiset harppaukset, jotka aiheuttavat paineita systeemin 
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toimintamalleille. Jotkut olemassa olevan toimintamallin osat kriisiytyvät aikaisemmin kuin toiset. 

Toiset vallitsevan toimintamallin osista ovat kiinteämpiä kuin toiset, ja niihin uusien vaikutuksien 

vaikeampi päästä aluksi murtautumaan. Ajan kanssa muutos kuitenkin tapahtuu ja uudet 

toimintamallit tulevat vähitellen käyttöön. Muutokset eivät tapahdu sosio-teknisessä 

murroksessa yksioikoisesti ja lineaarisesti. Usein esimerkiksi arvot tai kulttuuri törmäävät 

teknologisen kehityksen kanssa. (Geels 2002, s. 1263-1273) Sosio-teknistä murrosta voi 

tarkastella systeemiajattelun avulla. Systeemiajattelussa keskeistä on kokonaisvaltaisen 

mentaalisen representaation luonti, jossa tapahtumien kategorisointi ryhmiin tapahtuu 

prosessiorientoituneesti. Tällöin kategoriat heijastavat vaikutuksia, joita tapahtumilla on 

arvonluomisprosessin eri vaiheissa. Jokainen prosessi ja aktiviteetti ymmärretään suhteessa 

niiden vaikutuksiin organisaatioympäristössä. Holistinen systeemiajattelun näkökulma auttaa eri 

komponenttien yhteen kytkeytymisen hahmottamista ja sen avulla on helpompi ymmärtää 

kokonaisuuden toimintaa eri toimintamallien tasoilla. (Kádárová et al., 2014, s. 180 – 184.) 

 

Sosio-tekninen murros kokonaisuutena vaikuttaa eri toimialoihin eri tavoin ja se tulee 

vahvistamaan ns. Uber-ilmiötä. Keskeiset muutostekijät esimerkiksi energia-alan murroksessa 

liittyvät ilmastonmuutoksesta johtuvaan hajautuvaan sekä uusiutuvan energiantuotantoon, 

teknologioiden kehitykseen, digitalisaatioon, kaupungistumiseen ja kuluttajan roolin 

kasvamiseen. Vaikka energia-alan tulevaa kehitystä on vaikea tarkkaan ennustaa, on selvästi 

nähtävissä, että perinteinen energiantuotanto tulee menettämään merkitystään liiketoiminnan 

muuttuessa entistä enemmän palveluliiketoiminnaksi (Salokoski 2017, s.6) Koska erilaisia teknisiä 

ratkaisuja on jo olemassa, parhaita käytäntöjä pyritään haarukoimaan jatkuvasti. Haasteena on, 

että investoinnit eri ratkaisuihin ovat kalliita ja kokonaisuus on monimutkainen. 

Pankkimaailmassa siirtyminen digitaalisiin palveluihin on ollut käynnissä jo pidemmän aikaa. 

Haasteena on luoda uudet tuotteet ja palvelut niin yksinkertaisiksi, että niitä voidaan yhä 

enenevämmässä määrin myydä ja käyttää sellaisenaan digitaalisessa ympäristössä. Samalla on 

noussut huoli yhteiskunnan eriarvoistumisesta ja digitaalisesta yhdenvertaisuudesta. Uhkana 

pankkitoimialalla toimivat Googlen ja Applen kaltaiset globaalit teknologiayhtiöt, jotka ovat 

jalkautuneet pankkien toimialueelle maksupalvelu sovelluksillaan ja tulevat tulevaisuudessa 
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todennäköisesti tarjoamaan muitakin helppokäyttöisiä finanssialan palveluita. 

Elintarviketeollisuudessa sosio-tekninen murros ja megatrendien (Sitran julkaisu 162, 

Megatrendit 2020) vaikutukset tulevat erityisen hyvin näkyviin, kuluttajien peräänkuuluttaessa 

yhä ekologisemmin tuotettuja, terveysvaikutteisia tuotteita.  

 

Kuvio 1. Sosio-teknisen murroksen vaikutukset aineettomaan pääomaan ja yritysvastuuseen 

(Mukaillen: Geels 2002, Nejati et al. 2010, Sitra julkaisu 162: Megatrendit 2020) 

 

Yksittäisten yritysten ja erilaisten järjestelmien on mukauduttava ympäristön muutoksiin 

sopeuttamalla omat toimintamallinsa ulkoisen ympäristön kehitystä vastaavaksi, sillä ne eivät 

yksinään voi vaikuttaa laajoihin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin ja prosesseihin. Hidastavia 

tekijöitä tässä kokonaisuudessa ovat esimerkiksi olemassa olevat lait, säädökset, vakiintuneet 

tavat ja taustalla vaikuttavat kulttuuriset tekijät, joissa muutos ei kuitenkaan tapahdu 

lineaarisesti. Eri järjestelmien yhteensopimattomuus suhteessa muuttuvaan ympäristöön tuo 

mukanaan kuitenkin mahdollisuuksia uudenlaisten toimintamallien luomiseen.  (Nieminen & 

Kivisaari 2012, 421.) Systeemisellä tasolla voisi ajatella aineettoman pääoman ja yritysvastuun 

omina kokonaisuuksinaan sosio-teknisessä murroksessa, jossa yritysvastuun kokonaisuus ja 

aineeton pääoma vaikuttavat vallitsevaan toimintamalliin ja vallitseva toimintamalli taas 

yritysvastuun kokonaisuuteen ja aineettomaan pääomaan sekä näiden keskinäiseen suhteeseen. 
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Sosio-tekninen murros haastaa kaikkia kolmea osa-aluetta ja niiden sisältämät elementit 

kriisiytyvät omaan tahtiinsa. Aineettomasta pääomasta nousevat uudet kokeelliset innovaatiot 

yhdistyvät muihin kokeiluihin, muokaten olemassa olevaa aineetonta pääomaa sekä yritysten 

sisällä että yritysten ulkoisessa ympäristössä. Tässä prosessissa muodostuu uusia toimintamalleja, 

jotka edelleen ovat dynaamisessa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Uudet toimintamallit taas 

vaikuttavat omalta osaltaan ympäristöön ja näin kaikki osa-alueet ovat jatkuvassa dynaamisessa 

liikkeessä. 

 

Mielenkiintoinen kysymys on, minkälaisia haasteita sosio-teknisen murroksen tuomat 

kehityskulut tuovat yritysvastuun kokonaisuuteen sekä sen toteuttamiseen ja minkälaisia 

vaikutuksia niillä on yritysten aineettoman pääoman sisältöön? Jotta tähän kysymykseen 

saataisiin jonkinlainen vastaus, on aluksi selvitettävä, miten aineetonta pääomaa hyödynnetään 

yrityksissä yritysvastuun toteuttamiseen? Minkälaista vastuullisuuteen liittyvää aineetonta 

pääomaa yrityksillä ylipäätään on ja millä tavoin yritykset toteuttavat yritysvastuuta aineettoman 

pääoman komponentteihin sisältyvien resurssien avulla alati muuttuvassa sosio-teknisessä 

murroksessa?  

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset  

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten aineetonta pääomaa hyödynnetään yritysvastuun 

toteuttamiseen. Jotta tähän kysymykseen voitaisiin saada vastaus, on aluksi selvitettävä, 

minkälaisista resursseista yritysvastuun aineeton pääoma muodostuu ja miten yritysvastuuseen 

liittyviä, aineettomaan pääomaan sisältyviä resursseja hyödynnetään erilaisissa yrityksissä 

yritysvastuun toteuttamisessa. Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena monitapaustutkimuksena. 

Tutkimuksessa selvitetään myös, miten yritysvastuun johtaminen on organisoitu eri yrityksissä ja 

pohditaan miten mahdolliset erilaiset organisoitumisen tavat vaikuttavat yritysvastuun 

toteuttamiseen.  Tutkimus rajataan käsittelemään vain yritysvastuuseen liittyvää aineetonta 

pääomaa. Tutkimuksessa sivutaan myös arvonluontia yritysvastuun toteuttamisen avulla sekä 

yritysvastuun toteuttamisen merkitystä strategiassa, mutta aihepiireinä ne eivät ole varsinaisesti 

tämän tutkimuksen keskiössä.  
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Tutkimuksen empiirinen osuus toteutetaan haastattelemalla eri toimialoilla toimivien yritysten, 

yritysvastuun parissa työskenteleviä henkilöitä mahdollisimman monipuolisen kuvan 

muodostamiseksi sekä syvemmän ymmärryksen saamiseksi yritysvastuuseen liittyvästä 

aineettomasta pääomasta ja yritysvastuun toteuttamisesta. Haastattelut ovat puolistrukturoituja 

perustuen ennalta valittuihin teemoihin, jotta haastateltavien äänet pääsevät autenttisesti 

kuuluville tarinankerronnan kautta. Ennalta valitut teemat on muodostettu hyödyntämällä 

runkona aineettoman pääoman teoreettista viitekehystä. Työssä pyritään selvittämään ja 

pohtimaan niitä haasteita, joita yritys kohtaa pyrkiessään toteuttamaan yritysvastuuta nopeasti 

muuttuvassa toimintaympäristössä sosio-teknisessä murroksessa sekä myös kuvaamaan niitä 

käytännössä ilmenneitä haasteita, joita haastateltavat tuovat esiin yritysvastuuseen liittyvien 

asioiden implementoinnissa ja johtamisessa. Haastatteluteemojen muodostamiseen 

hyödynnetään myös teoriaosuutta varten läpikäytyjä artikkeleita ja kirjallisuutta.  

Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa esitellään johdannon lisäksi tutkimuksen taustaa, 

tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset, tutkimuskysymykset, työssä käytettävät keskeiset käsitteet, 

tutkimuksen teoreettisen tausta ja tutkimuksen viitekehys. Toisessa luvussa perehdytään 

resurssiperusteisen näkökulman perusteisiin ja taustoihin. Kolmas luku johdattaa yritysvastuun 

taustoihin ja yritysvastuun kolmen peruspilarin eli taloudelliseen, -sosiaaliseen, -ja ympäristö 

vastuun sisältöön sekä sen merkitykseen strategiassa. Neljännessä luvussa perehdytään 

aineettoman pääoman sisältöön ja sen eri komponentteihin eli inhimilliseen, - suhde -ja 

rakennepääomaan ja sen yhtymäkohtiin yritysvastuuseen liittyen. Viidennessä luvussa esitetään 

tutkimusmenetelmä, aineiston keräämiseen ja analysointiin liittyvät asiat. Kuudennessa luvussa 

kuvaillaan tutkimusaineiston sisältöä ja esitetään tutkimuksen tulokset.  Seitsemännessä luvussa 

esitetään tutkimuksen johtopäätökset, vastaukset tutkimuskysymyksiin, tutkimuksen 

reliabiliteetti ja validiteetti.  Luvussa kahdeksan esitetään lyhyt pohdinta, rajoitukset ja 

jatkotutkimusmahdollisuudet. 

 

 



8 
 

 

1.3 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa vastaukset päätutkimuskysymykseen ja 

päätutkimuskysymystä tarkentaviin alakysymyksiin:  

- Miten aineetonta pääomaa hyödynnetään yritysvastuun toteuttamiseen? 

• Minkälaista vastuullisuuteen liittyvää aineetonta pääomaa yrityksillä on? 

• Millä tavoin yritykset toteuttavat yritysvastuuta? 

 

1.4 Työssä käytettävät keskeiset käsitteet  
 

Aineeton pääoma Aineettomilla pääoma on organisatorisen arvonluonnin ”raaka-ainetta” ja sillä 

tarkoitetaan organisaation strategisesti tärkeiden resurssien muodostamaa kokonaisuutta eli 

mm. tietoa, sovellettua kokemusta, organisatorisia teknologioita, asiakassuhteita tai tiettyyn 

liiketoimintaan liittyvää ammattitaitoa, joita organisaatio tarvitsee toimiakseen ja selvitäkseen 

monimutkaisessa kilpailuympäristössä. (Kianto et al. 2013, Luvut 1&2.) Kirjallisuudessa 

useimmiten esitetyn standardin mukaan aineeton pääoma jaetaan kolmeen dimensioon: 

Inhimillinen-, Suhde- ja rakennepääomaan. (Inkinen et al. 2017, s. 1163.) 

Arvonluonti Organisatorinen arvonluonti perustuu sekä staattisen aineettoman pääoman 

omaamiseen että organisatorisen tiedon hyödyntämisen dynaamiseen näkökulmaan. 

Organisatorinen arvonluonti tapahtuu aineettoman pääoman tunnistamisen ja sen 

systemaattisen hyödyntämisen avulla. (Kianto et al. 2014, Luku 2.) 

Kestävyys (Sustainability) ”Kestävyys on kehitystä, joka vastaa nykyhetken tarpeisiin ilman että 

se vaarantaa tulevien sukupolvien kykyä vastata tarpeisiinsa” (Theodore 2014, s.24) 

Resurssi Resursseilla voidaan tarkoittaa mitä tahansa aineellista tai aineetonta etua, joka voi olla 

yritykselle vahvuus tai heikkous. Tällaisia laajennetun resurssinäkökulman mukaisia resursseja 

ovat mm. asiakassuhteet, rekrytointiprosessit, tuotantoprosessi tai esimerkiksi hallinnollinen 

prosessi. (Wernerfelt 1984, 171 - 175) 
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Aineettoman pääoman strateginen johtaminen Strateginen suunnittelu ja implementointi 

liittyen yrityksen tietoperusteisista resursseista muodostuvaan aineettomaan pääomaan, jonka 

avulla parannetaan yrityksen arvonluonnin mahdollisuuksia; kilpailu- ja tuloksentekokykyä. 

(Kianto et al., 2013 s.113) 

Triple Bottom Line (3BL) Paradigma 3BL:n taustalla on, että yrityksen menestystä tai 

suorituskykyä ei viime kädessä pitäisi mitata pelkästään taloudellisella tuloksella vaan myös 

yrityksen toiminnan vaikutusten osalta yhteiskuntaan ja ekologiseen ympäristöön. 3BL mittaa 

yrityksen taloudellista, sosiaalista/eettistä ja ympäristöön liittyvää suorituskykyä. (Norman & 

MacDonald 2004, s.243-244) 

Vastuullinen kilpailuetu (SCA, Sustainable Competitive Advantage) Resurssi-perusteiseen 

teoriaan perustuva ajatus vastuullisuuden mukanaan tuomasta, strategisesti arvokkaasta 

kilpailuedun lähteestä. (McWilliams & Siegel 2011, s.1480-1481) 

Yritysvastuu (CR, Corporate (Social) Responsibility) Yritysvastuun idea keskittyy ajatukseen, että 

yritystä voidaan pitää sosiaalisesti ja eettisesti vastuussa tekemisistään koskien laajaa joukkoa 

erilaisia sidosryhmiä, kuten työntekijöitä, asiakkaita, rahoittajia, toimittajia, ammattiliittoja, 

lainsäätäjiä ja mediaa eli laajassa mielessä koko yhteiskuntaa. (Markley & Davis 2007, s.766) 

Yritysvastuu ei voi vastata, eikä vastaa käsitettä kestävyys, sillä vastuu on suhteellista ja kestävyys 

absoluuttista (Heikkurinen 2010, s. 143) Yrityksen kestävyyteen liittyviä toimenpiteitä, 

toimintamalleja ja prosesseja kutsutaan yritysvastuuksi silloin, kun ne ovat yritykselle 

vapaaehtoisia, eivätkä perustu lakiin tai muihin säädöksiin. (Høgevold et al. 2014, s. 365) 

1.5 Tutkimuksen teoreettinen tausta 
 

Wasiluk:in tutkimuksen mukaan aineettomalla pääomalla näyttäisi olevan tärkeä rooli 

yritysvastuun operationalisoimisessa (Wasiluk 2013, p. 118-120) ja tähän ajatukseen perustuen 

yritysvastuun toteuttamisen tutkiminen pelkästään, alun perin John Elkingtonin luomaan 

vastuullisuuden kolmeen peruspilariin perustuen (3BL=Triple Bottom Line); taloudellinen-, 

sosiaalinen- ja ympäristö vastuu (Elkington 2006, s. 523-524) ei välttämättä tuo esiin aineettoman 

pääoman roolia yritysvastuun toteuttamisessa. Yhdistämällä aineettoman pääoman komponentit 
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eli inhimillinen pääoma, suhdepääoma ja rakennepääoma (Kianto et al. 2019, s. 5) ja edellä 

mainittu John Elkingtonin 3BL (Triple Bottom Line / Elkington 2006, s. 523-524), saadaan 

kokonaisvaltaisempi käsitys yritysvastuun toteuttamiseen liittyvistä aineettoman pääoman 

resursseista. Joitakin aiempia tutkimuksia, joissa vastuullisuutta sekä aineetonta pääomaa 

käsitellään jossain määrin yhdessä, on tehty. Näistä esimerkkeinä mm. aiemmin johdantoluvussa 

esiin tuodut Massaro & Dumayn (2018) sekä Wasiluk:in 2013 tutkimukset. Kuitenkaan sellaisia 

tutkimuksia, joissa kokonaisvaltaisesti otettaisiin huomioon kaikki aineettoman pääoman 

komponentit (Kianto et al. 2019, s. 5) ja John Elkingtonin 3BL:n (Triple Bottom Line, Elkington 

2006, s.523-524) muodostama kokonaisuus, ei tunnu löytyvän kirjallisuudesta.  

Tutkimuksessa keskitytään jäsentämään aineettomaan pääomaan sisältyviä erilaisia resursseja, 

joita hyödynnetään yritysvastuun toteuttamisessa. Tutkimus nojaa Wernerfeltin (1984, 171-175) 

teoriaan, joka laajentaa taloustieteiden perinteistä näkökulmaa koskien resursseja.  Esimerkiksi 

asiakassuhteet, rekrytointi prosessit, tuotanto prosessi ja jopa hallinnolliset prosessit voidaan 

ottaa huomioon erilaisina resursseina, joiden avulla yritys saavuttaa asettamansa tavoitteen, joka 

tässä tutkimuksessa on yritysvastuun toteuttaminen.  (Wernerfelt 1984, 171 - 175) Koska aiempia, 

aineettoman pääoman komponentit ja 3BL:n kokonaisvaltaisesti yhdistäviä tutkimuksia ei 

löytynyt, teoriaosuutta tukemaan pyrittiin valitsemaan artikkeleita edellä mainittuihin 

resurssiperusteiseen teoriaan, yritysvastuuseen, vastuullisuuteen sekä aineettomien pääoman 

hyödyntämiseen liittyen ja näiden avulla pyritään muodostamaan teoreettista taustaa tähän 

tutkimukseen.  

1.6 Tutkimuksen viitekehys 

 

Tutkimuksen viitekehykseksi muodostetaan edellä luvussa 1.5. mainittujen aineettoman 

pääoman viitekehyksen; inhimillinen-, suhde-, ja rakennepääoma (Kianto et al. 2019, s. 5), sekä 

perinteisen, alun perin John Elkingtonin (Elkington 2006, s.523-524) muodostaman 3BL:n (Triple 

Bottom Line) muodostama kokonaisuus. Tutkimusaiheen laajasta ja abstraktista luonteesta 

johtuen aineettoman pääoman viitekehyksen laajentavaa ja tarkentavaa osuutta (uudistumis-, 

luottamus- ja yrittäjyyspääoma (Inkinen et al. 2019 s. 1163) käsitellään yhtenä kokonaisuutena. 



11 
 

 

Elkingtonin 3BL on valittu siksi, että edelleen käytössä olevat vastuullisuuden raportointiin 

liittyvät mallit, mm. GRI - standardit (Global Reporting Initiative) perustuvat Elkingtonin luomaan, 

vakiintuneeseen jaotteluun, vaikka itse GRI-standardeja ei tässä tutkimuksessa sellaisenaan 

hyödynnetä. Keskeistä tässä tutkimuksessa on saada ymmärrys siitä, miten aineetonta pääomaa 

hyödynnetään yritysvastuun toteuttamiseen ja minkälaisia yritysvastuuseen liittyviä resursseja 

aineettomaan pääomaan voisi sisältyä. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen perusteella 

muodostetaan matriisi, johon etsitään tutkimuksen empiirisen aineiston perusteella sisältöä. 

Tämän työn tavoite ei ole pelkästään löytää tapoja, millä aineetonta pääomaa hyödynnetään 

yritysvastuussa vaan tavoitteena myös testata, onko mahdollista luoda uusi yritysvastuun 

aineettoman pääoman viitekehys. Matriisin avulla on tarkoitus havainnollistaa ja jäsennellä 

minkälaisia aineettoman pääoman resursseja liittyy yritysvastuuseen ja kuinka yritykset voisivat 

paremmin hyödyntää näitä resursseja yritysvastuun kehittämisessä, luomisessa ja 

ylläpitämisessä.  

                

Kuvio 2. Tutkimuksen viitekehys (Mukaillen: Kianto et al. 2019, Elkington 2006) 

 

2. RESURSSIPERUSTEINEN TEORIA 
 

Tässä luvussa keskitytään resurssiperusteinen teorian taustoihin; minkälainen historia kyseisen 

teorian taustalla on ja keiden tutkijoiden oivallusten sekä ajatusten perusteella varsinainen 

resurssiperusteinen teoria sai alkunsa. Jotta näistä taustoista saisi paremman ymmärryksen, on 

syytä keskittyä myös kyseisiin vuosikymmeniin liittyviin yhteiskunnallisiin tapahtumiin, sillä ne 
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heijastuivat vahvasti yritysten toimintamalleihin sekä asemointiin suhteessa kilpailijoihin ja 

lopulta resurssiperusteisen teorian syntymiseen. Tämä tutkimus nojaa vahvasti 

resurssiperusteiseen teoriaan, sillä tämän tutkimuksen tavoitteena on jäsentää, minkälaisia 

yritysvastuun toteuttamiseen liittyviä resursseja tutkittavien yritysten aineettomaan pääomaan 

sisältyy. 

2.1 Resurssiperusteisen näkökulman - ja teorian taustat 
 

Resurssiperusteinen näkökulma pohjaa ajatukseen, jonka mukaan yritysten tuote- ja 

palvelutuotannon taustalla vaikuttavat heterogeeniset resurssiryppäät tai kyvykkyydet ja 

yritykset, jotka omaavat näistä parhaimmat kykenevät saavuttamaan parhaimmat kilpailuedut 

(Peteraf 1993, s. 180). Nämä heterogeeniset resurssiryppäät ovat sekä aineellisia että 

aineettomia pääomia, joihin luetaan mm. yrityksessä olevat teknologiset taidot, johtamistaidot, 

yrityksen ainutlaatuiset prosessit sekä rutiinit ja edellä mainittuihin liittyvä tieto sekä informaatio. 

(Barney et al. 2011, s. 1300) Vaikka resurssiperusteinen näkökulma perustuu pitkälti Penrosen 

oivallukseen jo 1950-luvun lopulla siitä, että yrityksellä käytössä olevat ainutlaatuiset resurssit 

muodostavat yrityksen kilpailukyvyn lähteen ja resurssien puute on kasvun este ja Lippmanin sekä 

Rumeltin (1982) ajatuksiin ainutlaatuisten resurssien vaikeasta jäljiteltävyydestä, varsinaisesti 

resurssiperusteista teoriaa edeltävä resurssiperusteinen näkemys muodostui Wernerfeltin 

vuonna 1984 julkaisemassa artikkelissa A resource-based view of the firm (Barney et al. 2011, s. 

1300-1301). Osittain tähän oli syynä varmasti se, että yritysten suunnitteluna painopisteenä 

1960-luvulla ja 1970-luvun alussa oli erilaistaminen. Igor Ansoff mallinsi strategia prosessia ja hän 

yritti löytää ratkaisua siihen, minkälaisella prosessilla yritykset voisivat mallintaa itsellensä 

strategian. Strategiset päätökset liittyivät olennaisesti Ansofin mielestä yrityksen 

tuotekokonaisuudesta päättämiseen. Kyseisillä vuosikymmenillä luotettiin suunnittelun 

kaikkivoipaisuuteen. Ajatukset kuitenkin muuttuivat vuosien 1974 ja 1979 öljykriisien myötä, joka 

johti uudenlaiseen makroekonomiseen tilanteeseen ja huoli energian saannista kyseenalaisti 

liiketoiminnan lähtöolettamat, joissa energian hinta oli vakio. Pääpaino suunnittelusta siirtyi 

strategiseen asemointiin suhteessa kilpailijoihin, jonka tarkoituksena oli kannattavuuden 

lähteiden etsiminen ja suorituskyvyn parantaminen ja sitä kautta kilpailuedun saavuttaminen.   
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(Grant 2008, 15-16, 71-73). Tultaessa 1980-luvulle toisaalta myös resurssiperusteinen näkökulma 

oli kehittynyt Penrosen alkuperäisistä ajatuksista ja kehittyi edelleen eri tutkijoiden toimesta 

ottaen huomioon resurssina mm. organisaation kulttuurin (Barney et al. 2011, s. 1301 - 1302). 

Kyseistä vuosikymmentä dominoi edelleen yrityksen ulkoiseen ympäristöön keskittyvät 

viitekehykset, joista tunnetuimpia on Porterin viiden voiman malli (Barney et al. 2011, s.1300).  

 

1990-luvulla uudet digitaaliset innovaatiot, internet ja matkapuhelin teknologia muuttivat 

perustavanlaatuisesti kaupankäyntiä ja kanssakäyntiä eri tahojen välillä. Porterin viiden 

kilpailuvoiman mallia alettiin kritisoimaan sen johtuen staattisesta luonteesta, sillä sen avulla ei 

pystytty mallintamaan strategisessa kilpailussa vaikuttavaa, eri tahojen välillä tapahtuvaa 

vuorovaikutusta monimutkaisessa kilpailuympäristössä. Syvempää ymmärrystä etsittiin jo 1980-

luvulla kehitetyistä peliteorioista (Grant 2008, s. 16, 101-102) sekä alettiin toden teolla 

keskittymään yritysten sisäisiin kilpailuedun lähteisiin resurssiperusteisen näkemyksen edelleen 

kehittyessä (Barney et al. 2011 s. 1301, Grant 2008, s. 125) Houkuttelevien markkinoiden ja 

suotuisien kilpailuasetelmien etsinnästä luovuttiin ja alettiin keskittymään yrityksen sisäisiin 

resursseihin ja kykyihin, joiden avulla pyrittiin saavuttamaan yksilölliset tavat toimia ja muodostaa 

ainutlaatuinen strategia (Grant 2008, 16, 125). Kyseisellä vuosikymmenellä resurssiperusteisen 

teorian liittäminen mm. strategisen johtamiseen tutkimukseen toi perustavanlaatuisia uusia 

oivalluksia alan tutkijoille. (Barney et al. 2011. s. 1304). 

 

1990-luvun loppupuolella alkanut tiedon vallankumous ja teknologia jatkoivat kuitenkin 

kehityskulkuaan. Syntyi uudentyyppisiä markkinoita ja niiden mukana uusia uhkia sekä 

mahdollisuuksia. Maailmanlaajuinen verkostoituminen mahdollisti aivan uudenlaista kilpailua 

kansainvälisillä markkinoilla. Ympärivuorokautinen tietotulva globaalissa taloudessa vaikeutti 

merkittävästi tulevan kehityksen ennakoimista. Kestävän kilpailuedun saavuttaminen oli 

muuttunut yhä vaikeammaksi useilla toimialoilla ja sen lähteenä alettiin pitämään dynaamisia 

kyvykkyyksiä oppivassa organisaatiossa. (Grant 2008, 16, 449-450). Tämän yleisen kehityksen 

myötä 2000-luvulle tultaessa myös resurssipohjainen näkökulma oli saavuttanut Barneyn et al. 

(2011 s. 1301) mukaan ”sellaisen tarkkuuden ja hienostuneisuuden tason”, että sitä voitiin alkaa 
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kutsua teoriaksi. Resurssinperusteisella näkökulmalla oli myös vahva vaikutus muihin alkaviin 

perspektiiveihin, kuten tietoperusteiseen näkökulmaan sekä edellä mainittuihin dynaamisten 

kyvykkyyksien näkökulmaan (Barney et al. 2011 s. 1303). Epävarmuuden seurauksena myös 

pysyvät arvot sekä eettisyys olivat saaneet jalansijaa strategisessa ajattelussa. Yhtenä suurimpana 

haasteena yrityksille onkin löytää tapoja, miten yritys voi yhdistää vastuulliset toimintatavat 

kilpailukyvyn etsintään siten, että se samalla voi varmistua yhteistyökumppaneidensa 

vastuullisesta toiminnasta (Barney et. al 2011, s. 1310-1311). Organisaatio ekologit puhuvat 

sosiaalisesta legitimiteetistä, jonka mukaan yrityksen olemassaolon oikeutusta tukee yrityksen 

taholta tuleva kunnioitus ympäröivän yhteiskunnan arvoja kohtaan. Grant puhuu ”strategisesta 

yhteensopivuudesta” (”Strategic Fit”), joka tarkoittaa yrityksen strategian yhteensopivuutta 

taloudellisen, sosiaalisen ja biologisen ympäristön kanssa edellytyksenä strategian 

onnistumiselle. (Grant 2008, 13, 446) 

 

3. YRITYSVASTUUN TAUSTA JA ULOTTUVUUDET SEKÄ MERKITYS STRATEGIASSA 
 

Luvussa 3. käsitellään yritysvastuun historiaa ja yritysvastuuseen liittyvien keskeisten ajatusten 

merkitystä liiketoiminnassa. Yritysvastuun toteuttamiseen liittyvien vastuullisten toimintamallien 

implementoinnissa on teorian pohjalta nähtävissä viisi eri vaihetta, joita käsitellään alaluvussa 

3.2. Eri implementoinnin vaiheet antavat viitteitä yritysvastuun maturiteetista, joka vuorostaan 

heijastuu aineettoman pääoman rooliin yritysvastuun toteuttamisessa. Alaluvuissa 3.3-3.5 

käsitellään yritysvastuun kolmea eri ulottuvuutta (taloudellinen-, sosiaalinen- ja ympäristövastuu) 

syvällisemmin. Sen jälkeen alaluvussa 3.6 perehdytään yritysvastuun merkitykseen strategiassa ja 

resurssien sekä kyvykkyyksien rooliin kilpailukyvyn muodostumisessa. 

3.1 Yritysvastuun tausta ja merkitys liiketoiminnassa 

   

Yritysvastuun juuret löytyvät 1960-luvun USA:sta, jossa erilaiset aktivistiryhmät alkoivat levittää 

ajatusta yritysten laajemmasta vastuusta yhteiskunnallisesti. Vasta 1970-luvulla yritysvastuu 

kuitenkin alkoi saada painoarvoa, kun siihen liittyviä asioita sisällytettiin lainsäädäntöön. 

Samoihin aikoihin perustettiin yritysvastuuseen sisältyviä aiheita ajavia organisaatioita, mm. EPA 
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(Environmental Protection Agency) ja EEOC (Equal Employment Opportunity Commission). Näinä 

kyseisinä yritysvastuun alkuvuosikymmeninä yritysvastuu määriteltiin “yrityksen päätöksiksi ja 

toimenpiteiksi, joiden taustalla on ainakin osittain myös muut syyt kuin vain taloudelliset tai 

tekniset syyt”. (Carroll 1991 s. 39) Alkoi muotoutua ajatus siitä, että yritysten toiminta pitäisi olla 

kestävällä pohjalla koko ympäröivää yhteiskuntaa ajatellen. Vuonna 1987 Yhdistyneiden 

kansakuntien komissiossa Gro Hartlem Bruntland linjasi laajennetun käsitteen koskien kestävää 

kehitystä, jonka mukaan tällä hetkellä olemassa olevat sukupolvet eivät saa toiminnallaan 

vaarantaa tulevien sukupolvien elinoloja ja toimintaedellytyksiä. Tätä ajatusta on vienyt 

eteenpäin John Elkington luomalla vuonna 1997 uudenlaisen tavan mitata yritysten suorituskykyä 

taloudellisen suorituskyvyn lisäksi, lisäämällä taloudellisten mittareiden rinnalle sosiaalista ja 

ympäristövastuuta koskevat mittarit. (Norman & MacDonald 2004, s.244) Yritysvastuu on 

eräänlainen sosiaalinen ”sopimus” yhteiskunnan ja yritysten välillä ja se tarjoaa järkiperustan ja 

oikeutuksen yrityksen olemassaololle. Tässä ”sopimuksessa” määritellään vastavuoroisesti 

hyödyllinen vaihdanta, joka ylläpitää yrityksen verkostosuhteita. Se myös laillistaa yrityksen 

oikeuden operoida yhteiskunnassa tuottaen tavaroita ja palveluita tässä yhteisesti sovitussa 

viitekehyksessä. (Theodore 2014, s. 24-25)  

 

Yritysvastuu liittyykin ensisijaisesti yrityksen sidosryhmiin (Carroll 1991, s. 43) ja sidosryhmien 

kautta laajempaan kokonaisuuteen, jota kutsutaan kestäväksi kehitykseksi.  John Theodore 

määrittelee, John Elkingtonia mukaillen, kolme isoa kestävän kehityksen osa-aluetta, joihin 

yritysvastuu keskittyy. Ensimmäinen on ekologinen osa-alue ja se edellyttää nykyhetken 

tarpeiden tyydyttämistä käyttäen tehokkaasti planeetan resursseja hyväksi, kuitenkin 

vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä tyydyttää omat tarpeensa, ihmisten ja eri lajien 

säilymistä sekä ekologista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa (vrt. Gro Hartlem Bruntlandin 

määritelmä). Seuraava osa-alue on sosiologinen ja se koskee oikeudenmukaista ja humaania 

yhteiskuntaa, sellaisen työn luomista, joka tuottaa ihmisarvoa ja mahdollisuuden ihmisille 

toteuttaa itseänsä sekä taloudellista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Tämä liittyy yrityksen 

ulkoiseen makroympäristöön. Kolmas osa-alue liittyy sisäiseen ympäristöön ja keskittyy 

organisaation kasvuun, tuloksellisuuteen, funktionaalisiin yksiköihin, hierarkiaan ja organisaation 
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perusteisiin. (Theodore 2014, s.24) Tämän näkemyksen mukaan yrityksen vastuullinen toiminta 

ja yritysvastuun toteuttaminen palvelee, vaikkakin vain pienessä mittakaavassa, globaalia 

kokonaisuutta, jossa yritysten vastuullinen toiminta yritysvastuuta toteuttamalla liittyy yritysten 

osallistumiseen planeetan hyvinvointiin, ihmisten sekä muiden lajien selviytymiseen ja 

ihmisarvoisen työn luomiseen eli kokonaisuuteen, jota kutsutaan kestäväksi kehitykseksi. Erään 

määritelmän mukaan yritysvastuu voidaan nähdä ”uutena ja kehittyvänä johtamisfilosofiana, joka 

käsittelee organisaation kasvua ja kannattavuutta, ympäristön suojelua, sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa”. (Theodore 2014, s. 23-25)  

3.2 Yritysvastuun implementoinnin vaiheet 

 

Toimialasta ja sidosryhmiltä tulevasta paineesta riippuen yritykset voivat olla hyvin eri tasoilla 

yritysvastuuseen liittyvien vastuullisuusasioiden implementoinnin vaiheissa. Høgevold et al. 2014 

mukaan yritykset voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen sen mukaisesti, missä laajuudessa ja miten 

syvälle vastuullisuuteen liittyviä asioita on sisällytetty yrityksen toimintaan. Høgevold et al. 

tutkivat norjalaisia, jo pidemmän aikaa yritysvastuuta toteuttaneita yrityksiä ja näiden yritysten 

läpikäymiä, vastuullisuuden implementointiin liittyviä prosesseja. Tutkittavissa yrityksissä 

vastuulliset liiketoimintamallit olivat olleet käytössä keskimäärin 10-20 vuotta. Yrityksen 

asemoituessa tasolle 3 taulukossa 1. voidaan todeta, että yritys toteuttaa yritysvastuuta, sillä 

tasolla 3 yritys vie vastuulliset toimintatavat pidemmälle kuin mitä laki ja asetukset, compliance 

vaatii. (Høgevold et al. 2014, s. 357-368)  

 

Taulukko 1. Vastuullisten toimintamallien implementoinnin vaiheet (Høgevold et al. 2014 s. 365) 
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Vaiheessa kolme olevien yritysten liiketoimintamallit sekä vastuulliset liiketoiminnan käytännöt 

ulottuvat niin pitkälle, että yritysvastuun mukanaan tuomat hyödyt ylittävät alkuperäiset 

investoinnit. Tasolla 4 vastuullisuus on integroitu yrityksen strategiaan. Vaiheessa viisi 

liiketoiminta perustuu lähtökohtaisesti vastuullisuuteen eikä edellä mainittuja, tasoa viisi 

edeltäviä vaiheita ole lainkaan. (Høgevold et al. 2014, s. 365) 

Yritykset tekevät vastuullisuuteen liittyviä aloitteita kuitenkin monista eri syistä. Jotkut yritykset 

keskittyvät vastuullisuuteen brändin sekä imagon vuoksi tai välttääkseen huonon maineen 

yrityksenä, joka ei sitoudu vastuullisuuteen. Joissain yrityksissä nähdään sitoutuminen 

avainasiana kulujen kurissa pitämiseksi. Brändin arvon lisäämiseksi toisissa yrityksissä pyritään 

vastuullisuus viemään syvälle yrityksen arvoihin ja kulttuuriin. (Galpin & Whittington 2012, s.  40) 

Høgevold et al. mukaan alkusysäyksenä vastuullisten toimintamallien käyttöönotolle oli usein 

ympäristönäkökohdat. Tästä alkusysäyksestä lähti liikkeelle tapahtumaketju, joka eteni 

liiketoiminnan eri osa-alueille, joissain kohdin melko systemaattisesti suunniteltuna ja toisinaan 

ilman ennalta määritettyä lähestymistapaa. Vastuullisten liiketoimintamallien suunnittelu ja 

toteutus näytti tämän tutkimuksen mukaan olevan jatkuva oppimisprosessi, joka tuotti 

edetessään arvokasta tietoa yritykselle. (Høgevold et al. 2014, 368-370) 

                         

Kuvio 3. Vastuullisten liiketoimintamallien kehittäminen (Høgevold et al. 2014, s. 368) 

Kuitenkin huolimatta siitä, mikä perimmäisenä ajurina vastuullisille liiketoimintamalleille oli alun 

perin, konseptuaalinen vastuullisuuden liiketoimintamalli sisältää Høgevold et al. 2014 

tutkimuksensa mukaan 3 vaiheittaista ja osittain päällekkäistä näkökohtaa: ympäristö 
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toimenpiteet, sosiaaliset näkökohdat ja taloudelliset vaikutukset. Rajapinnat näiden kolmen 

näkökohdan välillä ovat monimutkaisia, dynaamisia ja vuorovaikutteisia. (Høgevold et al. 2014, 

368-369) 

 

Vaikka yritysvastuun evoluutio on erilainen eri yrityksissä johtuen toimialasta ja erityyppisistä 

sidosryhmistä, jotka yrityksiin vaikuttavat, on kuitenkin nähtävissä samankaltaisuutta 

erilaistenkin yritysten välillä yritysvastuun implementoinnin eri vaiheissa. Erään analyysin 

mukaan tämä evoluutio voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, jossa lähtökohtana vastuullisiin 

toimintamalleihin siirtymisessä on riskienhallinta näkökulma, jota luonnehtii erilaiset sekalaiset 

toimenpiteet liittyen vastuullisuuteen. Varsinaisia vastuullisuusohjelmia ei ole ja vastuullisuuteen 

liittyvien toimenpiteiden avulla pyritään suojelemaan yrityksen mainetta. Seuraavassa vaiheessa, 

jota kutsutaan integroiduksi vaiheeksi, vastuullisuus sisällytetään systemaattisemmin yrityksen 

olemassa oleviin toimintamalleihin ja vähitellen edetään niin pitkälle, että yrityksissä aletaan 

muuttamaan liiketoimintamalleja siten, että ne sisältävät sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä 

vastuita. Vastuullisuus sisällytetään yrityksen viestintään ja samalla aletaan aktiivisesti 

miettimään, miten vastuullisuutta voitaisiin hyödyntää kilpailuedun näkökulmasta. Kolmatta 

vaihetta kutsutaan kansalaisuusvaiheeksi (Citizenship Stage), johon liittyy yrityksen ylimmän 

johdon sitoutuminen muutosjohtajuuteen vastuullisuuden integroimiseksi yrityksen missioon. 

Suhteet sidosryhmiin perustuvat tässä vaiheessa pitkäaikaiseen vastuullisuuden kehittämiseen 

toisin kuin aiemmissa vaiheissa, jossa suhteet sidosryhmiin vastuullisuuden osalta perustuivat 

yksittäisten vastuullisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. (Castello´ & Lozano 2009, s. 

378-381) 

3.3 Taloudellinen vastuu 

 

Yritysten taloudellisen vastuun perusta rakentuu taloudelliselle kannattavuudelle ja 

kilpailukyvylle. Jotta yritys kykenee kantamaan sekä sosiaalista vastuuta että ympäristö vastuuta 

suhteessa sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin, on taloudellisen suorituskyvyn oltava kunnossa. 

Huolehtimalla taloudellisesta suorituskyvystään yritys tukee ympäröivää yhteiskuntaa 

edesauttamalla julkisten palveluiden tuottamista maksamalla mm. yhteisöveroa sekä 
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sosiaaliturvaan liittyviä maksuja ja tarjoamalla työtä sekä ammatillisen kehittymisen 

mahdollisuuksia työntekijöille. Taloudellisesti menestyvät yritykset tukevat kotimaan talouden 

kehittymistä ja luovat perusta suomalaisten yritysten kilpailukyvylle kansainvälisessä 

toimintaympäristössä. Länsimaissa taloudellinen vastuu perustuu pitkälti lainsäädäntöön ja sitä 

pidetään minimitasona taloudelliselle vastuulle. Minimitasoa pitivät yllä ja samalla täydentävät 

yritysten omaan hallintoon liittyvät periaatteet, toimintaohjeet ja politiikat (Code of Conduct). 

Erilaisia sisäisiä toimintaohjeita ja politiikkoja ovat mm. riskienhallintaan, tietoturvaan, rahoitus- 

ja hinnoittelupolitiikkaan, liiketoimintaan liittyvään vakuuttamiseen, liikelahjojen antamiseen ja 

vastaanottamiseen sekä sisäpiiritoimintaan liittyen. Lainsäädäntöön perustuvien ja 

lainsäädännön vaatimusten ylittävien toimintaohjeiden tarkoituksena on taata yritystoiminnan 

jatkuvuus, joka on yrityksen kaikkien, sekä ulkoisten että sisäisten sidosryhmien etu. (EK 2006, s. 

13) Taloudellista vastuuta sijoittajien näkökulmasta arvioitaessa, yrityksen aineettoman pääoman 

arvioiminen on Doan & McGillivrayn mukaan entistä tärkeämpää.  Taloudelliset luvut kertovat 

yrityksen menneisyydestä, jotka toki ovat myös oleellista tietoa ja luovat perustan yrityksen 

tulevaisuuden menestykselle, mutta liiketoiminnan jatkuvuuden arvioimisessa yrityksen 

tilinpäätöksen ja taseen läpikäynti ei välttämättä ole riittävää.  Potentiaalisia sijoituskohteita 

arvioitaessa tarkastelun kohteeksi otettavia aineettomaan pääomaan sisältyviä asioita voisivat 

olla mm. brändin arvo, yrityksen maine, investoinnit inhimilliseen pääomaan ja yrityksen 

johtamisjärjestelmät. Esimerkiksi vastuulliseksi arvioitu brändi voi olla korvaamattoman tärkeä 

yrityksen tulevaisuudelle.  (Doan & MacGillivray 2001, Luvut 3.3-3.5) 

 

Yrityksen taloudellinen vastuu kytkeytyy monin tavoin yritysvastuun kahteen muuhun 

ulottuvuuteen eli sosiaaliseen- ja ympäristövastuuseen. Perinteisesti taloustieteessä on keskitytty 

niukkojen resurssien allokointiin siten, että niistä saataisiin mahdollisimman paljon taloudellista 

hyötyä tuotantoprosessin seurauksena. Tämä ajatus resonoi tilanteessa, jossa yhä niukkenevien 

luonnonvarojen allokointia joudutaan tarkkaan puntaroimaan. Taloudellista vastuullisuutta 

voitaisiin luonnehtia prosessiksi, jossa niukkoja luonnonvaroja allokoidaan sekä samalla 

suojellaan, esimerkiksi ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavilla tuotantomuodoilla. 

(Doan & MacGillivray 2001, Luku 3.0) Erilaisten materiaalien tehokas käyttö tuotantoprosesseissa 
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ja hukkien sekä ylijäämien välttäminen ovat keskeisiä taloudellisen vastuun toteuttamisessa. (EK 

2006, s. 7) Taloudellinen vastuu ulottuu yrityksen välittömän ympäristön lisäksi ulkomaisten 

yhteistyö- ja tytäryhtiöiden sekä hankintaketjujen kautta, usein jopa toiselle puolelle maailmaa. 

Tällöin haasteeksi muodostuvat kohdemaissa toimiva lainsäädäntö, kulttuurierot sekä paikalliset 

toimintatavat. (EK 2006, s. 8) Miten esimerkiksi kannetaan aitoa taloudellista vastuuta kotimaisen 

emoyhtiön lainsäädäntöön ja liiketoimintakulttuuriin perustuen maissa, joissa yleisesti 

hyväksyttynä toimintatapana on sidosryhmäsuhteiden edistämiseksi antaa tavanomaisia 

liikelahjoja arvoltaan ylittäviä lahjoja erilaisille paikallisille sidosryhmille? 

3.4 Sosiaalinen vastuu 

 

Kuten taloudellisen vastuun, myös sosiaalisen vastuun perusta löytyy länsimaissa 

lainsäädännöstä. Esimerkiksi työnantajan ja työntekijän välisestä vastavuoroisesta suhteesta 

säädetään Suomessa työsopimuslain 2. luvun yleisvelvoitteessa (55/2001 2.1§), jonka mukaan 

”työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan sekä työntekijöihinsä että työntekijöiden 

keskinäisiä suhteita”. Samassa pykälässä on työnantajalle myös määrätty velvoite huolehtia 

yrityksen toimintaa muutettaessa tai kehitettäessä työntekijän mahdollisuuksista suoriutua 

työstään. Sen lisäksi ”työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä 

kykyjensä mukaan työurallaan etenemiseksi”. (Työsopimuslain 2. luvun yleisvelvoite (55/2001 

2.1§) Jo työsopimuslain perusteella siis katsotaan, että työtä tarjoava yritys on velvollinen 

kantamaan sosiaalista vastuuta työntekijöistään. Laissa säädetään myös minimitaso mm. 

työnterveyshuollon järjestämiselle, työturvallisuudelle ja tasa-arvolle. Voidaankin ajatella, että 

yrityksen sosiaalisen vastuun toteuttaminen lähtee liikkeelle työntekijöiden hyvinvointia ja 

ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia tukevista toimenpiteistä.  

 

Yritystoiminnan kansainvälinen ulottuvuus tuo kuitenkin suuria haasteita erityisesti sosiaaliseen 

vastuuseen. Monilla suomalaisillakin yrityksillä on Suomen rajojen ulkopuolelle ulottuvia 

hankintaketjuja tai jopa hankintaverkostoja, vaikka varsinaisia tytäryrityksiä ei muualla 

maailmassa olisi. Toisaalta Suomeen tulee yhä enemmän työntekijöitä muualta maailmasta, jo 

pelkästään kausityöhön. Paljon tähän liikehdintään liittyen on viime vuosina puhuttu ihmisten 
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perusoikeuksista ja niihin kohdistuvista erilaisista rikkomuksista eli ns. ihmisoikeusrikkomuksista, 

jotka välittömästi tai välillisesti liittyvät myös yritysten toimintaan. Näiden keskusteluiden 

yhteydessä on tosiaan syytä muistaa, että ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu valitettavasti myös 

Suomessa, huolimatta jo hyvällä tasolla olevasta työlainsäädännöstä. Artikkelissaan ”Labour 

exploitation as corporate crime and harm” tutkijat Jon Davies ja Natalia Ollus tuovat esiin sen, 

miten hyväksikäyttö mahdollistetaan periaatteessa laillisten liiketoiminnan käytäntöjen kautta, 

vaikuttaen kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin, suuryritysten monimutkaisissa 

hankintaverkostoissa työskenteleviin henkilöihin. Esimerkkinä heillä Suomesta on siivousala, 

jossa isommat firmat ulkoistavat siivouspalvelut pienille, alle viiden hengen yrityksille. Vaikka 

nämä isommat firmat toimivat lakien puitteissa, niillä on kuitenkin välitöntä vaikutusvaltaa 

aiheuttaa hintakilpailua pienissä alihankkijoissa, jotka vuorostaan vierittävät paineen 

työntekijöilleen tai omille alihankkijoilleen. Samaan aikaan siivousalalla alihankkijoiden 

työntekijöistä valtaosa alkaa olla ulkomaista työvoimaa, joille suomalaiset työelämän 

perusoikeudet eivät ole tuttuja. Näin olosuhteet hyväksikäytölle ja jopa ihmisoikeusrikkomuksille 

on luotu. (Davies & Ollus 2019, s. 91-96) Merkille pantavaa on se, että Suomessa tapahtuva 

työntekijöiden hyväksikäyttö ei koske vain siivousalaa tai ravintola, -ja rakennustoimialaa, joista 

yleisimmin puhutaan, vaan myös muita teollisuuden aloja. Ilmi on tullut ihmiskaupan 

tunnusmerkit täyttäviä tapauksia mm. koskien puutarhatavarayritystä ja muovialan yritystä. 

Hankalaksi tämän kaltaisten tapausten oikeudellisen käsittelyn tekee se, että Suomen 

lainsäädäntö ei ole määritellyt pakkotyön käsitettä. Toisaalta myös tilaajavastuulaki ulottaa 

valvontavelvoitteen ainoastaan yrityksen ensimmäisen sopimuskumppanin toimintaan  (Riikka 

Kostiainen, artikkeli: ”Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö näkyväksi ”Haaste-lehti 1/2018) 

Vaikka Suomen työlainsäädännöllä on 1800-luvun loppupuolelle ulottuvat juuret ja se turvaa 

työntekijöiden perusoikeuksia hyvin, on muistettava, että uudistukset eivät pysy mukana 

käynnissä olevassa valtavassa, globaalissa sosio-teknisessä murroksessa ja sen mukanaan 

tuomissa aivan uudenlaisissa tilanteissa.   

 

Keskeisessä asemassa sosiaalisen vastuun toteuttamisessa ovat myös asiakkaat. Yritysten 

sosiaalinen vastuu suhteessa asiakkaisiin tulee esiin erityisen hyvin esiin elintarviketeollisuudessa 
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- ja lääketeollisuudessa, joiden tuotteilla on suoraan vaikutusta kuluttajien terveyteen.  

Haasteeksi tässäkin kontekstissa nousee raaka-aineisiin liittyvät, eri maihin ulottuvat erilaisista 

hankintaketjuista muodostuvat hankintaverkostot. Useiden raaka-aineita sisältävien elintarvike- 

ja lääketeollisuuden lopputuotteiden turvallisuuden varmistaminen kuluttajille on varsin 

monimutkainen kokonaisuus. Tämän lisäksi kuluttajien tietoisuus liittyen 

vastuullisuuskysymyksiin elintarvike- ja lääketeollisuuden hankintaketjuissa - ja verkostoissa tuo 

lisäpainetta yrityksille niin sosiaalisen, -ympäristö - ja taloudellisen vastuun toteuttamisessa. 

Elintarvike- ja lääketeollisuuden monimutkaisten hankintaverkostojen osalta tulee hyvin esiin 

vastuullisuuden ulottuvuuksien muodostama kokonaisuus, jossa mikään ulottuvuus ei voi toimia 

ilman toisten ulottuvuuksien tukea. Sosiaalisessa vastuussa on kyse ihmisten kokonaisvaltaisesta 

hyvinvoinnista, jota on mahdotonta toteuttaa ilman tervettä luonnonympäristöä ja hyvin 

toimivaa, demokraattista yhteiskuntaa. (Forsman-Hugg et al. 2013, s. 31-32., Milanesi et al. 2020, 

s. 2)  

3.5 Ympäristövastuu 

 

Samoin kuin taloudellinen- ja sosiaalinen vastuu, myös ympäristö vastuu rakentuu lainsäädännön 

pohjalle, joka pitää sisällään sekä kansainvälisen sääntelyn ja sopimukset että kansallisen 

lainsäädännön. Suomi on osapuolena yli sadassa keskeisessä kansainvälisessä ympäristöä 

koskevissa sopimuksissa, joissa on säädetty laaja kirjo erilaisia asioita koskien mm. ilmansuojelua 

eli erilaisten haitallisten aineiden kaukokulkeutumista, otsonikerroksen suojelua sitä 

heikentäviltä yhdisteiltä, meren-, vesien- ja ympäristönsuojelua jätteiltä sekä myrkyllisiltä 

kemikaaleilta ja jätehuoltoa sekä ympäristövaikutusten arviointia.  

(Ympäristöministeriö/kansainväliset sopimukset) Myös EU:n tasolla ympäristöpolitiikka nojaa 

lainsäädäntöön, jonka viime kädessä hyväksyvät EU:n ympäristöneuvosto ja Euroopan 

parlamentti. EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta huolehtii Suomessa 

ympäristöministeriö. Tärkein kansainvälinen Ympäristöministeriön yhteistyöelin on 

Pohjoismaiden ministerineuvosto. Pohjoismaista yhteistyötä tehdään kansainvälisten 

sopimusten painopistealueiden lisäksi kiertotalouden sekä kestävän tuotannon ja kulutuksen 

edistämiseksi. (Ympäristöministeriö/pohjoismainen yhteistyö) Kansallisessa ympäristöä 
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koskevassa sääntelyssä keskeisessä asemassa on Ympäristönsuojelulaki, joka on yleislaki ja jonka 

tarkoituksena on ehkäistä ympäristön pilaamista sekä turvata terveellinen ympäristö ”edistämällä 

luonnonvarojen kestävää käyttöä” ja ”tehostamalla ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten 

arviointia”. Ympäristölakia sovelletaan sekä teolliseen toimintaa että kaikkeen muuhunkin 

toimintaan, josta voi aiheutua ympäristöhaittoja.  (Ympäristönsuojelulaki 527/2014) 

 

Aidosti ympäristövastuuta toteuttavassa yrityksessä osataan noudattaa ympäristöä koskevia 

kansainvälisiä sopimuksia sekä kansallista lainsäädäntöä. Ympäristönäkökulmat otetaan tällöin 

huomioon jo toiminnan suunnittelussa, tuotteiden kehittämisessä ja tuotantoprosessien 

tehostamisessa.  Aitoon ympäristövastuun toteuttamiseen kuuluukin nk. elinkaariajattelu (EK 

2006, s. 29), jossa otetaan huomioon kaikki suorat ja epäsuorat ympäristövaikutukset tuotteen 

valmistusprosessin alusta aina tuotteen käytön lopettamiseen asti. Sen jälkeen itse tuotetta tai 

sen osia ja raaka-aineita pyritään hyödyntämään kierrättämällä. (Ympäristöhallinnon yhteinen 

verkkopalvelu, Etusivu>Kulutus ja tuotanto>Resurssitehokkuus>Elinkaariajattelu) Aidossa 

ympäristövastuun toteuttamisessa toimintaa suunnitellaan kokonaisvaltaisesti, ottamalla 

huomioon tuotantoprosessin lisäksi toimistotiloihin, mahdollisiin varastoihin sekä myymälöihin ja 

logistiikkaan liittyvät erilaiset ympäristönäkökohdat. Veden kulutuksen, energian kulutuksen ja 

kuljetuksiin liittyvien päästöjen vähentäminen sekä kierrätettävien pakkausmateriaalien 

käyttöönotto ovat myös keskeisessä roolissa ympäristövastuun toteuttamisessa. (Naidoo & 

Gasparatos 2018, s. 129-132) 

3.6 Yritysvastuun merkitys strategiassa  

 

Strategian perimmäisenä tarkoituksena on auttaa yritystä saavuttamaan asetetut tavoitteet 

pitkällä aikavälillä. Lähtökohtana strategian muodostamisessa on valinta koskien markkinaa ja 

toimialaa eli ns. yritysstrategia (Corporate Strategy) sekä valitut kilpailutoimenpiteet eli ns. 

liiketoimintastrategia (Business Strategy). (Grant 2008, s. 19) Vastuullisuus vaikuttaa olevan 

strateginen pakko tällä vuosikymmenellä ja sidosryhmien taholta tuleva paine sitä kohtaan vie 

vähitellen kohti uudenlaista toimintatapaa. Yritysten mielenkiinto vastuullisuutta kohtaan 

vahvistuu yleensä yleisen mielipiteen vaikutuksesta. Yleisen mielipiteen lisäksi, muutokset 
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lainsäädännössä, paine sidosryhmien taholta, sekä huoli omasta maineesta ovat pakottaneet jopa 

kaikkein vastahakoisimmat yhteisöjen ja yritysten johtajat ottamaan vastuullisuuden tosissaan. 

Aiemmin ajateltiin, että vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvät asiat ovat vain ohimenevä 

muoti-ilmiö tai oikku. (Galpin & Whittington 2012, s.40)  

Ensisijaisesti yritysvastuu liittyy yrityksen omiin sidosryhmiin ja strategisessa mielessä 

vastuullisuuteen liittyvien päätösten vaikutukset pitäisi huomioida sidosryhmien kannalta. 

Yrityksen kannalta ensisijainen sidosryhmä on se sidosryhmä, jolla on kaikkein eniten valtaa 

suhteessa yritykseen. Toissijaiset sidosryhmät on kuitenkin samalla huomioitava, sillä toissijaisten 

sidosryhmien asema suhteessa yritykseen voi muuttua tulevaisuudessa. (Carroll 1991, s.43-44) 

Yritykset voivat myös pyrkiä hyödyntämään vastuullisuutta strategisessa mielessä kilpailuedun 

lähteenä. Käsitteellä strateginen yritysvastuu ”Strategic Corporate Social Responsibility”, 

viitataan voittoa tavoittelevaan strategiaan, jonka jollain tavoin voidaan katsoa olevan 

vastuullista (Baron 2001, s.17). Yritysvastuuseen liittyviä asioita hyödynnetään silloin kilpailuedun 

lähteinä ”Sustainable Competetive Advantage” (McWilliams & Sielgel 2011, s.1481-1484). 

Wernerfeltin laajennetun resurssinäkökulman mukaan resurssina voidaan pitää mitä tahansa 

aineellista tai aineetonta etua, joka tuo vahvuutta yrityksen toimintaan (Wernerfelt 1984, 171 - 

175). Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi vastuullisuuteen liittyvä osaaminen, toimintamalli tai tieto 

voi muodostua liiketoiminnan kannalta keskeiseksi strategiseksi resurssiksi. Tieto on avaintekijä 

yrityksen kilpailukyvylle ja silloin kun tietoa tutkitaan arvontuottamisen perspektiivistä, se on 

aineetonta pääomaa eli resurssi (Kianto et al. 2019, s.1-3). 

Grantin mukaan yrityksen resurssit ja kyvykkyys ovat avaintekijöitä yrityksen strategian 

muodostamisessa, sillä keskittyminen niihin luo vakaan pohjan etenkin nopeasti muuttuvilla 

teknologiapohjaisilla toimialoilla. Tarkempi analyysi Porterin viiden kilpailuvoiman mallista 

(Porter 2008, s.80) paljastaa, että menestys toimialalla perustuu sopivien resurssien ja 

kyvykkyyksien omaamiseen. Keskittyminen resursseihin ja kyvykkyyksiin tuo perustavanlaatuisen 

etulyöntiaseman verrattuna strategiaan, joka perustuu sopivan toimialan valintaan sekä 

asemoinnin suhteessa siihen. Olennaista on osata erottaa resurssit ja kyvyt. Yksittäiset resurssit 

harvemmin tuovat yksilöllistä kilpailuetua vaan yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen 

organisatorisen kyvykkyyden. Tärkeätä on myös tunnistaa omat ainutlaatuiset aineettomat 
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resurssit. (Grant 2008, 123-141) Barneyn mukaan vakailla resursseilla, jotka voivat tuottaa 

kestävää kilpailuetua, on neljä ominaisuutta: 1) ne ovat arvokkaita siinä mielessä, että ne 

hyödyntävät mahdollisuuksia ja neutraloivat uhkia toimialalla 2) ne ovat harvinaisia suhteessa 

nykyiseen tai potentiaaliin kilpailuun 3) niitä ei voi kilpailijat imitoida ja 4) olemassa ei ole 

strategisesti samankaltaisia korvaavia resursseja, jotka ovat arvokkaita tai harvinaisia (Barney 

1991, s. 105-107). Yritysvastuun toteuttamiseen liittyvistä resursseista, esimerkiksi jonkin 

vastuullisuusongelman ratkaisemiseen kehitetystä teknologisesta innovaatiosta voi 

parhaimmillaan muodostua harvinainen ja arvokas resurssi.  

Heikkurinen (2010) tutki, miten yritys voisi ympäristövastuun avulla erilaistaa strategiaansa ja loi 

sen pohjalta mallin, jonka perusteella kilpailuedun tavoitteleminen voi olla täysin passiivista, 

jolloin kilpailuetuja ei tavoitella, reaktiivista, jolloin saavutettu kilpailuetu pyritään säilyttämään 

tai proaktiivista, jolloin olemassa olevia kilpailuetuja pyritään vahvistamaan. Passiivinen, 

reaktiivinen ja proaktiivinen tapa on riippuvainen kilpailuympäristöstä, kun taas aloitteellinen 

yritysvastuu pyrkii uusien kilpailuetujen tunnistamiseen. Pyramidin huipulla olevassa luovassa 

yritysvastuussa uusia kilpailuetuja luodaan vastuullisuuden avulla. (Heikkurinen 2010, s. 150-151)   

                    

Kuvio 4. Yritysvastuun kilpailuedun viisi tasoa (Heikkurinen 2010, s. 151) 

Grant täydentää Porterin alkuperäistä viiden kilpailuvoiman mallia kuudennella kilpailuun 

vaikuttavalla tekijällä, täydentävillä tuotteilla ja palveluilla. Ne lisäävät alkuperäisen tuotteen tai 

palvelun arvoa toisin kuin korvaavat tuotteet tai palvelut. (Grant 2008, 97 - 100) Vastuullisuus voi 
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olla lisänä muita yrityksen omaisuuseriä parantavana tekijänä, jolloin näistä omaisuuseristä tulee 

arvokkaampia. (McWilliams & Siegel, 2011 s. 1491) Joka tapauksessa, jotta vastuullisuuden kolme 

dynaamista osa-aluetta eli sosiaalinen-, ympäristö- ja taloudellinen vastuu saataisiin toimimaan 

organisaation jokaisella tasolla, se vaatii välttämättä Theodoren (2014) mukaan strategisen 

johtamisen (Theodore 2014, s. 23).  

4. AINEETON PÄÄOMA JA YRITYSVASTUU 

 

Perinteisesti taloustieteissä tärkeimpinä yritysten resursseina on pidetty fyysistä pääomaa kuten 

maa-alueita, tuotantokoneistoa, raaka-aineita ja työvoimaa. Teknologisen kehityksen myötä ja 

uudempien johtamisjärjestelmien näkökulmien mukaan, organisaatioissa pitäisi keskittyä 

enemmän tiedollisiin resursseihin ja älylliseen pääomaan eli aineettomaan pääomaan osa-

alueisiin. (Shahbudin et al. 2011, s. 9530) Aineettomalla pääomalla on keskeinen rooli myös 

aiemmin luvussa 3. käsitellyssä yritysvastuun operationalisoimisessa (Wasiluk 2013, p. 118-120). 

Alaluvussa 4.1 käsitellään aluksi tietoa resurssina aineettomassa pääomassa, sillä 

tietoperusteisilla resursseilla on merkittävä rooli yritysvastuun toteuttamisessa. Alaluvussa 4.2 

käsitellään aineettoman pääoman yhteyttä yritysvastuuseen. Kaikilla aineettoman pääoman eri 

komponenteilla näyttäisi olevan omanlaisensa tärkeä rooli vastuullisten toimintamallien 

implementoinnissa ja sitä kautta yritysvastuun toteuttamisessa. Alaluvuissa 4.3-4.5 perehdytään 

vielä tarkemmin aineettoman pääoman eri komponenttien; inhimillinen-, suhde- ja 

rakennepääoma ja yritysvastuun väliseen keskinäiseen suhteeseen perustuen 

tutkimusartikkeleihin.  

4.1 Tieto resurssina aineettomassa pääomassa 
 

Yhä kasvavasta kilpailu, turbulentti konteksti ja innovaatioiden tulva saa tiedon näyttämään 

samanlaiselta resurssilta liiketoiminnasta kuin fyysiset resurssit. Tiedon luonteeseen resurssina 

liittyy kuitenkin asioita, jotka pitää lähtökohtaisesti ottaa huomioon, kuten esimerkiksi se, että 

tietoa voi olla vaikea pääomittaa tai, että tieto voi nopeasti menettää merkityksensä ja muuttua 

käyttökelvottomaksi, ellei sitä kehitetä jatkuvasti (Bolis et al. 2012, s. 2714) Nonaka kuvaa tiedon 

olevan monikerroksinen käsite, sisältäen useita erilaisia näkökulmia ja joka voidaan loputtoman 
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tiedon tarkoituksen etsimisen kautta määritellä ”perustelluksi tosi uskomukseksi” ja luokitella 

kahteen kategoriaan eli hiljaiseen ja näkyvään tietoon. Tämän ajatuksen osalta Nonaka nojasi 

Michael Polanyin ajatukseen siitä, että tiedämme paljon enemmän kuin osaamme pukea sanoiksi 

(Nonaka 1994, s. 15-16). Nonakan mukaan hiljaiseksi tiedoksi kutsutaan tietoa, joka on syvällä 

yksilön mielessä ja joka on vaikeasti muotoiltavaa ja kommunikoitavaa, sillä se nivoutuu henkilön 

omaan historiaan ja yksilölliseen tapaan oppia. Eksplisiittinen eli näkyvä tieto taas on 

dokumentoitua ja sitä voidaan säilyttää eri formaateissa, joten se on helppo palauttaa, 

organisoida, jäljittää ja jakaa. Näkyvä tieto näyttäytyy rationaalisena, formaalisena ja 

systemaattisena. Tietoa voi myös lähestyä analyyttisesti, jolloin tietoinen tieto muodostuu 

erilaisten tosiasioiden muodostamista viitekehyksistä ja konsepteista, joita voidaan tallentaa 

muistiin ja palauttaa. (Nonaka 1994, s.15-16) Tutkijat ovat määrittäneet myös muita tiedon 

muotoja, joista esimerkkinä ovat mm. selittävä-, prosessuaalinen-, kausaalinen-, ehdollinen-, 

suhteellinen-, kokemusperäinen tieto ja tietotaito (Shahbudin 2011, s. 9531).  

 

Oli tiedon muoto mikä tahansa, se on aina tavalla tai toisella sidottu yksilöihin, aikaan ja paikkaan 

sekä näiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Samoin hiljainen tieto ja näkyvä tieto täydentävät 

toisiaan jatkuvassa dynaamisessa prosessissa organisaation jäsenten sekä ympäristön välillä. 

(Nonaka et al. 2000, s. 8 - 15) Ihmiset eivät vain passiivisesti vastaanota uutta tietoa, vaan 

aktiivisesti tulkitsevat sitä niin, että se sopii heidän omaan maailmankuvaansa ja perspektiiviinsä. 

Siten se, mikä tuntuu järkevältä jossain yhteydessä, voikin muuttua täysin tai jopa menettää 

merkityksensä toisessa yhteydessä ja toisenlaisen tulkinnan kautta. Siitä seuraa, että asioiden 

merkitys muuttuu, kun uusi tieto leviää organisaatiossa. Sekaannus, joka johtuu erilaisista 

tulkinnoista ja joka saattaa johtaa epäjohdonmukaisuuksiin, voi vaikuttaa ongelmalta 

organisaatiossa. Se voi kuitenkin olla myös uuden tiedon kasvualusta, jos organisaation jäsenet 

osaavat suhtautua tarpeeksi kriittisesti tietoon ja jatkuvasti haastaa asioita, joita pitävät itsestään 

selvyyksinä. (Nonaka 2007, s. 166)  

 

Vaikka tiedon luonne resurssina on hyvin erilainen verrattuna aineellisiin resursseihin, yrityksen 

menestyksen kannalta kriittisenä resurssina pidetään työntekijöiden osaamista ja tietoa. Tärkeä 
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kysymys on se, miten organisaatio saisi käyttöönsä henkilöstön osaamisen ja tiedot niin, että ne 

saataisiin koko organisaation hyödynnettäväksi.  Tiedonsiirron suurin haaste on hiljainen tieto. 

Esimerkiksi digitaalisia viestimiä hyödyntäen dokumentoitu tieto on helppo jakaa organisaation 

eri tahoille. (Kalid & Mahmood 2011, 1) Hiljaisen tiedon siirtäminen jopa henkilöltä toiselle voi 

olla vaikeaa, sillä hiljaiseen tietoon nivoutuu henkilökohtaisen kokemuksen lisäksi 

henkilökohtaista intuitiota, oivalluksia ja aavistuksia. Hiljainen tieto on juurtunut henkilön omaan 

tapaan toimia, johon taas vaikuttaa henkilön omat arvot, tunteet ja ideaalit. (Nonaka et al. 2000, 

s. 7) 

 

Huolimatta tiedon erityislaatuiseen luonteeseen resurssina, yrityksen menestyksen kannalta on 

tärkeää saada kaikki mahdollinen tieto siirtymään organisaatiossa. Tiedonsiirrolla tarkoitetaan 

tiedon siirron siirtymistä henkilöltä sekä organisaation eri tasoilta toiselle. Yrityksissä pitäisi pyrkiä 

tukemaan kommunikointia eri tahojen kesken, sillä kyky siirtää tietoa tehokkaasti on yhdistetty 

kestävän kilpailukyvyn saavuttamiseen. Tiedonsiirto ei välttämättä ole toteutettavissa yrityksen 

kannalta aina optimaalisesti, johtuen juuri tiedon luonteesta. Näkyvä eli eksplisiittinen tieto on 

helposti kopioitavissa ja siirrettävissä, mutta samalla sen haluttaisiin olevan vaikeasti siirrettävää 

kilpaileviin yrityksiin.  Toisaalta taas hiljainen tieto pysyy paremmin suojattuna kilpailijoilta mutta 

samaan aikaan sitä ei välttämättä saada täysipainoisesti omankaan yrityksen käyttöön. 

Tietointensiivisessä organisaatiossa tiedon siirtäminen, tiedon imitointi ja tiedon suojaus ovat 

yhtäaikaisia strategioita. Organisaatiot pyrkivät estämään organisaatiolle tärkeän tiedon 

siirtymistä kilpailijoille mutta yrittävät myös samanaikaisesti oppia muiden toimijoiden 

menestyksestä ja epäonnistumisista. (Krylova & Crossan 2016, 1045 - 1047)  

 

Tiedon luomisen, siirtämisen ja hyödyntämisen perustana on olemassa oleva tiedon muodostama 

kokonaisuus, jota Nonaka kutsuu tietopääomaksi (knowledge assets). Aineettomaan pääomaan 

liittyvä tieto ja uuden tiedon luominen on aina sidottu aikaan, paikkaan, kontekstiin sekä 

vuorovaikutukseen. Jos näin ei ole, on kyse informaatiosta. Informaatio muuttuu tiedoksi vasta 

kun se on tulkittu ja sisällytetty tiettyyn kontekstiin, jossa se kuitenkin jatkaa kehittymistään eri 

tasojen dynaamisessa vuorovaikutuksessa. Aineettomaan pääomaan liittyvä tieto on 
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elintärkeässä roolissa organisaation arvonluomisessa ja kestävän kilpailuedun saavuttamisessa. 

Aineettomaan pääomaan liittyvää tietoa voi lähestyä viiden eri kategorian avulla; 

kokemusperäinen-, käsitteellinen-, systeeminen-, rutiininomainen- ja kartoittava tieto.  (Nonaka 

et al. 2000, s. 20 - 21)  

4.2 Aineettoman pääoman yhteys yritysvastuuseen 

 

Tiedolla, sen eri ilmenemismuodoilla ja tasoilla on selkeä yhteys aineettoman pääoman 

dimensioihin. Perinteisesti johtamiseen orientoituneissa aineettoman pääoman mittaamisen 

menetelmissä, joiden avulla pyritään saamaan syvempää ymmärrystä aineettoman pääoman 

resursseista, aineettoman pääoman viitekehys jaetaan seuraavalla tavalla; inhimillinen pääoma, 

suhdepääoma ja rakennepääoma. (Inkinen et al. 2017, s. 1162) Kyseinen jaottelu on tähän asti 

ollut useimmiten käytetty empiirisessä tutkimuksessa ja aineettoman pääoman mittaamisessa 

Vaikka perinteinen, edellä esitetty kolmen dimension jaottelu koskien aineetonta pääomaa on 

ollut vallitsevana empiirisessä tutkimuksessa (Inkinen et al. 2017 s. 1163) eri toimialojen kesken 

on vaihtelua näiden kolmen dimension suhteen siinä mielessä, mitkä ovat tyypillisiä aineettoman 

pääoman menestystekijöitä kullakin toimialalla (Kujansivu et al. 2007, s. 27). Alun perin 

aineettoman pääoman konsepti syntyi tarpeesta ymmärtää tietoperusteisten resurssien sisältöä 

eli sitä, mikä on kunkin aineettoman pääoman dimension tiedollinen vaikutus 

arvonmuodostumiseen (Kianto et al. 2019 s. 2). Tieto on yhdistävä tekijä myös aineettoman 

pääoman komponenttien ja yritysvastuun (3BL) elementtien ja näihin liittyvien resurssien välillä. 

Inhimillinen pääoma viittaa inhimillisiin, arvoa tuottavien ominaisuuksien muodostamaan 

kokonaisuuteen kuten tietoon, kykyihin, kokemuksiin, motivaatioon ja sitoutumiseen.  (Inkinen 

et al. 2017 s. 1163) Esimerkkejä inhimillisen pääoman elementeistä ovat esimerkiksi tietyn 

yrityksen organisaatiossa toimimisen osaaminen, toimialaosaaminen tai työntekijöiden luovuus. 

Inhimillisen pääoman kokonaisuudessa tosin yksittäisenkin henkilön motivaatio, mielenkiinto, 

henkilökohtaiset ominaisuudet kuten arvot ja halu hankkia tietoa esimerkiksi vastuullisiin 

toimintatapoihin liittyen (Kujansivu et al. 2007, s.27) voivat toimia liikkeelle panevana voimana, 

sillä monesti juuri yksittäiset työntekijät aloittavat vastuullisuuden tuomisen organisaatioon 

(Stoughton & Ludema 2012 s. 511). Organisaation rakennepääoma pitää sisällään joukon erilaisia 
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asioita, joihin liittyy pehmeitä ulottuvuuksia, kuten arvot ja kulttuuri sekä ilmapiiri ja 

palkitseminen mutta toisaalta ns. kovia ulottuvuuksia, kuten yrityksen kodifioidun arkistoidun 

tiedon ja aineettomien oikeuksien säilyttämiseen tarvittavat informaatio systeemit, teknologiat, 

järjestelmät ja tietokannat. Sen lisäksi rakennepääomaan sisältyvät erilaiset prosessit, 

immateriaalioikeudet sekä organisatoriset artefaktit. (Inkinen et al. 2017 s. 1163)  

 

Jotta yritys voi todella väittää toimintaansa vastuulliseksi, täytyy vastuullisuuden sisältyä 

lähtökohtaisesti yrityksen kulttuuriin ja arvoihin. Stoughton & Ludema kirjoittaman artikkelin 

mukaan useat tutkijat ovat sitä mieltä, että muutos vastuullisuuteen ja yritysvastuun 

toteuttamiseen vaatii välttämättä merkittävän kulttuurisen transformaation, jotta uusi 

ajattelutapa ja sen mukana toimintamallit sekä prosessit saataisiin uudistettua vastuullisiksi.  

(Stoughton & Ludema 2012 s. 503) Henkilöstön sitouttaminen palkitsemalla kytkee 

vastuullisuuden ja rakennepääoman pehmeän puolen sekä inhimillisen pääoman, sillä 

vastuullisuuden johtamisen mallin ytimessä on sitoutunut henkilöstö ja palkitseminen, jotka ovat 

keskeisiä ohjattaessa yritystä kohti vastuullista missiota ja strategiaa. Useilla työntekijöillä on 

myös tarve kokea työssään merkityksellisyyttä. Työn tavoitteiden ja päämäärien liittyminen 

vastuullisuuteen palvelevat sekä yksilön henkilökohtaista arvomaailmaa että yrityksen 

vastuullisuustavoitteita (Galpin & Whittington 2012, s. 41 - 44). Aineettoman pääoman osa-

alueista suhdepääoma pitää sisällään suhteet asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin, kuten 

asiakkaisiin, toimittajiin, yhteistyökumppaneihin ja muihin erilaisiin yhteiskunnan instituutioihin 

(Inkinen et al. 2017, s. 1163). Suhdepääoma on monitahoinen käsite pitäen sisällään sosiaalisen 

kokonaisuuden, jonka avulla yritys vastaa sidosryhmien taholta tuleviin, yritykseen kohdistuviin 

vaatimuksiin ja odotuksiin. Suhdepääoma kytkeytyy myös monilta osin sosiaalisen vastuun 

toteuttamiseen. Keskeistä vastuullisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisussa on yhteistyö eri 

sidosryhmien kanssa. Vastuullisia toimintatapoja kehittämällä yrityksessä myös huomataan 

herkemmin ympäristön muuttuneet tarpeet ja työskentelemällä eri sidosryhmien kanssa 

yrityksessä voidaan paremmin ymmärtää heikkoja signaaleja ja niistä nousevia uusia ilmiöitä 

(Hiltunen, 2012 s. 108 -114; Minoja & Romano 2021, s. 2). Näin aineettomaan pääomaan sisältyvä 

suhdepääoma ja Elkingtonin 3 BL:ään sisältyvä sosiaalinen pääoma toimivat toisiaan täydentäen 
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sekä tukien, inhimillisen pääoman tuodessa tähän kokonaisuuteen arvokkaan lisän. 

Suhdepääomaan sisältyvät myös yrityksen imago sekä brändi ja useat yritykset aloittavatkin 

vastuullisuuden toteuttamisen ensisijaisesti imagon ja brändin arvon parantamiseksi (Galpin & 

Whittington 2012, s. 40). 

 

Tuoreimmissa aineetonta pääomaa koskevissa tutkimuksissa edellä esitetyn aineettoman 

pääoman jaottelun riittävyyttä on kyseenalaistettu ja näiden kolmen komponentin rinnalle on 

lisätty kolme täydentävää dimensiota; Yrittäjyyspääoma, Uudistumispääoma ja Luottamus 

pääoma (Inkinen et al. 2017 s. 1163), joihin myös tieto yhdistyy sekä yksilölliseltä että 

kollektiiviselta tasolta jatkuvasti muuttuvissa konteksteissa jaettuna ja hiljaisena sekä näkyvänä 

yksilöllisten tietotyöntekijöiden ja ammattiryhmien kesken. Näiden lisäysten tarkoituksena ei ole 

laajentaa aineettoman pääoman kokonaisuutta vaan lähinnä tarkentaa aineettoman pääoman 

teoreettista sisältöä (Inkinen et al. 2017 s. 1163) ja yritysten aloittaessa kehittämään 

vastuullisempia toimintatapoja, myös kaikkia näitä kolmea aineetonta pääomaa tarkentavaa 

ulottuvuutta tarvitaan. Vastuullisemmat toimintatavat vaativat usein yrityksen rakennepääoman 

parantamista, kuten uusia teknologioita ja jopa kokonaan uusia funktioita organisaation sisällä eli 

vahvaa innovatiivisuutta. Tällöin uudistumispääoma on keskeisessä asemassa. Aineettomalla 

pääomalla on tärkeä rooli vastuullisuuden operationalisoimisessa, ihmisten motivoimisessa, 

asiakassuhteiden tukemisessa ja suorituskyvyn parantamisessa (Massaro & Dumay 2018, s. 369 - 

370) ja ratkaisevaa onkin uuden tiedon hyödyntäminen sekä uusien taitojen oppiminen 

organisaatiossa ts. yrityksen uudistumispääoma (Inkinen et al. 2017, s. 1164).  

 

Uudistumispääoman lisäksi vastuullisempiin toimintatapoihin ryhtymisessä tarvitaan 

yrittäjyyspääomaa, jolla tarkoitetaan henkilöstön rohkeuden, aloitekyvyn ja riskinottokyvyn 

muodostamaa kokonaisuutta. Yrittäjyyspääomaan liittyy usein vahva sitoutuminen yrityksen 

toimintaan (Inkinen et al. 2017, s. 1164). Gawke et al. tutkivat yrittäjyyden vaikutuksia 

organisaatioissa sekä työntekijään itseensä että yritykseen ja löysivät ns. positiivisen edistymisen 

syklin, jossa työntekijän yrittäjämäinen toiminta lisäsi työntekijän henkilökohtaisia resursseja 

sekä työhön sitoutumista, joka osaltaan vaikutti taas organisaation menestymiseen (Gawke et al. 
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2017, 88). Tällaisiksi sitoutumista lisääviksi työn resursseiksi voidaan lukea mitkä tahansa 

psyykkiset, psykologiset, sosiaaliset ja organisatoriset aspektit, jotka auttavat ja tukevat 

työntekijöitä työssä (Parzefall & Hakanen 2008, s.4 - 5) ja jotka osaltaan yrityksen näkökulmasta 

lisäävät inhimillistä pääomaa. Gawke et al. näkevät työhön sitoutumisen edellytyksenä 

yrittäjyydelle, sillä sitoutumiseen liittyy usein valmius kehittää työtä yli odotusarvon (Gawke et al. 

2017, s. 91-92). Sosio-teknisen murroksen aiheuttamassa turbulentissa ja innovatiivisuutta 

vaativassa globaalissa ympäristössä toimivissa yrityksissä onkin alettu arvostaa yrittäjämäisesti 

käyttäytyviä työntekijöitä, joiden toiminnan avulla voidaan tunnistaa uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia (Blanka 2018). Yrittäjämäisesti käyttäytyvien työntekijöiden 

ajattelutavoissa voidaan tunnistaa viisi tunnusmerkkiä, joista ensimmäinen ilmenee intohimona 

uusien mahdollisuuksien etsimiseen, toinen liittyy kurinalaiseen toimintaan, kolmas liittyy 

parhaiden mahdollisuuksien tunnistamiseen ja tavoitteluun, neljäs keskittymiseen tilanteisiin 

mukautuvaan toimintaan ja viides energioiden sitomiseen valittuun päämäärään hyödyntämällä 

kartoitettuja mahdollisuuksia (Phipps & Prieto 2012, 47).  

 

Perustuen resurssiperusteiseen teoriaan, Yuan et al. jakavat yritykset etsijöihin (prospectors) ja 

puolustajiin (defenders) ja väittävät, että erot vastuullisuus aktiviteettien hyödyntämisessä 

kilpailuetuna johtuvat yritysten eroista siinä, miten paljon vastuullisuutta uskalletaan hyödyntää 

innovatiivisesti strategisena resurssina. Organisaatioina ”etsijät” toimivat proaktiivisesti, 

seuraten tarkasti ympäristön signaaleja ollen valmiina tekemään tarvittavia muutoksia tuote- ja 

palveluportfolioon. (Yuan et al. 2020, s. 363) Etsijöihin lukeutuvissa yrityksissä on mitä 

luultavimmin paljon yrittäjyyspääomaa. Vaikka yrittäjämäisesti toimivat työntekijät hyödyttävät 

organisaatiota innovatiivisuudellaan ja proaktiivisuudellaan, tällaiset työntekijät myös haastavat 

perinteisen johtamisen mallit. Useilla yrittäjämäisesti käyttäytyvillä työntekijöillä on paljon tietoa 

ja aiempaa kokemusta, joko yrittäjämäisesti organisaatiossa toimimisesta tai yrittäjyydestä. 

(Neessen et al. 2019, s. 552-560) Jos organisaatio ei kykene tukemaan yrittäjämäistä 

käyttäytymistä antamalla tarpeellisen määrän liikkumavaraa, riskinä on, että nämä kyvykkäät 

henkilöt rekrytoituvat muihin yrityksiin tai perustavat kilpailevan yrityksen. Yrittäjämäisen 

käyttäytymisen tukemisessa organisaation uudistumispääoma on tärkeässä asemassa. 
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Uudistumispääoman lisäksi luottamuspääomalla on suuri merkitys yrittäjämäisen kulttuurin 

luomisessa ja ylläpitämisessä.  Sekä organisaation sisäisissä että ulkoisissa verkostoissa luottamus 

on olennaisen tärkeää tiedon kulun ja yhteistyön mahdollistamiseksi (Inkinen et al. 2017 s. 1165, 

Neessen et al. 2019, s. 552-560). 

 

Costa et al. 2018 jakavat työyhteisöissä ilmenevän luottamuksen kognitiiviseen- ja tunnepitoiseen 

luottamukseen, jotka kummatkin osaltaan parantavat työryhmien kykyä työskennellä yhdessä. 

Järkiperäinen luottamus perustuu käsillä oleviin tietoihin työryhmän jäsenten pätevyydestä ja 

luotettavuudesta sekä kunkin henkilön ajatuksiin siitä, mitä voidaan yleisesti pitää todisteena 

luotettavuudesta. Tunnepitoinen luottamus perustuu ihmisten välisiin aitoihin tunteisiin toisiaan 

kohtaan, henkilökemiaan sekä intuitioon ja uskomukseen, että tunne on molemminpuolinen. 

Luottamus ryhmätasolla perustuu tutkijoiden mukaan samoihin järki- ja tunneperäisiin 

luottamuksen osa-alueisiin kuin yksilötasolla, vaikka osa tutkimuksista antaa viitteitä siihen, että 

ryhmätasolla tärkeämpää on järkiperäinen luottamus. (Costa et al. 2018, s. 170 - 172) Sekä 

yrityksen sisäisen että yrityksestä ulospäin suuntautuvan luottamuspääoman kehittämisen 

voidaankin katsoa olevan yrityksille yksi sosiaalisen vastuun toteutumisen väline. 

 

Jotta yrittäjyyspääoma pääsisi täyteen potentiaaliin organisaatiossa, täytyy siis 

luottamuspääoman olla kunnossa. Erityisen tärkeässä asemassa on johdon ja työntekijöiden 

välinen luottamus, joka näkyy mm. siinä, että organisaatiossa pyritään tukemaan autonomiaa 

purkamalla tarpeetonta byrokratiaa ja valtuuttamalla työntekijöitä tekemään omaan 

osaamisalueeseensa liittyviä päätöksiä. Johto voi myös osoittaa tukensa ottamalla innovatiiviset 

ideat nopeasti käyttöön ja huomioimalla onnistumisia. Tämän lisäksi tärkeätä on, että 

organisaatiossa johtoa myöten sitoudutaan sietämään epäonnistumisia ja luottamaan siihen, että 

kaikki osapuolet yrittävät parhaansa, sillä ajoittaiset epäonnistumiset ovat välttämätön seuraus 

luovuudesta. (Sungkhawan et al. 2012, 532-533) Parhaimmillaan aineettoman pääoman eri 

dimensioiden hyödyntämisellä ja kehittämisellä organisaation jäsenten kesken saavutetaan 

ainutlaatuiset, harvinaiset ja vaikeasti jäljiteltävät toimintamallit, joihin tieto nivoutuu 

ainutlaatuisella tavalla ja jotka luovat pohjan innovaatioille sekä kestävälle kilpailuedulle. 
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Kilpailijat voivat toki kopioida tietyn innovaation mutta innovaatioiden perustana toimivaa 

ainutlaatuista aineettoman pääoman kokonaisuutta, joka vaikuttaa syvällä yrityksen 

organisoitumisessa, on vaikeampi jäljitellä. (Kianto et al. 2019, s. 11, Barney 1991, s. 105-107) 

Aineeton pääoma ja vastuullisuus ovat osittain päällekkäisiä, koska kummatkin korostavat 

organisaatioiden tarvetta lisätä ymmärrystä siitä, miten ne voivat luoda ja hyödyntää ei-

taloudellisia resurssejaan arvonluonnissa ja useiden tutkimuksen tuloksena on huomattu, miten 

vastuullisuuden kolme peruspilaria sekä aineeton pääoma limittyvät toisiinsa. (Massaro & Dumay 

2018, s. 369) Parantaakseen organisaation vastuullisuuteen liittyvää suorituskykyä keskeistä on 

ymmärtää miten olemassa oleva organisaatio kulttuuri, johtaminen, teknologiat ja mittaaminen 

tukevat vastuullisuuden toteutumista. (Saczyna 2015, s. 135-136) Keskiössä aineettomassa 

pääomassa on inhimillinen pääoma, joka voidaan nähdä eräänlaisena perustana, jonka pohjalta 

suhdepääoma ja rakennepääoma muotoutuvat, myös yritysvastuun kontekstissa.  

4.3 Inhimillinen pääoma ja yritysvastuu  

 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat radikaalit muutokset ympäristössä ja yhä kiristyvä 

kansainvälinen sekä kansallinen ympäristölainsäädäntö pakottavat yritykset tarkastelemaan 

toimintansa vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja suunnittelemaan uudenlaisia tuotantomenetelmiä 

ja toimintatapoja. Tärkeässä roolissa tässä muutoksessa on yrityksen ympäristöasioiden 

johtaminen ja siihen liittyvä henkilöstön osaaminen. Resurssiperusteiseen teorian perusteella 

yrityksen kilpailukyky perustuu sen ainutlaatuisiin resursseihin ja yritysvastuun toteuttamiseen 

liittyvästä osaamisesta omalla toimialalla muodostuu parhaimmillaan tällainen ainutlaatuinen 

resurssi (Chang & Chen 2012, s.77) Tutkimuksessa koskien 250:tä autoteollisuuden yritystä 

tutkijat Bag ja Gupta löysivät selkeän yhteyden inhimillisen pääoman ja yritysten operatiivisen 

suorituskyvyn välillä entistä ympäristötietoisemmaksi muodostuvassa autoteollisuuden 

kontekstissa. (Bag & Gupta, 2019 s. 1101-1109) Kyseessä on nk. ympäristövastuuseen liittyvää 

”vihreä inhimillinen pääoma”, joka pitää sisällään työntekijöiden tiedot, taidot, kokemuksen, 

luovuuden ja sitoutumisen liittyen vihreään innovointiin (Chen 2008, s. 277). Vihreän (termi 

vihreä Bag & Guptan artikkelissa viittaa vastuullisuuteen) inhimillisen pääoman sisältö voidaan 

luokitella ”kovaan” ja ”pehmeään” ulottuvuuteen. Vihreän inhimillisen pääoman ”kova” 
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ulottuvuus tarkoittaa substanssiosaamista, esimerkiksi vihreään teknologiaan liittyvää osaamista 

ja ”pehmeä” ulottuvuus vastuullisuuteen liittyviä asenteita ja motivaatiota toimia vastuullisesti. 

Tutkimuksen kohteena olevat yritykset kehittivät paluulogistiikkaa, tuotteiden eri osien 

kierrätystä ja uudelleenkäyttöä osana vastuullisuustavoitteitaan. Keskeiseksi vastuullisen 

operatiivisen suorituskyvyn saavuttamiseksi osoittautui tasapaino vihreän inhimillisen pääoman 

kovan ja pehmeän ulottuvuuden välillä kaikilla organisaation tasoilla.   Vihreä inhimillinen pääoma 

näyttäytyi kriittisenä tekijänä kyseisessä tutkimuksessa ympäristöystävällisen tuotannon ja 

toimintamallien käyttöönotossa. (Bag & Gupta, 2019 s. 1101-1109)  

 

Inhimillisellä pääomalla näyttää olevan keskeinen merkitys kokonaisvaltaisen yritysvastuun 

toteuttamisen operationalisoimisessa yritysten liiketoimintamalleihin. Empiirinen aineisto 

koskien kiinteistö- ja rakennusalaa toi selvästi esiin sen, että nk. vihreä inhimillinen pääoma on 

avainasemassa kaupallisesti kannattavassa ekologisessa rakentamisessa.  (Wasiluk 2013 s. 117-

118) Tutkijat López-Gamero et al. ovat omissa tutkimuksissaan tulleet siihen lopputulokseen, että 

inhimillisen pääoman ”vihertäminen” ympäristöasioihin keskittyvällä koulutuksella sekä 

ympäristötietoisuuden levittämisellä organisaatiossa on keskeinen asema mm. 

ympäristönäkökohtien sisällyttämiseksi yritysten yleisjohtamisen järjestelmiin. López-Gamero et 

al. (2011, p. 18) 

 

Massaro & Dumay tutkivat aineettoman pääoman ja vastuullisuuden suhdetta analysoimalla 

CSR.wire.com-sivustoilla vastuullisuusasioiden parissa työskentelevien henkilöiden kesken 

käytävää keskustelua. Tausta-ajatuksena tässä tutkimuksessa oli, että analysoimalla eri 

toimialoilla työskentelevien, liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta vastaavien 

henkilöiden välistä keskustelua saataisiin konkreettisempaa tietoa aineettoman pääoman ja 

vastuullisuuden välisestä suhteesta. Tutkimuksen tulokset keskittyivät kansainvälisesti 

tunnetuimpien yritysten erilaisiin johtamismenetelmiin. Tämä kyseinen tutkimus osoitti, että 

kaikki aineettoman pääoman elementit on syytä liittää liiketoiminnan kokonaisvaltaisen 

yritysvastuun johtamisen viitekehykseen, painottaen voimakkaasti yritysvastuuseen liittyvän 

inhimillisen pääoman merkitystä. Kyseisen tutkimus toi esiin myös yritysvastuun ja inhimillisen 
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pääoman keskinäisen suhteen vaikutuksen yrityksen taloudelliseen vastuullisuuteen. 

Kokonaisvaltaisen yritysvastuun toteuttaminen pitää yllä henkilöstön sitoutuneisuutta ja 

motivaatiota, jolla taas on suora vaikutus yrityksen tuottavuuteen ja sitä kautta yrityksen 

tulokseen. Erityisesti milleniaalit haluavat työskennellä eturintamassa vastuullisuudessa, ja 

yritykset, jotka toteuttavat aitoa yritysvastuuta, houkuttelevat parhaimpia asiantuntijoita. 

(Massaro & Dumay 2018, s. 375-376)  

4.4 Suhdepääoma ja yritysvastuu 

 

Informaatioteknologian yrityksiä koskevassa tutkimuksessa todettiin korrelaatio ”vihreän” 

aineettoman pääoman ja erityisesti ”vihreän” suhdepääoman ja yritysten kilpailukyvyn välillä. 

Mitä enemmän ”vihreää” (yritysvastuuta toteuttavaa, vastuullista), ympäristöasioihin keskittyvää 

suhdepääomaa suhteessa eri sidosryhmiin tämän tutkimuksen yrityksillä oli, sitä vahvemmaksi 

kilpailuetu muodostui. Tutkimuksen tuloksesta voitiin vetää johtopäätös, että investoinnit 

”vihreään” aineettomaan pääomaan ja erityisesti ”vihreään” suhdepääomaan paransivat selvästi 

liiketoiminnan kilpailukykyä. (Chen 2008, s. 284-285) López-Gamero et al. mukaan 

ympäristövastuun kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa laajentaa perinteisiä 

organisaatioiden ympäristöjohtamisen järjestelmiä merkittävästi. Keskeisessä roolissa on 

yrityksen suhdepääoma, jonka potentiaalia hyödyntämällä yritykset voivat luoda entistä 

innovatiivisempia ratkaisuja koskemaan tuotteiden koko elinkaarta.  Tietojen ja kokemusten 

vaihto, benchmarking sidosryhmien osapuolten kesken kasvattaa suhdepääomaa ja auttaa 

yrityksiä kehittämään ennakoivia ja innovatiivisia, olemassa olevaa lainsäädäntöä edellä käyviä 

ympäristökäytäntöjä. (López-Gamero et al. 2011, p. 34) 

 

Osana taloudellista suorituskykyä Massaro & Dumayn (2018) tutkimuksessa tuli esiin myös 

sijoittajien kiinnostus potentiaalisten sijoituskohteidensa yritysvastuun toteuttamisen 

laajuuteen. Yhä enenevässä määrin tämä yrityksille tärkeä sidosryhmä on kiinnostunut 

mahdollisen taloudellisen tuoton lisäksi siitä, että heidän tekemät investoinnit ovat myös 

tukemassa kestävää kehitystä pidemmällä aikavälillä. Systemaattisella yritysvastuun johtamisella 

näyttää olevan positiivinen vaikutus myös osakkeiden hintoihin.  Vastuullisuuteen liittyvä 
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yritysten raportointi kiinnostaa suuressa määrin eri sidosryhmiä ja raportoinnin sisällön painoarvo 

perustuu siihen, miten laajasti yrityksen aineeton pääoma tosiasiallisesti tukee yritysvastuun 

toteutumista. Jotta yritysvastuuta voitaisiin todella aidosti kehittää, suhdepääomaa on 

kartutettava aktiivisella sidosryhmätyöllä. Mitä perusteellisemmin vastuullisuuteen liittyvää, 

omaa liiketoimintaa koskevaa tietoa kerätään sidosryhmiltä, sitä paremmin yritykset pystyvät 

hyödyntämään suhdepääomaansa kehittääkseen yritysvastuuseen liittyvää aineetonta pääomaa 

kokonaisvaltaisesti. Eräs tehokas tapa kehittää suhdepääomaa on kutsua asiakkaat mukaan 

ratkaisemaan tuotekehityshaasteita ja innovoimaan esimerkiksi beta-testauksen avulla.   

(Massaro & Dumay 2018, s. 376-377) Vihreäksi koetut brändit, erilaiset ekologiset merkinnät ja 

sertifikaatit parantavat omalta osaltaan yrityksen vastuullista imagoa (López-Gamero et al. 2011, 

p. 34).  Ottamalla asiakkaat osaksi vihreiden tuotteiden tuotekehitysprosessia, vaikutetaan 

asiakkaiden muistiin ja käsityksiin tuotteiden ominaisuuksista entistä tehokkaammin ja sitä kautta 

yrityksen imagoon ja brändiin. (Massaro et al. 2018, s. 378) 

 

Suhdepääoman merkitys vastuullisuudessa konkretisoituu vastuullisuusstrategioiden 

suunnittelussa ja implementoinnissa. Tavanomaisten operationaalisten tavoitteiden suora yhteys 

tulokseen on yleensä selkeä. Erilaisissa innovaatioissakin on riskinsä, sillä ne ovat pitkäaikaisen 

työn tulosta ja menestystä ei voida taata. Välitavoitteina innovaatioissa ovat kuitenkin uudet 

prosessit, palvelut tai tuotteet ja lopullisena tavoitteena parantunut yrityksen tulos. Yritysvastuun 

toteuttamisesta syntyvät hyödyt ovat kuitenkin monimutkaisempia ja samanaikaisesti eri tasoilla 

tapahtuvia, sillä tavoitteena yritysvastuun toteuttamisessa on saavuttaa sosiaalista, ympäristöön 

vaikuttavaa ja taloudellista suorituskykyä samanaikaisesti. Yritystoiminnan sosiaaliset ja 

ympäristöön liittyvät vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja niiden vaikutuksia on vaikeampi hallita. 

Niihin liittyvät haasteet ovat aivan toisenlaisia kuin tavanomaiset, tuottavuuteen liittyvät 

kysymykset. Oman lisänsä tähän haasteeseen tuovat yrityksen sidosryhmät, joiden reaktiota 

yritysten vastuullisuustoimenpiteisiin voi olla vaikea ennustaa pitkällä aikavälillä. Asiat, joita 

sidosryhmät priorisoivat, myös muuttuvat ajan kanssa. Vastuullisuuteen liittyvät toimenpiteet 

taas ovat vaikutuksiltaan pitkäaikaisia ja niiden taloudelliset vaikutukset eivät välttämättä istu 

hyvin lyhytaikaisten tuottojen tavoittelun malliin. (Epstein & Buhovac 2010, s. 306-307) Jotta 
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yrityksissä pysytään ajan hermolla sidosryhmien yritysvastuun tavoitteiden kehityssuunnista, on 

suhdepääomaa kasvattavaan sidosryhmätyöhön panostettava erityisen paljon.  

4.5 Rakennepääoma ja yritysvastuu 

 

López-Gamero et al. jakavat vastuullisuuteen liittyvän rakennepääoman organisatoriseen ja 

teknologiseen osaan. Organisatorinen osa pitää sisällään aineettomat resurssit kuten kulttuurin, 

organisatoriset rakenteet, organisaation oppimisen ja prosessit, joiden avulla kehitetään 

ympäristöjohtamista. Keskeistä heidän mukaansa on mukauttaa kulttuuri ja muodollinen 

organisaatio tukemaan vastuullisuutta. Teknologista puolta edustaa aineettomien resurssien 

ryhmä, jotka liittyvät suoraan uusien ekologisten tuotteiden käyttöönottoon sekä puhtaampien 

prosessien ja vähemmän saastuttavien tuotantomenetelmien kehittämiseen (López-Gamero et 

al. 2011, p. 21). López-Gamero et al. määritelmän perusteella voidaan ajatella, että yritysvastuun 

inhimillinen pääoma ja suhdepääoma lisäävät organisaation vastuullisuuteen liittyvää 

ymmärrystä sekä osaamista, ja toimivat ajureina muokaten rakennepääomaan nk. pehmeään 

ulottuvuuteen (Inkinen et al. 2019 s. 1163) sisältyviä arvoja sekä johtamisfilosofioita. 

Rakennepääoman pehmeän ulottuvuuden kautta edelleen konkretisoituu rakennepääoman 

näkyvä puoli, nk. kovat ulottuvuudet (Inkinen et al. 2019 s. 1163), kuten kodifioidut tiedot, 

erilaiset teknologiat, innovaatiot, järjestelmät (mukaan lukien johtamisjärjestelmät), tietokannat 

ja prosessit.  (López-Gamero et al. 2011, p. 26) 

 

Keskeisessä osassa aidon kokonaisvaltaisen yritysvastuun toteutumisen osalta Baumgartnerin 

mukaan on organisaation rakennepääomaan sisältyvä organisaatiokulttuuri. Baumgartnerin 

kvalitatiivisen, kansainvälisessä mittakaavassa isoa kaivostoimintaa harjoittavaa yritystä 

koskevan tutkimuksen tuloksena ilmeni vastuullisen kulttuurin keskeinen merkitys yritysvastuun 

aktiviteettien ja strategioiden onnistumiselle. Kyseisen tutkimuksen mukaan kestävän kehityksen 

näkökohtien on oltava olennainen osa organisaation johdon ja henkilöstön ajattelutapaa, jotta 

niillä olisi todellista vaikutusta ydinliiketoimintaan. (Baumgartner 2009, s.112) Morsingin ja 

Oswaldin tutkimuksessa koskien Novo Nordisk A/S yhtiötä, organisaatio kulttuurin lisäksi 

keskeisiksi yritysvastuun toteuttamisen välineiksi osoittautuivat erilaiset vastuullisuuden 
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toteuttamiseen tähtäävät johtamisjärjestelmät ja ylimmän johdon tuki eli toteutettu 

johtamisfilosofia. Vaikka tutkimuksen kohteena ollut Novo Nordisk A/S osoittautui yritykseksi, 

joka toteuttaa yritysvastuuta menestyksekkäästi, tutkijat peräänkuuluttivat enemmän 

konkreettisia vastuullisuustavoitteita koskevia mittaamis- ja seurantamenetelmiä. (Morsing & 

Oswald 2009, s. 95-96) 

 

Massaro & Dumayn tutkimuksen mukaan yritysvastuun toteuttamisella on merkittävä vaikutus 

organisaation rakennepääoman kehittymiseen, lähtien liikkeelle monimuotoisuuteen ja 

diversiteettiin tähtäävistä rekrytointimenetelmistä, jotka taas omalta osaltaan ovat 

vaikuttamassa vastuullisen organisaatiokulttuurin syntymiseen. Samassa tutkimuksessa tuli ilmi, 

että vastuullisuuden parissa työskentelevät asiantuntijat ja esimiehet liittivät aineettoman 

pääoman komponentit ja vastuullisuuden kolme peruspilaria käytännön työssään toisiinsa. 

Tämän perusteella tutkijat peräänkuuluttavat aineettoman pääoman ja yritysvastuun yhdistäviä 

raportointimenetelmiä, joiden avulla saadaan läpinäkyvyyttä liiketoimintaan. Jo pelkästään 

integroituun raportointiin tähtäävä prosessi voi tuoda esiin osa-alueita yli organisaatiorajojen 

tapahtuvassa yhteistyössä, jossa integroitua ajattelutapaa on syytä syventää entisestään. 

Perinteisen raportoinnin lisäksi digitalisaation ja tekoälyn kehittyminen tuovat uusia menetelmiä 

rakennepääomaan, jotka mahdollistavat kerätä vastuullisuuteen liittyvää dataa eri sidosryhmiltä 

reaaliajassa palvelu- ja tuotekehityksen tueksi. (Massaro & Dumay 2018, s. 376-378)  

 

Samoja asioiden merkitystä vastuullisuusstrategian implementoinnissa ja yritysvastuun 

toteuttamisessa korostivat Epstein ja Buhovac tutkimuksessaan koskien vastuullisuuden 

implementointiin liittyviä haasteita. He jakavat implementointiin tarvittavat rakenteet 

muodolliseen ja epämuodolliseen osaan. Muodolliseen puoleen (Formal system) kuuluvat 

johtamisjärjestelmät, suorituskyvyn mittaaminen ja palkitsemisjärjestelmät, joiden avulla 

toimintaa ohjataan kohti strategisen vastuullisuuden tavoitteita. Epämuodolliseen osaan 

(Informal system) kuuluvat kulttuuri, johtaminen ja ihmiset (culture, leadership, people). (Epstein 

& Buhovac 2010, s. 306-307) Keskeistä vastuullisuusstrategian onnistumisessa on vastuullisuuden 
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implementointia tukevien organisaatio rakenteiden sovittaminen yrityksen olemassa olevaan 

rakennepääomaan. 

 

5. TUTKIMUSMENETELMÄ- JA AINEISTO  
 

Tutkimusmenetelmäksi tähän tutkimukseen on valittu kvalitatiivinen eli laadullinen 

tutkimusmenetelmä ja aineiston keruumenetelmäksi teemahaastattelut. Tutkimus toteutettiin 

monitapaustutkimuksena, jossa tutkimuskohteena olevia yrityksiä on eri toimialoilta. 

Pelkistetyimmillään laadullisesta aineistosta puhuttaessa tarkoitetaan ilmiasultaan tekstiä. 

Laadullisen tutkimuksen ominaisuuksien määrittelyn mukaan aineiston tieteellisyyden kriteeri ei 

ole sen määrä vaan laatu. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla ei myöskään ole ennalta 

muodostettuja oletuksia tutkimuksen kohteesta eli hypoteeseja ei muodosteta. Laadullisen 

tutkimuksen analyysiin ei ole olemassa tietynlaista kaavaa ja tutkija saakin melko vapaasti päättää 

mikä aineistossa on mielenkiintoista, miten aineisto järjestellään ja mitä asioita korostetaan. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusprosessia ei välttämättä voi pilkkoa selkeisiin erillisiin osiin 

eri vaiheineen, vaan aineiston keruu, aineiston analyysi, analyysistä johdettu tulkinta ja 

tutkimuksen raportointi kietoutuvat tapauksessa riippuen enemmän tai vähemmän yhteen. 

Huolimatta tutkimusprosessin jatkuvasta muokkautumisesta tutkimushankkeen edetessä 

tutkijan on syytä pyrkiä aineiston systemaattiseen keräämiseen ja sen jälkeen purkaa, järjestellä 

ja jäsentää aineisto myös yhtä systemaattisesti (Eskola & Suoranta 2003, s. 13 - 20 ja Uusitalo 

2001, s. 79-82). Koska laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on saavuttaa kokonaisvaltainen 

ymmärrys sekä tuottamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta tutkittavasta ilmiöstä, on 

systematiikka tutkimushankkeen joka vaiheessa tärkeää. (Eskola & Suoranta 2003, s. 13-20)  

Laadullisen tutkimusmenetelmän valinta tässä tutkimuksessa perustuu juuri siihen, että 

tutkimuksessa pyritään saamaan syvempi ymmärrys aineettoman pääoman merkityksestä 

yritysvastuun toteuttamisessa. Koska tutkimuksen edetessä kävi ilmeiseksi, että aineettoman 

pääoman teoreettisestä viitekehyksestä ja vastuullisuuden kolmesta peruspilarista 

muodostuneeseen matriisin löytyi sisältöä ja koska vastaavaa lähestymistapaa, eikä teoreettista 

viitekehystä löytynyt kirjallisuudesta, kävi ilmeiseksi, että tutkimus on sisällönanalyysin osalta 



41 
 

 

teoriaohjaava.  Kirjallisuudesta löytyi vahvoja linkkejä, joiden perusteella tutkijat ovat väittäneet, 

että aineettoman pääomalla ja yritysvastuun ulottuvuuksilla on tällaisia yhteyksiä, mitä 

muodostetun viitekehyksen kautta ilmenee. Vaikka pääkäsitteet aineettomasta pääomasta ja 

vastuullisuuden kolmesta peruspilarista ovat jo olemassa, vastaavaa valmista teoreettista, 

aineettoman pääoman ja vastuullisuuden kolmen peruspilarin yhdistävää teoreettista 

viitekehystä ei kuitenkaan tiettävästi vielä ole olemassa. Teoriaohjaavassa analyysissä ei testata 

olemassa olevaa teoriaa vaan teoria toimii apuna. Aikaisemman teoreettisen tiedon vaikutus on 

näin ollen selvästi tunnistettavissa analyysissä, joka on kuitenkin uusia ajatusuria aukova (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, s. 109) 

 5.1. Empiirisen aineiston kerääminen 
 

Empiirisen aineiston kerääminen tapahtui teemahaastatteluiden avulla. Teemahaastattelussa 

aiheen runko jaettiin etukäteen mietittyihin aihepiireihin eli teemoihin, jotka perustuvat 

aihepiiriin liittyvään teoriaan sekä aiempaan tutkimustietoon (Liite 1.) Hirsjärven ja Hurmeen 

mukaan tarkoituksena ei ole lähtökohtaisesti laatia teemoihin yksityiskohtaista kysymysluetteloa. 

Tästä säännöstä hieman poiketen tätä tutkimusta varten luotuun teemajaotteluun liitettiin 

esimerkkikysymyksiä haastattelijan muistin tueksi. Vaikka haastatteluissa on yhdistävänä 

punaisena lankana yhdenmukaiset teemat, jokainen haastateltava lähestyy teemoja omasta 

näkökulmastaan. Esimerkkikysymysten avulla haastattelussa pysyy tarkemmin kartalla siitä, onko 

teemoja käsitelty tarpeeksi kattavasti. (Hirsjärvi & Hurme 2010, s. 65-67) 

5.2 Haastattelujen toteuttaminen 
 

Haastattelut tehtiin hyödyntämällä Microsoftin Teams-sovellusta, jonka avulla haastattelut voitiin 

tehdä etänä ja samalla aineisto saatiin nauhoitettua. Nauhoitustoimintoa testattiin etukäteen 

ennen jokaista haastattelua. Haastateltaville kerrottiin haastattelukutsussa alustavina tietoina 

tutkimuksen aihe, käsiteltävät teemat, mihin yliopistoon ja tiedekuntaan Pro Gradu - tutkimus 

tehdään ja että haastattelut tullaan nauhoittamaan ja haastattelumateriaali litteroidaan. 

Ainoastaan yksi haastateltavista pyysi haastattelukysymykset etukäteen. Haastattelun alussa hän 
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kuitenkin mainitsi, ettei ollut ehtinyt perehtyä kysymyksiin etukäteen. Haastattelut ajoittuivat 

14.5.2020 - 15.2.2021 väliselle ajalle.  

Tutkittavia yrityksiä oli yhteensä 9. Haastateltaviksi pyrittiin valitsemaan henkilöitä, joilla oli 

kertynyt kokemusta yritysvastuun parissa työskentelystä vähintään 5 vuotta. Tällä tavoin haluttiin 

varmistaa empiirisen aineiston rikkaus ja laadullinen pätevyys valitsemalla haastateltaviksi 

aihealueelta jo kokemusta kartuttaneita henkilöitä. Ainoastaan yhden yrityksen kohdalla tämä ei 

toteutunut. Haastateltavien positiot yrityksissä haastatteluhetkellä näkyvät alempana taulukossa 

2. Tutkimusta ei rajattu koskemaan vain yhtä toimialaa, vaan tutkimukseen kutsuttiin 

tarkoituksella erityyppisiltä toimialoilla yritysvastuun piirissä toimivia henkilöitä mahdollisimman 

monipuolisen ja kattavan kuvan muodostamiseksi. Koska kahden tutkittavan yrityksen edustajat 

toivoivat haastatteluaineiston käsittelyä anonyymisti, tasapuolisuuden vuoksi kaikkia 

tutkimuksen yrityksiä käsitellään tutkimuksessa anonyymisti ja näin ollen tutkimuksen kohteena 

olleista yrityksistä raportoidaan ainoastaan toimiala ja haastateltavan positio yrityksessä.  

 

Taulukko 2. Yhteenveto haastatelluista tahoista 
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5.3 Haastatteluteemat 

 

Haastattelukysymykset jaettiin 6:een eri teemaan, jotka olivat järjestyksessä:   

 

- Teema 1. Yritysvastuun merkitys ja tausta 

- Teema 2. Yritysvastuun toteutuminen tällä hetkellä 

- Teema 3. Yritysvastuuseen liittyvät aineelliset ja taloudelliset resurssit 

- Teema 4. Yritysvastuuseen liittyvät aineettomat resurssit 

- Teema 5. Yritysvastuun johtaminen 

- Teema 6. Yritysvastuujohtamisen haasteet ja tulevaisuus 

 

Teemassa 4. käsiteltiin aineettoman pääoman teoreettista viitekehystä ja kaikista aineettoman 

pääoman elementeistä annettiin haastateltaville konkreettisia esimerkkejä. Teemaan 4. 

johdateltiin käsittelemällä aluksi Teemassa 3. aineellisia ja taloudellisia resursseja, jotta 

haastateltavien olisi helpompi hahmottaa myös sitä kautta aineettoman pääoman teoreettista 

viitekehystä. Kuhunkin teemaan mietittiin alustavasti kysymyksiä, joita kuitenkin hyödynnettiin 

kunkin haastattelutilanteen mukaan joustavasti. Vaikka haastattelut seurasivat ennalta 

määritettyjä teemoja, teemoihin liittyen annettiin haastateltavien vapaasti kertoa teemoihin 

liittyvistä asioista oman näkökulman mukaisesti. Tarvittaessa haastattelun aikana myös liikuttiin 

myös eri teemojen välillä joustavasti, kuitenkin niin, että kaikki teemat tulivat käsitellyiksi.  

5.4 Aineiston analysointi  

 

Metsämuurosen mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkimusaineiston kerääminen ja sen 

analysointi tapahtuvat enemmän tai vähemmän yhtä aikaa. Kyseessä on ns. abstrahointi, jossa 

kerätty aineisto pilkotaan erilaisiin käsitteellisiin osiin, jotka synteesin avulla järjestetään 

sellaiseen muotoon, että niistä voidaan muodostaa tieteellisiä johtopäätöksiä. Jotta tähän 

lopputulemaan päästäisiin, on aineisto ensin huolellisesti litteroitava eli kirjoitettava sanatarkasti 

puhtaaksi. (Metsämuuronen 2008, s. 47-52 ja Hirsjärvi & Hurme 2010, s. 138 - 139) Tämän 
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tutkimuksen haastatteluista muodostui litteroitua tekstiä noin kymmenen sivua per haastattelu. 

Haastateltavan nimiä eikä yritysten nimiä kirjattu litterointiaineistoon vaan haastattelut erotettiin 

toisistaan Taulukon 2. mukaisesti toimialaluokituksen ja haastateltavan position avulla.  

 

Kvalitatiivisen aineiston analyysiin ei ole olemassa mitään yleispätevää ohjetta, vaan tutkijalla on 

suuri valta ja vapaus järjestellä aineistonsa mieleisensä analyysitavan mukaisesti tuodakseen esiin 

aineistosta juuri hänen mielestään tärkeitä näkökulmia. Tutkijan haastavana tehtävänä onkin 

löytää tutkimusongelman kannalta juuri ne keskeiset seikat, jotka tuovat tarvittavaa 

informaatiota tutkittavasta kohteesta.  Aineisto on siis tarkoitus tiivistää siten, että aineiston arvo 

lisääntyy aineiston selkiytyessä ja olennaisten kohtien korostuessa. Aineiston käsittelyyn 

vaikuttaa luonnollisesti se, mistä lähtökohtaisesti ollaan kiinnostuneita ja mitkä seikat aineistossa 

ovat tyypillisimpiä. Taustalla vaikuttaa aineiston hankinnan strategia ja tutkimussuuntaus (Eskola 

& Suoranta 2003, s. 137 - 138, 149 - 150) Analyysin vaiheet voidaan esittää prosessina, joka 

etenee lineaarisesti aineistokokonaisuuden pilkkomisesta osiin, osien luokitteluun ja yhdistelyyn 

ja sitä kautta takaisin kokonaisuuteen sekä sen tulkintaan ja tutkittavan ilmiön teoreettiseen 

hahmottamiseen. Todellisuudessa eri vaiheet vuorottelevat ja analyysin etenemistä voisi kuvata 

paremmin spiraalina kuin lineaarisesti etenevänä jatkumona (Hirsjärvi & Hurme 2010 s. 143 - 144) 

Hirsjärven ja Hurmeen (2010, s. 143) mukaan litteroidun aineiston analyysi on syytä aloittaa 

perehtymällä siihen perusteellisesti lukemalla aineisto useaan kertaan läpi. Lukeminen on tehtävä 

”aktiivisesti”, esittämällä yksinkertaisia kysymyksiä aineistolle lukemisen lomassa. Perusteellisen 

lukemisen jälkeen analyysiä jatketaan jakamalla aineisto osiin. (Hirsjärvi & Hurme 2010 s. 144) 

Haastatteluaineiston analyysissä ja luokittelussa litteroinnin pohjalta hyödynnettiin haastattelua 

varten muodostettuja haastatteluteemoja ja näistä teemoista kerättiin mahdollisia 

yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia eri haastattelujen välillä. Aineistoa on tarkoitus seuloa 

teemojen avulla siten, että saadaan esiin tekstistä kohtia, jotka tuovat esiin vastauksia 

kysymyksiin ja kertovat jotain oleellista teemasta (Eskola & Suoranta 2003, s. 152, 169) Aineiston 

jäsentämiseksi eroavuudet ja yhteneväisyydet eri teemoissa merkattiin litterointiaineistoon 

aluksi eri värikoodein. Sen jälkeen jokaisesta teemasta erotettiin värikoodatut yhteneväisyydet ja 

eroavaisuudet omaan dokumenttiin. Aineiston käsittely teemoittain helpotti aineiston 
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luokittelemista ja yhdistelyä, jotka ovat olennainen osa tutkimusaineiston analyysiä ja tutkittavan 

ilmiön jäsentämistä. Luokittelun ja yhdistelyn avulla pyritään identifioimaan mahdollisia 

yhteneväisyyksiä ja eriäväisyyksiä sekä niiden välisten säännönmukaisuuksien ja 

samankaltaisuuksien löytämistä (Hirsjärvi & Hurme 2010, s. 147 - 150) Haasteena aineiston 

luokittelussa, yhdistämisessä ja analyysissä oli se, että haastateltavat vastasivat eri teemoihin 

hyvin eri näkökulmilta ja toisaalta se, että haastateltavat nostivat samankaltaisia asioita esiin 

mutta eri teemoihin liittyen.  Aineiston analyysissä hyödynnettiin mukaillen Tuomen & Sarajärven 

sisällönanalyysin runkoa vaiheiden 1-5 osalta ja vaiheiden 6-9 sijaan hyödynnettiin tutkimusta 

varten muodostettua viitekehystä (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 123). 

 

    Kuvio 5. Analyysirunko, mukaillen Tuomi & Sarajärvi (2014 s. 123) 

6. TUTKIMUSTULOKSET 
 

Tutkimustulosten analyysin tärkeä perusta on tutkimusaineiston kuvaileminen. Kuvailemisen 

avulla esitetään tietoa mm. tutkittavasta ilmiöstä, sen ominaisuuksista ja erityispiirteistä. 

Kuvaileminen voi olla ”vahvaa”, jolloin sen avulla pyritään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti 

sekä perusteellisesti kuvaamaan tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. ”Heikko” kuvaileminen 

vastaavasti pitää sisällään pelkkiä faktoja. Tässä tutkimuksessa pyritään kuvailemaan 

tutkimusaineistoa vahvasti ja laajasti. Jotta ilmiötä voisi ymmärtää kokonaisvaltaisesti, on ilmiö 

kuvailussa sijoitettava kontekstiin. Jotta ilmiön laajempi merkitys saataisiin esiin, on sen 
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sijoittaminen asiayhteyksiin tärkeää. (Hirsjärvi & Hurme, 2010, s. 145 - 146) Tässä tutkimuksessa 

laajempaa kontekstia edustaa luvussa 1.1. kuvattu sosio-tekninen murros, jossa tutkimuksen 

aineistoa tarkastellaan hyödyntäen luvussa 1.5 esitettyä viitekehystä ja sen perusteella luotua 

matriisia. 

Tässä tutkimuksessa tutkimustulosten esittäminen etenee tässä luvussa pääsääntöisesti samassa 

järjestyksessä teemoittain, kuin aineiston keräämisessä hyödynnetty teemahaastattelu-runko. 

Vaikka kaikissa haastatteluissa käsitellyt teemat olivat samat ja kysymykset esitettiin 

pääsääntöisesti Liitteen 1. esimerkkikysymyksiä hyödyntäen, oli haastattelu tilanne kuitenkin 

joustava, ns. puolistrukturoitu haastattelu, joka sisälsi Liitteen 1. mukaisen hahmotelman 

teemoista esimerkkikysymyksineen, mutta joka ei kuitenkaan ollut tarkkarajainen suunnitelma 

siitä, miten ja missä kohtaa ja minkälaisia kysymyksiä voi tehdä. Tarkoituksena oli tehdä 

haastattelutilanteesta keskustelun omainen, haastattelijan toimiessa aktiivisena kuuntelijana 

samalla poimien haastateltavan vastauksista olennaiset asiat ja suunnan, mihin haastattelua 

ohjataan seuraavaksi ”varastossa” olevien kysymysten avulla (Hirsjärvi & Hurme 2010, s. 102-

110). Ensimmäisissä haastatteluissa kuitenkin tukeuduttiin teemoja käsiteltäessä enemmän 

esimerkkikysymyksiin kuin myöhemmissä haastatteluissa, haastattelijan haastattelukokemuksen 

karttuessa.  

 

Kuten aiemmin luvussa 5. kerrottiin, haastateltaville kerrottiin haastattelukutsussa haastattelun 

aihe ja teemat mutta varsinaista Liitteen 1. mukaista teemahaastattelu-runkoa ei haastateltaville 

etukäteen toimitettu. Yksi haastateltavista pyysi sen nähtäväksi ennen haastattelua mutta totesi 

haastattelun alussa, ettei ollut ehtinyt siihen perehtyä. Koska haastattelut toteutettiin 

hyödyntämällä Microsoftin Teams-sovellusta, haastateltavat saivat nähdä haastattelun ajan 

haastattelujen teemat. Tähän ratkaisuun päädyttiin mm. siksi, että aineettoman pääoman 

teoreettinen viitekehys ei välttämättä ollut aiemmin tuttu haastateltaville ja näkemällä 

konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä viitekehys pitää sisällään, auttoi haastateltavia 

hahmottamaan viitekehyksen sisältöä.  
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6.1 Yritysvastuun merkitys ja tausta 

 

Ensimmäisessä teemassa käsiteltiin yritysvastuun tärkeyttä ja merkitystä liiketoiminnassa sekä 

sitä, millä tavoin vastuulliset toimintatavat luovat arvoa liiketoimintaan. Haastateltavat 

lähestyivät aihetta hyvinkin erilaisista näkökulmista, toiset liittämällä yritysvastuun toteuttamisen 

hyvin laajaan kontekstiin, esimerkiksi sitomalla koko liiketoiminnan tarkoituksen yritysvastuun 

toteuttamiseen ja toiset taas keskittyen tarkemmin määritettyihin osa-alueisiin.  Yhteneväisyyksiä 

oli kuitenkin löydettävissä, vaikka kaikki tutkimuksen kohteena olevat yritykset edustivat eri 

toimialoja. Kaikki haastateltavat toivat selkeästi esiin yritysvastuun merkityksen suhteessa 

erilaisiin sidosryhmiin ja liittivät sen liiketoiminnan arvonluonnin perustaan sitomalla 

sidosryhmien kautta toteutuvan yritysvastuun yrityksen toimintaedellytyksiin. Haastateltavat 

näkivät yrityksen osana suurempaa yhteiskunnallista kokonaisuutta, ei pelkästään kansallisesti 

vaan globaalisti, joihin suhteessa yrityksen on lunastettava sosiaalinen toimilupa. Kyse ei ole siis 

pelkästään hygieniatasosta eli lakien ja säädösten noudattamisesta, vaan selvästi sen yli 

menevästä tasosta. Voidaan jopa puhua eräänlaisesta yritystoiminnan olemassaolon 

oikeutuksesta. 

 

”Tottakai, jos puhutaan yritysvastuuasioista ihan tämmöisinä hygieniatekijöinä, niin se tarkoittaa 
sitä, että toimimalla vastuullisena yrityskansalaisena yrityksellä on niin kuin tällainen sosiaalinen 
toimilupa olemassa tosiaan, että ei niinku riitä, kuten kaikki tiedetään, että toimitaan vaan lakien 
ja säädösten mukaisesti, vaan pitää olla niin kuin yleisesti hyväksyttävää se toiminta. Se nyt 
varmasti on se niin kuin minimitaso” (Yritysvastuupäällikkö, Yritys D. Sitaatti Teemasta 1. koskien 
yritysvastuun merkitystä) 
 

Sosiaalisen toimiluvan lunastaminen nähdään yritystoiminnan perusedellytyksenä ja 

liiketoiminnan toimintaedellytysten turvaamisena. Sen lisäksi, että yritystoiminnalla on 

merkitystä suhteessa omaan henkilöstöön, omiin asiakkaisiin ja muihin liiketoimintaprosesseihin 

kuuluviin, formaaleihin sopimuskumppaneihin sekä näiden kumppanuuksien ulkopuolella oleviin, 

esimerkiksi yhteiskunnassa toimiviin viranomaistahoihin ja välillisesti jopa erilaisiin järjestöihin, 

on yhä tärkeämmäksi noussut yrityksen oman toiminnan kannalta yritysvastuun aito 
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toteuttaminen suhteessa sijoittajiin. Yhä enenevässä määrin yritysvastuun toteuttaminen ja 

erityisesti yritysvastuun toteuttamisen toteen näyttäminen on tullut mukaan myös sijoittajien 

vaatimuksiin ja sitä kautta yrityksen toimintaedellytyksiin, liiketoiminnan arvonluonnin 

mahdollistajaksi:  

 

”Täähän on niinku sidosryhmien odotuksissa noussut koko ajan tärkeemmäks ja tärkeemmäks ja 
nyt sitten viimeisen parin vuoden aikana on nähty tosi vahvaa kehitystä just niinku tuolta 
sijoittajien suunnasta. Et siinä vaiheessa, kun yritysten täytyy ymmärtää, että sen rahan saanti 
saattaa tyssätä, jos vastuullisuuspuoli ei ole mietittynä, niin se on jo aika oleellinen osa sitä, kuinka 
businesta tehdään ja kuinka yrityksiä pyöritetään.” (Vastuullisuusjohtaja, Yritys A. Sitaatti 
Teemasta 1. koskien yritysvastuun merkitystä) 
 
Viisi yhdeksästä haastatellusta yritysvastuun toteutumisen merkityksen osana brändin 

rakentamista, erottautumista kilpailijoista sekä tietyn kohderyhmän tavoittelemista. Osana 

brändiä vastuullisuus ja yritysvastuun toteuttaminen mahdollistaa parhaimmillaan sen, että 

tavoiteltu kohderyhmä on valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta enemmän kuin 

vaihtoehtoisesta, vähemmän vastuullisesta tuotteesta. Haastateltavat kokivat yritysvastuun 

toteuttamisen sidottuna brändiin luovan selkeästi arvoa liiketoimintaan, mutta ainoastaan silloin, 

kun brändiin sidottu vastuullisuus todella toteutuu, sillä perusteeton yritysvastuun sitominen 

brändiin voi pahimmillaan muodostaa mainehaitan, joka romuttaa arvonluonnin perustan täysin.  

Haasteena yritysvastuun toteuttamisessa arvonluonnin kannalta näyttäisi olevan kyseisten 

haastattelujen perusteella se, että ei riitä, että vastuullisuutta ajatellaan vain tässä hetkessä vaan 

ideaalein tapa toimia on suunnitella tuote- ja palvelutuotanto kestämään aikaa. Tarvittaessa 

suunnitelmia on kuitenkin myös voitava muuttaa hyvin nopeasti.  

 

”Ja sitten tietysti, se mikä olis kaikkein ideaalein tapa toteuttaa yritysvastuuta on se, että 
tarjotaan sellaisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka on niin kuin kestäviä pidemmällä aikatähtäimellä, 
ei ehkä tässä vuoden tai kahden sisällä vaan viiden tai kymmenen tai viidenkymmenen vuoden 
päästä.” (Yritysvastuupäällikkö, Yritys D. Sitaatti Teemasta 1. koskien yritysvastuun merkitystä) 
 

Parhaimmillaan yhä kasvavat vastuullisuusvaatimukset toimintaympäristössä ja yritysvastuun 

toteuttamisen paine parantavat yrityksen reagointivalmiuksia nopeasti muuttuvassa 

toimintaympäristössä. Viisi yhdeksästä haastateltavasta liittivät riskienhallintanäkökulman 
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suoraan yritysvastuun merkitykseen ja yksi haastateltava nosti riskienhallinta näkökulman 

vahvasti esiin Teemassa 2. Yritysvastuun toteutuminen tällä hetkellä, ja jossa hän otti 

konkreettiseksi esimerkiksi yrityksen koko toimitusketjun kattavan vastuullisuustarkastelun 

riskienhallinta näkökulmasta: 

 

” No sittenhän me voitaisiin sanoa, että koko tää toimitusketju, jossa ei tapahdu mitään ilman 
vastuullisuusyksikön lupaa, myöskin meidän uudisinnovaatio -hankkeissa, ne tulee myös hyvin 
aikaisessa vaiheessa meidän tiimille tarkastettavaksi, että mitä huolia me nähdään siellä. Se ei 
toki tarkoita, että jos on huolia, että mikään ei etene, semmoisia asioita ei maailmassa ole missä 
ei ole mitään vastuullisuus huomioita, vaan sitten me ruvetaan miettimään, että varmistetaan 
että meillä on mietittyinä, miten nää mahdolliset riskit ei toteudu.” (Vastuullisuusjohtaja, Yritys A. 
Sitaatti Teemasta 2. koskien yritysvastuun toteutumista tällä hetkellä.) 
 
 
Paine toteuttaa yritysvastuuta vastuullisuus tarkastelun avulla toteuttaa siis samanaikaisesti 

tehokkaasti haastateltavien mukaan myös riskienhallintaa. Sen lisäksi, että 

vastuullisuustarkastelun koetaan tuovan ennustettavuutta liiketoimintaan riskienhallinta 

näkökulman kautta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, sen avulla koetaan pääsevän 

paremmin kiinni erilaisiin mahdollisuuksiin: 

 

”Se on myös oikeastaan niitä liiketoiminnan toimintaedellytysten turvaamista mutta se toinen 
vastaus on myös mahdollisuuden kannalta, että ennakoit oikeita asioita oikeeseen aikaan ja että 
mihin maailma on muuttumassa, niin olet myös niin kuin mahdollisuuksissa kiinni ja sellainen 
voittaja.” (Johtaja, vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteet. Yritys E. Sitaatti Teemasta 1. koskien 
yritysvastuun merkitystä.) 
 

Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että yritysvastuun toteuttaminen on välttämätöntä 

liiketoiminnassa jollain tasolla. Tärkeä kysymys arvonluonnin ja kilpailuetujen saavuttamisen 

kannalta on se, kuinka syvälle yritysvastuun kentässä yritys on valmis menemään tai miten 

tärkeäksi yritysvastuun toteuttaminen koetaan jonkin tietyn yrityksen kannalta. Seitsemän 

yhdeksästä haastateltavasta pitivät yritysvastuun toteuttamista ja vastuullisen liiketoiminnan 

kehittämistä olennaisena osana sellaisten yritysten toimintaa, jotka haluavat näyttäytyä 

edelläkävijöinä omalla toimialallaan.  Keskeistä yrityksille onkin tunnistaa mitkä aineettoman 
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pääoman osa-alueet yhdessä vastuullisuustarkastelun kanssa voisivat tuottaa lisäarvoa 

liiketoiminnalle ja mitkä osa-alueet ylläpitävät perusodotuksia.  

 

”Tässä on varmaankin aika monta kulmaa, minkä takia tää on tärkeää…se on tietyllä tavalla 
riskien vähentämistä, mä näen, että sillä voidaan vähentää riskejä, mennään tällaiselle 
Compliance puolelle, mikä on aika vanhakantainen yritysvastuun ajatus siitä, mutta kyllä mä 
näen, että se yhä enemmän ja enemmän siirtyy tonne kilpailuetupuolelle.” 

(Vastuullisuuspäällikkö, Yritys B. Sitaatti Teemasta 1. koskien yritysvastuun merkitystä) 
 

6.2 Yritysvastuun toteutuminen tällä hetkellä 

 

Teemassa 2. käsiteltiin yritysvastuun johtamisen organisointia, perimmäisiä ajureita 

vastuullisuudelle liiketoiminnassa ja vastuullisuuden näkymistä konkreettisesti toiminnassa. 

Yritys A:ssa on tutkimukseen osallistuneista yrityksistä henkilömäärältään kaikkein suurin 

vastuullisuus - organisaatio, työllistäen täysipäiväisesti parikymmentä henkilöä. 

Vastuullisuusjohtaja lähestyikin Teemaa 2 ”yritysvastuun toteutuminen tällä hetkellä” kertomalla 

perusteellisesti organisaationsa rakenteesta ja toiminnasta. Organisaatio on jaettu eri tiimeihin, 

joista yksi keskittyy nimenomaisesti toimittajiin ja hankintaketjuun, tehden tiivistä yhteistyötä 

Riskienhallinta-yksikön kanssa vastuullisuusriskien osalta sekä Finanssi-tiimin kanssa 

taloudellisten riskien ja taloudellisen vastuullisuuden osalta. Koska Yritys A toimii kansainvälisillä 

markkinoilla, yksi tiimeistä on keskittynyt yksinomaan ihmisoikeuskysymyksiin, tehden tiivistä 

yhteistyötä toimitus- ja hankintaketjuun perehtyneen tiimin kanssa. Vastuullisuusjohtaja korosti 

haastattelussa useaan otteeseen ihmisoikeuskysymysten tärkeyttä erityisesti siksi, että 

ihmisoikeuksiin liittyvät asiat ovat hyvin monimutkaisia erityisesti kulttuurisidonnaisuuksien 

vuoksi ja tämän näkökulman ymmärtäminen on hyvin tärkeää sosiaalisen vastuun toteutumisen 

kannalta. Kolmas vastuullisuustiimeistä keskittyy sekä sisäiseen- että ulkoisiin sidosryhmiin 

kohdistuvaan raportointiin, olennaisuusanalyyseihin sekä sisäisen vastuullisuuskulttuuriin 

kehittämiseen mm. järjestämällä säännöllisesti koulutusta henkilöstölle. Neljäs tiimi keskittyy 

ilmastoasioihin ja erilaisiin kiertotalousratkaisuihin ja se tekee tiivistä yhteistyötä 

liiketoimintayksiköiden kanssa. Tämän lisäksi Henkilöstöyksikössä oma tiiminsä keskittyen 

terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioihin ja Tutkimus- ja kehitysyksikössä omat 
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vastuullisuusasiantuntijat, jotka keskittyvät mm. elinkaarianalyyseihin ja innovaatioihin. Yritys A:n 

kohdalla on nähtävissä hyvin vahva konkretia yritysvastuun toteutumisessa, sillä vastuullisuus on 

kiinteä osa koko liiketoimintaa perustuen liiketoimintastrategiaan. Konkreettisesti tämä näkyy 

mm. siinä, että esimerkiksi uudisinnovaatio-hankkeissa vastuullisuustiimit ovat tiiviisti mukana 

hankkeen edistämisessä alkumetreiltä lähtien. Vastuullisuutta Yritys A:n organisaatiossa ajaa 

eteenpäin ylätasolta lähtien vaikuttava vastuullisuuteen painottuvat liiketoiminta strategia sekä 

vastuullisuuden ympärille rakennettu brändi.  

 

Yritys B:ssä yritysvastuuta ohjaa konsernitason vastuullisuusyksikkö, jossa työskentelee kaiken 

kaikkiaan 6 henkilöä ja joka keskittyy strategisen tason vastuullisuuteen. Yksikön päätehtävänä 

on koordinoida pitkän tähtäimen näkymiä konsernitasolla sekä jalkauttaa vastuullisen mission ja 

vastuullisten strategisten tavoitteiden avulla vastuullisia toimintaperiaatteita yrityksen eri 

toimialueille ja sitä kautta liiketoimintoihin. Vastuullisuusyksikköä johtaa vastuullisuusjohtaja, 

joka toimii myös johtoryhmän jäsenenä. Liiketoimintoja ohjaavat strategisiasta johdetut 

vastuullisuustavoitteet, joiden konkreettista toteutumista seurataan KPI-mittareiden avulla 

liiketoiminnoissa. Yritys B:ssä vastuullisuuden ajureina olivat alun perin 90-luvulla ympäristöön 

liittyvät teemat, kuten jätehuolto ja tuottajavastuu. 2000-luvulle tultaessa alettiin ymmärtämään, 

että asettamalla tavoitteita vastuullisuudelle hallitaan tehokkaasti myös riskejä. Tällöin kyse oli 

enemmänkin lain kirjan täyttymisestä, johon omia yksittäisiä tavoitteita alettiin peilaamaan. 

2010-luvulle tultaessa yleisen yhteiskunnallisen vastuullisuuskehityksen myötä vastuullisuuden 

ajureiksi myös Yritys B:ssä tulivat hankintaketjuihin liittyvät ihmisoikeuskysymykset. Vasta viime 

vuosina on alettu siirtyä Compliance - ajattelusta selvästi tavoitteelliseen toimintaan, jossa 

olennaisena kysymyksenä on, miten toimia markkinoilla edelläkävijänä ja vaikuttaa omalla 

vastuullisella toiminnallaan yhteiskunnallisessa kentässä vastuullisten toimintatapojen eteenpäin 

viemisessä. 

 

Yritys C:ssä Viestintä, yhteiskuntasuhteet ja yritysvastuu - yksikön neljän hengen tiimi vastaa 

ylätasolla koko yritysryhmän kattavasta vastuullisuuden organisoinnista ja raportoinnista. Sen 

lisäksi rinnalla toimii yritysryhmän tasolla Yritysvastuutoimikunta, joka raportoi suoraan 
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pääjohtajalle eri toimenpiteistä ja seuraa koko ryhmän tasoisia politiikkoja, ohjeistuksia sekä 

toimenpiteitä ja pitää huolen siitä, että koko yritysryhmää koskeva yritysvastuuohjelma etenee 

kaikkialla. Yritysvastuutoimikunnan kokoonpanossa on 10 henkilöä ja siellä käydään läpi mm. 

lainsäädäntökatsauksia tai esimerkiksi liiketoiminnoissa vireillä olevia tuote- ja 

palvelukehitykseen liittyviä asioita, joita Yritysvastuutoimikunnalle esittelevät liiketoimintojen 

omat Yritysvastuu-työryhmät tai liiketoimintojen eri vastuualueille nimetyt vastuuhenkilöt. 

Tärkeänä ajurina vastuullisuudelle palveluvaltaisella toimialalla haastateltava johtaja nimeää 

oman henkilöstön hyvinvoinnin ja toiminnan hyväksyttävyyden kaikilla mittareilla myös oman 

henkilöstön näkökulmasta. Sen lisäksi ESG:hen sisältyvän Governance-osuuden muodostama 

hyvä hallintotapa luo vankan perustan liiketoiminnalle, jonka pohjalta on helpompi reagoida, ei 

pelkästään lainsäädännöllisiin muutoksiin vaan myös muutoksiin asiakaskäyttäytymisessä. Myös 

rahoituspalveluiden osalta sekä kuluttaja- että yritysasiakkaat haluavat yhä enenevässä määrin 

tuotteita- ja palveluita, jotka tukevat heidän omia pyrkimyksiään vastuullisuuteen. 

Konkreettisesti vastuullisuus tulee esiin esimerkiksi asiakkaille tarjottavien sijoitustuotteiden 

kautta, joissa huomioidaan erilaisia vastuullisuuskriteereitä.  

 

Yritys D:ssä toimii tällä hetkellä yksi henkilö kokoaikaisena vastuullisuustyön tekijänä 

viestintäjohtajan alaisuudessa, nimikkeellä yritysvastuupäällikkö. Työskentely on erittäin kiinteää 

yritysvastuupäällikön, viestintäjohtajan ja toimitusjohtajan kesken. Johtoryhmässä 

toimitusjohtaja vastaa yritysvastuusta. Yritys D:ssä organisaatio on kaiken kaikkiaan matala ja 

hierarkiaa on vähän. Organisoituminen yritysvastuun osalta on muuttanut muotoon 

yritysvastuupäällikön mukaan viimeisen viiden vuoden aikana useasti ja muuttuu tarpeen 

mukaan, esimerkiksi aiemmin tietyillä osa-alueilla toimivat pitkään eräänlaiset virtuaalitiimit, 

jotka testaamalla kehittivät tiettyjä, siihen aikaan tärkeitä yritysvastuutavoitteiden osa-alueita. 

Kun näillä kyseisillä osa-alueilla kehitys saavutti toivotun tason, virtuaalitiimit lakkautettiin, koska 

koettiin, että asioita ei saatu enää parhaiten edistettyä muuttuneessa toimintaympäristössä 

kyseisellä organisoitumisen tavalla.  Tällä hetkellä yritysvastuu toteutuu konkreettisesti neljän 

strategisen painopistealueen kautta, jotka perustuvat 3 BL:ään ja joilla on meneillään useita 
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hankkeita, joista esimerkkinä vastuullisen hankinnan kehittäminen.  Kantavana ajatuksena ja työn 

alla on jo jonkin aikaa ollut löytää luontevin tapa erottautua vastuullisuudella kilpailijoista. 

 

Yritys E:ssä yritysvastuusta vastaa kolmen hengen yksikkö, jonka vastuualueisiin kuuluvat myös 

viestintä, brändi ja sidosryhmäsuhteet. Yksi tämän yksikön toimihenkilöistä vastaa 

kokonaisuutena Yritysvastuu-yksikön toiminnasta ja on myös yrityksen johtoryhmän jäsen. Kaksi 

muuta toimihenkilöä jakavat vastuut siten, että toinen heistä vastaa yritysvastuun sekä 

sidosryhmäsuhteiden kehittämisestä ja toinen vastaa viestinnästä sekä brändin kehittämisestä. 

Kyseisellä ylätasolla toimivalla pienellä tiimillä on mandaatti valmistella hyvin erityyppisiä, pitkän 

tähtäimen strategisia suunnitelmia, joihin liiketoiminnat sitoutetaan ylimmän johdon 

hyväksynnän jälkeen. Sen lisäksi vastuullisuuteen liittyviä operatiivisia resursseja on ympäri 

organisaatiota liittyen mm. ympäristö-, laatu-, terveys- ja turvallisuustoimintoihin, jotka vastaavat 

mm. tuotantolaitosten sertifiointi järjestelmistä sekä auditoineista eri funktioissa.  Konkreettisesti 

vastuullisuus näkyy mm. tuotekehityksessä ja raaka-aine lähteiden varmentamisessa sekä 

pakkauskehityksessä, jossa tavoitteena on saada mahdollisimman paljon kierrätettäviä 

materiaaleja käyttöön. 

 

Yritys F on toinen tämän tutkimuksen kohteena olleista yrityksistä, jossa ei ole varsinaista 

yritysvastuu - tai vastuullisuusyksikköä. Vastuullisuutta johdetaan erillisessä ohjausryhmässä, 

johon kuuluvat haastateltavana ollut asiakkuus- ja sidosryhmäpäällikkö ja sen lisäksi 

talousjohtaja, viestintäjohtaja, verkkojohtaja, rakennuttamisen- ja hankintojen johtaja. Nimettyä 

yritysvastuujohtajaa ei myöskään ole. Ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida yrityksen 

vastuullisuusohjelman mukaisia vastuita ympäri organisaatiota, oman toimensa ohella. 

Konkreettiselle tasolle vastuullisuutta viedään yrityksen vastuullisuusohjelman avulla, joka on 

intranetissä näkyvissä jatkuvasti päivittyvien mittareiden kanssa. Vastuullisuusohjelma lähtee 

liikkeelle visiosta ja strategisista tavoitteista, jotka vuorostaan linkittyvät valittuihin YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteisiin ja joista on edelleen johdettu vastuullisuuden periaatteet. 

Vastuullisuuden periaatteiden alle on koottu olennaisuusanalyysistä valitut teemat, joista 

jokaiselle osa-alueelle on muodostettu seurattavat mittarit. Mittareiden avulla 
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vastuullisuusohjelma ankkuroituu jokaisen organisaation jäsenen vastuisiin niin hyvin, että 

jokainen tunnistaa oman vastuualueensa linkityksen strategisiin tavoitteisiin sekä valittuihin YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

 

Samoin kuin yritys F:ssä, yritys G:ssä ei ole erillistä yritysvastuu- tai vastuullisuusyksikköä. 

Johtoryhmätasolla yritysvastuun asianomistajana on laatujohtaja ja vastuullisuuden 

toimenpideohjelman koordinoinnista vastaa laatu- ja yritysvastuupäällikkö. Yritys G:ssä aloitettiin 

yritysvastuu raportointi 2010-luvun taitteessa ja 2010-luvun puolivälissä tunnistettiin tarve tutkia 

ja mitata yrityksen mainetta suhteessa eri sidosryhmiin. Kyseisen mainetutkimuksen yhtenä 

johtopäätöksenä oli, että vastuullisuustyöhön olisi syytä keskittyä painokkaammin. Vaikka 

vastuullisuus raportointia oli jo joitakin vuosia tehty, ja tiettyjä tavoitteita sekä mittareita jo 

olemassa, kyseinen mainetutkimus ja siitä saatu johtopäätös vastuullisuustyön tärkeydestä ajoi 

kohti selvästi systemaattisempaa tekemistä. Samoihin aikoihin konsernitasolla vastuullisuuden 

ohjenuoraksi otettiin YK:n kestävän kehityksen periaatteet. Konsernitason linjauksen ja 

aikaisemmin tehdyn mainetutkimuksen tuloksen seurauksena päätettiin vielä tehdä 

olennaisuusanalyysi, jonka seurauksena syntyi vastuullisuuden johtamismalli 

painopistealueineen. Konkreettisesti vastuullisuutta johdetaan eri painopistealueisiin liittyvien 

teema-alueiden tavoitteiden avulla matriisimaisesti organisaation eri toimintojen kautta.  

 

Myös Yritys H:ssa vastuullisuutta johdetaan vastuullisuuden ohjausryhmän avulla, johon kuuluvat 

toimitusjohtajan lisäksi haastateltavana ollut viestintä- ja yhteiskuntavastuu päällikkö, henkilöstö 

päällikkö, tuotekehityspäällikkö, laatu- ja ympäristö päällikkö, pakkauskehityspäällikkö, hallinto- 

ja kehitysjohtaja, tuote- ja toimitusketjun johtaja ja liiketoimintajohtaja. Ohjausryhmä tapaa 

pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja käy läpi vastuullisuus ohjelman tavoitetilaa. 

Konkreettisesti vastuullisuus jalkautuu organisaation jokaiselle tasolle yhteisen 

vastuullisuusohjelman kautta koko organisaatiota edustavan ohjausryhmän avulla. Yritys H:ssa 

vastuullisuus on ollut merkittävässä roolissa suomalaisen emoyhtiön alkuajoista lähtien mutta 

yhteisen, koko organisaatiota kattavan vastuullisuusohjelman avulla saatiin näkyvyys toisaalta jo 

toteutuneisiin vastuullisuuden eri osa-alueisiin ja toisaalta paljastettua kehityskohteet. 
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Vastuullisuusohjelmaan liittyvä suurempi tarkastelu on tarkoitus tehdä jatkossa vuosittain ja sen 

perusteella määritetään seuraavaa vuotta koskevat tavoitteet. Tällä hetkellä 

vastuullisuusohjelma kokonaisuutena koskee ainoastaan emoyhtiötä mutta tarkoitus on myös 

laajentaa se koskemaan koko konsernia. Konkreettisesti Yritys H:n vastuullisuus tulee ilmi 

useiden, eri sidosryhmien kanssa toteutettujen yhteistyöhankkeiden kautta liittyen vastuullisiin 

toimintatapoihin, mm. kiertotalousratkaisuihin ja oman tuotannon vastuulliseen raaka-aine 

hankintaan.  

 

Yritys I:ssä ylin päättävä elin vastuullisuuden osalta on hallintoneuvosto, joka hyväksyy vuosittain 

vastuullisuuden toimenpidesuunnitelman. Vastuullisuuden toimenpidesuunnitelma laaditaan 

vastuullisuustiimin ja vastuullisuustyöryhmän kanssa yhteistyössä. Vastuullisuustiimi toimii 

Viestintäyksikössä viestintäjohtajan alaisuudessa, jossa vastuullisuuspäällikön alaisuudessa on 

kolme vastuullisuusasiantuntijaa. Vastuullisuustiimin tehtävänä on toimia tukitoimintona 

liiketoiminnalle. Vastuullisuustyöryhmään kuuluu asiantuntijoita eri puolilta organisaatiota. 

Vastuullisuustiimin ja vastuullisuustyöryhmän luotsaamien erilaisten Workshoppien kautta 

yhteistyössä syntyvä vastuullisuuden toimenpidesuunnitelma hyväksytetään johtoryhmässä, 

vastuullisuusvaliokunnassa, hallituksessa ja hallintoneuvostossa. Vastuullisuusvaliokunnassa 

yritystä edustaa vastuullisuudesta vastaavat viestintäjohtaja ja toimitusjohtaja. 

Hyväksymiskierroksen jälkeen Vastuullisuuden toimenpideohjelma jalkautetaan johtoryhmän 

kautta takaisin organisaatioon. Vastuullisuuden toimenpidesuunnitelman operatiivisesta 

toteutumisesta vastaa jokainen johtoryhmän jäsen omalla vastuualueellaan. Sen lisäksi Yritys I:n 

hallitus ja hallituksen alainen vastuullisuusvaliokunta käsittelevät säännöllisesti vastuullisuuteen 

liittyviä asioita.  

6.3 Yritysvastuuseen liittyvät aineelliset ja taloudelliset resurssit 

 

Teemassa 3. käsiteltiin yritysvastuuseen liittyviä aineellisia ja taloudellisia resursseja. Vaikka tässä 

tutkimuksessa tutkitaan yritysvastuun toteutumista aineettoman pääoman teoreettisessa 

viitekehyksessä, otettiin tutkimukseen mukaan myös aineelliset ja taloudelliset resurssit, lähinnä 

sen vuoksi, että ne selkiyttävät teoreettista luokittelua haastateltaville. Toisaalta aineellisten, 
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taloudellisten ja aineettomien resurssien tarkastelu omina ryhminään vastuullisuuden 

näkökulmasta tuo esiin sen, miten yritysvastuu konkretisoituu näistä eri näkökulmista ja miten 

monin tavoin nämä erilaiset resurssit ja niihin liittyvät tieto sekä osaaminen kytkeytyvät 

aineelliseen ja taloudelliseen puoleen. Se myös osaltaan paljastaa sen, kuinka pitkällä yritykset 

ovat yritysvastuun toteuttamisessa tosiasiallisesti.  

 

Yritys A:ssa tärkeimmiksi aineellisiksi resursseiksi yritysvastuun toteutumisen kannalta lukeutuu 

vastuullisuusjohtajan mukaan sekä tuotantolaitokset että tuotannossa käytettävät raaka-aineet. 

Perusteluna tälle ajatukselle on se, että kaikki raaka-aineet käyvät läpi vastuullisuustarkastuksen, 

aina hankintaketjusta lähtien ja osa tuotantolinjoista on kokonaan tämän 

vastuullisuustarkastuksen käytössä. Sen lisäksi yhä enenevässä määrin Yritys A:n lopputuotteet 

ovat ympäristövaikutuksiltaan vastuullisia. Yritys A:ssa paneudutaan myös hyvin tarkkaan raaka-

aineiden tuottajamaiden ihmisoikeuskysymyksiin. Kuten aiemmin luvussa 6.2. kerrottiin, yksi 

Yritys A:n vastuullisuustiimeistä keskittyy yksinomaan ihmisoikeuskysymyksiin ja tekee tiivistä 

yhteistyötä toimitusketju-tiimin kanssa. Haastattelussa Vastuullisuusjohtaja korosti sitä, että on 

tärkeätä ymmärtää, että ihmisoikeusrikkomuksia voi tapahtua valitettavasti kaikkialla ja niihin 

liittyvät olosuhteet ovat yleensä hyvin monimutkaisia. Sen vuoksi ihmisoikeusasioihin tarvitaan 

erityistä perehtyneisyyttä aidon yritysvastuun toteutumisen varmistamiseksi. Tärkeimpiin 

taloudellisiin resursseihin yritysvastuun toteutumisen kannalta luetaan vastaavasti investoinnit 

edellä mainittuihin tuotantolaitoksiin. Aineellisiin - ja taloudellisiin resursseihin liittyen on myös 

mainittava yritys A:ssa vastikään päätetty hiilineutraali tuotantotavoite ja sitä koskevat uudistetut 

investointikriteerit. Tuotantoon liittyviä päästöjen vähennyskeinoja on identifioitu useita 

kymmeniä ja niillä on merkittävä vaikutus investointikriteereihin. Sen lisäksi vastuullisuusjohtaja 

korosti taloudellisia panostuksia turvallisuusnäkökohtiin liittyen mm. tuotantolaitoksiin.  

 

Yritys B:ssä tärkeimmiksi aineellisiksi resursseiksi vastuullisuuden näkökulmasta nousivat raaka-

aineet ja niiden alkuperään ja käsittelyyn liittyvät menetelmät, jotka pyrkivät vähentämään raaka-

aineiden hävikkiä. Kantavana ajatuksena on, että kaikki mikä tuotetaan, tuotetaan kestävällä 

tavalla ja kaikki mikä on valmistettu, ohjataan tarpeelliseen kulutukseen, tarvittaessa alentamalla 
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myytävien tuotteiden hintoja tai lahjoittamalla ylimäärä hyväntekeväisyyteen.  Taloudellisiksi 

resursseiksi voidaan taas katsoa koneisiin ja laitteisiin kytketyt energiatehokkuusvaatimukset, 

joiden saavuttamiseksi tarvitaan taloudellisia investointeja laitekannan uudistamiseksi tavoitteita 

vastaavalle tasolle. Toiseksi esimerkiksi otettiin kuljetuksiin liittyvät päästöt ja kuljetuskaluston 

ylläpitoon sekä uusimiseen tarvittavat panostukset ja investoinnit, jotta asetettuihin 

ilmastotavoitteisiin päästäisiin.  

 

Aineellisista resursseista ja samalla myös taloudellisista resursseista Yritys C:n osalta nimetään 

haastattelussa esimerkiksi toimistotilat ja kiinteistöt, joihin on tehty mittavia investointeja ja jotka 

on suunniteltu kattavasti juuri vastuullisuutta ajatellen. Kantavana ajatuksena on viestiä niin 

omille työntekijöille kuin asiakkaillekin vastuullista ajattelutapaa myös saavutettujen Green 

Office-sertifikaattien avulla. Yritys C:ssä taloudellisina resursseina voi myös pitää asiakkaille 

tarjottavia rahoitustuotteita, joiden hinnoitteluun asiakkaan suuntaan parantavasti vaikuttaa 

asiakkaan omien investointien vastuullisuuden aste.  

 

Yritys D:ssä yritysvastuupäällikkö nimeää esimerkiksi aineellisista resursseista verkot, jotka ovat 

samalla tärkeimmät resurssit vastuullisuuden kannalta. Se, että yritys takaa luotettavat, 

laadukkaat, kattavat ja nopeat yhteydet koko Suomen laajuisesti, on vastuullisen liiketoiminnan 

perusta. Keskeistä toiminnan suunnittelussa on se, että asuinpaikasta riippumatta pystytään 

tarjoamaan digitaalisia tuotteita ja palveluita, joita ilman ihmisten on vaikea tulla nykypäivänä 

toimeen. Koko yhteiskunnan toimiminen julkisten palveluiden osalta ja muiden yritysten 

toiminnan mahdollistaminen on verkkojen varassa ja verkkoihin liittyvät investoinnit ovat 

selkeästi merkittävin taloudellinen resurssi, jonka kautta myös yritysvastuuta toteutetaan.  

 

Yritys E:ssä tärkeimmiksi aineellisiksi sekä myös taloudellisiksi resursseiksi nousivat yritysvastuun 

toteuttamisen kannalta myös raaka-aineet ja tuotantolaitteet. Yrityksen tuotannossa on raaka-

aineita lukumääräisesti yli tuhat ja raaka-aineiden toimittajia n. 80:stä eri maasta. Raaka-aineisiin 

kytkeytyy monia vastuullisuuden näkökulmia ja vaikutuksia mm. liittyen ilmastoon 

(tuotantomenetelmät), ihmisoikeuksiin (työolosuhteet) ja terveellisyyteen (alkuperä). 
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Vastuullisuuden kannalta isoja aineellisia ja taloudellisia resursseja liittyy myös tuotantoon ja 

tuotantoon liittyviin investointeihin. Keskeistä on kysymys siitä, pystytäänkö investointeja 

tekemään niissä rajoissa, miten on aiemmin totuttu tekemään, esimerkiksi takaisinmaksuaikoja 

ja taloudellisia tavoitteita ajatellen.  

 

Yritys F:ssä tärkein aineellinen resurssi vastuullisuuden näkökulmasta on sähköverkkojen ja 

älykkään alustan muodostama kokonaisuus. Älykäs alusta järjestelmineen mahdollistaa 

tulevaisuudessa kulutusjouston, joka tarkoittaa sähkönkulutuksen hetkellistä vähentämistä tai 

lisäämistä sähkön tuotantotilanteen mukaisesti. Investoinnit sähköverkkoon ja älykkään alustan 

kehittäminen mahdollistavat kulutusjouston, joka on välttämätöntä, jotta uusiutuvaa energiaa 

pystytään ottamaan niin paljon käyttöön, kuin sitä on suunniteltu ja toisaalta vähentämään 

fossiilisia polttoaineita.  

 

Yritys G:ssä tärkeimpiä aineellisia resursseja ovat varastointitilat sekä varastointiin liittyvä 

automatiikka, jotka linkittyvät tiiviisti Yritys G:n asettamiin ympäristövastuun tavoitteisiin. Yritys 

G:n prosesseissa ei käytetä vettä lainkaan, joten ympäristövastuu tältä osin kulminoituu 

energiankulutukseen. Lämmityksen osalta hiilijalanjälki jää pieneksi, sillä varastotilojen 

lämmityksessä on jo nyt käytössä kaukolämpö ja maalämpö. Mahdollisiin varastotilojen 

remontoimiseen tai laitekannan uusimiseen liittyen erääksi ympäristövastuun periaatteeksi on 

asetettu pyrkimys löytää investoinneissa sellainen vaihtoehto, joka täyttäisi ympäristövastuun 

kriteerit myös pitkällä aikavälillä.  

 

Vastuullisuuden osalta Yritys H:ssa tärkeimpinä aineellisina ja taloudellisina resursseina voidaan 

pitää kotimaiseen tuotantoon liittyviä tuotantotiloja ja laitteita sekä niihin liittyviä 

materiaalitehokkuuden ja energiatehokkuuden tavoitteita, jotka otetaan huomioon myös 

investointikriteereissä.  Kierrätettäviin pakkausmateriaaleihin liittyen Yritys H on asettanut neljä 

määrällistä tavoitetta, jotka kaikki liittyvät muovijätteen vähentämiseen ja jäljelle jäävän muovin 

kierrätettävyyteen.  Raaka-aineisiin liittyen tavoitteiksi on asetettu biohajoavuus ja 

mikromuovien välttäminen. Raaka-aineiden hankinta tapahtuu pääsääntöisesti Euroopasta 
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hankintaketjun jäljitettävyyden takaamiseksi. Oma kokonaisuutensa on tuotannon sivuvirtojen 

kierrätys, johon on myös ajallisen tavoitteen lisäksi asetettu tarkka määrällinen tavoite.  

 

Yritys I:llä ei ole omaa tuotantoa eikä myymälöitä vaan kaikki toiminta varastoinnista myyntiin 

tapahtuu vuokratiloissa.  Liikepaikkasopimuksiin on määritetty tietyt kriteerit koskien energian 

kulutusta, jätteiden käsittelyä ja kierrätystä sekä palautuspisteitä, sillä ne ovat liiketoiminnan 

sujuvuuden kannalta olennaisia. Tarkkoihin kriteereihin koskien liikepaikkasopimuksia vaikuttaa 

myös Yritys I:n koko myymäläketjun kattava ISO-ympäristöstandardi, jota kaupan alan toimijoilla 

ei yleensä koko verkostoa kattavasti ole. Hankintoihin liittyen tavarantoimittajat sitoutetaan 

eettisiin periaatteisiin ja Yritys I myös tukee tavarantoimittajia vastuullisiin toimintatapoihin 

sitoutumisessa tarjoamalla verkkokoulutusta vastuullisuudesta. Koulutuksen avulla halutaan 

varmistaa, että allekirjoittajalla on riittävä ymmärrys siitä minkälaisiin toimintatapoihin 

allekirjoitus tavarantoimittajia velvoittaa. 

 

6.4 Yritysvastuuseen liittyvät aineettomat resurssit  

 

Yritysvastuun aineettomat resurssit koskien tutkittavia yrityksiä on tässä kappaleessa analysoitu 

aiemmin luvussa 1.5 esitetyn tutkimuksen viitekehyksen mukaan, jossa yhdistyvät aineettoman 

pääoman jaottelu kolmeen elementtiin (inhimillinen-, suhde- ja rakenne pääoma) (Inkinen et al. 

2019 s. 1163), sekä John Elkingtonin muodostama kokonaisuus vastuullisuuden peruspilareista 

(3BL eli Triple Bottom Line), sisältäen ympäristö-, sosiaalisen -ja taloudellisen vastuun 

ulottuvuudet (Elkington 2006, s.523-524). Aineeton pääoma muodostuu siis erilaisista 

aineettomista resursseista, jotka ovat aineettoman pääoman yksittäisiä, tieto- ja 

osaamisperusteisia tekijöitä, joista yhdessä voi muodostua yritykselle esimerkiksi kilpailuetua. 

Aineettomat resurssit eivät itsessään vielä välttämättä tuo kilpailuetua, vaikka niissä itsessään 

tunnistettaisiin potentiaalia arvonluontiin. Keskeistä on se, miten niitä osataan hyödyntää ja 

minkälaista synergiaa niiden välille saadaan aikaiseksi. Aineettoman pääoman resursseja voidaan 

pitää raaka-aineena yrityksen eri prosesseissa, joissa liiketoiminnan arvonluonti tapahtuu (Kianto 

et al. 2014, s. 363). Olennaista ei siis ole se, esimerkiksi minkälaista tietoa organisaatiossa on 
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vastuullisuuden eri osa-alueista vaan merkitystä on sillä, miten tuota tietoa hyödynnetään eri 

prosesseissa (Kianto et al. 2013, s. 113). 

 

Yritys A:n yritysvastuuseen liittyvä inhimillinen pääoma tulee ensisijaisesti näkyviin merkittävän 

kokoisessa, aiemmin luvussa 6.2. esitetyssä yritysvastuuasioihin keskittyvässä organisaatiossa, 

jossa toimivat vastuullisuusjohtajan syväosaajiksi nimeämät henkilöt, jotka omaavat 

liiketoiminnan kannalta tärkeiksi tunnistettuihin osa-alueisiin liittyvää vastuullisuus osaamista ja 

tietoa. Vastuullisuusyksikön syväosaajat tekevät tiivistä yhteistyötä mm. toimitusketjuihin 

liittyvien kysymysten osalta Riskienhallinta-yksikön, Talous-yksikön ja Lakiasian-yksikön kanssa ja 

esimerkiksi erilaisiin kiertotalousratkaisuihin liittyvissä kysymyksissä liiketoimintayksiköiden 

kanssa. Tällaista vastuullisuuden syväosaamista, joka pitää sisällään henkilöstön tietojen ja 

taitojen lisäksi kokemuksen, luovuuden sekä sitoutumisen Chen & Chen (2012) kutsuvat 

”vihreäksi inhimilliseksi pääomaksi” (Chang & Chen 2012, s. 77-78).  

 

Koko henkilöstön vastuullisuusosaamisen ylläpitämiseksi ja päivittämiseksi vastuullisuusjohtaja 

kertoi edellisenä vuonna käynnistetystä, laajasta vastuullisuuden seminaarista, johon on kerätty 

aiheita eri teemoista, jotka omalta osaltaan tukevat vastuullisuuden kolmen peruspilareiden 

toteutumista.  Osa aiheista tässä seminaarista menee hyvinkin detaljitasolle ja toisilla osa-alueilla 

pidetään huoli siitä, että organisaatiossa toteutuu tietty perusosaaminen. Erittäin tehokkaana 

yritysvastuuseen liittyvänä inhimillisen pääoman kehittäjänä ja organisaation sisäisen sosiaalisen 

vastuun toteuttajana voidaan pitää Yritys A:n käyttöönottamaa innovaatio työkalua, jonka avulla 

henkilöstö pääsee osallistumaan vastuullisten toimintatapojen, prosessien ja tuotteiden 

ideointiin. Ideointia tuetaan myös erilaisilla sisäisillä kampanjoilla, joissa kilpaillaan parhaimman 

vastuullisen idean keksimisestä. Vastuullisuuden toteutuminen linkittyy inhimillisen pääoman 

kautta tiiviisti rakennepääomaan johtamisen kautta, sillä Yritys A:n vastuullisuuden 

”linjaorganisaation” lisäksi osaamista hyödynnetään ”katkoviiva raportoinnin” avulla mm. HR-

yksiköstä, Talousyksiköstä ja Tutkimus- ja kehitysyksiköstä. Yritys A:n liiketoiminta perustuu hyvin 

pitkälle tutkimukseen sekä innovointiin ja tällä tavoin organisoitumalla saatiin varmistettua 

jatkuva vuoropuhelu eri yksiköiden välillä. Yhteistyötä organisaation eri tahojen kanssa tehdään 
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mm. tuotannon hiilineutraaliutta koskevan tavoitteen osalta. Oman kokonaisuutensa 

muodostavat erilaiset investoinnit ja niihin liittyviä kriteereitä koskeva talousosaaminen, joiden 

kautta taloudellista vastuuta toteutetaan.  

 

Chang & Chen (2012) mukaan sosio-teknistäkin murrosta eteenpäin vievä globaali 

ympäristötietoisuus vaikuttaa siihen, että organisaatioissa oleva ympäristövaikutuksiin liittyvä 

tietotaito sekä syvälle organisaation kulttuuriin sisältyvä ympäristötietoisuus tulevat olemaan yhä 

enenevässä määrin keskeisessä roolissa yritysten strategioissa ja kilpailuedun saavuttamisessa. 

Tärkeä kantava elementti Yritys A:n ”vihreässä rakennepääomassa” (Chang & Chen 2012, s. 77-

78) onkin sisäisen vastuullisuus kulttuurin kehittäminen, jonka kehittämisestä vastaa 

Vastuullisuus-yksikön lisäksi edustajat Strategia-yksiköstä, Henkilöstö-yksiköstä ja Viestinnästä. 

Vastuullisuuskulttuurin kehittymistä tukee vastikään tehty organisaation vastuullisuuteen 

perustuva arvouudistus, jonka kanssa linjassa kulkee mm. Yritys A:n ilmastostrategia ja 

hiilineutraaliustavoite.  Päästövähennyskeinoihin liittyvä valtava määrä dokumentaatiota ja 

prosessikuvauksia kasvattaa yritysvastuuseen liittyvän rakennepääoman lisäksi yritysvastuuseen 

liittyvää inhimillistä pääomaa osaamisen lisääntymisen kautta, toteuttaen samalla konkreettisesti 

ympäristövastuuta sekä taloudellista vastuuta uusien investointikriteerien muodostamisen 

kautta.  

 

Yritysvastuuseen liittyvä suhdepääoman kehittäminen on keskeisessä osassa vastuullisen 

strategian luomisessa, sillä useimmiten sidosryhmien kautta tuleva paine vastuullisuuden 

eteenpäin viemisestä toimii erinomaisena ajurina liiketoiminnan kehittämiselle (Chang & Chen 

2012, s. 78-79). Sidosryhmä suhteilla onkin erityinen merkitys Yritys A:n toiminnassa ja siitä 

esimerkkinä on joka toinen vuosi tehtävä perusteellinen olennaisuusanalyysi sidosryhmille, jonka 

avulla arvioidaan tärkeimmiksi nousevia vastuullisuuden teemoja sidosryhmien taholta. 

Vastuullisuus-yksikkö on usein edustettuna uusien asiakkaiden tapaamisissa ja myös yrityksen 

myyntihenkilöstön vastuullisuusosaaminen pidetään ajan tasalla jatkuvalla koulutuksella. 

Sosiaalinen vastuu toteutuu suhdepääoman kautta mm. avoimen ja jatkuvasti kehitettävän 
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sidosryhmäraportoinnin, toimitusketjujen ihmisoikeus kysymyksistä huolehtimisen ja 

kansainvälisten sopimusten noudattamisen kautta.  

 

Taulukko 3. Esimerkkejä aineettoman pääoman sisällöstä yritysvastuuseen liittyen, Yritys A 

 

 

 

Vähittäiskaupan alalla toimivan Yritys B:n vastuullisuuden johtaminen lähtee liikkeelle yrityksen 

missiosta, jalkautuen strategisten tavoitteiden kautta eri toimialueille, joilla tavoitteet 

konkretisoituvat toimialueiden omiksi KPI-mittareiksi. Vähittäiskaupan alalla toimivilla yrityksillä 

on erityinen rooli vastuullisuuden eteenpäin viemisessä, vähittäiskauppojen toimiessa aktiivisena 

keskittymänä ja välittäjänä suhteessa raaka-ainetuottajiin, valmistavaan teollisuuteen ja 

kuluttajiin omaten markkina-asemansa kautta vaikutusvaltaa näihin kaikkiin edellä mainittuihin 

sidosryhmiin (Naidoo & Gasparatos, 2018 s. 127).  Ehkä yksi merkittävimmistä vastuullisuuteen 

liittyvistä toimintatavoista, joka tuo esiin tällaisen välittäjän roolin suhteessa eri tahoihin ja joka 

samalla merkittävästi kehittää organisaation aineetonta pääomaa, on Yritys B:n hävikinhallintaan 

liittyvä kokonaisuus. Elintarvikejäte on merkittävä sosiaalisiin-, ravitsemuksellisiin- ja ympäristöön 

liittyvien ongelmien kokonaisuus (Naidoo & Gasparatos, 2018 s. 130), johon voidaan 
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hävikinhallinnan avulla merkittävästi vaikuttaa.  Hävikin hallintaan liittyvä toiminta on Yritys B:ssä 

osa jokapäiväistä operatiivista toimintaa ja siihen on suunniteltu operatiiviselle henkilöstölle oma 

koulutuskokonaisuus. Yritysvastuuseen liittyvän inhimillisen pääoman lisäksi hävikinhallinta 

kasvattaa myös yrityksen suhdepääomaa asiakkaisiin nähden, sillä asiakkaat saavat merkittävää 

taloudellista hyötyä portaittain suhteessa elintarvikkeiden ”parasta ennen”- päiväystä alenevien 

hintojen kautta. Hävikinhallinnan avulla Yritys B toteuttaa sekä sosiaalista että taloudellista 

vastuuta suhteessa asiakkaisiin, tukien tällä toimintatavalla myös vähävaraisia asiakkaita. Samalla 

Yritys B:n toiminta kytkeytyy elintarviketuottajien omiin vastuullisuustavoitteisiin ja tuo sitä 

kautta oman lisänsä Yritys B:n suhdepääomaan.   

 

Yritys B:n vihreä inhimillinen- ja suhdepääoma kehittyvät myös eri tuotekategorioiden 

valmistajien kanssa tehdyn vastuullisuuteen keskittyvän yhteistyön kautta lisäämällä osaamista 

ja vahvistamalla sidosryhmä suhteita. Vastuullista tuote- ja palvelukehitystä tehdään sekä omiin 

merkkituotteisiin liittyen että muiden brändien tuotteisiin liittyen, koskien sekä pakkauksiin että 

raaka-aineisiin liittyviä vaatimuksia. Samalla pyritään tukemaan mm. kotimaista elintarvike- ja 

tekstiilin tuotantoa ja toteuttamaan kaikkia kolmea vastuullisuuden osa-aluetta kotimaisilla 

markkinoilla. Eri sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön panostamalla vähittäiskaupan 

alalla toimivat yritykset voivatkin merkittävästi vaikuttaa erilaisiin tuotantoprosesseihin 

markkinoilla ja sitä kautta myös kulutustottumuksiin (Wilson P. 2015, s. 436) Vastuullisiin 

tuotteiden kuljetusketjuihin liittyvään kehitykseen myötävaikuttavat myös rakennepääomaan 

luettavat automaattivarastointiin sisältyvät järjestelmät ja prosessit, joissa tapahtuva kehitys 

omalta osaltaan vaikuttavaa siihen, että tuotteet liikkuvat mahdollisimman mutkattomasti, 

energiaa säästävästi ja ympäristöä vähemmän kuormittavalla tavalla eri varastojen välillä. 

Toimitusketjuyhteistyöhön ja sidosryhmätyöskentelyyn liittyen haastateltavana ollut 

vastuullisuuspäällikkö toi esiin vähittäiskaupan vipuvoiman kotimaiseen teollisuuteen ja sen 

mukana tulevan vastuun. Esimerkkinä hän käytti yritys B:n erästä vastuullisuuslinjausta, jossa 

tarkoituksena on luopua kokonaan häkkikananmunien myynnistä vuoteen 2026 mennessä. Syy 

miksi aikataulu on asetettu näin pitkälle, on juuri se, että Yritys B on merkittävä toimija 

markkinoilla ja että tämä vastuullisuuslinjaus tarkoittaisi tuottajille tarvetta tehdä merkittäviä 
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investointeja sekä muuttaa omaa tuotantoaan nopealla aikataululla. Vastuullisuutta on myös 

ottaa huomioon omien vastuullisuuslinjausten ja tavoitteiden vaikutukset sidosryhmiin ja 

tarkkaan harkita niihin liittyviä etenemis- ja toteuttamistapoja.  Yritysvastuuseen liittyvää 

suhdepääomaa kasvattava, kaikkien osapuolten reunaehdot huomioonottava 

sidosryhmäyhteistyö luo arvoa liiketoimintaan myös kasvattamalla yrityksen mainetta 

varteenotettavana vastuullisena toimijana suhteessa eri sidosryhmiin. 

 

”Ja sitten yks asia mikä yritysvastuussa on mielestäni tärkeätä, on, eli kun tietyllä tavalla se 
yritysvastuu on otettu siellä yrityksessä huomioon, niin se voi toimia tällaisena yhteiskunnallisen 
keskustelun pohjana. Silloin sulla on myös helpompi keskustella erilaisista yhteiskunnallisista 
asioista eri toimijoiden kanssa, vaikka viranomaisten kanssa tavoitetiloista, kun sä olet itse jo 
tehnyt vastuullisia tekoja siinä taustalla. Niin sä voit tietyllä tavalla toimia sellaisena sparrina 
tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa.” (Yritysvastuupäällikkö. Yritys B. Sitaatti Teemasta 1. 
Yritysvastuu merkitys) 
 

Tavarakuljetukset ovat keskeisiä vähittäiskaupassa ja niihin liittyy useita erilaisia tapoja toteuttaa 

vastuullisuutta; mm. oikeantyyppisen kuljetuskaluston valinta, rahtivirran yhdistäminen 

mahdollisuuksien mukaan ja polttoaineiden valinta (Naidoo & Gasparatos, 2018 s. 131). Yhtenä 

yritys B:n kunnianhimoisena tavoitteena on vähentää kaiken kaikkiaan miljoona tonnia 

kuljetuspäästöjä logistiikkaketjuissaan. Vaikka kyseessä on vapaaehtoinen kampanja, se kuvastaa 

hyvin sitä, mihin suuntaan vastuullisuudessa ollaan menossa. Kyse ei ole enää yksittäisten 

yritysten asettamista tavoitteista oman toimintansa suhteen, vaan tiiviistä yhteistyöstä 

sidosryhmien kanssa, jossa tavoitteena on yhteisvoimin rakentaa suurempaa kokonaiskuvaa. 

Tavoitteella vähentää kuljetuspäästöjä näin isossa mittakaavassa on merkittävä vaikutus 

ympäristövastuun toteuttamisessa ja pitkällä aikavälillä myös taloudellisen vastuun 

toteuttamisessa. Edellytyksenä sen onnistumiselle on vahvan suhdepääoman muodostaminen 

logistiikkaketjun eri osapuoliin liittyen. 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

Taulukko 4. Esimerkkejä aineettoman pääoman sisällöstä yritysvastuuseen liittyen, Yritys B 

 

 

Vaikka rahoituspalveluita tarjoava Yritys C ei samalla tavalla suoraan aiheuta toiminnallaan 

vaikutuksia ympäristöön kuten esimerkiksi valmistavan teollisuuden tai vähittäiskaupan alalla 

toimivat yritykset, on rahoituspalveluja tarjoavilla yrityksillä epäsuora mutta kuitenkin merkittävä 

vaikutus vastuullisen yhteiskunnan luomisessa rahoittamiensa yritysten kautta. (Nizam et al. 

2019, s. 50) Tärkeänä kulmakivenä haastateltavana ollut johtaja (brändi ja yritysvastuu) pitää 

Euroopan komission julkaisemaa kestävän kehityksen rahoittamista koskevaa 

toimenpidesuunnitelmaa, jonka mukaan kestävän kehityksen rahoittaminen määritetään 

prosessiksi, jossa ”otetaan asianmukaisesti huomioon ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat 

sijoituspäätöksissä, mikä johtaa lisääntyviin investointeihin pitkäaikaisiin ja vastuullisiin 

aktiviteetteihin” (Euroopan komissio 2018, Toimenpidesuunnitelma: Vastuullisen kasvun 

rahoittaminen). Keskeistä tähän toimenpidesuunnitelmaan liittyen on EU:ssa 17.6.2020 voimaan 

tullut taksonomia asetus (EU 2020/852), jossa määritetään kriteerit ympäristön kannalta 

kestävälle taloudelliselle toiminnalle ja jonka perusteella rahoituspalvelualalla ja pankkisektorilla 
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toimivat yritykset ovat joutuneet tekemään paljon valmistelevaa työtä kehittääkseen 

organisaatioidensa valmiuksia koskien uutta sääntelyä.  ESG-sijoittamiseen liittyvä kokonaisuus 

on lisännyt merkittävästi myös Yritys C:n yritysvastuuseen liittyvää inhimillistä pääomaa siihen 

liittyvän henkilöstön tietotaidon ja osaamisen lisääntymisen kautta sekä sen mukanaan tuomien 

uusien mahdollisuuksien kautta liittyen uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamiseen. 

Yritystoimintojen puolelle on vastikään lanseerattu koulutusohjelma koskien ESG:tä sijoittamisen 

ja rahoittamisen sisältöä, jossa hyödynnetään myös organisaation ulkopuolista asiantuntemusta, 

vahvistaen samalla Yritys C:n suhdepääomaa. Käytännössä taksonomia vaatimusta toteutetaan 

yrityslainoissa esimerkiksi siten, että lainan ehtoihin on sidottu erilaisia vastuullisuuskriteereitä ja 

niiden täyttyessä lainan hinta on halvempi. Kuluttajalainoissa, kuten asuntolainoissa vastaavasti 

voidaan tukea vihreää asumista esimerkiksi siten, että lainan hinnoitteluun vaikuttaa esimerkiksi 

ostetun kohteen maalämpö. Inhimillistä pääomaa kehittävän vaikutuksen lisäksi ESG-

sijoitustuotteiden ja vihreiden kestävyys-kriteerilainojen tarjoamisen avulla toteutetaan samalla 

sekä taloudellista vastuuta että ympäristövastuuta.  

 

Uusiin tuotteisiin liittyvän koulutusohjelman lisäksi Yritys C:ssä on edellisenä vuonna lanseerattu 

kokonaan uusi Vastuullisuusohjelma, josta henkilöstölle on pidetty webinaareja sekä 

vastuullisuusohjelman sisältöön liittyviä tietoiskuja intrassa.  Uusi vastuullisuusohjelma linkittyy 

ESG-sijoittamisen ja rahoittamisen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin siten, että sen yhtenä 

päätavoitteena on uusien vastuullisten tuotteiden sekä palveluiden kehittäminen ja lanseeraus. 

Haastateltavana oleva johtaja näki ESG-sijoittamiseen ja rahoittamiseen liittyvän kokonaisuuden 

mukanaan tuoman ”Governance”-osuuden vahvistavan rakennepääomaan kuuluvaa hyvää 

hallintotapaa prosesseineen entisestään ja parantavan yrityksen reagointivalmiuksia, ei 

pelkästään lainsäädännöllisiin muutoksiin, vaan myös muutoksiin asiakaskäyttäytymisessä, 

tuoden sitäkin kautta lisäarvoa liiketoimintaan. Toinen esimerkki kokonaisvaltaisesti aineetonta 

pääomaa kasvattavavasta kokonaisuudesta on sijoitustuotteet, joihin on kytketty erilaisia 

vastuullisuus kriteereitä ja yhteistyötä tämän kokonaisuuden osalta on tehty mm. Finnfund:in 

kanssa.  Myös vakuutuspuolella vastuullisuus on tuonut mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia 

kehittää uusia vakuutus tuotteita. Oma kokonaisuutensa on mm. ilmastonmuutokseen liittyvien 
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riskien arviointi, niin teolliselle toiminnalle kuin yksityisten ihmistenkin omistamille kiinteistöille. 

Olennainen kysymys nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa on se, mitä kaikkea rakentamisessa 

pitää ottaa huomioon ilmaston muuttuessa. Yhteistyötä tehdään mm. yliopistojen kanssa ja myös 

muiden, ilmastonmuutosta tutkivien tahojen kanssa. Tämä osaltaan tuo uuden ulottuvuuden 

Yritys C:n suhdepääomaan.  

 

Yrityksen harjoittamalla vastuullisuudella on merkitystä myös suhteessa omaan henkilöstöön. 

Inhimillisen pääoman sekä suhdepääoman näkökulmasta haastateltavana olleen johtajan 

mielestä etenkin palveluvaltaisilla aloilla oman henkilöstön hyvinvointi ja yrityksen toiminnan 

hyväksyttävyys kaikilla mittareilla myös oman henkilöstön näkökulmasta on erittäin tärkeää. 

Asiakasrajapinnassa työskentelevä henkilöstö myös välittää asiakkaille oman toimintansa kautta 

yrityksen vastuullisia arvoja ja kulttuuria. Palveluvaltaisilla aloilla toimivien yritysten maine voi 

myös helposti saada kolhuja, jos oman henkilöstön kohtelusta leviää negatiivisia uutisia.  

 

”Me voidaan tehdä noita paksuja raportteja tuolla ja voidaan julistaa netissä ja somessa ja omilla 
sivuilla ja muualla niinku meidän vastuullisuusteemoja, mut jos se ei näy asiakkaille, niin siinä 
vaiheessa se jää hyvin ulkokohtaiseks. Kyllä sen pitää tulla sieltä henkilöstöstä ja niistä 
asiakaskohtaamisista esille jollain tapaa.” (Johtaja, brändi ja yritysvastuu. Yritys C. Sitaatti 
Teemasta 1. Yritysvastuu merkitys) 
 

Sen lisäksi, että yritys C:n henkilöstölle tarjotaan monenlaista koulutusta koskien erilaisia teemoja 

vastuullisuudessa, mm. kestävästä talousasioiden hoitamisesta, ihmisoikeuksista ja 

monimuotoisuudesta, on sen lisäksi teetetty omalle henkilöstölle kysely koskien vastuullisuuden 

osa-alueita, joita henkilöstö pitää tärkeänä omalla vapaa-ajallaan. Ajatuksena tässä selvityksessä 

on kehittää tapoja tukea henkilöstön omia henkilökohtaisia vastuullisuustavoitteita ja myös tällä 

tavoin tukea aidon vastuullisuuskulttuurin luomista yrityksessä sekä välittymistä 

asiakaskohtaamisissa.   
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Taulukko 5. Esimerkkejä aineettoman pääoman sisällöstä yritysvastuuseen liittyen, Yritys C 

 

 

Erityisesti langattoman verkon hallintaa ja palveluja tarjoavan Yritys D:n osalta korona-aika toi 

käsinkosketeltavaksi kyseisen liiketoiminnan merkityksen, sillä lähestulkoon kaikki toiminta 

yhteiskunnassa on riippuvaista tietoliikenneyhteyksien toimimisesta. Tähän yritys D:n 

perustehtävään ja siinä onnistumiseen myös kiteytyy hyvin pitkälti haastateltavana olleen 

yritysvastuupäällikön mukaan se, miten vastuullisena kuluttaja-asiakkaat Yritys D:n toiminnan 

kokevat. Yritys D:n suorittamissa useissa asiakastyytyväisyys-tutkimuksissa on suoraviivaisesti 

tullut ilmi liiketoiminnan perustehtävässä onnistumisen merkitys, jolla on myös suoraan 

vaikutusta vastuullisuus mielikuvaan, mikä kuluttaja-asiakkailla yrityksestä on muodostunut. 

Perustehtävässä onnistuminen vaikuttaa myös näiden tutkimusten mukaan myös brändi 

mielikuvaan ja imagoon. Kyseisten tutkimusten tuloksiin varmasti vaikuttaa osaltaan 

tietoliikenneyhteyksien abstrakti luonne. Konkreettisiin tuotteisiin liittyen on helpompi 

hahmottaa esimerkiksi pakkauksien mukana tuleva muovijäte ja siihen liittyvä luonnon 

kuormittaminen.  
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Yritysasiakkaiden puolella vaatimukset vastuullisuuden osalta ovat tarkentuneet, tosin 

varsinaisessa kilpailutuksessa niillä ei vielä ole Yritys D:n mukaan ratkaisevaa merkitystä. 

Yksittäisten isojen yritysasiakkaiden taholta on kuitenkin alkanut tulla melko täsmällisiä 

vaatimuksia ja osa-alueita, missä pitää pystyä osoittamaan yritysvastuun toteutuminen. Tähän 

osaltaan vaikuttaa isojen yritysten ammattimainen hankintaosaaminen ja viime vuosina 

vastuullisuus tarkastelun keskiöön nousseet hankinta -ja toimitusketjujen ihmisoikeudet. Myös 

Yritys D:ssä kehitetään jatkuvasti hankintaosaamista vastuullisuuden näkökulmasta. 

Hankintapäälliköille on räätälöity pakollinen vastuulliseen hankintaan liittyvä koulutus. Erityisesti 

merkittävien toimittajien kohdalla tehdään jatkuvaa riskiarviointia ja vuoropuheluun toimittajien 

kanssa panostetaan. Toimittajia on kuitenkin useita satoja, joten voidaan sanoa, että jo 

pelkästään hankinta -ja toimitusketjuihin liittyvän osaamisen ja tiedon kartuttaminen kasvattaa 

Yritys D:n inhimillistä pääomaa sekä suhdepääomaa merkittävästi.  Samalla sillä on vaikutuksia 

myös rakennepääomaan jatkuvassa kehityksessä uudistuvien toimintamallien ja prosessien 

kautta.  

 

Vaikka paine kuluttaja- ja yritysasiakkaiden suunnalta ei vielä ole merkittävä eri vastuullisuuden 

osa-alueita koskien, sosio-tekninen murros luo painetta vastuullisten toimintatapojen 

kehittämiseen muiden sidosryhmien kautta ja eri osa-alueita kehitetään aktiivisesti yritysvastuu-

strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisenä tavoitteena asiakkaiden suuntaan on luoda 

kattava ja luotettava verkkoinfrastruktuuri helppokäyttöisten sekä helposti ymmärrettävien 

tuotteiden ja palveluiden avulla, jotka asemoivat asiakaskunnan mahdollisimman samalle viivalle 

huolimatta maantieteellisestä sijainnista tai henkilökohtaisista tietoteknisistä taidoista. Toisaalta 

luotettava ja kattava verkkoinfrastruktuuri kuluttaa valtavan määrän energiaa ja sen jatkuva 

parantaminen sekä myös huoltaminen kuormittavat ympäristöä. Näihin näkökohtiin liittyen on 

asetettu omat ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet.   

 

Osa tavoitteista kohdistuu omaan organisaation kehittämiseen, joka osittain tapahtuu 

velvoittavan kouluttautumisen kautta, josta esimerkkinä aiemmin mainittu hankintapäälliköitä 

koskeva vastuullisen hankinnan koulutus. Yritysvastuupäällikkö pitää selkeänä vahvuutena 
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vastuullisuuden kehittymisen näkökulmasta Yritys D:n matalaa hierarkiaa, jossa asiantuntijoilla 

on oman asiansa omistajuuden lisäksi paljon liikkumavaraa.  

 

”Meillä on tiettyjä vahvuuksia tässä meidän organisaatiokulttuurissa, mitkä tukee tätä 
vastuullisuuden toteutumista eli yksi on matala hierarkia ja avoimuus ja läpinäkyvyys, että meillä 
ei ole semmoista, miten sen nyt sanoisi, mä en tiedä onko se oikea sana mutta semmoinen 
tietynlainen demokraattisuus, että kaikki on vähän niin kuin samalla viivalla, että meillä ei ole 
sellaista kulttuuria että nostetaan ihmiset jollekin ihme jalustalle ja näin ja joka jossain mielessä 
saattaa tehdä ihmisen tietyllä lailla immuuniksi kritiikille” (Yritysvastuupäällikkö. Yritys D. Sitaatti 
Teemasta 4. Yritysvastuun aineettomat resurssit) 
 
 
Organisaatiossa kuitenkin ymmärretään johdosta tulevan esimerkin merkitys ja sen vuoksi 

organisaation esimiehille on räätälöity vastuullisen päätöksenteon koulutus. Taloudellisen 

vastuun toteutumisen perustana organisaatiossa pidetään hyvää hallintoa ja siihen liittyen on 

suunniteltu koko henkilöstöä koskeva Code of Conduct - koulutus. Tarpeen mukaan räätälöidään 

erilaisia koulutuksia, näistä esimerkkinä korruption tunnistamiseen sekä vastustamiseen tai 

liikelahjan vastaanottamiseen sekä antamiseen liittyvät koulutukset.  

 

Taulukko 6. Esimerkkejä aineettoman pääoman sisällöstä yritysvastuuseen liittyen, Yritys D 
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Elintarviketeollisuudessa kansainvälisesti toimivan Yritys E:n vastuullisuus on moniulotteinen 

kokonaisuus, sillä yksittäisen elintarvikkeen valmistamiseen saatetaan tarvita useista eri 

hankintaketjuista ja esikäsittelevistä prosesseista peräisin olevia raaka-aineita. Globaalista 

näkökulmasta katsottuna voidaan paremminkin puhua hankintaverkostoista hankintaketjujen 

sijaan. Olennainen yritysvastuun ulottuvuus elintarviketeollisuudessa on tuotteen turvallisuus, 

joka käytännössä tarkoittaa sitä, että tuotteen valmistamiseen sisältyvien raaka-aineiden 

hankintaverkostot sekä näissä verkostoissa tapahtuvat prosessit ovat kokonaisuutena tarkastelun 

alaisena. Globaalien hankintaverkostojen kokonaistarkastelusta tekee haastavan mm. eri maiden 

toisistaan poikkeava lainsäädäntö, kulttuuri- ja sosiaaliset normit sekä jo pelkästään esimerkiksi 

yleinen hygieniataso raaka-aineiden lähtömaissa. Hygienian ja tautien ehkäisyn lisäksi 

elintarviketurvallisuuteen liittyviä näkökohtia ovat alkuperän varmentaminen sekä jäljitettävyys 

ja raaka-aineisiin käytetyt lisäaineet (Forsman-Hugg et al. 2013 s. 39-40). 

 

Raaka-aineiden hankintaverkostoihin liittyvä tiedon ja osaamisen jatkuva kartuttaminen 

muodostavat merkittävän kokonaisuuden Yritys E:n aineettomassa pääomassa. Toimittajia yritys 

E:llä on yli 600 kappaletta 80:stä eri maasta pitäen sisällään noin tuhannen eri raaka-aineen 

toimituksen. Tavoitteena yritys E:llä on viedä kokonaistarkastelu raaka-aineverkostossaan niin 

pitkälle, että tiedossa ovat raaka-aineiden reitit, todelliset alkulähteet ja olosuhteet, jotka raaka-

aineisiin ovat vaikuttaneet ennen saapumista Yritys E:n tuotantoprosesseihin. Haastateltavana 

ollut johtaja kertoo ensivaiheen tarkastelun olevan valmis, mutta työtä tulee olemaan vielä 

vuosiksi, sillä kunnianhimoisena tavoitteena on tehdä läpileikkaus koko valtavaan verkostoon. 

Aineettoman pääoman näkökulmasta raaka-aineverkostoa koskeva laaja toimenpide kokonaisuus 

lisää Yritys E:n inhimillistä pääomaa, kasvattamalla tietopääomaa koskien raaka-aineiden 

valtavaan kokonaisuuteen sisältyvää ympäristö-, sosiaalisen-, ja taloudellisen vastuun osaamista. 

Kyseiseen kokonaistarkasteluun liittyvä dokumentointi sekä modifioidut tai jopa aivan uudet 

prosessit kehittävät Yritys E:n rakennepääomaa merkittävästi. Raaka-aineverkoston 

kokonaistarkastelua tehdään tiiviissä yhteistyössä verkoston eri sidosryhmien kanssa samalla 

kasvattaen merkittävästi suhdepääomaa. Yritysvastuun näkökulmasta raaka-aineisiin 
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kulminoituu kaikki kolme vastuullisuuden peruspilaria; ympäristövastuu erilaisten maatalouden 

menetelmiin, vedenkulutukseen ja logistiikkaan liittyvien näkökohtien kautta, sosiaalinen vastuu 

työntekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun sekä tuoteturvallisuuden kautta ja taloudellinen 

vastuu oikeuden mukaisen tulonjaon kautta koskien hankintaverkoston eri osapuolia. 

 

Oman lisänsä suhdepääomaan tuo myös yhteistyö eri jakelukanavien kanssa koskien 

lopputuotteiden myyntiä kansainvälisille markkinoille. Olennaista kansainvälisten kauppaketjujen 

kanssa tehtävän yhteistyön edistämiseksi on selvittää, mikä on vastuullisuus asioissa maturiteetti, 

jotta tiedetään, minkälaisia asioita otetaan kehityslistalle, jos todetaan oman vastuullisuustyön 

olevan jäljessä ja toisaalta taas se, miten kytkeä omat edistyneemmät toimintamallit kyseisen 

markkinan tilanteeseen. Vastuullisten tekojen liittämisen tärkeys brändin rakentamiseen on 

haastateltavana olleen johtajan mielestä vasta hiljattain oivallettu. Osittain tähän on vaikuttanut 

vastuullisuuden ottaminen osaksi uutta strategiaa, jonka tekemiseen koko henkilöstö osallistui.  

 

”Me ollaan nyt ehkä ruvettu ymmärtämään se, että miten se vastuullisuus kannattaa kytkeä sinne 
brändin rakentamiseen, että ei se automaattisesti tarkoita eikä sitä kannata pelätäkään, että se 
olis jotain viher- tai valkopesua, jos se perustuu oikeasti faktoihin ja arvoihin ja uskalletaan kertoa 
vähän siitä, että minkälaisia asioita tavoitellaan ja mihin suunnataan. Se oli pitkään myös 
sellainen että, ehkä kun se ei ollut niin strategisessa ytimessä kanssa, niin johtamisen kannalta, 
paljon tehtiin asioita ja sitä hajosi hirveesti sitä tekemistä ja siitä ei ehkä niin kuin, semmoista 
maine ja brändi hyötyjäkään otettu, mitä olis ollu otettavissa”. ” (Johtaja. Johtaja, vastuullisuus- 
ja yhteiskuntasuhteet Yritys E. Sitaatti Teemasta 4. Yritysvastuun aineettomat resurssit) 
 
 

Uutta strategiaa tukemaan strategisille ilmasto- ja kiertotalouden osa-alueille on nimitetty 

implementoinnista vastaavat Program Managerit. Sen lisäksi strategisessa vastuullisuusyksikössä 

aloittanut, tohtoriksi ravitsemustieteissä väitellyt asiantuntija tukee uusien tuotteiden kehitystä 

sekä yhtiön tavoitetta tarjota terveellisiä proteiinin korvikkeita, kasvattaen samalla yhtiön 

suhdepääomaa akateemiseen maailmaan linkittyvillä verkostoilla ja tuomalla viimeisimpään 

tieteelliseen tietoon perustuvan ravitsemustutkimuksen tuotekehitysprosessiin 

hyödynnettäväksi.  
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Vaikka Yritys E:ssa vastuullisuus on vasta hiljattain otettu osaksi liiketoiminta strategiaa, 

vastuulliset toimintatavat ovat juurtuneet syvälle yrityskulttuuriin, jossa henkilöstö otetaan 

aktiivisesti mukaan organisaation kehitykseen edellä mainitun strategiatyön lisäksi. Erilaisten 

vastuullisuuskoulutusten lisäksi Yritys E:ssä tuetaan henkilöstön kehittymistä myös ammatillisesti 

erilaisten koulutusmahdollisuuksien avulla. Kantavana ajatuksena on, että erilaisia kehityspolkuja 

tarjoamalla henkilöstö kokee mielekkyyttä työssään ja halua sitoutua yrityksen toimintaan ja sen 

kehittämiseen. Yritys E:n omien henkilöstökyselyjen mukaan sitoutuminen vastuullisiin 

toimintatapoihin myös omalta osaltaan sitouttaa henkilöstöä yritykseen, vahvistaen samalla 

inhimillistä pääomaa. Surroca et al. tutkimusten mukaan yritysten vastuulliset toimintatavat 

vetävät puoleensa motivoituneita työnhakijoita ja parantaa henkilöstön sitoutuneisuutta 

(Surroca et al. 2010, s. 468-470).  Samaan kokemusperäiseen tulokseen on tultu myös Yritys E:ssä.  

 

”Se on myös tärkeätä luottamuspääomaa ja aineetonta pääomaa minkä kautta sä voit saada 
hyviä ja motivoituneita työntekijöitä” (Johtaja, vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteet. Yritys E. 
Sitaatti Teemasta 1. koskien yritysvastuun merkitystä)  
 

Taulukko 7. Esimerkkejä aineettoman pääoman sisällöstä yritysvastuuseen liittyen, Yritys E 
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Yritys F on energia-alalla toimiva yritys, jonka toimintaan vaikuttavaa merkittävästi sosio-teknistä 

murrosta eteenpäin vievät globaali ilmastonmuutos ja rinnalla kulkeva nopea teknologinen 

kehitys. Toimintaympäristön valtava muutos kasvattaa myös poliittista painetta muuttaa 

energian tuotantoa kokonaisvaltaisesti. Eräänlaisena taitekohtana pidetään marraskuussa 2016 

voimaan tullutta Pariisin ilmastosopimusta, joihin liittyvien pakottavien toimenpiteiden myötä 

energia-alalla vaikuttavan rakenteellisen muutoksen odotetaan kiihtyvän vuoden 2020 jälkeen 

merkittävästi. Toimintaympäristön valtavan muutoksen seurauksena energia-alalla toimivat 

yritykset joutuvat mukautumaan yhä haastavampiin skenaarioihin, jotka ovat osittain ristiriitaisia. 

Tästä esimerkkinä skenaario, jossa ydinvoiman tuotanto-osuus tulee vähenemään Euroopassa ja 

lisääntymään Aasiassa. Melko pian kyseisen skenaarion julkistamisen jälkeen vuonna 2019 EU:n 

komissio nosti ydinvoiman takaisin keskusteluun koskien EU:n tulevaisuuden ilmasto- ja 

energiapolitiikkaa. Eri skenaarioihin sisältyvien yksityiskohtien ristiriidoista huolimatta samaa 

mieltä tunnutaan olevan matalahiilisen tuotannon kasvusta tulevaisuudessa. Perinteisen 

uusiutumattomiin polttoaineisiin perustuvan tuotannon alas-ajamiseksi joudutaan tekemään 

monenlaisia suunnitelmia, jotta tilalle pystyttäisiin rakentamaan yhä enenevässä määrin 

uusiutuvaa energiantuotantoa. Nopean teknologisen kehityksen lisäksi energiajärjestelmien 

systeemiajattelua tulevat perustavanlaatuisesti muuttamaan digitalisaatio, teollinen internet 

sekä kehittyvä sähkön varastointi. Energiatuotannon systeemiajattelun lisäksi yhä nopeutuva 

kaupungistuminen pakottaa ohjaamaan energiantuotannon lisäksi energiankulutusta. 

Tulevaisuuden energiajärjestelmä tulee koostumaan monista erilaisista vähäpäästöisistä sekä 

päästöttömistä tuotantomuodoista ja kiertotalous-ajattelun myötä myös energiankuluttaja 

osallistuu markkinoiden toimintaan tarjoamalla joustoa energiajärjestelmän tasapainottamiseen 

eri tuotantomuotoja yhdistävien hybridiratkaisujen kautta. Kiertotalous-ajattelun myötä ja 

asiakkaiden roolin kasvaessa energia-alan liiketoiminnan luonne tulee muuttumaan ja avaamaan 

uusia mahdollisuuksia pidemmällä tähtäimellä. (Salokoski 2017, s. 6, 8) 

 

Vastuullisuus sisältyy Yritys F:n aineettomaan pääomaan olennaisesti jo pelkästään sen vuoksi, 

että energia-ala on tiukasti säännelty toimialakohtaisilla erityismääräyksillä. Vahva regulaatio 

itsessään on luonut vankan perustan yhtiön yritysvastuun toteuttamiselle ja yritysvastuun 
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rakennepääomalle. Yritys F:n rakennepääomassa onkin merkittävä määrä erilaisia ISO-

sertifioituja järjestelmiä, joista vanhimmat, johtamisjärjestelmän sertifiointi sekä 

ympäristöjärjestelmän sertifiointi ovat olleet käytössä jo kymmenen vuotta. Luonteva osa 

energia-alalla toimivan yrityksen toimintakulttuuria on turvallinen työympäristö ja siitä 

osoituksena on sertifioitu työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä. Yritys E:n liiketoiminnan 

arvonluonnin kannalta keskeisessä osassa on nk. älykkään sähköverkon kehittäminen, sillä se 

mahdollistaa kysyntäjouston. Kysyntäjouston avulla vaihtelevaa tuuli-, aurinko- ja 

vesivoimatuotantoa voidaan ottaa käyttöön, sillä ilman kysyntäjoustoa vaihtelevaa 

sähköntuotantoa ei voida säätää tehotasapainon hallinnan tarpeisiin (Kopsakangas-Savolainen, 

22.1.2019). Kysyntäjousto lisää samalla Yritys F:n suhdepääomaa, sillä merkittävä osa joustoista 

tulee asiakkaiden kysynnän vaihteluista, jolloin yhteistyö asiakkaiden kanssa tiivistyy. Älykkään 

sähköverkon ja verkkoinfran kehittämisen kannalta rakennepääomaan sisältyvä sertifioitu 

omaisuudenhallintajärjestelmä on tärkeässä roolissa.  Jotta älykästä sähköverkkoa voidaan 

hyödyntää kysyntäjoustoon, tarvitaan avuksi myös älykästä alustaa, jonka kehittämiseen liittyvät 

olennaisesti digitalisaatio sekä automatisaatio. Viimeisimpänä rakennepääomaa kasvattavana, 

älykkääseen sähköverkkoon- ja alustaan liittyvä ja sitä kautta liiketoiminnan arvonluontiin 

vaikuttavana elementtinä on käyttöön otettu sertifioitu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä. 

Oma kokonaisuutensa on älykkään sähköverkon -ja alustan rakentamiseen liittyvät hankinnat, 

jotka omalta osaltaan kasvattavat Yritys F:n suhdepääomaa. Vastuullisuuden osalta työn alla 

haastattelun aikaan olivat mm. kumppanivalintojen kriteerit ja kilpailutusmateriaalit. Myös Yritys 

F:llä on paljon sekä suomalaisia että kansainvälisiä toimittajia, joten työtä hankintaketjujen 

vastuullisuuden kartoittamiseksi tehdään vielä pitkään.  

Älykkään sähköverkon- ja alustan kehittämiseen liittyy myös oleellisesti Yritys F:n vuosittainen 

osallistuminen GRESB-arviointiin (The Global ESG Benchmark for Real Assets), joka on kiinteistö-, 

infra- ja sijoitusvarojen vastuullisuuden arviointiin käytettävä globaali työkalu ja viitekehys. 

GRESB-arvioinnissa tarkastellaan mm. kiinteistöjen- ja infran vastuullisuusriskejä ja 

mahdollisuuksia, energian- ja vedenkulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä, 

ympäristöjohtamisjärjestelmiä sekä laajasti yritysvastuun periaatteita ja johtamista. Kyseistä 

arviointia hyödynnetään Yritys F:ssä laajalti koskien verkkoinfraan liittyvää vastuullisuuden 
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tarkastelua. GRESB-arviontiin on erillinen koulutus, joka omalta osaltaan kasvattaa inhimillistä 

pääomaa muun älykkääseen sähköverkkoon -ja alustaan liittyvän kehittämisen lisäksi. Kyseisen 

arvioinnin lisäksi Yritys F julkaisee sidosryhmilleen vuosittain kattavan vastuullisuusraportin, 

jonka kokoamiseen osallistuu viestintäosaston koordinoimana lähes kolmannes henkilöstöstä. 

Sitouttamalla näin suuri määrä asiantuntijoita kirjoittamaan oman asiantuntija-alueensa 

vastuullisuudesta on merkittävä vaikutus vastuullisen yrityskulttuurin luomisessa ja yritysvastuun 

aineettoman pääoman kokonaisuuden muodostumisessa.  

Taulukko 8. Esimerkkejä aineettoman pääoman sisällöstä yritysvastuuseen liittyen, Yritys F 

 

 

Lääketukkukaupan alalla toimivan Yritys G:n yritysvastuuseen liittyvän rakennepääoman 

perustana toimii vastuullisuuden toimenpideohjelma eri teema-alueineen. Ensimmäisessä 

teema-alueessa lähdetään liikkeelle oman organisaatioympäristön toiminnasta eli johtamisesta, 

henkilöstön osaamisesta sekä sen kehittämisestä ja työantajamielikuvasta.  Toisessa teema-

alueessa painopiste on omassa toimialassa, jossa on tälle toimialalle omat spesifit haasteensa. 

Kolmas teema-alue painottuu organisaatioympäristöön ja sen hyvinvointiin. Vastuullisuuden 

toimenpideohjelmaa ja johtamisen mallia suunniteltaessa liikkeelle lähdettiin kartoittamalla 

organisaatiossa jo olemassa olevia, eri teema-alueisiin liittyviä toimintamalleja sekä prosesseja. 
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Tunnistamalla ja kartoittamalla aineettomassa pääomassa jo olemassa olevia yritysvastuun 

toteuttamiseen liittyviä elementtejä luotiin hyvät lähtökohdat yritysvastuun toteuttamiselle 

matriisimaisesti läpi organisaation. Esimerkiksi ensimmäisessä teema-alueessa hyvään työhön 

liittyen huomattiin, että olemassa olevia henkilöstökyselyitä voidaan hyödyntää ja modifioida 

myös kyseisen teema-alueen tarpeisiin. Sen lisäksi muodostettiin erillisiä, sosiaalisen vastuuseen 

liittyviä uusia hankkeita henkilöstön osaamiseen, suorituksen johtamiseen ja työhyvinvointiin 

liittyen. Omaan toimialaan liittyvään teema-alueen taustalla vaikuttaa tunnistettu haaste koskien 

Suomen huoltosuhdetta ja rajallisia resursseja, joilla pitäisi saada yhä enemmän aikaiseksi 

taloudellisesti. Olennaisena asiana on ollut pystyä luomaan malleja, millä pystytään osoittamaan 

ja mittaamaan sekä Yritys G:n tekemisen vaikuttavuutta omalla toimialalla näillä rajallisilla 

resursseilla että taloudellisen vastuun toteuttamista. Kyseisten mallien tarkoituksena halutaan 

osoittaa selvästi se, että rajalliset resurssit kannattaa kohdentaa juuri sen tyyppiseen tekemiseen 

mitä Yritys G toteuttaa, jotta saadaan mahdollisimman suuri hyöty suurelle yleisölle. Lääkkeiden 

saatavuuteen kulminoituu paljon erilaista sidosryhmätyötä ja suhdepääoman kehittämistä. 

Suhdepääomalla on suuri merkitys myös Yritys G:n kolmannessa, ympäristöön liittyvässä teema-

alueessa, jossa yhteistyötä tehdään tiiviisti ulkoisten sidosryhmien kanssa hävikinhallinnan 

tehostamiseksi ja lääkeylijäämien hävittämiseksi siten, että ympäristöä ei kuormitettaisi. Yritys 

G:n oman organisaation sisäistä sidosryhmätyötä ja vastuullisuus tiedon levittämistä tukee yli 

organisaatiorajojen toimiva sisäinen some-kanava. Tietoa ja ohjeita vastuullisuuteen liittyen on 

koottu myös intran omaan vastuullisuusosioon. Yritysvastuun inhimillistä pääomaa kasvatetaan 

myös systemaattisesti erilaisilla ajankohtaisilla, tiettyyn teemaan liittyvillä koulutuksilla, jollainen 

toteutettiin mm. kokonaan uuden ympäristöjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä.  

Vaikka sidosryhmä työtä tehdään Yritys G:ssä eri yhteiskunnallisten tahojen kanssa mm. 

vastuullisuuden toimenpideohjelmaan liittyen, suuren yleisön taholta tuleva paine 

vastuullisuuteen ei kuitenkaan ole vielä niin merkittävää, kuin muissa tämän tutkimuksen 

kohteena olevissa yrityksissä. Tähän yhtenä tekijänä vaikuttaa lääkkeiden merkitys 

loppukäyttäjille. Silloin kun kuluttaja joutuu turvautumaan johonkin lääkkeeseen, kysymyksessä 

on joko oman tai läheisen terveyden ylläpitäminen tai sairauden parantaminen. Tärkeintä silloin 

on lääkkeen teho ja lääketurvallisuus, joka on myös tärkeätä sosiaalisen vastuun toteuttamisessa. 
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Toisaalta lääketeollisuuden mielletään olevan vahvasti säänneltyä, mutta sitä se on lähinnä vain 

potilasturvallisuuteen eli lopputuotteen turvallisuuteen liittyen. Toisaalta, jos lääkkeitä verrataan 

muihin kulutushyödykkeisiin, suuren yleisön on ehkä helpompi hahmottaa esimerkiksi t-paidan 

valmistukseen liittyvät vaiheet ja näissä vaiheissa esiin tulevat vastuullisuuteen liittyvät 

kysymykset, kuten lapsi- tai halpatyövoiman käyttö sekä ympäristönäkökohdat. Suurelta yleisöltä 

tulevan paineen puuttuminen voi myös selittyä lääkkeiden halvempien rinnakkaisvalmisteiden 

välttämättömyydellä kuluttajille erityisesti pitkäaikaissairauksien hoidossa. Lääketeollisuudessa 

ilmeneviin hankintaketjuihin liittyvät ongelmat kulminoituvat usein rinnakkaisvalmisteisiin, sillä 

saadakseen näistä halvemmista rinnakkaisvalmisteista tarpeeksi katetta lääkeyhtiöt säästävät 

kustannuksissa mm. päästämällä prosesseissa syntyneet jätevedet käsittelemättöminä suoraan 

luontoon. Globaaleista toimittajaverkostoista ei myöskään välttämättä anneta julkisuuteen 

tietoja. 

Toimittajaverkostoihin liittyvien tietojen puute lääkeyhtiöiden vastuullisuusraporteissa tuli ilmi 

mm. Demir & Minin tutkimuksessa koskien kansainvälisesti suurimpien lääketeollisuuden 

yritysten vastuullisuusraportoinnin sisältöä (Demir & Min 2018 s. 365). Välinpitämättömän 

toiminnan seurauksena on merkittäviä paikalliseen ympäristöön ja paikallisyhteisön terveyteen 

liittyviä ongelmia. Lääketeollisuuden globaaleihin toimittajaverkostoihin liittyvien ongelmien 

ratkominen ei ole yksioikoista, sillä vaikka esimerkiksi Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriö on 

käynnistänyt kansainvälisiin hankintoihin liittyen hankkeen ihmisoikeuksia koskevan 

yritysvastuulain oikeudellisten perusteiden selvittämiseksi, joitakin lääkkeitä on saatavilla vain 

sellaisten kansainvälisten yhtiöiden valikoimista, joihin Työ- ja elinkeinoministeriön vipuvoima ei 

valitettavasti riitä. (Finnwatch: Halvat lääkkeet myrkkyä ympäristölle. Viitattu 21.3.2021) Vaikka 

lääketukkukaupan toimialalla ei suoraa vaikutusvaltaa ole lääkeyhtiöiden harjoittamaan 

vastuullisuuspolitiikkaan toimitusketjuissa, etenkin, kun sopimustilanteessa lähtökohtaisesti 

lääkeyhtiö on valitsemassa itselleen sopimuskumppania, lääkeyhtiöiden vastuullisuuteen liittyviä 

julkaisuja sekä lääketeollisuuden vastuullisuuteen liittyvää kehitystä seurataan tarkasti ja omaa 

toimintaa sopeutetaan kokonaistilanteen sallimien mahdollisuuksien mukaan. 

 

 



79 
 

 

 

 

Taulukko 9. Esimerkkejä aineettoman pääoman sisällöstä yritysvastuuseen liittyen, Yritys G 

 

 

Yritys H on yleistukkukaupan toimialalla toimiva yritys, jolla on kansainvälisten tuotemerkkien 

lisäksi valikoimissaan myös omaan kotimaiseen tuotantoon perustuvia tuotemerkkejä. 

Kotimainen tuotanto muodostaa vankan perustan Yritys H:n yritysvastuun kolmen peruspilarin 

toteuttamiselle paikallisen verojalanjäljen (taloudellinen vastuu), Suomessa tapahtuvan 

tuotekehityksen sekä työllistämisvaikutusten (sosiaalinen vastuu) ja kotimaiseen tuotantoon 

liittyvien tuotantotilojen sekä laitteiston energiatehokkuuden ja materiaalitehokkuuden 

(ympäristövastuu) kautta. Kotimaiseen tuotantoon liittyvien tuotantotilojen ja laitteiston 

energiatehokkuuteen ja materiaalitehokkuuteen sisältyvillä prosesseilla ja toimintamalleilla on 

myös merkittävä rooli Yritys H:n rakennepääomassa. Sekä kotimaisen tuotannon että 

maahantuonnin muodostama tuotevalikoima on hyvin laaja ja se pitää sisällään suuren 

valikoiman erilaisia tuotteita, esimerkiksi siivous-, hygienia -ja kosmetiikka tuotteita, 

suojavarusteita ja lannoitteita. Laajaa tuotevalikoimaa koskevaa liiketoimintaa johdetaan kuuden 

eri liiketoimintayksikön avulla. Kaikkia kuutta erilaista liiketoimintayksikköä koskevalla 

vastuullisuusohjelmalla tavoitteineen, prosesseineen ja ohjeineen on merkittävä rooli Yritys H:n 
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rakennepääomassa. Haastattelun aikaan oli meneillään vastuullisuusohjelman tavoitteiden 

sisällyttäminen liiketoimintayksiköiden tavoitteisiin.  Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet eivät 

vielä tässä vaiheessa mene systemaattisesti henkilökohtaisiin tavoitteisiin asti. 

Vastuullisuusohjelman lisäksi vastuullisuutta ohjaavat yrityksen arvot sekä eettiset periaatteet, 

joiden toteutumista tukee henkilöstön vuosittainen Code of Conduct - koulutus. Tämän lisäksi 

henkilöstölle räätälöidään koulutuksia aina tiettyjen vastuullisuuden osa-alueisiin keskittyen. 

Räätälöidystä koulutuksesta vastaa aina kunkin osaamisalueen paras asiantuntija, esimerkiksi 

pakkausmateriaalien ympäristövastuuseen tai vastuulliseen hankintaan liittyen.  

Tuotevalikoiman laajuudesta ja asiakaskunnan moninaisuudesta johtuen sidosryhmäkyselyt ja 

olennaisuusanalyysit muodostavat oman erityisen kokonaisuuden suhdepääomassa. Koska 

sidosryhmiä on paljon, on sidosryhmäkyselyt ja niiden perusteella tehtävät olennaisuusanalyysit 

on mukautettava tähän laajaan kokonaisuuteen. Laajasta kokonaisuudesta huolimatta 

sidosryhmien vastauksissa selkeäksi teemaksi nousivat mm. tuotteiden turvallisuus ja 

ympäristövaikutukset. Ympäristövastuun toteuttamiseen liittyen kotimaisessa tuotekehityksessä 

kiinnitetään erityistä huomiota biohajoavien raaka-aineiden hyödyntämiseen ja siihen liittyvää 

kehitystyötä ohjaa Yritys H:n oma ympäristöohjelma, joka pitää sisällään sekä kansallisen että EU-

tason ympäristölainsäädäntöä. Biohajoavien pakkausmateriaalien kehitykseen liittyen Yritys H:lla 

on neljä määrällistä tavoitetta, jotka on saavutettava vuoteen 2025 mennessä. Tällä 

kokonaisuudella on merkittävä vaikutus Yritys H:n inhimillisen pääoman kehittämisessä. 

Pakkausten vastuullisuuden kehittämisessä tai erilaisissa kiertotalouteen liittyvien 

toimintamallien luomisessa hyvin tärkeässä roolissa inhimillisen pääoman lisäksi ovat 

suhdepääomaan sisältyvät erilaiset yhteistyökumppanuudet. Esimerkkinä tällaisesta 

kiertotalousratkaisusta on lannoitteiden valmistamisessa jäljelle jäävien, hyödyntämättömien 

osien kierrätys karjatiloille rehuksi. Suhdepääomaan sisältyvien raaka-aineiden 

hankintaverkostojen vastuullisuuden seurannan parantamiseksi Yritys H liittyi kansainväliseen 

Amfor BSCI-järjestelmään, joka helpottaa hankintaverkoston kumppaneiden kestävän kehityksen 

vaatimukset täyttävien liiketoimintatapojen kehityksen seurantaa. Tämä osaltaan tukee Yritys 

H:n Vastuullisen hankinnan periaatteita ja prosesseja, joiden perustana toimivat eettiset 
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toimintaohjeet. Tavoitteeksi on asetettu, että kaikki toimittajat ovat sitoutuneet eettisiin 

toimintaohjeisiin vuoteen 2022 mennessä.  

Kosmetiikan ja hygieniatuotteiden vastuullisuus on monimutkainen kokonaisuus ja hyvin usein 

vaatimukset tuotteen tehokkuudelle ja vastuullisuudelle ovat tuotteen valmistajan näkökulmasta 

keskenään ristiriitaisia. Suuri haaste vastuullisen kosmeettisen tuotteen valmistuksessa on 

kuluttajien vaatimus vastuullisesta tuotteesta, joka tehokkuudeltaan, ulkonäöltään, tuoksultaan 

ja tuntumaltaan vastaa ei-vastuullista korvaavaa tuotetta. (Bom et al. 2019, s. 271) Nämä 

kuluttajien tiukat vaatimukset heijastuvat luonnollisesti Yritys H:n raaka-aineiden hankintaan ja 

niiden turvallisuuteen. Raaka-aineisiin liittyen Yritys H:ssa on tunnistettu vähemmän 

kehittyneiden lähtömaiden tuotantoympäristöön liittyvät ongelmat ja viime vuonna aloitettiin 

raaka-aineiden hankintaverkostoja koskevien periaatteiden jatkuvan kehittämisen toimintamalli. 

Kosmeettisiin tuotteisiin liittyen palmuöljyjohdannaisia koskevat omat erityiset 

vastuullisuuskysymykset ja tähän liittyen Yritys H:lla on asettanut tavoitteekseen hankkia 

palmuöljy ainoastaan RSPO:n (Roundtable of Sustainable Palmoil - sertifiointi) jäsentuottajilta. 

Raaka-aineiden vastuullisuutta omalta osaltaan tukee ympäristöasioiden hallintaan, laadun 

hallintaan ja kosmeettisten sekä hygienia tuotteiden valmistamiseen liittyvät, yrityksen 

rakennepääomaan sisältyvät ISO-standardien mukaiset sertifioinnit.  
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Taulukko 10. Esimerkkejä aineettoman pääoman sisällöstä yritysvastuuseen liittyen, Yritys H 

 

 

Yritys I on myös vähittäiskaupan alalla toimiva yritys, jolla on myynnissä laaja valikoima erilaisia, 

sekä alkoholittomia että alkoholipitoisia juomia, joihin liittyy erityisesti sosiaaliseen vastuuseen ja 

ympäristövastuuseen liittyviä näkökohtia. Vastuullisuus on yksi neljästä Yritys I:n strategisesta 

painopistealueesta, joka on jaettu edelleen seitsemään erilliseen vastuullisuuden osa-alueeseen. 

Näiden seitsemän eri vastuullisuuden osa-alueen kautta vastuullisuutta johdetaan luomalla 

yksityiskohtaiset, koko liiketoimintoa kattavat toimenpidesuunnitelmat, joilla on merkittävä 

vaikutus Yritys I:n aineettoman pääoman kokonaisuuden kehittämisessä. Strategisten 

vastuullisuustavoitteiden konkreettinen toteuttaminen varmistetaan viemällä vastuullisuuden 

osa-alueisiin liittyvät tavoitteet aina henkilökohtaisiin tavoitteisiin asti tavoitekeskusteluissa. 

Esimerkiksi ympäristövastuuseen liittyvää osa-alue ”valintoja ympäristön hyväksi” toteutuu mm. 

hankintatoiminnossa varmistamalla tuottajan sitoutuminen kestävän kehitykseen. Käytännössä 

tämä voi tarkoittaa kevyempää lasipulloa tai muuten ympäristöystävällisempää pakkausta, sillä 

olennainen ympäristövaikutus muodostuu juomien osalta pakkausmateriaalien kautta. 
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Ympäristöystävällisen tuoteperheen kehittämisessä suhdepääoman kehittäminen suhteessa 

toimittajiin on merkittävässä roolissa.  

Suhdepääomaa toimittajiin liittyen vahvistaa omalta osaltaan Yritys I:n tavarantoimittajille 

räätälöity koulutus koskien eettisiä periaatteita, joihin tavarantoimittajien on sitouduttava 

sopimuksissa. Koulutuksen tarkoituksena on tukea tavarantoimittajia sitoutumisessa Yritys I:n 

eettisiin periaatteisiin ja varmistaa, että allekirjoittajilla on riittävä ymmärrys siitä, minkälaisiin 

toimintatapoihin allekirjoitus velvoittaa. Samaan ”valintoja ympäristön hyväksi”- osa-alueeseen 

viestintään liittyvänä tavoitteena on viestiä vihreän valinnan tuotteista siten, että vihreän 

valinnan myynnin osuus kasvaisi ja vastaavasti myyntiin liittyvänä tavoitteena on kasvattaa 

vihreän valinnan tuoteperheen osuutta kokonaismyynnistä. Samalla vihreän valinnan tuotteiden 

tarjoaminen asiakkaille kasvattaa yritysvastuuseen liittyvää suhdepääomaa myös asiakkaiden 

suuntaan.  

Etenkin alkoholipitoisten juomien myyntiin liittyy erityisiä sosiaalisen vastuun kysymyksiä. Farace 

et al. 2020 tutkivat oluen valmistajien vastuullisuus viestinnän näkyvyyttä ja vaikuttavuutta 

erityisesti teini-ikäisten ja nuorten aikuisten ikäryhmään kuuluvien kuluttajien keskuudessa. 

Vastuullisuuden valtavirtaistuminen viime vuosina on tullut osaksi myös oluen valmistajien 

agendoja, sillä vastuullisuuden ajatellaan parantavan yrityksen mainetta, asiakasuskollisuutta ja 

brändin arvoa. Mielenkiintoista tämän kyseisen tutkimuksen tuloksissa oli se, että suurin osa 

kuluttajista ikäryhmissä 16-17 vuotta sekä 20-24 vuotta eivät muistaneet nähneensä 

vastuulliseen alkoholinkäyttöön liittyviä tai vastaavasti alkoholin vaaroihin liittyviä merkintöjä 

olutpulloissa, vaikka tutkimuksen kohderyhmälle aiemmin tutuissa tuotteissa sellaisia oli. 

Tutkimuksen kohderyhmän edustajien tarkasteltua näitä merkintöjä tutkijoiden pyynnöstä 

kohderyhmän edustajat totesivat aluksi, että varoitustekstit olivat huonosti sijoitettuina 

tuotteissa. Tarkemmin tutkittuaan näitä tekstejä kohderyhmän reaktio niihin oli melko tyly; ne 

olivat kohderyhmän mielestä hämmentäviä, naurettavia, merkityksettömiä eivätkä 

käyttökelpoisia. (Farace et al. 2020 s. 1593-1603) Alkoholituotteiden myyntiä koskeva ”myynnin 

valvonnan passi” ja siihen liittyvä kokonaisuus on varsin merkityksellinen Farace et al. 2020 

tutkimuksen tuloksia vasten tarkasteltaessa. Vaikka alkoholituotteiden valmistajat eivät 

onnistuisi alkoholin vaaroihin liittyvässä viestinnässä, yritys I toteuttaa omalta osaltaan 
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yritysvastuuta ”myynnin valvonnan passin” avulla.  Etenkin nuoret alkoholin kuluttajat liittävät 

alkoholin käyttöön paljon positiivisia sosiaalisia kokemuksia, joita alkoholin mainonnassa myös 

korostetaan. Positiivinen alkoholin käyttöön liittyvä mainonta ja toisaalta varoitustekstit 

alkoholituotteissa hämmentävät ristiriitaisuudessaan nuoria kuluttajia ja nakertavat 

varoitustekstien uskottavuutta. Tämä tekee alkoholin myynnin valvonnasta erityisen tärkeän 

sosiaalisen vastuun toteuttamisen välineen. Myynnin valvontaan liittyvän lakisääteisen 

osaamisen kokonaisuudella on merkittävä rooli Yritys I:n inhimillisessä pääomassa, sillä se on 

pakollinen osaamiskokonaisuus koko henkilöstölle ja se on uusittava kolmen vuoden välein. 

Myynnin valvonnan osaamiskokonaisuutta, kuten myös muita vastuullisuuden osa-alueisiin 

liittyviä koulutuskokonaisuuksia myös päivitetään jatkuvasti. Viimeisin päivitys myynnin 

valvonnan osalta koski ”erityistä palvelua vaativien asiakkaiden kohtaamista”. Kyse on esimerkiksi 

tilanteesta, jossa asiakkaana on henkilö, josta on vaikea erottaa, onko hän päihtynyt, vai johtuuko 

henkilön käyttäytyminen esimerkiksi vaikeasta vammasta.  

Yritys I:n uudistumispääomaan liittyvä kokeilukulttuuri tulee konkreettisesti esiin siten, että usein 

vastuullisuuteen liittyvät ideat tulevat henkilöstöltä. Henkilöstöllä on myös monia erilaisia 

mahdollisuuksia tuoda esiin ideoita. Hyvä esimerkki henkilöstöltä tulleesta konkreettisesta 

työkalusta on ns. huolikortti, joka on luotu tukemaan myyjiä tilanteessa, jossa asiakas alkaa 

keskustelemaan huolestaan oman tai läheisensä alkoholikäytön suhteen. Huolikortti on 

käyntikortin kokoinen kortti, joka sisältää valtakunnallisten palveluntarjoajien numeroita ja 

yhteystietoja, joista voi keskustella asiakkaan kanssa vaihtoehtoisina avuntarjoajina.  

Henkilöstöllä on aina myös edustus vastuullisuutta koskevissa kehitystyöryhmissä. 

Vastuullisuuden merkittävä rooli liiketoiminnassa näkyy henkilöstön työssä jatkuvasti uran eri 

vaiheissa. Sekä kausityöntekijöitä että vakituisia työntekijöitä koskevat samat alkuperehdytykset, 

joissa vastuullisuudella on merkittävä rooli. Kun henkilö on ollut muutaman kuukauden töissä, 

seuraa syventävä vastuullisuus koulutus, joka kattaa koko vastuullisuuden seitsemän osa-alueen 

kokonaisuuden. Eettisistä periaatteista on oma pakollinen koulutus kokonaisuus. Yhdessä 

tekemisen kulttuuri on Yritys I:ssa hyvin vahva ja asiakaspalveluhenkilöstön osaamista 

arvostetaan suuresti.  
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Strategisella vastuullisuudella on erittäin tärkeä rooli Yritys I:n aineettomassa pääomassa. Jo 

pelkästään vastuullisuuden toimenpideohjelmaan liittyvä valtava määrä dokumentaatiota ja 

prosesseihin liittyvää kodifioitua tietoa muodostaa merkittävän osan Yritys I:n 

rakennepääomassa. Sisäistä suhdepääomaa tukee sisäisen viestinnän kanava Yammer, jota 

käytetään aktiivisesti henkilöstön keskuudessa ajatustenvaihdossa. Ulkoisen suhdepääoman 

kehittämisen pohjana toimivat sidosryhmä kyselyt ja haastattelut, joita tehdään säännöllisesti ja 

joiden pohjalta muodostetaan vastuullisuuden olennaisuusanalyysit. Vastuullisuus on yksi 

seurattavista brändiattribuuteista ja strategisena mittarina on Vastuullisuus-mielikuva indeksi. 

Taulukko 11. Esimerkkejä aineettoman pääoman sisällöstä yritysvastuuseen liittyen, Yritys I 

 

 

6.5 Yrittäjyyspääoma, luottamuspääoma ja uudistumispääoma 

 

Aineetonta pääomaa täydentävillä komponenteilla; yrittäjyyspääomalla, luottamuspääomalla ja 

uudistumispääomalla näyttää olevan keskeiset roolit yritysvastuun toteuttamisen edistämisessä 

myös tämän tutkimusaineiston perusteella. Inkinen et al. 2019 mukaan luottamus on olennaisen 

tärkeää sekä organisaation sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välillä yhteistyön 
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mahdollistamiseksi (Inkinen et al. 2019 s. 1165). Keskeisinä asioina luottamuksen synnyttämiseksi 

haastateltavat pitivät liiketoiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, jota toteutetaan esimerkiksi 

kattavan sidosryhmäraportoinnin avulla, jossa kerrotaan rehellisesti tavoitteiden saavuttamisesta 

ja myös syistä miksi tavoitteita ei ole sillä erää saavutettu. Kaksi haastatellusta johtajasta myös 

totesivat, että joissain tapauksissa on ollut haaste tasapainoilla avoimuuden ja läpinäkyvyyden 

kanssa, sillä vaikka vastuullisuuteen keskeisenä kuuluu avoimuuden kautta saavutettu luottamus, 

on toisaalta asioita, jotka halutaan pitää liikesalaisuuksina. Tärkeätä on kuitenkin huomata, että 

perusta luottamuspääoman rakentumiselle sekä organisaation sisällä että suhteessa ulkoisiin 

sidosryhmiin perustuu lähtökohtaisesti hyvin hoidettuun liiketoimintaan. 

 

”Vastuullisuutta ei pidä erottaa liiketoiminnasta, että vastuullista toimintaa on myös 
asiakastyytyväisyys ja täsmällisyys palveluiden tuottamisessa tai sitten juurikin niin kuin vaikka 
tää tietosuoja ja sen noudattaminen. Vastuullisuutta on ihan yhtä lailla henkilöstötyytyväisyys ja 
henkilöstön yhdenvertaisuuden kokemus ja muuta, et niin kuin ei pidä ajatella, et siihen pitää aina 
keksiä jotain ihmeellisiä mittareita vaan se on kyllä ihan myös sitä ihan normaalia liiketoimintaa 
ja eri yksiköiden toimintaa.” (Johtaja, brändi- ja yritysvastuu. Yritys C. Sitaatti Teemasta 4. 
Yritysvastuuseen liittyvät aineettomat resurssit) 
 

Stoughton & Ludema (2012) mukaan vastuullisuuteen liittyvän muutoksen lähtökohdaksi 

tarvitaan kulttuurinen transformaatio, jossa keskeistä on organisaation ylimmän johdon viestintä 

strategisen vastuullisuuden tärkeydestä ja keskijohdon aloitteellisuus yhteistyön 

mahdollistamiseksi organisaatiossa (Stoughton & Ludema 2012 s. 511). Yhteistyön merkitys 

korostui myös tässä tutkimuksessa yritysvastuun toteuttamisen onnistumiseen liittyen ja 

erityisesti vastuullisuutta tukevan kulttuurin rooli nähtiin tärkeänä edellytyksenä yhteistyölle. 

Yhteistyön edellytyksenä on organisaatiossa vallitseva luottamuksen ilmapiiri, joka perustuu 

Sungkhawan et al. 2012 mukaan tarpeettoman byrokratian purkamiseen ja autonomian 

vahvistamiseen. Tähän on kiinnitetty huomiota esimerkiksi Yritys C:ssä, jossa on lähdetty 

tietoisesti purkamaan hierarkkisia rakenteita, sillä vaikka ylimmän johdon esimerkki ja 

keskijohdon aktiivisuus ovat tärkeitä, viime kädessä henkilöstö on avainasemassa yritysvastuun 

toteuttamisessa.  
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Massaro & Dumayn (2018) mukaan vastuullisimpien toimintatapojen käyttöönotto vaatii usein 

yrityksen rakennepääoman parantamista uusien funktioiden ja uusien teknologien avulla. Uusien 

ideoiden jalostamisessa uudistumispääoma on keskeisessä asemassa. (Massaro & Dumay 2018, 

s. 367 - 369) Uudistumispääoman lisäksi tarvitaan yrittäjyyspääomaa eli henkilöstön rohkeuden, 

aloitekyvyn ja riskinottokyvyn muodostamaa kokonaisuutta (Inkinen et al. 2017, s. 1164). Sekä 

Uudistumispääoman että yrittäjyyspääoman syntymistä voidaan tukea luomalla henkilöstölle 

mahdollisuuksia ideointiin. Valtaosassa tämänkin tutkimuksen yrityksistä oli käyttöön otettu jokin 

menetelmä, jonka avulla henkilöstö pääsee ideoimaan ja tekemään aloitteita myös 

vastuullisuuteen liittyen. Esimerkiksi Yritys A:ssa on henkilöstön käytössä innovaatiotyökalu ja sen 

lisäksi järjestetään säännöllisiä innovaatiokampanjoita, joiden kautta syntyy paljon erilaisia, 

erityisesti vastuullisuuteen liittyviä ideoita. Yritys I:ssä on myös käytössä vastaavanlainen 

ideoiden keräyskanava ja sen lisäksi isommissa kehityshankkeissa on henkilöstö aina hyvin 

edustettuna. Yritys C:ssä tehdään säännöllisesti kyselyjä henkilöstölle vastuullisuuteen liittyen ja 

viimeisimmässä kyselyssä haluttiin selvittää henkilöstön vapaa-aikana tärkeinä pitämiä 

vastuullisuusasioita, jotta työnantaja voisi niitä tukea. Yritys D:ssä matala hierarkia tukee ideointia 

sekä spontaaneja yhteydenottoja ja ideoita tulee yritysvastuupäällikön mukaan henkilöstöltä 

säännöllisesti. Yritys B:ssä ja E:ssä hyödynnetään ideoinnissa interaktiivista intraa, jonka kautta 

henkilöstö pääsee osallistumaan ja kehittämään erilaisia vastuullisuuden teemoja. Myös Yritys 

G:ssä on sisäinen some-kanava, jossa toimii vastuullisuuteen liittyvä avoin ryhmä liittyen 

ajankohtaisten teemojen uutisointiin ja ajatusten vaihtoon.  

 

Organisaatiossa tapahtuvaan ideointiin liittyy läheisesti ketterä kokeileminen ja vastuullisuuden 

integroiminen tuote- ja palvelukehitys prosesseihin, joka on erittäin tärkeätä etenkin silloin, kun 

yritys tavoittelee edellä kävijyyttä vastuullisuuden avulla. Yritys A:ssa vastuullisuustiimi on 

mukana uudisinnovaatio-hankkeissa hankkeiden alusta alkaen, jotta vastuullisuuteen liittyvät 

näkökohdat huolineen saadaan ratkaistua ja toisaalta vastuullisuuteen liittyvät mahdollisuudet 

tunnistettua. Myös Yritys E:ssä vastuullisuus integroituu vahvasti tuotekehitysprosessiin heti 

prosessin alkuvaiheessa, joka lähtee liikkeelle prossin kuvaamisesta prosessisuunnittelu - pohjiin. 

Tuotekehitykseen liittyvät ideat suunniteltuine prosesseineen käydään läpi ”Product 
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Development Board”:in toimesta, jossa vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja on myös 

jäsenenä liiketoimintojen edustajien lisäksi. Yritys B:ssä uudistumispääoma tulee vahvasti esiin 

sidosryhmätyössä pitäen sisällä monenlaista yhteistyökuvioita liittyen esimerkiksi 

brändiyhteistyöhön, sillä Yritys B:llä on valikoimissaan huomattava määrä erilaisia brändejä. 

Samoin Yritys H:ssa uudistumispääoma tulee esiin vahvasti yhteistyöhankkeissa esimerkiksi 

vastuullisten pakkausmateriaalien kehittämisessä.  

 

Vaikka Yritys G:ssä vastuullisuudessa ollaan alkutaipaleella, organisaatiossa on tehty paljon työtä 

vastuullisuusohjelman hankkeiden edistämiseksi. Uudistumispääomasta hyvä esimerkkinä on 

vuoden verran kestänyt hanke ympäristöjärjestelmän luomiseksi, joka on saatu organisaation eri 

tahojen yhteistyöllä aikataulussa valmiiksi. Yritys F:ssä korostetaan uudistumis- ja 

yrittäjyyspääoman yhteydessä myös strategia kytkentää eli kaikki uudet tuotteet ja palvelut 

kytkeytyvät vastuullisuuden kolmen peruspilarin päällä seisovaan strategiaan ja sitä kautta 

uudistumispääoma ja yrittäjyyspääoma liittyvät keskeisesti yritysvastuun toteuttamiseen. Yritys 

D:n matalahierarkkiseen organisaatio kulttuuriin liittyy olennaisesti yritysvastuupäällikön mukaan 

lupa sekä odotus uusien asioiden kokeilemiseen ja ymmärrys siitä, että epäonnistumia tapahtuu 

ajoittain mutta tärkeintä niihin liittyen on rakentavan palautteen annon kulttuuri. Yritys C:ssä 

hierarkian purkaminen liittyy myös tunnistettuun tarpeeseen siirtyä kokeilukulttuuriin. 

Kokeilukulttuuriin liittyvä ketterä kokeileminen on tuttua jo pidemmälle yritysvastuun 

toteuttamisessa edenneissä yrityksissä. Kokeilukulttuurin omaksumiseen liittyy keskeisesti 

epävarmuuden sietokyky, jota jo jonkin aikaa kokeilukulttuurista kokemusta kartuttaneet 

haastateltavat pitivät lähinnä yksilöllisenä ominaisuutena, jota jokainen voi itsessään kehittää. 

 

”Mä olin ite tommoisessa johtamiskoulutuksessa ja tosi huikeesti tuli yks liiketoimintajohtaja 
sanomaan että tää ketterä kulttuuri oli hänelle kauhean hankala aluksi, kun hänen piti päästää 
irti omasta vallastaan tavallaan, että nyt ne tiimit itseohjautuvasti lähtee nostamaan asioita tai 
vetämään niitä alas ja muuta ja hän ei olekaan enää se joka määrää kaikesta ja ohjaa, niin yhtä 
lailla niin kuin tähän kokeilukulttuuriin liittyy sitten se, että siedetään niitä niin kuin 
epävarmuuksia ja sitä että, todellakin joissain tuotteissa saattaa olla niin, että sitä lähetään 
pitkälle kehittämään ja sitten se pitääkin lopettaa.” (Johtaja, brändi- ja yritysvastuu. Yritys C. 
Sitaatti Teemasta 4. Yritysvastuuseen liittyvät aineettomat resurssit) 
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6.6 Yritysvastuun johtaminen  

 

Jotta vastuullisuuden kolme dynaamista osa-aluetta eli sosiaalinen-, ympäristö- ja taloudellinen 

vastuu saataisiin toimimaan organisaation jokaisella tasolla, sen edellytyksenä Theodoren (2014) 

mukaan kytkeytyminen strategiseen johtamiseen (Theodore 2014, s. 23). Theodoren (2014) 

ajatus sai tukea myös tämän tutkimuksen haastatteluaineiston perusteella. Tutkimuksen 

kohteena olleista yhdeksästä yrityksestä viidessä on erillinen yritysvastuu- tai 

vastuullisuusyksikkö. Näissä viidessä yrityksessä vastuullisuus on myös osa liiketoimintastrategiaa 

ja yritysvastuu- tai vastuullisuusyksikön esimies toimii yrityksen johtoryhmän jäsenenä. Pitkään 

vastuullisuuden parissa työskennelleiden haastateltavien mukaan pelkästään erillisen 

yritysvastuu- tai vastuullisuusyksikön olemassaolo ei kuitenkaan takaa vastuullisten 

toimintamallien omaksumista organisaation jokaisella tasolla tai vastuullisuuden näkymistä 

konkreettisesti. Jos vastuullisuudella ei ole yrityksen johdon vahvaa tukea ja sitoutumista, 

vaarana on etenkin isoissa yrityksissä, että yritysvastuuseen liittyvä tekeminen siiloutuu 

yritysvastuuyksikön- tai vastuullisuusyksikön omaksi vastuualueeksi ja jää eräänlaiseksi erilliseksi, 

varsinaisesta liiketoiminnasta irralliseksi saarekkeeksi. Jos yritysvastuun toteuttamisen merkitys 

ei tule selvästi ilmi yrityksen johdon retoriikan ja toiminnan kautta, se ei saavuta organisaatiossa 

sellaista painoarvoa, että se omaksuttaisiin aidosti osaksi organisaation toimintatapoja ja 

johtamista.  

 

”Sanotaan esimerkkinä, että jos toimitusjohtaja sanoo, että tämä on tärkeää mutta…, niin sillä on 
se vaikutus, että tehdään sitä siinä vierellä mutta jos toimitusjohtaja sanoo, että tämä on meidän 
ydinasioita, niin silloin se rupeaa tapahtumaan, että organisaatiossa rupeaa niin kuin jokainen 
miettimään siellä, että mitäs tää meillä tarkoittaa.” (Johtaja, vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteet. 
Yritys E. Sitaatti Teemasta 1. koskien yritysvastuun merkitystä) 
 

Edellytyksenä johdon tuelle näyttäisi kuitenkin olevan vastuullisuuden vahva sidos strategiaan, 

missioon ja visioon. Parhaimmillaan liiketoimintastrategia perustuu vastuullisuuteen, jolloin 

yritysvastuu toteuttamisella on olennainen rooli strategian eteenpäin viemisessä ja kilpailuetujen 

saavuttamisessa. (vrt. Heikkurisen Yritysvastuun kilpailuedun viisi tasoa: Heikkurinen 2010, s.151, 

esitetty luvussa 3.5 Yritysvastuun merkitys strategiassa.) Tällöin yritysvastuuta ei toteuteta 
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liiketoiminnasta erillisenä asiana vaan myös operatiivisesti kiinteänä osana liiketoimintaa. 

Keskeistä vastuullisuuden jalkauttamisessa osana strategiaa on yritysvastuu- tai 

vastuullisuusyksikön tiivis yhteistyö sekä liiketoiminnan että organisaation tukitoimintojen 

kanssa. Jotta vastuulliset toimintamallit saadaan organisaation kaikille tasoille, olisi toiminnan 

oltava ”matriisimaista”. Puhtaan matriisiorganisaation haasteena on kuitenkin esimiesmandaatin 

puuttuminen, joka voidaan korvata esimerkiksi ns. katkoviivaraportoinnin avulla 

vastuullisuudesta johtoryhmätasolla vastaavalle henkilölle, kuten yritys A:ssa toimitaan. Toiminta 

myös tehostuu, eikä päällekkäistä työtä tarvitse tehdä ja yhteistyö yli organisaatiorajojen tiivistyy. 

Tällöin kaikki osapuolet oppivat tunnistamaan, missä kohtaa yritysvastuuyksikön osaaminen 

loppuu ja missä yksikössä osaaminen jatkuu, esimerkiksi henkilöstö tai tutkimus- ja 

tuotekehitysyksikössä. Samoin liiketoiminnoissa opitaan tunnistamaan, kuka on heille se 

todennäköisesti paras apukumppani kussakin ratkaistavana olevassa liiketoimintastrategiaan 

liittyvässä vastuullisuuskysymyksessä.  

 

”Kyllä mä ite kannatan sitä, että vastuullisuus on semmoinen mikä matriisimaisesti pitääkin 
leitaka kaikkea käytännössä, koska vaikka olisit sellainen, että istut johtoryhmässä ja sulla on oma 
funktio, niin miten sä siinä funktiossa johdat sitä niin kuin tavallaan hierarkkisesti, jos niin kuin 
näkökulma on vaikka sitten hankinnassa? Että kyllä se matriisiajattelu tähän sopii hirveen hyvin.” 
(Johtaja, vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteet. Yritys E. Sitaatti Teemasta 5. koskien yritysvastuun 
johtamista) 
 

Tutkimuksen perusteella on myös muita tapoja juurruttaa vastuullisuus osaksi liiketoimintaa, 

ilman ylätasolla toimivaa yritysvastuu- tai vastuullisuusyksikköä. Olennainen merkitys näyttäisi 

olevan jonkinlaisen yritysvastuun johtamisen rakenteen muodostumisella, joka voidaan luoda 

myös erillisen vastuullisuuden ohjausryhmän avulla, jollainen on mm. energiapalveluiden 

toimialalla toimivassa Yritys F:ssä ja yleistukkukaupan toimialalla toimivassa Yritys H:ssa. 

Kummankin edellä mainitun yrityksen vastuullisuuden ohjausryhmissä on kattava edustus sekä 

liiketoiminnoista että organisaation tukitoiminnoista. Sen lisäksi Yritys F:ssä yritysvastuun 

johtamiseen struktuuria tuo rakennepääomaan sisältyvä erittäin tärkeä GRESB-raportointi 

kokonaisuus, jonka koostamiseen osallistuu merkittävä määrä asiantuntijoita koskien omia 

vastuualueitaan. Yritys H:ssa vastuullisuuden ohjausryhmän toimintaa tukee vahva 
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vastuullisuuskulttuuri, josta on konkreettista näyttöä yrityksen alku vuosikymmenistä asti paljon 

ennen vastuullisuuden valtavirtaistumista.  

 

Sekä langattoman verkon hallinnan ja palveluiden toimialalla toimivassa Yritys D:ssä että 

lääketukkukaupan toimialalla toimivassa Yritys G:ssä ei ole erillistä yritysvastuu- tai 

vastuullisuusyksikköä vaan yritysvastuun toteuttamisen koordinoinnista vastaa 1 henkilö. Yritys 

D:ssä yritysvastuun toteutumisesta konsernin suuntaan vastaa viime kädessä toimitusjohtaja ja 

vahvuutena johtamisen kannalta voidaan pitää matalaa sekä demokraattista organisaatiota ja 

dynaamisia toimintatapoja, jotka edesauttavat myös yritysvastuuseen liittyvien teemojen 

eteenpäin vientiä. Vastuu omasta tehtäväalueessa yhdistettynä johdon ja esimiesten esimerkkiin 

yritysvastuun toteuttamisessa edesauttaa vastuullisen kulttuurin muodostumista ja siihen 

liittyvien toimintamallien juurruttamisessa organisaatioon. Yritys G:ssä vastuullisuudesta 

ylätasolla vastaa laatujohtaja. Vaikka historia systemaattisessa vastuullisuudessa ei ole kovin 

pitkä Yritys G:ssä, laatujohtamisella ja laadun varmistamisella on ollut Yritys G:ssä merkittävä rooli 

jo hyvin pitkään. Vastuullisuuden sekä laadun johtamisessa nähdään Yritys G:ssä paljon 

yhtäläisyyksiä ja laadun johtamisen parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja hyödynnetään 

yritysvastuun hankkeiden eteenpäin viemisessä.  

 

Niissä tämän tutkimuksen yrityksissä, joissa yritysvastuun toteuttamisen toimintamalleja on jo 

kehitetty pidempään, tärkeänä johtamisen kannalta nähdään mittaaminen. Erityisesti sellaiset 

mittarit, jotka kytkeytyvät liiketoimintastrategiaan ja konkretisoituvat liiketoiminnon mittareiden 

kautta henkilökohtaisiksi tavoitteiksi, koetaan tehokkaiksi johtamisen välineiksi. Koska 

vastuullisuuden implementointi liiketoimintaan vaatii organisaation eri tahojen kesken yleensä 

paljon yhteistyötä, voi osa mittareista olla yhteisiä. Useissa tämän tutkimuksen yrityksissä myös 

hyödynnettiin osittain jo olemassa olevia mittaamisen menetelmiä ja rinnalle kehitettiin uusia 

mittareita. Olemassa olevien, organisaatiossa jo tuttujen asioiden sisällyttäminen vastuullisuuden 

toimenpideohjelmaan uusien kokonaisuuksien rinnalle myös helpottaa uusien asioiden 

integroimista toimintaan ja vastuullisuuden roolin ymmärtämistä tärkeänä osana organisaation 

kaikkea toimintaa.  
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”Oikeastaan siinä kohtaa, kun rakennettiin sitä johtamismallia, niin yritettiin miettiä, että onko 
meillä jo valmiiksi jotain esimerkiksi sen hyvän työn osalta jotain, niin näitä teemoja, joita on tässä 
vastuullisuusohjelmassa, niin niitä sisällytetään henkilöstötyytyväisyys tutkimukseen. Tavallaan 
meidän ei tarvitse tehdä erikseen sitä mittaamista siltä osin, vaan me saadaan sitä dataa siinä 
samalla kun selvitetään jotain muutakin. ” (Laatu- ja yritysvastuupäällikkö, Yritys G. Sitaatti 
Teemasta 5. koskien yritysvastuun johtamista) 
 
Erityisenä haasteena vastuullisuuden implementoinnissa haastattelujen perusteella pidettiin 

vastuullisuuteen liittyvien asioiden laajaa kirjoa ja vastuullisuuteen liittyvien vaatimusten nopeaa 

muutostahtia. Käytännössä joillain osa-alueilla edetään nopeammin ja tehdään parempaa 

suoritusta ja toiset osa-alueet jäävät jälkeen. Haasteena on jatkuva tasapainottelu ja asioiden 

priorisointi. Vastuullisuuden integroiminen omaan liiketoimintaan vaatii pitkäjänteistä tekemistä 

ja joskus isoja investointeja tai toimintatavan muutoksia, ilman että niistä tulee välitöntä hyötyä 

tai että tulos näkyisi heti. Haastateltavana olleiden, pitkää kokemusta kartuttaneiden 

vastuullisuusjohtajien mielestä yritysvastuun johtaminen tulevaisuudessa tulee kytkeytymään 

entistä enemmän liiketoimintastrategiaan ja näin ollen luontevin paikka organisatorisesti 

johtamisen näkökulmasta olisi liiketoiminnan suunnittelun tai strategiayksikön yhteydessä. On 

myös hyvin mahdollista, että yritysvastuusta muodostuu yhtä selkeä kokonaisuus 

johtoryhmätasolla kuin esimerkiksi talousjohtaminen tai henkilöstöjohtaminen, kuten esimerkiksi 

Yritys A:n kohdalla jo toteutuu. 

7. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa vastaukset päätutkimuskysymykseen ja 

päätutkimuskysymystä tarkentaviin alakysymyksiin:  

- Miten aineetonta pääomaa hyödynnetään yritysvastuun toteuttamiseen? 

• Minkälaista vastuullisuuteen liittyvää aineetonta pääomaa yrityksillä on? 

• Millä tavoin yritykset toteuttavat yritysvastuuta? 

Tutkimuksen viitekehykseksi muodostettuun matriisin etsittiin sisältöä kvalitatiivisen 

haastatteluaineiston perusteella. Vastaavaa tutkimusta, missä tällainen matriisi olisi muodostettu 
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ja tällaista kokonaisvaltaista matriisia hyödynnetty, ei löytynyt aiemmasta kirjallisuudesta. 

Tutkimusta kokonaisuutena arvioitaessa voidaan todeta, että tutkimusta varten muodostettuun, 

yhdeksän lokeroiseen, aineettoman pääoman teoreettisen viitekehyksen ja 3BL:n yhdistävään 

matriisiin löydettiin empirian perusteella relevanttia sisältöä tutkimuksen kohteena olevista, eri 

toimialoilla toimivista yrityksistä. Seuraavassa luvussa 7.1. luvussa käsitellään vastuullisuuteen 

liittyvän aineettoman pääoman sisältöä järjestyksessä: inhimillinen pääoma, suhdepääoma ja 

rakennepääoma ja muodostetaan vastaus tutkimuksen ensimmäiseen alakysymykseen: 

Minkälaista vastuullisuuteen liittyvää aineetonta pääomaa yrityksillä on? Sen lisäksi kootaan 

tutkimusaineistosta esimerkkejä siitä, miten yritykset hyödyntävät aineetonta pääomaa 

yritysvastuun toteuttamiseen ja samalla vastataan tutkimuksen toiseen alakysymykseen: Millä 

tavoin yritykset toteuttavat yritysvastuuta? Johtopäätösten luvussa 7.2. pohditaan mikä on 

tutkimusta varten muodostetun viitekehyksen merkitys sekä mahdollinen käyttökelpoisuus 

jatkossa ja muodostetaan vastaus tutkimuksen pääkysymykseen: Miten aineetonta pääomaa 

hyödynnetään yritysvastuun toteuttamiseen? Luvussa 7.3 tarkastellaan tutkimuksen 

reliabiliteettia sekä validiteettia. Tutkimusaineiston löydöksiä peilataan luvun 7 kaikissa osioissa 

edelleen tutkimusta varten muodostettuun teoriaosuuteen. Luku 8. sisältää lyhyen pohdinnan, 

rajoitukset ja mahdollisia aihioita jatkotutkimusta varten hyödyntäen muodostettua viitekehystä.  

7.1 Aineettoman pääoman sisältö ja sen hyödyntäminen yritysvastuun toteuttamiseen  

 

Aineettoman pääoman teoreettisessa viitekehyksessä inhimillinen pääoma viittaa inhimillisiin, 

arvoa tuottavien ominaisuuksien muodostamaan kokonaisuuteen eli henkilöstön tietoihin, 

kykyihin, kokemuksiin, motivaatioon ja sitoutumiseen (Inkinen et al. 2019 s. 1163) ja tällä 

inhimillisen pääoman muodostamalla kokonaisuudella näyttää joidenkin tutkimusten mukaan 

olevan keskeinen merkitys kokonaisvaltaisen yritysvastuun toteuttamisen operationalisoimisessa 

yritysten liiketoimintamalleihin (Wasiluk 2013, s.117-118). Tutkijat Bag ja Gupta jakavat 

vastuullisuuteen liittyvän ”vihreän” inhimillisen pääoman ”kovaan” osaan eli 

substanssiosaamiseen ja ”pehmeään” osaan eli henkilön motivaatioon, kiinnostukseen ja 

sitoutumiseen koskien vastuullisia toimintamalleja (Bag & Gupta, 2019 s. 1101-1109) Inhimillinen 

pääoman ”kova” ja ”pehmeä” osa ovat myös tämän tutkimuksen aineiston mukaan keskeisessä 
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roolissa vastuullisten toimintamallien sekä prosessien implementoinnissa ja yritysvastuun 

toteuttamisessa. Yritysvastuun kenttä on laaja ja pitää sisällään Yritys D:n yritysvastuupäällikön 

mukaan ”ihan mitä vaan maan ja taivaan välillä”. Oleellista on löytää omaan toimialaan ja 

liiketoimintaan liittyvien keskeisten tieto- ja osaamisperusteisten resurssien kytkennät 

organisaation eri funktioiden ja vastuullisuuden toimenpideohjelman välillä.  

 

Tutkimuksen kohteena olleet yritykset olivat yritysvastuun toteuttamiseen liittyvissä 

implementoinnin eri vaiheissa (vrt. luku 3.2. Yritysvastuun implementoinnin vaiheet) mutta 

jokaisessa yrityksessä oli olemassa vähintäänkin vastuullisuuteen liittyvä toimenpideohjelma. 

Ääripäitä edustivat systemaattisen toimenpideohjelman vasta käyttöön ottanut Yritys G ja Yritys 

A, jossa pelkästään jo yritysvastuuseen keskittyneessä organisaatiossa on kaksikymmentä 

kokopäiväisesti eri vastuullisuuden osa-alueiden parissa työskentelevää henkilöä. Huolimatta 

yrityksen implementoinnin vaiheesta yritysvastuun toteuttamisessa, lähtökohtana keskeisten 

vastuullisuuteen liittyvien resurssien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä yritysvastuun 

toteuttamisessa on kaikkien haastateltavien mukaan henkilöstön riittävällä tasolla oleva 

ymmärrys vastuullisuuden merkityksestä liiketoiminnassa. Esimerkkinä ymmärryksen 

muuttamisesta tiedoksi ja osaamiseksi, vastuullisuus -ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Yritys E:ssä 

otti YK:n vuonna 2011 julistamat ihmisoikeuksia koskevat periaatteet. 

 

”Kun ollaan totuttu siihen, että okei tavarantoimittajia auditoidaan, että siellä on niin kuin 
työolosuhteet on turvalliset ja muuta mutta se viitekehys toi paljon, paljon laajemman 
perspektiivin, niin ensin ne ammattilaiset edelläkävijäyrityksissä joutui itekkin niin kuin 
opiskelemaan ja perehtymään siihen asiaan aika paljon, että mitäs tää nyt itse asiassa 
tarkottaakaan ja muuta ja sitten käytännössä sen jälkeen sä sisäisesti viet sen eli ensin täytyy 
rakentaa oikeille päätöksentekijöille ymmärrys siitä asiasta ja sitten käytännössä kun lähetään 
niin kuin suunnittelemaan laajempaa implementointia ja jalkautusta niin on se, että varmistaa, 
että on riittävä osaaminen ja työkalut sellaisilla osa-alueilla, missä sitä käytännön toimeenpanoa 
tapahtuu.” (Johtaja, vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteet. Yritys E. Sitaatti Teemasta 4. koskien 
Yritysvastuuseen liittyviä aineettomia resursseja) 
 
Jotta organisaatiossa saataisiin liiketoiminnan vastuullisuuteen ja yritysvastuun toteuttamisen 

tärkeyteen liittyvä ymmärrys muutettua tiedoksi ja osaamiseksi, on inhimillisen pääoman 

kehittämiseen investoitava. Se, miten paljon inhimilliseen pääomaan investoidaan korreloi 
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tutkimusaineiston perusteella karkeasti sanoen yritysvastuun implementoinnin vaiheiden kanssa. 

Yrityksen sisällyttäessä vastuullisuuden osaksi strategiaa, panostetaan myös inhimilliseen 

pääomaan strategian toteuttamista palvelevassa laajuudessa. Substanssiosaamisen 

kartuttamisen lisäksi tärkeä rooli on henkilöstön motivaatiolla ja sitouttamisella vastuulliseen 

liiketoimintaan, johon toki edellä mainittu substanssiosaamisen kartuttaminen jo itsessään 

vaikuttaa. Vastuullisuus on yhä enenevässä määrin myös vetovoimatekijä rekrytoitaessa uutta 

henkilöstöä ja se myös edistää henkilöstön sitoutuneisuutta yritykseen (Surroca et al. 2010, s. 

468-470). Erityisesti milleniaalit ja vuosituhannen vaihteen jälkeen syntyneen sukupolven 

edustajat haluavat työskennellä vastuullisuutta edistäen (Massaro & Dumay 2018, s. 375-376) ja 

yritykset, joissa yritysvastuuta toteutetaan huomioiden sekä henkilöstö että asiakkaat, ovat 

kaikkein houkuttelevimpia työnantajia. Myös tämä tutkimuksen aineistosta käy ilmi, että 

vastuullisuutta pidetään vetovoimatekijänä rekrytoinneissa. Keskeisessä roolissa vastuullisen 

inhimillisen pääoman kehittämisessä ovat henkilöstön innovointiin ja henkilökohtaiseen kasvuun 

tähtäävät toimenpiteet (Wasiluk 2013, s.118-119) sekä työympäristöön ja organisaatiokulttuuriin 

liittyvät asiat. Vastuullisen organisaatiokulttuurin synnyttämiseksi organisaatiossa pitäisi luoda 

mahdollisuuksia tiedon jakamiseen sekä yhteiseen ideointiin (Saczyna 2015, s. 136). Henkilöstön 

sitoutumiseen ja vastuullisen yrityskulttuurin muodostumiseen voidaan vaikuttaa merkittävästi 

myös johtamisella. Vastuullisuuden implementointia ja inhimillisen pääoman kehitystä tukevia, 

johtamiseen liittyviä menetelmiä ovat mm. strateginen suunnittelu linjassa vastuullisen mission 

sekä vision kanssa, vastuullisten kykyjen identifiointi organisaatiossa ja palkitsemisen kytkeminen 

vastuullisen tiedon luomiseen ja jakamiseen. (Saczyna 2015, s. 136)  

 

Myös tämän tutkimuksen osalta voidaan todeta, että koko inhimillisen pääoman muodostamalla 

kokonaisuudella on merkittävä rooli vastuullisuuden operationalisoimisessa ja inhimillisen 

pääoman rooli vastuullisuuden implementoinnista tunnistetaan selvästi. Vastuullisuuden 

implementoinnissa pidemmälle edenneissä yrityksissä on käytössä erilaisiin, spesifeihin 

aihealueisiin liittyviä räätälöityjä koulutuksia, joilla tuetaan henkilöstön substanssiosaamiseen 

liittyvää vastuullisuuden kehittämistä. Omaa liiketoimintaa koskevaa vastuullisuusinfoa on 

tarjolla ja käytössä on erilaisia kanavia, joiden avulla henkilöstö pääsee osallistumaan 
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vastuullisuuden kehittämiseen. Myös henkilöstön sitouttamisen menetelmiä on laajalti käytössä 

ja yrityskulttuurin kehittämiseen panostetaan erityisesti jo pidemmälle yritysvastuun 

toteuttamisessa edenneissä tutkimuksen kohteena olleissa yrityksissä.  

 

Vastaus tutkimuksen ensimmäiseen alakysymykseen Minkälaista vastuullisuuteen liittyvää 

aineetonta pääomaa yrityksillä on? koskien inhimillistä pääomaa: Tutkimusaineiston perusteella 

voidaan todeta, että tärkeä perusta vastuullisuuteen liittyvän inhimillisen pääoman 

muodostamisessa luodaan koko henkilöstöä koskevilla erilaisilla, vastuullisuuden eri 

ulottuvuudet sisältävillä koulutuksilla, lähtien liikkeelle perustason eettisiä periaatteita koskevista 

kokonaisuuksista aina kyseisen liiketoiminnan erityispiirteisiin liittyviin, räätälöityihin 

koulutuskokonaisuuksiin. Räätälöidyistä koulutuskokonaisuuksista esimerkkejä 

tutkimusaineiston perusteella ovat tuotteisiin - ja palveluihin, vastuulliseen hankintaan, 

vastuullisuusriskienhallintaan, päästövähennyksiin, kierrätettäviin materiaaleihin ja erilaisiin 

kiertotalousratkaisuihin liittyvät koulutukset. Henkilöstön sitouttamiseen liittyviä, 

tutkimusaineistossa esiintyviä keinoja ovat mm. henkilöstön hyvinvointiin liittyvät asiat, kuten 

erilaiset joustot liittyen työntekijöiden elämäntilanteisiin, lainsäädännön minimivaatimusten 

ylittävä työterveyshuolto, erilaisten koulutus- ja kehityspolkujen tarjoaminen ja johtamisen 

kehittäminen esimiesvalmennuksilla. Vastuullisten toimintamallien kehittämisessä tärkeä rooli 

on henkilöstön osallistamisella erilaisten innovaatiotyökalujen sekä ideoiden keräyskanavien 

kautta ja sisäisissä somekanavissa toimivien keskustelu- ja kehitysryhmien avulla. Tärkeässä 

osassa vastuullisen inhimillisen pääoman muodostamisessa on myös henkilöstön saatavilla olevat 

erilaiset vastuullisuuteen liittyvät infopaketit esimerkiksi intranetin erillisessä vastuullisuus 

osiossa.  

 

Aineettoman pääoman osa-alueista suhdepääoma pitää sisällään sidosryhmätyön 

yhteistyökumppaneihin ja muihin erilaisiin yhteiskunnan instituutioihin (Inkinen et al. 2017, s. 

1163). Kokonaisvaltaisen vastuullisuuden suunnittelu vaatii useiden, sekä organisaation sisäisten 

että ulkoisten tahojen yhteistyötä.  Vastuullisten toimintatapojen kehittämisellä yhteistyössä 

sidosryhmien kanssa saadaan aikaiseksi Yritys B:n vastuullisuuspäällikön mukaan ”paras 
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vaikuttavuus ja parhaat ratkaisut”. Vastuullisuuden parissa tehty yhteistyö auttaa myös yrityksiä 

huomaamaan herkemmin ympäristössä tapahtuneet muutokset ja ymmärtämään heikoista 

signaaleista nousevia uusia ilmiöitä (Hiltunen, 2012 s. 108 -114; Minoja & Romano 2020, s. 2). 

Kuten Yritysvastuupäällikkö Yritys B:stä korosti; on myös helpompi keskustella tavoitetiloista eri 

toimijoiden kanssa silloin, kun yrityksessä on jo tehty vastuullisia tekoja yhteistyössä eri tahojen 

kanssa. Kaikissa tähän tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä yhteistyöllä eri sidosryhmien 

kanssa on äärettömän tärkeä rooli, huolimatta kokonaisvaltaisen vastuullisuuden 

implementoinnin vaiheesta. Myöskään toimiala ei ollut tässä suhteessa erottava tekijä vaan 

suhdepääoman voi sanoa olevan yhtä tärkeä toimialasta riippumatta vastuullisuuden 

implementoinnissa. Sidosryhmätyön rooli korostui niin paljon, että sen voi todeta olevan 

välttämätöntä vastuullisuuden implementoinnissa liiketoimintaan.  

 

Vastaus tutkimuksen ensimmäiseen alakysymykseen Minkälaista vastuullisuuteen liittyvää 

aineetonta pääomaa yrityksillä on? koskien suhdepääomaa: Tutkimuksen aineiston perusteella 

suhdepääomaan sisältyvällä sidosryhmätyöllä on erittäin suuri merkitys vastuullisuuden 

operationalisoimisessa ja se pitää sisällään yleensä pitkäkestoisia, isoja hankkeita. 

Suhdepääomasta liittyen vastuullisuuteen esimerkkejä ovat yhteistyö toimittajien kanssa 

vastuullisten tuotteiden kehittämiseksi, yhteistyö raaka-aine toimittajien kanssa raaka-

ainelähteiden sekä ihmisoikeuksien varmentamiseksi ja yhteistyö logistiikkapalvelujen tarjoajien 

kanssa kuljetuspäästöjen vähentämiseksi. Asiakkaisiin liittyvästä suhdepääomasta esimerkkejä 

ovat elintarvikkeisiin sekä lääkkeisiin liittyvä hävikinhallinta ja vastuullisten tuotteiden 

testaaminen asiakkaiden avulla. Oma kokonaisuutensa ovat sidosryhmäkyselyt ja niiden 

perusteella tehdyt olennaisuusanalyysit, joiden pohjalta liiketoiminnan vastuullisuutta kehitetään 

edelleen.  

 

Usein vastuullisen tuote- ja palveluvalikoiman luominen vaatii rakennepääoman pehmeän 

ulottuvuuden kehittämistä ja erilaisia investointeja rakennepääoman kovaan ulottuvuuteen. 

Rakennepääoman pehmeä ulottuvuus pitää sisällään mm. organisaation arvot, kulttuurin ja 

ilmapiirin. Rakennepääoman kovaan ulottuvuuteen luetaan erilaiset teknologiat, prosessit ja 
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kodifioitua tietoa sisältävät järjestelmät ja tietokannat. (Inkinen et al. 2017 s. 1163) Inhimillisen 

pääoman ja suhdepääoman kehittäminen yritysvastuun toteuttamiseksi heijastuu väistämättä 

myös organisaation rakennepääomaan (Massaro & Dumay 2018, s.375-360) jonka kautta 

konkretisoituu vastuullisempia toimintatapoja, prosesseja ja lopulta vastuullisempia tuotteita ja 

palveluita. Lopez-Gamero et. al mukaan vastuullisuuden implementoinnissa keskeistä on saada 

kulttuuri ja muodollinen organisaatio tukemaan tarvittavia uudistuksia (López-Gamero et al. 

2011, p. 21). Tämän tutkimuksen aineiston perusteella voidaan todeta, että yrityksen 

vastuullisuuden implementoinnin vaihe heijastuu vahvasti vastuullisen rakennepääoman 

muodostumiseen. Vastuullisuuden implementoinnissa pidemmälle edenneissä yrityksissä 

tuotannon energia - ja materiaalitehokkuuteen tarvittavia investointeja on jo tehty. Muissa 

tutkimuksen yrityksissä vastuullisuus vaatimukset on sisällytetty investointikriteereihin koskien 

tulevia investointeja. Toisin sanoen muutoksia tehdään sitä mukaa, kuin tuotantolaitteita 

jouduttaisiin muutenkin uusimaan. Rakennepääoman pehmeään ulottuvuuteen kuuluvan 

kulttuurin merkitykseen on kiinnitetty erityistä huomiota tämän tutkimuksen yrityksistä 

erityisesti niissä, joissa myös vastuullisuuden implementoinnissa ollaan pidemmällä. Kyseisissä 

yrityksissä kulttuuriin pyritään vaikuttamaan aktiivisesti esimerkiksi hierarkiaa tietoisesti 

purkamalla. Tärkeä rooli vastuullisen rakennepääoman muodostumisessa on myös 

johtamisjärjestelmillä. Pidemmälle edistyneissä, vastuullisuuden strategiaan sisällyttäneissä 

yrityksissä strategiset tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät mittarit muodostavat tärkeän osan 

organisaation rakennepääomaan. Parhaimmillaan vastuullisuuteen liittyvät strategiset mittarit 

menevät eri toimintojen tavoitteiden kautta henkilökohtaiselle tavoitetasolle. Kaikissa tämän 

tutkimuksen yrityksissä arvot tukevat vastuullisuuden toteutumista.  

 

Vastaus tutkimuksen ensimmäiseen alakysymykseen Minkälaista vastuullisuuteen liittyvää 

aineetonta pääomaa yrityksillä on? koskien rakennepääomaa: Tutkimuksen aineistossa esiin 

tulleita esimerkkejä vastuullisesta rakennepääomasta ovat energiatehokkaat tuotantokoneet- ja 

laitteet, hävikinhallintaa edistävät automaattovarastot ja aurinkopaneelit. Toimialoilla, joilla 

omaa tuotantoa ei ole, vastuulliseen rakennepääomaan voidaan lukea esimerkiksi 

vähittäiskaupassa koko myymälärajanpintaa liittyvät ilmastotavoitteet ja palvelualoilla 
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vastuullisuuden näkökulmasta suunnitellut fyysiset puitteet pitäen sisällään, mm. Green Office – 

sertifikaatit. Vastuulliseen rakennepääomaan kuuluvat ilmasto- ja kiertotaloustavoitteisiin 

liittyvät toimintamallit, prosessit ja näistä esimerkkeinä erilaiset laatuun ja ympäristöön liittyvät 

sertifioinnit. Vastuulliseen rakennepääomaan kuuluvat myös työterveys - ja turvallisuus 

järjestelmät sekä tietoturvajärjestelmät. Isompia rakennepääoman kokonaisuuksia edustavat 

uusiutuvan energian integroinnin energiajärjestelmiin mahdollistava älykäs sähköverkko sekä 

ympäristövaikutukset huomioiva ja digitaalisen yhdenvertaisuuden mahdollistava 

tietoliikenneverkon infrastruktuuri. Organisatoristen rakenteiden kohdalla vastuullisuuteen 

liittyviä rakennepääoman resursseja ovat mm. vastuullisuutta edistävät johtamisjärjestelmät, 

vastuullisuustavoitteisiin liittyvät mittaamisen menetelmät, vastuullisuusdata 

(olennaisuusanalyysit) ja raportointi, tavoitteellisen kulttuurin kehittämistoimenpiteet ja ketterät 

toimintamallit.  

 

Aineettoman pääoman muodostama kokonaisuus on yritystoiminnassa keskeisin, uusia 

innovaatioita ja kilpailukykyä mahdollistava tekijä (Matos et al. 2019, luku 1) ja aineettoman 

pääoman kokonaisuus näyttää olevan myös tämän tutkimuksen mukaan keskeisin mahdollistava 

tekijä vastuullisuuden implementoinnissa. Kuten aiemmin mainittiin, tutkimuksen kohteena 

olevat yritykset vaikuttavat olevan eri vaiheissa vastuullisuuden implementoinnissa. Toisaalta on 

myös nähtävissä, että vastuullisuuden implementointi ei etene lineaarisesti yrityksen jokaisessa 

toiminnossa, vaan toiset osa-alueet ovat pidemmällä kuin toiset. Kuitenkin näissä kokonaisuutena 

pidemmälle edenneissä yrityksissä vastuullisuuden implementointiin liittyvät toimenpiteet 

näyttävät muodostavan yhtenäiseen tavoitteeseen tähtäävän selkeän rakenteen, alkuvaiheita 

sisältävien sekalaisten toimenpiteiden sijaan.  

 

Luvun 1.4 yritysvastuuta koskevan määritelmän mukaan yritystä voidaan pitää sosiaalisesti ja 

eettisesti vastuusta tekemisistään koskien laajaa joukkoa erilaisia sidosryhmiä, ei siis pelkästään 

yrityksen välittömiä vaan myös välillisiä sidosryhmiä (Markley & Davis 2007, s.766). Länsimaissa 

lainsäädäntö takaa jo tietyn tason yritysvastuun toteutumiselle ja lakeja noudattamalla yritys 

saavuttaa tämän perustason. Toisaalta lainsäädäntö ei uudistu samassa tahdissa kuin sosio-
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tekninen murros etenee. Høgevold et al. (2014, s. 365) toteavatkin, että vastuullisuuteen liittyviä 

toimenpiteitä voidaan kutsua yritysvastuuksi silloin, kun ne ovat yritykselle vapaaehtoisia, eivätkä 

perustu lakeihin. Tämän tutkimuksen aineistoon perustuen yritysvastuun toteuttaminen on 

monitahoinen kokonaisuus, joka ei pidä sisällään pelkästään välitöntä, sillä hetkellä voimassa 

olevan lain kirjan ja eettisten periaatteiden noudattamista vaan se sisältää pitkäjänteistä, 

jatkuvaa, melko kauaskantoista liiketoimintaan liittyvää suunnittelua perustuen parhaisiin 

arvioihin sosio-teknisen murroksen kehityssuunnista. Kärjistetysti voidaan sanoa, että mitä 

pidemmälle yritys kehittyy vastuullisuuden implementoinnissa, sitä aidommaksi muodostuu 

myös yritysvastuun toteuttaminen. 

 

Vastaus tutkimuksen toiseen alakysymykseen: Millä tavoin yritykset toteuttavat yritysvastuuta? 

 

Tutkimusaineiston yrityksissä Inhimillisen pääoman kautta sosiaalista vastuuta toteutetaan 

esimerkiksi henkilöstölle räätälöidyillä koulutuksilla eettisistä periaatteista tai panostamisella 

vastuulliseen datan käyttöön. Koko henkilöstöä koskevan vastuullisuuden peruskoulutuksen 

lisäksi useissa tutkimuksen yrityksissä on käytössä räätälöityjä, tiettyyn aihealueeseen liittyviä 

koulutuksia tai koko henkilöstöä koskeva syventävä jatkokoulutus, jollainen on mm. Yritys I:ssä. 

Monissa tämän tutkimuksen yrityksissä yritysvastuun toteuttamiseen liittyvällä kokonaisuudella 

on merkittävä osa uusien työntekijöiden perehdytyksessä, jonka tarkoituksena on luoda pohja 

tarvittavalle ymmärrykselle koskien vastuullisuuden roolia ja yritysvastuun toteuttamisen 

tärkeyttä kyseisessä liiketoiminnassa. Perehdytyksen lisäksi tehokkaaksi tavaksi edesauttaa 

keskeisten yritysvastuun toteuttamiseen liittyvien tietoperusteisten resurssien tunnistamista 

organisaatiossa on järjestää koko henkilöstölle tarkoitettuja koulutus -ja keskustelutilaisuuksia, 

joita mm. Yritys D:ssä on hyödynnetty tai erilaisia seminaareja, joita Yritys A on järjestää 

henkilöstölleen. Oma merkittävä kokonaisuutensa yritysvastuun toteuttamiseen liittyen 

inhimillisessä pääomassa on vastuullisella hankinnalla, johon sisältyy huomattava määrä erilaista 

osaamista koskien raaka-aineiden tuottajamaiden lainsäädäntöä ja kulttuuria. Yritysten 

sosiaalisen vastuun toteuttamisen lähtökohtana on pitää huoli henkilöstön vastuullisuuteen 

liittyvästä osaamisesta koskien kutakin liiketoiminnassa tarvittavaa roolia. 
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Oman henkilöstön hyvinvointi ja sitouttaminen luovat perustan yrityksen sosiaalisen vastuun 

toteuttamiselle. Erilaiset joustot henkilöstön elämäntilanteeseen liittyen, etä- ja lähityön joustava 

vuorottelu sekä esimiestyön ja johtamisen kehittäminen ovat haastattelujen perusteella keskeisiä 

sosiaalisen vastuun toteuttamisen menetelmiä.  Yritys C:n brändi -ja yritysvastuujohtajan 

mielestä henkilöstön sitoutuminen yritykseen ja vastuullisiin toimintamalleihin on yritysvastuun 

toteutumisen kannalta erityisen tärkeätä palveluvaltaisilla aloilla ja sen vuoksi Yritys C:ssä 

pyritään tukemaan myös henkilöstön omia, vapaa-aikana tärkeinä pitämiä 

vastuullisuustavoitteita. Sosiaalisen vastuun toteuttamiseen liittyy myös henkilöstön 

mahdollisuus kehittää yrityksen toimintaa ja mahdollisuus tuoda esiin ideoita. Useissa tämän 

tutkimuksen yrityksissä on käytössä jokin menetelmä, joiden avulla henkilöstö pääsee 

osallistumaan ideointiin sekä tekemään aloitteita ja kehittämään erilaisia vastuullisuuden 

teemoja. Omaan henkilöstöön keskittyvät vastuulliset toimintamallit ylläpitävät henkilöstön 

sitoutuneisuutta, jolla on Massaro & Dumayn (2018) tutkimuksen mukaan positiivinen vaikutus 

yrityksen tuottavuuteen (Massaro & Dumay 2018, s. 375-376).  Myös tutkijat Bag ja Gupta löysivät 

selkeän yhteyden ”vihreäksi” nimeämänsä inhimillisen pääoman ja yritysten operatiivisen 

suorituskyvyn välillä entistä ympäristötietoisemmaksi muodostuvassa autoteollisuuden 

kontekstissa. (Bag & Gupta, 2019 s. 1101-1109) Operatiivinen suorituskyky luo pohjan 

taloudellisen vastuun toteuttamiselle, jossa keskeisessä roolissa myös tämän tutkimuksen 

aineiston mukaan on inhimillinen pääoma. Esimerkkeinä tuotantolaitosten energiatehokkuuden 

kehittäminen, vastuullisia ratkaisuja toteuttava tuote -ja palvelukehitys ja vihreän valinnan 

tuotemyynnin kasvattaminen, jotka kaikki osaltaan toteuttavat taloudellista vastuuta 

työllistämisvaikutusten ja kotimaisen verojalanjäljen kautta. Samaan inhimillisen pääoman 

kokonaisuuteen liittyvät myös erilaisten kiertotalousratkaisujen ja materiaalien uusiokäytön 

kehittäminen, joiden avulla toteutetaan ympäristövastuuta taloudellisen vastuun lisäksi.  

 

Galpin & Whittington 2012 tutkimuksen perusteella yritykset keskittyvät vastuullisuuteen mm. 

brändin sekä imagon vuoksi tai välttääkseen huonon maineen yrityksenä, joka ei sitoudu 

vastuullisuuteen. Nejati et al. (2010) mukaan yritysvastuun ydinajatus on, että yritykset eivät 
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toimi tyhjiössä, vaan niiden toimenpiteet koskettavat sekä välittömiä että välillisiä sidosryhmiä 

(Nejati et al. 2010, s. 2) Theodoren mukaan yritysvastuu on ”sosiaalinen sopimus” yhteiskunnan 

ja yritysten välillä, joka laillistaa yrityksen oikeuden operoida yhteiskunnassa (Theodore 2014, s. 

23-25). Myös tässä tutkimuksessa olleiden yritysten edustajat yhdistivät yritysvastuun 

toteuttamisen tärkeyden ja merkityksen kiinteästi eri sidosryhmiin. Suhdepääoman 

rakentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen suhteessa asiakkaisiin, erilaisiin 

sopimuskumppaneihin, viranomaisiin, järjestöihin ja sijoittajiin erityisesti yritysvastuun 

kontekstissa nähtiin haastattelujen perusteella yritysten toimintaedellytysten turvaamisena, 

liiketoiminnan arvonluonnin perustana ja taloudellisen vastuun toteuttamisen perustana. 

Yritysvastuuseen liittyvä suhdepääoma, jonka kautta mm. taloudellista vastuuta toteutetaan, 

pitää tämän tutkimuksen empiirisen aineiston perusteella sisällään erilaiset 

toimittajariskikartoitukset tai yhteistyön tutkimuslaitosten kanssa esimerkiksi 

ilmastonmuutosten aiheuttamien riskien kartoittamiseksi teolliselle toiminnalle tai 

rakentamiselle. Yhteistyö eri brändien toimittajien kanssa mm. vastuullisen tuotevalikoiman tai 

vastuullisten palveluiden kehittämiseksi voidaan katsoa toteuttavan taloudellista vastuuta. 

Erilaisten vastuullisuusriskien kartoittamisella pyritään ohjaamaan tuote -ja palvelukehitystä 

vastuulliseen suuntaan sekä ehkäisemään mainehaittoja tai brändin arvon vähenemistä, jolla voisi 

olla suoraan vaikutusta asiakasmääriä alentavasti ja yrityksen liikevaihtoa heikentävästi. 

 

Castello´ & Lozanon mukaan lähtökohtana vastuullisiin toimintamalleihin siirtymisessä on usein 

juuri riskienhallinta näkökulma (Castello´ & Lozano 2009, s. 378-381) Haastateltavien mukaan 

vastuullisuusriskien tarkastelu on tärkeätä myös siksi, että se tuo ennustettavuutta sosio-teknisen 

murroksen aiheuttamassa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja sillä on tärkeä rooli 

taloudellisen vastuun toteuttamisessa. Sidosryhmien vaatimustaso kasvaa sekä tarkentuu ja 

toisaalta teknologinen kehitys ottaa suuria harppauksia. Omaan toimialaan liittyvien 

vastuullisuusriskien kartoittaminen sidosryhmien kanssa mahdollistaa toimintaan liittyvien 

investointikohteiden valinnan kestävällä tavalla. Taloudellista vastuuta toteutetaan myös 

yhteistyössä asiakkaiden kanssa, esimerkiksi energia-alalla kysyntäjouston muodossa tai 

esimerkiksi vähittäiskaupassa elintarvikkeiden hävikinhallinnan avulla. Vastuullisuustarkastelu 
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yhteistyössä asiakkaiden kanssa auttaa haastateltavien mukaan näkemään erilaiset 

mahdollisuudet kehittää omaa liiketoimintaa pitkäjänteisesti. Tämä on linjassa Massaro & Dumay 

(2018) artikkelin perusteella, jonka mukaan tehokas tapa kehittää suhdepääomaa asiakkaisiin on 

ottaa asiakkaat mukaan tuotekehitysprosessiin (Massaro & Dumay 2018, s. 376-377).  

 

Tämän tutkimuksen aineiston perusteella voidaan todeta, että sosiaalisen vastuun 

toteuttamisessa suhdepääoman avulla tavoitellaan sidosryhmien luottamuksen ansaitsemista. 

Olennaisuusanalyysit eli sidosryhmille tärkeimpien vastuullisuuden osa-alueiden selvitykset, 

sidosryhmiä palveleva raportointi ja avoin vuoropuhelu omista tavoitteista viestittävät 

sidosryhmille yritysten halua toteuttaa aidosti yritysvastuuta. Tällä hetkellä suhdepääomaan 

liittyvä sosiaalinen vastuu tulee selkeimmin esiin erilaisten ihmisoikeuksia varmistavien 

sopimusten kautta, joiden merkitystä globaalissa liiketoiminnassa ei voi sivuuttaa. Raaka-aineiden 

toimittajien sitouttaminen eettisiin periaatteisiin ja toisaalta raaka-aineiden toimittajien 

paikallisyhteisöjen auttaminen kehittää samanaikaisesti yritysten suhdepääomaa ja toteuttaa 

sosiaalista vastuuta. Tutkimusaineistossa suurimmalla osalla yrityksiä on kansainvälisiä toimittajia 

ja niillä muutamalla, joilla näitä ei ole, suhdepääomaa hyödynnettiin suomalaisen yhteiskunnan 

eri osa-alueiden parantamiseksi, esimerkkeinä Yritys C:n yhteistyöhanke muiden pankkien kanssa 

suomalaisten taloustaitojen kohentamiseksi tai Yritys G:n lääkkeiden saatavuuden 

varmistamiseen liittyvä teema-alue. Sosiaaliseen vastuuseen sisältyvät myös 

elintarviketurvallisuuteen ja lääketurvallisuuteen liittyvät näkökohdat, joiden varmistamisessa 

keskeisessä roolissa on suhdepääoma sekä luottamuspääoma suhteessa raaka-aineiden lähteiden 

edustajiin.  

 

Myös ympäristövastuun toteuttamisessa suhdepääomalla on merkittävä rooli. Konkreettisena 

esimerkkinä tällaisesta ympäristövastuuta toteuttavasta sidosryhmätyöstä on Yritys B:n yhteistyö 

sekä asiakkaiden että eri järjestöjen kanssa mm. elintarvikeylijäämien hävikinhallintaan liittyen. 

Oma erillinen kysymyksensä on varsinainen elintarvikejäte, johon liittyen esimerkiksi Yritys E:ssä 

tehdään yhteistyötä ja innovointia kumppaneiden kanssa koskien erilaisia ratkaisuja 

elintarvikejätteen hyödyntämiseksi biotaloudessa. Samoin Yritys G:ssä on todettu, että 
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käyttämättä jääneiden lääkkeiden vesistöihin päätymisen estämiseen liittyvät ongelmat saadaan 

parhaiten ratkaistua sidosryhmäyhteistyöllä. Myös uusiutuvaan energiantuotannon lisäämiseen 

tarvittavan kulutusjouston hyödyntämisessä asiakkaalla on keskeinen rooli.  

 

Tähän tutkimukseen haastateltavien henkilöiden mukaan rakennepääoman teknologiseen 

puoleen sisältyviä yritysvastuuseen liittyviä resursseja, joiden avulla ympäristövastuuta 

toteutetaan, ovat mm. erilaiset ympäristöön, laatuun, tuotantoon ja tuotantoketjuihin liittyvät 

ISO-sertifioinnit.  Vaikka omaa tuotantoa ei olisi, ympäristövastuun toteuttamiseen liittyvät 

näkökohdat otetaan huomioon muulla tavoin. Pankkitoimialalla toimivassa Yritys C:ssä fyysiset 

puitteet toimistotyöntekemiselle on mietitty ympäristövastuun toteuttamisen näkökulmasta ja 

siitä osoituksena on Green Office – sertifikaatti. Vähittäiskaupan toimialalla toimivassa Yritys I:ssa 

vastaavasti ympäristövastuuta toteutetaan koko myymäläketjun kattavalla ISO-

ympäristöstandardilla. Merkittävässä roolissa energiatehokkuuden sekä materiaalitehokkuuden 

ja niihin liittyvien toimintamallien ja prosessien lisäksi ovat edellä mainittuihin liittyvät 

sopimukset, jotka kytkeytyvät taloudelliseen vastuuseen tuotannon ympäristövastuun lisäksi. 

Taloudellisen vastuun perustana rakennepääomassa toimivat hyvä hallinto ja eettiset periaatteet, 

joihin kaikki haastateltavat viittasivat joko suoraan tai epäsuorasti ja jotka muodostavat perustan 

myös eri sidosryhmien kanssa solmittuihin sopimuksiin. Taloudellista vastuuta parhaimmillaan 

ovat investoinnit energia- ja materiaalitehokkaaseen tuotantoon, jossa tuotetaan vastuullisiksi 

varmennetuista raaka-aineista esimerkiksi lihaa korvaavia kasviproteiineja.  

 

Organisatorisen rakennepääomaan (López-Gamero et al. 2011, p. 21) sisältyvän vastuullisen 

kulttuurin yksi ilmenemismuoto on edellä mainittu hyvä hallinto, joka luo vankan pohjan 

taloudellisen vastuun lisäksi sosiaalisen vastuun toteutumiselle. Valtaosassa tutkituista yrityksistä 

kulttuurin merkitys vastuullisuuden edistäjänä tunnistettiin ja kahdessa tutkitussa yrityksessä 

keskityttiin erikseen sisäisen vastuullisuuskulttuurin kehittämiseen kulttuurin kehittämisryhmän 

luotsaamana sekä arvopohjaisen johtamiskulttuurin kehittämiseen esimiehille tarkoitetun 

räätälöidyn koulutuksen avulla. Kaikilla tutkimuksen yrityksillä olivat vastuullisuuteen perustuvat 

arvot. Parhaimmillaan arvot näkyvät organisaation sisällä toiminnan joka tasoilla ja niistä syntyy 
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myös ”näkyviä” sosiaalista vastuuta toteuttavia resursseja rakennepääomaan, esimerkiksi omaan 

henkilöstöön liittyvät työterveys- ja turvallisuussertifioinnit tai asiakkaisiin liittyvänä esimerkkinä 

elintarvike- ja lääketurvallisuuteen liittyvät järjestelmät ja sertifioinnit.  

7.2 Aineettoman pääoman merkitys yritysvastuun toteuttamisessa 

 

Kuten aiemmin luvussa 6. todennettiin, tutkimusta varten muodostettuun yhdeksänlokeroiseen 

matriisiin löytyi relevanttia, vastuulliseen aineettomaan pääomaan liittyvää sisältöä, huolimatta 

yrityksen vastuullisuuden implementoinnin vaiheesta. Aiemmin luvussa 3.1. Yritysvastuun 

implementoinnin vaiheet, käsiteltiin Høgevold et al. 2014 tekemää monitapaustutkimusta, jonka 

perusteella Høgevold tutkijaryhmineen jakoi yritykset viiteen eri tasoon sen mukaisesti, missä 

laajuudessa ja miten syvälle vastuullisuuteen liittyviä asioita on sisällytetty yrityksen toimintaan. 

Kyseiseen tutkimukseen valittiin yrityksiä, joissa vastuullisuuden eteen oli työskennelty 10-20 

vuotta.  Yhtenä kyseisen tutkimuksen tuloksena voitiin todeta, että toimialasta ja sidosryhmiltä 

tulevasta paineesta riippuen yritykset voivat olla hyvin eri tasoilla yritysvastuuseen liittyvien 

asioiden implementoinnin vaiheissa mutta nämä vaiheet pystyttiin selkeästi erottelemaan 

toisistaan (Høgevold et al. 2014, s. 357-368) Vastaavista vaiheista, mitä Høgevold et al. 2014 

tutkimuksensa tuloksista jäsenteli, oli nähtävissä viitteitä myös tämän tutkimuksen aineistossa. 

Haastateltujen kanssa käydyissä keskusteluissa viitattiin usein, erityisesti teemoissa 1 ja 2 

vastuullisuuden implementoinnin vaiheisiin ja yritysvastuun toteuttamisen laajuuteen ja termiä 

”edellä-kävijyys” käytettiin viittamaan yrityksiin, jotka tavoittelevat kilpailuetuja vastuullisuuden 

avulla. Tämän tutkimuksen toisena ääripäänä näyttäytyi Yritys G, jossa sidosryhmiltä tuleva paine 

ei ole vielä kovin voimakasta johtuen toisaalta lääketurvallisuuteen liittyvästä regulaatiosta, joka 

osaltaan tuo luottamusta sidosryhmille ja toisaalta lääkkeiden välttämättömyydestä kuluttajille 

sekä lääkeyhtiöiden vastahakoisuudesta paljastaa globaaleista toimittajaverkostoista 

julkisuuteen tietoja. Toisena ääripäänä voidaan pitää Yritys A:ta, jota kohtaan globaaliin 

ilmastonmuutokseen liittyvä paine on erityisen kova.  

Vastaava viisitasoinen malli syntyi Heikkurisen (2010) tutkimuksen pohjalta koskien strategian 

erilaistamista ympäristövastuun avulla. Mallin alimmalla tasolla kilpailuedun tavoitteleminen on 

passiivista, jolloin kilpailuetuja ei tavoitella, reaktiivista, jolloin saavutettu kilpailuetu pyritään 
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säilyttämään tai proaktiivista, jolloin olemassa olevia kilpailuetuja pyritään vahvistamaan. 

Passiivinen, reaktiivinen ja proaktiivinen taso on riippuvainen kilpailuympäristöstä, kun taas 

aloitteellisen yritysvastuun taso pyrkii uusien kilpailuetujen tunnistamiseen. Pyramidin huipulla 

olevassa luovassa yritysvastuun tasossa uusia kilpailuetuja luodaan vastuullisuuden avulla. 

(Heikkurinen 2010, s. 150-151) Tässä tutkimuksessa ei varsinaisesti oteta kantaa siihen, millä 

tasoilla tutkittavat yritykset ovat Høgevold:in tai Heikkurisen malleissa. Olennaista näihin tasoihin 

viittaaminen on siinä mielessä, että tutkimuksen kohteena olleiden yritysten yritysvastuun 

maturiteettien tasoilla on merkitystä silloin, kun arvioidaan aineettoman pääoman roolia 

yritysvastuun operationalisoimisessa. Kuten sanottua, aineettomalla pääomalla näyttäisi olevan 

tärkeä rooli yritysvastuun operationalisoimisessa ja organisaatioiden muuttamisessa aidosti 

vastuullisiksi. (Wasiluk 2013, p. 118-120) Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että 

yrityksen edetessä implementoinnin vaiheissa ja saavuttaessa maturiteettia vastuullisuus 

nähdään eräänlaisena ylätason käsitteenä, jolla on vaikutusta jokaisella liiketoiminnan tasolla. 

Vastuullisuuteen sisällytetään silloin esimerkiksi yrityksen riskienhallinta ja laadunvarmistus. 

Tällainen ajattelutapa tuo esiin aineettoman pääoman merkityksen yritysvastuun 

toteuttamisessa.  

McWilliams & Siegel (2011, s. 1480-1485) toteavat, että vastuullisuuden hyötyjen evaluointi on 

vaikeaa, koska ne useimmiten koskevat lähinnä aineettomia resursseja tai kykyjä eli aineettoman 

pääoman komponentteja. Tämän tutkimuksen aineiston pohjalta McWilliams:in & Siegel:in 

(2011, s. 1480-1485) ajatus pätee vastuullisuuden implementoinnin alkuvaiheessa, jossa 

vastuullisuutta integroidaan pala palalta liiketoimintaan esimerkiksi muuttamalla vaiheittain 

olemassa olevia tuotteita ja prosesseja. Castello & Lozanon (2009, s. 378-381) mukaan 

vastuullisuuden implementointia ja yritysvastuun toteuttamisen alkumetrejä luonnehtivat 

erilaiset sekalaiset toimenpiteet liittyen vastuullisuuteen ja näiden sekalaisten toimenpiteiden 

tuottamia hyötyjä voikin olla vaikea evaluoida.  Vaikka hyötyjä voi olla vaikea alussa evaluoida, 

tämä alkuvaihe on kuitenkin siinä mielessä arvokas, että se tarjoaa arvokasta tietoa siitä 

minkälaisia, vastuullisuutta edistäviä resursseja yrityksen aineeton pääoma lähtökohtaisesti 

sisältää ja minkälaisia resursseja olisi syytä kehittää jatkoa ajatellen.  
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Tämän tutkimuksen kohdeyrityksistä pidemmälle vastuullisuudessa edenneillä yrityksillä 

suunnitelmana on yksittäisten tuotteiden asteittaisen muuttamisen sijaan kokonaan uuden 

vastuullisen liiketoiminnan luominen, esimerkiksi kehittämällä kasviproteiineista valmistettavia 

lihan korvikkeita, joiden raaka-aineet ovat vastuullisesti varmennetuista lähteistä ja 

pakkausmateriaalit kierrätettäviä. Tällöin vastuullisuus näyttäytyy liiketoiminnan jokaisella osa-

alueella mukaan lukien tukifunktiot.  Merkille pantavaa on se, että yritysvastuun kokonaisuutta 

valmistellessa yrityksissä pyritään kartoittamaan mitä vastuullisuuteen liittyviä resursseja on jo 

olemassa. Esimerkiksi Yritys G hyödyntää olemassa olevia henkilöstön kehittämiseen ja 

johtamiseen liittyviä malleja omaa organisaatiota koskevassa vastuullisuuden teema-alueessa ja 

yritykset F, H ja I sisällyttävät ISO-standardien mukaiset sertifioinnit vastuullisuuteen liittyvään 

aineettomaan pääomaan. Toisin sanoen olemassa olevaan aineetonta pääomaa hyödynnetään 

sekä tarvittaessa hienosäädetään ja sen lisäksi muodostetaan uutta vastuullisuuteen liittyvää 

aineetonta pääomaa. Vähitellen tästä olemassa olevasta ja uudesta vastuullisuuteen liittyvästä 

kombinaatiosta syntyy kokonaisuus, jota voisi kutsua nimellä ”yritysvastuun aineeton pääoma” 

tai ”vastuullinen aineeton pääoma”. Tämän tutkimuksen aineiston perusteella näyttää myös siltä, 

että toimialoilta, joiden liiketoimintaan vaikuttaa lähtökohtaisesti vahva regulaatio, on helpompi 

lähteä kehittämään vastuullisia liiketoimintamalleja. Vahva regulaatio itsessään ajaa 

liiketoimintaa vastuulliseen suuntaan. 

Kuviossa 4. Heikkurisen (Heikkurinen 2010, s. 151) kilpailuedun tavoittelemisen tasot on 

muutettu tarkoittamaan vastuullisuuden implementointiin liittyviä maturiteetin tasoja ja sen 

avulla havainnollistetaan aineettoman pääoman merkityksen lisääntymistä suhteessa 

maturiteetin tasoihin. 
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Kuvio 6. Maturiteettitasot, aineettoman pääoman merkitys yritysvastuun toteuttamisessa 

maturiteetin eri tasoilla. (Mukaillen Heikkurisen Kilpailuedun 5 tasosta (Heikkurinen 2010, s.151) 

Mitä pidemmälle yritys etenee vastuullisuuden implementoinnin vaiheissa, sitä 

kokonaisvaltaisemmin vastuullisuus kytkeytyy aineettomaan pääomaan ja aineeton pääoma 

vastuullisuuteen. Systemaattinen vastuullisuuden rakentaminen aineetonta pääomaa asteittain 

yhä enemmän hyödyntämällä, näyttää olevan ainoa tapa nousta vastuullisuuden portaita aina 

strategiseen huippuun asti. Maturiteetin kehittyessä eteenpäin myös taloudelliset ja aineelliset 

resurssit kytkeytyvät yhä enenevässä määrin vastuullisuuteen. Maturiteetin huipulla koko 

aineeton pääoma perustuu vastuullisuudelle ja tällöin voidaan ottaa käyttöön käsite 

”yritysvastuun aineeton pääoma” tai vaihtoehtoisesti ”vastuullinen aineeton pääoma”. Mitä 

pidemmälle yritysvastuun maturiteetissa mennään, sitä vaikeampaa on myös erottaa 

aineettomasta pääomasta ”vastuullinen” osuus. 

”Mut et jotenkin, kun ehkä just, kun tää on niin osa tätä businesta, niin mun on kauhean vaikea 

erottaa, mikä olis puhtaasti vastuullisuutta ja mikä on niin kuin sen vastuullisuuden kautta niin 

kuin businekseen tullutta. Jos niin kuin selittäis tän näin.” (Vastuullisuusjohtaja, Yritys A. Sitaatti 

Teemasta 3. koskien yritysvastuuseen liittyviä aineellisia ja taloudellisia resursseja) 
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Vastauksena tutkimuksen pääkysymykseen: Miten aineetonta pääomaa hyödynnetään 

yritysvastuun toteuttamiseen? Tutkimusaineiston perusteella vastuullisuuden implementoinnin 

ja yritysvastuun toteuttamisen edellytyksenä on aineettoman pääoman kokonaisvaltainen 

hyödyntäminen.  Aineettoman pääoman merkitys kasvaa sitä mukaa, mitä vahvemmin 

vastuullisuus halutaan kytkeä liiketoimintaan, jotta yritysvastuuta voidaan toteuttaa. Høgevold et 

al. (2014, 368-369) totesivat tutkimuksensa tuloksena vastuullisuuden implementointiin liittyvistä 

päällekkäisistä, ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja taloudellisia vaikutuksia koskevista 

näkökohdasta, että rajapinnat näiden kolmen näkökohdan välillä ovat monimutkaisia, dynaamisia 

ja vuorovaikutteisia. Samoin voidaan todeta vastuulliseen aineettoman pääomaan sisältyvistä 

resursseista ja niiden hyödyntämisestä yritysvastuun toteuttamiseen. Jos käytetään esimerkkinä 

melko pelkistetysti esitettyä, vastuulliseen tuotantoon siirtymiseen tarvittaviin investointeihin 

liittyvää kokonaisuutta. Investoinnit vastuulliseen tuotantoon toteuttavat lähtökohtaisesti 

taloudellista vastuuta. Vastuullisen tuotantokoneiston rakentamiseen tarvitaan kumppaneita, 

jolloin hanke toteuttaa sosiaalista vastuuta esimerkiksi työllistämisvaikutusten kautta. Sen 

jälkeen, kun kyseinen tuotanto on saatu toimintaan, toteutetaan myös ympäristövastuuta. 

Hankkeen toteuttamiseen tarvitaan kaikkia aineettoman pääoman komponentteja; inhimillistä 

pääomaa, suhdepääomaa sekä rakennepääomaa. Vuorovaikutteisuus ja dynaamisuus tapahtuu 

aineettoman pääoman komponenttien sisällä ja myös yritysvastuun ulottuvuuksien välillä ja 

samaan aikaan aineettoman pääoman ja yritysvastuun muodostaman kokonaisuuden kesken.  

 

Tutkimuksen viitekehyksen mukaisen matriisin tarkoituksena on havainnollistaa ja jäsentää sitä, 

minkälaisia vastuullisuuteen liittyviä resursseja aineettomaan pääomaan sisältyy ja miten niiden 

kautta toteutetaan yritysvastuuta. Samalla se tuo esiin aineettoman pääoman kokonaisvaltaisen 

merkityksen vastuullisuuden implementoinnissa ja resurssien dynaamisuuden sekä 

vuorovaikutteisuuden suhteessa toisiinsa. Matriisin rakenteen ei ole tarkoitus olla staattinen, 

vaan resurssien jäsentely matriisin eri lokeroihin tapahtuu kullakin toimialalla korostuneiden 

näkökulmien mukaisesti.  Lähtökohtaisesti esimerkiksi investoinnit vastuullisuutta edistävään 

teknologiaan voisi katsoa kuuluvan matriisin rakennepääoman taloudellista vastuuta edustavaan 

lokeroon. Jos kuitenkin halutaan korostaa osaamista liittyen vastuullisen teknologian 



110 
 

 

investointeihin, silloin tämä kokonaisuus voitaisiin sisällyttää inhimillisen pääoman, taloudellista 

vastuuta edustavaan lokeroon.  Näin matriisin avulla saadaan jäsenneltyä liiketoiminnan 

vastuullisuuteen liittyviä aineettoman pääoman resursseja ja samalla havaita näiden resurssien 

kytkeytyminen toisiinsa.  

 

Taulukko 12. Esimerkkejä yritysvastuun aineettoman pääoman sisällöstä 

 

7.3 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 
 

Tuomen & Sarajärven (2018, s.158) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuudesta ei ole 

yhtenäisiä käsityksiä. Keskeisinä käsitteinä myös kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta 

tarkasteltaessa pidetään kuitenkin validiteettia ja reliabiliteettia, joissa validiteetti viittaa 

tutkimuksen luotettavuuteen siltä osin, että tutkimuksessa on toteutettu se, mitä on luvattu ja 

reliabiliteetti tutkimuksen toistettavuuteen. Tuomi & Sarajärvi (2018, s.158) Ajatus tutkimuksen 

luotettavuudesta perustuu objektiivisesta todellisuudesta ja totuudesta. Tutkimuksen 

luotettavuuden ongelmalliseksi tekee jo pelkästään se, että ajan kuluessa tapahtuu muutoksia. 

Voidaanko esimerkiksi olettaa, että samoihin kysymyksiin annetut vastaukset pysyvät 

samanlaisina kerta toisensa jälkeen, vaikka vastaajat pysyisivät samoina henkilöinä? (Hirsjärvi & 
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Hurme 2010, s. 185-186) Sen lisäksi kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijalla itsellään on 

keskeinen rooli tutkimusvälineenä ja sen vuoksi koko tutkimusprosessi on otettava huomioon 

luotettavuutta arvioitaessa. (Eskola & Suoranta 2014, s. 211) 

Tämän tutkimuksen validiteettia arvioitaessa voidaan todeta, että tutkimus pysyi suunnitellulla 

tavalla tutkimusta varten muodostetussa viitekehyksessä. Tutkimuksen aihe oli ajankohtainen, 

sillä se liittyy aineettoman pääoman tutkimuksen neljänteen aikakauteen, joka huomioi 

yritystoimintaan keskeisesti vaikuttavat kestävyysteemat. Tutkimukseen pyrittiin saamaan 

haastateltaviksi sellaisia henkilöitä, joille oli kertynyt kokemusta vähintään 5 vuotta 

vastuullisuuden parissa työskentelystä. Valintaa perusteltiin sillä, että jo kokemusta kartuttaneilla 

henkilöillä voi olettaa olevan syvällisempi käsitys aineettoman pääoman merkityksestä 

yritysvastuun toteuttamisessa.  Ainoastaan yksi henkilö oli poikkeus kokemuksensa perusteella. 

Toisaalta kyseisellä henkilöllä oli kahdenkymmenen vuoden kokemus laatujohtamisesta, johon 

liittyen hän kertoi huomanneensa, että aihepiireinä laatu ja vastuullisuus muistuttavat monilta 

osin toisiaan.  

Tutkimus suoritettiin monitapaustutkimuksena siitä syystä, että tutkimuksessa haluttiin testata ja 

haastaa tutkimukseen luotua viitekehystä. Monitapaustutkimuksella pyrittiin varmistamaan 

aineiston monipuolisuus ja rikkaus. Haastattelut äänitettiin ja aineisto litteroitiin huolellisesti. 

Sisällönanalyysissä hyödynnettiin Tuomen & Sarajärven (2018, s. 123) sisällönanalyysin runkoa, 

jonka perusteella pelkistettyjen ilmausten perusteella muodostettiin sisältö tutkimuksen 

viitekehykseen ensiksi yrityskohtaisesti ja sen jälkeen näistä yhdeksästä, yrityskohtaisesta 

viitekehyksestä muodostettiin kokoava taulukko. Tutkimuksen reliabiliteettiin liittyen Hirsjärvi & 

Hurme (2010, s. 186) toteavat, että laadullisen tutkimuksen reliabiliteettiin tulee suhtautua 

tietyin varauksin, johtuen jokaisen henkilön yksilöllisistä tavoista tulkita asioita. Tämän 

tutkimuksen testaaminen samalla aineistolla olisi mahdollista, sillä litteroinnit ovat edelleen 

tallessa. Tutkimuksen tavoitteena ei ollut testata olemassa olevaa teoriaa, vaan muodostaa 

viitekehys perustuen tutkijoiden alustaviin havaintoihin aineettoman pääoman teorian sekä 

vastuullisuuden kolmen peruspilarin välisestä yhteydestä ja testata muodostettua viitekehystä. 

Aikaisemmat teoriat toimivat lähinnä luokittelun perustana, joten voisi olettaa, että vähintään 

samansuuntaiseen lopputulokseen päädyttäisiin testaamalla samaa aineistoa samaan 
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viitekehykseen. Aineiston keräämiseen liittyen on kuitenkin huomioita se, että johtuen Covid-19 

pandemiasta haastattelut hoidettiin etäyhteyden avulla. On vaikea arvioida, minkälainen vaikutus 

etäyhteydellä tehdyllä haastattelulla on aineistoon, verrattuna kasvokkain tapahtuvaan 

haastatteluun. 

 

8. POHDINTA 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada ymmärrys siitä, miten aineettoman pääoman kolmea 

pääkomponenttia hyödynnetään vastuullisuuden kolmen peruspilarin kanssa yritysvastuun 

toteuttamiseen. Tutkimus liittyy aineettoman pääoman tutkimuksen neljänteen aikakauteen, 

joka ottaa huomioon yritysten organisaatioympäristön lisäksi sosio-teknisessä murroksessa alati 

muuttuvan laajan ekosysteemin ja yhteiskunnalliset muutokset sekä edellä mainittuihin liittyvät 

erilaiset vastuullisuusteemat. Yksittäisten yritysten on sopeuduttava sosio-teknisen murroksen 

aiheuttamiin muutoksiin, joko sopeuttamalla toimintaansa tai parhaimmillaan kehittämällä täysin 

uudenlaista liiketoimintaa aineetonta pääomaa hyödyntämällä. Näihin aihepiireihin liittyen 

tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota aineettoman pääoman ja vastuullisuuteen sisältyvien 

elementtien väliseen yhteyteen. Kyseisissä tutkimuksissa on todettu mm. aineettoman pääoman 

ja vastuullisuuden välisen vuorovaikutuksen merkityksen yrityksen imagon ja maineen 

parantamisessa, ekoystävällisessä innovoinnissa, kilpailukyvyn vahvistamisessa ja 

liiketoimintamallien kehittämisessä. (Massaro & Dumay 2018, s. 367-370) Vaikka kirjallisuudesta 

yhteyksiä aineettoman pääoman ja vastuullisuuden kolmen peruspilarin sekä yritysvastuun 

toteuttamisen välillä löytyi, teoria tästä käsiteltävästä aiheesta ei ole niin vahva, että sen pohjalta 

olisi voinut teoriaperusteisesti analysoida empiiristä aineistoa ts. aineistoa ei ollut mahdollista 

testata valmiiseen teoreettiseen viitekehykseen. Kirjallisuudesta löytyneisiin kytköksiin 

pohjautuen muodostui kuitenkin ajatus mahdollisesta, kokonaisvaltaisesta synteesistä ja 

käsitekokonaisuudesta.  

 

Ajatus mahdollisesta kokonaisvaltaisesta synteesistä innoitti muodostamaan tässä tutkimuksessa 

käytetyn matriisin ja testaamaan sitä etsimällä enemmän konkreettista näyttöä empiirisestä 
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aineistosta. Tutkimuksen viitekehys ja haastatteluja varten muodostettujen teemojen asetanta 

perustui siis puhtaasti siihen, että olemassa oleva tutkimus viittaa aineettoman pääoman ja 

vastuullisuuden kolmen peruspilarin väliseen yhteyteen. Tutkitut yritykset edustivat 

pääsääntöisesti eri toimialoja. Kaksi yritystä tästä pääsäännöstä olivat poikkeuksia, sillä 

kummatkin edustivat samaa vähittäiskaupan toimialaa mutta näiden yritysten osalta 

tutkimuksessa keskityttiin eri tuotevalikoimaan, joilla on omat erityiset, yritysvastuuseen liittyvät 

näkökohdat. Koska olemassa oleva tutkimus viittaa tällaiseen yhteyteen aineettoman pääoman 

ja yritysvastuun toteuttamisen välillä, tutkittiin tätä asiaa tarkemmin kvalitatiivisin menetelmin 

monitapaustutkimuksena. Monitapaustutkimukseen päädyttiin siksi, että haluttiin myös testata 

sitä, toimiiko tutkimusta varten muodostettu viitekehys eri toimialoja edustavissa yrityksissä yhtä 

hyvin. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että muodostettu viitekehys on 

lähtökohtaisesti käyttökelpoinen, huolimatta siitä, mitä toimialaa yritys edustaa. Tämä tutkimus 

toi omalta osaltaan lisää tietoa aineettoman pääoman ja vastuullisuuden kolmen peruspilarin 

kytkeytymisestä toisiinsa ja aineettoman pääoman tärkeästä roolista vastuullisuuden 

implementoinnissa sekä yritysvastuun toteuttamisessa.   

 

Aineettoman pääoman tutkimuksen neljäs aikakausi on vasta aluillaan ja sosio-tekninen murros 

etenee varmasti, joten voisi hyvin olettaa, että tähän aihepiiriin liittyvää tutkimusta on 

mahdollista tehdä vielä hyvinkin paljon. Jatkotutkimusta tutkimuksellisesta näkökulmasta voisi 

tehdä esimerkiksi testaamalla tutkimuksessa muodostunutta viitekehystä samalla toimialalla 

toimivien yritysten kesken ja tutkia millä tavoin aineettoman pääoman resurssit ovat yhteydessä 

toteutuneeseen yritysvastuuseen kyseisellä toimialalla. Toinen mahdollinen tutkimusaihe voisi 

olla yritysvastuun toteuttamisen merkitys arvonluonnin kannalta. Tässä tutkimuksessa sivuttiin 

arvonluontia ja kilpailuetujen saavuttamista vastuullisuuden ja yritysvastuun toteuttamisen 

avulla ja myös niissä yrityksissä, joissa vastuullisuuden maturiteetissa ei olla vielä edetty 

pidemmälle, tunnistettiin selvästi mahdollisuus kilpailuetujen saavuttamiseen vastuullisuuden 

implementoinnin ja yritysvastuun toteuttamisen maturiteetissa pidemmälle edettäessä.  

Mahdollinen tutkimusaihio voisi sen perusteella olla yritysvastuun aineettoman pääoman 

merkityksen selvittäminen kilpailuetujen luomisessa.  
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Samaan kilpailuetua käsittelevään aihepiiriin liittyen yksi vaihtoehto olisi tutkia, mitkä 

vastuulliseen aineettomaan pääomaan sisältyvät resurssit ovat keskeisiä kilpailuedun 

saavuttamisessa tietyllä toimialalla tai onko vastuullisuuden maturiteettitasolla merkitystä 

kilpailuetujen saavuttamisessa. Jatkotutkimuksessa voisi keskittyä myös selvittämään miten 

yritysvastuun toteuttamisen avulla saataisiin enemmän markkina-asemaa suhteessa kilpailijoihin. 

Yhtenä vaihtoehtona olisi perehtyä siihen, miten yritysvastuun toteuttamisen avulla voidaan 

luoda asiakasuskollisuutta ja mitkä vastuullisen aineettoman pääoman resurssit ovat keskeisiä 

asiakasuskollisuuden luomisessa. Vastuullisen aineettoman pääoman tutkimus voitaisiin myös 

liittää strategian toteuttamiseen ja tutkia, mitkä vastuullisen aineettoman pääoman resurssit ovat 

keskeisiä vastuullisen strategian toteuttamisessa.  

 

Koska tutkimusta varten muodostettua vastaavaa viitekehystä ei kirjallisuudesta löytynyt ja 

viitekehys on tiettävästi uusi, muodostaa se itsessään tietyn rajoituksen. Vaikka aineettomaan 

pääomaan liittyvät pääkäsitteet sekä vastuullisuuden kolme peruspilaria ovat varsin 

etabloituneita käsitteitä itsessään, tiettävästi niitä ei ole aiemmin samaan tapaan ”ajettu ristiin” 

kuten tässä tutkimuksessa. Jotta tutkimukseen luodun viitekehyksen hyödyllisyys voitaisiin 

paremmin todentaa, tarvitaan paljon enemmän, sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista 

tutkimusta yritysvastuun aineettomaan pääomaan liittyen, esimerkiksi edellä mainittujen 

jatkotutkimusaihioiden avulla. Samalla voidaan kuitenkin todeta, että tutkijoiden aiemmin tehdyt 

havainnot aineettoman pääoman ja vastuullisuuden kolmen peruspilarin yhteen kytkeytymisestä 

saivat jossain määrin lisää näyttöä tämän tutkimuksen myötä.   
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LIITE 1. TEEMAHAASTATTELU-RUNKO JA ESIMERKKIKYSYMYKSIÄ TEEMOIHIN 

LIITTYEN: 

Teema 1. Yritysvastuun merkitys ja taustat 

1) Miksi yritysvastuu on mielestäsi tärkeää?  

2) Millä tavoin yritysvastuu ja vastuulliset toimintatavat luovat arvoa liiketoimintaan? 

3) Milloin vastuullisuuteen alettiin alun perin kiinnittää huomiota ja minkälaisissa yhteyksissä? 

4) Mitä osa-alueita lähdettiin ensimmäisenä kehittämään ja miten? 

Teema 2. Yritysvastuun toteutuminen tällä hetkellä 

1) Mitkä ovat perimmäiset ajurit vastuullisuudelle liiketoiminnassanne nyt? 

2) Miten yritysvastuun johtaminen on organisoitu yrityksessänne? 

3) Miten vastuullisuus näkyy yrityksenne toiminnassa konkreettisesti? 

Teema 3. Yritysvastuuseen liittyvät aineelliset ja taloudelliset resurssit 

1) Mitkä ovat tärkeimpiä aineellisia (esim. koneet, laitteet, tuotantotilat, raaka-aineet) resursseja 

yritysvastuun kannalta liiketoiminnassanne ja millä tavoin niiden avulla toteutetaan 

yritysvastuuta? 

2) Mitkä ovat tärkeimpiä taloudellisia (esim. pääomarakenne, pääoman lähteet) resursseja 

yritysvastuun kannalta liiketoiminnassanne ja millä tavoin taloudellisten resurssien avulla 

toteutetaan yritysvastuuta? 

Teema 4. Yritysvastuuseen liittyvät aineettomat resurssit 

Inhimillinen pääoma: henkilöstön osaaminen, koulutus, kokemus ja hiljainen tieto, asenne, 

motivaatio 

1) Minkälaista osaamista henkilöstöllänne on vastuullisuus asioissa? 

2) Minkälaista koulutusta työntekijät saavat vastuullisuuteen liittyen? 
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3) Miten yleisesti ottaen arvioisit henkilöstön asennoituvan vastuullisuuteen liittyviin 

asioihin? 

Suhdepääoma: suhteet asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin, imago, brändi 

1) Miten tärkeää vastuullisuus on asiakkaillenne?  

2) Miten vastuullisuus näkyy yrityksenne imagossa ja brändissä? 

3) Miten hyvin tunnette toimittajien toimitusketjujen vastuullisuuden? 

Rakennepääoma: organisaation arvot, kulttuuri ja ilmapiiri sekä prosessit, järjestelmät ja 

dokumentoitu tieto, immateriaalioikeudet 

1) Miten vastuullisuus näkyy yrityksenne arvoissa? 

2) Millä tavoin yrityksenne kulttuuri tukee vastuullisuuden toteutumista? 

3) Miten paljon vastuullisuuteen liittyvää tietoa (liittyen mm. toimintatapoihin, prosesseihin, 

viestintään) on yrityksessänne henkilöstön saatavilla esimerkiksi intranetin kautta? 

Yrittäjyyspääoma: proaktiivisuus, riskinottokyky, epäonnistumisen sietokyky ja kyky oppia 

epäonnistumisista 

1) Millä tavoin yrityksessänne tuetaan proaktiivista toimintaa vastuullisuus asioihin liittyen? 

2) Kuinka hyvin epäonnistumisia siedetään? 

3) Miten epäonnistumisia käsitellään yrityksessänne? 

Uudistumispääoma: kokeilukulttuuri, innovatiivisuus, uudistumiskyvykkyys 

1) Millä tavoin yrityksessänne otetaan vastuullisuus huomioon tuotteiden ja palveluiden 

kehittämisessä ja uudistamisessa? 

2) Tehdäänkö yrityksessänne vastuullisuuteen liittyviä uusia kokeiluja koskien esim. 

tuotteita, palveluita, prosesseja ja toimintatapoja? 

3) Jos huomaatte yrityksessänne, että jokin vastuullisuuden osa-alue on huonosti hoidettu, 

kuinka nopeasti asia pyritään korjaamaan? 

Luottamuspääoma: kognitiivinen- eli järkiperäinen luottamus sekä affektiivinen- eli 

tunneperäinen luottamus 
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1) Kuinka avoimesti vastuullisuuteen liittyvää tietoa jaetaan yrityksessänne? 

2) Jos vastuullisuuteen liittyvissä jossakin osa-alueessa ei olisi onnistuttu yrityksessänne tai 

sidosryhmissänne, miten avoimesti tapahtunutta käsiteltäisiin yrityksessänne ja 

sidosryhmien kanssa? 

3) Vallitseeko mielestäsi yrityksessänne sisäisesti ja suhteessa ulkoisiin sidosryhmiin avoin 

keskusteluyhteys koskien vastuullisuutta? 

Teema 5. Yritysvastuun johtaminen 

1) Onko yritysvastuun johtaminen mielestänne organisoitu niin, että yrityksen käytössä 

olevia resursseja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla yritysvastuun 

toteuttamiseksi? 

2) Miten vastuullisuutta johdetaan operatiivisesti? 

3) Miten vastuullisuus on otettu huomioon strategiassa? 

4)  Saavutetaanko nykyisellä yritysvastuun johtamisen mallillanne mielestänne kilpailuetuja? 

Teema 6. Yritysvastuujohtamisen haasteet ja tulevaisuus 

1) Mitä aineettomiin ja aineellisiin resursseihin liittyviä puutteita näet toiminnassanne 

liittyen vastuullisuuteen? 

2) Mikä on ollut haastavinta vastuullisuuteen liittyvien asioiden implementoinnissa 

yrityksessänne? 

3) Minkälaisena näet vastuullisuuden johtamisen tulevaisuudessa yrityksessänne? 

 

 

 

 


