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Yhteiskunnassamme on käynnissä historiallinen arvojen, eettisyyden ja sosiaali-

sen vastuullisuuden käsitteiden muutos. Lisääntyvä tietoisuus muuttaa tapaamme 

ajatella ja vaikuttaa arjen valintoihimme. Institutionaalisina toimijoina, yritysten ole-

massaolon oikeutus perustuu sosiaaliselle hyväksynnälle, jossa luottamus ansai-

taan johdonmukaisen ja läpinäkyvän toiminnan kautta.  

 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää miten yritykset voivat rakentaa institutionaa-

lista luottamusta raportoimalla sosiaalisesti vastuullisesta toiminnastaan. Tutkimus 

toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jonka aineisto koostui kahdeksan 

suomalaisen pörssiyhtiön vastuuraporteista.  

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että suomalaiset pörssiyhtiöt raportoivat 

avoimesti vastuullisuustoimistaan ja rakentavat institutionaalista luottamusta rapor-

toimalla sosiaalisesti ja eettisesti vastuullisista toimistaan kyvykkyyden ja oikeu-

denmukaisuuden teemojen kautta. Luottamuksen ilmentäjinä kyvykkyys ja oikeu-

denmukaisuus tukevat sosiaalisen pääoman kehittymistä ja niitä voidaan hyödyn-

tää sosiaalisen vastuullisuuden laadullisina mittareina osana yritysten sosiaalista 

vastuuraportointia. 



 
 

2 

 

ABSTRACT  

 

Author:   Anne-Maria Hauhio 

Title:  Building institutional trust through social responsi-

bility reporting 

Faculty:  School of Business and Management  

Master’s Programme:  Knowledge management and leadership  

Year:   2021 

Master’s Thesis:  Lappeenranta University of Technology 

  106 pages, 11 figures, 12 tables 

Examiners:   Research Professor Terhi Tuominen 

  Professor Kirsi-Marja Blomqvist 

Keywords:  corporate social responsibility, social responsibil-

ity, social capital, institutional trust 

 

Our society is undergoing a historical value change of ethics and social responsi-

bility. Increasing awareness changes the way of thinking and influence our every-

day choices. As institutional actors, the legitimacy of the existence of companies is 

based on social acceptance, where trust is earned through consistent and trans-

parent actions. 

 

The purpose of this study is to find out how companies can build institutional trust 

by reporting on their socially responsible activities. The study was conducted as 

qualitative case study, the material was collected from Corporate Responsibility 

Reports of eight Finnish listed companies. 

 

Based on the study, it can be stated that Finnish listed companies openly report on 

their corporate responsibility activities and build institutional trust by reporting on 

their socially and ethically responsible activities through the themes of capability 

and fairness. As an expression of trust, capacity and fairness increase the devel-

opment of social capital and can be used as qualitative indicators of social respon-

sibility as part of corporate social responsibility reporting. 
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1 JOHDANTO 

 

Digitalisaatio, tieto- ja viestintäteknologioiden kehittyminen ja talouden globalisaa-

tion nopea eteneminen ovat muuttaneet koko yhteiskuntamme rakenteita. Nykyi-

sessä teknistaloudellisessa yhteiskunnassa tieto on organisaation tärkeintä pää-

omaa ja vaikuttaminen perustuu tietoon. (Kilpi, 2016) Samalla länsimaisissa yhteis-

kunnissa on käynnissä historiallinen arvojen, eettisyyden ja sosiaalisen vastuulli-

suuden käsitteiden muutos. Digitalisaatio nopean tiedon jakamisen välineenä, on 

kasvattanut koko kansakunnan ymmärrystä siitä, että ilmaston muutos ja luonnon 

monimuotoisuuden heikkeneminen on ihmisen toiminnasta johtuvaa. Tietoisuus 

muuttaa tapaamme ajatella. Tehdessämme arjen valintoja, yhteiskunnan arvoilla, 

eettisyydellä ja sosiaalisella vastuulla on jatkuvasti kasvava merkitys.  

 

Yrityksille yhteiskunnassa tapahtuva arvonmuutos ja sidosryhmien tietoisuuden li-

sääntyminen näkyy markkinoillepääsyn tai siellä pysymisen ehtona. Yrityksen on 

pystyttävä luomaan itselleen kilpailuetua hyödyntäen ympäristön kannalta kestäviä 

teknologiaratkaisuja ja erityisesti osoitettava millaista eettistä ja sosiaalista vastuuta 

se kantaa toiminnassaan. (Koipijärvi & Kuvaja 2017, 128–129) Yhteiskunnallisena 

toimijana ja osana yhteisöjen ja ihmisten elämää, yritysten odotetaan todentavan 

tuottavansa hyvinvointia muillekin kuin omistajilleen ja näin ne ikään kuin lunastavat 

oikeutuksen olemassaololleen.  

 

Vastavuoroisesti yhteiskunta ja sen luoma toimintaympäristö ohjaavat yritysten stra-

tegiaa ja kilpailukykyä kehittämällä poliittisia ja lainsäädännöllisiä ratkaisuja globaa-

lin maailmantalouden luomalle kestävyyshaasteelle. Valtiot säätelevät laeilla ja ase-

tuksilla, sekä tarjoamalla taloudellisia kannustimia, yritysten kestävän kehityksen ja 

myönteisen ympäristöajattelun mukaista vastuullista toimintaa. Pelkkä lakien ja 

sääntöjen noudattaminen ei kuitenkaan takaa olemassaolon oikeutusta. Yritysten 

odotetaan edistävän omalta osaltaan yhteiskunnan ja sen jäsenten aineellista ja ai-

neetonta hyvinvointia sekä globaaleilla, että kansallisilla markkinoilla. Määritelmä 

vastuullisesta yritystoiminnasta, jossa yritys pyrkii minimoimaan vaikutuksiaan ym-

päröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön, on siirtymässä yhteiskunnallisiin 
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teemoihin, joissa pohditaan laajemmin yrityksen sosioekonomisia vaikutuksia, kuten 

vaikutuksia ihmisten omaisuuteen, mahdollisuuksiin kehittää itseään, terveyteen, 

hyvinvointiin ja elintasoon. Yrityksellä katsotaan olevan velvollisuus osoittaa ole-

vansa tarpeellinen yhteiskunnalle, ei vain työntekijöilleen ja asiakkailleen. (Koipijärvi 

& Kuvaja 2017, 17–18, 196; Laine 2017, 158)  

 

Kiristyneiden lainsäädännön vaatimusten ja liiketoimintaetiikkaan kohdistuvan ar-

vomuutoksen myötä yritysvastuusta on tullut osa yritysten päivittäistä toimintaa. 

Vastuullinen toiminta huomioi talous- ja ympäristönäkökulmien lisäksi myös sosi-

aalisen ulottuvuuden kuten yrityksen henkilöstön, yhteisöt ja kaikki sidosryhmät. 

Harmaala & Jallinojan (2012, 3) mukaan, modernia yritysvastuuta voidaan kustan-

nustekijän sijaan pitää mahdollistajana ja innovaatioiden lähteenä.  

 

Vastuuton toiminta lisää merkittävästi yrityksen riskejä, kun taas vastuullinen liike-

toiminta ohjaa toimintaa pitkän aikavälin kannattavuuteen. (Könnölä & Rinne 2001, 

9) Tulevaisuudessa epäeettinen ja vastuuton toiminta saattaa yrityksen maineen ja 

menestyksen kannalta olla jopa suurempi riski kuin epäekologisuus. Tiedon jaka-

minen globaaleissa verkostoissa yrityksen mahdollisesta epäeettisestä toimin-

nasta vaikuttaa yrityksen asiakkaiden ja sidosryhmien lisäksi myös sen omiin työn-

tekijöihin ja synnyttää nopeasti epäluottamusta. Luottamuksen heikentyminen vai-

kuttaa ihmisten moraalikäsitykseen ja sosiaaliseen käyttäytymiseen ja lopulta hei-

kentää merkittävästi yrityksen taloudellisen menestymisen mahdollisuuksia.  

 

”Yritysvastuu ei ole trendi, vaan johtamisen uusi normaali, joka on osa yrityksen 

tarkoitusta, visiota ja koko strategiaa” (Koipijärvi & Kuvaja 2017). 
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1.1 Tutkimuksen tausta  

 

Eettiset kysymykset ja yritysten sosiaalisesti vastuullinen toiminta ovat nousseet 

viime aikoina yhä voimakkaammin yleisen keskustelun aiheiksi. Yritysskandaalit, 

kuten hoiva-alaan liittyvät epäkohdat, pankkeihin liittyvät rahanpesuepäilyt ja vii-

meisimpänä esimerkkinä pörssinoteeratun suomalaisen elintarvikeyhtiön alihan-

kintaketjussa havaitut puutteelliset ihmisoikeusriskeihin liittyvät arvioinnit, ovat he-

rättäneet yhteiskunnallista keskustelua yritysten eettisyydestä, sosiaalisesti vas-

tuullisesta toiminnasta ja tiedon läpinäkyvyydestä. On jopa esitetty, että yritysten 

sosiaalista vastuullisuutta valvova valta on siirtynyt viranomaisilta medialle ja kulut-

tajille.  

 

Tiedolla on ensisijainen merkitys nykyisessä dataan perustuvassa kulttuurissa ja 

yhteiskunnassamme. Nykyisin valtiontalouksien varallisuuden tärkeimpänä läh-

teenä pidetään tietoa. Tieto syrjäyttää tietämättömyyttä, eikä yhteiskuntamme 

toimi ilman tietoa. Tieto muuttaa ja uudistaa yhteiskuntaa, organisaatioita ja niissä 

toimivia ihmisiä. Tiedon räjähdysmäinen kasvu ja tiedonkulun nopeus ovat pakot-

taneet yritykset myöntämään, että sosiaalisesti vastuuton liiketoiminta tulee ilmi. 

Epäeettinen toiminta näkyy tietoisten kuluttajien negatiivisena kulutuskäyttäytymi-

senä kotimarkkinoilla, vaikka epäeettinen toiminta tapahtuisi alihankintaketjuissa 

kehitysmaissa.  

 

Pelkän hyvän mielen lisäksi, kuluttajat haluavat kiinnittyä niihin yritysbrändeihin, 

jotka tarjoavat mahdollisuuksia rakentaa kuluttajan omaa identiteettiä vastuulli-

semmaksi. Vastuullisesti tietoisilla kulutusvalinnoillaan kuluttajat haluavat olla osa 

yhteisöllisempää tarinaa. Sosiaalisen vastuun kriteerit ovat kiristyneet, kun kulutta-

jat ovat tottuneet pitämään tiettyjä standardeja, kuten lapsityövoiman käytön kieltä-

mistä, itsestäänselvyytenä. Uuden tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen on välttä-

mätöntä ihmisten ja yhteiskunnallisten asioiden korjaamisessa ja parantamisessa. 

Hyödyntämällä oikeaa ja luotettavaa tietoa vastakkainasettelu voidaan muuttaa 

yritysten ja ihmisten väliseksi yhteistoiminnaksi sosiaalisesti vastuullisen yhteis-

kunnan hyväksi. (Harisalo & Miettinen 2010, 95; Könnölä & Rinne 2001, 11; Reini-

kainen 2019) 
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Samalla kun päätöksenteon tulisi perustua tietoon ja tietämykseen, arvojen ja tosi-

asioiden välinen kytkentä haurastuttaa tietoa. Tulisi päättää annetaanko arvojen 

ohjata tosiasioita vai tosiasioiden arvoja. Tällöin tiedon hauraus luo kysyntää luot-

tamukselle. (Harisalo & Miettinen 2010, 99–101) Tiedollinen pääoma on selväsa-

naisen tiedon ja viitteellisen tiedon vuoropuhelua ja kanssakäymistä, johon yritys-

ten tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Arvojen ja mielikuvien luomassa verkos-

tossa, tärkeintä on luottamuksen synnyttäminen yrityksen ja sen sidosryhmien vä-

lille. Tämä edellyttää yrityksiltä avointa tiedon jakamista, esimerkiksi vastuurapor-

toinnin kautta. Keskinäisen luottamuksen avulla tiedon jakaminen edelleen lisään-

tyy ja kontrollin tarve sitä myötä vähenee. Jos yritys menettää luottamuspää-

omansa, se menettää myös tiedollisen pääomansa. Ilman tiedollista päämaa yritys 

ei pysty kehittämään toimintaansa, uudistumaan ja toimimaan edelläkävijänä kil-

pailuilla globaaleilla markkinoilla. Tiedollisen ja luottamuksellisen pääoman välinen 

suhde tulisi nähdä vahvana osana yrityksen sosiaalista vastuuta, olla osa strate-

gista päätöksentekoa ja siitä tulisi raportoida osana yhteiskuntavastuuraportointia. 

(Harisalo & Miettinen 2010, 116–117; Inkinen, Kianto, Vanhala, Ritala 2017; 10; 

Könnölä & Rinne 2001, 52)  

 

Yritysten vastuullinen liiketoiminta vaihtelee toimialoittain. Teollisuudessa paino-

piste on edelleen ympäristökysymyksissä, kun taas palvelusektorilla painopiste on 

siirtynyt lähemmäksi sosiaalisesti vastuullista toimintaa ja sen vaikutusten arvioin-

tia ihmisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Sosiaalista vastuullisuutta arvioitaessa 

yrityksen toimialalla ei lopulta ole merkitystä, koska jokaisen yrityksen tulisi ottaa 

huomioon toimintansa vaikutukset yhteiskuntaan. (Harmaala & Jallinoja 2012, 70) 

Arvioinnista haasteellisen tekee sosiaalisen vastuullisuuden arviointikriteeristön 

puuttuminen, eikä varsinaista lainsäädännön luomaa pakkoa sosiaalisen vastuulli-

suuden toiminnan raportointiin ole toistaiseksi olemassa. Tällä hetkellä Suomessa 

ainoastaan uusi kirjanpitolaki edellyttää suuria pörssiyhtiöitä raportoimaan sosiaali-

sesta vastuullisuudestaan.  

 

Työ- ja Elinkeinoministeriön (2019) julkaiseman vastuullisuusraportin mukaan lain-

säädäntöön pohjautuva EU-direktiivi ohjaa yhtiöitä raportoimaan toiminnastaan, 
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joka koskee ympäristöä, työntekijöitä ja sosiaalisia asioita, kuten ihmisoikeuksia 

sekä korruption ja lahjonnan torjuntaa. Yhtiöt voivat valita missä muodossa tiedot 

esitetään ja mitä tietoja tai lukuja haluavat esittää. Selvitys voidaan antaa osana 

toimintakertomusta, vastuullisuusraportointia tai erillisraporttina. Yhtiöiden tuli an-

taa vastuullisuutta ja monimuotoisuutta koskevat selvitykset ensimmäisen kerran 

vuonna 2018 vuoden 2017 tilikaudelta.  

 

Yritysten yhteiskuntavastuu ja siitä raportointi on akateemisestikin tutkittu ”vanha 

ilmiö”, josta on tullut osa yritysten liiketoimintaa ja vuosittaista systemaattista vies-

tintää. Sosiaalinen vastuu itsessään on laajempi ja määrittelemättömämpi koko-

naisuus kuin esimerkiksi ympäristövastuu, jolle mittareita, tavoitteita ja seurantaa 

on kehitetty jo parin vuosikymmenen ajan. Sosiaalisesti vastuullinen toiminta 

osana koko yrityksen yhteiskuntavastuuta on vasta viime vuosina tunnistettu, oma, 

erillinen ilmiö. Sosiaaliseen vastuuseen liitettävien standardien ja normien puuttu-

essa yritysten sosiaalisen vastuun käsitteiden ja arviointikriteerien akateemiselle 

hyväksynnälle on selkeä tarve. Haasteelliseksi sosiaalisen vastuun teorian ja kä-

sitteiden käyttämisen suomalaisessa kontekstissa tekee yhteiskuntakuntavastuun 

amerikkalaiset juuret, joita tässä pro gradu -tutkielmassa on lyhyesti esitelty koh-

dassa 2.1 Yrityksen yhteiskuntavastuun määritelmän kehittyminen. Vaikka yrityk-

sellä itsessään ei katsota olevan moraalia tai etiikkaa, organisaatio koostuu ihmi-

sistä, joilla on arvoja ja halu tehdä hyvää. (Okkonen 2008) Tässä pro gradu -tut-

kielmassa sosiaalisen vastuun taustateoriaksi on siksi valittu Carrollin (2016) Pyra-

midimallin mukainen eettinen vastuu, jossa yritysten tulisi noudattaa yhteiskunnan 

arvoja, moraalisääntöjä ja vallitsevaa oikeuskäsitystä.  

 

Sosiaalisesta vastuullisuudesta kommunikointi ja arvon perusteleminen johdolle 

olisi luonnollisesti helpompaa taloudellisten ja määrällisten mittareiden avulla. Vas-

tuuraportointiin liitetyn nettopositiivisuus -ajattelun, jossa perusajatuksena on 

tehdä kokonaisuutena enemmän hyvää kuin pahaa, arvottaminen on kuitenkin 

hankalaa ja tulosten vertailu jopa mahdotonta. Sosiaalisesti vastuullisen toimin-

nan, arvojen, moraalin ja etiikan arviointiin ja raportointiin tulisi löytää omat mittarit 

ja tavoitteet. Juutisen (2016, 23–33) mukaan on havaittu, että ”korkean sosiaalisen 

pääoman yhteisöissä vallitsee sellainen verkostoitumisen, kommunikoinnin ja 
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luottamuksen korkea taso, joka yleensä ilmenee kansalaisyhteiskunnassa. Suo-

messa korkea sosiaalisen pääoman taso on vaikuttanut kilpailukykyymme myös 

yritysten näkökulmasta”. Ja hän ehdottaakin, että tilanteessa, jossa mikään yritys 

tai organisaatio ei voi enää jättää huomioimatta yritysvastuutaan, niiden tulisi vä-

hintään selvittää, voisiko sosiaalisesti vastuullisen toiminnan avulla saavuutta uu-

sia liiketoimintamahdollisuuksia ja tätä kautta vaikuttaa parempaan kilpailukykyyn 

ja pysyvyyteen markkinoilla. Koipijärvi & Kuvaja (2017, 23, 31) lisäävät, että luotta-

mus ja maineen hallinta voisivat toimia osana pitkäjänteistä kehittämistyötä ja tu-

kea vastuullista liiketoiminnan strategiaa. Tiedollisen ja luottamuksellisen pää-

oman välinen suhde tulisi nähdä vahvana osana yrityksen sosiaalista vastuuta, 

olla osa strategista päätöksentekoa ja siitä tulisi raportoida osana yhteiskuntavas-

tuuraportointia. Könnölä & Rinne (2001, 102) jatkavat ”yhteiskunnallisen arvon-

muutoksen myötä, eettisen ja strategisen arvioinnin välinen ero on kapenemassa 

ja strategisiin arviointimenetelmiin liitetään eettisten arvioijien kriteereitä ja päin-

vastoin”. 

 

1.2 Tutkielman tavoite, rajaus ja tutkimuskysymys  

 

Tämä pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää kvalitatiivisella tutkimusot-

teella institutionaalisen luottamuksen elementtien esiintymistä suomalaisten pörs-

siyhtiöiden sosiaalisessa vastuuraportoinnissa ja miten yritykset voivat rakentaa 

institutionaalista luottamusta sosiaalisen vastuuraportoinnin avulla. Lisäksi tut-

kielma pyrkii arvioimaan elementtien käytettävyyttä sosiaalisen vastuullisuuden 

mittarina osana yritysten sosiaalista vastuuraportointia.  

 

Yritysten sosiaalisesti vastuullisen toiminnan mallien puuttuessa, tutkielman taus-

tateoriaa kuvaavaksi malliksi valikoitui, perinteiseksi luonnehdittu, Carrollin -pyra-

midimalli. Mallin etuna pidetään sitä, että se huomioi myös muutokset yrityksen so-

siaalisessa ympäristössä. (Jamali & Mirshak 2007, 245–246.) 

 

Yrityksen yhteiskuntavastuun toteuttamista voidaan tarkastella sosiaalisen pää-

oman ja sen kolmen dimension kautta. (Juutinen 2016, 32, 33) Näistä suhteellinen 

ulottuvuus viittaa resursseihin, joita luodaan ja käytetään suhteiden avulla. 



 
 

14 

Luottamus on osa suhteellista ulottuvuutta ja sen vahvistuminen luo edellytykset 

tiedolliselle, tulkinnalliselle, sosiaaliselle ja taloudelliselle pääomalle. Luottamus ra-

kentaa sosiaalista pääomaa, jonka avulla organisaatiot voivat verkostoitua yli eri-

laisten rajojen. Luottamus osana sosiaalista pääoma luo sillan tiedon hankkijan ja 

tuottajan välille. (Nahapiet & Ghoshal 1998, 254–255; Harisalo & Miettinen 2010, 

44–45, 92)  

 

Päätutkimuskysymys on; 

 

Miten suomalaiset pörssiyhtiöt rakentavat institutionaalista luottamusta raportoi-

malla sosiaalisesti ja eettisesti vastuullisesta toiminnastaan? 

 

Alakysymykset ovat; 

 

Miten yritys voi lisätä sosiaalista pääomaa sosiaalisesti vastuullisella toiminnal-

laan? 

 

Miten institutionaalisen luottamuksen elementit ja osatekijät ilmenevät yhtiöiden 

sosiaalisen vastuun raportoinnissa? 

 

Miten yhtiöiden käyttämät sosiaalisen vastuullisuuden mittarit ilmentävät sosiaali-

sesti vastuullista toiminnan vaikuttavuutta?  

 

1.3 Keskeiset termit 

 

Suomessa yritysten vastuullisesta toiminnasta on käytössä useita termejä, kuten 

yritysten yhteiskuntavastuu, vastuullinen yritystoiminta, hyvä yrityskansalaisuus tai 

kestävän kehityksen mukainen yritystoiminta. Vastuullisen toiminnan globaalien ja 

kansallisten normien ja standardien puutteellisuus näkyy määritelmien laajuudessa 

ja kirjavuudessa. Termien käyttö ja laajuus riippuu käyttäjästä, joita tutkijoiden li-

säksi ovat liiketoiminnan kehittäjät, konsultit, yritysten asiantuntijat, julkiset toimijat, 

ammattiyhdistysliike ja monet muut sidosryhmät. (Harmaala & Jallinoja 2012, 14)  
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Osana vastuullisuuden kehittämistä yritysten ja organisaatioiden on syytä tietoi-

sesti itse päättää mitä termejä sen omassa toiminnassa käytetään. ”Termistä kes-

kusteleminen ja päättäminen ovat osa yritysvastuun kehittämisprosessin käynnis-

tämistä” (Juutinen 2016, 25). 

 

Tämän tutkielman keskeisten termien ja teoreettisen viitekehyksen kannalta on 

huomioitava, että englanninkielinen vakiintunut tutkimus ja kirjallisuus käsittelee 

yritysten vastuullista liiketoimintaa kokonaisuutena yhteiskuntavastuu, toisin kuin 

suomenkielinen vastuullisen liiketoiminnan määrittely jakaa yrityksen yhteiskunta-

vastuun edelleen yritysvastuuseen, jonka ulottuvuuksia ovat taloudellinen-, ympä-

ristö, ja sosiaalinen vastuu. Akateemisesti hyväksyttyjen käsitteiden puuttuessa, 

tämän tutkielman termit nojaavat yleisesti suomalaisessa vastuukirjallisuudessa 

käytössä oleviin sosiaalisen vastuun määrittelyihin ja eettiseen liiketoimintaan.  

 

Yritysten yhteiskuntavastuu 

 

Yhteiskuntavastuu (englanniksi corporate social responsibility, CSR) on ”politiikkaa 

ja käytäntöjä, joilla sisällytetään yritysten liiketoimintaan vapaaehtoisesti yhteis-

kuntaan ja ympäristöön liittyviä strategioita ja toimintoja vuorovaikutuksessa sidos-

ryhmiensä kanssa” (Carroll A.B. 2016, 268–295; Ristelä 2013 Euroopan komission 

määrittely). 

 

Sosiaalinen vastuu – sosiaalisesti vastuullinen toiminta 

 

”Sosiaalinen vastuu on yrityksen pitkäaikaista sitoutumista eettiseen yritystoimin-

taan, jossa taloudelliset tavoitteet yhdistetään vastuuseen omasta henkilöstöstään 

ja vastuuseen yhteiskunnallisena toimijana koko yhteiskunnan elämänlaadun pa-

rantamiseksi” (Kuna-Marszaek 2020, 64). ”Vastuullisuuden vähimmäisvaatimuk-

sena on toimia paikallisten lakien mukaan” (Harmaala & Jallinoja 2012, 20, 57). 
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Sosiaalinen pääoma 

 

Sosiaalisella pääomalla (englanniksi social capital) tarkoitetaan ”sekä jo olemassa 

olevia, että potentiaalisia sosiaalisia resursseja, jotka ovat sitoutuneet yksilöiden 

tai yksiköiden omistamiin sosiaalisiin verkostoihin. Sosiaalinen pääoma käsittää 

sekä sosiaaliset verkostot että resurssit, joita voidaan ottaa käyttöön verkoston 

avulla” (Nahapiet & Ghoshal 1998, 243). 

 

Institutionaalinen luottamus 

 

Institutionaalinen luottamus (englanniksi institutional trust) on ”yritysten ja yksittäis-

ten ihmisten välistä luottamusta eli toimijan odotuksia muiden osapuolien osaami-

selle ja hyvälle tahdolle. Institutionaalinen luottamus koostuu organisaation meka-

nismeista, prosesseista ja rakenteista mitkä eivät henkilöidy esimieheen tai kolle-

goihin. Luottamus näkyy yritysten johdonmukaisena ja läpinäkyvänä toimintana 

tiettyjen arvojen ja yleisesti hyväksyttyjen toimintatapojen eli normien mukaisesti” 

(Blomqvist 1997, 283; Blomqvist 2008). 

 

1.4 Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu teoriaan yritysten yhteiskuntavas-

tuusta, joka kattaa laajan tutkimuskentän yksittäisen käsitteen tai teorian sijaan. 

Harmaala & Jallinojan (2012, 14) mukaan yhteiskuntavastuussa on kyse siitä, mil-

lainen työnjako on yhteiskunnan ja yritysten välillä rakennettaessa kansalaisten ja 

ympäristön hyvinvointia. Yritysten sosiaalinen vastuu perustuu ajatukseen, jossa 

yritysten tulisi tunnistaa taloudellisen vastuun lisäksi laajempi vastuu vaikutuspiiris-

sään oleville sidosryhmilleen ja koko yhteiskuntaa kohtaan. (Mäkelä 2012, 7) 

 

Yhteiskuntavastuu toimii kattoterminä kaikelle yrityksen vastuulliselle toiminnalle. 

Sen tilalla näkee puhuttavan kestävän kehityksen mukaisesta liiketoiminnasta. Yk-

sittäisen yrityksen näkökulmasta kestävän kehityksen termi on kuitenkin erittäin 

laaja ja Jussilan (2010, 11, 12) mukaan koskee yleisellä tasolla esimerkiksi 
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valtioita, kansalaisliikkeitä ja erilaisia julkisia organisaatioita. Tässä tutkielmassa 

kestävä kehitys nähdään osana yritysten yhteiskuntavastuuta, jossa sitä sovelle-

taan ja edistetään liiketoiminnan kautta esimerkiksi noudattamalla yleismaailmalli-

sia vastuullisuuden periaatteita ja politiikkaa. 

 

Juutinen (2016, 24) jatkaa ”yritykset, joilla on yhteiskunnallisia lakisääteisiä tehtä-

viä kantavat yhteiskuntavastuuta. Ja toteuttaessaan kestävää kehitystä, ne kanta-

vat yritysvastuuta”. Harmaala & Jallinoja (2012, 16) tarkentavat edelleen, ”yritys-

vastuu on useimmiten erilaisia vapaaehtoisia toimia, joilla yritys toteuttaa yhteis-

kuntavastuutaan sidosryhmien odotusten perusteella”. Yritysvastuussa yritys to-

teuttaa yksittäisiä vastuullisuusprojekteja ja kampanjoita integroimalla yritysvastuu-

toimet osaksi liiketoimintastrategiaa. Yritysvastuun toteuttamisen merkittävin moti-

vaattori on riskien hallinta. Maine vastuullisena toimijana voi vaikuttaa esimerkiksi 

sen rahoituksen saantiin, yhteistyökumppanuuksiin tai toimittaja- ja viranomaissuh-

teisiin. Vastuullisuuden taustalla on usein maineriski, jonka menettäminen on aina 

kalliimpaa kuin siitä huolehtiminen. (Harmaala & Jallinoja, 2012, 57, 60.) Tässä 

tutkielmassa yhteiskuntavastuu sisältää yritysvastuu -käsitteen, jonka alle kolme 

kestävän kehityksen kolme toisistaan riippuvuussuhteessa olevaa ulottuvuutta, 

ympäristö-, sosiaalinen- ja taloudellinen vastuu, jaotellaan. 
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Kuvio 1. Yhteiskuntavastuun ja yritysvastuun käsitteet. Kestävän kehityksen kolme 

ulottuvuutta. (mukailtu Harmaala & Jallinoja 2012; Juutinen 2016) 

 

Yritysten sosiaaliseen vastuuseen liittyvät läheisesti sosiaalisen suorituskyvyn -

teoria (englanniksi corporate social performance, CSP) ja sidosryhmäteoria (eng-

lanniksi stakeholder theory). Sosiaalinen suorituskyky pohjautuu tässäkin tutkiel-

massa käsiteltävään Carrollin -pyramidimalliin, jossa yrityksen sosiaaliset toimet 

ovat osa yrityksen kulttuuria ja päätöksentekoa. (Carroll & Shabana 2010, 86; Van 

Marrewijk, 2003, 95–96). Sosiaalinen vastuuraportointi on vuoropuhelua yrityksen 

tunnistamien sidosryhmiensä kanssa ja näin ollen sidosryhmäteorian lyhyt käsit-

tely osana tutkielman teoriaa on perusteltua. 

 

 

Kuvio 2. Sosiaalisen vastuun taustateoriat, sosiaalisen suorituskyvyn teoria ja si-

dosryhmäteoria (mukailtu Harmaala & Jallinoja 2012; Juutinen 2016). 
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Organisaatioiden luonne sosiaalisina yhteisöinä mahdollistaa yrityksille erityisase-

man uuden tiedon luojina ja jakajina. Osaltaan institutionaalisina toimijoina yrityk-

set edistävät korkean sosiaalisen pääoman kehitystä, kuten elinikäinen oppiminen, 

yksilöllinen ja toiminnallinen asiantuntijuus, jonka kautta ihmiset tekevät yhteis-

työtä. (Nahapiet & Ghoshal 1998, 242) Vuorovaikutteinen yhteistyö vaatii menesty-

äkseen luottamusta. Tutkielman teoreettinen viitekehys voidaan nähdä käsitemal-

lina, jonka pääkäsite on sosiaalinen vastuu. Tutkielman empiirisessä osuudessa 

sosiaalisen vastuullisuuden mittareita ovat institutionaalisen luottamuksen elemen-

tit, kyvykkyys ja oikeudenmukaisuus. Käsitteen dimensioita eli ulottuvuuksia kuva-

taan sosiaalisen pääoman ja sen ominaisuuksien kuten sosiaalisten verkostojen 

eli sidosryhmien kautta.  

 

 

 

 

Kuvio. 3. Teoreettinen viitekehys. 
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2. SOSIAALINEN VASTUU OSANA YRITYKSEN YHTEISKUNTAVASTUUTA 

 

2.1 Yrityksen yhteiskuntavastuun määritelmän kehittyminen 

 

Yhteiskuntavastuulla on kauas ulottuva historia ja hyvinvoinnin tuottaminen yhteis-

kuntaan vastuun nimissä, on maailmalla edelleen pinnalla oleva yhteiskuntavas-

tuullinen asia. Yhteiskuntavastuun juuret ovat Yhdysvalloissa, josta sen teoreetti-

nen viitekehys laajeni 1970-luvulla akateemisen tutkimuksen myötä osaksi moder-

nia liike-elämää ja yhteiskuntaa. Yhteiskuntavastuun merkitys ja vaikutus käsit-

teenä on kasvanut jatkuvasti. Esimerkkinä Davisin näkökulma vuodelta 1960, 

jonka mukaan johdon sosiaalisesti vastuullista toimintaa koskevat pitkän tähtäimen 

päätökset tuottavat kannattavaa liiketoimintaa. Yleisesti tämä näkemys hyväksyt-

tiin vasta myöhemmin 1970- ja 80-luvun taitteessa. (Carroll 1999, 268–271; Carroll 

2016, 1)  

 

Varhaisimmissa määritelmissä yritysten yhteiskuntavastuulla viitataan yritysten so-

siaaliseen vastuuseen yhteiskuntaa kohtaan, jossa ne toimivat. Yhteiskuntavas-

tuun ”isäksi” nimetty Howard R. Bowen kuvasi vuonna 1953, yrityksiä valta- ja 

päätöksentekokeskuksiksi, jotka ovat vastuussa aiheuttamistaan seurauksista 

muutoinkin kuin liiketoiminnan tuotto-odotusten osalta. Carrollin (1999, 269, 270) 

mukaan Bowenin havainnoista erityisen tärkeän tekee näkemys yritysten sosiaali-

sen vastuusta liiketoiminnan tulevaisuuden toiminnan ohjaajana.  

 

Jo 1960 -luvulla tunnistettiin, että yritykset ovat taloudellisten ja lainsäädännöllis-

ten velvoitteiden lisäksi vastuussa esimerkiksi työntekijöistään ja niiden tulee kiin-

nittää huomiota toimintapolitiikan ja koulutuksen avulla työntekijöiden hyvinvointiin. 

Joseph W. McGuiren (1963) mukaan yrityksen tulee oikeuttaa toimintansa yhteis-

kunnassa ja näin syntyi käsite yrityskansalaisuus. (Carroll 1999, 271)  

 

Yhteiskuntavastuun uuden käsitteen luojana toiminut Clarence C. Walton (1967) 

nostaa ylimmän johdon vastuun, osaksi yrityksen tavoitteiden asetantaa. Lisäksi 

hän mainitsee vapaaehtoistyön ja yritysten ja järjestöjen välisen yhteistyön osana 

sosiaalista vastuuta. 1970-luvulla Harold Johnsonin (1971) näkemyksen mukaan 
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yritysten liiketoiminta tapahtuu sosiokulttuurillisessa järjestelmässä, joita ohjaavat 

normit ja liiketoiminnan roolit. (Carroll 1999, 271–273) Yhteenvetona voidaan to-

deta, että yritysten tehtävä on tuottaa sosioekonomista hyvinvointia ja niiden sosi-

aalinen vastuu on luoda yhteiskunnan jäsenille edellytykset aineellisten voimava-

rojen, kuten tulot ja omaisuus, hankkimiseen. 

 

1980-luvulla yhteiskuntavastuun määritelmän alle yhdistettiin laajempi sosiaalisen 

vastuun näkökulma, jossa yritysten sosiaalista suorituskykyä mitataan reagointiky-

vyllä toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja sisältäen liiketoiminnan etii-

kan. Tutkimusten avulla haluttiin erityisesti selvittää, oliko yritysten vastuullisella ja 

eettisellä toiminnalla positiivista vaikutusta kannattavaan liiketoimintaan. Samalla 

laajempi sidosryhmäajattelu alkoi näkyä vahvana osana yritysten vastuuraportoin-

tia. Edwin M. Epsteinin (1987) mukaan ”yritysvastuu liittyy ensisijaisesti organisaa-

tion päätöksiin vastuukysymyksissä, joiden vaikutusten hyödyllisyys on korkeampi 

kuin haitta yritysten sidosryhmille.” (Carroll 1999, 286–288)  
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Alla olevaan taulukkoon on koottu joitakin yritysten yhteiskuntavastuun määritel-

miä, jotka osoittavat käsitteen kehittymistä vuosikymmenten aikana.  

 

Lähde Yrityksen yhteiskuntavastuun määritelmiä 

Howard R. Bowen, 1953 

Yhteiskuntavastuu; "viittaa yritysten velvollisuuteen harjoittaa 

yhteiskunnan objektiivisuuden (seurausvaikutukset hyvinvoin-

tiin) ja arvojen mukaista politiikkaa päätöksenteossaan” 

Joseph. McGuire, 1963 

Yrityskansalaisuus; "yrityksillä ei ole pelkästään taloudellisia ja 

oikeudellisia velvoitteita vaan myös tiettyjä yhteiskunnallisia vel-

voitteita, jotka ulottuvat näiden velvoitteiden ulkopuolelle" 

Clarence C. Walton, 1967 

Yhteiskuntavastuun uusi käsite. "Tunnustaa yhtiön ja yhteis-

kunnan välisten suhteiden läheisyyden. Ylimmän johdon tulee 

ymmärtää suhteiden vaikutukset yrityksen tavoiteasetannassa." 

Harold Johnson, 1971 

Johdon näkökulma. "Johdon tavoitteena tasapainottaa yhteis-

työtä henkilöstön, tavarantoimittajien, jälleenmyyjien, paikallisen 

yhteisön ja kansakunnan välillä. Sosiaalisten ohjelmat tuottavat 

lisähyötyä organisaatioon. Yrityksen ensisijainen motivaatio on 

hyödyn maksimointi, yritys hakee tulosta useilla tavoitteilla ei 

vain voiton maksimoinnilla." 

Carroll A.B. 1979 

Carrollin pyramidimalli, yhteiskuntavastuun periaatteet, pro-

sessit ja politiikat. "Yritysten yhteiskuntavastuu kattaa yhteis-

kunnan kullakin hetkellä asettamat taloudelliset, oikeudelliset, 

eettiset ja harkinnanvaraiset odotukset." 

Carroll 1991 

Yrityksen yhteiskuntavastuu. "Yhteiskuntavastuullisen yrityk-

sen liiketoiminta on kannattavaa, noudattaen lakia ja toimies-

saan eettisesti ja hyvän yrityskansalaisen tavoin. Yritysten 

yhteiskuntavastuullinen toiminta organisaation ja sidosryhmien 

välillä tapahtuu luonnollisesti." 

 

Taulukko 1. Yrityksen yhteiskuntavastuu -määritelmän historia (mukailtu Carroll 

1999, 268–295) 

 

1990-luvulla yleiseen yhteiskuntavastuukeskusteluun liitettiin kestävän kehityksen 

käsite, mikä on säilynyt keskustelua ohjaavana terminä näihin päiviin saakka. 

”Termi kestävä kehitys otettiin käyttöön Gro Harlem Brundtlandin johtaman komis-

sion raportissa vuonna 1987. Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää 
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nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat 

tarpeensa” (Juutinen, 2016, 24). Tällä pyrittiin kiinnittämään huomiota yritysten toi-

minnan pitkän aikavälin vaikutuksiin ja YK:n alaisen UNEP:n ensimmäinen yritys-

ten vastuullisuuden raportointiohjeistus valmistui vuonna 1999. Nykyisin ohjeistus 

tunnetaan nimellä GRI – Global Reporting Initiative. (Jussila 2010, 7) Yleiset GRI -

standarditiedot sisältävät kuvauksen yrityksen strategiasta, organisaatiosta, toi-

minnalle olennaiset näkökohdat ja rajoitteet, kuvauksen sidosryhmistä ja niiden si-

touttamisesta, hallinnon ja etiikan. Raportoinnin tulisi kattaa näkökohdat, jotka hei-

jastavat yrityksen toiminnan taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia vaiku-

tuksia ja sisältää sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien olennaisuusarvioinnit. (Boer-

ner, 2013, 25) GRI-raportointikehyksen myötä on syntynyt nykyinen vastuullisuu-

den perustason yleisjaottelu yritysten taloudelliseen-, ympäristöön liittyvään- ja so-

siaaliseen vastuuseen.  

 

2.2 Uudistunut yhteiskuntavastuun teoria  

 

Jamali ja Mirshak (2007) esittävät kaksi teoriaa yhteiskuntavastuullisesta toimin-

nasta liike-elämässä ja miten ne ovat uudistuneet. Näistä viitatuimman Pyramidi -

teorian Carroll A.B. kehitti alun perin 1970-luvulla ja palasi siihen uudistaen teoriaa 

vuonna 1991. Pyramidi -teorian (Carroll 2016, 2) mukaan yhteiskuntavastuun luo-

kittelu voidaan jakaa taloudelliseen, oikeudelliseen, eettiseen ja filantrooppiseen 

vastuuseen seuraavasti; 
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Kuvio 4. Carrollin pyramidimalli (Carroll 2016, 5.) 

 

Hyödyntääkseen tehokkaasti yhteiskuntavastuuta yrityksen tulee tuntea yhteiskun-

tavastuun perusmääritelmä eli ymmärtää ympäristö missä yhteiskuntavastuuta ol-

laan tekemässä ja määritelmä, kuinka vastuuta toteutetaan. Carrollin pyramidimal-

lissa yrityksen taloudellinen vastuu on kaiken toiminnan perusta. Yhdessä oikeu-

dellisen vastuun kanssa ne ovat yhteiskunnan vaatimia. Vähimmäisvaatimus yri-

tysten vastuulliselle toiminnalle onkin kannattava taloudellinen liiketoiminta ja pai-

kallisten lakien ja asetusten mukaiset toimet.  

 

Mallissa eettinen vastuu on sosiaalisesti odotettua yhteiskunnan arvojen, moraali-

sääntöjen ja vallitsevan oikeuskäsityksen noudattamista. Moraalin ja etiikan voi-

daan sanoa kulkevan käsi kädessä. Jokaisella yksilöllä on oman moraalinsa mu-

kainen käsitys oikeasta ja väärästä. Liiketoiminnassa etiikkaa voidaan tarkastella 

yksilön näkökulmasta tutkimalla yksilön eettistä tietoisuutta ja toimintaa, miten yk-

silö toteuttaa eettisesti oikeina pitämiään periaatteitaan työssään ja poikkeaako 

oma käsitys yrityksen noudattamasta etiikasta. Organisaation etiikkaa voidaan tar-

kastella sen eettisen toiminnan kautta suhteessa yksilöihin, ryhmiin ja ympäröi-

vään yhteiskuntaan. Yhteiskuntavastuussa liiketoiminta -etiikassa on kyse siitä, 
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millaisia moraalisia velvollisuuksia yrityksellä on paikallisesti ja globaalisti. (Har-

maala & Jallinoja, 2012, 14) 

 

Filantrooppinen eli vapaaehtoinen toiminta on mallissa sosiaalisesti toivottavaa. Fi-

lantropiassa vastuullinen toiminta on vapaaehtoista hyväntekeväisyyttä eli yritys-

kansalaisuutta, joka lähtee yrityksen arvoista. Harmaala & Jallinojan (2012, 70–75) 

viittaavat erityisesti maihin, joissa valtiolla on pienempi rooli sosiaali- ja terveyspal-

velujen tuottamisessa ja rahoittamisessa, yritysten harjoittaman vapaaehtoisen yh-

teiskuntavastuun rooli on suurempi kuin meillä Pohjoismaissa. Tällöin eettisillä ar-

voilla yritys pyrkii tuottamaan toiminnallaan yleistä hyvää ja panostaa taloudellisen 

toiminnan tuloksia yhteiskunnan, ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin kehittämiseksi. 

Eettisiä arvoja ajava yritys pyrkii vaikuttamaan sidosryhmiinsä rakentamalla toimi-

vaa sidosryhmädialogia ja näin varmistaa vastuullisen toimijan maineen markki-

noilla, Harmaala & Jallinoja (2012) toteavat.  

 

Carrollin Pyramidi -mallin etuna pidetään sitä, että se huomioi muutoksen yrityksen 

sosiaalisessa ympäristössä. Yrityksen tulee muutosten myötä muuttaa vastuustra-

tegiaansa vastaamaan sen hetken tilannetta. (Jamali & Mirshak 2007, 245–246) 

Yrityksellä tulee olla aito motivaatio vastuulliseen toimintaan, jolloin vastuullisen ja 

raportoidun toiminnan välille ei synny ristiriitaa. Aktiviinen keskustelu sidosryhmien 

kanssa, esimerkiksi yrityksen vastuullisuusraportoinnin avulla, antaa yritykselle re-

aaliaikaista tietoa sosiaalisesta ympäristöstään.  

 

Toinen Jamalin & Mirshakin (2007, 247–248) mainitsemista yhteiskuntavastuun 

malleista, Woodin malli (1991), perustuu yrityksen yhteiskuntavastuualueiden tun-

nistamiseen ja niihin liittyviin yhteiskunnallisiin suhteisiin. Malli syventää entises-

tään Carrollin kuvaamaa sosiaalisen ympäristön vaikutusta vastuulliseen strategi-

aan. Kuviossa 5 esitetyt vastuullisuuden tasot ovat 1) yrityksen yhteiskuntavastuun 

pääperiaatteet, 2) yrityksen sosiaalisen reagointikyvyn prosessi ja 3) lopputulos. 

Kaikki kolme tasoa on jaettu kolmeen alatasoon, joiden aktiivisuus voi vaihdella 

olosuhteiden ja aktiivisuuden mukaan. 
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Kuvio 5. Woodin Yrityksen sosiaalisen suorituskyvyn malli. (Wood, 1991) 

 

Yrityksen motivaatio toimia sosiaalisesti vastuullisesti voi johtua legitiimiyden peri-

aatteesta (institutionaalinen taso) eli halusta pitää yllä uskottavuutta ja toimia vas-

tuullisesti suhteessa yhteiskunnan toimintaan osana yhteistä toimintaympäristöä. 

Yrityksillä on julkinen vastuu toiminnastaan, jota ohjaavat yksittäisten henkilöiden 

valinnat ja heidän henkilökohtainen käsitys vastuustaan. Sosiaalinen reagointiky-

vyn prosessi täydentää motivaatiota toimia sosiaalisesti. Toimintaympäristön arvi-

ointia voidaan hyödyntää osana ympäristöön sopeutumista tai jopa sen muuttami-

seen. Riippuen siitä onko yrityksen vastuullisella käyttäytymisellä kielteisiä tai posi-

tiivisia vaikutuksia, sen tulisi kyetä arvioimaan millainen vaikutus vastuullisella toi-

minnalla on yrityksen työnantajaimagoon, kykyyn luoda innovaatioita ja mitä re-

sursseja se tarvitsee asetettujen tavoitteidensa saavuttamiseen. (Jamali & Mirshak 

2007, 247) 

 

Jamali & Mirshak yhdistivät nämä kaksi mallia vuonna 2007. Tulosten mukaan 

mallit tukevat toisiaan ja voitiin todeta, että Woodin malli on jatke Carrollin mallille. 

Yhdistettynä mallit antavat tarkemman kuvan yrityksen yhteiskuntavastuullisten 

toimien tasosta.  
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Yritysten yhteiskuntavastuulla on pitkä historia ja sen käyttö tulevaisuudessa laaje-

nee riippumatta siitä, määritelläänkö vastuuta Carrollin Pyramidi -mallin mukaan, 

yrityskansalaisuuden, kestävän kehityksen vai sidosryhmien hallinnan kautta. Glo-

baalisti hyväksyttyjen yhteisten vastuun mittarien käyttöönotto ja niiden sovittami-

nen osaksi taloudellista kannattavuutta vakiinnuttaa yhteiskuntavastuun osaksi yri-

tysten arjen toimintaa. Parasta vastuullista liiketoimintaa on kilpailuedun varmista-

minen pitkän tähtäimen strategialla ja varautuminen toimintaympäristön muutoksiin 

ja mahdollisiin taloudellisen ja tuotannollisen toiminnan syklisyyteen. (Carroll 2016, 

7; Laine 2017, 157) 

 

Yritysten yhteiskuntavastuu johtamisstrategiana on yleistynyt ja se nähdään osana 

organisaatiorakenteita, yrityspolitiikkaa ja liiketoimintakäytäntöjä. (Carroll 2016, 7) 

Nykyisin yritysten yhteiskuntavastuuseen liitetään yrityksen sosiaalinen vastuu 

työntekijöistään ja sitä kautta vastuullinen liiketoiminta on käytännössä osa yrityk-

sen ylimmän johdon, johtoryhmän ja hallituksen henkilöstöä koskevia strategista 

päätöksentekoa. Yhteiskuntavastuuajattelun tulisi yhdistää organisaation ja yksilön 

edut siten, että valittu pitkän aikavälin vastuullisuusstrategia ja vastuullinen liiketoi-

mintamalli takaa yritykselle kestävän kilpailuedun markkinoilla. (Laine 2017, 154–

156) 

 

2.3 Sosiaalinen vastuu  

 

Sosiaalinen vastuu on yrityksen vastuuta omasta henkilöstöstään, välillisesti ali-

hankkijoiden henkilöstöstä ja vastuuta yhteiskunnallisena toimijana. Länsimaissa 

vastuuta ohjaa valtaosin myös lainsäädäntö kuten ihmis- ja työoikeudet, työhyvin-

vointi. Pohjoismaissa julkinen valta ja ammattiyhdistysliikkeet neuvottelevat mo-

nista lainsäädäntöön liittyvistä yhteiskunnallisista pelisäännöistä. Harmaala & Jalli-

nojan (2012, 20, 57) mukaan yrityksillä on toistaiseksi ollut käytössään vähän sosi-

aalisen vastuun vapaaehtoisten toimien malleja tai käytäntöjä. Valvonnan ja lain-

säädännön puuttuessa yrityksen toteuttavat sosiaalista vastuullisuutta omien valin-

tojensa pohjalta ja painopisteet voivat olla enemmin työolojen kehittämisessä, 
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peruspalkkatason määrittelemisessä ja lapsi- ja orjatyövoiman ehkäisyssä, Har-

maala & Jallinoja (2012) jatkavat. 

 

Sosiaalinen vastuu on nähty pitkään yritystoimintaan liittyvänä perustoimintana ku-

ten työhyvinvointia- ja turvallisuutta edistävinä kysymyksinä. Sosiaaliset näkökoh-

dat eivät saisi kuitenkaan jäädä esimerkiksi ympäristövaikutusten varjoon, koska 

vähintään yhtä merkittävä painoarvo on koulutetulla ja osaavalla henkilökunnalla 

kun arvioidaan koko organisaation sitoutumista yrityksen vastuulliseen toimintaan. 

Nykyisin yritysten vastuu on laajentunut kattamaan laajemmat sidosryhmäsuhteet 

kuten alihankinta- ja toimittajasuhteet sekä yrityksen roolin yhteiskunnallisena vai-

kuttajana. (Koipijärvi & Kuvaja 2017, 18, 19) Lisäksi havainnot siitä, että yritysvas-

tuuseen liittyvillä yksittäisillä toimenpiteillä ei ole pitkän tähtäimen kilpailukyvyn 

kannalta merkitystä, on ohjannut yrityksiä ottamaan koko yhteiskuntavastuun kä-

sitteen ja sen ulottuvuudet osaksi johtamista ja strategista päätöksentekoa. Kun 

yhteiskuntavastuuta johdetaan määrätietoisesti ja siihen suhtaudutaan yrityksen 

johdossa ja omistajien keskuudessa hyvin, varmistetaan hyvien ja vastuullisten toi-

menpiteiden toteutuminen myös tulevaisuudessa. Samalla kun yhteiskuntavastuun 

nykyinen määritelmä alkaa olla vakiintunut, toiminnan vapaaehtoisuuden merkitys 

kasvaa. ”Yhteiskuntavastuun tulee olla vapaaehtoista, jotta se mittaisi todellista si-

toutumista ja pitkän tähtäimen vastuullisuutta” (Jussila 2010, 9, 10). 

 

Käytännössä yritysten sosiaalinen vastuullisuus näkyy yritysten toimintapolitii-

koissa, kuten henkilöstö-, koulutus- ja sopimuspolitiikassa, laadunvalvonnassa, si-

säisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä johtamis- ja ohjauskeinoissa. Sosiaali-

seen vastuuseen panostaminen pienentää kuluja henkilöstön työturvallisuuteen 

panostamisen, työviihtyvyyden lisäämisen ja osaamisen kehittämisen kautta. Hen-

kilöstön osaamiseen ja tuotteiden ja tuotantotilojen turvallisuuteen investoinnit saa-

vat aikaan kustannussäästöjä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tuottaen samalla 

ihmisille hyvinvointia. ”Monet henkilöstöön kohdistuvat toimet vähentävät sairaus-

poissaoloja ja lisäävät työtyytyväisyyttä ja siten tuottavuutta ja innovatiivisuutta 

työyhteisössä” (Harmaala & Jallinoja, 2012, 21, 59).  
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2.4 Sidosryhmät osana yrityksen sosiaalista vastuuta 

 

Menestyvä yritys tuntee toimintaympäristönsä ja ymmärtää siinä tapahtuvaa vuo-

rovaikutusta. Vastuullinen toiminta vaatii sitoutumista kaikilta organisaation jäse-

niltä ja pitkäjänteistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. (Könnölä & Rinne 2001, 26) 

Lähes kaikille yrityksille voidaan nimetä olennaisia sidosryhmätahoja ja -organi-

saatioita, vaikka luonnollisesti liiketoiminnan kannalta tärkeimmät jokainen yritys 

määrittelee itse. ”Yrityksen sidosryhmiä ovat tahot joihin yritys vaikuttaa tai voi vai-

kuttaa toiminnallaan, ja tahot, jotka omalla toiminnallaan vaikuttavat tai voivat vai-

kuttaa yrityksen toimintaan” (Harmaala & Jallinoja 2012, 65). Tyypillisesti yrityksen 

ensisijaisia sidosryhmiä ovat sijoittajat, työntekijät asiakkaat ja toimittajat. Tämän 

lisäksi muita keskeisiä sidosryhmiä ovat omistajat, media, kansalaisjärjestöt, poliit-

tiset päättäjät, viranomaiset ja toimintaan vaikuttavat paikallisyhteisöt. (Boerner 

2013, 26, Koipijärvi & Kuvaja 2017, 124)  

 

Sidosryhmät voidaan jakaa yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja sisäisiin sidosryh-

miin. Yrityksen sisäisten sidosryhmien odotukset ovat perinteisesti olleen toimin-

nan kannalta etusijalla, mutta viime aikoina myös liiketoimintaan liittyvien ja yhteis-

kunnallisten sidosryhmien vaikutus on kasvanut. Sisäiset sidosryhmät, kuten omis-

tajat, johto ja henkilökunta, ovat kiinteässä suhteessa yritykseen ja antavat omaa 

työpanostaan tai varallisuuttaan yrityksen tavoitteiden ja liiketoiminnan kasvun to-

teuttamiseksi. Yrityksen taloudelliset sidosryhmät kuuluvat olennaisesti yrityksen 

liiketoimintaan. Asiakkaiden luoma kysyntä ratkaisee lopulta menestyksen markki-

noilla ja mahdollisuudet vastuulliseen liiketoimintaan. Toiminnan rahoittajat arvioi-

vat yrityksen kykyä suoriutua velvoitteistaan ja sen kiinnostavuutta rahoituksen 

kohteena. Yhteiskunnallisilla sidosryhmillä, kuten verottaja ja muut julkishallinnon 

toimivat sekä kansalaisjärjestöt ja media, ei varsinaisesti katsota olevan taloudelli-

sesta kiinnostusta yrityksen liiketoimintaa kohtaan. Mutta ne vaikuttavat itse toi-

minnallaan yrityksen toimintaan, joten yrityksen on tärkeää tunnistaa kaikki toimin-

taan olennaisesti liittyvät sidosryhmät. Yrityksen raportoinnin tulee vastata sidos-

ryhmien tietotarpeisiin ja sidosryhmällä on oikeus esittää näkemyksensä liiketoi-

minnan vastuullisuutta koskeviin tavoitteisiin, jos sillä on tunnistettava asema ja 
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rooli tavoitteiden toteuttamisessa. (Boerner, 2013, 28; Harmaala & Jallinoja, 2012, 

21, 65–67) 

 

Eri sidosryhmiä kiinnostavat yhtiön toiminnan eri puolet. Vastuullisuuden näkökul-

masta erityisesti pörssiyhtiöiden on huomioitava yksityisten ja institutionaalisten si-

joittajien vaikutusvalta yrityksen toimintaan. ”Yritysten vastuullista toimintaa painot-

tavien sijoittajien määrä ja merkitys on kasvanut viime vuosien aikana ja yritysten 

odotetaan kykenevän raportoimaan muun muassa vastuullisen toiminnan tuomista 

liiketoimintahyödyistä entistä tarkemmin” (Koipijärvi & Kuvaja 2017, 126). Länsi-

maissa pääomamarkkinoiden avauduttua on siirrytty oman pääoman ehdoin ta-

pahtuvaan toiminnan rahoittamiseen ja erityisesti ulkomaisen pääoman, ja sijoitus-

rahastojen yleistyminen on muuttunut entistä nopeammaksi ja kasvottomammaksi. 

Yrityksen taloudellinen epäonnistuminen ja riskienhallinnan laiminlyönti voi nope-

asti aiheuttaa pääoman vetäytymisen, osakurssin laskun ja uuden pääoman hou-

kutteleminen yritykseen vaikeutuu. Varsinkin eläkerahastot arvioivat yritysten toi-

mintaa pitkällä aikavälillä ja niiden intresseissä on vakaan ja kestävän liiketoimin-

nan luominen yhteiskuntaan. Osa rahoituslaitoksista on alkanut tarjota sijoitus-

mahdollisuuksia vastuullisesti toimiviin yrityksiin ja sijoituspäätöksiä perustellaan 

taloudellisen tiedon lisäksi arvioimalla myös yritysten yhteiskunnallista vastuulli-

suutta. Rahastot, jotka ovat laatineet eettiset ohjeet varainhallintansa tueksi jättä-

vät todennäköisesti sijoittamatta mielestään epäeettisiin kohteisiin. Eettisten sijoi-

tusrahastojen kasvaessa myös muut rahoituslaitokset hyödyntävät yritysten rapor-

toimaa vastuullisuustietoa laajemminkin yritysanalyyseissään. (Könnölä & Rinne 

2001, 92–94.) 

 

2.4.1 Sidosryhmäteoria 

 

Yksi yritysten yhteiskuntavastuusta erottuva teoria on sidosryhmäteoria (englan-

niksi stakeholder theory). Teoria kuvaa yritysten yhteiskuntavastuuta sidosryhmien 

näkökulmasta. Sidosryhmäteorian mukaan yritys on vastuussa kaikille sidosryhmil-

leen, yritykset ovat olemassa sidosryhmiään varten tai niiden kautta. Näkemyksen 

mukaan esimerkiksi sosiaalisen vastuun raportointi on välttämätöntä, jotta yritys 

voi vastata sidosryhmiensä tarpeisiin. (Bhimani, Silvola, Sivabalan 2016, 80)  
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Sidosryhmäajattelu yhdistää yrityksen liiketoiminnan ja etiikan. Taloudellisten suo-

rituskykymittareiden lisäksi yritysten tulisi pyrkiä vaikuttamaan sidosryhmiinsä ja 

vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen tulisi sisältää sekä yrityksen sisäiset pro-

sessit että tunnistetut yrityksen sidosryhmät. (Bhimani et al. 2016, 81; Kujala 2007, 

Könnölä & Rinne 2001, 26) 

 

Carroll (1999, 290) yhdistää sidosryhmäajattelun yhteiskuntavastuuseen seuraa-

vasti; ” sidosryhmäajattelu yksilöi sosiaaliset tai yhteiskunnalliset velvollisuudet 

määrittelemällä yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeimmät yhteiskunnalliset ryh-

mät tai henkilöt, joihin yrityksen tulee reagoida.” Juutisen (2016, 30) mukaan ”si-

dosryhmänäkökulmasta oleellista on tunnistettujen sidosryhmien odotusten välisen 

oikean suhteen ja tasapinon hyödyntäminen. Tällöin vastuun toteutumista tarkas-

tellaan yrityksen omistajien ja avainsidosryhmien odotusten näkökulmasta niin, 

että yrityksen toiminnasta aiheutuvia haittoja pyritään vähentämään ja syntyneitä 

hyötyjä maksimoimaan.”  

 

Sidosryhmäteorialla luodaan puitteet sidosryhmien johtamisen käytännöille ja liike-

toimintatavoitteiden saavuttamiselle. Yritysten päätehtävä on tuottaa kannattavaa 

liiketoimintaa ja luoda liiketoiminnalle kasvua. Tässä tehtävässä kaikkien sidosryh-

mien edut tulee huomioida, koska jokainen sidosryhmä toimii oman harkintansa 

varaisesti eikä pelkästään sen vuoksi, että se kykenee edistämään yksittäisen si-

dosryhmän, esimerkiksi osakkeenomistajien, etuja. Sidosryhmäteoria ei pelkäs-

tään kuvaa olemassa olevaa tilannetta tai ennusta toiminnan syy-seuraussuhteita 

vaan ottaa huomioon asenteet, rakenteet ja käytännöt, joilla sidosryhmiä hallitaan. 

Sidosryhmäsuhteet syntyvät erilaisiin arvoihin perustuvassa vuorovaikutuksessa, 

joten yrityksen sidosryhmien hallinta edellyttää strategisia toimintatapoja ja tarkoin 

määriteltyä yrityspolitiikkaa. Avoin vuorovaikutus sidosryhmien välillä ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että yrityksen kaikki sidosryhmät osallistetaan tasapuolisesti kaikkiin 

prosesseihin ja päätöksiin. Sidosryhmät tulisi nähdä erityisen tärkeinä yrityksen 

toiminnan vastuullisuuden arvioijina ja tämän vuoksi sidosryhmät tulee ottaa huo-

mioon toiminnan suunnittelussa, käytännön toteutuksessa ja mittaamisessa. 
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(Donaldson & Preston 1995, 66–67; Friedman & Miles 2002,15,16; Könnölä & 

Rinne 2001, 28) 

 

Donaldson & Prestonin (1995) malli jakaa sidosryhmäteorian kolmeen osaan; ku-

vaava/empiirinen, instrumentaalinen ja normatiivinen sidosryhmäteoria. 

 

 

Kuvio 6. Kolme näkökulmaa sidosryhmäteoriaan (Donaldson & Preston 1995). 

 

Kuvaava (englanniksi descriptive) näkökulma sidosryhmäteoriaan nimensä mukai-

sesti kuvaa mitä yritys on ja millaisia yhteiskunnallisia arvoja tai kilpailukykyisiä 

etuja sillä on käytössään. Yrityksen toiminnan luonne ja johtamistapa kuvaavat yri-

tyksen ominaisuuksia ja miten se käyttäytyy. Donaldson & Prestonin (1995, 66, 

70) mukaan diskriptiivinen näkökulma yhdessä instrumentaalisen ennusteen 

kanssa toimii viitekehyksenä sille mikä on merkityksellistä yritykselle muodostuvan 

sidosryhmäkonseptin kannalta. Näkökulma tuottaa selittäviä ja ennakoivia ehdo-

tuksia liiketoiminnalle.  

 

Instrumentaalista sidosryhmäteoriaa käytetään yhdessä kuvailevan teorian 

kanssa. Tällöin esimerkiksi tilastollisin menetelmin pyritään tunnistamaan yhteydet 

tai yhteyksien puuttuminen sidosryhmien ja yrityksen asettamien tavoitteiden saa-

vuttamisen välillä. Tutkimukset voivat perustua myös suoriin havaintoihin tai haas-

tettuihin, joilla voidaan ymmärtää miten sidosryhmien moraaliset periaatteet 



 
 

33 

vaikuttavat yrityksen kannattavaan liiketoimintaan. Instrumentaalinen sidosryhmä-

teoria näkee sidosryhmien vaatimukset ja niiden toteuttamisen keinona saavuttaa 

yrityksen omat tavoitteet. (Donaldson & Preston 1995, 71)  

 

Normatiivinen -teoria tulkitsee millaisia sidosryhmien moraaliset arvot ja käsitykset 

ovat riippumatta onko sidosryhmien hallinnalla vaikutusta yrityksen suorituskykyyn. 

Normatiivista -teoriaa pidetään perustana koko sidosryhmäajattelulle. Yritysten toi-

minnan ja johtamisen kannalta teoriaa käytetään tulkitsemaan mitä asioita pitäisi 

tehdä ja miten jotain asioita pitäisi hoitaa ja mihin yrityksen tulisi pyrkiä, jotta se 

ymmärtäisi sidosryhmiensä toiveet ja itsearvot. (Donaldson & Preston 1995, 71, 

88)  

 

Yllä kuvattu malli muodostaa koko sidosryhmien johtamisen filosofian. Friedman & 

Miles (2002, 17) haastavat teorian puhtaasti kuvailevaa havaintoa, jossa yritys tun-

nistamalla sidosryhmät ja toiveet voisi saavuttaa asettamansa taloudelliset tavoit-

teet. Sidosryhmien vahva johtaminen edistää yrityksen taloudellista suorituskykyä, 

joten yrityksen tulee ymmärtää, millaisessa sidosryhmien rakenteessa se toimii. 

Mitkä arvot ja normit sidosryhmien toimintaa ohjaavat ja miten yleiset normatiiviset 

argumentit kannanottojen tukena ohjaavat muita yhteiskuntavastuun teorioita. Si-

dosryhmäteoria toimii perustana yrityksen strategiselle päätöksenteolle, Friedman 

& Miles (2002) jatkavat.  
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3 VASTUURAPORTOINTI 

 

Yritykset ovat alkaneet hahmottaa yhteiskuntavastuutaan mallin mukaan, jossa nii-

den toiminnalla on taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vastuita. Raskaan teolli-

suuden myötä ensisijaisesti mittareita on kehitetty ympäristöasioille, kuten päästö-

jen vähentäminen. Vähitellen kaksi muutakin näkökulmaa eli sosiaalinen- ja talou-

dellinen vastuu ovat alkaneet saada sijaa yritysten vastuuraportoinnissa. (Koipi-

järvi & Kuvaja, 2017, 18) 

 

Yrityksen kyky jakaa tietoa on sen arvokkain aineeton resurssi, jonka avulla voi-

daan saavuttaa merkittävää kilpailukykyä markkinoilla. (Lin 2007, 114) Toimin-

taympäristön jatkuva seuraaminen ja yrityksen sidosryhmien tarpeiden tunnistami-

nen ja vuoropuhelu ohjaavat yrityksen johtamista. Vastuulliset yritykset ovat pa-

remmin selvillä arvoketjuihinsa liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista, kun vas-

tuullisen toiminnan näkökulmat otetaan osaksi yrityksen tulevaisuuden tarkoitusta, 

visiota ja koko strategiaa. Strategisesta päätöksestä jakaa avoimesti tietoa on tul-

lut eettisen vuorovaikutuksen muoto. Yrityksen haluttomuus jakaa tietoa toimin-

nastaan nähdään päinvastoin epäeettisenä liiketoimintana, Lin (2007) jatkaa.  

 

Vastuullinen yritys kertoo toimistaan omaehtoisesti ilman lainsäädännön pakotta-

vaa vaikutusta. Yhteiskunnan normit ja säännöt pakottavat osaltaan yrityksiä ra-

portoimaan sosiaalisista toimistaan. Yhteiskunnallinen painostus ajaa ensisijai-

sesta yrityksiä raportoimaan vastuullisesta toiminnastaan (Bhimani et. al. 2016, 

77, 80) Yritykset voivat raportoida vastuullisuustyöstään, vaikka valmiita mittareita 

ja tai pitkäaikaista toiminnan seurantaa ei vielä olisikaan saatavilla. Sanotaan, että 

hyvä yhtiö on harvoin otsikoissa, joten yrityksen tulee huolehtia toimivista viestintä-

kanavista niin kansalaisyhteiskunnan kuin myös omien työntekijöidensä suuntaan. 

Tiedon jakaminen ja avoin keskustelu vastuullisuudesta rohkaisee myös muita 

alan toimijoita raportoimaan vastuullisuuteen ja samalla normit ja standardit alka-

vat tulla osaksi liiketoiminnan arkipäivää. Systemaattinen tiedonkeruu ja tulosten 

julkaiseminen säännöllisesti samanmuotoisessa formaatissa on yritykselle osa 
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arvokasta vastuullisuustyötä ja näiden pohjalta vastuullisen liiketoiminnan arvioijat 

voivat kehittää omia arviointikriteereitään.  

 

1990-luvulla raportoinnille ei ollut vielä yhtenäisiä suosituksia tai ohjeistuksia ja jo-

kainen yritys saattoi valita miten ja mistä aiheista se raportoi. Tuolloin raportit oli-

vat laajennettuja ympäristötyön esitteitä, joiden tarjoamiin tietoihin sidosryhmät 

suhtautuivat epäluuloisesti. Raportoinnin yleistyessä ja ohjeiden vakiintuessa koko 

vastuullisuusraportointi alkoi systematisoitua ja nykyisin raportointi on isossa roo-

lissa etenkin pörssiyhtiöissä. Taloudellisen ja sosiaalisen vastuun tasapainottami-

nen on suurimmalle osalle yrityksiä haasteellista ja raportointikäytännöissä näh-

dään siksi suurta vaihtelua. Pääosin yritysten sosiaalisen vastuun raportointi on 

vapaaehtoista toimintaa, jolla sosiaalisesti vastuullisesta toiminnasta tehdään tiliä 

ulkopuolisille sidosryhmille. (Bhimani et. al. 2016, 77; Koipijärvi & Kuvaja 2017, 34) 

Kun dataa on paljon, tärkeintä on valita vastuullisuusraportointiin yrityksen toimin-

nan luonteen ja sidosryhmien vaatimusten kannalta vain olennaiset asiat. Kaikkea 

tarvitse raportoida. 

 

Raportoinnin tarkoitus on kertoa vastuullisuustyön lähtökohdista ja sille asetetuista 

tavoitteista. Raportti kertoo saavutuksista ja perustelee miksi joitakin tavoitteita ei 

ehkä saavuteta. Raportin tulisi katsoa tulevaisuuteen ja arvioida mahdollisten tule-

vien muutosten riskejä ja mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Hyvä raportointi tuo lisä-

arvoa strategiselle johtamiselle ja integroi vastuullisuustyön osaksi liiketoimintaa ja 

kehittää sitä. Koipijärvi & Kuvajan (2017, 34, 35) mukaan parhaimmillaan rapor-

tointi vastaa sidosryhmien odotuksiin tarjoten sijoittajille vertailukelpoista informaa-

tiota päätöksenteon tueksi. ”Tietoon perustuva talous perustuu tiedon jakamisen 

etiikkaan ja yritysten ratkaisevaan rooliin tiedon jakajina ja vuorovaikutuksen mah-

dollistajina” (Lin 2007, 114).  
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3.1 Sosiaalinen vastuuraportointi 

 

Motivaatio yrityksen eettiselle raportoinnille on luoda yrityskuvaa ja uskottavuutta 

sen sidosryhmissä. Vielä vuonna 2002 tärkeimpänä syynä raportoinnin aloittami-

selle oli julkinen paine, joka osaltaan oli myös tärkeä syy raportointikäytäntöjen ke-

hittymiselle. (Adams 2002, 244–245) Epävarmuuden vähentäminen eli tiedon li-

sääminen, näyttäisi nykytutkimuksen mukaan olevan suurin motivaatiotekijä yh-

teiskuntavastuuraportoinnin aloittamiselle. (Bhimani et al. 2016, 96, 97) 

 

Yritysten raportoinnista on tullut yhteiskuntavastuun esittämiseen normi vapaaeh-

toisuuden sijaan ja raportoimatta jättäminen tulkitaan asioiden piilottamiseksi. 

Vaikka raportoinnilla yritys voi rakentaa yhteiskuntavastuusta itselleen erottautu-

mistekijän. Bhimani et. al. (2016, 96–97) tutkimuksen mukaan vastuuraportointi ei 

välttämättä kuitenkaan kykene nostamaan kestävää suoritus- tai kilpailukykyä kor-

keammaksi.  

 

Adams (2002, 225) jakaa yhteiskuntavastuun raportointiin vaikuttavat tekijät yritys-

kuvaa luoviin tekijöihin, joita ovat yrityksen koko, ikä, taloudellinen suorituskyky, 

päätöksentekoprosessit, taloudelliset tunnusluvut. Yleisiin tekijöihin, joita ovat 

maantieteellinen sijainti, poliittinen, - taloudellinen- ja sosiaalinen konteksti, kult-

tuurillinen konteksti ja media. Ja sisäisiin tekijöihin, joita ovat prosessit, yrityksen 

johdon ja hallituksen toimet, organisaatiorakenne ja hallinnolliset toimet, sijoitta-

jaympäristö, asenteet raportointia kohtaan, ymmärrys raportoinnin kustannuksista 

ja hyödyistä ja yrityskulttuuri. 

 

Yritysten yhteiskunta- ja sosiaalisen vastuun teoriaa on rakennettu näihin päiviin 

saakka ilman, että siinä on huomioitu itse yritysten raportoinnin teoriaa. (Adams 

2002, 245.) Akateemisesti hyväksyttyjen normien ja standardien puuttuessa sosi-

aalisen vastuun raportointiohjeista, käytännössä yritysten yhteiskuntavastuu on 

tällä hetkellä erottautumistekijä muista kilpailijoista. Luodakseen varsinaista kilpai-

luetua yrityksen tulee kasvattaa ja ylläpitää luottamusta sidosryhmiinsä. 
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Vastuuraportoinnin tulisi huomioida perinteisten ESG -mittareiden (Environment, 

Social and Governance) tai Code of Conduct -toimintaperiaatteiden lisäksi luotta-

musta vähentävät tekijät ja raportoida erityisesti luottamusta lisäävistä toimistaan 

avoimesti sidosryhmille ja pyrkiä synnyttämään avointa vuoropuhelua koko yhteis-

kuntaan.  

 

3.2 Vastuullisuuden arviointi  

 

Tiedon saatavuuden parantuessa vastuullisen liiketoiminnan arviointimenetelmät 

kehittyvät, on kyse sitten arvioinnista mikä keskittyy eettiseen arviointiin tai arvioin-

tiin yritysten vastuullisuudesta strategisena liiketoimintana. Strategisiin arviointime-

nelmiin liitetään eettisyyden kriteereitä ja päinvastoin. Yritysten eettisyyttä arvioivat 

siihen erikoistuneet tahot, jotka myyvät palvelujaan lähinnä eettisille rahastoille. 

Strateginen arviointi arvioi yrityksen vastuullisuutta sen pitkän aikavälin kannatta-

vuuden kannalta. Tällöin pyritään arvioimaan toiminnan riskejä ja mahdollisuuksia. 

Arviointimenetelmien kehittyessä keskustelu yritysten vastuullisen liiketoiminnasta 

ja eettisen sijoittamisen kannattavuudesta on yhä ajankohtaisempaa. (Könnölä & 

Rinne, 2001, 96, 100, 102) 

 

Arvioitaessa ekologista, sosiaalista ja taloudellista toimintaa yhdessä, ristiin arvi-

ointi antaa tietoa tarkasteltavan yhtiön vastuullisuudesta, mutta myös näkemystä 

sen kannattavuudesta ja tulevaisuuden kasvupotentiaalista. Sidosryhmistä sijoitta-

jat ovat vahva ja jatkuvasti kasvava vastuullisuuden muutosvoima. ”Sijoittajien 

kasvanut kiinnostus yritysvastuuta kohtaan on osoitus sen kyvystä luoda ja säilyt-

tää yrityksen arvoa. Vastuuta arvioidaan osana sijoituspäätöksentekoa varmis-

taen, että sijoitustoiminta on niin sijoittajan oman toimintaympäristön kuin yhteis-

kunnan näkökulmasta hyväksyttävää” (Juutinen 2016, 42, 64). Sijoittajilla on eni-

ten vaikutusvaltaa ylimpään johtoon ja erityisesti pörssiyhtiöissä he puhuvat halli-

tusammattilaisten kanssa niin sanotusti samaa kieltä. Vastuullisen liiketoiminnan 

yritysarviointi perustuu nykyisin pitkälti sijoittajien ja sijoittajaryhmien arvioihin yhti-

öistä. Tämänhetkinen sijoittajainformaatio, analytiikka, raportointi ja vuosikerto-

mukset perustuvat pääosin mitattavaan, näkyvään tietoon. Aineettoman pääoman 

integroiminen osaksi vastuuraportointia tuottaa sijoittajille uutta tietoa pidemmän 
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aikavälin tuotannontekijöistä ja toimintaympäristöstä. Samalla pörssiyhtiöiden tulee 

olla huolellisia ja varovaisia raportoidessaan tulevaisuuden ennusteistaan, jotta 

markkinoiden luottamus yritystä kohtaan ei horju. Yritysten eettisten ohjelmien tu-

lisi vastata ihmisten sosiaalisen käyttäytymisen malleihin ja arvoihin. Sosiaalinen 

vastuuraportointi yhdistettynä yrityksen muuhun vastuullisuusraportointiin sitoo yh-

teen useita arvoa tuottavia ulottuvuuksia ja parantaa sijoittajille tuotettua informaa-

tion laatua.  

 

Arviointimenetelmien kehittyessä keskustelu vastuullisen liiketoiminnan ja eettisen 

sijoittamisen kannattavuudesta on yhä ajankohtaisempaa ja tulee kiihtymään.  

Eettisen arvioinnin pohjalta sijoittajat voivat pyrkiä vaikuttamaan yritysten liiketoi-

mintaan välttämällä sijoittamasta epäeettisesti toimiviin yrityksiin tai vaatimalla 

muutoksia sijoittamiinsa yrityksiin. ”Yritysvastuu voi vaikuttaa sekä nykyiseen että 

tulevaan kassavirtaan myynnin muutoksina liiketoimintaan kohdistuvien odotuk-

sien vuoksi. Mikäli yritys ei ymmärrä tai ota huomioon toimintaympäristön tai sidos-

ryhmien vaatimuksia myynti voi laskea. Päinvastoin jos yrityksen kilpailijat eivät 

toimi vastuullisesti voi myynti kasvaa, jolloin yritysvastuu toimii kilpailukykyyn posi-

tiivisesti vaikuttavana tekijänä” (Juutinen 2016, 68–69).  

 

Tärkeintä yhtiön vastuullisessa toiminnassa on yhteisöjen välinen luottamus, jolloin 

ollaan valmiita vastaamaan niihin odotuksiin, joita yritystä kohtaan on herätetty. 

Vastuullinen liiketoiminta sopii niille yrityksille, joilla on aito halu toimia luottamuk-

sellisesti ja sitoutuneesti yhdessä sidosryhmiensä kanssa pitkällä aikavälillä. Ja 

niille ketkä, uskovat hyvän johtamisen ja sidosryhmäsuhteiden olevan perusta si-

joitetun pääoman tuottavuudelle. (Parviainen 2019) 
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4 SOSIAALINEN PÄÄOMA JA INSTITUTIONAALINEN LUOTTAMUS 

YRITYKSEN SOSIAALISEN VASTUUN ILMENTÄJINÄ 

 

Tämän päivän ilmiöille tyypillistä on niiden monialaisuus. Esimerkiksi sosiaalisen 

pääoman ja luottamuksen tutkimus perustuu sosiaalipsykologiaan, talouden ja or-

ganisaatioiden tutkimukseen ja filosofiaan eli yhteiskuntien ja demokratian tutki-

mukseen. (Blomqvist 1997, 271; Lönnqvist, Kujansivu, Antola 2005, 22) Kattava 

tieteellinen poikkileikkaus sosiaalisesta vastuusta, siihen yhdistettynä sosiaalinen 

pääoma ja sen elementtinä luottamus, vaatisi usean tieteenalan tutkimustiedon 

hyödyntämistä ja on mahdotonta tämän pro gradu -tutkielman puitteissa. Tässä 

tutkielmassa pääpaino on tarkastella sosiaalista pääomaa ja institutionaalista luot-

tamusta sosiaalisen vastuun ilmentäjinä yritys- ja organisaationäkökulmasta.  

 

Sosiaalinen pääoma yhdessä inhimillisen pääoman kanssa luo taloudellista kas-

vua ja lisää toiminnan tehokkuutta. Organisaation sosiaalinen pääoma, joka ilme-

nee korkeana luottamuksen tasona, näkyy organisaation jäsenten yhteistyöhaluk-

kuutena luovuuden ja uuden oppimisen kautta. Tämä helpottaa uusien vuorovaiku-

tusmuotojen ja innovatiivisuuden kehittymistä organisaatioissa. Yrityksen kaikki 

toimet, jotka lisäävät verkostoitumista, kommunikointia ja luottamusta, ovat tärkeitä 

osatekijöitä taloudellisen menestymisen kannalta, mutta myös tärkeitä koko orga-

nisaation arvonluontiprosessin näkökulmasta. Merkitykselliseksi organisaatioiden 

tarkastelun niiden institutionaalisessa kontekstissa tekee yrityksen tietoprossien 

analyysitaso ja onko sosiaalinen ja jaettu tieto olemassa ja missä muodossa. (Na-

hapiet & Ghoshal 1998, 245, 246; Juutinen 2016, 32–33)  

 

Pyrkiessään selittämään yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella saavutettavien tulosten 

eroja, sosiologit ovat alkaneet nostaa organisaatioiden luottamuspääoman merkit-

täväksi menestystekijäksi. Saavuttaakseen olemassaolon oikeutuksensa yhteis-

kunnassa, organisaatioiden tulisi painottaa kaikessa toiminnassaan rehellisyyttä. 

Esimerkiksi sosiaalisen toiminnan arviointien yhteydessä tulisi kiinnittää 
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rehellisyyteen vaikuttaviin seikkoihin, esimerkiksi kuinka yrityksen pitävät lupauk-

sensa ja onko toiminta uskottavaa. (Blomqvist 2008)  

 

Uskottavuuden luomiseksi yrityksen sosiaalinen pääoma tarvitsee tuekseen luotta-

muspääomaa. Luottamuspääoma tekee sosiaalisesta pääomasta jatkuvasti kehit-

tyvän, joustavan ja mukautuvan ja vähentää ristiriitaisten vaatimusten todennäköi-

syyttä. Korkea luottamus sosiaalisissa konteksteissa toimii byrokratiaa täydentä-

vänä ja tai jopa korvaavana tekijänä. (Multaharju 2006, 55; Blomqvist 2008; Hari-

salo & Miettinen 2010, 118–121, Inkinen et. al. 2017, 10)  

 

Sosiaalipsykologian alueella ja etenkin sosiaalisen vaihtoteorian mukaan sosiaali-

nen pääoma ja luottamus jakavat yhdessä oikeudenmukaisuuden ja vastavuoroi-

suuden normin -käsitteen. (Vanhala, Puumalainen, Blomqvist 2011, 487) Ihmiset 

kokevat toimintansa oikeudenmukaiseksi, kun toiminnalle on asetettu yhteiset ta-

voitteet, jotka voidaan saavuttaa. Asetettujen tavoitteiden eteen ollaan valmiita 

ponnistelemaan ylimääräistäkin, kunhan kokemus ”tehdään oikeita asioita” -täyt-

tyy. Ihmiset vuorovaikuttavat verkostoissa, jotka toimivat keskinäisen luottamus-

pääoman lähteenä. Verkostot luovat sosiaalista pääomaa esimerkiksi sosiaalisen 

aseman tai maineen muodossa ja jakavat vastavuoroisesti tietoa jäsenilleen. Näin 

syntyy vastavuoroisuuden normi -käsite. ”Sosiaalinen pääoma korostaa henkilö-

kohtaisia suhteita ja verkostoja, jotka tarjoavat perustan luottamukseen perustu-

valle yhteistyölle ja inhimillisen (aineettoman) pääoman kehittymiselle” (Nahapiet & 

Ghoshal 1998, 243).  

 

4.1 Aineettoman ja sosiaalisen pääoman suhde 

 

Yritysten pääoma jakautuu niiden aineettomaan ja fyysiseen pääomaan. Aineetto-

mat resurssit tukevat taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja hyvä kannatta-

vuus, likviditeetti ja vakavaraisuus ovat ehto taloudelliseen menestykseen. Inves-

toinnit aineettomaan pääomaan on riskialttiimpia kuin fyysiset investoinnit koneisiin 

ja laitteisiin, joiden tuotannon tehokkuus ja tuottavuus on laskettavissa matemaatti-

sin luvuin. (Lönnqvist et al. 2005, 21)  
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Aineetonta pääomaa on vaikea pukea sanoiksi ja käsitteiksi. Aineeton pääoma ja 

inhimillinen pääoma -termejä käytetään usein toistensa synonyymeinä. Aineeton 

pääoma kuitenkin sisältää inhimillisen pääoman lisäksi suhde- ja rakennepää-

oman, mutta myös sosiaalisen pääoman Kaikille aineettoman pääoman lajeille on 

tyypillistä niiden arvon ja mitattavuuden haasteet ja omistajuuden eri muodot. Yri-

tykset voivat suojata uusien innovaatioiden omistajuutta ja käytettävyyttä esimer-

kiksi patentein, mutta niiden kehitykseen tarvittavaa inhimillistä luovuutta ei voi os-

taa, myydä tai vaihtaa kiinteään omaisuuteen. Innovaatioiden hyödyntämiseen tar-

vittava osaaminen siirtyy kilpailijalle, jos työntekijä vaihtaa paikkaa tai eläköityy. (I. 

(Inkinen et. al. 2017, 10; Lönnqvist et al. 2005, 21) 

 

Perusvaatimuksena uuden aineettoman pääoman kehittymiselle pidetään mahdol-

lisuutta hyödyntää olemassa olevaa tietoa osana eri yhteisöjen tietoa. Näin ollen 

sosiaalinen pääoma voidaan nähdä yhtenä aineettoman pääoman ulottuvuuksista, 

mikä kulkee ikään kuin kaikkien muiden aineettoman pääoman lajien, inhimillisen- 

suhde- ja rakennepääoman läpi, mahdollistaen uuden tiedon luomisen ja jakami-

sen institutionaalisissa rakenteissa.  

 

Sosiaalisen toiminnan lähteenä toimivat ihmisten väliset sosiaaliset suhteet. Sosi-

aalista pääoma ilmenee organisaation sisällä, että sen sidosryhmissä kuten yrityk-

sen suhteissa asiakkaisiin, toimittajiin ja liikekumppaneihin. Lisäksi sosiaalista 

pääomaa ovat yritykset arvot, periaatteet, normit ja käytännöt, joiden mukaan or-

ganisaation jäsenet toimivat ja joihin he toiminnallaan sitoutuvat. Sosiaalinen pää-

oma toimii ihmisten välisen kanssakäymisen mahdollistajana. Toisin kuin muut ai-

neettoman pääoman muodot, sosiaalinen pääoman on osapuolten yhteisessä 

omistuksessa johon yksilöllä ei voi olla yksinoikeutta. (Nahapiet & Ghoshal 1998, 

243, 244, 247; Juutinen 2016, 74) ”Ihmiset eivät valitse sosiaalista pääomaa vaan 

se valitsee heidät” (Harisalo & Miettinen 2010, 118–121).  
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Kuvio 7. Aineettoman ja sosiaalisen pääoman suhde (Lönnqvist et al. 2005, 23). 

 

Sosiaalinen pääoma käsittää yrityksen verkostot ja käytettävissä olevat ja potenti-

aaliset resurssit, jotka voidaan ottaa käyttöön verkoston avulla. Verkostoissa teh-

dään perinteistä sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja tarjotaan osapuolille uusia ta-

poja ratkaista ongelmia. Verkostojen avulla yritykset voivat hyödyntää tietoja, joihin 

heillä ei muuten olisi pääsyä (Lönnqvist et al. 2005, 22; Nahapiet & Ghoshal 1998, 

243; Juutinen 2016, 34) Hyvät sosiaaliset verkostot ja niiden väliset siteet vaikutta-

vat vuorovaikutukseen nostavat luottamuksen tasoa verkoston jäsenien välillä. (Lin 

2007, 423) 
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Kuvio 8. Aineettoman pääoman kehittyminen sosiaalisen pääoman ulottuvuuksien 

kautta. (Nahapiet & Ghoshal 1998, 251) 

 

Sosiaalinen pääoma on osa kaikkea aineetonta pääomaa. Nahapiet & Ghoshal 

(1998, 244) tarkastelevat sosiaalista pääomaa sen kolmen, rakenteellisen, kognitii-

visen ja suhteellisen ulottuvuuden (dimensio) kautta. Rakenteellisella (englanniksi 

structural) dimensiolla tarkoitetaan tapaa, joka liittyy toimijoiden välisiin yhteyksiin, 

ketä tavoitetaan ja miten. Rakenteelliseen ulottuvuuteen kuuluu verkostosuhteiden 

olemassaolo tai niiden puuttuminen sekä organisaatiorakenne. Rakenteellinen 

ulottuvuus luo pohjan uuden aineettoman pääoman kehittymiselle ja tiedon jakami-

selle. Kognitiivinen (englanniksi cognitive) dimensio on organisaatiossa tapahtu-

vaa tulkintaa ja esityksiä, esimerkiksi organisaatiossa sovittu yhteinen termistö ja 

kieli. Organisaatiossa jaetut tarinat (narratiivit) perustuvat kertojan näkemykseen 

tapahtumista ja voivat olla joko fiktiivisiä tai perustua totuuteen. Oikein johdetun 

yhteisen organisaatiokielen ja sovittujen termistöjen kautta jäsenet luovat kyvyk-

kyyttä luoda uutta aineetonta pääomaa ja jakaa tietoa. Suhteellinen (englanniksi 

relational) dimensio kuvaa verkoston toimijoiden henkilökohtaisia suhteita ja sitä 

mikä vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä. Ulottuvuudella viitataan suhteiden avulla 
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luotaviin tai käytettäviin resursseihin kuten sosiaaliset motiivit, luottamus, normit, ja 

identiteetti. Toimijoilla tulee olla motivaatio ja halu luoda uutta aineetonta pääomaa 

ja jakaa tietoa sekä organisaation sisällä että sen sidosryhmille.  

 

Kaikkia kolmea ulottuvuutta yhdistää niiden ominaisuus muodostaa sosiaalisia ra-

kenteita ja helpottaa toimia rakenteiden sisällä. Sosiaalisen pääoman ulottuvuudet 

eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ne täydentävät ja vahvistavat toisiaan. Poliit-

tisten, taloudellisten ja sosiaalisten toimijoiden on kyettävä löytämään toisensa ja 

luomaan rakentavia keskinäisiä suhteita, jotta ihmisten halu noudattaa sosiaalisen 

pääoman normeja on mahdollista. Asioiden vähättely tai puuttumattomuus lisää 

epäluottamusta. Sosiaalinen pääoma tarvitsee siis tuekseen luottamuspääomaa 

uskottavuuden luomiseksi. Luottamuspääoma tekee sosiaalisesta pääomasta jat-

kuvasti kehittyvän, joustavan ja mukautuvan ja vähentää ristiriitaisten vaatimusten 

todennäköisyyttä. Se saa ihmiset kokemaan toimintansa oikeudenmukaisena ja 

toimimaan vastavuoroisuuden normin mukaan sen edistämiseksi ja vahvista-

miseksi. (Harisalo & Miettinen 2010, 118–121, Inkinen et. al. 2017, 10)  

 

Vastuullinen, eettisesti korkeatasoinen johtaminen tuottaa positiivia henkilöstövai-

kutuksia ja vastuullisella liiketoiminnalla ja johtamisella on myönteisiä vaikutuksia 

organisaatioon sitoutumiseen, jolla taas on monia organisaation kannalta myöntei-

siä vaikutuksia kuten esimerkiksi innovaatiokyvykkyys. Nahapietin & Ghoshalin 

(1998, 245) mukaan sosiaalinen pääoma lisää toiminnan tehokkuutta ja luottamus 

vähentää kalliita seurantaprosesseja.  

 

4.2 Sosiaalinen pääoma kilpailuetuna 

 

Yritysten on strategisesti ja valitsemiensa poliittisten päätöstensä kautta välttämä-

töntä kiinnittää huomiota pitkän aikavälin taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristö-

vastuulliseen toimintaansa. Yritysten yhteiskuntavastuu on paitsi eettistä vastuuta 

yhteiskunnalle ja ympäristölle, myös keino luoda yhteisiä arvoja. Yritykset halua-

vatkin proaktiivisesti vaikuttaa keskeisten sidosryhmiensä yhteiskunnalliseen hy-

vinvointiin, turvallisuuteen ja toimia yhteisen ympäristömme puolesta. 
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Sidosryhmien hyvinvoinnin kautta yritys voi savuttaa omia strategisia tavoitteitaan 

kuten markkinaosuuden kasvattaminen. (Du, Bhattacharya, Sen 2011, 1528)  

 

Nykyisessä tieto-orientoituneessa yhteiskunnassa organisaatiot nähdään tietova-

rastoina, joiden tärkein tehtävä on mahdollistaa tieto kaikkien saataville ja luoda 

uutta tietoa. Organisaation jäsenten tietämys poikkeaa organisaation jaetusta sosi-

aalisesta tietämyksen tasosta. Yksilö saattaa nähdä organisaation nykytilanteen 

hyvinkin eri tavalla kuin mitä yritys itse arvioi ennakoidessaan toimintaympäris-

tössä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Nahapiet & Ghoshal (1998, 246) Me-

nestyäkseen organisaatioiden tulisi jatkuvasti monitoroida toimintaympäristöään 

osana strategiatyötä ja käydä avointa vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa. En-

nakointi ja tietoon perustuva toiminta on osa organisaation prosesseja, jossa orga-

nisaation oma näkemys, havaitut hiljaiset signaalit ja jaettu sisäinen näkemys, oh-

jaa sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Tiedosta on tullut tulevaisuus – jos sitä ei 

osaa ennakoida voi vain reagoida.  

 

Sosiaalinen pääoma aineettoman pääoman luomisen ja kehityksen mahdollista-

jana, on merkittävä kilpailuetu ja tekijä taloudelliselle kasvulle johtuen sen kyvystä 

hyödyntää ja kehittää olemassa olevaa tietoa. Yritysten sidosryhmäyhteistyö ja 

vuorovaikutus eri toimijoiden kanssa luo verkostoja ja uutta tietoa, jota yrityksen on 

mahdollista hyödyntää sosiaalisen vastuun toimien toteuttamiseksi. Sosiaalisen 

pääoman käsitteen näkökulmasta kaikki sellaiset toimet, jotka lisäävät verkostoitu-

mista, kommunikaatiota ja luottamusta, ovat tärkeitä yrityksen taloudellisen me-

nestymisen kannalta. (Juutinen, 2016, 33.) Vuorovaikutuksen varmistamiseksi, yh-

tiön hallitutustyöskentelyyn voi kutsua aktiivisijoittajia ja vastuullisuuden puolesta-

puhujia.  

 

Organisaatio on sosiaalinen yhteisö, jossa tiedon prosesseja (luominen, siirto, ja-

kaminen) tehostamalla yritys voi saavuttaa erityistä kilpailuetua markkinoilla. Tieto 

ja tietoprosessit toimivat perustana kestävälle kilpailuedulle, jossa yritys luo ar-

vostrategiaa, jota muut eivät samanaikaisesti toteuta tai eivät pysty toistamaan 

sen luomia etuja. Sosiaalinen ja inhimillinen pääoma luovat lisäarvoa kestävän 
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kilpailuedun saavuttamiseksi. (Barney 1991, 102; Nahapiet & Goshal 1998, 242, 

256, 261)  

 

Yritysten sosiaalisesti vastuullinen toiminta ja sosiaalinen pääoma sen toteutta-

jana, luovat ja säilyttävät arvoa, kun niitä hyödyntämällä voidaan parantaa kilpailu-

kykyä, lisätä verkostoitumista, parantaa kustannustehokkuutta ja parantaa johdon 

ja työntekijöiden motivaatiota. Näin yritys luo uutta taloudellisesta kasvua uusien 

tuotteiden ja markkinoiden tunnistamisessa ja hyödyntämisessä ja pienentää it-

seensä kohdistuvia sijoitus- ja rahoitusriskejä. (Juutinen 2016, 59–60) Du et al. 

(2011, 1541–1542) tutkimuksen mukaan kuluttajan positiivinen kuva yrityksen yh-

teiskuntavastuullisista toimista, nostaa voimakkaasti luottamusta ja uskollisuutta 

yrityksen brändiä kohtaan. Sen sijaan, että yritys keskittyy parantamaan tarjo-

amiensa tuotteiden ominaisuuksia ja kilpailemaan hinnalla, tutkimuksen mukaan 

sosiaalisesti vastuullisen toiminnan osoittaminen nostaa yrityksen arvoa kuluttajien 

silmissä. Kuitenkin huomioiden, että yrityksellä on myös liiketoiminnallinen talou-

dellinen vastuu. Yhteiskuntavastuun avulla yritys luo sosiaalista arvoa, joka jatku-

vasti kiristyvillä globaaleilla markkinoilla voi olla ainoa tapa saavuttaa merkittävää 

kilpailuetua ja kasvattaa markkinaosuutta pitkällä aikavälillä.  

 

4.3 Inhimillisestä luottamuksesta institutionaaliseen luottamukseen 

 

Tietoon perustuvassa globaalissa toimintaympäristössä, luottamuksesta kasvaa 

yksi yritysten kriittisimmistä menestystekijöistä. Digitaalisuus ja viestintäteknologi-

oiden kehitys ovat muuttaneet tapaamme työskennellä. Työtä tehdään yhä enem-

män ajasta ja paikasta riippumatta virtuaalisissa työyhteisöissä, joissa esimiehen 

rooli voi olla sekä asiantuntija, että osa-aikainen esimies. Monikulttuurillisissa työ-

yhteisöissä työntekijöillä ei ole yhteistä kulttuurihistoriaa, johon peilata arvoja ja to-

tuttuja tapoja toimia. Yrityksen visio ja kulttuuri rakentuu työntekijöiden keskuu-

dessa, ketkä eivät tapaa toisiaan välttämättä koskaan. Tämän seurauksena ”vuo-

rovaikutukseen perustuva, ihmisten välinen luottamus työntekijöiden keskuudessa 

ja luottamus johdon ja esimiesten ja työntekijöiden välillä, voi muuttua hyvin 

ohueksi ja hauraaksi ja tosiasiallisesti työntekijöistä on tullut vähemmän luottavai-

sia” (Vanhala et. al. 2011, 486). Panostukset ainoastaan ihmisten välisen 



 
 

47 

luottamuksen kehittämiseen ja ylläpitoon eivät enää yksinään riitä tuomaan yrityk-

sille merkittävää kilpailuetua tietoon perustuvassa yhteiskunnassa. 

 

Kaikki sosiaalinen toiminta ja organisoituminen edellyttävät luottamusta. ”Luotta-

mus lisää tiedon vaihdantaa, edistää sitoutumista ja samalla vähentää vaihdanta-

kustannuksia, hierarkkisen kontrollin ja muodollisten sopimusten suhteellista mer-

kitystä” (Blomqvist 2008). On siis selvää, että luottamuksen kautta tapahtuva orga-

nisaatioon sitoutuminen lisää yritysten innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä kehittää uu-

sia tuotteita ja palveluita nykyisissä digitaalisissa yhteistyöverkostoissa  

 

Krotin ja Lewickan (2012, 225) mukaan luottamussuhde syntyy ensisijaisesti ih-

misten välisessä kanssakäymisessä ja vuorovaikutuksella on olennainen merkitys 

luottamusta luovana, ylläpitävänä ja vahvistavana voimana. Luottamuksen tehtävä 

on auttaa ihmisiä kehittymään ihmisinä ja ottaa toisensa huomioon arjen erilaisissa 

tilanteissa. Multaharju (2006, 55–56) esittää tutkielmassaan Zuckerin (1986) kaksi 

näkökulmaa luottamukseen, jonka mukaan ensimmäinen perustuu toimijoiden 

olettamukseen siitä, että muut vaihdantasuhteessa asettavat hyvän oman etunsa 

edelle. Toisen käsityksen mukaan vaihdantasuhteen alussa luottamus perustuu 

hyvään, mutta myöhemmässä vaiheessa oman edun tavoittelusta tulee oletettu ja 

hyväksytty tila. Yritykset voivat myös lähteä rakentamaan hyväntahtoisuutta ja 

toistensa tuntemista edistääkseen luottamuksellista ilmapiiriä (Colquitt, Lepine, Za-

pata & Wild 2011, 1013.) Laineen (2017, 157) sanoin ”näyttäisi siltä, että luotta-

muksen kokemus ja tunne, on keskeinen vastuulliseen toimintaan liittyvä välittävä 

muuttuja. Luottamuksen kokemus voi toimia vastuullisuuden liikkeelle panevana 

voimana ja vastuuta voidaan mitata luottamuksen kokemuksen kautta. Luottamuk-

sen kokemus heijastelee kaikkia vastuullisuuden osa-alueita.” 

 

Kuten muitakaan inhimillisen pääoman lajeja, luottamusta ei voi ostaa itselle tai 

siirtää toiselle. Luottamus on ansaittava tai lunastettava omalla toiminnalla. Luotta-

mus on dynaaminen ilmiö ja monet eri tekijät voivat vaikuttaa ennakoimattomasti 

toimijoiden keskinäiseen luottamukseen. Käsitykset ja odotukset muuttuvat ajan ja 

uusien kokemusten myötä ja olosuhteet, joissa organisaatiot toimivat muuttuvat. 

Nämä muutokset vaikuttavat aina jossain määrin siihen, kuinka toimijat arvioivat 
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keskinäisen luottamuksensa edellytyksiä ja sitoumuksia. Luottamuksen heikenty-

minen tai sen puute vaikuttaa ihmisten moraalikäsitykseen ja sosiaaliseen käyttäy-

tymiseen. Jos organisaation jäsenet alkavat ajaa vain omia etujaan, syntyy epä-

luottamuksen tila, jossa vastakkainasettelut ja konfliktit lisääntyvät. ”Epäluottamus 

heikentää tuloksentekoa ja tuottaa epätyydyttäviä tuloksia. Epäluottamus on huo-

mattava kustannustekijä kaikessa toiminnassa” (Harisalo&Miettinen 2010, 16, 25, 

31). 

 

3.3.1 Institutionaalinen luottamus sosiaalisen pääoman suhteellisena dimen-

siona ja sen elementit 

 

Yhteiskunnalla tai yrityksellä itsessään ei voi olla ominaisuuksia, joilla luottamusta 

rakennetaan tai vahvistetaan. Vain ihminen voi edistää tiedon luomista ja jaka-

mista vuorovaikutteisella inhimillisellä, luottamukseen perustuvalla, yhteistyöllä.  

 

Yhteiskunnan ja yritysten tehtävänä on toimia luottamuksen mahdollistajina, uudis-

tamalla rakenteita, arvioimalla ja raportoimalla toimenpiteiden tehokkuutta ja vai-

kuttavuutta. ”Liike-elämässä luottamus nähdään kokonaisarviointina yrityksen luo-

tettavuudesta, jollaisena yrityksen sidosryhmät sen mieltävät” (Harisalo & Mietti-

nen 2010, 14–15.) Yrityksiin, niiden toimintatapoihin ja prosesseihin sekä arvoihin 

ja kulttuuriin, liittyy vahvasti persoonaton luottamuksen elementin käsite, josta 

tässä tutkielmassa käytetään nimitystä institutionaalinen luottamus.  

 

Jo vuonna 2006 Sirpa Multaharju (97) luokitteli pro gradu -tutkielmassaan institu-

tionaalisen luottamuksen osatekijät neljään luokkaan; havaittu liiketoiminnan ja ih-

misten johtaminen, operatiivisen toiminnan tehokas ja varma organisointi, koettu 

oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka ja hyvä työnantajamaine. Nämä hän yhdisti 

kahden ulottuvuuden, organisaation kyvykkyyden ja oikeudenmukaisuuden alle.  
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Taulukko 2. Institutionaalisen luottamuksen määritelmä. (mukaeltu Multaharju 

2006) 

 

Vanhala, Puumala, Blomqvist jatkoivat ei -henkilöityvän luottamuksen selkeyttä-

mistä organisaatioon kohdistuvan luottamuksen tutkimuksessaan vuonna 2011. 

Tutkimuksen (Vanhala et. al. 2011, 485, 486) mukaan institutionaalinen luottamus 

on luottamusta, mikä kohdistuu yrityksen persoonattomiin organisatorisiin tekijöi-

hin. Näitä tekijöitä yrityksessä ovat visio ja strategia, ylin johto, johtoryhmän kyvyk-

kyys ja asettamat tavoitteet, teknologinen pätevyys, oikeudenmukaisuus ja oikeu-

denmukaiset prosessit, organisaation rakenne ja roolit, maine ja henkilöstöhallin-

non politikat. Multaharju (2006, 97) ja Vanhala et. al. (2011, 505) yhdistävät per-

soonattomat tekijät kahden ulottuvuuden, organisaation kyvykkyyden ja oikeuden-

mukaisuuden alle.  
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Kuvio 9. Institutionaalisen luottamuksen rakenne. (Vanhala et. al. 2011, 505) 

 

Organisaation kyvykkyys tarkoittaa yrityksen havaittua kyvykkyyttä johtaa sekä lii-

ketoimintaa, mutta myös ihmisiä. Kyvykkyyttä on operatiivisen toiminnan tehokas 

ja varma organisointi. Kyvykkyyden osatekijöitä ovat yrityksen maine yleisesti, tek-

nologia, vakaus ja ennakoitavuus, johto- ja johtaminen sekä työn organisoiminen.  

 

Oikeudenmukaisuus tarkoittaa oikeudenmukaista henkilöstöpolitiikkaa ja hyvää 

työnantajamainetta. Oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka perustuu yrityskulttuu-

riin, siitä nousevaan identiteettiin sekä vastavuoroisuuden normiin. Näiden taus-

talla ovat hyvää esimiestyöhön panostaminen, työntekijän ja yrityksen arvojen ja 

moraalin yhdenmukaisuus, avoimuus ja hyvä työilmapiiri, tiedonkulku ja vuorovai-

kutus sekä oikeudenmukaiset HRM-käytännöt. (Multaharju 2006, 98, 99; Vanhala 

et. al. 2011, 505)  
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Tässä pro gradu -tutkielmassa institutionaalinen luottamus on mallinnettu pää-

käsitteiden kyvykkyys ja oikeudenmukaisuus alle yhdistämällä Multaharjun (2006) 

ja Vanhala et.al. (2011) tutkimuksissa käytettyjä kuvailevia osatekijöitä seuraa-

vasti; 

 

 

 

Kuvio 10. Kyvykkyyden luokittelu ja osatekijät.  
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Kuvio 11. Oikeudenmukaisuuden luokittelu ja osatekijät. 
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5. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

5.1 Tutkimusstrategia 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää institutionaalisen luottamuksen elementtien 

esiintymistä suomalaisten pörssiyhtiöiden vastuullisuusraporteissa sosiaalisen 

vastuun näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksen avulla pyritään arvioimaan elementtien 

käytettävyyttä sosiaalisen vastuullisuuden mittarina osana yritysten sosiaalista 

vastuullisuusraportointia.  

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusotteella, jonka aineisto koostui kah-

deksan (8) suurimman suomalaisen pörssiyhtiön julkisista vastuullisuus- ja yritys-

vastuuraporteista, vuosiraportista ja vuosikertomuksesta. Tutkimus on strategial-

taan yksittäinen tapaustutkimus, jossa tavoitteena on ymmärtää mitä kaikkea il-

miönä sosiaalisesti vastuullinen toiminta, osana yrityksen yhteiskuntavastuuta, pi-

tää sisällään ja miten yhtiöt siitä raportoivat. Case -tutkimuksen tarkoituksena on 

tutkia tietty yksittäistapaus mahdollisimman tarkasti ja mahdollisesti esittää yhteen-

vetona toimenpidesuosituksia tai yleistyksiä. (Holopainen & Pulkkinen 2002, 20) 

Tutkimuskysymys itsessään sisältää tapaustutkimukselle tyypillisen ”miten” – kysy-

myksen ja jokainen yksittäinen yhtiön vastuuraportti -dokumentti voidaan nähdä 

tutkimuksen kannalta omana ”case” -tapauksena.  

 

5.2 Aineiston hankinta 

 

Tutkimuksessa analysoitavat dokumentit koostuvat suomalaisten pörssiyhtiöiden 

kirjallisessa muodossa julkaistuista vastuullisuus- ja yritysvastuuraporteista, vuosi-

raportista ja vuosikertomuksesta, raportointijaksolta vuoden 2019 toiminta. Doku-

mentit ovat julkisia ja ladattavissa PDF-muodossa yhtiöiden verkkosivuilta. Tutki-

mukseen valikoitui yhtiöitä mahdollisimman laajalti eri toimialoilta, yhtiön markkina-

arvon suuruusluokan mukaan (Aunola, 2020) ja sen mukaan onko tutkimukseen 

valittujen yhtiöiden vastuuraportteja palkittu Finsifin Vastuullisuusraportointikilpai-

lussa vuonna 2019. Kilpailun arviointiperusteluiden mukaan vastuullisuusraportit 

noudattavat hyviä raportointiperiaatteita ja ovat laadukkaita, joten niiden 
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analysointi tältä osin voidaan katsoa olevan luotettavampaa. (Finsif 2019) Sosiaali-

sen vastuun termien määrittelyvirheiden välttämiseksi, tutkimukseen valittiin vain 

suomen kielellä julkaistut yhtiöiden vastuuraportit.  

 

 

 

Taulukko 3. Tutkimuksen dokumenttiaineiston yhteenveto.  

 

5.3 Aineistoanalyysi 

 

Tässä tutkimuksessa analyysimenetelmänä käytettiin teorialähtöistä sisällönana-

lyysimenetelmää, jo tarkoituksena on tiivistää ja tulkita aineistoa teorian pohjalta. 

”Teorialähtöistä analyysiä katsotaan käytettäväksi silloin, kun aineiston analyysi 

perustuu jo olemassa olevaan teoriaan tai malliin ja mahdollinen uusi teoria perus-

tuu deduktiiviseen päättelyyn” (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

 

Tutkimus perustuu yhteiskuntavastuusta johdettuun sosiaalisen vastuun, sosiaali-

sen pääoman ja institutionaalisen luottamuksen teorioihin ja teorialla on vahva 

asema koko tutkimusprosessissa. Olemassa oleva teoria pyrkii vahvistamaan löy-

dösten merkitystä mahdollisen uuden teorian tai jatkotutkimusehdotusten tueksi. 

Teorialähtöinen sisällönanalyysi pyrkii samaan tutkittavasta ilmiöstä kuvauksen 

yleisessä ja tiivistetyssä muodossa ja analyysirungon tarkoitus on saada kerätty 

aineisto järjestetyksi johtopäätöksiä varten. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117) 

 

Vaikka tutkimus pääsääntöisesti noudattaa teorialähtöistä ajattelua, aineiston vahva 

rooli tutkimuksessa ohjaa myös teoriaa, joten tutkimuksen sisällönanalyysin voidaan 

Nro Yhtiö Toimiala

Suomen suurimmat 

yritykset 2020, sijoitus - 

markkina-arvon miljardia 

euroa, 6/2020 mukaan Raportti Lähde Palkittu

1

Elisa Oyj Tietoliikennepalvelut 9. Vastuullisuusraportti 2019

https://corporate.elisa.fi/attachment/elisa-

oyj/annual-report-

2019/Elisa_Vastuullisuusraportti_2019.pdf

Vastuullisuusraportointi 2019 

kokonaiskilpailun top 10, 

Ilmastonmuutos-sarjan 2019 top 9

2

Kesko Oyj Kulutustavarat ja pt-kauppa Vuosiraportti 2019

https://www.kesko.fi/globalassets/03-

sijoittaja/raporttikeskus/2020/q1/kesko_vuosiraport

ti_2019.pdf

Vastuullisuusraportointi 2019 

kokonaiskilpailun top 10, 

Ilmastonmuutos-sarjan 2019  top 9, 

Ihmisoikeudet-sarjan 2019 top 11, 

Ihmisoikeudet-sarjan 2019 top 11, 

Yritysten arvonluonti -sarjan 2019 top 

11

3
Kone Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 1. Yritysvastuuraportti 2019

https://www.kone.com/fi/Images/KONE_Yritysvastuur

aportti_2019_tcm18-95108.pdf

4

Neste Oyj Öljy ja kaasu 2. Vastuullisuusraportti 2019

https://ir-

service.appspot.com/view/ahBzfmlyLXNlcnZpY2UtaHJ

kchsLEg5GaWxlQXR0YWNobWVudBiAgNDdu5juCgw?l

anguage_no=1

5
UPM Kymmene Oyj Perusteollisuus 7. Vuosikertomus 2019

https://www.upm.com/siteassets/asset/investors/2

019/upm-vuosikertomus-2019.pdf

Yritysten arvonluonti -sarjan 2019 top 

11

6 Nokian Renkaat Oyj Autoteollisuus ja -tarvikkeet Yritysvastuuraportti 2019

https://dc602r66yb2n9.cloudfront.net/pub/web/atta

chments/publications/Nokian_Renkaat_yritysvastuur

7
Martela Oyj Kotitaloustarvikkeet Vastuullisuusraportti 2019

https://www.martela.com/fi/serve/vastuullisuusrapo

rtti-2019

Yritysten arvonluonti -sarjan 2019 top 

11

8
Sampo -konserni Rahoituspalvelut 5. Yritysvastuuraportti 2019

sampo.com/globalassets/vuosi2019/konserni/sampo

2019_yritysvastuuraportti.pdf
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katsoa olevan myös aineistolähtöistä. Vilkan (2014, 163) mukaan aineistolähtöi-

sessä sisällön analyysissä tutkija pyrkii löytämään tutkimusaineistosta tutkimuksen 

kohteena olevalle toiminnalle logiikkaa tai tyypillistä kertomusta. Yhdistämällä teo-

ria- ja aineistolähtöinen analyysi tutkimus noudattaa monimetodista (multimethod 

research) lähestymistapaa. Lähestymistapa eroaa perinteisestä mixed method -tut-

kimuksesta, jossa perinteisesti saman tutkimuksen alla yhdistetään eri aineistoja tai 

aineiston hankinnassa käytetään useita tiedonhankintamenetelmiä. (Pitkäniemi 

2015, Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, Vilkka 2005) 

 

Osana analyysia Koskinen, Alasuutari & Pelkonen (2005, 231) mukaan tyypillistä 

on, että aineistoon tutustuminen aloitetaan lukemalla aineisto useaan kertaan läpi, 

joten tutkijalla on tiedossaan ennen analyysia, mistä “tyypillistä kertomusta” etsitään 

ja keskeistä on tutkimusongelmaan vastaaminen. Teorian ohjaamana tutkimuksen 

sisällönanalyysi aloitettiin pelkistämällä. Tutkimusaineiston pelkistämisellä tarkoite-

taan sitä, että tutkimuksen kannalta merkityksetön informaatio karsitaan pois, mikä 

tässä tutkimuksessa tarkoittaa yritysten ympäristö- ja taloudellisen vastuun rajaa-

mista pois tutkittavista raporttikertomuksista ja analyysin keskittyminen ei -taloudel-

lisen tiedon raportointiin. Lisäksi yhtiöitä lain velvoittamat raportointivelvoitteet on 

rajattu analyysin ulkopuolelle, kuten esimerkiksi palkat ja palkitseminen. Vain tutki-

muksen kannalta tärkeä informaatio säilytettiin ja tutkimusaineiston tiivistämistä ja 

pilkkomista ohjasivat tutkimusongelma ja analyysiä tukevat keskeiset kysymykset. 

Tutkimuksen analyysi noudattaa Alasuutarin (2011, 39) ohjetta ”pelkistää havaintoja 

ja pyrkiä ratkaisemaan arvoitus”; millaisista vapaaehtoisista toimista suomalaiset 

pörssiyhtiöt sosiaalisen vastuun kontekstissa raportoivat.  

 

Laadullisen tutkimuksen analysoinnissa yhdistyvät analyysi ja synteesi. Aineiston 

analyysi tarkoittaa sitä, että kerätty aineisto hajotetaan käsitteellisiksi osiksi. Ai-

neisto on saatava sellaiseen muotoon, että sitä on mahdollista analysoida. ”Tieteel-

lisiksi johtopäätöksiksi aineisto kasataan uudelleen synteesin avulla” (Metsä-

muuronen 2006, 48). Teorialähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti muodostetaan 

analyysirunko, jonka sisälle muodostetaan erilaisia luokituksia ja kategorioita. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 128) Tutkittavana olevan dokumentti -aineiston käsittelyä 

helpotettiin mallintamalla institutionaalisen luottamuksen teoriasta teemat 
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kyvykkyys ja oikeudenmukaisuus. Teorian pohjalta hyödynnettiin deduktiivista ana-

lyysiä, jonka avulla löydettiin kyvykkyys -teeman alle keskeiset pääkäsitteet liiketoi-

minnallinen johtaminen, ihmisten johtaminen ja operatiivisen toiminnan organisointi. 

Oikeudenmukaisuus -teeman alle löydettiin teoriasta pääkäsitteet henkilöstöpoli-

tiikka, toimintafilosofia ja tiedon kulku ja vuorovaikutus. Pääkäsitteiden hierarkia 

muodostuu institutionaalisen luottamuksen osatekijöistä. Analyysirungon avulla voi-

daan muodostaa käsitys siitä raportoivatko yhtiöt institutionaalisen luottamuksen 

elementeistä ja missä yhteyksissä elementit esiintyvät.  

 

Landau & Silvola (2019, 101, 102) ehdottavat vastuullisuusanalyysin perustaksi 

Sustainability Accounting Standard Boardin sosiaaliselle pääomalle asettamia olen-

naisimpia vastuullisuusteemoja ja esittävät taustakysymyksiä kuvaamaan eettistä 

yrityskulttuuria osana hyvää hallinnointitapaa. Raporteista tulisi tällöin selvitä yhtiön 

olennaisina pitämät liiketoiminnan vastuullisuusvaatimukset, sekä tietoja johtami-

sesta, tavoitteista, raportointivuoden aikana tehdyt toimenpiteet ja kehityssuunnat. 

Tutkimuksen analyysirunkoon lisättiin vastuullisuusteemojen mukaiset taustakysy-

mykset helpottamaan osatekijöiden poimimista. Sosiaalisesti vastuullisen toiminnan 

erottamiseksi muusta aineistosta taustakysymyksiä on tarkennettu sanalla etiikka. 

Analyysirungon pääkäsitteet, osatekijät ja keskeiset kysymykset on koottu tarkem-

min taulukoihin 4 ja 5. 
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Taulukko 4. Tutkimuksen kyvykkyys -teeman pääkäsitteet, osatekijät ja keskeiset 

kysymykset.  

 

Pääkäsitteet Osatekijät Keskeiset kysymykset

Liiketoiminnan johtaminen Strategia, visio, tavoitteet •Miten sosiaalinen vastuullisuus ja eettisyys 

huomioidaan yhtiön strategiassa? 

•Millaisia tavoitteita yhtiö on asettanut 

sosiaaliselle ja eettiselle toiminnalleen ja 

miten luvut ovat kehittyneet asetettuihin 

tavoitteisiin nähden? 

•Mitä eettisiä ohjeistuksia tai toimintaohjeita 

yhtiö on määritellyt?

Markkinointi, brändi • Miten yhtiö lisää tietoisuutta 

markkinointitoimenpitein sosiaalisesti 

vastuullisesta ja eettisestä toiminnastaan?

• Miten yhtiö mittaa sidosryhmien käsityksiä ja 

kokemusta sen sosiaalisesti vastuullisesta ja 

eettisestä toiminnasta?

Ihmisten johtaminen Päätöksentekoprosessit •Miten eettisyys huomioidaan yhtiön 

strategisessa päätöksentekoprosessissa?

•Mitkä liiketoiminnan erityispiirteet lisäävät 

vastuullisuusriskejä sosiaalisesta 

näkökulmasta ja miten riskit on huomioitu 

yhtiön johtamisessa?

•Millaisia riippumattomia sosiaalisen 

vastuullisuuden auditointeja tai muita 

vuorovaikutuksen keinoja tunnistamiensa 

sidosryhmien kanssa yhtiö käyttää 

johtamisessaan?

Kilpailukyky •Miten yhtiö mahdollistaa suoran 

vuoropuhelun tunnistamiensa sidosryhmien 

kanssa? 

•Millaisia eettistä toimintaa tukevia 

kehityshankkeita ja 

sidosryhmäkumppanuuksia yhtiöllä on 

käytössään? 

•Miten yhtiö raportoi eettisen toiminnan 

myötä syntyneistä uusista 

liiketoimintamahdollisuuksista?

Teknogia •Miten yhtiö raportoi teknologian roolista 

eettisen toiminnan edistämisessä?

Operatiivisen toiminnan organisointi Työn organisointi •Miten yhtiö raportoi yhtiö työn johtamisen 

käytänteistä (avainprosessit, tukitoiminnot, 

osaamisen tunnistaminen)?

Vakaus ja ennakointi •Miten yritys raportoi sosiaalisen vastuullisen 

toiminnan jatkuvuudesta, tulevaisuuden 

toimenpiteistä ja pitkän tähtäimen 

tavoitteista?
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Taulukko 5. Tutkimuksen oikeudenmukaisuus -teeman pääkäsitteet, osatekijät ja 

keskeiset kysymykset. 

 

Tutkimuksen havainnot perustuvat Sirpa Juutisen (2016) johtoajatukseen siitä, että 

yritysten yhteiskuntavastuun toteuttamista tarkasteltaisiin sosiaalisen pääoman 

kautta ja näin tutkimus tuottaisi uusia tieteellisiä löydöksiä. Mahdollinen uusi teoria 

ja jatkotutkimusehdotukset syntyvät deduktiivisen päättelyn pohjalta, koska tutki-

musaiheeseen liittyy vahvasti olemassa oleva kirjallisuus ja tutkimuksen toteutta-

jan perehtyneisyys aiheeseen. Tutkimuksen päämääränä on teorialähtöisen sisäl-

lön analyysin kautta uuden luominen tai vanhan teorian kehitteleminen parem-

maksi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu ja tutkimuskritiikki 

 

Tutkimuksen reliabiliteetti arvioi luotettavuutta eli tutkimuksen kykyä tuottaa ei -sat-

tumanvaraisia tuloksia. Lisäksi on arvioitava ovatko tutkimuksen tulokset yleistettä-

vissä tarkastelun kohteena olevaan ilmiöön, voidaanko tuloksia yleistää laajemmin 

Pääkäsitteet Osatekijät Keskeiset kysymykset

Henkilöstöpolitiikka Hyvä liiketoiminnan ja ihmisten johtaminen •Millaisia ilmiantokanavia yhtiöllä on käytössään 

henkilöstölle, jossa epäilyistä väärinkäytöstä voi 

ilmoittaa anonyymisti, miten paljon valituksia on 

vuosittain, millaisista aiheista ja mihin toimenpiteisiin 

valitukset ovat johtaneet?

Arvojen ja moraalin yhdenmukaisuus •Millaisia keinoja yhtiö käyttää ymmärtääkseen mitkä 

arvot ja moraali ohjaavat tunnistettujen sidosryhmien 

toimintaa

•Miten yhtiö seuraa sidosryhmäverkostoissa käytäviä 

kannanottoja tai yhteiskunnassa kehittyviä 

normatiivisia argumentteja liittyen eettiseen 

toimintaan

Toimintafilosofia Avoimuus ja hyvä työilmapiiri •Miten avoimesti yhtiö kertoo keskustelevansa 

sidosryhmiensä kanssa sosiaalisesta vastuullisuudesta 

esim. työpajat, keskustelutilaisuudet

Työnanantajamaine • Miten yhtiö raportoi mahdollisista havaituista 

epäkohdista ja oikeusprosesseista työntekijöiden, 

asiakkaiden tai toimitusketjun kanssa liittyen 

vastuulliseen toimintaan?

Identiteetti • Miten yhtiö kertoo rakentavansa eettistä identiteettiä 

siitä mitä se haluaa tulevaisuudessa?

Tiedon kulku ja vuorovaikutus Yrityskulttuuri •Miten yhtiö menestyy 

työpaikkatyytyväisyyskilpailuissa, mitä yhtiön 

yrityskulttuurista ja työpaikkaviihtyvyydestä kerrotaan 

vastuuraportissa?

HRM käytännöt •Millaisia sisäisiä koulutuksia yhtiöllä sisäisiin eettisiin 

ohjeistuksiin tai toimintaohjeisiin liittyen?

•Seuraako ja kehittääkö yhtiö eettistä toimintaa 

koulutuksen, ohjausryhmän, asiantuntijaryhmän tai 

kumppanuuksien avulla?
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vai vaatisiko tutkimus perusteellisempaa teoreettisen taustan selvittelyä ja onko 

tutkimus toistettavissa. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2018, 231; Holopainen & 

Pulkkinen 2002, 16). Mittaustulosten toistettavuutta on tutkimuksessa pyritty vah-

vistamaan vahvalla teorialähtöisyydellä ja siitä muodostetulla analyysirungolla. Ins-

titutionaalisen luottamuksen pääkäsitteet ja osatekijät eivät muutu tutkimusta tois-

tettaessa ja analyysirungon keskeiset kysymykset voidaan yleistää samaan tai laa-

jempaan aineistoon.  

 

Tutkimuksen monimetodinen lähestymistapa, jossa aineiston analyysi on vahvasti 

teoriaohjaavaa mutta samalla aineistoanalyysi edetessään ohjaa valittua teoriaa, 

antaa tutkimukselle laajemmalti selittävän tarkoituksen ja nostaa luotettavuutta. On 

kuitenkin huomioitava, että vastuullisuus -ilmiön nousu yleiseen julkiseen keskus-

teluun voi vaikuttaa tutkijan mielipiteisiin ja omiin arvoihin ja saattaa antaa analyy-

sin tuloksille vaihtelevuutta. Vastuullisuus on nouseva trendi myös mediassa ja 

vaikeuttaa tutkimustyön objektiivisuutta. Tutkijan täydellinen objektiivisuus ei kui-

tenkaan ole koskaan mahdollista, joten analyysin aikana on pyritty aktiivisesti tie-

dostamaan tutkijan oma asenne tutkittavia case- yhtiöitä kohtaan. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006) Tutkimuksen yleistävä tarkoitus ei siis anna yksit-

täiselle case- yhtiölle tutkimuksesta vain omaa toimintaansa hyödyntävää tietoa ja 

nostaa näin tutkimuksen luotettavuutta.  

 

Tulosten perusteella analyysirungon keskeisten kysymysten tarkempi muotoilu, 

esimerkiksi strategiaa tarkasteltaessa, muotoon ”miten yhtiö raportoi Global Com-

pact -tavoitteiden mukaisesti sosiaalisesti vastuullisesta toiminnastaan” nostaisi 

Holopainen & Pulkkinen (2002) mainitsemaa reliabiliteetin arvoa suuremmaksi. 

Tällöin eri mittauskerroilla varmistetaan samanlaiset tulokset samasta tai samanta-

paisesta aineistosta.  

 

Toinen laadullisen tutkimusmenetelmän arviointikäsite on validiteetti eli pätevyys, 

tarkoittaen sitä, miten hyvin tutkimusmenetelmä mittaa juuri sitä tutkittavan ilmiön 

ominaisuutta, mitä sen on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi et. al. 2018, 231) Koski-

sen, Alasuutarin & Peltosen (2005, 254) mukaan validiteetti ilmaisee sen, missä 

määrin esimerkiksi tietty tulkinta ilmaisee sitä kohdetta, johon sen on tarkoitus 
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viitata. Tai ”missä määrin on kyetty mittaamaan juuri sitä, mitä pitikin mitata” (Holo-

painen & Pulkkinen 2002, 16). Tutkimusta ohjaava vahva teoria, vastuullisuuskä-

sitteen rajaus, ei -taloudellisiin, sosiaalisen vastuullisuuden toimiin, vahvistaa tutki-

mustulosten yhdensuuntaisuutta. Tutkimuksen edetessä aineisto ikään kuin kylläs-

tyi ja sama tieto toistui aineistoanalyysin edetessä. Institutionaalisen luottamuksen 

teemat kyvykkyys ja oikeudenmukaisuus sisältävät useita pääkäsitteitä, jotka sisäl-

tävät edelleen useita osatekijöitä. Vieläkin tarkempi rajaus vain toiseen teemaan 

varmistaisi tulkinnan juuri oikeaan kohteeseen ja vahvistaisi validiteettia. 

 

Tutkimuksen virhelähteitä arvioitaessa tulee Koskisen, Alasuutarin & Peltosen 

(2005) mukaan arvioida esimerkiksi metodin sopivuutta tutkimukseen. Tutkimuk-

sen monimenetelmä metodin avulla, jossa yhdistämällä teorialähtöinen ja aineisto-

lähtöinen sisällönanalyysi, pystytään vastaamaan tutkimuskysymykseen ja toimii 

toivotusti tutkimuksen validiteetin näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksesta voidaan 

päätellä juuri se mitä tutkimuskysymyksessä kysytään mutta samalla aiheen laa-

juus, termien ja käsitteiden vaihtelevuus ja mahdollisuus tutkijan henkilökohtaiseen 

tulkintaan asettaa tutkimuksen yhdenlaiseksi versioksi tutkittavasta aiheesta. Ilman 

lainsäädännöllä ohjeistettua ja määrämuotoista vastuuraportointia tulosten voi-

daan sanoa olevan vahvasti sidoksissa aikaan, paikkaan ja tutkijaan. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006) 
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6. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Kirjanpitolaki edellyttää suomalaisia, yli 500 henkilöä työllistäviä, pörssiyhtiöitä ra-

portoimaan myös muista kuin taloudellisista tiedoista. Lisäksi lainsäädäntöön poh-

jautuva EU-direktiivi ohjaa yhtiöitä raportoimaan ympäristöä, työntekijöitä ja sosi-

aalisia asioita, kuten ihmisoikeuksia sekä korruption ja lahjonnan torjuntaa. Rapor-

tointilainsäädännön mukaan, yli 250 henkilöä työllistävien listayhtiöiden tulee ker-

toa monimuotoisuuspolitiikastaan, sen täytäntöönpanosta ja tuloksista. Yhtiöt voi-

vat valita missä muodossa tiedot esitetään, mitä tietoja ja lukuja halutaan rapor-

tissa esittää. Selvitys voidaan antaa osana toimintakertomusta, vastuullisuusrapor-

tointia tai erillisraporttina. (Juutinen 2016; Työ- ja elinkeinoministeriö 2019) 

 

Tutkimuksessa tarkastellut vastuullisuus- ja yritysvastuuraportit ja vuosiraportti ra-

portointivuodelta 2019 noudattavat GRI (Global Reporting Initiative) -standardin 

perustason vaatimuksia. Yksi tutkimuksen kohteena olleista yhtiöistä (5) ei julkaise 

erillistä yritysvastuuraporttia, vaan vastuullisuustiedot on yhdistetty osaksi vuosi-

kertomusta. GRI-standardien mukaan rakennetut raportit sisältävät GRI-standardi-

taulukon, johon on kirjattu YK:n Global Compactin -aloitteen mukaiset toiminnan 

tasoa ja edistymistä kuvaavat mittarit ja tunnusluvut. Tunnusluvut voivat sisältää 

sekä laadullisia, että määrällisiä mittareita. Tunnuslukuvertailua esiintyy standardi-

taulukossa ja omina kappaleinaan osana raportointia. Riippuen tunnuslukujen seu-

rantajaksoista, raportit sisältävät vertailuja kolmelta edelliseltä vuodelta tai rapor-

tissa esitetään toteumat raportointivuodelle 2019.  

 

Tutkimuksessa tarkastellut kaikki vastuullisuus- ja yritysvastuuraportit, vuosira-

portti ja -kertomus sisältävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (englanniksi Sus-

tainable Development Goals, lyhenne SDG), joita yhtiöt ovat YK:n Global Compact 

-aloitteessa sitoutuneet noudattamaan. Näistä tavoitteista tutkimukseen on poi-

mittu, yhtiön toimiala huomioiden, tavoitteet ja toiminnan painopistealueet sosiaali-

sesta näkökulmasta.  
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Vastuullisuusraportointi on yleistyessään systematisoitunut myös rakenteeltaan, 

mutta kuten Koipijärvi ja Kuvaja (2017, 34) toteavat, taloudellisen ja sosiaalisen 

vastuun raportoinnin tasapainottaminen on edelleen haasteellista ja raportointikäy-

tännöissä nähdään suurta vaihtelua. Tutkimuksessa tarkastellut raportit eroavat 

kaikki rakenteeltaan toisistaan ja painotukset ympäristön-, sosiaalisen- ja taloudel-

lisen vastuun raportoinnissa vaihtelevat toimialasta riippuen. Teollisuuden toi-

mialan yhtiöt raportoivat laajasti ympäristövastuustaan, palvelusektorin toimialat 

vastuustaan kuluttajille ja rahoituspalvelut taloudellisesta vastuustaan sijoittajille. 

Konserni -yhtiöiden osalta tutkimuksessa on tarkasteltu koko konsernin raportoin-

tia, yksittäisten yhtiöiden erillisraportteja tai sosiaalisen vastuullisuuden toimia ei 

ole tutkittu erikseen. Taulukossa 6 yhteenveto tutkimuksen vastuullisuus- ja yritys-

vastuuraporteista ja vuosiraportti ja -kertomus yhtiöittäin.  

 

 

 

Taulukko 6. Yhteenveto tutkimuksen vastuullisuus- ja yritysvastuuraporteista ja vuo-

sikertomus yhtiöittäin.  

  

Nro Yhtiö Toimiala

Suomen suurimmat 

yritykset 2020, sijoitus - 

markkina-arvon miljardia 

euroa, 6/2020 mukaan Raportti

1

Elisa Oyj Tietoliikennepalvelut 9. Vastuullisuusraportti 2019

2

Kesko Oyj Kulutustavarat ja pt-kauppa Vuosiraportti 2019

3
Kone Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 1. Yritysvastuuraportti 2019

4

Neste Oyj Öljy ja kaasu 2. Vastuullisuusraportti 2019

5
UPM Kymmene Oyj Perusteollisuus 7. Vuosikertomus 2019

6 Nokian Renkaat Oyj Autoteollisuus ja -tarvikkeet Yritysvastuuraportti 2019

7
Martela Oyj Kotitaloustarvikkeet Vastuullisuusraportti 2019

8
Sampo -konserni Rahoituspalvelut 5. Yritysvastuuraportti 2019



 
 

63 

 

6.1 Kyvykkyys 

 

Organisaatioiden kyvykkyys tarkoittaa yrityksen havaittua kyvykkyyttä johtaa sekä 

liiketoimintaa, että ihmisiä. Tutkimuksessa kyvykkyyden alle on määritelty pääkäsit-

teet liiketoiminnan johtaminen, ihmisten johtaminen ja operatiivisen toiminnan orga-

nisointi. Tutkimuksessa pyritään selvittämään yhtiöiden kyvykkyyttä asettaa sosiaa-

lisesti vastuulliselle toiminnalle tavoitteet ja ”tehdä oikeita asioita” tavoitteisiin pää-

semiseksi.  

 

6.1.1 Liiketoiminnan johtaminen 

 

Liiketoiminnan johtamisen osatekijöitä ovat strategia, visio ja tavoitteet. Miten sosi-

aalinen vastuullisuus ja eettisyys huomioidaan yhtiön strategiassa ja millaisia tavoit-

teita yhtiö on asettanut sosiaaliselle ja eettiselle toiminnalleen ja miten luvut ovat 

kehittyneet asetettuihin tavoitteisiin nähden. Lisäksi tutkittiin mitä eettisiä ohjeistuk-

sia tai toimintaohjeita yhtiö on määritellyt. Liiketoiminnan johtamisen osatekijöinä 

markkinointi ja brändi kertovat miten yhtiöt lisäävät tietoisuutta sosiaalisesti vastuul-

lisesta toiminnasta markkinointitoimenpitein ja mittaavatko yhtiöt näitä käsityksiä ja 

kokemusta.  

 

4/8 yhtiöstä raportoi sisällyttävänsä vastuullisuuden osaksi liiketoiminnan strate-

giaa. Yksi yhtiöistä raportoi asettaneensa erillisen vastuullisuusstrategian. Yksi yh-

tiöistä (6) raportoi näkevänsä vastuullisuuden liittämisen osaksi liiketoiminnan stra-

tegiaa erottautumistekijänä. 2/8 yhtiöstä on huomioinut sosiaalisen vastuullisuuden 

erikseen strategiassaan.  

 

”Yhtenä strategisena tavoitteena on jatkaa alan kestävän kehityksen edelläkävijänä 

mikä edellyttää toiminnan sosiaalisten vaikutusten huomiointia” (Kone Oyj 2020, 6). 
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”Yhtiön strategia, taloudellisen tuloksen jatkuva parantaminen, ohjaa vuodelle 2030 

asetettujen vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Sosiaalisen vastuun ja henki-

löstön osalta painopistealueet ovat oppiminen ja kehittäminen, vastuullinen johtami-

nen, monimuotoisuus ja työolosuhteet” (UPM 2020, 24, 60). 

 

Kaikki yhtiöt raportoivat määritelleensä yhdessä sidosryhmien kanssa YK:n kestä-

vän kehityksen tavoitteet. Sosiaalisesti vastuullisen toiminnan näkökulmasta tavoit-

teet jakautuvat seuraavasti; 

 

 

 

Taulukko 7. Yhteenveto yhtiöiden asettamista YK:n kestävän kehityksen tavoitteista 

sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta. (Ulkoministeriö 2020) 

  

Kohta Tavoite
Yhtiö 

kpl/yht

8. 
Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja 

tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja 6/8

3.
Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisil le

4/8

4.
Taata kaikil le avoin, tassa-arvoinen ja laadukas koulutus 

sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet 4/8

5.

Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa 

naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia
3/8

9.
Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää 

teollisuutta ja innovaatioita 2/8

10.
Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välil lä

2/8

11.
Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä 

asuinyhdyskunnat 2/8

16.

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia, taata kaikil le 

oikeuspalvelut, rakentaa tehokkaita ja vastuullisia 

instituutioita kaikil la tasoilla 1/8
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Kaikki yhtiöt raportoivat sosiaalisen vastuullisuuden tavoitteita, mittareita ja tun-

nuslukuja sekä määrällisesti, että laadullisesti. Yhtiöt raportoivat asettaneensa 

määrällisiä tavoitteita on esimerkiksi seuraavilla mittareilla; 

 

 

 

Taulukko 8. Esimerkkejä sosiaalisen vastuullisuuden määrällisistä mittareista.  

 

Laadullisia mittareita tutkimuksen yhtiöt raportoivat liittyen jatkuvaan kehittämiseen, 

kuten toimitusketjun ja prosessien vastuullisuuden kehittäminen, vastuullisuussuun-

nitelmien, toimintapolitiikkojen ja käytäntöjen arviointi ja analysointi sekä näiden mu-

kaiset toimintasuunnitelmat. Yksi yhtiö (6) raportoi tavoitteekseen parantaa arvioin-

tia Dow Jones Sustainability -indeksissä. 

  

Teema Mittari

Työntekijöiden taustatiedot

•	keski-ikä, 

•	sukupuolijakauma, 

•	työsuhteen kesto, 

•	henkilöstön jakauma maittain 

Asiakastyytyväisyys •	asiakkaiden suositteluaste

Koulutus

•	Code of Conduct -koulutuksen suoritusaste

•	koulutusmäärä tunneissa tai suoritetut koulutukset 

kpl tai % henkilöstöstä 

Tasa-arvo •	naisten määrä johtajista %

Turvallisuus

•	tapaturmataajuus kpl

•	henkilöstön sairauspoissaolot %

•	poissaoloon johtaneet ja vakavat työtapaturmat kpl

•	turvalliset päivät kpl / vuosi

•	prosessiturvallisuuden turvallisuuspoikkeamat PSER 

kpl

Työsuhteet
•	henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuus %

•	työsuhteen päättymiseen li ittyvät syyt kpl

Työtyytyväisyys

•	henkilöstötyytyväisyyden monimuotoisuusindeksi %

•	tavoite- ja/tai kehityskeskustelujen ja 

kehityssuunnitelmien määrä henki-löstöstä %

•	henkilöstön sitoutumista mittaava indeksi %, 

henkilöstön suositteluaste

Sidosryhmät

•	toimittajien, kumppaneiden auditointi ja 

vastuullisuusarviointien määrä %

•	havaittujen tai epäiltyjen väärinkäytösten 

raportointimäärä kpl
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GRI-standardin perustason mukaan raportoivat yhtiöt raportoivat osana GRI-tun-

nuslukuja ihmisoikeuksiin liittyvät tunnusluvut kuten syrjintätapaukset, korruption-

vastaiseen toimintaan liittyvä koulutus, vahvistetut lahjontatapaukset, toimitusket-

juun liittyvät sosiaalisen vastuun arvioinnit kappaleissa. Samoin raportoidaan yhteis-

kuntaan liittyvät tunnusluvut kuten poliittiset vaikuttaminen, tuet ja niiden arvo, yh-

distymisvapaus ja työehtosopimukset, yksityisyyden suoja ja sosiaalisten vaatimus-

ten noudattaminen, lapsityövoima, pakko- ja rangaistustyövoima. Tuotteiden osalta 

sosiaalista vastuuta GRI-tunnuslukuina yhtiöt raportoivat markkinointiviestintään -ja 

tuoteinformaatioon liittyvät vaatimukset ja mahdolliset rikkomukset. Osana GRI -tun-

nuslukuja yhtiöt voivat raportoida myös omia indikaattoreita. Näistä esimerkkinä yh-

den yhtiön (1) sosiaalisten vaikutusten vertailu vuodesta 2017 raportointivuoteen 

virtuaalikokousten määrissä, etäpäiviä kpl/hlö/vuosi ja päästösäästöt. 

 

5/8 yhtiöstä liiketoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet on kirjattu Code of Conduct 

eli eettisen ohjeiston alle. Eettisistä periaatteista raportoidaan myös yhtiön eettisinä 

ohjesääntöinä, eettisinä vastuullisuuspolitiikkoina ja -periaatteina. Code of Conduct 

-toimintaperiaatteisiin yhtiöt kirjaavat sosiaalisesta näkökulmasta henkilöstö-, ym-

päristö-, turvallisuus-, ihmisoikeus-, riskienhallinta-, tietosuoja-, korruption ja lahjon-

nan vastaiset politiikat. Lisäksi eettiset periaatteet sisältävät hankintaan ja tekoälyn 

hyödyntämiseen liittyviä eettisiä periaatteita. Eettisen ohjeiston alle yhtiöt kirjaavat 

sitoumuksiaan ihmisoikeuksiin, toimintaan lakien ja säädösten mukaisesti. Eettiset 

periaatteet sisältävät toimintaohjeita ja -vaatimuksia henkilöstölle, sidosryhmille ja 

yhteistyökumppaneille, kuten salassapitosäännöt ja yhtiön kanta kilpailunvastaista 

toimintaa kohtaan ja poliittisiin sidoksiin.  

 

”Liiketoiminnan periaatteiden tarkoituksena on auttaa ihmisiä tekemään eettisesti 

oikeita päätöksiä päivittäisessä työssään ” (Nokian Renkaat 2020, 7). 

 

Kuluttajien mielikuvaa yrityksen vastuullisuudesta voidaan mitata esimerkiksi Eu-

roopan laajuisella Sustainable Brand Indexillä, jonka tavoitteena on lisätä tietoi-

suutta vastuullisesta yritystoiminnasta ja sen merkityksestä koko brändille (Vas-

tuullinen Suomi, 2020). Yksikään yhtiö ei raportoinut mittavansa sidosryhmiensä 



 
 

67 

käsityksiä ja kokemusta yhtiön sosiaalisesta vastuullisesta ja eettisestä toimin-

nasta markkinointi tai brändimittarein. 4/8 yhtiöstä raportoi tekevänsä markkinointi-

toimenpiteitä osana vastuullista toimintaa, sosiaalisen vastuullisuuden markkinoin-

tia ei raportoitu lainkaan. Markkinointitoimenpiteiksi raportoitiin osallistuminen yh-

teiskunnalliseen keskusteluun, markkinointitapahtumat ja -kampanjat, yhteistyö hy-

väntekeväisyysjärjestöjen kanssa ja markkinointi yhtiön omilla sosiaalisen median 

kanavilla kuten You Tube, Facebook, Twitter, LinkedIn ja Instagram. 

 

”Lakisääteisten pakkausmerkintöjen lisäksi yhtiö on lisännyt omiin tuotemerkkeihin 

vapaaehtoisia sosiaalisesta vastuullisuudesta kertovia merkintöjä” (Kesko Oyj 

2020, 28).  

 

”Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio liittyvät tuotteiden ja palveluiden infor-

maatio- ja merkintävaatimuksiin, joita ovat esimerkiksi pohjoismainen ympäristö-

merkki ja Joutsen -merkki” (Martela 2020, 23, 35). 

 

6.1.2 Ihmisten johtaminen 

 

Päätöksentekoprosessit luovat yrityskuvaa, mikä luo vastuulliselle toiminnalle us-

kottavuutta sen sidosryhmissä. (Adams 2002, 245) Liiketoiminnan erityispiirteet li-

säävät vastuullisuusriskejä ja tämän vuoksi riskit tulee huomioida osana johtamista 

ja päätöksentekoa. Vastuulliset yritykset ovat paremmin selvillä arvoketjuihinsa liit-

tyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. (Lin 2007, 114) Vastuuton toiminta lisää mer-

kittävästi riskejä ja epäeettinen, vastuuton toiminta vaikuttaa asiakkaiden ja sidos-

ryhmien lisäksi myös yhtiön omiin työntekijöihin ja synnyttää nopeasti epäluotta-

musta. Riskien hallitsemiseksi tutkittiin millaisia riippumattomia auditointeja tai 

muita vuorovaikutuksen keinoja tunnistamiensa sidosryhmien kanssa yhtiöt käyttä-

vät johtamisessaan.  
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Eettisyyden huomioiminen strategisessa päätöksentekoprosessissa on kaikissa 

tutkimuksen yhtiöissä raportoitu osana hallinnointimallia. Kaikissa yhtiöissä ylin 

johto ja hallitus viime kädessä vastaavat yritysvastuusta ja sen hallinnasta. 2/8 yh-

tiöstä nimeää erikseen sosiaalisen vastuun aiheisiin ja raportointiin liittyvän vas-

tuun kuuluvan talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja hallintojohtajan vastuulle. Vas-

tuullisuustyötä kehitetään, koordinoidaan ja raportoidaan erilaisten yritysvastuun 

johtoryhmien, yhteiskuntavastuu -yksikköjen ja vastuullisuusohjausryhmien kautta. 

Tutkimuksessa ilmenneet yritysvastuutoiminnoista vastaavien henkilöiden tittelit 

ovat yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja, vastuullisuus-, yhteiskuntasuhde- ja 

viestintäjohtaja, laatu- ja vastuullisuusjohtaja ja yritysvastuujohtaja. Toimialojen tai 

liiketoimintayksiköiden liiketoimintajohto ja esimiehet vastaavat käytännön toimen-

piteiden läpiviennistä. Yhdellä yhtiöllä (4) on ulkopuolinen, itsenäisesti toimiva Ad-

visory Council on Sustainability and New Markets -toimikunta, mikä ohjaa ja tukee 

yhtiön strategista näkemystä. Yksi yhtiö (7) raportoi yritysvastuun johtamisen ole-

van osa jokapäiväistä työtä eikä näin ollen edellytä erillistä organisaatiota. 

 

7/8 yhtiöstä raportoi toimintaan ja yrityskuvaan vaikuttavat ei -taloudelliset riskit. 

Yksi yhtiö (7) ei sisällytä riskienhallintaa erikseen yhtiön vastuullisuusraporttiin. So-

siaalisesti vastuullisuuden näkökulmasta yhtiöiden raportoimia riskejä ovat; 
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Taulukko 9. Yhteenveto yhtiöiden raportoimista ei -taloudellisista riskeistä.  

 

“Hankintaketjun sosiaalisen vastuun hallinnassa tapahtuvat poikkeamat voivat ai-

heuttaa ihmisoikeusloukkauksia, taloudellisia tappioita, sidosryhmien luottamuksen 

menetystä sekä vaikeuttaa vastuullisuustyötä ja sen uskottavuutta. Jos tuoteturval-

lisuuden hallinta epäonnistuu tai toimitusketjun laadunvarmistus pettää, voi seu-

rauksena olla taloudellisia tappioita, asiakkaiden luottamuksen menettäminen tai 

pahimmassa tapauksessa asiakkaiden terveyden vaarantuminen” (Kesko Oyj 

2020, 14). 

  

Ei -taloudelliset riskit Mittari

Sisäiset tekijät

•	vastuullinen li ikkeenjohto ja 

l i iketoimintakäytännöt

•	vastuullinen yrityskulttuuri

•	vastuullinen sijoitustoiminta ja sijoitusten 

hallinnointi

•	henkilöstöjärjestelyihin ja erityisesti 

ulkoistamistoimenpiteisiin l i ittyvät riskit 

kuten syrjintään, työloihin ja tasavertaiseen 

palkkaukseen li ittyvät riskit

•	työterveys- ja turvallisuusriskit, henkilöstön 

hyvinvointiin ja jaksamiseen li ittyvät sekä 

välil l iset alihankintana tehdyn työn 

turvallisuusriskit

•	korruptio ja lahjontariski

•	viestintään li ittyvät riskit mukaan lukien 

virheellinen tai ri ittämätön viestintä

Ulkoiset tekijät

•	mahdolliset ihmisoikeuksiin l i ittyvät 

rikkomukset kuten yksityisyydensuojaan, 

sananvapauteen sekä toimitusketjussa 

li ittyen työntekijöiden oikeuksiin, syrjintään 

ja lapsi- ja pakkotyöhön li ittyvät riskit

•	korruptio ja lahjontariski

•	kuluttajien luottamukseen li ittyvät riskit, 

maineriski ja brändimielikuva -riski

•	tuotteen laatuun li ittyvät riskit

•	digitaalisiin palveluihin li ittyvät kyberuhat
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Yhtiöt arvioivat ei -taloudellisia riskejä yleisen talouskehityksen, globaalien mega-

trendien ja toimintaympäristön muutosten näkökulmasta seuraavasti; 

 

”Verkkokaupan kannattavuuden haasteita ovat muun muassa logististen toiminta-

mallien tehokkuus ja nykyisten kauppapaikkojen soveltuvuus verkkokaupan logis-

tiikkaan. Digitaalisiin palveluihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvat kyberuhat lisäävät 

liiketoiminnan jatkuvuuteen ja asiakastietojen hallintaan liittyviä riskejä. Verkkokau-

pan ja digipalveluiden jatkuva muutos asettaa erityisiä haasteita uusien palvelui-

den nopealle kehittämiselle ja integroinnille nykyisiin toimintamalleihin ja järjestel-

miin” (Kesko Oyj 2020, 14). 

 

” Globaali toimintaympäristö, maailmantalouden suhdanteet, logistiikan saatavuus 

ja hinta, kansainvälisen kaupan esteet, muutokset kansainvälisessä säätelyssä 

voivat vääristää markkinoita, vaikuttaa yhtiön maineeseen ja luoda taloudellista ris-

kiä. Pitkän aikavälin kannattavuuteen ja arvonluontiin vaikuttavat henkilöstön 

osaaminen, sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö ja yhtiön oma kyky hankkia ja pi-

tää palveluksessa ammattitaitoista työvoimaa.” (UPM 2020, 29). 

 

Lisäksi yhtiö on tunnistanut sidosryhmäsuhteiden hallintaan liittyvän maineriskin, 

mikä liittyy kaikkiin toimintoihin. Maineriskin ehkäisemiseksi tarvitaan yrityskulttuu-

riin rakennettuja keinoja kuten miten yhtiö toimiin ESG -kysymyksissä, keskeisten 

sidosryhmien kanssa ja kuinka konserni on organisoinut hallintorakenteensa” 

(Sampo 2020, 22). 

 

Havaittuja riskejä voidaan hallita riippumattomilla auditoinneilla ja vuorovaikutta-

malla tunnistettuihin sidosryhmiin, joita tunnistetut riskit koskevat. Yhdellä yhtiöllä 

(1) on käytössään erillinen riski-ilmoituskanava, jonka kautta työntekijät voivat il-

moittaa havaituista riskeistä. Yhtiö (1) kehittää hankinnan vastuullisuutta jakamalla 

sosiaalisen vastuun auditointitietoja yhteistyöverkoston yhteisessä palvelussa. Yh-

tiö (2) hyödyntää hankintaketjujen arvioinnissa riskimaaluokitusta, joka perustuu 

Maailmanpankin julkaisemiin Worldwide Governance -indikaattoreihin ja edistää 

hankintaketjujen sosiaalista vastuuta kansainvälisten auditointi- ja 
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sertifiointijärjestelmien avulla. Toimittajien, alihankkijoiden ja työntekijöiden toimin-

taperiaatteiden, sääntöjen ja työtapojen noudattamista yhtiöt valvovat itse. Kol-

mansia osapuolia käytetään korkean tason ihmisoikeusriskien arvioinnissa ja yh-

teiskuntariskien arvioimisessa.  

 

Yrityksen kyky jakaa tietoa on sen arvokkain aineeton resurssi, jonka avulla voi-

daan saavuttaa merkittävää kilpailukykyä markkinoilla. (Inkinen et. al. 2017, 10; 

Lin 2007, 114) Tutkimuksessa haluttiin tietää mitä keinoja yhtiöt käyttävät mahdol-

listaakseen suoran vuoropuhelun tunnistamiensa sidosryhmien kanssa ja millaisia 

eettistä toimintaa tukevia kehityshankkeita ja sidosryhmäkumppanuuksia yhtiöillä 

on käytössään. Lisäksi tutkittiin miten yhtiöt raportoivat eettisen toiminnan myötä 

syntyneistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista.  

 

Kaikki yhtiöt raportoivat hyödyntävänsä vuosittaista olennaisuusanalyysiä tai -arvi-

ointia ja vastuullisuusarviointia määrittääkseen omat ja sidosryhmien keskeisim-

mät vastuullisuusaiheet. Olennaisuusanalyysiin haetaan ymmärrystä sidosryhmien 

odotuksista säännöllisten tapaamisten, selvitysten ja päivittäisjohtamisen kautta. 

Arvioita toteutetaan sisäisissä ja ulkoisissa sidosryhmähaastatteluissa ja sidosryh-

mäkyselyin. Vuoropuhelukanavina yhtiöt hyödyntävät sidosryhmätapaamisia ja eri-

laisia tilaisuuksia kuten, seminaarit ja konferenssit, tehdasvierailut, toimittajakäyn-

nit ja julkiset kuulemistilaisuudet. Yhtiöiden internet -sivustojen ja sosiaalisen me-

dian kanavien kautta vuoropuhelua on mahdollista käydä ajasta ja paikasta riippu-

matta. Yritysraportit ja markkinointimateriaalit antavat tietoa sidosryhmille ja me-

diaseuranta sidosryhmistä yhtiöille.  

 

Eettistä toimintaa yhtiöt osoittavat osallistumalla erilaisiin yhteiskunnallisiin ja digi-

taalisiin kehityshankkeisiin verkostojäsenyyksien avulla. Yhtiöt ottavat osaa jär-

jestö- ja työryhmäyhteistyöhön ja sponsoroivat arvojensa mukaisia kohteita. Henki-

löstön vapaaehtoistyö ja suorat lahjoitukset hyväntekeväisyyteen on tapa rakentaa 

hyvää yrityskansalaisuutta. Lisäksi yhdellä yhtiöllä (3) on itsenäinen, voittoa tavoit-

telematon säätiö, jonka ohjelmien kautta tuetaan lasten ja nuorten kasvatus-, kou-

lutus- ja kulttuuritoimintaa eri puolilla maailmaa paikallisten kumppanien ja kunkin 

maan nimetyn projektikoordinaattorin kanssa.  
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Eettisen toiminnan myötä syntyneistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista yhtiöt 

eivät raportoi. Innovaatiot ovat kuitenkin tärkeässä roolissa sosiaalisen hyvinvoin-

nin lisäämisessä. 2/8 yhtiön toimialan erityispiirteisiin kuuluu oma innovaatio ja tek-

nologiatoiminta, jossa henkilöstö työskentelee innovatiivisen tutkimuksen, tuoteke-

hityksen ja suunnittelun parissa. 7/8 yhtiöstä raportoi digitaalisuuden merkityksen 

noususta osana vastuullisen toiminnan kehittämistä. Yksi yhtiö (1) raportoi erik-

seen digitaalisesta vastuullisuudestaan ja tekoälyn eettiset periaatteet on kirjattu 

2/8 yhtiön yleisiin toimintaperiaatteisiin.  

 

”Sosiaalisen vastuullisuuden keskeisten toimintaperiaatteiden mukaan yhtiö on ot-

tanut käyttöön tekoälyyn pohjautuvan chat -toiminnon, jolla asiakkaan asiointia py-

ritään nopeuttamaan. Yhtiön omissa digitaalisissa järjestelmissä on tarjolla kes-

kustelu -alustoja ja etätuen avulla asiakkaat saavat kaikissa kodin tietoteknisten 

laitteiden asennuksissa ja ongelmatilanteissa” (Elisa Oyj 2020, 10). 

 

”Uudet digitaaliset palvelut ja verkkokauppa ovat merkittävä osa digitaalista toi-

mialan murrosta ja mahdollistavat kuluttajalle lisätiedon jakamisen ja vertailut. Yh-

tiö hyödyntää tekoälyä, data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua osana asiakaskoke-

musta. Ja datapohjaisen -palvelun avulla yhtiö haluaa auttaa kuluttajia ymmärtä-

mään ostostensa vaikutuksia kuten kotimaisuusseuranta” (Kesko Oyj 2020, 14). 

 

”Digitaalisten teknologioiden nousu muuttaa toimialoja maailmassa, josta esimerk-

kinä maailman ensimmäinen tietoyhteyksillä varustettu, palveluiden massaräätä-

löinnin mahdollistava hissisarja, joissa on käytetty vastuullisia materiaaleja” (Kone 

Oyj 2020, 7). 
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”Liiketoiminnan tehtävä on kasvattaa ja kehittää tietoa, osaamista ja digitalisaatiota 

tukeakseen yhtiön kasvua, laatua ja tehokkuutta. Toiminnan vaikutukset näkyvät  

• yhteiskunnan sosiaalisen kehityksen ja yhteiskuntien tarjoamien palveluiden tu-

kemisena,  

• työtekijöiden kilpailukyvyn parantamisena,  

• työntekijöiden ja toimittajien hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamisena, 

• ihmis- ja työelämäoikeuksien turvaamisena ja  

• sukupuolten tasa-arvon parantumisena yhtiön toimintamaissa.” (Neste Oyj 2020, 

25). 

 

”Kriittisten tietojärjestelmien käyttökatkokset aiheuttavat liiketoiminnalle suurta 

haittaa, maineen vahingoittumista ja liiketoiminnan menetyksiä. Kehittyneet IT-jär-

jestelmät mahdollistavat tehokkaamman toiminnan ja optimaalisen suorituskyvyn 

ja uudet palvelut asiakkailla ja lisäävät tietoturvaa.  

Digitaaliset innovaatiot tukevat arvonluontia ja kasvua esimerkiksi kasvavan verk-

kokaupan muodossa ja tehtaiden jatkuvan optimoinnin kautta. Teollinen internet, 

big -data, data-analyysit, ennustaminen, robotiikka ja automaatio tuovat tehok-

kuutta toimintaan ja päätöksentekoon. Osaamisen ja ammattitaidon tulee vastata 

muuttuviin vaatimuksiin ja digitalisaatio tuo uusia kilpailun muotoja toimintamarkki-

noille” (UPM 2020, 15, 29). 

 

”Uudet teknologiat ja kasvava digitaalisuus muuttavat liiketoiminnan tukku- ja jäl-

leenmyyntiverkoston toimintatapoja vastaamaan kuluttajien muuttuviin tarpeisiin. 

Kyvyttömyys muutokselle voi vaikuttaa kielteisesti yhtiön taloudelliseen suoritusky-

kyyn. Yhtiön menestys riippuu sen kyvystä innovoida uusia, laadukkaita tuotteita ja 

palveluja ja kykyyn vastata suorituskykyyn ja turvallisuuteen liittyviin haasteisiin il-

man maineriskiä” (Nokian Renkaat 2020, 16).  

 

”Optimaalisen työympäristön luomisessa hyödynnetään uusinta teknologiaa, ana-

lytiikkaa ja IoT-palveluita. Älykkäillä ratkaisuilla tilojen käytöstä ja toimivuudesta 

kerätään reaaliaikaista tietoa, jonka perusteella tiloja voidaan edelleen muokata 

vastaamaan organisaation tarpeisiin entistä paremmin” (Martela 2020, 6).  
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6.1.3 Operatiivisen toiminnan organisointi 

 

Operatiivisen toiminnan organisointi jakautuu työn organisointiin ja vakauteen ja 

ennakointiin. Innovaatioiden hyödyntämiseen tarvittava osaaminen on tärkeää tun-

nistaa, jotta yrityksen arvokkain, inhimillinen pääoma ei siirry kilpailijalle. Toimin-

nan vakaus ja ennakoitavuus lisäävät luotettavuutta. Sosiaalisesti vastuullisen joh-

tamisen käytänteitä yhtiöt raportoivat hyödyntävänsä lähiesimiestyössä, osana ke-

hityskeskusteluja ja kehittymissuunnitelmia. Jatkuvaa oppimista tuetaan koulutuk-

silla, valmennuksilla ja osaamisen kehittämisellä esimerkiksi mentoroinnin ja työn-

kierron keinoin. Säännöllinen palautteenanto, vuorovaikutus ja itsensä johtamisen 

taidot korostuvat. Työn muutostilanteisiin yhtiöt ovat varautuneet uudelleensijoitus-

ohjelmin ja tietotyön määrän kasvaessa rekrytoinnin merkitys johtamiskäytänteenä 

kasvaa. Arvojohtaminen on yhtiöiden mukaan sosiaalisesti vastuullista johtamista. 

 

Tutkimuksen kohteena olevat yhtiöt tunnistavat toimialaan ja eettiseen toimintaan 

vaikuttavia megatrendejä kuten globalisaatio, digitalisaatio, asiakkaiden kasvava 

tietoisuus ja tiedostava kuluttaminen. Yhden yhtiön (7) vastuullisuusraportti kuvaa 

vastuullisuusohjelman etenemistä aina vuoteen 2030 saakka ja yhtiö on asettanut 

uuden tavoiteohjelman vuosille 2020–2030. Tavoitteiden aikaväli on asetettu as-

teikolle lyhyt, keskipitkä, pitkä.  

 

6.2 Oikeudenmukaisuus 

 

Organisaation oikeudenmukaisuus sisältää vastavuoroisuuden normin, jossa ihmi-

set kokevat toimintansa oikeudenmukaiseksi, kun toiminnalle on asetettu yhteiset, 

saavutettavissa olevat tavoitteet. Näiden tavoitteiden eteen ollaan valmiita ponnis-

telemaan ja jakamaan yhteistä kokemusta sosiaalisissa verkostoissa, josta vasta-

vuoroisuuden normi syntyy. Oikeudenmukaisuus jakautuu henkilöstöpolitiikkaan, 

toimintafilosofiaan ja tiedon kulkuun ja vuorovaikutukseen.  
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6.2.1 Henkilöstöpolitiikka 

 

Henkilöstöpolitiikan osatekijöitä ovat hyvä liiketoiminnan ja ihmisten johtaminen 

sekä arvojen ja moraalin yhdenmukaisuus. Sosiaalisen vastuullisuuden ja eettisen 

liiketoiminnan näkökulmasta hyvää johtamista tutkittiin selvittämällä, millaisia ilmi-

antokanavia yhtiöllä on käytössään, jossa epäilyistä väärinkäytöksistä voi ilmoittaa 

anonyymisti, miten paljon valituksia on vuosittain, millaisista aiheista ja mihin toi-

menpiteisiin valitukset ovat johtaneet. Arvojen ja moraalin yhdenmukaisuutta selvi-

tettiin tutkimalla millaisia keinoja yhtiöt käyttävät ymmärtääkseen mitkä arvot ja 

moraali ohjaavat tunnistettujen sidosryhmien toimintaa ja miten yhtiöt seuraavat si-

dosryhmäverkostoissa käytäviä kannanottoja, yhteiskunnassa kehittyviä normatii-

visia argumentteja liittyen eettiseen toimintaan. 

 

Tutkimuksen kaikilla yhtiöillä on käytössään ilmoituskanava, jonka kautta henki-

löstö, kumppanit ja sidosryhmät voivat ilmoittaa epäilyistä yleisten toimintaperiaat-

teiden vastaisesta toiminnasta. Aiheita, joista raportointivuonna ilmoituksia annet-

tiin, olivat esimerkiksi, henkilöstöhallinto ja esimiestoiminta, eturistiriita, omaisuu-

den väärinkäyttö, petos, nollatoleranssi korruption ja lahjonnan suhteen, syrjintä ja 

häirintä ja asiakkaiden saamat tietojenkalasteluviestit. Esimerkkejä toimenpiteistä 

yhtiöt raportoivat sisäiset kurinpidolliset toimenpiteet ja täsmennykset paikallisiin 

käytäntöihin. Yhdessä yhtiössä (1) kanava otettiin käyttöön raportointivuonna ja 

sen seurantaa kehitetään. 

 

Yhtiöiden keinot ymmärtää sidosryhmien arvoja ja toimintaa perustuvat tutkimuk-

sen mukaan samoihin keinoihin kuin mitä yhtiöt käyttävät mahdollistaakseen suo-

ran vuoropuhelun tunnistamiensa sidosryhmien kanssa. Olennaisuusanalyysien ja 

-arviointien lisäksi yhtiöt kasvattavat asiakasymmärrystä asiakastyytyväisyysky-

selyillä, hyödyntämällä alueellisia sidosryhmistä koostuvia alueraateja toimintansa 

kehittämiseen ja toimimalla jäsenenä erilaisissa järjestöissä, joiden tehtävänä on 

koko toimialan kehittäminen. Yksi yhtiö (1) raportoi tunnistaneensa toimintaansa 

vaikuttavia normatiivisia argumentteja, jotka liittyvät kansainvälistymisen tuomaan 

monikulttuurillisuuteen, väestön ikääntymiseen, kestävän kehityksen vaatimuksiin 
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ja digitaalisuuden nopeutuvaan muutossykliin. Yhdellä yhtiöllä (8) on erillinen ar-

vonluontimalli -projekti, jonka avulla selvitetään miten yhtiön liiketoiminta vaikuttaa 

yhteiskuntaan. Mallissa kuvataan miten liiketoiminta tuo arvoa asiakkaille, työnteki-

jöille, osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille. Malli perustuu International Inter-

grated Reportin Councilin (IIRC) viitekehykseen, jossa sosiaaliset vaikutukset on 

määritelty seuraavasti; turvallisuutta ja hyvinvointia asiakkaille, erinomainen asia-

kaskokemus vastuullisten tuotteiden ja palvelujen kautta, vakaa ja houkutteleva 

työpaikka, jossa on sitoutunut henkilöstö sekä yhdenvertaiset mahdollisuudet kai-

kille. Arvot ja moraali esiintyvät eri yhtiöiden raportoinneissa seuraavin esimerkein; 

 

”Yhtiö näkee arvonluonnin vastuullisuutena koko yhteiskunnalle resurssiensa, luo-

mansa lisäarvon ja niiden vaikutusten ja yhteisten arvojen ja niiden vaikutusten 

kautta” (Kesko Oyj 2020, 16). 

 

” Raportointivuoden yksi pääteemoista on ollut yhtiön arvojen kirkastaminen jatku-

vasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Lähtökohtana kuvata minkälaisten arvo-

jen mukaan yritys toimii. Henkilöstö osallistui kaikista toimintamaista vastaamalla 

neljään arvokysymykseen, joista henkilöstön ja esimiesten yhteisissä työpajoissa 

valittiin johdolle ja hallitukselle esitettävät arvoehdotukset. Arvojen jalkautukseen 

valittiin henkilöstöstä arvolähettiläät (Martela 2020, 22).” 

 

6.2.2 Toimintafilosofia 

 

Toimintafilosofian osatekijöitä ovat avoimuus ja hyvä työilmapiiri, työnantajamaine 

ja identiteetti. Miten avoimesti yhtiö kertoo keskustelevansa sidosryhmiensä 

kanssa sosiaalisesta vastuullisuudesta ja miten yhtiö raportoi mahdollisista oikeus-

prosesseista työntekijöiden, asiakkaiden tai toimitusketjun kanssa liittyen sosiaali-

sesti vastuulliseen toimintaan. Identiteetti kertoo organisaatiokulttuurin kautta siitä, 

keitä me olemme, mitä me olemme.  

 

Kaikki yhtiöt raportoivat hyödyntävänsä avointa keskustelua sidosryhmiensä 

kanssa sosiaalisesta vastuullisuudesta. Henkilöstö voi osallistua vastuullisuuden 

kehittämiseen työpajoissa, virtuaalisilla yhteistyöalustoilla, paikallisissa 
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yhteistoimintaryhmissä ja johtajille suunnatuissa johtajuustyöpajoissa. 2/8 yhtiöstä 

mittaa henkilöstön sitoutuneisuutta Pulse -kyselyllä, minkä yhteydessä henkilöstö 

voi antaa palautetta. Yhdellä yhtiöistä (2) on henkilöstön monimuotoisuuden ja mu-

kaanottamisen -ohjelma, jossa järjestetään sidosryhmäkuulemisia. Yhtiöllä (3) ylin 

johto ja työntekijöiden edustajat voivat keskustella eri aihepiireistä työturvallisuu-

desta liiketoiminnan kehittämiseen vuosittaisessa Employee Forum -tapahtumassa 

ja lisäksi pienempiä työryhmätapaamisia on kahdesta neljään kertaan vuodessa. 

Yhdessä yhtiössä (4) raportointivuonna uudistettiin henkilöstöpolitiikka ja uusien 

periaatteiden ja standardien myötä koko yhtiön arvot, joista keskusteltiin henkilös-

tön kanssa avoimesti ja joiden määrittämiseen koko organisaatio osallistui.  

 

” Vuoden 2019 aikana henkilöstöjohtamisessa panostettiin osaamisen kehittämi-

seen, työhyvinvoinnin parantamiseen ja organisaation sisäisen dialogin vahvista-

miseen arvoprosessin kautta” (Martela 2020, 22).  

 

Työryhmätoiminta päätöksentekijöiden kanssa, yhteistyö kansalaisjärjestöjen ja 

oppilaitosten kanssa ja osallistuminen tutkimushankkeisiin mahdollistavat avoimen 

keskustelun sosiaalisesta vastuullisuudesta.  

 

”Raportointivuonna laajennettiin yhteistyökorkeakoulujen verkostoa ja otettiin käyt-

töön oppilaitoslähettiläsmalli potentiaalisen työvoiman saavuttamiseksi. Vaalivuo-

sina puolueille ja ehdokkaille annetaan tasapuolisesti mahdollisuus järjestää vaali-

tilaisuuksia yhtiön toimitiloissa. Yhtiö on kampanjoinut äänestysaktiivisuuden puo-

lesta. Raportointivuoden aikana yhtiö kansalaisjärjestöjen kyselyihin, jotka koskivat 

muun muassa kahvi- ja teeviljelmien työoloja sekä vaatebrändien vastuullisuutta ” 

(Kesko Oyj 2020, 65, 66). 

 

”Yhtiö tukee lainsäätäjien ja päättäjien työtä tarjoamalla asiantuntijuutta ja tietoa 

päätöksen teon tueksi ja toimii yhteistyössä monien kansainvälisten yliopistojen ja 

tutkimuslaitosten kanssa” (Kone Oyj 2020, 27). 
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”Yhtiö osallistuu koko toimialan ja yhteiskunnallisten yhteistyöelinten kehittämiseen 

avoimella vuoropuhelulla esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kanssa.” (Kone Oyj 

2020, 10). 

 

Yksi yhtiöistä (4) kutsuu hallituksen toimesta koolle sidosryhmien neuvottelukun-

taan yhtiön ulkopuolisia sidosryhmien edustajia kaksi kertaa vuodessa ylläpitääk-

seen ja edistääkseen sidosryhmien kanssa käytävää vuoropuhelua. Olennaisuus-

analyysien kautta sidosryhmädialogia vahvistetaan työpajoissa, joiden tuloksena 

vertaistahot, sidosryhmät ja kilpailijat voivat nostaa esiin sosiaalisesti vastuullisia 

aiheita.  

 

3/8 yhtiöstä raportoi mahdollisista oikeusprosesseista työtekijöiden, asiakkaiden 

tai toimitusketjun kanssa liittyen vastuulliseen toimintaan GRI-standardin ulkopuo-

lella. Tapaukset liittyvät asiakaspalveluprosessiin, tuotteiden informaatio- ja mer-

kintävaatimuksiin ja tuotemainontaan liittyviin epäkohtiin.  

 

Yhtiöt rakentavat eettistä identiteettiä strategisen vision, mission ja yhteiskunta-

vastuun kautta. Yhtiöt kuvaavat haluavansa toimia ja olla ”erinomaisuuden esi-

merkkinä”, ”entistä aktiivisempi yhteiskunnallinen toimija ja keskustelija”, ”kaupan 

alan paras työnantaja”, ”kestävän kehityksen edelläkävijä”, ”paras työnantaja ja 

houkutteleva työpaikka”, ”tukea kumppaneiden ja yhteisöjen menestystä”, ”me vä-

litämme, olemme rohkeita ja teemme yhteistyötä”, ”edelläkävijä vastuullisuudessa” 

ja ”innostava ja inspiroiva työyhteisö”. Tulevaisuuden päämäärät liittyvät yhtiöiden 

liiketoimintamalleihin, kuten yhtiön (1) keskeinen päämäärä on varmistaa, että 

kaikki palvelut ovat kaikille yhteiskunnassa saavutettavissa. Yhdellä yhtiöistä (5) 

Aiming Higher -kulttuuri kuvastaa toiminnan arvoja, joita ovat luota ja ole luotet-

tava, tuloksia yhdessä ja uudistu rohkeasti. Kulttuurin tavoitteena tulevaisuudessa 

haastavammat tavoitteet, tarttuminen mahdollisuuksiin ja vaatimusten nostaminen 

työturvallisuudessa. Jatkossa yhtiö haluaa kehittyä vahvemmin innovointiin ja or-

ganisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön, suuntautua entistä enemmän ulospäin ja 

olla ketterämpi. Kaikki yhtiöt raportoivat, että työnantajamielikuva nähdään tär-

keänä osana tarvittavan osaamisen säilyttämiseen ja hankkimiseen markkinoilta. 
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Toimenpiteinä yhtiöt raportoivat oppilaitosyhteistyön tiivistämisen, henkilöstön mo-

tivoimisen, tasa-arvoiset kehittymis- ja etenemismahdollisuudet, palkkauksen tasa-

arvo raportoinnin parantaminen. 

 

6.2.3 Tiedon kulku ja vuorovaikutus 

 

Tiedon kulun ja vuorovaikutuksen osatekijöitä ovat yrityskulttuuri ja HRM-käytän-

nöt. Tutkimuksessa selvitettiin miten yhtiöt raportoivat menestyvänsä työpaikkatyy-

tyväisyystutkimuksissa, mitä yhtiön yrityskulttuurista ja työpaikkaviihtyvyydestä 

kerrotaan raporteissa. Tutkimuksessa kartoitettiin mitä sisäisiä koulutuksia yhtiöillä 

on eettisiin ohjeistuksiin ja toimintaohjeisiin liittyen ja seuraavatko yhtiöt eettistä 

toimintaa koulutuksen, ohjausryhmän, asiantutijaryhmän tai muiden kumppanuuk-

sien avulla. 

 

Kaikki yhtiöt raportoivat mittaavansa työpaikkatyytyväisyyttä henkilöstötutkimuk-

silla – ja kyselyillä. Yksi yhtiö (3) raportoi ettei raportointivuonna suoritettu kyselyä 

vaan keskityttiin edellisen vuoden tuloksina syntyneiden toimenpiteiden toteuttami-

seen. Tutkimukset ja kyselyt mittaavat syrjimättömyyttä, tasa-arvoa, yhdenvertai-

suuden toteutumista, henkilöstön näkemyksiä toimintatapojen ja esimiestyön kehit-

tämistarpeista, sitoutuneisuutta, hyvän työn tekemisen edellytyksiä, oppimis- ja 

kasvumahdollisuuksia, innovointia ja motivoituneisuutta, monimuotoisuutta ja osal-

lisuutta ja päivitetyn strategian ja organisaatiomuutosten vaikutuksia. Tutkimusten 

tuloksista yhtiöt raportoivat seuraavasti; 

 

”Lähes 90 prosenttia henkilöstöstä on sitä mieltä, että yhdenvertainen kohtelu to-

teutuu ja työssä voi olla oma itsensä” (Elisa Oyj 2020, 12). 

 

”Raportointivuonna 93 % henkilöstöstä ymmärsi miten oma työpanos vaikuttaa 

oman yksikön tavoitteiden saavuttamiseen ja 60 % henkilöstöstä sai esimieheltään 

säännöllistä palautetta työsuorituksestaan. Kehitystä oli erityisesti tapahtunut yh-

teistyössä tiimien ja yksiköiden välillä sekä kehittymismahdollisuuksissa” (Kesko 

Oyj 2020, 58). 
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”Raportointivuonna tehdyn sitoutuneisuuskartoituksen mukaan tulos (71) vastaa 

maailmanlaajuista vertailutasoa. Kartoituksessa 72 % oli tyytyväisiä yhtiössä työs-

kentelyyn ja suuri osa suosittelisi yhtiötä työpaikkana. Tulevaisuuden haasteiksi 

tunnistettiin nopean kasvun ja muutoksen hallinta” (Neste Oyj 2020, 32).  

 

”Sitoutumisaste on vahvistunut 71 %:iin vuonna 2019 ja korkea vastaajamäärä 

osoittaa henkilöstön halua kehittää työpaikkaansa” (UPM 2020, 68). 

 

”Vastausprosentti 87,5 % ja työntekijöistä 80 % on halukkaita suosittelemaan yh-

tiötä työnantajaksi. Toimintaa kehitetään vertailuarvojen alapuolella olevien tulok-

sien osalta kuten pyrkimys yhtiön arvoja ja tavoitteita kohtaan” (Nokian Renkaat 

2020, 41). 

 

”Tulosten perusteella kehittämiskohteiksi nousivat tiedonkulku ja työvälineiden toi-

mivuus ja työskentelytilojen kehittäminen vastaamaan muuttuvia työskentely- ja 

kohtaamistarpeita” (Martela 2020, 22).  

 

”Tulosten mukaan henkilöstö pitää yhtiötä erinomaisena työpaikkana ja suurin osa 

suosittelisi yhtiötä työantajana” (Sampo 2020, 79). 

 

2/8 yhtiöstä raportoi nimetyistä työskentelykulttuureista, joissa on tunnistettu työ-

elämän jatkuvaan muutokseen liittyvät henkilöstövaikutukset ja työhyvinvointiin, -

terveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät haasteet. Työntekoa tuetaan monipuolisilla ja 

ekologisilla työntekemisen ratkaisuilla ja toimitiloilla ja joustavan työn tekemisen 

tavoilla. Yksilön omia vaikutusmahdollisuuksia työhyvinvointiin ja työnantajan tar-

joamat palvelut ja hyvinvointia tukevat mallit, voidaan yhdistää esimiesvalmennuk-

siin. Yksi yhtiöistä (3) raportoi eettisen ohjesäännön olevan osa yrityskulttuuria; 
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”Ohjesäännössä sitoudutaan lahjomattomuuteen rehellisyyteen ja reiluun peliin ja 

siinä määritellään henkilöstöltä ja yhtiöltä edellytettävät toimintatavat. Kilpailulain-

säädännön, kauppapakotteiden noudattamisen, työelämä- ja ihmisoikeudet sekä 

korruption ja lahjonnan kieltämisen ohjesääntöjen noudattaminen edellyttää yritys-

kulttuurin kehittämistä koulutusten avulla sekä tietoisuutta lisäämällä” (Kone Oyj 

2020, 39). 

 

3/8 yhtiöstä käynnisti raportointivuonna työkulttuuria koskevia uudistuksia. Uudis-

tukset koskivat vuoropuhelua johtoryhmissä osallistavan johtamisen ja kulttuurin 

kehittämiseksi, jossa monimuotoisuus ja osallistaminen ovat osa johtoryhmissä 

tehtävää itsearviointia ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden uudista-

mista toiminnan globaalin luonteen huomioimiseksi ja monimuotoisuuden ja osal-

listamisen seurantamittareiden rakentamiseksi. Yksi yhtiöistä (2) uudelleenarvioi 

työkyvynjohtamisjärjestelmät ja -prosessit vähentääkseen sairaspoissaoloja, työta-

paturmia ja ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrää.  

 

” Suurin riski toimialalla on osaavan henkilöstön menettäminen. Arvon luominen 

perustuu aineettomaan pääomaan kuten osaavaan henkilöstöön, luovuuteen ja te-

hokkaaseen operatiiviseen toimintaan. Yhtiö uskoo, että aineeton pääoma lisään-

tyy, kun työntekijöiden sitoutumisen myötä ja kannustamalla ammatilliseen kehi-

tykseen. Sitoutumisen aste riippuu yhtiön kyvystä luoda motivoiva työympäristö, 

joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia työskennellä yhtiön asettamia tavoitteita kohti.” 

(Sampo 2020, 62).  

 

Kaikki yhtiöt raportoivat kouluttavansa toimintaperiaatteisiin, vastuullisuuspolitiik-

koihin ja eettisiin sääntöihin liittyvät koulutukset koko henkilöstölle. Säännöllisiä 

koulutuksia ovat työterveys-, turvallisuus- ja tietosuojakoulutukset ja korruption 

vastaiset verkkokoulutukset. Lisäksi yhtiöt järjestävät koulutuksia toimialalle tyypil-

listen lakien ja säädösten noudattamiseen liittyen sekä vastuullisen hankinnan 

koulutuksia liittyen ihmisoikeuksiin ja tuoteturvallisuuteen. Muita esimerkkejä sosi-

aalisen vastuullisuuden koulutuksista yhtiöt mainitsevat esimerkiksi tekoälyn eetti-

set periaatteet, johtamisperiaatekoulutukset, syrjimättömyyttä, osallistamista ja 
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tiedostamattomia ennakkoluuloja koskeva koulutus ja sosiaalisten taitojen koulu-

tus. 2/8 yhtiöstä soveltaa jatkuvaan oppimiseen 70–20-10 -mallia, jossa 70 % op-

pimisesta toteutuu työssä, 20% toisilta tai toisten kanssa ja 10% työn ulkopuoli-

sissa koulutuksissa.  

 

2/8 yhtiöstä raportoi seuraavansa eettistä toimintaa vastuullisuusryhmien avulla, 

jotka voivat liittyä olennaisuusanalyysien tulosten läpikäyntiin, tasa-arvo- ja moni-

muotoisuusjohtamisen toimenpiteisiin, yhdenvertaisuuden toteuttamiseen,  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Vastuullisuus on nykyajan globaali megatrendi ja yhä useampi yhtiö raportoi har-

joittavansa vastuullista liiketoimintaa, samalla kun sijoittajat sitoutuvat vastuullisen 

sijoittamisen periaatteisiin. (Landau & Silvola, 2019, 11) Kaiken päätöksenteon tu-

lisi perustua tietoon ja tietämykseen ja uuden tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen 

on välttämätöntä yhteiskunnallisten asioiden kehittämisessä. Tätä tukee tutkimuk-

sen tulos, jonka mukaan, että suomalaiset pörssiyhtiöt jakavat sosiaalisesti vas-

tuullisesta toiminnastaan avoimesti tietoa vastuullisuus- ja yritysvastuuraporttien, 

vuosiraportin ja -kertomuksen muodossa.  

 

7.1 Tutkimuksen yhteenveto 

 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää miten suomalaiset pörssiyhtiöt rakentavat insti-

tutionaalista luottamusta raportoimalla sosiaalisesti vastuullisesta toiminnastaan. 

Institutionaalista luottamusta lähestyttiin sen elementtien, kyvykkyyden ja oikeu-

denmukaisuuden, kautta. Lisäksi tutkimus pyrkii arvioimaan elementtien käytettä-

vyyttä sosiaalisen vastuullisuuden mittarina osana yritysten sosiaalista vas-

tuuraportointia. Tutkimuksen johtopäätökset kuvataan vastaamalla alakysymyksiin 

ja viimeiseksi vastaamalla tutkimuksen pääkysymykseen.  

 

Alakysymys 1. Miten yritys voi lisätä sosiaalista pääomaa sosiaalisesti vas-

tuulliselle toiminnallaan? 

 

Sosiaalinen vastuu on osa koko yrityksen yhteiskuntavastuuta ja sen sosiaaliset 

vaikutukset näkyvät henkilöstön hyvinvoinnissa, tuotteisiin ja palveluihin liittyvissä 

vastuullisuustoimissa sekä yhteiskunnallisena vaikutuksena yleiseen hyvinvointiin. 

(Harmaala & Jallinoja 2012; Juutinen 2016) Sosiaalisen toiminnan perusta on ih-

misten välinen vuorovaikutus, jota ilmenee sekä organisaation sisällä, että sen si-

dosryhmissä. Yrityksen sosiaalista pääomaa ovat yrityksen arvot, periaatteet, nor-

mit ja käytännöt, joiden mukaan ihmiset toimivat ja toiminnallaan sitoutuvat. (Na-

hapiet & Ghoshal 1998, 243, 244, 247)  
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Taloudellinen ja oikeudellinen vastuu 

 

Carrollin (2016) Pyramidi -teorian mukaan kaiken vastuullisen toiminnan perusta, 

ja yhteiskunnan vaatimaa, on yritysten taloudellinen ja oikeudellinen vastuu. Suo-

messa lainsäädännön luomaa pakkoa sosiaalisen vastuullisuuden toiminnan ra-

portointiin ei ole ja tutkimuksen mukaan pörssiyhtiöt kirjaavat lain- ja asetusten 

mukaisen toiminnan eettiset periaatteet osaksi Code of Conduct eli eettisen ohjeis-

toa. Eettiset periaatteet sisältävät toimintaohjeita ja vaatimuksia henkilöstölle, si-

dosryhmille ja yhteistyökumppaneille ja sitouttavat ihmisiä toimimaan yhteisesti so-

vittujen pelisääntöjen mukaisesti. Huhtikuussa 2021 Euroopan komissio hyväksyi 

ehdotuksen uudesta kestävän kehityksen raportoinnin direktiivistä, Corporate Sus-

tainability Reporting Directive (CSRD), joka asettaa uusia vaatimuksia raportointi-

velvoitettujen suurten yhtiöiden tiedon varmennukselle ja raportoinnille EU:n kestä-

vän kehityksen raportointistandardien mukaisesti. (European Comission 2021) Va-

kiintuneiden raportointikäytäntöjen kautta, yritysten on helppo vastata kiristyviin 

velvollisuuksiin toimia yhteiskunnan pelisääntöjen ja niiden pohjana olevan oikeu-

dellisen sääntelyn ja normiston mukaisesti. Organisaatiossa sovitun yhteisen ter-

mistön ja kielen kautta sen jäsenet luovat kyvykkyyttä synnyttää uutta aineetonta 

pääomaa ja jakaa tietoa ja näin kasvattaa yrityksen sosiaalista pääomaa kognitiivi-

sen ulottuvuuden kautta. (Nahapiet & Ghoshal 1998, 244)  

 

Eettinen vastuu 

 

Sosiaalisesti odotettua, eettistä vastuuta suomalaiset pörssiyhtiöt toteuttavat vuo-

ropuhelulla tunnistamiensa sidosryhmien kanssa. Ymmärrystä sidosryhmien ar-

voista, moraalisäännöistä ja yhteiskunnassa vallitsevista normeista (Carroll 2016, 

5) suomalaiset pörssiyhtiöt hakevat vuosittaisten olennaisuusanalyysien kautta. 

Mahdollistamalla avoimen vuoropuhelun sidosryhmiensä kanssa yritys voi parem-

min arvioida ja ennakoida toimintaympäristössään mahdollisesti tapahtuvia muu-

toksia ja asettaa strategiseksi tavoitteeksi toimia kestävän kehityksen edelläkävi-

jänä. Vuorovaikutuskanavat ja verkostosuhteet liittyvät toimijoiden välisiin suhtei-

siin, ketä tavoitellaan ja miten. (Nahapiet & Ghoshal 1998, 244, 246). Suomalaiset 



 
 

85 

pörssiyhtiöt hyödyntävät laajasti erilaisia vuorovaikutuskanavia ja digitaalisia yh-

teistyöverkostoja jakamalla tietoa sosiaalisesti vastuullisesta toiminnasta ja kasvat-

tavat näin sosiaalista pääomaa rakenteellisen ulottuvuuden kautta.  

 

Filantrooppinen vastuu 

 

Korkein ja sosiaalisesti toivottavin, filantrooppinen vastuu perustuu hyvinvoinnin ja 

elämän laadun edistämiseen vapaaehtoisen toiminnan kautta (Carroll 2016, 2). 

Organisaatioiden luonne sosiaalisina yhteisöinä mahdollistaa korkean sosiaalisen 

pääoman kehittymistä, kuten elinikäinen oppiminen, sitoutuminen ja motivaatio, 

jonka kautta ihmiset tekevät yhteistyötä. Sosiaalinen pääoma kasvaa suhteellisen 

ulottuvuuden kautta, jossa toimijoiden henkilökohtaiset suhteiden avulla luodaan 

yhteisiä sosiaalisia motiiveja ja halua luoda uutta aineetonta pääomaa. (Nahapiet 

& Ghoshal 1998, 242, 244) Yrityksen vapaaehtoiset toimet lähtevät eettisistä ar-

voista, joiden mukaan yritys pyrkii toiminnallaan tuottamaan yleistä hyvää ja pa-

nostaa taloudellisen toiminnan tuloksia yhteiskunnan, ihmisten ja luonnon hyvin-

voinnin kehittämiseksi. (Harmaala & Jallinoja 2012, 70–75). Suomalaiset pörssiyh-

tiöt raportoivat toimivansa erilaisissa jäsenenä erilaisissa järjestöissä, joiden tehtä-

vänä on koko toimialan kehittäminen. Arvonluontimallien avulla pyritään selvittä-

mään liiketoiminnan vaikutuksia yhteiskuntaan ja tuottamaan arvoa asiakkaille, 

työntekijöille, osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille. Arvojen jalkauttamisessa 

koko organisaatioon voidaan hyödyntää henkilöstöstä valittuja arvolähettiläitä.  

 

Tutkielman viitekehyksen ja teorian pohjalta voidaan todeta, että Sirpa Juutisen 

(2016, 32, 33) ehdotus tarkastella yrityksen yhteiskuntavastuun toteuttamista sosi-

aalisen pääoman kautta on mahdollista. Yritys voi lisätä sosiaalista pääomaa to-

teuttamalla ja raportoimalla taloudellisista, oikeudellisista, eettisestä ja filantrooppi-

sesti vastuullisista toimistaan. Yhteenveto johtopäätöksistä esitettyyn alakysymyk-

seen 1. on kuvattu taulukossa 10. 
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Taulukko 10 Johtopäätökset alakysymykseen 1. Miten yritys voi lisätä sosiaalista 

pääomaa sosiaalisesti vastuullisella toiminnalla.  

 

Alakysymys 2. Miten institutionaalisen luottamuksen elementit ja osatekijät 

ilmenevät yhtiöiden sosiaalisen vastuun raportoinnissa? 

 

Sosiaalinen pääoman kolmas, suhteellinen, ulottuvuus viitaa resursseihin, joita 

luodaan ja käytetään suhteiden avulla. Luottamus on osa suhteellista ulottuvuutta 

ja toimii sillanrakentajana tiedon hankkijan ja tuottajan välillä. (Nahapiet & Ghoshal 

1998, 254–255) Luottamus jakautuu henkilökohtaiseen ja institutionaaliseen luot-

tamukseen, jonka elementtejä ovat kyvykkyys ja oikeudenmukaisuus. Kyvykkyy-

den pääkäsitteitä ovat liiketoiminnan ja ihmisten johtaminen ja operatiivisen toimin-

nan organisointi. Oikeudenmukaisuuden pääkäsitteitä ovat henkilöstöpolitiikka, toi-

mintafilosofia ja tiedon kulku ja vuorovaikutus. (Vanhala et. al. 2011, 505)  

 

Liiketoiminnan johtaminen 

 

Tutkimuksen mukaan raportointivuosi 2019 oli usealle suomalaiselle pörssiyhtiölle 

tärkeä strategisen uudistumisen vuosi. Yhteiskunta ja sen luoma toimintaympäristö 

ohjaavat yhtiöiden strategiaa. Tutkimustulokset puoltavat Koipijärvi & Kuvajan 

(2017) ajatusta siitä, että yritysvastuu ei ole enää trendi vaan johtamisen uusi nor-

maali. Puolet tutkimuksen yhtiöistä raportoivat näkevänsä vastuullisuuden osana 

liiketoiminnan strategiaa.  

 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Miten yritys voi lisätä sosiaalista pääomaa sosiaalisesti vastuullisella toiminnalla?

Yritys voi lisätä sosiaalista pääomaa toteuttamalla ja raportoimalla taloudellisista, oikeudellisista, eettisistä ja 

filantrooppisesti vastuullisista toimistaan. 

Taloudellinen ja oikeudellinen vastuu - Yhteiskunnan vaatima Kognitiivinen ulottuvuus; vakiintuneet 

raportointikäytännöt 

•	Code Conduct - eettinen ohjeisto

•	eettiset periaatteet

•	organisaation yhteinen termistö ja kieli

Eettinen vastuu - Sosiaalisesti odotettu Rakenteellinen ulottuvuus; yhteiskunnan 

arvot, moraalisäännöt ja vallitseva 

oikeuskäsitys 

•	sidosryhmien olennaisuusanalyysit 

•	vuorovaikutuskanavat

•	digitaaliset yhteistyöverkostot

Filantrooppinen vastuu - Sosiaalisesti toivottavaa Suhteellinen ulottuvuus; yhteiskunnan 

hyvinvoinnini edistäminen vapaaehtoisella 

toiminnalla

-	järjestöjäsenyydet

-	arvonluontimallit

-	arvolähettiläät



 
 

87 

Tutkimuksen mukaan vastuullinen toiminta nähdään edelläkävijyytenä ja erottautu-

mistekijänä. Toiminnan sosiaaliset vaikutukset, kuten vastuullinen johtaminen, mo-

nimuotoisuus ja työolosuhteet, huomioidaan osana liiketoiminnan strategiaa. Erilli-

nen, pitkän tähtäimen vastuullisuusstrategia mahdollistaa jatkuvan talouden tulok-

sen parantamisen. Yhtiöiden sosiaalisesti vastuullista liiketoimintaa ohjaavat eetti-

set periaatteet, ohjesäännöt, eettiset vastuullisuuspolitiikat, joita sekä henkilöstön 

että ulkoisten sidosryhmien tulee noudattaa. Jamalin & Mirshakin (2007) esittämän 

Woodin yrityksen sosiaalisen suorituskyvyn -mallin mukaisesti, tutkimuksen yhtiöt 

tunnistavat yhteiskuntavastuun pääperiaatteet ja niihin liittyvät yhteiskunnalliset 

suhteet, kuten muuttuvan toimintaympäristön ja sidosryhmät. Lopputulos näkyy 

yhtiön sosiaalisen vastuullisuuden ohjelmina ja toimintaa ohjaavana eettisenä poli-

tiikkana.  

 

Päätöksentekoprosessit 

 

Kun vastuullisen toiminnan näkökulmat otetaan osaksi yrityksen tulevaisuuden tar-

koitusta, visiota ja liiketoiminnan strategiaa, vastuullisesti toimivat yritykset ovat 

paremmin selvillä arvoketjuihinsa liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. (Lin 

2007, 114) Tutkimuksen mukaan yhtiöt raportoivat toimintaan ja yrityskuvaan vai-

kuttavat ei -taloudelliset riskit, arvioivat ja analysoivat niitä yleisen talouskehityk-

sen, globaalien megatrendien ja toimintaympäristön muutosten näkökulmasta. Ris-

kejä hallitaan riippumattomilla auditoinneilla ja vuorovaikuttamalla tunnistettuihin 

sidosryhmiin. Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksen kohteena olevat yh-

tiöt tunnistavat eettiseen ja sosiaaliseen toimintaan liittyvät riskit sekä epäeettisen 

ja vastuuttoman toiminnan maineriskin, jolla saattaa yrityksen taloudellisen menes-

tyksen kannalta olla jopa suuremmat haittavaikutukset kuin epäekologisella liike-

toiminnalla.  

 

Kilpailukyky 

 

Yrityksen kyvyllä jakaa tietoa saavutetaan merkittävää kilpailukykyä markkinoilla. 

(Lin 2007, 114) Tutkimuksen mukaan yhtiöt hyödyntävät vuosittaista olennaisuus-

analyysia määrittääkseen strategian kannalta keskeisimpiä vastuullisuusaiheitaan 
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vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa. Analyysin toteuttaminen edellyttää 

keskeisten sidosryhmien tunnistamista ja vuorovaikutuksen mahdollistamista eri 

kanavien kautta. Olennaisuusanalyysin tulokset on koottu olennaisuusmatriisiin ja 

eettistä toimintaa tukevat hankkeet on raportoitu osana yhtiöiden vastuuraportoin-

tia. Vastuullinen toiminta ja sen raportointi voi vaikuttaa sekä nykyiseen että tule-

vaan kassavirtaan myynnin muutoksina sidosryhmien, liiketoimintaa kohdistuvien, 

odotusten kautta. Jos saman toimialan kilpailijat eivät kykene osoittamaan vastuul-

lisia toimiaan, yritysvastuu toimii kilpailukykyyn vaikuttavana positiivisena tekijänä. 

(Juutinen 2016, 68–69) Sosiaalisesti vastuullinen toiminta ja sosiaalinen pääoma 

sen toteuttajana sekä luovat, että säilyttävät yrityksen markkina-arvoa. Uusien 

tuotteiden ja markkinoiden tunnistaminen ja hyödyntäminen ja itseensä kohdistu-

vien sijoitus- ja rahoitusriskien tunnistaminen sosiaalista arvoa, joka jatkuvasti ki-

ristyvillä globaaleilla markkinoilla voi olla ainoa tapa saavuttaa kilpailuetua ja kas-

vattaa markkinaosuutta pitkällä aikavälillä. (Du et. al. 2011, 1541–1542) 

 

Teknologia 

 

Teknologian rooli eettisen toiminnan edistämisessä ja sosiaalisen vastuullisuuden 

näkökulmasta liittyy digitaaliseen vastuullisuuteen. Tutkimuksen mukaan digitaali-

nen murros ja tietotekninen kehitys nähdään merkittävänä tekijänä toimialojen 

muutoksessa. Digitalisaatio tuo uusia kilpailun muotoja markkinoille. Erilaiset da-

taan pohjautuvat analyysit, tekoälyn avulla rakennetut uudet palvelut, robotiikka, 

automaatio ja yhteiskunnan tarjoamien tietoteknisten palveluiden mahdollistami-

nen, synnyttävät taloudellista kasvua, parantavat toiminnan laatua ja lisäävät te-

hokkuutta. Yksi tutkimusyhtiöistä raportoi, että jos se epäonnistuu hyödyntämään 

virtuaalisten palveluiden tuottaman potentiaalin, jossa kuluttajat ovat valmiit mak-

samaan 10 %: ttia enemmän vastuullisista tuotteista ja palveluista, yhtiön vaikutus-

arvion mukaan taloudellinen menetys voi olla 10,7 miljoonaa euroa neljännesvuo-

dessa. Osana digitaalista vastuullisuutta yhtiöt voivat liittää tekoälyn eettiset peri-

aatteet osaksi yleisiä toimintaperiaatteita.  
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Yhteenveto johtopäätöksistä esitettyyn alakysymykseen 2. institutionaalisen luotta-

muksen kyvykkyys teeman osatekijöistä on kuvattu taulukossa 11. 

 

 

 

Taulukko 11. Miten institutionaalisen luottamuksen elementit ja osatekijät ilmene-

vät yhtiöiden sosiaalisen vastuun raportoinnissa. Kyvykkyys -teema. 

  

JOHTOPÄÄTÖKSET

Miten institutionaalisen luottamuksen elementit ja osatekijät ilmenevät yhtiöiden sosiaalisen vastuun raportoinnissa?

KYVYKKYYS

Pääkäsitteet Osatekijät Raportoidut käytännön toimet

Liiketoiminnan johtaminen Strategia, visio, tavoitteet •	pitkän tähtäimen vastuullisuusstrategia

•	eettiset periaatteet ja ohjesäännöt

•	vastuullisuuspolitiikat

•	sosiaalisen vastuullisuuden ohjelmat 

Markkinointi, brändi •	osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun

•	markkinointitapahtumat- ja kampanjat

•	yhteistyö hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa

•	markkinointi sosiaalisessa mediassa

Ihmisten johtaminen Päätöksentekoprosessit •	ei -taloudellisten riskien arviointi ja analysointi

•	riippumattomat auditoinnit

•	vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Kilpailukyky •	olennaisuusanalyysit

•	olennaisuusmatriisit

•	eettistä toimintaa tukevat hankkeet

Teknogia •	dataan pohjautuvat analyysit

•	tekoälyn luomat uudet palvelut

•	robotiikka ja automaatio

•	virtauaaliset palvelut

•	tekoälyn eettiset periaatteet

Operatiivisen toiminnan organisointi Työn organisointi •	lähiesimiestyö

•	kehityskeskustelut, kehittymissuunnitelmat

•	jatkuva oppiminen, koulutus, valmennukset, osaamisen kehittäminen

•	mentorointi, työnkierto

•	säännöllinen palautteenanto

•	vuorovaikutus ja itsensä johtamisen -taidot

•	uudelleensijoitusohjelmat

•	rekrytointi

•	arvojohtaminen

Vakaus ja ennakointi •	megatrendit kuten globalisaatio, kaupungistuminen, digitalisaatio

•	asiakkaiden kasvava tietoisuus

•	tiedostava kuluttaminen

•	pitkän aikavälin vastuullisuusohjelmat
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Arvojen ja moraalin yhdenmukaisuus 

 

Koettu oikeudenmukainen toiminta perustuu vastavuoroisuuden normille, jossa ih-

miset kokevat tekevänsä arvoihin ja moraaliin perustuvia oikeita päätöksiä. (Van-

hala et. al. 2011, 487) Päätöksen tueksi saatava tieto syntyy vuorovaikuttamalla 

sosiaalisissa verkostoissa, joissa jäsenet jakavat tietoa vastavuoroisesti toisilleen. 

(Nahapiet & Ghoshal 1998, 243) Tutkimuksen mukaan yhtiöt osaavat kertoa 

omista arvoistaan ja miten liiketoiminta tuo arvoa asiakkaille, työntekijöille ja osak-

keenomistajille. Yhtiöiden ja sidosryhmien arvojen kohtaamista selvitetään olen-

naisuusanalyysien -arviointien lisäksi asiakastyytyväisyyskyselyillä ja toimimalla 

itse osana sidosryhmäverkostoa järjestöjäsenyyksien kautta. Tutkimuksen yhtiöt, 

yhtä lukuun ottamatta, eivät raportoi toimintaan vaikuttavia normatiivisia argument-

teja. Toisaalta kansainvälistymisen tuoma monikulttuurillisuus, kaupungistuminen, 

väestön ikääntyminen, kestävän kehityksen kasvavat vaatimukset ja digitaalisuu-

den nopeutuva muutossykli raportoidaan tunnistettuina sosiaaliseen ja eettiseen 

vastuullisuuteen vaikuttavina megatrendeinä.  

 

Avoimuus ja hyvä työilmapiiri 

 

Avoin keskustelu sidosryhmien kanssa on tutkimuksen mukaan tärkeä osa yhtiöi-

den sosiaalisesti vastuullista toimintaa. Kaikilla yhtiöillä on käytössään ilmoituska-

nava, jonka kautta henkilöstö, kumppanit ja sidosryhmät voivat ilmoittaa epäilyistä 

yleisten toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta. Henkilöstölle on tarjolla 

useita eri tapoja vaikuttaa ja osallistua organisaation vastuullisuuden kehittämi-

seen. Työryhmätoiminta päätöksentekijöiden kanssa, yhteistyö kansalaisjärjestö-

jen ja oppilaitosten kanssa ja osallistuminen tutkimushankkeisiin nähdään mahdol-

lisuutena avoimeen keskusteluun.  

 

Identiteetti 

 

Tutkimuksen mukaan yhtiöt rakentavat eettistä identiteettiään strategisen vision ja 

mission kautta ja tulevaisuuden päämäärät, keitä me olemme ja mitä me olemme, 
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liittyvät yhtiöiden liiketoimintamalleihin. Identiteetti, luottamuksen ohella, on osa 

sosiaalisen pääoman suhteellista ulottuvuuden resursseja, joilla sosiaalisia suh-

teita luodaan. Yhteinen identiteetti ja jaettu luottamuspääoma vähentävät ristirii-

taisten vaatimusten todennäköisyyttä ja saa ihmiset kokemaan toimintansa oikeu-

denmukaisena ja toimimaan vastavuoroisuuden normin mukaan sen edistämiseksi 

ja vahvistamiseksi. (Harisalo & Miettinen 2010, 118–121)  

 

Yrityskulttuuri ja HRM -käytännöt 

 

Raportointivuoden strategiset uudistukset näkyvät tutkimuksen mukaan myös työ-

kulttuuria koskevina uudistuksina. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työyhteisöissä, 

monimuotoisuuden johtaminen ja korkea työnantajamielikuva nähdään tärkeänä 

osana tarvittavan osaamisen säilyttämiseen ja hankkimiseen markkinoilta. Lopulta 

liiketoiminnan kannalta suurin riski on osaavan henkilöstön menettäminen. Yhtiöt 

tunnistavat inhimillisen pääoman arvon ja motivoituneen ja sitoutuneen henkilös-

tön kyvyn parantaa suorituskykyä ja tuottaa uusia innovaatioita. Henkilöstöä koulu-

tetaan liittyen toimintaperiaatteisiin, vastuullisuuspolitiikkoihin ja eettisiin sääntöihin 

ja koulutusmäärille on asetettu selkeät tavoitteet. Työpaikkatyytyväisyyttä mittaa-

vat henkilöstökyselyt ja eettiset ohjesäännöt ovat tutkimuksen mukaan osa yhtiöi-

den yrityskulttuuria. Monikulttuurisissa työyhteisöissä vahva yhtiön strategisen vi-

sion ja yhteisten toimintatapojen varmistaminen rakentavat työkulttuuria, jota ei 

muuten, ilman yhteistä kulttuurihistoriaa, olisi välttämättä mahdollista synnyttää. 

Kuten yksi tutkimusyhtiöistä toteaa; muuttuva työ vaatii jatkuvaa kehittymistä, vas-

tuunottoa omasta hyvinvoinnista, luottamusta ja avointa vuorovaikutusta sekä sel-

keitä tavoitteita. Yhteenveto johtopäätöksistä esitettyyn alakysymykseen 2. institu-

tionaalisen luottamuksen oikeudenmukaisuus -teeman osatekijöistä on kuvattu 

taulukossa 12. 
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Taulukko 12. Miten institutionaalisen luottamuksen elementit ja osatekijät ilmene-

vät yhtiöiden sosiaalisen vastuun raportoinnissa. Oikeudenmukaisuus -teema. 

 

Alakysymys 3. Miten yhtiöiden käyttämät sosiaalisen vastuullisuuden mitta-

rit ilmentävät sosiaalisesti vastuullista toiminnan vaikuttavuutta?  

 

Sosiaalisen toiminnan strategisten mittareiden sosiaalista vaikuttavuutta ei tutki-

muksessa pystytty arvioimaan, koska yhtiöiden raportoimat sosiaalisen vastuulli-

suuden tavoitteet, mittarit ja tunnusluvut eroavat toisistaan merkittävästi. Sosiaali-

sesti vastuullisen toiminnan tavoite ja raportointivuoden tulos voi olla kuvattu sa-

nallisesti tai määrällisesti. Mittaristostandardien puuttuessa toiminnan tason arvi-

ointi yhtiöiden välillä tai verrattuna alan muihin toimijoihin osoittautui mahdotto-

maksi. Kaikki yhtiöt raportoivat määritelleensä sidosryhmien kanssa YK:n kestä-

vän kehityksen laadulliset tavoitteet, jotka ohjaavat vastuullista toimintaa. Mitta-

reita ja tunnuslukuja kestävän kehityksen tavoitteiden arvioimiseksi ei tutkimuk-

sessa pystytty yhdistämään.  

 

Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että institutionaalisen luottamuksen 

elementteinä kyvykkyys ja oikeudenmukaisuus tukevat sosiaalisen pääoman kehit-

tymistä ja niitä voidaan hyödyntää sosiaalisen vastuullisuuden laadullisina mitta-

reina osana yritysten sosiaalista vastuuraportointia. Samalla on todettava, että il-

man mittaristostandardia elementtien vaikuttavuus sosiaalisen pääoman 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Miten institutionaalisen luottamuksen elementit ja osatekijät ilmenevät yhtiöiden sosiaalisen vastuun raportoinnissa?

OIKEUDENMUKAISUUS

Pääkäsitteet Osatekijät Raportoidut käytännön toimet

Henkilöstöpolitiikka Hyvä liiketoiminnan ja ihmisten johtaminen •	sisäiset ilmoituskanavat väärinkäytöksistä

•	olennaisuusanalyysit

Arvojen ja moraalin yhtenmukaisuus •	asiakastyytyväisyyskyselyt

•	järjestöjäsenyydet

•	normatiivisten argumenttien tunnistaminen

•	arvonluontimallit

Toimintafilosofia Avoimuus ja hyvä työilmapiiri •	Whistle Bow – ilmoituskanavat sidosryhmille

•	työryhmätoiminta, monimuotoisuushankkeet

•	yhteistyö kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten kanssa

•	tutkimushankkeet

Identiteetti ja työnantajamaine •	oppilaitosyhteistyö

•	henkilöstön motivointi

•	tasa-arvoiset kehittymis- ja etenemismahdollisuudet

•	tasa-arvoinen palkkaus ja siitä raportointi

Tiedon kulku ja vuorovaikutus Yrityskulttuuri •	työpaikkatyytyväisyys

•	henkilöstötutkimukset- ja kyselyt

•	työhyvinvoinnin palvelut

•	hyvinvointia tukevat mallit

•	esimiesvalmennus

•	eettinen ohjesääntö osana yrityskulttuuria

•	osallistava johtaminen, johdon itsearvioinnit

•	yhdenvertaisuuden periaatteet

HRM -käytännöt •	säännölliset toimintaperiaatteisiin, vastuullisuuspolitiikkoihin ja eettisiin 

sääntöihin liittyvät koulutukset

•	toimialalle tyypilliset koulutukset

•	lakien ja säädösten noudattamiseen liittyvät koulutukset

•	toiminnan seuranta vastuullisuusryhmien avulla
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kehittymiseen on yhtä mahdoton vertaisarvioida kuin nykyiset raportoidut laadulli-

set sosiaalisen vastuun mittarit.  

 

Päätutkimuskysymys; miten suomalaiset pörssiyhtiöt rakentavat institutio-

naalista luottamusta raportoimalla sosiaalisesti vastuullisesta toiminnas-

taan? 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksen kohteena olevat yhtiöt ovat tietoi-

sia toimintaympäristössään tapahtuvista muutoksista osana strategiatyötään. Yh-

tiöt raportoivat käyttävänsä laajasti eri vuorovaikutusvaikutuskanavia avoimen vuo-

ropuhelun käymiseksi sidosryhmiensä kanssa. Ennakointi ja tietoon perustuva 

päätöksenteko ja toiminta tukevat organisaation omia prosesseja, joissa organi-

saation oma jaettu sisäinen näkemys ja havaitut hiljaiset signaalit ohjaavat sitoutu-

mista yhteisiin tavoitteisiin. Tunnistaessaan toimialaan ja eettiseen toimintaan liitty-

viä megatrendejä, kuten globalisaatio, digitalisaatio ja sidosryhmien kasvava tietoi-

suus, yhtiöt kykenevät ennakoimaan eettiseen ja sosiaalisesti vastuulliseen toimin-

taan kohdistuvia vaatimuksia. Yhtiöiden kyvykkyys luoda sosiaalista arvoa liiketoi-

minnan ja ihmisten johtamiseen tunnistetaan tavaksi saavuttaa merkittävää kilpai-

luetua ja kasvattaa markkinaosuutta globaaleilla markkinoilla. Tutkimus vahvistaa, 

että kaikista kahdeksasta tutkitusta suomalaisten pörssiyhtiöiden vastuullisuus- ja 

yritysvastuuraporteista, vuosiraportista ja -kertomuksesta on tunnistettavissa insti-

tutionaalisen luottamuksen pääkäsitteiden lisäksi myös luottamusta kasvattavat 

osatekijät. Suomalaiset pörssiyhtiöt rakentavat institutionaalista luottamusta rapor-

toimalla sosiaalisesti ja eettisesti vastuullisesta toiminnastaan kyvykkyyden ja oi-

keudenmukaisuuden teemojen kautta.  

 

7.2 Vaikutukset ja rajoitukset 

 

Tutkimus nostaa esiin sidosryhmien merkityksen osana yritysten sosiaalisesti vas-

tuullista toimintaa. Kaikki vastuullinen toiminta vaatii sitoutumista koko organisaati-

olta mutta myös sen sidosryhmiltä. Kestävän kehityksen tavoitteet määritellään yh-

dessä sidosryhmien kanssa ja yhtiöiden eettiset periaatteet sisältävät toimintaoh-

jeita ja -vaatimuksia niin organisaation omalle henkilöstölle kuin sidosryhmille ja 
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yhteistyökumppaneille. Kuten Kone Oyj:n (2020) yritysvastuuraportissa todetaan 

”liiketoiminnan periaatteiden tarkoituksena on auttaa ihmisiä tekemään eettisesti 

oikeita päätöksiä päivittäisessä työssään”. Yrityksen kaikki vastuullisuustoimet, 

jotka lisäävät verkostoitumista, vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa ja institutio-

naalista luottamusta osapuolten välille, ovat tärkeitä taloudellisen menestymisen 

mutta myös, koko organisaation arvonluontiprosessin näkökulmasta. 

 

Yhteiskunnassa tapahtuva arvonmuutosprosessi ja lisääntynyt tietoisuus ohjaavat 

kuluttajia vastuullisilla kulutusvalinnoilla olemaan osa sidosryhmäyhteisöä. Asiak-

kaiden luoma kysyntä ratkaisee lopulta yrityksen menestymisen markkinoilla. On 

selvää, että positiivinen kuva yrityksen vastuullisista toimista nostaa voimakkaasti 

luottamusta yrityksen brändiä kohtaan, jota sidosryhmäverkostoissa jaetaan. Silti 

tutkimuksen raporteista ei käy ilmi, että kuluttajien mielikuvaa yrityksen vastuulli-

suudesta olisi käytetty raportointijaksolla toiminnan arvioinnin mittarina. Tutkimuk-

sen mukaan suomalaiset pörssiyhtiöt tunnistavat hyvin toimintaansa vaikuttavat 

megatrendit mutta eivät juurikaan seuraa sidosryhmiin vaikuttavia yhteiskunnassa 

tapahtuvia normatiivisia muutoksia. Luottamus -käsitteenä ei esiinny raporteissa 

lainkaan. Sosiaaliseen vastuullisuuteen liitettävien standardien puuttuminen näkyy 

raporttien aihealueiden trendimäisyytenä. Voidaan perustellusti kysyä rapor-

toivatko yhtiöt siitä mikä mediaa kyseisellä ajanhetkellä kiinnostaa tai mikä on eri-

laisissa vastuullisuusfoorumeissa eniten raportointihetkellä esillä oleva aihe. Li-

säksi on huomioitava, että vastuullisen liiketoiminnan yritysarviointi perustuu edel-

leen pitkälti sijoittajien ja sijoittajaryhmien julkisiin arvioihin yhtiöistä ja niiden esit-

tämiin painopisteisiin. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi raportointivuoden 2019 

painopiste on ollut koko liiketoiminnan strategian uudistamisessa ja taloudellisissa 

luvuissa sijoittajien tietoisuuden kasvattamiseksi. Pitkittäistutkimuksessa tämä 

saattaa rajoittaa tulosten vertailtavuutta. 

 

7.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Sosiaalisesti vastuullisen toiminnan standardien ja arviointikriteerien puuttuessa 

luottamuksen elementtien arvon perusteleminen raportointimittarina on mahdo-

tonta. Tutkimus ei ota kantaa onko yhtiöiden sosiaalisen vastuullisuuden 
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raportointi hyvää vai huonoa tai onko sitä riittävästi vai vähän. Jamali & Mirshak 

(2007, 247) muistuttavat, että yhtiöiden tulisi kyetä arvioimaan millainen vaikutus 

vastuullisella toiminnalla on työnantajaimagoon, kykyyn luoda innovaatioita ja mitä 

resursseja se tarvitsee asetettujen tavoitteidensa saavuttamiseksi, riippuen siitä 

onko vastuullisella käyttäytymisellä kielteisiä tai positiivisia vaikutuksia. Rapor-

teista ei selviä yhtiöiden oma näkemys vastuullisuustoimien vaikutuksesta inno-

vaatiokyvykkyyteen tai millaisia resursseja tulevaisuudessa yhtiöt tarvitsevat ta-

voitteidensa saavuttamiseksi. Sosiaalisesti vastuullisten ja eettisen toimien arvon 

luomiseksi tämän tutkimuksen vastuullisuusteemojen keskeiset osakysymykset tu-

lisi esittää lisäksi haastattelututkimuksena yhtiöiden johdolle ja sen sidosryhmille ja 

hyödyntää teemojen mukaista ristiin analyysia, jossa tuloksia verrataan keske-

nään, jotta mahdolliset vastuullisuustoimien kielteiset tai positiiviset vaikutukset 

olisi mahdollista arvioida.  

 

Yhtiöiden vastuullisuus- ja yritysvastuuraporteista, vuosiraportista ja -kertomuk-

sesta ei käy ilmi yhtiöiden itsensä teettämien olennaisuusanalyysien tai tyytyväi-

syyskyselyiden sisältö, joten institutionaalisen luottamuksen elementtien esiinty-

vyyttä varsinaisissa yhtiön teettämissä sidosryhmätyytyväisyyskyselyistä on mah-

dotonta arvioida. Jatkotutkimusehdotuksena organisaation luottamuksen tasoa 

voisi mitata hyödyntämällä ei -henkilöityvän organisatorisen luottamuksen mittaria, 

Impersonal Trust Scale (Vanhala et. al. 2011) sidosryhmille suunnatuin luottamus-

kyselyin. 

 

Tämän tutkimuksen reliabiliteetin vahvistamiseksi ehdotan jatkotutkimusaiheeksi 

tutkimuksen toistamista pitkittäistutkimuksena. Tutkimus mahdollistaisi institutio-

naalisen luottamuksen pääkäsitteiden osatekijöiden käytettävyyden arvioinnin vie-

läkin laaja-alaisemmin ja kertoisi ilmiönä yhtiöiden sosiaalisen vastuullisuuden ke-

hittymisestä ja kehittyvän lainsäädännön ja säädösten vaikutuksesta suomalaisten 

pörssiyhtiöiden sosiaalisesti ja eettisesti vastuullisen toiminnan raportointiin.  

 

Tutkimuksessa tarkastellut vastuuraportit on rakennettu GRI-standardien mukaan. 

Tunnuslukuvertailua esiintyy standarditaulukossa sekä osana raportointia. Vertai-

lut vaihtelevat kolmen vuoden aikajaksosta raportointivuoden tuloksen 
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raportointiin. Ehdotan, että yhtiöt määrittelisivät sosiaalisesti vastuullisen toiminnan 

seurantamittarit ja tavoitteet vähintään kolmen vuoden seurantajaksolle, jotta niillä 

voitaisiin mitata pitkän tähtäimen vastuullisuuden kehittymistä.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sosiaalisen vastuun raportointiohjeiden puuttu-

minen näkyy tutkimuksen vastuuraporttien raportointikäytäntöjen vaihtelussa. Ra-

portit eroavat kaikki rakenteeltaan toisistaan ja painotukset ympäristön-, sosiaali-

sen- ja taloudellisen vastuun raportoinnissa vaihtelevat toimialasta riippuen. Avoi-

men sidosryhmävuoropuhelun synnyttämiseksi, vastuuraportoinnin tulisi huomi-

oida myös luottamusta vähentävät tekijät toimialasta riippumatta. Ehdotan, että 

institutionaalisen luottamuksen rakentamiseksi yhtiöt raportoisivat sosiaalisen vas-

tuullisuuden toimistaan kyvykkyyden ja oikeudenmukaisuuden pääkäsitteiden ja 

osatekijöiden kautta. Tämä mahdollistaisi sosiaalisen pääoman integroimisen 

osaksi vastuuraportointia ja tuottaisi esimerkiksi sijoittajille uutta tietoa pidemmän 

aikavälin tuotannontekijöistä ja toimintaympäristöstä.  
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8. POHDINTA 

 

Tätä pro gradu -tutkielmaa kirjoittaessa maailma on kohdannut Korona -pandemian 

muodossa useita tutkimattomia ilmiöitä. Vastuullisuuden käsite ja luottamuspuhe 

ovat nousseet osaksi ihmisten perusarkea nopeammin kuin kukaan meistä olisi ikinä 

osannut arvella. Pandemian vaikutuksia yhteiskunnan hyvinvointiin, politiikkaan tai 

koko maailman talouteen on ollut mahdotonta ennustaa. Sitran yliasiamies Jyrki Ka-

tainen toteaa Helsingin Sanomien haastattelussa pandemian testanneen suomalai-

sen hyvinvointiyhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Tällöin luottamus viranomaisiin, hy-

vät julkiset palvelut ja vakaa talous osoittavat tärkeytensä. Samassa artikkelissa Ka-

tainen kertoo julkisten palvelujen tekemästä digiloikasta, joka ei olisi ollut mahdol-

lista ilman yksityisten yritysten tuottamia teknologiaratkaisuja ja kuvaa tätä käsit-

teellä yrityskansalaisuus. (Kauhanen, 2020) 

 

On selvää, että korona-ajasta tulee yhtä vahva sukupolvikysymys kuin mitä öljykriisi 

tai 1990-luvun finanssikriisi olivat aikoinaan. Yhteisvastuu ja solidaarisuus eivät ole 

enää yksittäisten valtioiden asia, vaan ne koskettavat koko kansakuntaa, jossa kun-

nioitus toista kohtaan on saanut rinnalleen luottamuksen käsitteen. Heti koronakrii-

sin jälkeen sosiaalista liikehdintää synnytti maailmanlaajuinen rasisminvastainen 

keskustelu, lähtien liikkeelle Yhdysvalloissa tapahtuneesta mustan miehen ampu-

mavälikohtauksesta. Tämä sai monen yrityksen ja organisaation tarkastelemaan 

kriittisemmin vastuullista toimintaansa ja sen mukaista imagoa, brändiä ja koko 

identiteettiä. Suomessakin pohdittiin tunnettujen tuotenimien ja -kuvien muuttamista 

yhteiskunnallisesti hyväksyttävämpään muotoon.  

 

Nopea tiedon leviämisen synnyttämä yleinen keskustelu ja verkostoissa vaaditut 

toimenpiteet osoittavat, että yritysten tulee olla jatkuvasti hereillä kuluttajan voiman 

edessä. Ilmiöiden, kuten edellä mainittu ”Black live matters”, vaikutus voi olla niin 

merkittävä, että kokonainen kuluttajajoukko alkaa hylkiä organisaatiota tai yrityksen 

tuotteita, jolloin myynti laskee ja luottamus yrityksen kaikkia toimia kohtaan heikke-

nee. Aivotutkija Katri Saarikivi (2020) kirjoittaa Ylen -blogissaan ihmisen kyvystä op-

pia ja ylläpitää sosiaalisia normeja, joiden avulla jaamme tietoa yhteisössä siitä, 

mikä on hyväksyttyä ja toivottua. Näin yhteisöihin kuten yhteiskuntaan syntyy 
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luottamusta. ”Jaettujen arvojen ja normien synnyttämä luottamus on niin tärkeä yh-

teiskunnan koossa pysymiselle, että juuri siihen haluavat pahasuovat tahot iskeä. 

Nykykeinoja tähän on ihmisryhmien välisen eripuran lietsominen ja väärän tiedon 

levittäminen. Jos yhteiskunnan jäsenten välillä ei ole luottamusta, se alkaa pikkuhil-

jaa jakautua” Saarikivi jatkaa.  

 

Yritysten onkin tärkeää erottaa hetken kestävät muoti-ilmiöt todellisista yhteiskun-

nallisista muutostrendeistä, kuunnella sidosryhmiään ja seurata ilmiöiden kehitty-

mistä yhteiskunnassa. Yrityksen imago ja brändi syntyvät pitkän aikavälin toimin-

nan tuloksena ja vastuullisuusajattelussa tulee huomioida koko organisaation toi-

mintaa koskevat odotukset, toimimmeko enää tässä ajassa ja miten yleiset mielipi-

teet ovat kehittyneet. Vastuullisuus ei ole joukko yksittäisiä toimia, kuten yrityksen 

tuottaman palvelun tai tuotteen jättämä hiilijalanjälki, vaan johdon määrittelemä 

strategiaa ympäristö-, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen jaoteltuna. 

Yhteiset tavoitteet, niihin sitoutuneet ja motivoituneet sidosryhmät luovat organi-

saation vastuullisuuskulttuurin.  

 

Sidosryhmät ovat yhä tiedostavampia monen asian suhteen ja laajentavat tietoi-

suutta nopeasti monesta eri lähteistä. Kun yhteiskunnan yhteisesti jaetut normit 

muuttuvat, täytyy yritysten ja organisaatioidenkin jatkuvasti kriittisesti arvioida ja 

uudistaa strategiaansa. Pelkkä voittoa maksimoiva strategia ei enää riitä markki-

najohtajan asemaan tai siellä pysymiseen, vaan yrityksen odotetaan ottavan kan-

taa myös yhteiskunnallisesti ja osallistuvan aktiivisesti yhteiskunnalliseen toimin-

taan yrityskansalaisina.  

 

Yritykset ja organisaatiot joutuvat pohtimaan omaa rooliaan osana yhteisöä, yh-

teiskuntaa ja globaaleja markkinoita. Kuten Saarikivi blogissaan (2020) toteaa ”yh-

teiskunta lepää sen jäsenten välisen luottamuksen varassa. Luottamusta synnyttä-

vät jaetut tunteen, kokemukset, arvot ja normit”. Parhaimmillaan tämä on yhteistä 

vuoropuhelua yrityksen ja sidosryhmiensä välillä siitä mikä on sallittua ja sopivaa 

ja mikä taas ei. Viime kädessä uskon, että yritysten tärkein tehtävä on tuottaa voit-

toa ja kaikki vastuullisuustyö on järkevää liiketoimintaa. Vaikka yrityksillä itsessään 

ei voidakaan katsoa olevan varsinaista moraalia niin organisaatio syntyy ihmisistä, 



 
 

99 

joilla on arvoja ja halu tehdä hyvää. Menestyäkseen tulevaisuuden markkinoilla ja 

ollakseen kiinnostava sijoituskohde, taloudellisen vastuun lisäksi yrityksen tulee 

tarjota työntekijöilleen ja sidosryhmilleen luottamukseen perustuva yhteinen sosi-

aalinen arvopohja. ”Suomalaisten välinen vuorovaikutus on se paikka, jossa 

Suomi elää” (Saarikivi 2020).  
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