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Kiihtyvä ilmastonmuutos, ihmisoikeuskysymykset ja luonnon monimuotoisuuden 

heikkeneminen ovat nostaneet yritysvastuun viimeisten vuosien aikana yhä useamman 

yrityksen agendalle. Myös pk-yrityksissä koetaan jatkuvasti kasvavaa painetta yrityksen eri 

sidosryhmiltä toimia vastuullisemmin, mutta alkuun pääseminen vastuullisuustyössä koetaan 

usein haasteelliseksi.  

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tunnistaa olennaiset vastuullisuusteemat eri 

toimialoilta ja sen jälkeen pohtia, miten esiin nousseita teemoja on mahdollista hyödyntää 

pk-yritysten vastuullisuustyössä. Olennaisten vastuullisuusteemojen tunnistaminen on 

keskeistä yritysvastuutyön käynnistämiseksi organisaatiossa.  

Empiirinen tutkimus osoittaa, että olennaiset vastuullisuusteemat vaihtelevat eri toimialoilla 

merkittävästi. Esimerkiksi asiantuntijaorganisaatioissa korostuvat sosiaalisen vastuun 

kysymykset, kun taas valmistavan teollisuuden puolella korostuvat ympäristövastuu 

kysymykset. Lähitulevaisuudessa yritysvastuun merkityksen nähdään kasvavan kaikissa 

organisaatioissa, ja luovan sekä haasteita että mahdollisuuksia eri toimialoilla.  
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1 JOHDANTO 

 

Nopeasti kasvanut huoli ilmastonmuutoksesta, eriarvoistumisesta ja luonnon 

monimuotoisuuden heikkenemisestä sekä maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ovat 

korostaneet vastuullisuuden merkitystä globaalisti niin yksittäisten kuluttajien, poliittisten 

päättäjien kuin yritysten keskuudessa viimeisten vuosien aikana. Yritysvastuun merkitys on 

laajentunut lähes poikkeuksetta kaikille toimialoille, ja ilman vastuullisen liiketoiminnan 

harjoittamista yritysten on haasteellista, ellei mahdotonta selvitä pitkällä aikavälillä 

kilpailukykyisinä. Näyttäisi siltä, että vastuullisuus tulee olemaan seuraavien vuosien aikana 

vähintäänkin yhtä merkittävä kilpailuetu ja liiketoimintamahdollisuus, kuin digitalisaatio oli 

2000-luvun alkupuolella.  

 

Aikaisemmin yritysvastuuta lähestyttiin negaation kautta, jolloin siitä nähtiin vain 

päästörajoitukset ja erilaiset ympäristölait, joita yritysten tuli noudattaa (Koipijärvi & Kuvaja 

2020, 21). Nykyään yritysvastuu on yhä useammalle yritykselle kuitenkin merkittävä 

kilpailuetu ja strategian ydin. Etenkin monet suuryritykset ovat onnistuneet löytämään 

vastuullisuudesta kilpailuetua, ja lisäksi ne tekevät merkittäviä tekoja myös muilla 

yritysvastuun osa-alueilla. Pelkän voitontavoittelun rinnalle on noussut näkyvästi se, millaisin 

keinoin voittoa tuotetaan ja mitä arvoa yritys luo toiminnallaan ympäröivään yhteiskuntaan 

(Liappis et al. 2019, 1) 

 

Kuten suuryrityksissä, myös pk-yrityksissä vastuullisuus nähdään sekä haasteena että 

mahdollisuutena. Pk-yrityksissä vastuullisuuden merkitys korostuu etenkin silloin, kun yritys 

on osana suuren yrityksen arvoketjua. (Koipijärvi & Kuvaja 2020, 54) Tällä hetkellä myös moni 

pk-yritys tekee jo merkittäviä tekoja yritysvastuun saralla, ja on mukana kehittämässä uusia, 

kestäviä liiketoimintamalleja sekä innovaatioita. On kuitenkin vielä monia pk-yrityksiä, joissa 

yritysvastuu nähdään liian laajana ja monimutkaisena kokonaisuutena hallita. Keskeisenä 

haasteena pk-sektorilla onkin usein tunnistaa oman liiketoiminnan kannalta olennaisimmat 

yritysvastuuseen liittyvät toimet, joihin yrityksen tulisi keskittyä (FIBS 2019a).  
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1.1     Tutkielman tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän kandidaatintyön toimeksiantajana toimii suomalainen konsulttiyritys Think Further. 

Think Further on osa Oakhill Group asiantuntijaryhmää, ja se tarjoaa palveluitaan yritysvastuun 

kehittämiseen ja johtamiseen keskittyen erityisesti pk-yrityksiin. Selvitys tehdään osaksi 

yrityksen tulevaa digitaalista palvelua, jonka avulla asiakasyritykset voivat raportoida 

vastuullisuudestaan omille sidosryhmilleen. (Oakhill 2021) Työn tavoitteena on selvittää, mitkä 

ovat olennaisimmat vastuullisuusteemat pk-yrityksissä eri toimialoilla. Lisäksi tarkastellaan, 

miten pk-yritykset voivat hyödyntää keskeisiä vastuullisuusteemoja omassa 

liiketoiminnassaan. Lopputuloksena toimeksiantajalle syntyy kattava listaus eri toimialojen 

vastuullisuusteemoista, joita se voi hyödyntää omissa asiakasyrityksissään. 

 

Työ keskittyy tarkastelemaan erityisesti pk-yritysten vastuullisuutta, koska pk-yritysten rooli 

Suomen kansantaloudessa on erittäin merkittävä, niiden rooli globaalien haasteiden ratkaisijana 

kasvaa jatkuvasti ja lisäksi aiheesta löytyy vielä melko vähän aikaisempaa tutkimustietoa. 

Näiden havaintojen pohjalta syntyi tarve ja kiinnostus tutkia asiaa laajemmin, ja sen myötä 

mahdollisesti vaikuttaa positiivisesti joidenkin pk-yritysten vastuullisuustyöhön. 

Tutkimuskysymyksiksi valikoituivat seuraavat:  

 

”Mitkä ovat olennaisimmat vastuullisuusteemat, joihin pk-yritysten tulisi keskittyä omassa 

liiketoiminnassaan eri toimialoilla?” 

ja 

”Miten pk-yritykset voivat hyödyntää olennaisia vastuullisuusteemoja oman liiketoiminnan 

kehittämisessä?” 

 

 

1.2     Tutkimusmenetelmät, työn rakenne ja rajaus 

 

Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena ja empiirisenä tutkimuksena. Työssä hyödynnetään 

laajasti eri lähteitä kirjallisuudesta tieteellisiin artikkeleihin ja aikaisempaa tutkimusta aiheen 

tiimoilta. Työssä pyritään hyödyntämään mahdollisimman ajankohtaista tutkimustietoa, sillä 

vastuullisuuden saralla uutta tietoa on saatavilla nykyään lähes päivittäin.  
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Työ koostuu johdannosta, teoriaosuudesta, empiirisestä tutkimusosuudesta sekä 

johtopäätöksistä. Johdannossa taustoitetaan tutkimusta ja sen tarpeellisuutta. Teoriaosuudessa 

määritellään yritysvastuun ja kestävän kehityksen käsitteet. Lisäksi tarkastellaan yritysvastuun 

kolmea ulottuvuutta, pohditaan yritysvastuun tuomaa kilpailuetua ja sidosryhmien vaikutusta 

yritysvastuuseen. Empiirisessä tutkimusosuudessa esitellään tutkimustapa ja tutkimuksen 

tulokset sekä pohditaan keinoja hyödyntää tutkimustuloksia. Johtopäätöksissä pyritään 

vastaamaan määriteltyihin tutkimuskysymyksiin.  

 

Työssä tarkastellaan erityisesti suomalaisia pk-yrityksiä, mutta tutkimustieto on sovellettavissa 

myös muihin kuin suomalaisiin yrityksiin. Työn empiirinen osa rajataan kahdeksan eri 

toimialan olennaisten vastuullisuusteemojen tarkasteluun. Nämä toimialat on valittu yhdessä 

työn toimeksiantajan kanssa keskittyen heille merkittävimpiin toimialoihin:  

 

1. Ohjelmistoala 

2. Asiantuntijaorganisaatiot 

3. Matkailuala 

4. Liikunta- ja hyvinvointiala 

5. Tekstiili- ja muotiala 

6. Kone- ja laitevalmistus  

7. Rakennusala 

8. Tukku- ja vähittäiskaupat.  
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2 YRITYSVASTUU JA KESTÄVÄ KEHITYS 

 

2.1 Yritysvastuun määritelmä  

 

Yritysvastuu käsitteelle ei ole olemassa yhtä universaalisti hyväksyttyä määritelmää. 

Aikaisemmin yritysvastuu (Corporate Responsibility, CR) tunnettiin nimellä 

yhteiskuntavastuu. (Koipijärvi & Kuvaja 2020, 22) 2000-luvulle tultaessa monet suomalaiset 

yritykset alkoivat käyttämään yhteiskuntavastuu termin sijasta yritysvastuu termiä (Jussila 

2010, 13). Sillä haluttiin korostaa, että yritys kantaa vastuuta omista toimistaan, mutta ei 

kuitenkaan ota yhteiskunnalta sille kuuluvaa vastuuta itselleen (Juutinen 2016, 24). Muita 

yritysvastuuta kuvastavia käsitteitä ovat esimerkiksi vastuullinen yritystoiminta, eettinen 

yritystoiminta, hyvä yrityskansalaisuus ja kestävän kehityksen mukainen yritystoiminta 

(Harmaala & Jallinoja 2012; Liappis et al. 2019, 6). Käytännön toimina kaikki edellä mainitut 

käsitteet tarkoittavat suurin piirtein samaa (Juutinen 2016, 24). Tässä työssä käytetään pääosin 

termejä yritysvastuu ja vastuullisuus.  

 

Harmaala ja Jallinoja (2012) määrittelevät yritysvastuun vapaaehtoisiksi toimiksi, joilla yritys 

toteuttaa yhteiskuntavastuutaan sidosryhmien odotusten perusteella. Yritysvastuu on 

kansallisten lakien noudattamista, ja lainsäädännön vaatimukset ylittävää toimintaa 

yhteiskunnan hyväksi, sekä ympäristön ja ihmisten suojaamiseksi (Liappis et al. 2019, 7). 

Juutisen (2016, 26) mukaan yritysvastuu on liiketoiminnan vastuullisuutta, jonka pyrkimyksenä 

on tunnistaa oman toiminnan vaikutukset eri osa-alueilla, minimoida haitat ja hyödyntää sen 

tuomat mahdollisuudet.  

 

 

2.2 Kestävän kehityksen määritelmä 

 

Kestävällä kehityksellä (Sustainable Development) tarkoitetaan toimintaa, joka mahdollistaa 

maapallon resurssien riittävyyden myös tuleville sukupolville samalla edistäen kaikkien 

nykyisten maapallon asukkaiden hyvinvointia (Jussila 2010, 12). Kestävästä kehityksestä 

puhuttiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1987 YK:n Brundtlandin komissiossa. Siitä päivästä 
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lähtien kestävän kehityksen politiikka on kehittynyt ja muotoutunut yhä laajemmaksi ja 

monipuoliseksi kokonaisuudeksi. (Ympäristöministeriö) 

 

Yksittäisen yrityksen näkökulmasta kestävä kehitys on laaja ja etäinen termi. (Jussila 2010, 12) 

Sen vuoksi usein puhutaankin mieluummin joko yritysvastuusta tai yhteiskuntavastuusta. 

Kestävä kehitys koskeekin yleisellä tasolla esimerkiksi valtioita ja erilaisia julkisia 

organisaatioita, joiden tekemillä päätöksillä on usein merkittäviä ja suoria vaikutuksia koko 

yhteiskuntaan (Jussila 2010, 12). Yksittäisten yritysten vaikutusmahdollisuudet ovat usein siinä 

suhteessa rajalliset. Kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat kuitenkin sekä pienille että suurille 

yrityksille kattavan ja vankan kehyksen, jonka avulla voidaan esimerkiksi mitata yrityksen 

positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. (Hales 2021).  

 

 

2.3 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 

 

Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) ovat osa YK:n 

jäsenvaltioiden hyväksymää Agenda 2030-linjausta. Toimintaohjelma hyväksyttiin vuonna 

2015 ja se astui voimaan vuonna 2016. Tavoitteiden painopiste on maapallon kestävyyden ja 

ihmisten elinolosuhteiden parantamisessa, esimerkiksi äärimmäisen köyhyyden poistamisen 

avulla. Päätavoitteita on 17 ja alatavoitteita 169, joista päätavoitteet ovat esiteltynä myöhemmin 

kuviossa 1. (Liappis et al. 2019, 50)  

 

Viime vuosina kestävän kehityksen tavoitteet ovat olleet paljon esillä esimerkiksi yritysten 

markkinoinnissa ja strategioissa. Jotkut maailman suurimmista ja vaikutusvaltaisimmista 

yrityksistä – kuten Google, Microsoft, Unilever ja Mastercard käyttävät yhä enemmän kestävän 

kehityksen tavoitteita, ei pelkästään yritysten yhteiskuntavastuun työkaluna, vaan myös 

keinona muokata pitkän aikavälin strategista suunnittelua ja visiota. (Hales 2021) Esimerkkinä 

mainittakoon, että Unileverin osakkeen arvo on kaksinkertaistunut sen jälkeen, kun yhtiö otti 

kestävän kehityksen strategiansa keskiöön (Bärlund & Perko 2013, 39).  

 

Ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaativat toimia 

etenkin valtioilta, mutta tavoitteiden saavuttamiseksi on painotettu myös esimerkiksi 
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yksityissektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten aktiivista osallistumista. Tavoitteissa 

nostetaan näkyvästi esiin myös yritysten aktiivinen osallistuminen maailmanlaajuisten 

kestävyyshaasteiden voittamiseksi. (Liappis et al. 2019, 50) Kestävän kehityksen tavoitteet 

voivat auttaa yritystä sitomaan omat liiketoiminnalliset tavoitteet globaaleihin 

yhteiskunnallisiin ja ympäristön prioriteetteihin. Tavoitteita voidaan käyttää yrityksen 

vastuullisuusstrategian tukena, uusien liiketoimintamallien kartoittamisessa, 

sidosryhmäsuhteiden tukena ja viestinnän sekä raportoinnin sisältöjen suuntaviivoina. 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2019, 13) 

 

Kuvio 1: YK:n kestävän kehityksen päätavoitteet (SDG:t) (Suomen YK-liitto) 

 

 

2.4 Yritysvastuun kolme ulottuvuutta 

 

Yrityksissä alettiin kiinnittämään enemmän huomiota liiketoiminnan vastuullisuuteen 1990-

2000 lukujen vaihteessa. Tuolloin yritysvastuuta lähestyttiin John Elkingtonin kehittämällä 

kolmen pilarin mallilla (Triple Bottom Line, 1994), jossa vastuullisuus koostuu sosiaalisesta, 

taloudellisesta ja ympäristöllisestä vastuusta. (Koipijärvi & Kuvaja 2020, 22) Puhutaan myös 

3P:n mallista (People, Planet, Profit). Malliin lisätään usein myös kulttuurinen kestävyys, mutta 
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koska se ei leikkaa samalla tavalla läpi yritysvastuun kokonaisuutta, ja sen voidaan katsoa 

sisältyvän edellä mainittuihin osa-alueisiin, ei sitä tässä työssä käsitellä laajemmin. 

Yritysvastuun perustana toimii kivijalka, joka koostuu yrityksen arvoista ja yrityskulttuurista 

(Liappis et al. 2019, 8-9). Yrityksen arvoja ja yrityskulttuuria ei tässä työssä myöskään käsitellä 

laajemmin. Alla olevassa kuviossa on kuvattu kolmen pilarin mallin mukaisesti niitä tekijöitä, 

jotka keskeisesti liittyvät yrityksen taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Näitä 

käsitellään lisää seuraavissa kappaleissa.  

 

 

Kuvio 2: Yritysvastuun kolme ulottuvuutta (Koipijärvi & Kuvaja 2020, 23) 
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2.4.1. Yritysten taloudellinen vastuu 

 

Taloudellisen vastuun voidaan katsoa luovan edellytykset ympäristö- ja sosiaalisen vastuun 

kantamiselle. Puhuttaessa taloudellisesta vastuusta, sisältö tiivistyy usein yrityksen 

tarkoitukseen olla taloudellisesti kannattava. Suomen osakeyhtiölaissa todetaan yhtiön 

tarkoitukseksi voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Laki ei kuitenkaan tarkoita voiton 

maksimointia lyhyellä aikavälillä, vaan voiton tuottamista ja yhtiön arvon kasvattamista 

pidemmällä aikavälillä. (Liappis et al. 2019, 72) Vastuullisuuden katsotaankin usein 

kasvattavan yrityksen arvoa etenkin pitkällä aikavälillä, ja vahvistavan paikallisyhteisöjen sekä 

sidosryhmien antamaa oikeutta toimia markkinoilla (Social Licence to Operate, SLO) myös 

tulevaisuudessa (Elinkeinoelämän keskusliitto 2019, 8).  

 

Taloudelliseen vastuuseen liittyy olennaisesti voiton tuottamisen rinnalla myös se, millaisia 

taloudellisia vaikutuksia yrityksellä on sen sidosryhmiin ja yhteiskuntaan yleisesti. 

Taloudellinen vastuu koostuu voiton tuottamisesta ja kannattavuuden tavoittelusta, 

vastuullisesta veronmaksusta ja korruption vastaisesta toiminnasta, sekä oikeudenmukaisista 

suorituksista työntekijöille ja alihankkijoille (Koipijärvi & Kuvaja 2020, 22; Liappis et al. 2019, 

73). Taloudellista tulosta tulee ennen kaikkea tavoitella vastuullisin keinoin - hyvän 

hallintotavan, avoimen ja vuorovaikutteisen sidosryhmäviestinnän tukemana sekä sosiaalinen 

ja ympäristövastuu huomioon ottaen (Juutinen 2016, 183). 

 

 

2.4.2. Yritysten sosiaalinen vastuu  

 

Vasta 2010-luvulla ihmisoikeudet tunnistettiin kuuluvaksi laajemmassa merkityksessä 

vastuullisuustyöhön (Koipijärvi & Kuvaja 2020, 24). Yritysvastuun sosiaalisessa vastuussa on 

kyse yritystoiminnan vaikutuksista ihmisiin ja vastuunotosta näistä vaikutuksista. Sosiaalisen 

vastuun perustana on ihmisoikeusvastuu eli ihmisten huomioiminen, arvostaminen ja hyvä 

kohtelu, sillä yksinkertaisuudessaan yritystoimintaa ei ole eikä tarvita ilman ihmisiä. 

Ihmisoikeusvastuun perustan päälle rakentuvat muut sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat 

elementit, kuten työhyvinvoinnin, ihmisten johtamisen, asiakaspalvelun ja tuoteturvallisuuden 
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kysymykset. (Liappis et al. 2019, 128-129; Porter & Kramer 2006; 5; UN Global Compact 

2019) 

 

Yritysten sidosryhmien, kuten työntekijöiden, alihankkijoiden, asiakkaiden ja lähialueiden 

asukkaiden kohtelu ovat koko ajan lisääntyvän yritysvastuukeskustelun keskiössä. Myös 

ihmisoikeudet ja niihin liittyvät ongelmat sekä yritysskandaalit ovat olleet paljon pinnalla viime 

vuosina. Edes Suomi ei ole Pohjoismaisena hyvinvointivaltiona immuuni ihmisoikeuksien 

rikkomiselle. Esimerkiksi Suomessa toimiva pk-yritys voi myydä tuotteita, jonka materiaalit on 

tuotettu maissa, joissa työntekijöiden ihmisoikeudet toteutuvat heikosti. Lisäksi 

ihmisoikeuksien toteutuminen voi usein olla heikompaa joillakin tietyillä toimialoilla, kuten 

rakennus-, ravintola- ja siivousaloilla. (Liappis et al. 2019, 139-152) 

 

Vastuullisesti toimivan yrityksen olisi huolehdittava minimissään siitä, ettei sen toiminta 

aiheuta yrityksen sidosryhmiin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia. Yrityksen on mahdollista 

tuottaa myös positiivisia vaikutuksia sidosryhmiinsä tuotteidensa tai toimintakulttuurinsa 

kautta. Esimerkiksi luomalla arvostava työilmapiiri ja tukemalla työhyvinvointia erilaisin 

keinoin, sekä varmistamalla ihmisoikeuksien toteutuminen koko toimitusketjussa ovat askeleita 

kohti sosiaalisesti vastuullista organisaatiota. (Liappis et al. 2019, 128-129; UN Global 

Compact 2019) 

 

 

2.4.3. Yritysten ympäristövastuu  

 

Ympäristövastuu oli ensimmäinen yritysvastuun osa-alue, johon alettiin kiinnittämään 

huomiota etenkin raskaan teollisuuden aloilla viimeistään 1980-luvulla (Koipijärvi & Kuvaja 

2020, 22). Suomessa lainsäätäjät asettavat liiketoiminnan ympäristövastuulle lähtökohdan, joka 

yritysten tulee minimissään saavuttaa. Varsinainen ympäristövastuu alkaa kuitenkin vasta, kun 

lainsäädännön vaatima minimitaso on saavutettu, ja yritys tekee erilaisia vapaaehtoisia toimia 

ympäristönsuojelun tason parantamiseksi, ympäristön pilaantumisen estämiseksi ja 

luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi. (Liappis et al. 2019, 99-100) 
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Yritysten näkökulmasta, ympäristövastuulla tarkoitetaan yrityksen pyrkimystä toimia 

ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Vastuullisesti toimiva yritys on selvillä 

toimintansa välillisistä ja välittömistä ympäristövaikutuksista, tuntee lainsäädännön ja 

noudattaa sitä, kehittää toimintaansa jatkuvasti, sekä tunnistaa muutostarpeet ja ottaa ne 

huomioon omassa toiminnassaan. (Harmaala & Jallinoja 2012) Loponen (2019) korostaa, että 

globaalisti hyvin suuri määrä maapallon rajallisista resursseista on niin pienten kuin suurtenkin 

yritysten käytössä. Tämän vuoksi yrityksillä on yhä enemmän valtaa rajallisten resurssien 

käytön kautta osaltaan joko hillitä tai nopeuttaa ilmastonmuutosta.  

 

 

2.5 Yritysvastuu kilpailuetuna  

 

Useiden tutkimusten mukaan vastuullinen yritystoiminta on kannattavaa liiketoimintaa, eli se 

heijastuu positiivisesti yrityksen tulokseen ja kasvattaa yrityksen arvoa merkittävästi. 

Vastuullisilla yrityksillä on mahdollisuus toimia edelläkävijöinä ja suunnannäyttäjinä, jolloin 

vastuullisuudella voidaan saavuttaa merkittävää kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin. (Liappis 

et al. 2019, 1; FIBS 2018)  

 

Vastuullisuuden avulla kilpailuetua on mahdollista tavoitella monin eri tavoin. Vapaaehtoiset 

toimet, kuten energiatehokkuuden lisääminen, raaka-aineen käytön tehostaminen tai 

liikematkustamisen vähentäminen pienentävät organisaation kuluja samalla säästäen 

luonnonvaroja (Sitra 2013, 5; Harmaala & Jallinoja 2012). Koronapandemia on pakottanut 

lähes koko maailman etätyöhön, jonka vuoksi liikematkailu on vähentynyt huomattavasti. 

Pandemian loputtua voisi ajatella, että yhä useampi yritys jatkaa etätyö- tai hybridimallilla 

työskentelyä, eikä liikematkustamisen määrä enää todennäköisesti palaa samaan kuin se ennen 

koronapandemiaa oli. Yritysten, jotka parhaiten onnistuvat yhdistämään etätöiden ja 

etäpalavereiden tuomat mahdollisuudet liiketoimintaansa myös jatkossa, on mahdollista 

tavoitella kilpailuetua samalla vähentäen yrityksen omaa hiilijalanjälkeä.  

       

Suomessa monet yritykset toimivat edelläkävijöinä yritysvastuun saralla. Euroopan Komission 

vuoden 2018 selvityksen mukaan Suomessa pk-yritykset tarjoavat enemmän vihreitä tuotteita 

ja palveluita, kuin Euroopassa pk-yritykset keskimäärin (Euroopan Unioni 2018). 
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Kiertotaloutta, jakamistaloutta ja muuta uudenlaista liiketoimintamallia hyödyntävät 

esimerkiksi seuraavat suomalaiset yritykset: 

 

• Sulapac, joka hyödyntää puupohjaisia pakkauksia muovin korvikkeena 

• Betolar, joka jalostaa teollisuuden jätteistä betonia korvaavia tuotteita 

• Valtra, joka tehdaskunnostaa vaihdelaatikoita ja jälleenmyy niitä eteenpäin panttia 

vastaan 

• 3 Step IT, joka on parantaa it-laitteiden elinkaaren hallintaa 

• 24 Rental Network, joka vuokraa yhteiskäyttöautoja yksityisille henkilöille, yrityksille 

ja kaupungeille. (Sitra 2019)  

 

Yrityksessä siirtyminen vähemmän saastuttavaan tuotantotekniikkaan voi pitkällä aikavälillä 

parantaa muun muassa yrityksen kannattavuutta ja kilpailukykyä. Ensinnäkin yrityksen on 

mahdollista varautua muuttuviin ja kiristyviin ympäristömääräyksiin, ja siten välttyä 

korjausinvestoinneilta säädösten astuessa voimaan. Toiseksi kiristyneiden säädösten 

vaatimusten toteuttaminen ei vie yrityksen resursseja ja aikaa, ja kolmanneksi yritysten on 

mahdollista luoda uutta liiketoimintaa myymällä edelleen muille yrityksille omaan 

tuotantoprosessiinsa kehittelemiään ratkaisuja. (Harmaala & Jallinoja 2012)  

 

Kilpailuetua voidaan hakea myös panostamalla sosiaaliseen vastuuseen, kuten henkilöstön 

työturvallisuuden parantamiseen, työviihtyvyyden lisäämiseen ja osaamisen kehittämiseen. 

Näitä kaikkia toimia voidaan pitää investointeina tulevaisuuteen, jotka tuottavat pidemmällä 

aikavälillä ihmisten hyvinvointia ja kustannussäästöjä. (Bärlund & Perko 2013, 36; Harmaala 

& Jallinoja 2012) Ihmisten hyvinvointi johtaa sitoutuneempaan ja motivoituneempaan 

henkilöstöön, joka puolestaan vaikuttaa olennaisesti esimerkiksi työnantajamielikuvaan ja 

asiakaskokemukseen.  

 

Aikaisemmin mainittujen lisäksi yrityksen vastuullisuusmaine voi vaikuttaa yrityksen 

rahoituksen saantiin, yhteistyökumppanuuksiin sekä esimerkiksi toimittaja- ja asiakassuhteisiin 

sekä viranomaissuhteisiin. Riskienhallinta, esimerkiksi maineenhallinta on monelle yritykselle 

ensimmäinen motiivi ottaa askel kohti yritysvastuuta. (Liappis et al. 2019, 25-27; Lapiņa et al. 

2014; Juutinen 2016, 59; Harmaala & Jallinoja 2012) Yritysvastuun on osoitettu tuovan lukuisia 
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muitakin hyötyjä yritykselle ja näitä on esitelty enemmän kuviossa 3. Hyödyt voivat olla joko 

suoria tai epäsuoria, ne voivat olla näkyvissä heti tai vasta pidemmällä aikavälillä. Yrityksillä 

on tänä päivänä monia kannustimia ottaa vastuullisuus osaksi liiketoimintaansa tai 

mahdollisesti strategiansa keskiöön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3: Yritysvastuun monet hyödyt (Liappis et al. 2019, 26; FIBS 2019c) 

 

 

 

Yritysvastuun monet hyödyt 

 

• Parantaa riskienhallintaa 

• Tuo kustannussäästöjä 

• Tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia uusien 

innovaatioiden ja markkinoiden kautta 

• Kasvattaa työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja 

sitoutumista 

• Parantaa työnantajamielikuvaa  

• Lisää asiakastyytyväisyyttä 

• Parantaa tulosta 

• Vahvistaa sijoittajien kiinnostusta 

• Tukee yrityskaupoissa 

• Mahdollistaa edullisemman rahoituksen  

• Antaa yleisen yhteiskunnallisen hyväksynnän 

yritystoiminnalle (social licence to operate) 

• Vahvistaa mainetta 

• Kasvattaa brändin arvoa  

 



15 

 

   

 

Sitran (2013) selvityksessä esiin nousee kolme vastuullisuusstrategiaa, joita yritys voi alkaa 

toteuttamaan joko yksin tai yhdessä kaikkia strategioita yhdistellen. Nämä strategiat ovat:  

 

1. Riskienhallintastrategia, jossa pohditaan sitä, miten yrityksen tuotantoketjuun liittyviä 

riskejä voidaan hallita.  

2. Kustannustehokkuusstrategia, jossa pohditaan sitä, miten yritys voi hyödyntää 

tuotannontekijöitä entistä tehokkaammin.  

3. Erottautumisstrategia, jossa pohditaan sitä, miten luodaan uusia markkinoita ja 

erottaudutaan paremmilla tuotteilla kilpailijoista.  

 

Edellä mainitut kolme strategiaa vaativat erilaisia investointeja ja tuovat kilpailuetua eri 

aikaväleillä. Esimerkiksi riskienhallinnan kautta yrityksen on mahdollista saavuttaa positiivista 

mainetta, jonka kanavoituminen kilpailueduksi on riippuvainen kuluttajien toiminnasta. 

Kustannustehokkuusstrategia mahdollistaa yritykselle kilpailuetua välittömien säästöjen ja 

uusien sekä tehokkaampien tuotantoprosessien kautta. Erottautumisstrategiaa toteuttavat 

yritykset puolestaan pyrkivät löytämään kilpailuetua kasvavilta globaalin trendin synnyttämiltä 

markkinoilta, joilla kysyntää riittää pitkälle tulevaisuuteen. (Sitra 2013, 11-14) 

 

Todettakoon, että yritysvastuun avulla on mahdollista luoda kilpailuetua monella eri tavalla ja 

varmistaa toiminnan kannattava jatkuvuus myös tulevaisuudessa. On kuitenkin yrityksestä ja 

toimialasta kiinni, millä tavoin liiketoimintahyötyjä ja kilpailuetua kannattaa lähteä 

tavoittelemaan. Tätä pohditaan lisää empiirisessä osiossa.   

 

 

2.6 Sidosryhmien merkitys yritysvastuun kehittämisessä  

 

Sidosryhmien (Stakeholders) merkitys yritysvastuun kehittämisessä korostuu vuosi vuodelta 

yhä enemmän. Yrityksen sidosryhmällä tarkoitetaan ryhmää, tahoa tai henkilöä, jonka 

toiminnalla on tai voi olla vaikutuksia yrityksen toimintaan ja menestymiseen. Ja toisinpäin -

sidosryhmä on taho, jonka toimintaan yrityksellä voi olla vaikutusta. Yrityksen keskeisiä 

sidosryhmiä ovat esimerkiksi: 
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• henkilöstö ja potentiaaliset työntekijät 

• omistajat ja sijoittajat 

• asiakkaat 

• media  

• kansalaisjärjestöt 

• poliittiset päättäjät ja viranomaiset 

• tavarantoimittajat ja alihankkijat 

• paikallisyhteisöt. (Freeman 1984; Juutinen 2016, 124; Koipijärvi & Kuvaja 2020, 169-

170) 

 

Sidosryhmien käytös vaikuttaa oleellisesti yrityksen mahdollisuuteen menestyä ja toimia 

kannattavasti. Koipijärvi ja Kuvaja (2020, 165) muistuttavat, että sen millaiset tuotteet ja 

palvelut ovat hyväksyttäjä, tarpeellisia tai haluttuja nyt ja etenkin tulevaisuudessa, yritys saa 

parhaiten selville kuuntelemalla sidosryhmiään sekä havainnoimalla vahvoja ja heikkoja 

globaaleja signaaleja aktiivisesti.  

 

Alati muuttuvat odotukset haastavat yrityksiä tunnistamaan eri sidosryhmiensä tarpeet, ja 

yrityksiin kohdistuu valtava paine eri suunnilta toimia vastuullisesti sekä kannattavasti. Halesin 

(2021) mukaan yrityksiltä odotetaan yhä suurempaa roolia yhteiskunnallisten muutosten 

vetäjinä sen sijaan, että ne odottaisivat valtioiden ja niiden hallitusten asettavan esimerkiksi 

lisää lakeja tai erilaisia säännöksiä.   

 

Yhdysvaltalaisten tutkijoiden Michael E. Porterin ja Mark R. Kramerin mukaan yritystoiminta 

on edelleen takertunut kapeaan ajatteluun arvonluonnista, jossa tähtäimessä ovat pikavoitot 

lyhyellä aikavälillä. Porterin ja Kramerin mukaan laajemmat vaikutukset, jotka määrittelevät 

yrityksen pitkän aikavälin menestyksen, ovat unohtuneet. Myös Porter ja Kramer 

peräänkuuluttavat yrityksiä ottamaan ohjat omiin käsiinsä tuodakseen yhteen liiketoiminta ja 

yhteiskunta, koska ne tarvitsevat toisiaan menestyäkseen. Tämä on mahdollista toteuttaa 

luomalla yhteisiä arvoja, jossa yritys toteuttaa taloudellista tulosta tunnistamalla 

yhteiskunnallisia ongelmia, ja kehittämällä keinoja sekä tuotteita ratkaisemaan niitä. (Porter & 

Kramer 2011; Liappis et al. 2019, 19)  
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Näyttäisi siltä, että viime vuosina monet yritykset ovat luopuneet pikavoittojen tavoittelusta, ja 

sen sijaan keskittyvät tuottamaan arvoa pitkällä aikavälillä vastuullisuus ja kestävä kehitys 

huomioiden. Eri sidosryhmien muuttuvilla odotuksilla ja käytöksellä on ollut tässä varmasti 

merkittävä rooli.  

 

 

2.7 Eri sidosryhmien vaikutukset yritysvastuuseen 

 

Yritysvastuun voidaan katsoa olevan tällä hetkellä tärkeämpää yrityksen sidosryhmille kuin 

koskaan aikaisemmin. Yrityksen tärkein sidosryhmä ja voimavara eli yrityksen oma henkilöstö, 

on tänä päivänä hyvin valveutunut yritysvastuun toteutumisesta yrityksessä. Vastuullisuuden 

perään kuuluttavat erityisesti milleniaalit ja z-sukupolven edustajat. Vastuullisuus voi olla 

ratkaisevassa roolissa siinä, mitkä yritykset houkuttelevat parhaimpia osaajia joukkoonsa nyt ja 

tulevaisuudessa. (Liappis et al. 2019, 28; Koipijärvi & Kuvaja 2020, 170; Deloitte 2018) 

 

Oman henkilöstön ohella yrityksen tärkeimpiin sidosryhmiin kuuluvat asiakkaat (Liappis et al. 

2019, 29). Suomalaisen Työn Liiton 2019 julkaisemassa tutkimuksessa havaittiin, että 87 

prosenttia suomalaisista pitää tuotteita ja palveluita valitessaan tärkeänä sitä, että yritys pystyy 

osoittamaan toimintansa vastuullisuuden (Suomalaisen Työn Liitto 2019). Monet yritykset ovat 

jo nyt onnistuneet luomaan kaupallisen menestystarinan hyödyntäen ympäristön kannalta 

kestäviä ratkaisuja, ja osoittaen poikkeuksellista sosiaalista vastuullisuutta. Monilla toimialoilla 

vastuullisuudesta onkin tullut tai on tulossa markkinoille pääsyn, ja siellä pysymisen 

ennakkoehto. (Koipijärvi & Kuvaja 2020, 176) 

 

Sijoittajien vaatimukset ESG-asioissa (ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa) ovat 

lisääntyneet merkittävästi viime vuosina (Liappis et al. 2019, 30). Vuonna 2006 YK julkaisi 

vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI), joka osaltaan oli vauhdittamassa sijoittajien 

kiinnostusta vastuullisempaan liiketoimintaan (Elinkeinoelämän keskusliitto 2019, 6). 

Euroopan Unioni kannustaa vastuulliseen sijoittamiseen, ja vuonna 2020 se julkaisi päivitetyn 

kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän, EU-taksonomian. Työkalu auttaa sijoittajia, 

yrityksiä ja muita liike-elämän toimijoita sekä EU:n jäsenvaltioita suunnittelemaan ja 
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suuntaamaan rahoitusta vähähiilisten, resilienttien sekä resurssitehokkaiden yhteiskuntien 

siirtymää edistäviin toimenpiteisiin. (Pietiläinen 2018, 8; Koipijärvi & Kuvaja 2020, 174) 

 

Yksi merkittävistä muutoksista kohti vastuullisempaa sijoittamista tapahtui vuonna 2018, kun 

maailman suurimman varainhoitoyrityksen BlackRock Inc’in toimitusjohtaja Larry Fink totesi, 

että jokaisen yrityksen on pystyttävä osoittamaan positiiviset vaikutukset yhteiskuntaan 

menestyäkseen pitkällä aikavälillä. Yhtiön mukaan vuoden 2020 aikana vastuullisiin 

sijoituskohteisiin sijoitettiin maailmanlaajuisesti 288 miljardia dollaria, joka on 96 prosenttia 

enemmän kuin vuonna 2019. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2019, 7; Fink 2021; Fink 2019) 

Tämä on jälleen yksi osoitus siitä, että yhä suuremmat rahavirrat valuvat vastuullisesti ja 

kestävän kehityksen mukaisesti toimiville yrityksille. 

 

Yritysvastuu kiinnostaa myös yrityksen muita sidosryhmiä. Tavarantoimittajilla ja 

alihankkijoilla on merkittävä rooli yritysvastuun toteutumisessa, koska valtaosa markkinoilla 

olevista tuotteista ja palveluista tuotetaan usean toimittajan yhteistyönä. Hankintaketjussa 

ympäristöasioista ja ihmisoikeuksista huolehtiminen sekä korruption estäminen korostuvat, ja 

lisäävät täten luottamusta liikesuhteissa. Yhteistyökumppaneiden kanssa olisikin tärkeää 

keskustella avoimesti ja rehellisesti, sekä sopia yhteisistä pelisäännöistä yritysvastuun saralla. 

(Liappis et al. 2019, 29; Koipijärvi & Kuvaja 2020, 179; Juutinen 2016, 128) 

 

Joillain toimialoilla, kuten metsä- ja kaivosteollisuudessa paikallisyhteisöt ja kansalaisjärjestöt 

voivat osoittautua hyvinkin tärkeiksi sidosryhmiksi. Heillä on valtaa toimia yritysten toiminnan 

haastajina, vastuullisuustyön kirittäjinä ja mahdollisesti myös yrityksen yhteistyökumppanina. 

Myös media ja toimittajat ovat yhä useammalle yritykselle merkittävä sidosryhmä, ja hyvistä 

toimittajasuhteista voi olla apua esimerkiksi silloin, kun yritys pyrkii nostamaan julkisuuteen 

itselleen tärkeitä asioita. (Liappis et al. 2019, 29; Koipijärvi & Kuvaja 2020, 177) 

 

Poliittiset päättäjät ovat merkittävä sidosryhmä kaikille yrityksille, sillä he vaikuttavat 

yritysten toimintaympäristöön säätämällä lakeja ja laatimalla sopimuksia, suosituksia sekä 

ohjeita (Koipijärvi & Kuvaja 2020, 178; Juutinen 2016, 136). Esimerkkeinä mainittakoon 

OECD:n toimintaohjeet ja YK:n kestävän kehityksen periaatteet (Elinkeinoelämän keskusliitto 

2019, 5). Yrityksen tulee olla selvillä sille tärkeistä kansallisista ja kansainvälisistä regulaatio- 
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eli sääntelyprosesseista ja asettaa tavoitteet vaikuttamistyölleen. Pienten ja keskisuurten 

yritysten kannattaa toimia yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten toimialaliittojen kautta, 

sillä poliittinen ja yhteiskunnallinen edunvalvonta vaatii resursseja, mitä pk-yrityksillä 

harvemmin on ylimääräistä. (Koipijärvi & Kuvaja 2020, 178) 

 

Todettakoon, että yritysten eri sidosryhmät asettavat yritysvastuulle paljon erilaisia vaatimuksia 

ja odotuksia. Näihin vaatimuksiin ja odotuksiin vastaaminen voi tuntua monesta pk-yrityksestä 

haasteelliselta. Sen vuoksi yritykselle kannattaakin laatia sidosryhmästrategia, joka auttaa 

sidosryhmien priorisoinnissa ja rajallisten resurssien kohdentamisessa oikein (Koipijärvi & 

Kuvaja 2020, 180). Tärkeimpien sidosryhmien tunnistamisen jälkeen yritys voi alkaa 

selvittämään eri sidosryhmille olennaisimpia vastuullisuusteemoja, ja sen myötä kehittämään 

liiketoimintaansa vastuullisempaan suuntaan.  
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3 YRITYSVASTUU PK-YRITYKSISSÄ 

 

Pk-yritysten rooli globaalien haasteiden ratkaisijana ja kestävän kehityksen vauhdittajana 

kasvaa jatkuvasti. Aikaisemmin yritysvastuuasiat nähtiin kuuluvan pääosin suuryrityksille, 

mutta nykyään vastuullisuus on yhä useamman pk-yrityksen agendalla ja strategian ytimessä. 

Monissa pk-yrityksissä toteutetaan paljon yritysvastuuseen liittyviä toimia, mutta silti yhä 

useampi yritys kamppailee vastuullisuuden jalkauttamisessa omaan liiketoimintaansa. Kun 

yritys löytää oman liiketoimintansa kannalta olennaisimmat vastuullisuusteemat, voi se alkaa 

toteuttamaan yritysvastuuta yhä tehokkaammin omassa toiminnassaan. Yritysvastuu voidaan 

nähdä hienona mahdollisuutena pk-yrityksille niiden joustavuuden ja ketteryyden vuoksi, sillä 

esimerkiksi reitti toimeenpanoon on huomattavasti lyhyempi ja joustavampi kuin 

suuryrityksillä (Kotter 2012; Loponen 2019).  

 

 

3.1 Pk-yritysten rooli Suomen kansantaloudessa 

 

Pk-yrityksellä tarkoitetaan alle 250 henkilön työllistävää yritystä (Yrittäjät 2019a). Suomessa 

pienten ja keskisuurten (pk) yritysten osuus on 99,7 prosenttia yrityskannasta. (Euroopan 

Unioni 2018). Myös EU-tasolla pk-yritykset edustavat noin 99 prosenttia kaikista yrityksistä 

(Euroopan Komissio). On siis selvää, että pk-yrityksillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen 

hillitsemisessä (Yrittäjät 2020a). Pk-yritykset ovat merkittävä työllistäjä Suomessa, työllistäen 

65,3 prosenttia yksityisen sektorin henkilöstöstä (Euroopan Unioni 2018). 

Bruttokansantuotteesta pk-sektorin osuus vuonna 2019 oli puolestaan runsaat 40 prosenttia 

(Yrittäjät 2019a).  

 

Pk-yrityksillä on merkittävä rooli myös innovaatioiden syntymisessä, ja ne tarjoavat ratkaisuja 

muun muassa vähäpäästöiseen energiaan ja kiertotalouteen (Yrittäjät 2020b). 

Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin rahoituksesta 75 prosenttia kohdistui pk-

yrityksiin vuonna 2019. Vuosien 2015-2018 aikana liikevaihto kasvoi Business Finlandin 

rahoittamissa pk-yrityksissä jopa 28 prosenttia, kun muissa vastaavissa yrityksissä kasvua 

kertyi 13 prosenttia. Business Finlandin uudistetussa strategiassa kestävä kehitys on nostettu 

yhdeksi strategian ydinalueeksi, ja Suomesta halutaankin tehdä kestävän kehityksen suurvalta. 
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(Business Finland 2020; Business Finland 2021) Tämä kertoo siitä, että yhä useampi rahoitus 

myös Suomessa päätyy jo nyt yrityksille, jotka omalla toiminnallaan tarjoavat ratkaisuja YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.  

 

 

3.2 Yritysvastuun toteutumisen haasteet pk-yrityksissä 

 

Pohjoismaiden suurimman yritysvastuuverkosto FIBS:n vuonna 2019 tehdyssä 

yritysvastuututkimuksessa selvisi, että pienistä yrityksistä vain 22 prosenttia pitää 

vastuullisuuden liiketoimintahyötyjä siihen käytettyjä resursseja suurempana. Suurista 

yrityksistä yli puolet 52 prosenttia oli tätä mieltä. (FIBS 2019b) Tuloksen selittänee se, että pk-

yrityksissä resurssit ovat usein rajallisemmat verrattuna suuryrityksiin. Tämä puolestaan johtaa 

siihen, ettei olennaisia vastuullisuusteemoja tunnisteta omassa liiketoiminnassa, eikä sen vuoksi 

tiedetä mihin rajalliset resurssit tulisi kohdentaa (FIBS 2019a). Kun yritys tietää mihin juuri sen 

tulisi keskittyä omassa vastuullisuustyössään, on yrityksen mahdollista tavoitella 

vastuullisuudella parempaa kannattavuutta ja liiketoimintahyötyjä.  

 

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja Työ- ja Elinkeinoministeriön vuonna 2020 teettämän Pk-

yritysbarometrin mukaan noin neljännes pk-yrityksistä kokee ilmastonmuutoksen 

hillitsemistoimet haasteeksi liiketoiminnalleen. Yhtä suuri osuus kuitenkin näkee sen luovan 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia, näin asia koetaan etenkin voimakkaasti kasvuhakuisten 

yritysten joukossa. Barometrista selviää myös, että pk-yrityksistä vain viidennes on kartoittanut 

oman liiketoiminnan ilmastovaikutuksia. Pk-yrityksistä kuitenkin lähes 70 prosenttia on 

toteuttanut lisätoimia viime vuosina, joilla toiminnasta syntyneitä päästöjä pyritään 

vähentämään. (Yrittäjät 2020a) Barometrin tulosten perusteella pk-yritysten olisi ensiarvoisen 

tärkeää selvittää oman toimintansa ilmastovaikutukset, jotta vastuullisuustyössä on mahdollista 

ottaa askel oikeaan suuntaan.  

 

Perheyritysten liiton ja FIBS:n vuoden 2019 yritysvastuukyselyiden mukaan vastuullisuuden 

strateginen integrointi liiketoimintaan koettiin suurimpana haasteena molemmissa kyselyissä. 

FIBS:n kyselyssä 65 prosenttia vastaajista oli tätä mieltä ja Perheyritysten liiton tutkimuksessa 

puolestaan lähes 60 prosenttia vastaajista. Muita keskeisiä haasteita vastuullisuuden 
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johtamisessa koettiin muun muassa liikekumppaneiden ja alihankkijoiden sitouttamisessa, 

yritysvastuuosaamisen ja koulutuksen sekä henkilöstö- ja muiden resurssien puutteena. (FIBS 

2019c, 13; Perheyritysten liitto 2019) 

 

Vuonna 2017 astui voimaan uusi direktiivi, joka velvoittaa tietyn kokoisia listayhtiöitä, 

luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä raportoimaan yritysvastuustaan. Tällä hetkellä pk-yrityksiä 

ei velvoiteta laatimaan yritysvastuuraportteja. Uusien säännösten, standardien ja lakien 

lisääntyessä, vastuullisuusraportointi ei välttämättä enää pian ole vapaaehtoista edes pk-

yrityksissä. (Amran & Keat Ooi 2014, 3). Ei-taloudellisen tiedon raportointivelvollisuutta 

koskeva direktiivi on päivitettävänä ja laajempia raportointivelvoitteita voidaan odottaa jo pian. 

Tämä on yksi osa EU:n kestävän rahoituksen toimenpideohjelmaa (EU Sustainable Finance 

Action Plan). (Suomen Tilintarkastajat 2021; Amran & Keat Ooi 2014, 3) 

 

Todettakoon, että pk-yritykset kohtaavat joukon erilaisia haasteita kehittäessään 

liiketoimintaansa vastuullisempaan suuntaan. Muutos näyttäisi kuitenkin väistämättömältä, ja 

menestyminen globaaleilla ja muuttuvilla markkinoilla edellyttää myös pk-yrityksiltä rohkeutta 

ottaa seuraava askel kohti vastuullisempaa liiketoimintaa. Seuraavassa osiossa esitellään eri 

toimialojen olennaisia vastuullisuusteemoja, joita hyödyntämällä yritysten on mahdollista 

saada uutta näkökulmaa yritysvastuun kehittämiseen omassa organisaatiossaan.  
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4 EMPIIRINEN TUTKIMUS  

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen empiirinen osuus. Aluksi esitellään lyhyesti tutkimuksen 

toteutustapa, josta siirrytään tutkimustuloksiin. Lopuksi pohditaan keinoja hyödyntää 

tutkimustuloksia pk-yritysten vastuullisuustyössä.  

 

 

4.1 Empiirisen tutkimuksen toteutus  

 

Empiirisen tutkimuksen tavoitteena on löytää eri toimialojen olennaisimmat 

vastuullisuusteemat. Selvitys auttaa eri toimialojen yrityksiä hahmottamaan keskeisimmät 

vastuullisuuskysymykset, ja keskittymään toimiloille relevantteihin haasteisiin sekä 

mahdollisuuksiin omassa vastuullisuustyössään.  

 

Työn empiirisen osion ensimmäinen vaihe oli valita toimialat, joiden vastuullisuusteemoja 

tarkasteltaisiin. Kandidaatintyön pituuden ja rajallisen ajan vuoksi toimialat rajattiin 

kahdeksaan eri toimialaan. Toimialat päätettiin yhdessä työn toimeksiantajan kanssa siten, että 

niistä olisi heidän asiakasyrityksilleen mahdollisimman paljon hyötyä.  

 

Tutkimusaineisto koostuu pääosin kirjallisuudesta ja eri toimialojen järjestöjen, sekä liittojen 

nettisivuilta kerätystä datasta. Aineistona käytettiin jokaisen toimialan kohdalla vähintään 

kolmea eri lähdettä tutkimustuloksen luotettavuuden parantamiseksi. Empiirisen tutkimuksen 

tulokset koottiin yhteen taulukkoon. Seuraavassa kappaleessa esitellään tutkimustulokset.  

 

 

4.2 Olennaiset vastuullisuusteemat eri toimialoilla  

 

Tutkimustuloksista ilmenee, että erilaisia vastuullisuusteemoja on löydettävissä suuri määrä eri 

toimialoilta. Tästä syystä jokaisen yrityksen on tärkeää tunnistaa juuri sen liiketoimintaa 

koskevat vastuullisuuskysymykset, ja jättää loput muille yrityksille sekä yhteiskunnalle, jotka 

pystyvät niihin paremmin vaikuttamaan omalla toiminnallaan. Tuloksia saadaan aikaan 
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nopeammin ja tehokkaammin, kun tunnistetaan oman yrityksen vaikutusmahdollisuudet 

vastuullisuustyössä.  

 

Seuraavaan taulukkoon on koottu olennaisimpia vastuullisuusteemoja kahdeksalta eri 

toimialalta: ohjelmistoalalta, asiantuntijaorganisaatioista, matkailualalta, liikunta- ja 

hyvinvointialalta, tekstiili- ja muotialalta, kone- ja laitevalmistuksesta, rakennusalalta sekä 

tukku- ja vähittäiskaupanalalta. Monia toimialoja yhdistää samanlaiset vastuullisuusteemat, 

mutta myös eroavaisuuksia esimerkiksi teollisuuden ja palvelualojen välillä on löydetty.  

 

Taulukko 1: Olennaiset vastuullisuusteemat toimialoittain 

 

 

Toimiala 

 

Olennaiset vastuullisuusteemat 

 

Lähteet 

Ohjelmistoala Henkilöstön hyvinvointi ja koulutus  

Henkilöstön monimuotoisuus, tasa-arvo 

ja syrjimättömyys 

Etätyöskentelyn mahdollisuus 

Etäkokousten suosiminen 

Hiilineutraalin sähkön ja uusiutuvan 

energiankäyttö  

Elektroniikkajätteen uudelleenkäyttö ja 

kierrätys 

Leasing-mallin suosiminen laitteiden 

hankinnassa 

Sähköisten asiakirjojen suosiminen 

Kyberturvallisuus 

Datan eettinen hyödyntäminen ja 

jakaminen 

Tietosuoja ja yksityisyydensuoja 

Ratkaisujen kustannustehokkuus, 

käytettävyys ja pitkäikäisyys 

Työnantajamaine 

Compile 2019.  

 

Sitra 2013, 12.  

 

Eettisen kaupan 

puolesta ry 2015.  
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Asiantuntijaorganisaatiot Henkilöstön hyvinvointi ja koulutus 

Henkilöstön monimuotoisuus, tasa-arvo 

ja syrjimättömyys 

Eettisyys ja läpinäkyvyys 

Korruption ja lahjonnan torjunta 

Palkka tasa-arvo 

Työnantajamaine 

Datan yksityisyys ja tietosuoja 

Etätyöskentelyn mahdollisuus 

Etäkokousten suosiminen 

Lentopäästöjen vähentäminen ja 

kompensointi 

Hiilineutraalin sähkön ja uusiutuvan 

energiankäyttö  

Luomu- ja kasvisruoan suosiminen 

esimerkiksi kokouksissa 

Paperin- ja vedenkulutuksen 

vähentäminen 

Leasing-mallin suosiminen laitteiden 

hankinnassa 

Sähköisten asiakirjojen suosiminen 

Jätteiden lajittelu ja kierrätys 

Sitra 2013, 12. 

 

PwC 2019.  

 

McKinsey & 

Company 2020.  

 

Liappis et al. 2019, 

83.  

Matkailuala Henkilöstön hyvinvointi ja koulutus 

Tasa-arvo asiakkaiden ja henkilöstön 

kohtelussa 

Asiakastyytyväisyys 

Yhteistyö paikallisten kanssa 

Paikallisten työllistäminen 

Paikallisten tuotteiden ja palveluiden 

suosiminen 

Kulttuurinen kestävyys ja 

kulttuuriperintö 

Business Finland 

2019.  

 

Sitra 2013, 12. 

 

Turunen 2010.  

 



26 

 

   

 

Biologisen monimuotoisuuden 

säilyttäminen ja ympäristönsuojelu 

Liiallisen turismin ehkäisy  

Hiilineutraalin sähkön ja uusiutuvan 

energiankäyttö  

Jätteiden vähentäminen ja kierrätys 

Luomu- ja kasvisruoan lisääminen 

Liikunta- ja 

hyvinvointiala 

Toiminnan läpinäkyvyys, avoimuus ja 

osallistavuus  

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Ennaltaehkäisevä terveystyö 

Turvallinen toimintaympäristö 

Vastuu kasvatuksesta  

Henkilöstön hyvinvointi ja koulutus 

Antidoping 

Kestävät ja pitkäikäiset laitehankinnat ja 

niiden huolto 

Varusteiden ja välineiden turvallisuus 

Liikuntapaikkojen energian ja veden 

kulutus 

Olympiakomitea 

2020.  

 

Opetus-, kasvatus- 

ja koulutusalojen 

säätiö.  

 

Sitra 2013, 12. 

 

 

Tekstiili- ja muotiala Tuotantoketjun tunteminen, hallinta ja 

läpinäkyvyys 

Kumppaniyritysten valinta ja niiden 

vastuullisuuden varmistaminen 

Logistiikan tehostaminen 

Raaka-aineiden ja materiaalien valinta ja 

käyttö 

Materiaalien kierrätettävyys 

Pakkausmateriaalien vähentäminen 

Energian- ja vedenkulutuksen 

minimointi 

Haitallisten kemikaalien vähentäminen 

Sitra 2013, 24. 

 

Suomen tekstiili & 

Muoti ry 2016.  

 

Liappis et al. 2019, 

117.  
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Kiertotalous ja tekstiilien kierrätys 

Lapsityön ja pakkotyön kielto 

Työterveys ja työturvallisuus 

Oikeudenmukainen palkka 

Kohtuulliset työajat 

Eläinten oikeudet ja hyvinvointi  

Kuluttajien elinkaariajattelun lisääminen 

ja ohjaus 

Kone- ja laitevalmistus Koneiden ja laitteiden energiatehokkuus 

ja käyttöiän pidentäminen 

Raaka-aine-, energia- ja 

materiaalitehokkuus 

Raaka-aineiden ja materiaalien 

alkuperän varmistaminen ja valinta 

Kierrätettyjen materiaalien ja raaka-

aineiden suosiminen tuotannossa 

Materiaalien ja raaka-aineiden 

kierrätettävyys 

Lopputuotteen elinkaaren 

uudelleenkäyttö ja kierrätys  

Jätteiden minimointi, kierrätys ja 

uusiokäyttö 

Tuotantoketjun läpinäkyvyys  

Logistiikan tehostaminen 

Ihmisoikeuksien turvaaminen 

tuotantoketjun alusta loppuun 

Työturvallisuus  

Sitra 2013, 32.  

 

Yrittäjät 2019b, 7. 

 

Harmaala & 

Jallinoja 2012 

 

Eettisen kaupan 

puolesta ry 2015. 

Rakennusala Pitkäikäiset, energia- ja 

ympäristötehokkaat rakennukset 

Rakennusten turvallisuus, terveellisyys 

ja viihtyisyys 

Raaka-aineiden hankinta läheltä 

Liappis et al. 2019.  

 

Sitra 2013, 32. 
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Raaka-aine-, energia ja  

materiaalitehokkuus  

Materiaalien oikea valinta jo 

suunnitteluvaiheessa 

Materiaalihukan ja jätteiden 

vähentäminen, uusiokäyttö ja kierrätys 

Oikeudenmukainen palkka 

Työturvallisuus ja työhyvinvointi 

Kumppaniyritysten ja alihankkijoiden 

vastuullisuuden varmistaminen 

Korruption ja lahjonnan estäminen 

Harmaan talouden torjunta 

Vastuullinen veronmaksu  

Rakennusteollisuus 

2020.  

 

Harmaala & 

Jallinoja 2012 

Tukku- ja 

vähittäiskauppa 

Tuotantoketjun hallinta ja läpinäkyvyys 

Vastuulliset tuotteet ja kestävään 

kuluttamiseen kannustaminen  

Vastuullisuutta korostavat 

tuotemerkinnät 

Hiilijalanjälkimerkintä pakkauksissa 

Jätteiden ja hävikin vähentäminen sekä 

kierrätys  

Hiilineutraalin sähkön ja uusiutuvan 

energiankäyttö  

Vuokraus ja jakamistalous myynnin 

sijaan 

Logistiikan ympäristövaikutusten 

pienentäminen 

Nuorten työllistäminen 

Henkilöstön hyvinvointi, tasa-arvo ja 

monimuotoisuus 

Eettinen ja totuudenmukainen 

markkinointi 

Kaupan liitto 

2020a. 

 

Kaupan liitto 

2020b.  

 

Sitra 2013, 24. 

 

Harmaala & 

Jallinoja 2012 
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Tutkimuksen tulokset osoittavat, ettei yritysvastuu ole vain suuria tekoja, vaan hyvin usein se 

koostuu pienistä, arkisista teoista, joita jokaisen yrityksen on mahdollista toteuttaa 

päivittäisessä työssään kaikilla organisaation tasoilla. Aineiston perusteella ohjelmistoalalla 

korostuvat esimerkiksi tietoturva, eettinen datan käyttö ja henkilöstön hyvinvointi, tasa-arvo 

sekä koulutus. Muissa asiantuntijaorganisaatioissa myös sosiaaliseen vastuuseen liittyvät 

teemat korostuvat, toiminnan läpinäkyvyys ja työnantajamaine ovat olennaisia. Lisäksi etätyön 

ja etäpalavareiden mahdollistaminen sekä työmatkailun vähentäminen korostuvat erityisesti 

asiantuntijaorganisaatioissa.  

 

Matkailualalla puolestaan korostuvat erityisesti paikallisten työllistäminen, kulttuuriperinnön 

ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen. Liikunta- ja hyvinvointialalla olennaisia 

vastuullisuusteemoja ovat esimerkiksi yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä ennaltaehkäisevä 

terveystyö, lisäksi turvallisen toimintaympäristön takaaminen kaikenikäisille on tärkeää. 

Tekstiili- ja muotialalla korostuvat etenkin sosiaalisen vastuullisuuden kysymykset aina 

toimitusketjun alusta loppuun saakka. Tällä toimiallalla erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota 

myös raaka-aineiden valintaan ja hankintaan, sekä veden- ja energiankulutukseen. Kone- ja 

laitevalmistuksessa olennaista on kiinnittää huomiota tuotannon ympäristövaikuksiin ja 

materiaalien, sekä raaka-aineiden hankintaan ja niiden vastuullisuuteen.  

 

Rakennusalalla korostuvat niin sosiaaliset, ympäristölliset kuin taloudelliset teemat. 

Rakennusalalla tulisi kiinnittää huomiota erityisesti rakennusten laadun ja pitkäikäisyyden 

varmistamiseen, jätteiden vähentämiseen ja kierrätykseen, sekä esimerkiksi harmaan talouden 

ehkäisyyn ja työntekijöiden tasa-arvoiseen kohteluun. Tukku- ja vähittäiskaupanalalla 

olennaisia vastuullisuusteemoja ovat puolestaan esimerkiksi tuotantoketjun hallinta, logistiikan 

ympäristövaikutusten vähentäminen, vastuullisuuteen kuluttamiseen kannustaminen sekä 

uusien liiketoimintamallien, kuten jakamistalouden hyödyntäminen.  

 

 

4.3 Olennaisten vastuullisuusteemojen hyödyntäminen pk-yritysten liiketoiminnassa 

 

Tutkimustuloksista havaittiin, että vastuullisuuden painopisteet vaihtelevat eri toimialoilla ja 

yrityksissä hyvinkin paljon. Kuten aikaisemmin todettiin, yritysten johdon olisi ensiarvoisen 
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tärkeää tunnistaa olennaiset vastuullisuusteemat, jotka koskettavat omaa yritystä ja toimialaa. 

On tärkeä muistaa, ettei yksikään yritys voi ratkaista kaikkia yhteiskunnan ongelmia yksin 

(Porter & Kramer 2006, 6-13). Olennaisten vastuullisuusteemojen tunnistamisen jälkeen 

yrityksessä tulisi pohtia, mihin vastuullisuuden osa-alueisiin yritys keskittää resurssinsa.  

 

Useat yritykset voivat tunnistaa monia vastuullisuustekoja tutkimustulosten pohjalta, joita 

yrityksessä noudatetaan tällä hetkellä. Esimerkiksi useissa pk-yrityksissä vastuullisuuteen 

liittyviä asioita toteutetaan jo käytännössä, vaikka yritykset eivät välttämättä ole miettineet 

toimintaansa vastuullisuuskysymysten kautta (Jamali et al. 2015, 3). Olemassa olevat 

vastuullisuusteot voivat luoda hyvän lähtökohdan yrityksen yritysvastuutyölle. 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2019, 10) Olennaisten vastuullisuusteemojen tunnistamisen 

jälkeen yrityksen on mahdollista siirtyä laatimaan vastuullisuusstrategia ja siihen pohjautuva 

toimintasuunnitelma, ja näiden myötä tavoitella vastuullisuudella liiketoimintahyötyjä sekä 

kilpailuetua. (Heinonen 2020; Koipijärvi & Kuvaja 2020, 109) 

 

Kun yritys on selvittänyt olennaiset vastuullisuusteemat, määritellään sen jälkeen niistä 

jokaiselle tavoitetaso, johon tietyllä aikajänteellä halutaan päästä. Tavoitteiden tulisi olla yhtä 

aikaa realistisia ja kunnianhimoisia niin, että niistä näkyy selkeä tahtotila kehittää yrityksen 

toimintaa. (Juutinen 2016, 186; Liappis et al. 2019, 203) Tässä vaiheessa yritys voi hyödyntää 

luvussa 2.5 ”Yritysvastuu kilpailuetuna” esiteltyjä kolmea vastuullisuusstrategiaa: 

riskienhallintastrategia, kustannustehokkuusstrategia tai erottautumisstrategia, selkeyttämään 

tavoitteiden asettamista. Lisäksi vastuullisuusstrategiaa määritellessä yrityksen kannattaa 

huomioida luvussa 2.3 esitellyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.  

 

Vastuullisuusstrategian määrittelyn myötä yrityksessä valitaan henkilö tai tiimi, joka ryhtyy 

konkreettisesti viemään käytännön yritysvastuutyötä läpi organisaation. Pk-yrityksissä 

resurssien ollessa usein niukat, yritysvastuuprosessin koordinaatiotyötä alkaa usein hoitamaan 

yrityksessä jo työskentelevä henkilö, esimerkiksi henkilöstö- tai viestintäjohtaja oman työnsä 

ohella. (Liappis et al. 2019, 195) Yritysvastuutyötä voidaan lähteä toteuttamaan käytännössä 

esimerkiksi ohjelmien ja projektien, sekä erilaisten koulutusten ja ohjeistusten avulla (Juutinen 

2016, 191).  
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Myös vastuullisuustyössä on olennaista seurata, että toiminta on ohjeistuksen mukaista ja 

yrityksessä edetään kohti määriteltyjä tavoitteita, ja tämän myötä raportoidaan tuloksista 

yrityksen eri sidosryhmille. Ilman tavoitteiden seuraamista ja raportointia toimintojen jatkuva 

kehittäminen on haasteellista. Seuraamista varten on kehitetty useita mittareita, joiden avulla 

on mahdollista seurata niin sosiaalisten, taloudellisten kuin ympäristöllisten tavoitteiden 

toteutumista. Esimerkiksi sairauspoissaolot työajasta on yksi käytetyistä sosiaalisen vastuun 

mittareista. (Liappis et al. 2019, 214-215; Juutinen 2016, 238) 

 

Yritysvastuutyö ei pääty asioiden seuraamiseen tai mittaamiseen, vaan vaatii yritykseltä 

muutoskyvykkyyttä ja toiminnan jatkuvaa parantamista. Yritysten on tärkeää pitää mielessä, 

että yritysvastuun kentällä maali liikkuu ja painopistealueet vaihtelevat sen myötä, kun 

sidosryhmien tarpeet ja odotukset sekä velvoittava sääntely muuttuvat. Johdon on seurattava 

aktiivisesti lainsäädännön kehitystä, yritysvastuusta käytävää keskustelua ja aika ajoin 

pysähdyttävä kuuntelemaan sidosryhmien sen hetkisiä odotuksia. (Liappis et al. 2019, 11; 

Koipijärvi & Kuvaja 2020, 111) Yritysvastuun kenttä on tällä hetkellä alati muuttuvaa, eikä 

muutaman vuoden vanha tieto välttämättä enää ole relevanttia tänä päivänä. 

 

Suomalaisten yritysten vastuullisuus on kansainvälisesti katsottuna erittäin korkealla tasolla. 

Perinteisesti suomalaiset yritykset eivät ole olleet innokkaita markkinoimaan 

vastuullisuustekojaan, vaan pikemminkin niillä on ollut tapana pysyä vaatimattomina ja 

varmistaa, että kaikki on kunnossa ennen kuin mitään tuodaan julki. Viestinnän merkitys 

kuitenkin korostuu monesta syystä, ja suomalaisten yritysten tulisi jatkossa kehittää 

vastuullisuusviestintäänsä. Ilman näkyvää viestintää ja vuoropuhelua sidosryhmien kanssa 

monet yritysvastuun hyödyt jäävät saamatta. (Kekki 2019, Liappis et al. 2019, 222) Lisäksi 

avoimuus osana viestintää ja raportointia varmistaa sen, että yrityksen sidosryhmät ovat 

tietoisia siitä mitä tapahtuu ja miksi. Hyvin informoidut sidosryhmät ovat vähemmän alttiita 

kehittämään negatiivisia käsityksiä yrityksen liiketoiminnasta, mikä taas puolestaan auttaa 

yritystä säilyttämään maineensa ja oikeutensa toimia markkinoilla (social licence to operate). 

(Amran & Keat Ooi 2014, 1) 

 

Valtiot ovat maailmanlaajuisesti sitoutuneita YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja tämän 

myötä yritysvastuuta koskevat lait ja säännökset tulevat lisääntymään tulevien vuosien aikana 
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kaiken kokoisten, myös pk-yritysten keskuudessa. Esimerkiksi Suomessa on valmisteilla 

yritysvastuulaki, joka perustuu yrityksille asetettavaan huolellisuusvelvoitteeseen. Myös EU-

tasolla pyritään edistämään yritysvastuuta esimerkiksi vuonna 2019 julkaistun vihreän 

kehityksen ohjelman, Green Dealin avulla. Uudet säännökset tulevat todennäköisesti 

vaikuttamaan lähitulevaisuudessa myös pk-yritysten liiketoimintaan esimerkiksi mahdollisena 

raportointivelvoitteena, mutta myös poistamalla epäreilua kilpailuetua toimijoilta, jotka eivät 

tähän mennessä ole toimineet vastuullisesti. (Koipijärvi & Kuvaja 2020, 61-64; Ulkoministeriö 

2020; Amran & Keat Ooi 2014, 3) 

 

Yritysvastuun kenttä on laaja-alainen kokonaisuus, joka voi tuntua haasteelliselta etenkin 

yritysvastuutyötä aloittelevalle yritykselle. Vastuullisuus on kuitenkin mahdollisuus ottaa 

osaksi jokaista organisaatiota, niin suurissa strategisissa päätöksissä kuin organisaation 

päivittäisissä toiminnoissa. Seuraavaan kuvaajaan on koottuna yritysvastuun keskeiset askeleet, 

joita tässä työssä tunnistettiin.  
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Kuvio 4: Yritysvastuutyön keskeiset askeleet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnista tarve 
muutokselle

Tunnista olennaiset 
vastuullisuusteemat

Laadi
vastuullisuusstrategia

Jalkauta yritysvastuu 
läpi organisaation

Mittaa, seuraa ja 
raportoi

Aktiivinen 
sidosryhmien 

kuuntelu ja viestintä

Kehitä ja paranna
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Yritysvastuun kenttä on kompleksinen ja alati muuttuva. Vastuullisuus vaatii yrityksiltä ennen 

kaikkea tekoja ja sitoutumista aina ylimmästä johdosta asiakkaisiin saakka. Vastuullisuus vaatii 

halua menestyä myös tulevaisuuden markkinoilla, ja kykyä nähdä tämän päivän haasteet 

huomisen mahdollisuutena. Ilmastonmuutos, väkiluvun eksponentiaalinen kasvu ja luonnon 

biodiversiteetin nopea heikkeneminen ovat koko maapalloa koskettavia asioita, joihin 

jokaisella yrityksellä, kuluttajalla ja valtiolla on mahdollisuus sekä velvollisuus vaikuttaaa.  

 

Tässä kandidaatintyössä pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin 

kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tutkimuksen avulla:  

 

1. Mitkä ovat olennaisimmat vastuullisuusteemat, joihin pk-yritysten tulisi keskittyä 

omassa liiketoiminnassaan eri toimialoilla? 

ja 

2. Miten pk-yritykset voivat hyödyntää olennaisia vastuullisuusteemoja oman 

liiketoiminnan kehittämisessä? 

 

Tutkimustulokset osoittivat, että vastuullisuusteemoja on löydettävissä suuri määrä eri 

vastuullisuuden osa-alueilta, ja ne vaihtelevat eri toimialojen välillä hyvinkin merkittävästi. 

Olennaisten vastuullisuusteemojen tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti onnistunutta 

yritysvastuutyötä pk-yrityksissä. Ilman olennaisten vastuullisuusteemojen tunnistamista 

yritysvastuutyöllä ei usein saavuteta haluttuja tuloksia. Olennaisten vastuullisuusteemojen 

tunnistaminen auttaa yritystä liittämään vastuullisuuden osaksi organisaation päivittäistä arkea 

ja tavoittelemaan siten esimerkiksi kilpailuetua uuden vastuullisuusstrategian myötä.   

 

Pk-yrityksissä piilee paljon potentiaalia globaalien haasteiden ratkaisijana ja muutoksen 

ajureina. Muuttuva maailma kaipaa rohkeutta, ketteryyttä ja uusia innovaatioita, joita pk-

yrityksistä usein löytyy. Pk-yrityksissä vastuullisuus voi kuitenkin lähteä liikkeelle pienistä 

teoista edeten kohti kunnianhimoisempia tavoitteita. Tärkeintä on ottaa ensimmäinen askel 

kohti vastuullisempaa liiketoimintaa, joka tulevaisuudessa näyttäisi olevan edellytys kaikelle 

liiketoiminnalle.   
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Tähän mennessä pk-yritysten yritysvastuusta on saatavilla suhteellisen vähän tutkimustietoa. 

Näyttäisi kuitenkin siltä, että tulevaisuudessa tutkimusala kiinnostaa yhä useampia 

vastuullisuuden merkityksen kasvaessa. Jatkotutkimuksia pk-yritysten yritysvastuusta voisi 

tehdä esimerkiksi case-tutkimuksen muodossa siitä, miten pk-yrityksessä ollaan onnistuttu 

kasvattamaan yrityksen arvoa ja luomaan kilpailuetua yritysvastuun avulla. Mahdolliset 

jatkotutkimukset voisivat käsitellä myös esimerkiksi digitalisaation ja uusien 

liiketoimintamallien, kuten jakamistalouden tuomia mahdollisuuksia vastuullisuuden saralla 

pk-yrityksissä. 
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