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____________________________________________________________________ 

 

Opinnäytetyössä tutkittiin, miten energiayhtiöt ovat toteuttaneet yhteiskuntavas-

tuuraportointiaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli auttaa kohdeyritystä löytämään tapa 

raportoida vastuullisuudesta, koska yritys ei ollut julkaissut minkäänlaisia yhteiskun-

tavastuuraportteja. Tavoitteena oli löytää kehitysideoita, miten Pori Energia voisi al-

kaa raportoida yhteiskuntavastuustaan. 

 

Opinnäytetyö oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja aineistonkeruumenetel-

minä työssä käytettiin benchmarkingia ja teemahaastattelua. Benchmarkingin koh-

teeksi valittiin viisi johtavaa energia-alan yhtiöitä, joilla on kokemusta yhteiskunta-

vastuuraportoinnista. Teemahaastattelua käytettiin yrityksen nykytilan kartoitta-

miseksi. Teoriaosuudessa esiteltiin yhteiskuntavastuun osa-alueet ja selitettiin, mitä 

yhteiskuntavastuuraportointi on. 

 

Tutkimuksen perusteella kävi ilmi, että kilpailijat ovat toteuttaneet raportointia yhteis-

kuntavastuun osalta jo useamman vuoden ajan. Pori Energian tulisi raportoida yhteis-

kuntavastuustaan paljon laajemmin kuin se on tähän asti tehnyt, jotta se ei olisi jäljessä 

kilpailijoista vastuullisuusviestinnän osalta. Pori Energia julkisuuskuvan näkökul-

masta vastuullisuusraportointi olisi tärkeää. Kohdeyritys voi itse päättää, kuinka laa-

jasti se haluaa raporttinsa toteuttaa, mutta oleellista olisi, että raportista kävisi ilmi 

kaikki yhteiskuntavastuun osa-alueet. 

 

 

 

 

 

 

   

http://finto.fi/ysa/fi/page/Y128365


 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORTING – PORI ENERGIA LTD 

 

Lappalainen, Emma 

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences 

Degree Programme in Business Administration 

May 2018 

Number of pages: 37 

 

Keywords: corporate social responsibility, social responsibility, financial responsibil-

ity, environmental responsibility, reporting 

____________________________________________________________________ 

This thesis focuses on how energy companies have reported corporate social respon-

sibility. The purpose of the study was to help the company in question to find a way 

to report social responsibility since it hadn’t published any reports on the subject ear-

lier. The aim was to come up with ideas about how Pori Energia could start report-

ing. 

 

The thesis was a qualitative study and benchmarking and theme interviewing were 

used as ways to gather information. As to benchmarking, five leading energy compa-

nies were chosen. They all had experience reporting corporate social responsibility. 

Theme interviewing was used in order to learn more about the current status of Pori 

Energia. The theoretical framework was about explaining the fields of social respon-

sibility and the core idea of reporting it. 

 

According to the study, rival companies have reported social responsibility for sev-

eral years. It’s about time Pori Energia started reporting more widely than so far. Do-

ing so Pori Energia wouldn’t be behind its rivals and it could also improve its image 

when it comes to responsibility. The company in question can decide how wide a re-

port it wants to prepare since the most important thing is that the report will include 

every field of social responsibility.  

.  

 

https://fi.bab.la/sanakirja/englanti-suomi/corporate-social-responsibility
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1 JOHDANTO 

Yhteiskuntavastuuasiat kiinnostavat nykypäivänä yhä kasvavissa määrin ihmisiä. Ku-

luttajat haluavat tietää, miten yritykset toteuttavat yhteiskuntavastuutaan. Julkiset yh-

teiskuntavastuuraportit ovatkin parhaimmillaan kilpailukeino yrityksille. Raporttien 

avulla yritykset pystyvät vaikuttamaan julkisuuskuvaansa sekä viestimään sisäisille ja 

ulkoisille sidosryhmilleen. 

 

Yhteiskuntavastuu termi tuo helposti mieleen ympäristöön liittyvät asiat, mutta yhteis-

kuntavastuu sisältää usein kolme eri osa-aluetta: sosiaalisen, taloudellisen ja ympäris-

tövastuun. Yhä useampi yritys on päätynyt raportoimaan yhteiskuntavastuullisista asi-

oista julkisesti, koska ihmisten kiinnostus näitä asioita kohtaan on kasvanut. Tämä luo 

myös läpinäkyvyyttä ja avoimuutta toimintaan.  

 

Opinnäytetyöni kohdeyritys Pori Energia on Porin kaupungin omistama ja julkisomis-

teisen yrityksen voidaan ajatella toimivan esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä muille. 

Tämän takia tarve raportoinnille on olemassa. Raportointiin on olemassa ohjeistuksia 

ja malleja, mutta yhteisuntavastuuraportointi ei ole pakollista ja sitä ei näin ollen tar-

vitse toteuttaa tietyn mallin mukaisesti.  

 

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeistus (Global Reporting Initiative, GRI) on tun-

nettu malli, jota monet yritykset soveltavat omaan toimintaansa ja hyödyntävät rapor-

toinnissaan. Ohjeistuksesta on räätälöity malli myös erityisesti sähköalaa ajatellen. Tä-

män opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten muut energiayhtiöt ovat toteuttaneet 

raportointia ja miten Pori Energian kannattaisi raportointinsa toteuttaa, jotta se palve-

lisi parhaalla mahdollisella tavalla sekä yritystä itseään että sen sidosryhmiä. 

 

Kohdeyrityksen haasteena on löytää kanavat ja tapa, millä yhteiskuntavastuuviestintä 

tavoittaa asiakkaat ja muut sidosryhmät. Vaikka yhteiskuntavastuuraportoinnin yksi 

tehtävistä on luoda yritykselle imagoa, sen tehtävänä on myös toimia viestintäväli-

neenä sisäisille sidosryhmille. Raportoinnin on tarkoitus olla osa toimintakertomusta 

ja yritys haluaa sen olevan myös näkyvillä ja helposti saavutettavissa internetissä ja 

sosiaalisessa mediassa. 
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Kohdeyrityksellä on meneillään brändiuudistus ja yrityksellä on ensi kertaa resursseja 

viestintää varten, joten vastuullisuusviestintää pystytään toteuttamaan paljon laajem-

massa mittakaavassa kuin aiemmin.  

 

 

2 TUTKIMUKSEN TAUSTA 

2.1 Toimeksiantajayrityksen esittely  

Pori Energia Oy on Porin kaupungin omistama energiayhtiö, joka vuonna 2016 työl-

listi 227 henkilöä vakinaisesti. Pori Energia Oy on muodostettu vuonna 2006, kun Po-

rin Lämpövoima Oy ja Pori Energia- liikelaitos yhdistettiin. Liikevaihto vuonna 2016 

oli 148,3 miljoonaa ja liikevoitto 14,6 miljoonaa euroa.  

 

Pori Energia tarjoaa energiaa ja energia-alan palveluja suurimmaksi osin Satakunnan 

alueella. Sen palveluita ovat energian tuotanto, sähkön myynti, kaukolämmitys ja – 

jäähdytys sekä käynnissä pito, urakointi- ja tuulivoimapalvelut. Tämän lisäksi emoyh-

tiö tarjoaa henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita koko konsernille.  

 

Emoyhtiön lisäksi konserniin kuuluvat Pori Energia Sähköverkot Oy ja Tuulia Energia 

Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat yhdistelty Voimapato Oy, Kolsin Voima Oy sekä Suomen 

Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy. 

 

Yhtiön toiminta täyttää ISO 9001:2008 laatustandardin, ISO 14001:2004 ympäristö-

standardin, ISO 50001:2011 energianhallintastandardin ja OHSAS 18001:2007 turval-

lisuusstandardien vaatimukset. Yhtiön visiona on olla edelläkävijä energiaratkaisuissa 

ja toiminta-ajatuksena on tuottaa uudistuvia ja kestäviä energiaratkaisuja. (Pori Ener-

gian www-sivut 2018.) 
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2.2 Työn taustat 

Tämän työn tarkoituksena on antaa yhtiölle kehitysideoita siitä, miten se voisi rapor-

toida yhteiskuntavastuustaan. Pori Energia kertoo nettisivuillaan, että sen arvoja ovat 

tehdä työtä vastuullisesti, yhdessä toimien, asiakasta, työtä ja toisiaan arvostaen sekä 

jatkuvasti toimintaansa kehittäen. Kuitenkaan Pori Energialla ei ole tällä hetkellä ajan-

kohtaista ohjetta yhteiskuntavastuun raportointiin. 

 

Pori Energia kertoo myös, että se ottaa toiminnassaan huomioon ympäristön ja nou-

dattaa kestävän kehityksen periaatteita. Tämä tulee ilmi myös Pori Energian julkaisu-

jen ja nettisivujen visuaalisesta ilmeestä. Väritys on vihreää ja kuvitus on luontoai-

heista. Yhtiö on useiden vuosien ajan lisännyt uusiutuvan energian käyttöä omassa 

polttoainehankinnassaan. Samalla kuluttajille on voitu tarjota uusiutuvaa sähköener-

giaa. Ympäristö ja vastuullisuusnäkökulma toistuvat myös yrityksen arvoissa ja toi-

minta-ajatuksena. Yrityksen visiona on toimia edelläkävijänä energiaratkaisuissa. 

(Pori Energian www-sivut 2017.) 

 

Koska yrityksen imago on ympäristöystävällinen ja se haluaa välittää kuvaa siitä, että 

yhtiön toiminta on vastuullista ja ekologista, tarve yhteiskuntavastuuraportille on ole-

massa. Yhtiö on Porin kaupungin omistama ja kaupungin tulisi olla myös edelläkävijä, 

josta muut voivat ottaa mallia myös yhteiskuntavastuullisissa asioissa. 

 

Tässä työssä käydään teoriaosuudessa läpi, mitä yrityksen yhteiskuntavastuulla tarkoi-

tetaan ja miten siitä raportoidaan. Yrityksen yhteiskuntavastuu koostuu useasta eri osa-

alueesta ja sen raportointia voidaan toteuttaa eri tavoilla.  Empiirisessä osassa tutki-

taan, miten muut energiayhtiöt ovat hoitaneet yhteiskuntavastuuraportointiaan ja teh-

dään vertaisarviointia.  Tarkasteluun otetaan energia-alan suurimpia yhtiöitä, jotta saa-

daan selville, miten alan johtavat yritykset ovat toteuttaneet yhteiskuntavastuurapor-

tointiaan. 
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3 YRITYKSEN YHTEISKUNTAVASTUU 

3.1 Mitä yhteiskuntavastuu on  

Yrityksen yhteiskuntavastuu tarkoittaa vastuuta toiminnan vaikutuksista yhteiskun-

taan, ympäristöön ja sidosryhmiin. Vaikutukset voivat olla paikallisia tai globaaleja. 

(Niskala, Pajunen & Tarna-Manim 2009, 19.) Yhteiskuntavastuusta voidaan käyttää 

myös termiä yritysvastuu. Näillä tarkoitetaan samaa asiaa, yritystoimintaa jossa toteu-

tetaan kestävän kehityksen periaatteita. On tärkeää huomata, että termeillä tarkoitetaan 

nimenomaan liiketoimintaa ja sen vastuullisuutta. (Juutinen & Steiner 2010, 22.) Yh-

teiskuntavastuu jaetaan osa-alueisiin: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuu-

seen. Monet yritykset käyttävät tätä jakoa raporteissaan. Tunnetuimpana yhteiskunta-

vastuun osa-alueena voidaan pitää ympäristövastuuta. (Suomen YK-liiton www-sivut 

2017.)  

 

Yritysten yhteiskuntavastuu on vaikuttanut merkittävästi yritystoimintaan 2000-lu-

vulla. Ihmiset odottavat yritysten toimivan niin että koko yhteiskunta hyötyy. Yrityk-

set eivät voi enää keskittyä ainoastaan voittojen maksimointiin, vaan niiden pitää ottaa 

huomioon yhteiskuntavastuullinen näkökulma. (Kanniainen 2015, 9.) Vuonna 1999 

kehittyi Global Reporting Initiative- ohjeistus ja organisaatio. Tämä raportointiohjeis-

tus on edistänyt yritysten yhteiskuntavastuun toteutumista ja määrittelyä. Suomessa 

yhteiskuntavastuun käynnistäjänä on toiminut Elinkeinoelämän Keskusliitto. Viime 

vuosina huomio on alkanut kiinnittyä johtamiskäytäntöihin, koska on huomattu, että 

yhteiskuntavastuuta tulee johtaa pitkän aikavälin näkökulmasta, jolloin siitä on enem-

män hyötyä. (Jussila 2010, 7-10.) 

 

3.2 Taloudellinen vastuu 

Taloudelliseen vastuuseen sisältyy yrityksen toiminnan kestävyydestä huolehtiminen 

ja yrityksen rahavirtojen jakautuminen. Yrityksen kuuluu maksaa verot siihen valti-

oon, missä työtä tehdään, koska yritys käyttää hyödyksi yhteiskunnan palveluja sekä 

luonnonvaroja. Pitkän aikavälin toimintaedellytysten tarkkailu perustuu siihen, että 
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yrityksen toimiessa kannattavasti se pystyy tuottamaan hyötyä sidosryhmilleen pidem-

pään. Rahavirtojen tarkastelu perustuu siihen, että yrityksestä olisi hyötyä kaikille si-

dosryhmilleen toiminta-alueellaan. (Jussila 2010, 15.)  

 

Koska yrityksen on oltava vakavarainen voidakseen tuottaa omistajilleen voittoa ja 

ollakseen hyödyksi yrityksen sidosryhmille, yrityksen tavoite on turvata kannattava 

toiminta mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Taloudellisen vastuun yhtenä tär-

keimpänä asiana voidaan pitää taloudellisen hyödyn analysointia. Eli tarkastellaan sitä, 

miten sidosryhmät hyötyvät yrityksen toiminnasta. Taloudellista vastuuta tarkastel-

lessa tulee ottaa huomioon myös se, että yrityksen tulisi olla riippumaton julkisesta 

sektorista. Taloudellinen vastuu toteutuu silloin, kun yritys säilyy seuraavalle toimi-

kaudelle. (Jussila 2010, 60-61.) 

3.3 Sosiaalinen vastuu 

Sosiaalinen vastuu koostuu ihmisoikeuksia kunnioittavasta, oikeudenmukaisesta toi-

minnasta ja käytännöistä sekä työolosuhteista. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat myös 

markkinointi ja tuotteiden turvallisuus. (Suomen YK-liiton www-sivut 2017.) Yrityk-

sen sosiaalisen vastuun toteutumista voidaan tarkastella koko työsuhteen kaaren pe-

rusteella. Siihen vaikuttavat kaikki asiat alkaen työhönotosta irtisanomiseen. Huo-

miota kiinnitetään mm. työskentelyolosuhteisiin ja työkyvyn ylläpitoon. Jotta yrityk-

sen sosiaalinen vastuu toteutuisi työympäristössä, tulee ympäristön olla turvallinen ja 

työtapaturmia ennalta ehkäisevä. (Juutinen & Steiner 2010, 178.)  Sähkölaitosten odo-

tetaan tuottavan sähköä luotettavasti ja varmasti. Pätevä henkilökunta on avainase-

massa siinä, että toimitusvarmuus pystytään takaamaan. Yritysten tuleekin huolehtia 

työntekijöidensä työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti. (Elect-

ric Utilities 2018.)  
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Tutkittaessa Y-sukupolven1 odotuksia työelämältä on käynyt ilmi, että he pitävät työn-

antajansa yhteiskuntavastuun toteutumista tärkeänä asiana. Suurin osa tästä sukupol-

vesta ei työskentelisi työnantajalla, jonka toiminta ei vastaa heidän omia arvojaan. On 

myös tutkittu ja uutisoitu, että yli puolet toimitusjohtajista ovat kertoneet vaikeuksis-

taan sitouttaa ja pitää nuorempia työntekijöitä pidemmissä työsuhteissa. Tämä kertoo 

siitä, että yritykset eivät ole vielä sisäistäneet tarpeeksi hyvin yhteiskuntavastuun mer-

kitystä työntekijöiden pysyvyyden näkökulmasta. Kun työpaikalla johtaminen ja toi-

minta on kunnossa, se vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden viihtyvyyteen ja työssä 

jaksamiseen. (Juutinen & Steiner 2010, 177.) 

 

Sen lisäksi, että yritys kohtelee työntekijöitään ja asiakkaitaan ihmisoikeuksien mu-

kaisesti, yrityksen pitäisi toteuttaa ihmisoikeuksia myös yhteistyökumppaneiden, ali-

hankkijoiden ja tavarantoimittajien kanssa. Kun tarkastellaan, miten yrityksen sosiaa-

linen vastuu toteutuu näiden sidosryhmien osalta, kiinnitetään huomiota erityisesti 

mm. lapsityövoimaa, pakkotyötä, työturvallisuutta ja syrjintää koskeviin oikeuksiin. 

(Jussila 2010,105-106.) 

 

Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu työntekijöiden ja sidosryhmien hyvinvoinnista huo-

lehtimisen lisäksi myös tuotevastuu. Tuotevastuu tarkastelee mitä vaikutuksia tuotteen 

tai palvelun käytöllä on asiakkaalle. Tuotevastuun perinteisin ja tärkein osa-alue on 

turvallisuus. Yrityksen tulee koko ajan kehittää toimintaansa niin, että turvallisuus pa-

ranee. Tuoteturvallisuus tarkastelee aiheuttaako tuotteen käyttö terveydellisiä haittoja 

ja millaisia tapaturmia käytön yhteydessä ilmenee. (Jussila 2010,112.) Yrityksen tulee 

huomioida, että asiakkailla on edellytykset käyttää tuotetta turvallisesti. Markkinointi 

on tärkeä osa tuotevastuuta. Markkinointi ei saa johtaa asiakasta harhaan, vaan sen 

tulee olla oikeellista, asiallista ja eettistä. Yhteiskuntavastuullisesti toimiva yritys huo-

lehtii myös asiakkaidensa yksityisyydestä heidän toiveidensa mukaisesti. (Jussila 

2010, 113.) 

 

Yritysten yhteiskuntavastuullista markkinointia tutkiessa törmää usein termiin viher-

pesu. Ihmiset ovat yhä tietoisempia ja kiinnostuneempia ympäristönäkökulmasta yri-

                                                 

1 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välillä syntynyt sukupolvi  
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tysten toiminnassa. Tämä on aiheuttanut sen, että yritykset ovat alkaneet toteuttaa vi-

herpesua. Termillä tarkoitetaan, sitä että yritys markkinoi itseään ja toimintaa paljon 

ympäristöystävällisempänä kuin mitä todellisuudessa on. Asiakasta pyritään johta-

maan tietoisesti harhaan ja hänelle pyritään luomaan mielikuvaa yrityksen ekologisuu-

desta. Yksi viherpesun keino on, että yritys korostaa jotain hyvettään ja vaikenee sa-

malla paheestaan. Tuotetta voidaan myös markkinoida todistetusti ympäristöystäväl-

lisenä ilman, että todistuksesta olisi mitään näyttöä. Yhteiskuntavastuuta toteuttava 

yritys ei siis harjoita viherpesua, vaan markkinoi tuotteita ja palvelujaan totuudenmu-

kaisesti, niin että kuluttajaa ei johdeta harhaan. (Palmén, 2008.) 

3.4  Ympäristövastuu 

Yrityksen yhteiskuntavastuun ekologiseen osa-alueeseen kuuluu toiminnasta aiheutu-

vien ympäristövaikutuksien huomioiminen, mittaaminen ja niistä raportoiminen. Yri-

tyksen tulee kantaa vastuu valmistamansa tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista 

koko elinkaaren ajalla. Kun yritys toimii vastuullisesti, sillä on selkeät tavoitteet ja se 

työskentelee koko ajan ympäristökuormituksen pienenemisen eteen. Yrityksen tulee 

käyttää luonnonvaroja säästäväisesti, kierrättää jätteet sekä välttää haitallisten aineiden 

käyttöä. (Suomen YK-liiton www-sivut 2017.) 

 

Yrityksen tulee tuntea oman toimintansa ympäristövaikutukset, jotta se voisi toimia 

vastuullisesti. Sen lisäksi sen tulee noudattaa lakia sekä huomata muutostarpeet ja nii-

den pohjalta kehittää toimintaansa jatkuvasti. Ympäristövastuuta tulee toteuttaa kaik-

kien yritysten prosessien läpi. (Elinkeinoelämän keskusliiton www-sivut 2017.) 

 

Ympäristövastuu tarkastelee yrityksen toiminnan vaikutusta ympäristöön. Ympäris-

tönä tarkastellaan luonnonvaroja, ilmastoa, päästöjä, vesistöjä ja maata. Ympäristö-

vastuu on siis laaja käsite. Ympäristövastuu on ollut ihmisoikeuksien ohella ensim-

mäisiä yhteiskuntavastuun kokonaisuuksia ja yhteiskuntavastuun kehitys on lähtenyt 

liikkeelle näiden kokonaisuuksien pohjalta. Ihmiset ovat olleet jo pitkään kiinnostu-

neita ympäristöasioista. Yritysten sidosryhmät seuraavat, miten yrityksen toiminnassa 

toteutetaan ympäristövastuuta. Tämän ansiosta koko ajan kehitetään yhä parempia 

mittareita ympäristöasioiden seuraamiseen ja niiden kehittämiseen. (Jussila 2010, 78.) 
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Yritysten ympäristövastuu voidaan jakaa sen oman toiminnan aiheuttamiin ympäris-

tövaikutuksiin, yhteistyökumppaneiden aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin, yrityksen 

tuotteiden ja palveluiden aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin sekä muihin välillisiin 

vaikutuksiin. Helpointa on tietenkin tutkia, mitä vaikutuksia yrityksen omalla toimin-

nalla on. Yrityksen oman toiminnan vaikutukset syntyvät siitä, kun yritys tuottaa tuot-

teitaan ja toteuttaa toimintaansa.  Toiminnasta seurataan mm. energiankulutusta, 

raaka-aineiden kulutusta sekä jätteitä ja päästöjä. (Jussila 2010, 79.) 

 

Yritys ei voi sysätä vastuuta ympäristöstä yhteistyökumppaneilleen, vaan yrityksen 

odotetaan ottavan selvää sidosryhmiensä vastuullisuudesta. Yhteistyökumppaneiden 

toiminnassa tarkastellaan samoja asioita kuin yrityksen omassa toiminnassa. Voidaan 

todeta, että yrityksen ja sen yhteistyökumppaneiden toiminta muodostavat yhtenäisen 

kokonaisuuden. Se mahdollistaa tuotteiden ja palvelujen valmistamisen. Tätä pidetään 

lähtökohtana ympäristövastuussa. Tänä päivänä kuitenkin tarkastellaan yhä kasva-

vassa määrin muitakin kuin tuottamiseen liittyviä vaikutuksia. Elinkaarta ja sitä mitä 

tuotteen tai palvelun käytön yhteydessä tapahtuu, tarkastellaan myös. (Jussila 2010, 

80.) 

 

Sähkölaitokset tuottavat yhteiskunnan kannalta välttämättömiä palveluita. Palvelut 

ovat erittäin tärkeitä kehityksen kannalta kaikissa maissa. Yritysten on saavutettava 

taloudellinen kasvu kestävää kehitystä tukevalla tavalla ympäristöä säästäen ja niin, 

että myös tulevaisuuden sukupolvilla on mahdollista hyödyntää näitä resursseja. Eri-

tyisesti energia-alalla tämä on tärkeää, koska sähkölaitosten toiminta kuluttaa luon-

nonvaroja. Sidosryhmät odottavat, että energiayhtiöt huomioivat toimintansa ympäris-

tövaikutukset ja pyrkivät minimoimaan liiketoiminnan vaikutukset ympäristöön. Maa-

ilmanlaajuisesti tarkastellessa sähköalan yritykset käyttävät eniten fossiilisia polttoai-

neita. Fossiiliset polttoaineet aiheuttavat monenlaisia vaikutuksia ja tästä syystä monet 

energiayhtiöt ovatkin alkaneet tuottaa sähköä uusiutuvilla energialähteillä. Esimerk-

kejä uusiutuvista energialähteistä ovat aurinkoenergia ja tuulivoima. (Electric Utilities 

2018.)  
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4 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTOINTI 

4.1 Mitä yhteiskuntavastuuraportointi on 

Yhteiskuntavastuuraportin tarkoitus on olla työkalu, minkä avulla yritys voi viestiä 

sidosryhmilleen, miten se on onnistunut yhteiskuntavastuullisissa tavoitteissaan. Ra-

portin pitää olla tarpeeksi kattava ja tasapuolinen kuvaus siitä, miten yritys toimii. Ra-

portista tulee ilmi myös kielteiset yhteiskunnalliset vaikutukset. (Yhteiskuntavastuun 

raportointiohjeisto 2006.) Yhteiskuntavastuusta raportoidessa on kyse siitä, mitä asi-

oita yritys haluaa kertoa. Raportointi muodostuu lainsäädännön ja vapaaehtoisuuden 

sekä taloudellisen ja ei-taloudellisen tiedon kehyksissä. Esimerkkinä taloudellisesta 

tiedosta voidaan käyttää henkilökunnan terveydenhuoltoon käytettyä rahamäärää, kun 

taas ei-taloudellista tietoa on mm. henkilökunnan työsuhteen kesto. (Juutinen & Stei-

ner 2010, 198-199.) 

 

Kuluttajat ovat yhä tietoisempia yritysten arvoista ja toiminnasta, mikä tulee ilmi sii-

näkin, että raportointi on globaalisti yhä yleisempää. Osa yrityksistä raportoi yhteis-

kuntavastuustaan laajasti niin, että raportti käsittelee kaikki kolme osa-aluetta talou-

dellisen, sosiaalisen ja ekologisen. On myös mahdollista rajata raportointia käsittele-

mään vain tiettyä osa-aluetta. Suomessa selkeä kasvu raporttien määrässä tapahtui 

2000-luvun alussa. Edelläkävijöitä raportoinnin suhteen voidaan pitää energia- ja te-

ollisuuden alan yrityksiä. (Juutinen & Steiner 2010, 198-199.) 

 

Tulevaisuudessa on nähtävissä, että raportoinnin painopiste tulee olemaan toimitus-

ketjussa ja sen vastuullisuudessa. Kansainvälisesti raporteissa käsitellään sitä yhä kas-

vavissa määrin, kun taas Suomessa toimitusketjuun liittyvien asioiden raportointi vielä 

aivan alkuvaiheessa. (Juutinen & Steiner 2010, 208.) 

 

Raportin julkaiseminen on yrityksen strateginen päätös ja julkisen raportin tuomia 

hyötyjä ei ole helppo arvioida ennalta. Vastuullisuusraportoinnin hyödyt ovat usein 

yrityskohtaisia, mutta raportointi liittyy läheisesti myös yrityksen riskien hallintaan. 

(Niskala ym. 2013, 99.) 
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4.2 Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI) on kansainvälinen raportointiohje, joka on ohjannut 

Suomessa eniten raportoinnin kehitystä. Lähes kaikki yritykset, jotka julkaisevat yh-

teiskuntavastuuraportin, käyttävät ohjeistoa. (Juutinen & Steiner 2010, 207.) GRI:n 

tarkoitus on toimia yleisesti hyväksyttävänä viitekehyksenä. Ohjeistus on laadittu niin, 

että sitä voivat soveltaa omaan toimintaansa kaikki organisaatiot riippumatta koosta 

tai toimialasta. Ohjeistossa käydään läpi raportin sisällönmäärittely sekä tiedon laa-

dunvarmennuksen periaatteet. (Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2006.)  

 

GRI pohjautuu kansainvälisiin sopimuksiin ja vakiintuneisiin toimintamalleihin. Oh-

jeiston tärkein tavoite on, että yritysten yhteiskuntavastuuraportit olisivat vertailukel-

poisia keskenään. GRI:n ohjeen pohjalta laaditussa raportissa kerrotaan organisaation 

toiminnan tuloksista yrityksen tekemien sitoumusten, strategian ja johtamisen osalta 

tietyllä ajanjaksolla. (Niskala ym. 2013, 95.) 

 

Uusin versio GRI-ohjeistuksesta on versio G4. Vuoden 2016 alusta julkaistavien ra-

porttien tulisikin mukailla uusinta versiota. Aiemmissa G3-versioissa sovellustasoja 

kuvattiin tunnuksilla A+/A/B+/B/C+/C. G4-versioissa nämä tunnukset poistuvat käy-

töstä ja ohjeistusta voi soveltaa vain täysin (in accordance), mutta soveltamisen laa-

juuteen on kaksi vaihtoehtoa, laaja (comprehensive) ja suppea (core). Jos raportti ei 

täytä kummankaan soveltamistason vaatimuksia, tulee raportissa lukea: ”Tämä raportti 

sisältää GRI-ohjeistuksen mukaisia perussisältöjä.”. Raporttia ei tällöin kuitenkaan 

voida kutsua GRI-mukaiseksi. (Niskala ym. 2013,137.) GRI G4-ohjeiston perussisältö 

(Standard Disclosurers) jakautuu yleiseen (General Standrard Disclosures) ja er-

ityiseen (Specific Standrard Disclosures). Taulukossa 1 ja 2 on esitelty G4-ohjeistuk-

sen perussisällön osa-alueet. 
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Taulukko 1. G4-ohjeen perussisältö (mukaillen Niskala ym. 2013, 145-147) 

Strategia ja analyysi 

G4-1 Ylimmän johdon lausunto 

Organisaation taustakuvaus 

G4-3 Organisaation nimi 

G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut 

G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti 

G4-6 Maiden lukumäärät ja maat, joissa organisaatiolla on merkittävää toimintaa 

tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen yritysvastuun näkökohtien osalta 

G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto 

G4-8 Markkina-alueet 

G4-9 Raportoivan organisaation koko 

G4-10 Henkilöstön määrä 

G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö 

G4-12 Organisaation toimitusketju 

G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa  

tai toimitusketjussa raportointijaksolla 

G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen toiminnassa 

G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet 

G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatiossa 

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat 

G4-17 Konsernin laskentaraja 

G4-18 Raportin sisällönmäärittely 

G4-19 Olennaiset näkökohdat 

G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä 

G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella 

G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa 

G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa 

 

Ylimmän johdon lausunto on yleensä toimitusjohtajan lausunto. Toimitusjohtajan tu-

lee määritellä yrityksen yhteiskuntavastuun painopisteet. GRI ohjeistus antaa raportoi-

van organisaation vapaasti valita tämän kohdan sisällön. Sisältöön on kuitenkin suosi-

tukset. Suosituksen mukainen sisältö käsittelee tärkeimmät strategiset painopisteet, 

yleiset yhteiskunnalliset trendit, jotka vaikuttavat organisaatioon, raportointijakson 

keskeiset tapahtumat, saavutukset ja epäonnistumiset, arvion toiminnan tuloksista suh-

teessa asetettuihin tavoitteisiin sekä arvion suurimmista tavoitteista ja haasteista tule-

vaisuudessa. (Niskala ym. 2013, 141.) 

 

Organisaation taustakuvauksen tarkoituksena on selventää lukijalle raportoivan orga-

nisaation toiminnasta ja raportin sisällöstä. Uudessa G4- ohjeistuksessa on lisäyksenä 
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vanhoihin ohjeistuksiin kohta, joka käsittelee organisaation toimitusketjua. Tämä koh-

taa kattaa tiedot toiminnan laajuudesta, tuotteista ja palveluista. Tunnistetut olennaiset 

näkökohdat ja laskentarajat- osio kuvaa menettelytapoja, joita yritys käyttää määritel-

lessään raporttinsa sisältöä, olennaisia yritysvastuun näkökulmia ja laskentarajoja. 

(Niskala ym. 2013,143-147.) 

 

Taulukko 2. G4-ohjeen perussisältö (mukaillen Niskala ym. 2013, 145-147) 

Sidosryhmävuorovaikutus 

G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä 

G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet 

G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet 

G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet 

Raportin kuvaus 

G4-28 Raportointiajanjakso 

G4-29 Edellisen raportin päiväys 

G4-30 Raportin julkaisutiheys 

G4-31 Raporttiin tai sen sisältöön liittyvät yhteystiedot 

G4-32 GRI-sisältövertailu 

G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen 

Hallinto 

G4-34 Organisaation hallintorakenne ml. hallituksen alaisuudessa   

työskentelevät valiokunnat, joiden vastuulla on päätöksenteko taloudellisen,  

sosiaalisen ja ympäristövastuun asioissa 

Liiketoiminnan eettisyys 

G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet 

 

Sidosryhmävuorovaikutusta käsittelevän osion tarkoitus on selventää yrityksen sidos-

ryhmävuorovaikutuksen käytäntöjä ja tuloksia. Yrityksen keskeiset sidosryhmät ker-

rotaan ja miten yritys määrittelee sidosryhmänsä. Raportin kuvaus kertoo lukijalle 

mm. raportointiajanjakson ja muut raportointiin liittyvät asiat. Poikkeustilanteessa voi-

daan jotain perussisällön kohtia jättää pois, jos syyt poisjättämiselle perustellaan. (Nis-

kala ym. 2013,150-151.) 

 

Hyvään hallintoon kuuluu vahvasti yhteiskuntavastuu ja tarkoituksena onkin, että yh-

teiskuntavastuun roolia hallituksen työskentelyssä esitellään melko laajasti. G4-ohjeis-

tukseen on myös lisätty sisältö, joka liittyy palkitsemiseen ja kannustimiin. Samoin 

uutena G4-ohjeistukseen lisättiin liiketoiminnan eettisyys- osio. Tämä osio keskittyy 

eettisten periaatteiden noudattamiseen sekä väärinkäytösten estämiseen. Osio pyrkii 
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siihen, että lukijalla tulee kokonaiskuva yrityksen arvoista, periaatteista, standardeista 

ja normeista sekä menettelytavoista. (Niskala ym. 2013,157-161.)  

 

Electric Utilities Sector Supplement (EUSS) tarjoaa sähköalalle räätälöidyn version 

GRI:n raportointiohjeesta. EUSS sisältää alkuperäisen raportin suuntaviivat, jossa esi-

tellään raportointiperiaatteet ja tulosindikaattorit taloudellisista, sosiaalisista ja ympä-

ristövastuullista asioista. Täydennetty ohje sisältää erityisesti sähköalalla toimiville or-

ganisaatioille hyödylliset suorituskykyindikaattorit. (Electric Utilities 2018.) 

 

EUSS sisältää alan keskeisiä ongelmia kuten sähkön saatavuus ja luotettavuus, kysyn-

nän hallinta, tutkimuksen ja kehityksen kohti kestävää kehitystä, energian käytön vä-

hentämisstrategian sekä uusiutuvan energian tuotantomenetelmät. EUSS sisältää myös 

työvoima- ja turvallisuuskysymykset, ohjelmat, joilla arvioidaan yhteiskuntaan koh-

distuvat vaikutukset, sidosryhmien tunnistamisen ja sitouttamisen sekä hankintaketjun 

vastuullisuuden. (Electric Utilities 2018.) 

 

Taulukossa 3 on esitelty toimialakohtaisen EUSS ohjeen perussisältö. Taulukko on 

osa Vantaan Energian GRI- sisältöindeksiä. 

 

Taulukko 3. Toimialakohtaisen liitteen yleinen perussisältö (Vantaan Energia 2017) 

 

  

5 TUTKIMUSMENETELMÄT 
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Kvalitatiivinen tutkimus eli laadullinen tutkimus on menetelmäsuuntaus, jossa pyri-

tään ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti. 

Kvalitatiivista tutkimusta on mahdollista toteuttaa erilaisilla menetelmillä. Yhteistä 

näillä menetelmillä on mm. kohteen esiintymisympäristöön ja taustaan, kohteen tar-

koitukseen ja merkitykseen, ilmaisuun ja kieleen liittyvät näkökulmat. (Jyväskylän 

Yliopiston www-sivut 2015.) 

 

Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen tutkimus, jossa työn empiirisessä osassa tutkimus-

menetelmiä ovat benchmarking ja teemahaastattelu. Nämä tutkimusmenetelmät vali-

koituivat parhaiksi tutkimusongelman kannalta. Koska tarkoituksena on selvittää, mi-

ten raportointia toteutettaisiin hyvin, on luontevaa tutkia, miten yritykset, jotka ovat 

tehneet raportointia jo pidempään, ovat sen toteuttaneet. Teemahaastattelu on paras 

menetelmä saada selville kohdeyrityksen nykytila sekä tavoitteet ja toiveet yhteiskun-

tavastuun raportoinnille tulevaisuudessa.  

5.1 Benchmarking  

Benchmarking eli vertailuanalyysi on arviointia, jossa organisaatiot vertaavat toimin-

taansa ja prosessejaan toisiin organisaatioihin. Yleensä vertailu toteutetaan sellaisen 

organisaation kanssa, mikä on jossakin suhteessa parempi. Tämän menetelmän tavoit-

teena on saavuttaa parannuksia omassa toiminnassa oppimalla hyviltä esikuvilta. Sen 

avulla pystytään laatimaan kehitysideoita. (Itä-Suomen Yliopisto 2017.)  

 

Kari Tuominen (2016, 19) kuvaa benchmarking-prosessia seitsemällä prosessiaske-

leella. Ensimmäinen askel on määritellä benchmarking-kohde eli mitä prosessia halu-

taan kehittää, mitkä ovat kehitysvaatimukset, ketä ovat ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita, 

mitä he odottavat tältä prosessilta. Toinen askel on tunnistaa benchmark- yritykset eli 

löytää ne yritykset, jotka suorittavat kehityskohteena olevan prosessin paremmin kuin 

yritys itse. Kolmas askel on oppia ”kuinka me sen teemme” eli pitää ymmärtää miten 

kehityskohteena oleva prosessi toimii, mitkä ovat sen toimintatavat ja -edellytykset, 

kuka omistaa prosessin. Kun on ymmärretty ja opittu miten oma yritys toimii, neljäs 

askel on oppia ”kuinka he sen tekevät”. Eli tutustua benchmark-kohteen prosessiin ja 

selvittää, mikä tekee siitä hyvän. Viides askel on asettaa tavoitteet pitkälle ja lyhyelle 



19 

 

aikavälille ja miettiä mitä parannuksia olisi mahdollista tehdä välittömästi. Kuudes as-

kel tavoitteiden asettamisen jälkeen on toiminnan muuttaminen käytännössä. Pitää 

miettiä mitkä toiminnot tulee muuttaa ja kuinka ne voidaan muuttaa. Seitsemäs ja vii-

meinen askel on vakiinnuta ja kehitä edelleen. (Tuominen 2016, 9.) 

 

Benchmarking-vertailun kohteeksi valikoitui viisi yhtiötä, jotka lukeutuvat suurimpien 

energiayhtiöiden joukkoon. Fortum, Helen, Fingrid, Caruna Networks ja Vantaan 

Energia. Periaatteena on tutkia, miten nämä yritykset ovat tehneet yhteiskuntavas-

tuuraportointia ja etsiä mahdollisia yhtäläisyyksiä näiden yritysten raportoinnista sekä 

saada kehitysideoita siihen, miten kohdeyritys voisi jatkossa toteuttaa omaa yhteiskun-

tavastuuraportointiaan.  

 

Nämä viisi yritystä päätyivät tutkimuksen kohteeksi, koska vertaisarvioinnin tarkoi-

tuksena on tutkia ja oppia sellaisilta kohteilta, jotka tekevät jonkin asian paremmin 

kuin itse teemme ja nämä yritykset ovat energia-alan suurimpia toimijoita. Pori Ener-

gia haluaa olla vaikuttava toimija alallaan, joten on luontevaa toteuttaa benchmark-

kausta tällä hetkellä markkinoilla johtavassa asemassa olevilla yrityksillä.  

 

Nämä yritykset ovat toteuttaneet yhteiskuntavastuuraportointiaan esimerkillisesti ja 

yrityksillä on raportoinnista jo useampien vuosien kokemus. Viiden yrityksen yhteis-

kuntavastuuraporttien tutkiminen tuottaa todennäköisesti tarpeeksi aineistoa eikä suu-

rempi määrä yrityksiä toisi enää lisäarvoa työlle. 

5.2 Teemahaastattelu 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu. Se sijoittuu lomakehaastattelun ja 

avoimen haastattelun väliin. Teemahaastattelu on tilanteena keskustelunomainen ja 

siinä käydään läpi ennalta suunniteltuja teemoja. Haastattelu ei etene yksityiskohtais-

ten kysymysten kautta, vaan se antaa tilaa myös avoimemmalle keskustelulle. Teema-

haastattelun etuna on, että haastattelija pystyy esittämään tarkentavia kysymyksiä tar-

vittaessa. Teemahaastattelua pidetään sopivana haastattelumuotona silloin, kun halu-

taan tietoa vähemmän tunnetuista ilmiöistä ja asioista. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006.) Teemahaastattelu edellyttää huolellista valmistautumista haastatteluun 
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ja aihepiiriin perehtymistä. Haastattelussa esiintyvät teemat tulisi valita tutkittavaan 

aiheeseen perehtymisen pohjalta. Sen lisäksi että teemat tulee valita huolella, on myös 

tärkeää, ketä haastatellaan. Haastateltavien ihmisten tulee olla sellaisia, joilta on mah-

dollista saada tarpeeksi tietoa ja aineistoa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Teemahaastattelua käytetään tässä tutkimuksessa kohdeyrityksen nykytilan selvittämi-

sessä. Teemahaastattelu valikoitu haastattelumuodoksi siksi että sen avulla voi nousta 

esiin enemmän ajatuksia ja se antaa haastattelulle enemmän vapauksia kuin lomake-

haastattelu. Teemahaastattelussa on mahdollista tehdä tarvittaessa tarkentavia lisäky-

symyksiä. Haastateltavana oli Pori Energian hallintopalvelupäällikkö, jolla oli tietoa 

yrityksen tämänhetkisestä tilanteesta ja tarpeista. Haastattelun tarkoituksena oli kar-

toittaa yrityksen nykytilaa raportoinnin suhteen ja selvittää millaista yhteiskuntavas-

tuuraportointia yritys haluaisi. Haastattelussa käytiin myös läpi Pori Energian sidos-

ryhmiä ja heidän odotuksiaan.  

 

Teemahaastattelu sisälsi seuraavat teemat:  

• Yhteiskuntavastuuraportointi 

 

- Raportoinnin tarpeellisuus 

- Tilanne tällä hetkellä  

- Raportin tarkoitus 

 

• Sidosryhmät 

 

-  Tärkeimmät sidosryhmät 

-   Sidosryhmien odotukset 

 

• Yhteiskuntavastuulliset vaikutukset 

 

- Yrityksen toiminnan vaikutukset 

- Raportoinnin hyödyt 

 

• Toteutus 

 

- Julkaisutiheys 

- Raportin laajuus 
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6 KOHDEYRITYKSEN NYKYTILA 

 

Kohdeyrityksen nykytilan selvitys toteutettiin teemahaastattelulla. Pori Energialla ei 

ole tällä hetkellä selkeää mallia yhteiskuntavastuun raportoinnista, mutta yritys haluaa 

kehittää yhteiskuntavastuuraportointiaan ja osaksi toimintakertomusta. Tähän asti yri-

tys ei ole viestinyt yhteiskuntavastuuasioista ulkoisesti. Marraskuussa 2017 tehdyssä 

sertifikaatin auditoinnissa yritys sai huomautuksen siitä, että yhteiskuntavastuun ra-

portointi on puutteellista. 

 

Yrityksellä on vuonna 2004 tehty raportointimalli, mutta ohjetta ei ole päivitetty tähän 

päivään. Vuoden 2004 ohjeistus käsittelee kaikki kolme yhteiskuntavastuun osa-alu-

etta. Ohjeistusta ei ole kuitenkaan käytetty, koska yrityksellä ei ole ollut aiemmin tar-

vittavia resursseja viestiä yhteiskuntavastuusta. Yritys on tähän mennessä toteuttanut 

vastuullisuusviestintää lähinnä markkinoinnissa, jossa se on tuonut ilmi esimerkiksi 

ympäristöystävällisen toimintatapansa.  

 

Yksi syy miksi yhteiskuntavastuuraportointiin toimintakertomuksen ohessa ei ole pa-

nostettu, on se, että toimintakertomuksia ei pidetä enää yhtä suuressa arvossa kuin 

aiemmin. Niistä ovat kiinnostuneita lähinnä pankit ja rahoittajat. Yritys kuitenkin ko-

kee, että todellinen tarve yhteiskuntavastuuraportoinnille on olemassa. Yritys haluaa, 

että raportointi palvelisi sekä yrityksen tarpeita sisäisesti että se toimisi myös viestin-

tävälineenä ulkoisesti. Sitä tulisi myös pystyä hyödyntämään markkinoinnissa, sillä 

asiakkaat ovat nykyään yhä enemmän kiinnostuneista yrityksen valinnoista ja arvoista. 

Ympäristöystävällisyys on yksi nykypäivän trendeistä. 

 

Yrityksen internetsivuilla kerrotaan, että sen toiminta täyttää ISO 9001:2008 laatustan-

dardin, ISO 14001:2004 ympäristöstandardin, ISO 50001:2011 energianhallintastan-

dardin ja OHSAS 18001:2007 turvallisuusstandardin vaatimukset. Pori Energia ei kui-

tenkaan tuo muuten ilmi, miten se toteuttaa yhteiskuntavastuutaan. Julkisella yhteis-

kuntaraportilla yritys pystyi viestimään sidosryhmilleen, miten yhteiskuntavastuu ote-

taan huomioon yrityksen toiminnassa. Kaupungin omistamana yrityksenä Pori Ener-

gian tulisi olla suunnannäyttäjä ja edelläkävijä, josta muut yritykset voisivat ottaa mal-

lia.  



22 

 

 

Yrityksen sidosryhmiä ovat asiakkaat, joita ovat kotitaloudet, pienet yritykset, asunto-

osakeyhtiöt, maatilat, liikekiinteistöt, teollisuus sekä julkisen sektorin asiakkaat eli 

kunnat, seurakunnat ja maakunnalliset organisaatiot. Tärkeä sidosryhmä on myös 

omistaja Porin kaupunki sekä rahoitus- ja vakuutuslaitokset. Muita sidosryhmiä ovat 

mm. rakennuttajat, osakkuusyhtiöt, alihankkijat, opiskelijat, työnhakijat ja Pori Ener-

gian henkilökunta. Pori Energian sidosryhmä on myös media, kuten päivälehdet, pai-

kallismedia, ammattimediat ja yhteistyökumppaneiden julkaisut.  

 

Eri sidosryhmillä on tietenkin erilaisia odotuksia yrityksen toimintaa kohtaan. Asiak-

kaat haluavat palvelua hyvään hintaan ja toimitusvarmuutta. Omistaja haluaa palvelun 

lisäksi tuottoja. Julkisen sektorin päättäjät kaipaavat ekologisuutta ja toimintaa heidän 

säätämiensä lakien mukaisesti. Rakennuttajat, opiskelijat ja työnhakijat odottavat en-

sisijaisesti työtä ja työpaikkoja. Media odottaa avoimuutta ja yritys pyrkiikin tiedotta-

maan aina isommista asioista ja olemaan avoin median suuntaan. Avoimuus luo luot-

tamusta yrityksen suuntaan. Yritys haluaa, että sen toiminta on läpinäkyvää ja se ha-

luaa kantaa vastuu ympäristöstä. Julkinen yhteiskuntavastuuraportointi olisi erittäin 

hyvä tapa viestiä avoimesti ja läpinäkyvästi kaikille sidosryhmille. Kuitenkin tärkeim-

pänä tehtävänä yhteiskuntavastuuraportoinnin osalta on se, että sen tulisi palvella en-

sisijaisesti yrityksen tarpeita julkisuuskuvan luomisessa. 

 

Pori Energia pyrkii toimimaan mahdollisimman ekologisesti, mikä tulee ilmi esimer-

kiksi siinä, että Pori Energian osakkuusyhtiöt tuottavat aurinkosähköä ja tuulivoimaa, 

jotka ovat uusiutuvia energialähteitä. Euroopan Unioni on asettanut tavoitteen, että 

vuonna 2020 20 % prosenttia Euroopan sähköntuotannosta tuotetaan uusiutuvilla ener-

gialähteillä. Yritys pyrkii hankkimaan raaka-aineet läheltä, jolloin säästetään luontoa 

myös kuljetuskustannuksilla. Yritys on tekemässä myös mittavaa investointia Porin 

Aittaluotoon, jolla se mahdollistaa entistä ekologisempia toimintatapoja. Tällaisista 

asioista olisi hyvä viestiä enemmän, jotta ihmiset tulisivat tietoisemmiksi Pori Ener-

gian ympäristöystävällisistä toimista.  

 

Pori Energia myös on merkittävä työllistäjä Porin talousalueella ja yrityksessä pitkät 

työurat ovat yleisiä. Yritys toteuttaa siten myös hyvin sosiaalista ja taloudellista vas-
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tuutaan. Yritys on vakavarainen luotettava työnantaja. Yritys haluaa tarjota opiskeli-

joille ja koululaisille mahdollisuuksia päästä töihin ja tutustumaan työelämään, jotta 

nuoret saisivat kokemusta ja tuntumaa nykypäivän työelämän vaatimuksiin. Työllistä-

vyydellä on myös taloudellisia vaikutuksia. Yritys pyrkii myös omissa ostoissaan edis-

tämään maakunnan hyvinvointia. 

 

Yritys haluaa toteuttaa yhteiskuntavastuuraportoinnin osana toimintakertomusta, 

omilla nettisivullaan ja osia siitä myös sosiaalista media hyödyntämällä. Raportointia 

ei haluta tehdä omana julkaisunaan.  

7 BENHCMARKKAUKSEN TULOKSET 

 

Fortum, Helen, Fingrid, Caruna ja Vantaan Energia ovat kaikki raportoineet yhteis-

kuntavastuustaan. Onkin siis ehdottoman tärkeää, että Pori Energia alkaa myös toteut-

taa julkista yhteiskuntavastuuraporttia, sillä se on tässä asiassa jäljessä kilpailijoistaan. 

Muut yritykset ovat toteuttaneet raportointia jo useampien vuosien ajan. Lähes kaikki 

yritykset ovat käyttäneet raporttinsa pohjana GRI-ohjeistusta, ainoa yritys joka tätä 

ohjeistusta ei ole käyttänyt on Helen.  

 

Suinstanble Brand Index™ on pohjoismaiden laajin vastuullisuusnäkökohtiin keskit-

tyvä bränditutkimus. Tutkimuksen mukaan Helen on valittu vastuullisimmaksi ener-

gia-alan brändiksi. Myös Fortum ja Vantaan Energia sijoittuvat tutkimuksen TOP 5. 

(Helenin www-sivut 2018.) 

7.1 Fortum 

Fortum on liikevaihdoltaan Suomen suurin energiayhtiö, joka tarjoaa ja kehittää rat-

kaisuja liittyen sähköön, lämpöön, jäähdytykseen ja resurssitehokkuuden parantami-

seen. Yhtiö tarjoaa myös asiantuntijapalveluita energia-alan yrityksille. (Fortumin 

www-sivut 2018.)  
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Yritys on toteuttanut yhteiskuntavastuuraporttinsa omana julkaisunaan. Julkaisu löy-

tyy yrityksen nettisivuilta nimellä Kestävä kehitys 2016. Raportti on laajuudeltaan 70 

sivua ja siinä on eritelty kolme yhteiskuntavastuun osa-aluetta: taloudellinen, sosiaa-

linen sekä ympäristövastuu. Näiden lisäksi omana lukunaan on kestävän kehityksen 

johtaminen sekä raportointiperiaatteet.  

 

Fortum käyttää raportoinnissa heidän mielestään olennaisia GRI G4-ohjeiston indi-

kaattoreita. GRI:n toimialakohtaisen liitteen, Electrict Utilities Sector Disclosures, 

vaatimuksia raportissa sovelletaan niiltä osin, kuin yritys kokee tiedon sidosryhmilleen 

tarpeelliseksi. 

 

Raporttinsa alussa Fortum kertoo toimintansa vaikutuksista ja vuonna 2016 toteutta-

mansa toimenpiteet, jotka tukevat YK:n asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden 

saavuttamista. Yritys kertoo tärkeimmät kestävän kehityksen teemansa taloudellisen, 

sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta. Kuviossa 1 on esitelty Fortumin tärkeimmät 

teemat. 

 

Kuvio 1. Tärkeimmät kestävän kehityksen teemat (Fortum 2017, 7) 

 

Fortumin yhteiskuntavastuuraportti on selkeästi otsikoitu ja jaettu omiin osa-aluei-

siinsa, joten raportista on helppo löytää etsimänsä. Raportti on melko laaja, joten on 

selvää, että raportti on toteutettu omana julkaisunaan. Raportin lopusta löytyy vielä 

listaus raportoiduista GRI-tunnusluvuista. 

 



25 

 

Taloudellinen vastuu- otsikon alta löytyvät alaotsikot taloudelliset vaikutukset, asia-

kastyytyväisyys ja maine sekä toimitusketjun hallinta. Fortum kuvaa mitkä ovat sen 

tärkeimmät sidosryhmät ja mistä yrityksen merkittävimmät rahavirrat syntyvät. For-

tum kertoo myös toimintansa epäsuorista taloudellisista vaikutuksista, joita tulee mm. 

verojen maksusta. Taloudellisen lisäarvon jakautumista on havainnollistettu kuvalla, 

jossa näkyy miten rahavirrat jakautuvat.  

 

Yhtiö kertoo, miten se mittaa asiakastyytyväisyyttään ja miten se on siinä onnistunut. 

Toimitusketjustaan yritys esittelee hankintavolyymiaan ja sitä mistä hankinnat koos-

tuvat.  

 

Ympäristövastuun alla Fortum esittelee toimintansa kannalta keskeiset ympäristönäkö-

kohdat sekä miten yritys toimii, jotta nämä vaikutukset olisivat mahdollisimman pie-

net. Fortum esittelee myös ympäristövastuun tunnuslukunsa, mm. hiilidioksidipäästöt. 

Nämä tunnusluvut on esitelty kolmen vuoden ajalta, mikä helpottaa vertailua. Ympä-

ristövastuu on selkeästi laajin osuus koko raportissa ja se onkin osio, joka ihmisiä to-

dennäköisesti eniten kiinnostaa. Ympäristövastuun alta löytyvät otsikot kestävä ener-

giantuotanto, ilmastonmuutoksen hillintä, energiatehokkuuden parantaminen, kierto-

talous, luonnon monimuotoisuus, päästöt ilmaan, veden käyttö, jätteet ja sivutuotteet 

sekä ympäristöpoikkeamat.  

 

Sosiaalisen vastuun tärkeimmät tunnusluvut on esitelty myös. Sosiaalinen vastuu kä-

sittää Fortumin raportissa alaotsikot toimitusvarmuus, henkilöstö, turvallisuus, yritys-

kansalaisuus, ihmisoikeudet sekä tuotevastuun.  

 

Fortum raportoi yhteiskuntavastuusta yllä esitellyssä Kestävän kehityksen raportissa 

sekä Verkkovuosikatsauksessa. Kestävän kehityksen hallintokäytäntöjä kuvataan Hal-

linnointi- raportissa ja toimitusjohtajan näkemyksiä esitellään Toimitusjohtajan kat-

sauksessa. Näiden lisäksi Fortum tekee myös erillisen Verojalanjälki- raportin. Kestä-

vän kehitykset raportit ilmestyvät vuosittain suomeksi ja englanniksi. (Fortum 2017.) 

 

Fortumin www-sivuilta löytää kestävän kehityksen raportin lisäksi kohdat vastuulli-

nen tapa toimia, kestävän kehityksen teemat ja tavoitteet, yhteiskunta & henkilöstö ja 
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ilmasto & resurssit. Näiden linkkien takaa löytyy suppeammin esiteltynä näitä kestä-

vän kehityksen teemoja. (Fortumin www-sivut 2018.) 

 

7.2 Helen 

Helen Oy kuuluu Suomen suurimpiin energiayhtiöihin. Se työllistää noin 1300 henki-

löä. Yhtiö on Helsingin kaupungin omistama. Se tarjoaa asiakkailleen sähköä, kauko-

lämpöä ja -jäähdytystä sekä monipuolisia palveluita energian pientuotantoon. Ener-

gian tuotanto tapahtuu Helsingissä voimalaitoksissa ja lämpökeskuksissa sekä yhtiön 

voimaosuuksien kautta. (Helenin www-sivut 2018.) 

 

Helenin vastuullisuusraportin laajuus on 33 sivua. Sen tarkoitus on täydentää yrityksen 

vuosikertomusta, joka kuvaa Helen-konsernin liiketoimintaa ja taloudellisia tunnuslu-

kuja. Raportti on jaettu otsikoiksi vastuullisuus, ympäristö, ihmiset ja taloudellinen 

vastuu.  Myös Helen Oy esittelee olennaiset vastuullisuusteemansa. Alla olevassa tau-

lukossa näkyy Helenin olennaiset vastuullisuusteemat sekä tavoite vastuullisuuden ke-

hittämiseksi. Taulukko 4 on Helenin www-sivuilta ja siinä näkyvät yrityksen olennai-

set vastuullisuusteemat. 

Taulukko 4. Olennaiset vastuullisuusteemat (Helen 2017) 

 

 

https://www.helen.fi/vuosikertomus/vuosikertomus-2016/


27 

 

Helen on julkaissut vastuullisuusraportteja vuodesta 2014 alkaen. Sitä ennen vastuul-

lisuusraportointi on hoidettu osana vuosikertomusta. Helen ei ole käyttänyt raportoin-

nissaan GRI-indikaattoreita.  

 

Raportin ensimmäinen osa, vastuullisuus, esittelee yritystä ja sen toimintaa, vastuulli-

suuden johtamista sekä yrityksen arvoja ja ympäristöpolitiikkaa. Toinen osa on ympä-

ristövastuu, joka jakautuu alaotsikoihin ilmastoneutraali energia, ympäristövaikutuk-

set, ilmastovaikutukset sekä energian alkuperä ja kestävyys. Helenin pitkän aikavälin 

tavoitteena on tuottaa energia ilmastoneutraalisti vuonna 2050. Kaukolämmön ja säh-

kön alkuperästä on tehty pylväsdiagrammit.  

 
Kuvio 2. Energiatase (Helen 2017, 12) 

 

Kuviossa 2 on esitetty vastuullisuusraportista löytyvä energiatase, joka on tehty ener-

giatehokkuuslain ja Helenin energiakatselmuksen mukaisesta energiankäytöstä. Kuvi-

olla yritys pystyy selventämään hyvin polttoaineiden alkuperän ja kuinka paljon niistä 

saadaan energiaa myyntiin. Tällaisten kuvioiden avulla on helppo havainnollistaa asi-

oita myös sellaiselle lukijalle, jolle kaikki käsitteet eivät ole ennestään tuttuja. 
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Helen kertoo raportissaan merkittävimmät ympäristövaikutuksensa ja sen, mitä toimia 

se aikoo tehdä vaikutusten pienentämiseksi. Samoin yritys kertoo tavoitteensa ilmas-

tovaikutusten vähentämiseksi ja kertoo toiminnastaan aiheutuvien päästöjen määrän. 

Myös polttoaineiden alkuperät kerrotaan.  

 

Ihmiset on jaettu edelleen otsikoiksi erinomaista palvelua, kaupunkilaiset sekä vas-

tuullinen työnantaja. Tässä osiossa yhtiö käy läpi asiakastyytyväisyyttä ja toimitusvar-

muutta ja esittelee toimenpiteitä, joita se on tehnyt, jotta se on pystynyt opastamaan 

ihmisiä energiansäästöön. Helen myös kertoo, kuinka paljon se työllistää ihmisiä ja 

millaisiin tehtäviin sekä kertoo henkilöstöjohtamisen pääperiaatteensa. (Helen 2017.)  

 

Helenin vastuullisuusraportti löytyy sellaisenaan yrityksen nettisivuilta, mutta se on 

myös mahdollista ladata pdf-muotoon. Nettisivuilla oleva raportti ei ole kovin helppo-

lukuinen.  

7.3 Fingrid 

Fingrid on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kan-

taverkossa. Yhtiön toimintaa on kantaverkon käytön suunnittelu ja valvonta sekä ver-

kon ylläpito ja kehittäminen. Yhtiön sopimusasiakkaita ovat sähköntuottajat, verkko-

yhtiöt ja teollisuus. Näille Fingrid tarjoaa kantaverkko-, rajasiirto- ja tasepalveluita. 

(Fingrid www-sivut 2018.) 

 

Fingrid on toteuttanut yhteiskuntavastuuraportointinsa osana toimintakertomusta. Toi-

mintakertomuksesta löytyy otsikko yritysvastuu, jossa käsitellään, mitä yritysvastuu 

Fingridille tarkoittaa ja miten sitä johdetaan. Yrityksen strategia muodostaa perustan 

Fingridin yritysvastuutyölle.  

 

Fingrid on käyttänyt GRI-viitekehystä raportoinnin pohjana jo vuodesta 2011. Rapor-

toidut tiedot on koottu GRI-sisältöindeksiin, yritys soveltaa G4- viitekehystä core-pe-

ruslaajuuden mukaisesti. Fingrid on kuitenkin jo vuonna 2002 sisällyttänyt toiminta-

kertomukseensa kohdan yritysvastuu.  
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Fingridin toimintaperiaatteiden perustana ovat Yhdistyneiden kansakuntien Global 

Compact -aloite sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet. Fingrid 

sitoutui vuonna 2016 Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen.  Yri-

tyksen toimintaperiaatteet ovat linjassa Global Compact- yritysvastuualoitteen mm. 

ihmisoikeuksiin työelämään.  

 

Global compact on YK:n aloite yhteiskuntavastuun edistämisestä. Se kannustaa yri-

tyksen johtoa soveltamaan ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption 

vastaisuuteen liittyvää 10 periaatetta. (Niskala ym. 2013, 113.) 

 

Fingridin toimintakertomus löytyy yrityksen nettisivuilta. Alla olevassa kuviossa 3 on 

esitelty Fingridin tärkeimmiksi nostamat asiat, jotka löytyvät myös toimintakertomuk-

sesta.  

 

Kuvio 3. Tärkeimmät teemat (Fingrid 2017) 

7.4 Caruna Networks 

Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, sillä on noin 20 prosentin 

markkinaosuus Suomen paikallisesta sähkönsiirrosta. Carunalla työskentelee noin 280 

henkilöä ja yhtiö työllistää suoraan yhteensä 2 000 henkilöä eri puolilla Suomea. Yri-

tyksen toimintaa sääntelee Energiavirasto, joka valvoo sähköverkkoliiketoimintaa 
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Suomessa. Carunan omistavat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Elo ja Keva sekä kan-

sainväliset infrastruktuurisijoittajat OMERS Infrastructure ja First State Investments. 

Yritys kertoo arvojensa olevan asiakkaiden parhaaksi toimimisen, aikaansaamisen ja 

Suomalaisen yhteiskunnan kehittämisen. (Carunan www-sivut 2018.) 

Carunan nettisivuilta löytyy vastuullisuus- otsikon alta kohta ilmoita rikkomuksesta. 

Se tarjoaa nettisivujen mukaan mahdollisuuden kaikille yhtiön työntekijöille, alihank-

kijoille sekä kolmansille osapuolille ilmoittaa tilanteet tai epäilykset, joissa rikotaan 

Carunan toimintaohjeita, yhteistyökumppaneiden toimintaohjeita tai voimassaolevia 

lakeja ja asetuksia. Tämä luo heti läpinäkyvämpää imagoa yhtiölle ja voi kasvattaa 

luottamusta yrityksen vastuullisuutta kohtaan. 

 

Vastuullisuus linkistä Carunan nettisivuilla pääsee kohtaan, jossa yritys kertoo mitä 

vastuullisuus heille merkitsee. Yhteiskuntavastuun teemoiksi Caruna luettelee toimi-

tusvarmuuden, turvallisuuden, asiakkaat ja yhteiskunnan, vastuullisen hankinnan sekä 

ympäristön ja henkilöstön.  

 

Tämän lisäksi Caruna raportoi toiminnastaan yhteiskuntavastuun näkökulmasta vuo-

siraportissaan toista kertaa. Raportti noudattaa GRI:n G4- ohjeistusta. Yritys raportoi 

toiminnastaan vuosittain. Raportin sovelluslaajuus on core. Raportti kattaa G4-ohjeis-

tuksen perussisällön lisäksi Electric Utilities Sector Disclosures-liitteen perussisällön 

sekä Carunan mielestä olennaiset yhteiskuntavastuun näkökulmat. Taulukossa 5 on 

Carunan valitsemat yhteiskuntavastuun teemat. 
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Taulukko 5. Yhteiskuntavastuun teemat (Caruna 2017, 5) 

 

Caruna on päätynyt valitsemaan olennaisimmat yritysvastuunsa teemat prosessilla, 

jossa yritys kartoitti ensin sisäisesti vastuullisuuteen liittyviä teemoja. Tämän jälkeen 

yritys toteutti vastuullisuustutkimuksen, jossa se pyysi sidosryhmien näkemyksiä toi-

minnastaan. Caruna on panostanut yhteiskuntavastuuraportointiinsa ja kestävän kehi-

tyksen edistämiseen toiminnassaan. (Caruna 2017.) 

7.5 Vantaan Energia 

Vantaan Energia kuuluu Suomen suurimpiin kaupunkienergiayhtiöihin. Yritys tuottaa 

ja myy sähköä sekä kaukolämpöä. Teollisuudelle Vantaan Energia tarjoaa maakaasua. 

Yritys on kaupunkien omistama, Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60% ja Helsingin 

kaupunki 40%. (Vantaan Energian www-sivut 2018.) 

Vantaan Energian etusivulla on kohta, jossa lukee lue yhteiskuntavastuuraporttiamme. 

Sitä klikkaamalla pääsee suoraan yhteiskuntavastuuraporttiin eikä sitä tarvitse etsiä 

nettisivuilta. Yhteiskuntavastuuraportti on jaettu kahdeksaan eri otsikkoon, joiden alla 

asiat selvitetään yksityiskohtaisemmin. Otsikot ovat:  

• vastuullisuus Vantaan Energiassa  
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• energian toimitusvarmuus 

• vuorovaikutus asiakkaidemme kanssa 

• ilmastonmuutoksen hillintä, paikalliset ympäristövaikutukset 

• henkilöstö ja työturvallisuus 

• yhteisöllisyys sekä raportointi  

Vantaan Energia soveltaa GRI-standardin G4 ohjeita. Energia-ala toimikohtainen 

ohje on otettu raportoinnissa huomioon. Vantaan Energia on julkaissut yhteiskunta-

vastuuraporttia vuodesta 2002 lähtien. Raportointi-otsikon alta löytyvät alaotsikot 

laajuus ja periaatteet sekä GRI-sisältövertailu. Yritys on arvioinut raporttinsa noudat-

tavan GRI G4-raportointiohjeiston suppeaa sovellustasoa, corea. Tasoarvion on tar-

kistanut ulkopuolinen todentaja. GRI:n mukaiset tunnusluvut on laskettu G4-ohjeis-

ton mukaan. Vantaan Energia on toteuttanut yhteiskuntavastuuraportointiaan erittäin 

hyvin.  

8 KEHITYSEHDOTUKSET 

 

Suurin osa benchmarkatuista yrityksistä oli hyödyntänyt G4- ohjeistusta omassa ra-

portoinnissaan. Jos Pori Energia päätyisi käyttämään GRI:n ohjeistusta apuna yhteis-

kuntavastuun raportoinnissa, se tekisi raportin vertailukelpoisemmaksi ja luotettavam-

maksi sidosryhmien silmissä, koska GRI:n ohjeistus on kansainvälisesti käytössä 

oleva ohjeistus. Ohjeistuksen ensisijainen tavoite onkin parantaa yhteiskuntavas-

tuuraporttien vertailukelpoisuutta. GRI:n ohjeistuksen mukaisen raportin voisi jul-

kaista osana toimintakertomusta ja on mahdollista valita missä laajuudessa sitä halu-

taan toteuttaa.  

 

Jos Pori Energia päätyisi käyttämään GRI ohjeistusta viitekehyksenä yhteiskuntavas-

tuuraportoinnille, tulisi käyttää G4 ohjeistoa. Se on toukokuussa 2013 lanseerattu ja 

tammikuusta 2016 eteenpäin julkaistavien raporttien tulisi mukailla tätä julkaisua. 

Vertailun kohteena olleet yritykset, jotka ovat hyödyntäneet GRI- ohjetta, ovat käyttä-

neet G4- ohjeistusta.  
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Kaikki benchmarkkauksen kohteena olleet yritykset, jotka olivat käyttäneet raportoin-

nissaan GRI:n ohjeistusta, olivat toteuttaneet raportoinnin sovelluslaajuudella core. 

Core- tason tavoitteena on sisällyttää raporttiin kaikki keskeiset GRI:n raportointiele-

mentit, kun taas comprehensive-taso on laajempi ja se kattaa kaikki perussisällön ylei-

set ja olennaisuusanalyysin perusteella tunnistetut erityiset raportointielementit. Pori 

Energialle riittävä sovellustaso olisi core. Kuten benchmarkkauksen kohteena olleiden 

yritysten raporteista voidaan todeta, myös tällä sovellustasolla pystytään tuottamaan 

tarpeeksi kattava raportti sidosryhmien tarpeisiin. Raportointiperiaatteet vaikuttavat 

raportin lopputulokseen ohjaten päätöksen tekoa koko prosessin ajan esimerkiksi ra-

portointiteemojen ja indikaattorien valinnan osalta.  

 

Kuten aiemmin on tullut ilmi, Pori Energian toiveena on, että raportti olisi ensisijai-

sesti työväline imagon luomiseen sen lisäksi että raportti toimisi viestintävälineenä. 

Tämän takia mielestäni raportin toteuttaminen G4-ohjeistuksen mukaisesti ei toisi yri-

tykselle lisäarvoa. G4- ohje antaa tarkat ohjeet, miten raportointi tulee suorittaa. Muu-

toin sitä ei voida pitää ohjeistuksen mukaisena. G4-ohjeistuksen mukaisen raportin 

laatiminen on suppeammallakin sovellustasolla melko työllistävää ja vaatii paljon re-

sursseja. Ohjeistusta voidaan kuitenkin hyödyntää ja siitä voidaan poimia sellaisia 

kohtia mitä Pori Energia pitää tärkeänä. G4-ohjeistuksen käyttö voisi olla aiheellista 

tulevaisuudessa, jos halutaan nimenomaan pyrkiä siihen, että raportti on kilpailukeino, 

jolloin vertailukelpoisuus muihin raportteihin on varmasti tärkeää. Suurimmalla osalle 

sidosryhmiä ei ole tärkeää, miten raportti on toteutettu, vaan miten yritys toimii yh-

teiskuntavastuun kannalta. Tämä vaikuttaa siihen millaiseksi yrityksen julkisuuskuva 

muodostuu. Tätä puoltaa myös se, että Helen oli ainoa benchmarkatuista yrityksistä, 

joka ei käyttänyt GRI sisältövertailua, mutta yritys oli silti valittu vastuullisimmaksi 

brändiksi tutkimuksella, joka perustuu kansalaisten näkemyksiin.  

 

Mielestäni Pori Energian tulisi lisätä toimintakertomuksen sisältöön vastuullisuus- 

osio. Kaikki kolme yhteiskuntavastuun osa-aluetta olisi hyvä käydä läpi. Pori Energian 

kannattaisi ensimmäiseksi määritellä tärkeimmät vastuullisuusteemansa. Energiateol-

lisuus on nostanut Suomen energiayhtiöiden pääteemaksi luotettava energia. Teema 

on jaettu vielä osa-alueiden mukaisesti: 

 

• Kilpailukykyinen energia - taloudellinen vastuu 
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• Ilmastoneutraali energia - ympäristövastuu 

 

• Vuorovaikutteinen energia-ala - sosiaalinen vastuu 

 

Koska nämä ovat Energiateollisuuden julkaisemia teemoja, voidaan ajatella, että kaik-

kien suomalaisten energiayhtiöiden tulisi pyrkiä toiminnallaan toteuttamaan näitä tee-

moja. Pori Energian oma toiminta-ajatus on uudistuvia ja kestäviä energiaratkaisuja 

kilpailukykyisesti, joka liittyy läheisesti Energiateollisuuden teemoihin. Kun on löy-

detty Pori Energian mielestä olennaisimmat vastuullisuusteemat, ne voitaisiin esitellä 

taulukkona tai kuvana, kuten myös benchmarkatut yritykset ovat tehneet, jolloin ne 

tulevat hyvin esiin. Vastuullisuusteemoja kannattaisi hiukan avata, jotta lukijalle sel-

viää mitä yritys tarkoittaa. Esimerkiksi Helen (katso taulukko 4.) on tehnyt taulukon, 

jossa on teema sekä tavoite.  

 

Vastuullisuus- osion voisi liittää toimintakertomukseen loppupäähän, esimerkiksi hal-

lituksen toimintakertomuksen jälkeen ennen tilinpäätöstä. Ensimmäiseksi kannattaisi 

esitellä vastuullisuusteemat, jolloin lukija saa heti mielikuvan yrityksen vastuullisuus-

ajattelusta. Tämän jälkeen voisi käydä läpi ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja talou-

dellisen vastuun.  

 

Kun lähdetään tekemään sisällön määrittelyä, ensimmäiseksi mietitään mikä on Pori 

Energian toiminnan tarkoitus ja sen sidosryhmien odotukset ja tiedontarpeet. Kun tun-

nistetaan sidosryhmien tarpeet, pystytään selvittämään, millaisia asioita heidän kan-

naltaan on olennaista tuoda ilmi raportissa. Pori Energian julkisen sektorin sidosryh-

mien odotuksiin lukeutuu esimerkiksi toiminnan ekologisuus ja lainmukaisuus. Kaikki 

sidosryhmät odottavat myös toimitusvarmuutta sekä palvelua hyvään hintaan. Henki-

löstöllä ja alihankkijoilla on odotuksia työn jatkuvuudesta. Näin ollen eri sidosryhmät 

voivat kaivata tietoa hieman erilaisista asioista. Alla esimerkkinä ehdotukseni mitä 

näissä osiossa voisi käydä läpi.  

 

Vastuullisuus 

Ympäristövastuu 

- toiminnan ympäristövaikutukset 
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- tavoitteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi 

- energian alkuperä 

Sosiaalinen vastuu 

- henkilöstö 

- toimitusvarmuus 

- sidosryhmäyhteistyö 

- turvallisuus 

Taloudellinen vastuu 

- toiminnan jatkuvuuden varmistaminen 

- kilpailukyky 

- yrityksen tärkeimmät rahavirrat 

- tärkeimmät sidosryhmät 

- toimitusketju 

 

Ympäristövastuu on todennäköisesti osa-alue, joka kiinnostaa kuluttaja-asiakkaita eni-

ten. Tässä osiossa voisi käydä läpi yrityksen tavoitteet ympäristövastuun suhteen. Esi-

merkiksi EU:n tavoitteena on vähentää päästöjä 80-95 % vuoteen 2050 mennessä. 

Tämä voisi olla myös Pori Energian tavoite. Kuitenkin kannattaa asettaa myös jokin 

lyhyemmän aikavälin tavoite, jolloin tavoite voisi tuntua myös lukijasta konkreetti-

semmalta. Tavoitteen lisäksi tulisi käydä läpi, miten Pori Energia aikoo tämän tavoit-

teen saavuttaa. Sen lisäksi tulisi kertoa toiminnan ympäristövaikutukset, myös kieltei-

set, jotta raportti antaa oikean ja läpinäkyvän kuvan yrityksen toiminnan vaikutuksista. 

Ympäristövastuuseen kuuluu myös energian alkuperä. Tässä osa-alueessa kannattaisi 

myös tuoda esille Aittaluoto 2020-hanke sekä muut ajankohtaiset ympäristövaikutuk-

sia edistävät asiat. 

 

Sosiaalisen vastuun osiossa Pori Energia voisi tuoda esille, että Pori Energia on vaka-

varainen yritys ja siksi luotettava työnantaja. Pori Energian kannattaisi raportoida pit-

kistä työurista sekä siitä, miten paljon yritys työllistää vuosittain koululaisia ja opiske-

lijoita. Henkilöstön hyvinvoinnista, osaamisesta ja työturvallisuudesta huolehtiminen 

kuuluu sosiaaliseen vastuuseen. Henkilöstön lisäksi sosiaalinen vastuu kattaa myös 

toimitusvarmuuden sekä toimintatavat sidosryhmien kanssa. 
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Merkittävänä työllistäjänä Porin talousalueella Pori Energia toteuttaa sosiaalisen vas-

tuu lisäksi myös taloudellista vastuuta. Pori Energia pyrkii myös tekemään omat os-

tonsa niin, että se edistää maakunnan hyvinvointia. Taloudellisen vastuun osiossa tulisi 

käydä läpi, miten Pori Energia huolehtii kilpailukyvystään ja toiminnan taloudellisesta 

kannattavuudesta. Pori Energia voisi esitellä tärkeimmät rahavirtan.sa sekä tärkeim-

mät sidosryhmänsä. 

 

Yrityksen toiveena on myös jakaa osia yhteiskuntavastuuraportoinnistaan internetsi-

vuillaan sekä sosiaalisessa mediassa. Yrityksen kannattaisi tehdä omille www-sivuil-

leen pieni katsaus siitä, miten se toiminnallaan edesauttaa yhteiskuntavastuun kolmen 

osa-alueen toteutumista. Asiakkaat jotka menevät yrityksen sivuille etsimään tietoa 

saattaisivat tutustua yrityksen yhteiskuntavastuun toteuttamiseen, jos se olisi selkeästi 

näkyvillä.  

 

Monet kuluttaja-asiakkaat eivät ole mahdollisesti kiinnostuneita tutustumaan toimin-

takertomukseen, joten olisi hyvä, että myös internetsivuilla käytäisiin läpi pääkohtia 

yrityksen toiminnasta yhteiskuntavastuun kannalta. Tällä hetkellä sivuilla oleva yh-

teiskuntavastuu- otsikko ei ole kovin helposti näkyvillä olevassa paikassa. Jos otsikon 

sijoittaisi jo etusivulla näkyvään yläpalkkiin, se olisi helpommin nähtävillä ja olisi to-

dennäköisempää, että asiakkaat tutustuisivat yhteiskuntavastuuseen.  

 

Pori Energia haluaa tuoda vastuullisuuttaan esille myös sosiaalisessa mediassa, mikä 

onkin nykypäivänä hyvä keino tavoittaa ihmisiä. Sosiaalista mediaa kannattaa hyö-

dyntää vastuullisuusviestinnän välineenä, koska se tavoittaa paljon ihmisiä. Sosiaalista 

mediaa voisi hyödyntää esimerkiksi ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta. Aitta-

luoto 2020- hankkeen etenemisestä ja vaikutuksista voisi jakaa tietoa, kuten voisi myös 

kertoa koululaisten ja opiskelijoiden kesätöihin tulosta. Tällaisten asioiden tuominen 

ihmisten tietoon todennäköisesti parantaisi yrityksen imagoa. Myös tärkeimpiä vas-

tuullisuuden teemoja ja tavoitteita niiden toteuttamiseksi voisi esitellä pieninä pala-

sina. Pori Energian kannattaisikin panostaa sosiaaliseen mediaan viestintäkeinona ja 

miettiä, millä tavoin se saisi siellä enemmän näkyvyyttä. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että tarve yhteiskuntavastuuraportoinnille on todellinen 

ja Pori Energia on tässä asiassa kilpailijoistaan jäljessä. Suurin osa energia-alan yhti-

öistä julkaisevat yhteiskuntavastuuraportin nykypäivänä. Raportti on tärkeä viestintä-

väline yrityksen sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille sekä väline, jonka avulla pysty-

tään luomaan yritykselle imagoa. Koska vastuullisuusviestinnän avulla halutaan ensi-

sijaisesti parantaa Pori Energian julkisuuskuvaa yhteiskuntavastuun osalta, raporttia ei 

ole välttämättä tarpeellista toteuttaa G4-ohjeistuksen mukaisena, vaan panostaa siihen, 

että yhteiskuntavastuu asiat ovat selkeämmin esillä ja helpommin löydettävissä mm. 

nettisivuilla. Raportissa tulisi kuitenkin käsitellä kaikki yhteiskuntavastuun osa-alueet. 

Tärkeimmäksi kehitysideaksi nostaisin sen, että Pori Energian on panostettava aiem-

paa enemmän yhteiskuntavastuun viestintään ja yhteiskuntavastuuraportin julkaisemi-

nen olisi hyvin tärkeää. Jos Pori Energia päättää toteuttaa julkisen yhteiskuntavas-

tuuraportin, ensimmäinen vaihe on miettiä mitkä ovat yrityksen mielestä tärkeimmät 

yhteiskuntavastuun teemat ja lähteä niiden pohjalta laatimaan raporttia.  
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