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1 Johdanto
Yritysvastuu on sekä ajankohtainen että yhteiskunnallisesti merkittävä ilmiö, minkä
vuoksi se on kohonnut suomalaisten yritysten arvostamaksi aiheeksi. Se on
tulevaisuuteen suuntaavaa pitkän linjan toimintaa, jolla yritys turvaa ympäristön ja
yhteiskunnan toimintaa sekä oikeuttaa siten oman toimintansa (Rohweder 2004, 1516). Vastuullisuus on noussut 2000-luvulla yhä tärkeämmäksi osaksi yritysten
toimintaa. Megatrendit, jotka ennustavat tulevaisuuteen liittyvää kehitystä, arvioivat
etenkin globalisaation aiheuttamien valtapoliittisten, ympäristö- ja
teknologiatrendien voimistuvan (Juntunen 2015, 201, 204-208). FIBS Ry:n vuonna
2018 tehdyn tutkimuksen mukaan 99 % pitää vastuullisuutta olennaisena
(Yritysvastuu 2019 - avaintulokset 2019). Myös sidosryhmien, kuten kuluttajien,
sijoittajien ja työntekijöiden, vastuullisuusvaatimukset ovat kasvaneet viime
vuosikymmeninä (Harmaala & Jallinoja 2012, 66). Työn tarkoituksena on tuottaa
tietoa ja näkökulmia yritysvastuusta suomalaisille yrityksille, jotka toimivat osana
globaalia arvoketjua.

Tutkimuksen teoriapohja muodostuu yritysvastuusta tarkasteltuna arvoketjun
näkökulmasta. Arvoketjulla (Porter 1985) tarkoitetaan valmistusprosessia raakaaineesta myyntihetkeen. Olen työskennellyt pitkään älypuhelimen arvoketjuun
kuuluvissa tukkumyynnin yrityksissä. Yritysvastuuta tarkastellaan usein yksittäisen
yrityksen toimintana, mutta useat tuotteet valmistuvat arvoketjuissa, joissa on useita
yrityksiä. Kun tuotteen arvoketju on pitkä, ovat yritysvastuun hallinnan keinot
erilaisia kuin yksittäisellä yrityksellä. Opinnäytetyössä tarkastellaan arvoketjussa
olevia yritysvastuun ongelmakohtia ja sitä, kuinka yritykset voivat vaikuttaa niihin
arvoketjussaan.

Tutkimus on edelleen rajattu koskemaan älypuhelinten (smartphone) arvoketjua.
Älypuhelin on Suomen ostetuin elektroniikkatuote (ks. kuvio 1), ja matkapuhelinten
myyntimäärät erottuvat kodintekniikkakaupassa selkeästi (Gotech tilastot 2019).
Myyntimäärää nostavat tuotteen henkilökohtaisuus sekä lyhyt käyttöikä.
Älypuhelimen globaali arvoketju tuo tarkasteltavaksi yritysvastuuhaasteita, jotka
ovat suomalaisesta näkökulmasta harvinaisia. Arvoketjun yritysten toiminta saattaa
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aiheuttaa liiketoimintariskejä tai mainehaittaa myös muille ketjun yrityksille, minkä
vuoksi hallinta on tärkeää. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin niitä toimia, joilla
arvoketjussa toimiva yritys pystyy vahvistamaan omaa ja arvoketjun vastuullisuutta.

Kuvio 1. Kodintekniikan myynti 2017 ja 2018 (Gotech tilastot 2019).

Tuotteen arvoketjun jälkeinen käyttäjän osuus sekä tuotteen hävitykseen liittyvät
vaiheet on rajattu tässä tutkimuksessa pois, sillä merkittävä osa
ympäristövaikutuksista, talouden rahavirroista ja sosiaalisista vaikutuksista
kohdistuvat älypuhelimissa raaka-aineista myyntihetkeen muodostuvassa ketjussa.
Arvoketju muodostaa myös suunnitelmallisen yritysten toiminnan kokonaisuuden,
jota pystytään tarkastelemaan yritysten raporttien pohjalta.

Tutkimus rajautuu yritysvastuuseen arvoketjussa, joka koskee älypuhelinta (ks. kuvio
2). Tutkimusongelma on: ”Millaisena näyttäytyy älypuhelimeen arvoketjuun
vaikuttava yritysvastuu yritysten oman raportoinnin ja viestinnän mukaan”. Tähän
ongelmaan vastausta etsittiin laadullisella tutkimustavalla ja sisällönanalyysilla.
Aiheesta oli tarjolla valmista kirjallista aineistoa eli yritysvastuuraportteja sekä muuta
kirjallista julkista materiaalia, jota käytettiin aineistona. Tutkimus keskittyi
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tarkastelemaan yritysten sisäisten toimien lisäksi sitä, miten yritykset vaikuttivat
muiden arvoketjun yritysten yritysvastuuseen. Koska yritysten itse tuottamiin
raportteihin tulee suhtautua kriittisesti, etsittiin tietoa älypuhelimen arvoketjun
ongelmakohdista myös kirjallisuudesta, tutkimuksista ja uutisista.

Kuvio 2. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys

Työn tuloksina raportoidaan sekä viestinnän piirteitä että arvoketjun eri vaiheiden
erityispiirteitä eli yritysten sisäisiä yritysvastuutoimia. Tuloksissa kiinnostavia ovat
arvoketjun rakenteen tuomat yritysvastuuhaasteet ja niihin liittyvät teot, joita osa
yrityksistä raportoi. Monen yrityksen yhteistyönä valmistuvan tuotteen
yritysvastuussakin näkyy siis ketjun vaikutus. Näitä toimia on tuotu aiemmin vain
vähän esiin aiheeseen liittyvässä teoriassa. Myös teoriaosassa näitä havaintoja on
koottu yhteen kokonaiskuvan muodostamiseksi. Toimet eivät kuitenkaan olleet niin
yleisesti raportoituja kuin sisäiset vastuutoimet, eivätkä kaikki kertoneet samoista
toimista. Keräämällä havainnot yhteen voidaan muodostaa kokonaisuus erityisesti
arvoketjuun vaikuttavista yritysvastuutoimista, joita yritykset voivat hyödyntää.
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2 Yritysvastuu arvoketjussa
Yritysvastuu (corporate responsibility) on käsite, jolle ei ole täsmällistä määritelmää.
Yritysvastuulla on paljon läheisiä käsitteitä, joita käytetään päällekkäin ja rinnakkain
sen kanssa. Yleisimpiä termejä ovat yhteiskuntavastuu (corporate social
responsibility, CSR) ja kestävä liiketoiminta (sustainable business) (Niskala, TarnaMani, Puroila & Pajunen 2019, 17). Usein käytetään myös termiä yrityskansalaisuus
(corporate citizenship) tai environmental, social and governance (ESG)
vastuullisuudesta puhuttaessa (Blowfield & Murray 2011, 7). Yritysvastuun keskiössä
on yritysetiikka (business ethics), joka toimii vastuullisuuden lähtökohtana (Aaltonen
& Junkkari 2003, 19). Tässä opinnäytetyössä käytetään asian suomenkieliseksi
termiksi vakiintunutta käsitettä yritysvastuu. Yritysvastuun taustaa ja rakennetta,
roolia liiketoiminnassa ja raportointitapoja käsitellään omissa luvuissaan.

Yritysvastuuta tarkastellaan erityisesti arvoketjussa. Arvoketjun rinnakkaisina
käsitteinä voidaan nähdä elinkaari (life cycle), joka tarkastelee tuotteen vaiheita
arvoketjun vaiheiden lisäksi myös käytön ja hävityksen näkökulmasta, ja
toimitusketju tai – verkosto (Supply chain tai network), joka tarkastelee tuotteen
toimitus- tai valmistusketjua. Globaalilla arvoketjulla tarkoitetaan tässä
opinnäytetyössä tapahtumaa, jossa eri maissa toimivat yritykset ketjuna tuottavat
tuotteen myyntiin (Presutti & Mawhinney 2013, 2). Yritysvastuuta käsitellään usein
yksittäisen yrityksen vastuullisuuden tarkasteluna. Tuotteen vastuullisuus tulisi
punnita kuitenkin sen koko valmistuksen ajalta silloin, kun sitä ei tuota yksittäinen
yritys. Arvoketjun käsitettä, älypuhelimen arvoketjun osia, siihen liitettyjä
vastuullisuusongelmia ja tapoja vaikuttaa arvoketjun toimintaan käsitellään omissa
luvuissaan.

2.1 Yritysvastuun näkökulmat
Kaukanakin historiassa on esimerkkejä vastuullisesti toimivista yrityksistä, jotka ovat
toimineet asian edelläkävijöinä. Yritysvastuun käsite on kuitenkin tarkentunut ja sen
merkitys noussut 2000-luvulla. Myös siihen liittyviä kirjoja sekä tutkimuksia on
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valmistunut runsaasti viime vuosina. Yritysetiikka voi olla ajan ilmiö, mutta voidaan
nähdä, että siitä on tulossa yrityksen liiketoiminnan menestystekijä (Aaltonen &
Junkkari 2003, 19). Nykyään yritysvastuu käsitetään yrityksen vapaaehtoisena
vastuullisuutena taloudesta, ympäristöstä ja ihmisistä, jotka toimivat sen
vaikutuksessa. Lait ja asetukset muodostavat perustan, jolle eettinen vastuullisuus
rakennetaan. (Blowfield & Murray 2011, 7; Rohweder 2004, 84.) Yrityksen koko ja
toimiala ohjaavat yrityksen vastuullisuutta (Blowfield & Murray 2011, 9). Yrityksen
toimiminen globaalisti tai osana globaalia arvoketjua muuttaa toimintaympäristöä ja
sitä kautta vastuullisuuden haasteita ja hallittavuutta (Aaltonen & Junkkari 2003,
204-210; Rohweder 2004, 110-111).

Yritys voi tarkastella suhdettaan vastuullisuuteen moraalisen ja eettisen keskustelun
kautta. Usein yrityksen tarkastelu tapahtuu joko taloudellisesta tai eettisestä
lähtökohdasta. Taloudellisessa näkökulmassa keskeistä on hyötynäkökulma, eli
ympäristö- ja sosiaalinen vastuu ovat kiinnostavia vain, mikäli ne tuottavat
taloudellista etua säästöjen tai taloudellisten hyötyjen muodossa. Eettinen
lähtökohta tarkastelee asiaa toisinpäin, jolloin päätöksen tekoa ja toimintaa ohjaa
ympäristöä ja sosiaalista ympäristöä kunnioittava ajattelumalli, joka lopputuloksena
tuottaa taloudellisen lopputuloksen. (Rohweder 2004, 78-80.) Keskeistä
yritysvastuulle on myös läpinäkyvyys. Yritys avaa toimintansa vaikutuksia sitä
seuraaville sidosryhmille. (Blowfield & Murray 2011, 141.)

Carrollin (1979) yritysvastuun pyramidi (ks. kuvio 3) on varhaisimpia tarkasteluja
yritysvastuun osista. Pyramidissa alempi taso on aina saavutettava ennen seuraavalle
tasolle etenemistä. Carroll perusti yritysvastuun ajattelun voitolliselle
liiketoiminnalle, jota seurasivat laillinen ja eettinen taso. Ylimmällä tasolla yritys
vapaaehtoisesti taloudellisella hyväntekeväisyydellä tuottaa etua ympäröivälle
yhteiskunnalle. (Blowfield & Murray 2011, 18.) Anna-Maija Lämsä (2008, 45)
huomauttaa, että Yhdysvalloissa kehitetyn mallin korkein hyväntekeväisyyden taso ei
suomalaisesta näkökulmasta katsottuna saa painoarvoa, ja tässä yhteydessä voidaan
huomata, että vastuullisuuden käsitykseen vaikuttavat aina aika ja paikka.

9
Voidaan siis huomata, että vastuullisuuden käsitys ei ole pysyvä, vaan sitä on aina
tarkasteltava siinä hetkessä ja kulttuurissa, jossa toiminta tapahtuu ja jota se
koskettaa. On huomattava myös, että malli lähtee toimivasta liiketoiminnasta ja siinä
esitetään, ettei taloudellisesti kannattamaton yritys voi toimia vastuullisesti.
Taloudellinen vastuullisuus on keskeinen myös uudemmassa yritysvastuun teoriassa,
mutta muiden osa-alueiden ei koeta täysin rakentuvan sen varaan vaan yhtäaikaisesti
sen kanssa. Tiukasti tarkasteltuna malli ei antaisi mahdollisuutta rakentaa tuottavaa
liiketoimintaa eettisistä lähtökohdista.

Kuvio 3. Carrollin (1979) mallista mukailtu yritysvastuun pyramidi (Blowfield &
Murray 2011, 18, muokattu).

Yritysvastuu jaetaan tyypillisesti sosiaaliseen, taloudellinen ja ympäristövastuuseen
(ks. kuvio 4). Ekologinen eli ympäristövastuu ymmärretään kestävänä
luonnonvarojen käyttönä, ympäristön suojeluna ja biodiversiteetin turvaamisena.
Sosiaalinen vastuu tarkoittaa ihmisten hyvinvoinnin turvaamista ja turvallisten
yhteiskuntarakenteiden tukemista. Sosiaalisen näkökulman erillisenä osana
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tarkastellaan joissain yhteyksissä kultturista näkökulmaa, jolloin huomiota
kiinnitetään kulttuurien moninaisuuden sekä paikallisten kulttuurien tukemiseen.
Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan pitkän aikavälin taloudellista toimintaa,
joka huomioi yrityksen voitontavoittelun lisäksi sosiaalisen ja ympäristövastuun.
Aiemmin nämä näkökulmat on voitu nähdä toisiaan poissulkevina, mutta nykyisen
käsityksen mukaan ne tukevat toisiaan riskien hallinnan ja
liiketoimintamahdollisuuksien kautta. (Niskala ym. 2019, 21.)

Kuvio 4. Yritysvastuun tasot ja osat

Yritysvastuulla on lisäksi maantieteelliset näkökulmat, joita voi tarkastella
paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Yrityksen vastuulliset toimet voidaan
jakaa edelleen välittömiin ja välillisiin. (Rohweder 2004, 16.) Yritysten toiminta voi
siis olla paikallista ja vastuullista, mutta samanaikaisesti yritykseen voi välillisesti tai
globaalisti kohdistua yritysvastuuhaasteita. Näin voi tapahtua esimerkiksi globaalissa
arvoketjussa toimittaessa. Yritysvastuun tarkasteluun vaikuttaa myös toimiala, ja
vastuullisuutta pitää tarkastella toiminnan vaikutusten kautta.
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2.1.1 Taloudellinen vastuu
Talouden tapahtumia ovat esimerkiksi verot, palkat, sijoitukset, hankinnat,
investoinnit sekä hyväntekeväisyys. Taloudellinen vastuullisuus voidaan liittää
kannattavaan taloudelliseen toimintaan, riskienhallintaan ja hallintokäytäntöihin
(Niskala ym. 2019, 21; Rohweder 2004, 97-98). Taloudellinen kannattavuus on
lähtökohta, johon yritykset pyrkivät. Taloudelliselle vastuulle erityistä on pyrkimys
yrityksen toimintakyvyn varmistamiseen pitkällä aikavälillä. Yrityksen toiminnan tulee
täyttää lain asettamat pohjavaatimukset ja globaalisti toimivien yritysten tulee tehdä
päätös, minkä maan lainsäädännön mukaan ne toimivat. (Harmaala & Jallinoja 2012,
18-19.)

Laillisuus ei takaa taloudellisesti vastuullista toimintaa. Verojen maksaminen on
taloudellisesti vastuullista, sillä verot hyödyttävät ympäröivää yhteiskuntaa.
Verosuunnittelu on esimerkki toiminnasta, jossa yritykset hyödyntävät eri maiden
verolainsäädäntöjä kasvattamaan voittojaan (Blowfield & Murray 2011, 66). Palkat
ovat tärkeä taloudellinen osa-alue, josta yritykset vastaavat. Vastuullisesti toimivassa
yrityksessä palkat riittävät elämiseen ja niitä maksetaan tasa-arvoisesti. Yritys voi olla
myös välillisesti vastuussa huonosta palkan maksusta. Globaalissa arvoketjussa valtaasemassa olevan yrityksen tiukka sopimushinnoittelu voi vaarantaa laitevalmistajien
palkanmaksun (Parella 2014, 780). Globaali toiminta tuo yrityksen pohdittavaksi
elämiseen riittämättömät palkat tai jopa orjuuden ongelmat silloin, kun sen myymän
tuotteen arvoketjussa on toimijoita kolmansissa maissa (Blowfield & Murray 2011,
21-22, 117). On huomattava, että yritys voi käyttää palkkaa työkaluna toimintansa
ohjaamisessa haluttuun suuntaan myöntämällä henkilöstölleen palkkioita tai
bonuksia erilaisten tavoitteiden saavuttamisesta. Palkitseminen voi ohjata yrityksen
toimintaa vastuulliseen tai vastuuttomaan suuntaan. (Harmaala & Jallinoja 2012,
100-101.)

Korruptio on merkittävä taloudellisen vastuun tarkastelukohta. Useissa maissa ja
erityisesti tietyillä toimialoilla korruptio on tyypillistä (Blowfield & Murray 2011, 2122). Korruption käsite myös vaihtelee kulttuureissa, ja joissain maissa avokätisyys on
hyve (Aaltonen & Junkkari 2003, 204-207). Transparency International tarkkailee
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maailman korruptuneisuutta, ja kuviossa 5 voidaan huomata, että ongelma koskee
suurinta osaa maailmasta (Corruption perception index 2018. n.d.). Suomessa
korruptio on vähäistä, ja sen vuoksi yritysten tulee kiinnittää siihen huomiota, kun
liiketoimintaa siirretään uusille alueille tai yhteistyötä tehdään ulkomaisten
kumppanien kanssa. (Corruption perception index 2018. n.d..)

Kuvio 5. Korruptio maailmassa (Corruption perception index 2018. n.d., muokattu).

2.1.2 Ympäristövastuu
Keskeistä ympäristövastuulle on luonnonvarojen, kuten raaka-aineiden ja energian,
säästäväinen käyttö ja ympäristönsuojeluun tähtäävät toimet, joilla taataan vesien,
ilman ja maaperän puhtaus. Vastuuta kannetaan sekä omasta toiminnasta että
arvoketjun aikana syntyvistä vaikutuksista. (Niskala ym. 2019, 21.) Vastuullinen yritys
sekä pyrkii ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta että ratkomaan ja
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ennaltaehkäisemään ympäristöongelmia ja lisäksi huomioimaan luonnonvarojen
kestävän käytön. Liiketoiminta voi aiheuttaa ympäristöongelmia sekä paikallisesti,
alueellisesti että globaalisti. Ilman ja veden kautta monet ympäristöongelmat leviävät
nopeasti. Paikallisia ja alueellisia ongelmia ovat mm. saastuminen, melu, jätteet,
happamoituminen ja vesistöjen rehevöityminen. Globaaleja ongelmia ovat mm.
ilmaston lämpeneminen, otsonikato, raaka-aineiden loppuminen ja luonnon
monimuotoisuuden väheneminen. (Rohweder 2004, 45, 48-50.)

Älypuhelinten arvoketjut kulkevat monien eri maiden kautta ja sitä kautta
ympäristövaikutukset tuotteen osalta ovat globaaleja. Monet sen
ympäristövaikutuksista syntyvät valmistuksen alkupäässä. Erityisesti huomiota tulisi
kiinnittää kaivostoimintaan, energian käyttöön, metallien riittävyyteen ja
saastumiseen. Älypuhelinten käyttöikä on lisäksi usein vain muutaman vuoden.
(Ekosuunnitteludirektiivi: energiatehokkuutta ja kierrätettävyyttä 2018.) Puhelimen
käyttöikää pidentämällä älypuhelimia ei tarvitsisi tuottaa niin paljoa ja
ympäristövaikutukset pienenisivät. Tämä on kuitenkin ristiriidassa valmistajien
taloudellisen tuoton kanssa, sillä käyttöikä vaikuttaa tuotteen myyntimääriin.

Raaka-aineen ja tuotannon ympäristövaikutusten lisäksi yrityksen tulee kiinnittää
huomiota suunnittelussaan käytön ja hävityksen aiheuttamaan ympäristökuormaan.
Lisäksi pitkässä arvoketjussa toimivan yrityksen tulee pyrkiä hallitsemaan
kumppaneiden vastuullisuutta. (Harmaala & Jallinoja 2012, 22.) Yritysten tulee
kiinnittää huomiota myös ympäristövaikutuksiin käyttöiän päätyttyä, jolloin yritys
pohtii esimerkiksi tuotteen korjattavuutta ja kierrätettävyyttä. Euroopan komissio on
kiinnittänyt huomiota elektronisten laitteiden lyhyeen käyttöikään ja valmistelee
asetuksia eri tuotteilta vaadittavalle käyttöiälle (Ekosuunnitteludirektiivi:
energiatehokkuutta ja kierrätettävyyttä 2018). Vastuu elektroniikan kierrätyksestä on
Suomessa laitteiden tuottajilla ja maahantuojilla siitä säädetyn asetuksen nojalla (A
3.7.2014/519, 4§).
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2.1.3 Sosiaalinen vastuu
Yritys kantaa sosiaalista vastuuta ihmisistä, kuten työntekijöistä, asiakkaista ja
muista, jotka kuuluvat sen toiminnan piiriin välittömästi tai välillisesti. Yrityksen
suoraa sosiaalista vastuuta ovat henkilöstön hyvinvointiin, osaamiseen ja tasaarvoisuuteen sekä kuluttajien turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat (Niskala
ym. 2019, 21; Rohweder 2004, 59). Sosiaalinen vastuu voidaan jakaa välittömään ja
välilliseen. Välittömässä vaikutuspiirissä ovat esimerkiksi omat työntekijät ja
välillisessä arvoketjun muiden yritysten työntekijät. (Niskala ym. 2019, 21.)
Sosiaalista vastuullisuutta on kaikki ihmisten hyvinvointia lisäävät toimet, kuten
työhyvinvointi ja -turvallisuus, tuoteturvallisuus, vastuullinen markkinointiviestintä,
koulutus, nuorten, syrjäytyneiden tai maahanmuuttajien työllistäminen (Harmaala &
Jallinoja 2012, 20-21).

Globaalisti toimivalla tai arvoketjunsa kautta yrityksellä voi olla sosiaalisia vaikutuksia
myös maantieteellisesti kaukana oleviin ihmisiin. Arvoketjussa yritys voi vaikuttaa
sosiaaliseen vastuuseen arvioimalla yhteistyökumppaneitaan, sopimuksin, avoimella
tiedonkululla ja esimerkillä (Parella 2014, 771-778). Ihmisoikeudet ovat merkittävä
sosiaalisen vastuullisuuden alue. Globaalin liiketoiminnan sosiaalisina ongelmina
voidaan nähdä mm. lapsityövoima, pakkotyö tai orjuus, heikot työolosuhteet,
työelämäoikeus ja järjestäytyminen, turvallisuus, paikallisen väestön oikeudet ja
maanomistus sekä omantunnon ja uskonnon vapaus. (Rohweder 2004, 73.) Kun
verrataan Samsungin arvoketju-karttaa (Liite 3.) lapsityön ja orjuuden ilmenemiseen
maailmassa (ks. kuviot 6 ja 7), voidaan huomata älypuhelimia valmistettavan
ihmisoikeuksien riskialueilla.
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Kuvio 6. Orjuus maailmassa (The global slavery index 2018).

Kuvio 7. Lapsityö maailmassa (Global Estimates of Child Labour 2012-2016,
muokattu).

Kulttuurista vastuullisuutta käsitellään joskus omana näkökulmana. Kulttuuri on tapa
toimia ja ajatella sekä keskeistä ihmisen identiteetille ja ihmisryhmille. Kulttuurisessa
vastuussa kunnioitetaan toisten ihmisten kulttuuria ja sopeutetaan omaa toimintaa
niin, ettei se aiheuta vaaraa alueen kulttuurille. Globalisaatio lisää myös kulttuureihin
liittyviä muutospaineita. (Rohweder 2004, 66-68, 71.) Voidaan nähdä, että
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kulttuurien kunnioittaminen on yhteistyötä ja arvostamista, joka mahdollistaa
toiminnan eri kulttuurien välillä. Eri kulttuurit ja niiden erilaisuus eivät kuitenkaan
aina ole tuttuja yritysjohtajille, jotka voivat tehdä päätöksiä kaukana liiketoiminnasta.
Etäisyys myös vaikuttaa siihen, ettei vaikutuksia voida nähdä ellei niitä erikseen
seurata.

2.1.4 Kansallinen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset
Yritysvastuun perusta on helppo määritellä lainsäädännön avulla. Suomessa
yritysvastuun lähtökohdan määrittelevät esimerkiksi työ-, ympäristö, kirjanpito- ja
osakeyhtiölainsäädännöt. Suomen lakiin on sisällytetty kaikki Euroopan unionin (EU)
säädökset ja kansainväliset sopimukset. (Rohweder 2004, 83.) Vastuu lain
valvonnasta on paikallisilla viranomaisilla, joita esimerkiksi median ja kansalaisten
aktiivinen tarkkailu tukee. Suomessa ja monessa muussa länsimaassa lainsäädäntö ja
sen valvonta takaavat korkeamman lähtökohdan vastuullisuuteen. Toiminnan
siirtäminen kehittyviin maihin, joissa vastuullisuuden lailliset vaatimukset ja valvonta
ovat alemmalla tasolla herättää kysymyksen, onko se syy liiketoiminnan siirtoon?

Kun yritys toimii globaalisti voi olla vaikeampi määritellä vastuullisuuden riittävää
tasoa. Kansainväliset järjestöt, kuten International Labour Organization (ILO),
Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja OECD, ovat laatineet kansainvälisessä yhteistyössä
sopimuksia, ohjeita ja suosituksia, jotka asettavat tavoitteet vastuulliselle toiminnalle
(Niskala ym. 2019, 11). Valvonta vastuullisesta toiminnasta on tällöin yrityksellä
itsellään. Lisäksi media ja kansalaiset tekevät omaa tarkkailuaan.

International Labour Organization ILO on 1919 perustettu järjestö, jonka jäsenenä on
187 valtiota (About the ILO, n.d.). ILO työskentelee kansainvälisesti työntekijöiden
oikeuksien puolesta. Se luo ohjeita ja suosituksia sekä valvoo ja tukee niiden
toteutumisessa. Nämä standardit ovat pitkälti osana suomalaista lainsäädäntöä.
ILO:n työelämän oikeuksia koskevan julistuksen keskeisimmät säädökset ovat:
•
•
•

Järjestäytymisvapaus
Pakkotyövoiman kieltäminen
Lapsityövoiman väärinkäytön kieltäminen
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•
•
•
•
•
•

Syrjintäkielto
Palkkaus
Työajat
Työterveys
Työturvallisuus
Työsuhteen päättäminen
(Niskala ym. 2019, 39.)

Globaalissa maailmassa suomalaiset yritykset toimivat yhteistyössä ulkomaisten
yritysten kanssa, joilla työntekijöiden asiat eivät välttämättä ole yhtä hyvällä tasolla.
Yritysten on hyvä edesauttaa ja seurata mahdollisuuksien mukaan
yhteistyökumppaniensa työntekijöiden oikeuksia. ILO:n standardit ja ohjeet ovat
hyviä työkaluja tähän tarkasteluun.

Yhdistyneet kansakunnat (YK) on asettanut yrityksille Global compact-aloitteen ja
globaalisti kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development
Goals, SDG), joihin useat maat, Suomi mukaan lukien, ovat sitoutuneet. YK:n tavoite
on tehdä maailmasta parempi vuoteen 2030 mennessä. Ohjelmassa on tavoitteita 17
ja ne ovat yleismaailmallisia koskien jokaista ihmistä ja organisaatiota (ks. kuvio 8).
Tavoitteisiin liittyy myös itsenäisiä sopimuksia, jotka ohjaavat kansallista
lainsäädäntöä, esimerkiksi Pariisin ilmastosopimus liittyen ilmastonmuutoksen
estämiseen. Useat tavoitteet sopivat suoraan myös suomalaisten yritysten
yritysvastuun tavoitteiksi, kuten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sukupuolten
tasa-arvo, kierrätys, materiaalien uudelleen käyttö, ilmastoteot ja julkisten
liikennevälineiden käyttö. Tavoitteet puhuttelevat suoraan organisaatioita
kannustaen ihmisarvoiseen työhön ja talouskasvuun sekä kestävään teollisuuteen,
innovaatioihin ja infrastruktuuriin. Kuluttajia tavoitteet ohjaavat vastuullisiin
valintoihin. (About the Sustainable Development Goals n.d..) Välillisesti voidaan
ymmärtää, että kuluttajille tulisi myös tarjota vastuullisia tuotteita ja palveluita sekä
tietoa yritysten ja tuotteiden vastuullisuudesta ja vaikutuksista ympäristöön ja
yhteiskuntaan.
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Kuvio 8. Suomi on sitoutunut edistämään YK:n 2015 yleiskokouksessa sovittujen
kestävän kehityksen tavoitteiden tavoittelua (Agenda 2030 – kestävän kehityksen
tavoitteet n.d.).

OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille on päivitetty viimeksi 2011 ja se
sisältyy suosituksiin, jotka on laadittu yhteistyössä eri jäsenmaiden kesken. Ohjeet
nostavat esiin kestävän kehityksen globaalissa toimintaympäristössä ja antaa
suosituksia mm. vastuulliseen liiketoimintaan ja sijoituksiin, ihmisoikeuksiin
työelämän suhteisiin, ympäristöön, lahjonnan ja kiristyksen torjuntaan,
kuluttajansuojaan, kilpailuun, verotukseen sekä tieteeseen ja teknologiaan.
Tarkastelu on perusteellinen ja se on käännetty Suomeksi. (OECD:n toimintaohjeet
monikansallisille yrityksille, 2011.)
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Euroopan unionin ekotehokkuusdirektiivi vaatii asetuksillaan
kulutuselektroniikkatuotteilta pidempää käyttöikää ja korjattavuutta. Direktiivi on jo
valmis, mutta lähivuosina siihen liittyvät asetukset määräävät millaiset vaatimukset
kullekin tuotteelle asetetaan EU:ssa. Lainsäädäntö vaatii valmistajia vastaamaan
tuotekehityksellä uusiin vaatimuksiin ja valmistajat ovat mukana lain valmistelussa,
jotta ne pystyvät olemaan valmiina, kun asetukset tulevat voimaan. Vaihtoehtoisesti
laitteet, jotka eivät täytä uusia määräyksiä joutuvat jäämään Euroopan markkinoilta
pois. (Ekosuunnitteludirektiivi: energiatehokkuutta ja kierrätettävyyttä 2018.)
Yritysten kannattaa siis seurata myös poliittista keskustelua ja valmisteltavaa
lainsäädäntöä, jotka vaikuttavat toiminnan vastuullisuusvaatimuksiin
tulevaisuudessa.

2.1.5 Yritysvastuuseen liitetty haasteet ja kritiikki
Yritysvastuun tavoitteena on vastata tärkeisiin ongelmiin ja tuottamaan hyvää, mutta
siihen kohdistuu paljon kritiikkiä. Kritiikki kohdistuu yleisimmin vastuullisuuden
toteutumiseen tai sen tarpeellisuuteen ylipäätään. Yrityksillä on usein tahto hyötyä
asioista, jotka edesauttavat niiden liiketoimia. Toisaalta yritysvastuuta toteutetaan
joskus suppeasti eli teot eivät riitä kattamaan yritystoiminnan haittoja. (Harmaala &
Jallinoja 2012, 28.) Yritysvastuu näyttäytyy joskus vain markkinointina, jossa
toimintaa pyritään näyttämään eettisempänä kuin se on. Silloin puhutaan termeistä
viherpesu, valkopesu ja sinipesu. (Blowfield & Murray 2011, 335.) Globaalissa
mittakaavassa keskustelussa pohditaan tukevatko yritykset riittävästi kehittyvien
maiden järjestelmiä tai tulisiko niiden edes puuttua niihin. Pääsääntöisesti yrityksen
ei tulisi toimia alhaisemmalla vastuullisuuden tasolla toimiessaan kehittyvissä maissa.
(Harmaala & Jallinoja 2012, 28-29.)

Yritysvastuuseen kohdistuu kritiikkiä myös liike-elämän edustajilta. Tunnettu
kannanotto on ekonomisti Milton Friedmanin (2006) ajatus, jonka mukaan yritysten
toiminnan lähtökohta on tuottaa taloudellista voittoa (Presutti & Mawhinney 2013,
110). Vastuun kantaminen vain omistajille ja rajaaminen vain taloudelliseen
vastuuseen edustaa yhä monien yritysten ajatusmaailmaa. Paul Polman (2017)
kritisoi artikkelissaan yritysvastuuta. Hän oli huolissaan etenkin yritysvastuun
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ulkoistamisesta vastuullisuudesta vastaaville henkilöille, toimitusjohtajan ja
hallituksen mielenkiinnon puutteesta, yritysten epäonnistumisesta henkilöstön
mukaanottoon ja vastuullisuuden sitomisesta liiketoimintaan. (Niskala ym. 2019, 73.)
Yritysvastuun aitoutta joudutaan usein epäilemään ja se laskee myös aidon
yritysvastuun arvoa.

Vaikka kritiikkiä esitetään on huomattava, että yritysvastuulle on tarvetta. Räikeät
laiminlyönnit ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyen osoittavat, että liikeelämä tarvitsee tietoa, vuoropuhelua ja valvontaa vastuulliseen toimintaan liittyen.
Kritiikin kannalta voidaan myös pohtia, miksi yritysvastuuta joutuvat kantamaan isot
yritykset. Onko pienempien yritysten vastuullisuus siis vähäpätöisempää? Esimerkin
ja edelläkävijyyden kautta suuret yritykset voivat luoda aloille vastuullisuuden
käytäntöjä, joita pienempienkin yritysten tulee huomioida. Toiseksi
vastuullisuusraportointi on vapaamuotoista, joka ei lisää luotettavuutta.
Yritysvastuun raportoinnin kehitys ja kolmansien osapuolten tekemä sertifiointi ja
auditoinnit pyrkivät vähentämään tätä ongelmaa. Nämä toiminnot ovat kuitenkin
myös liiketoimintaa ja niissä määritellyt rajat näiden yritysten määrittelemiä.

2.2 Yritysvastuu yritystoiminnassa
Johto varmistaa toiminnallaan henkilöstön sitoutumisen ja koko henkilöstön
toimimisen yritysvastuun takana. Johdon ja esimiesten sitoutuminen yrityksen
arvoihin ja niiden toteuttaminen, toimivat esimerkkinä muulle organisaatiolle
(Epstein, Elkington, Leonarf, Rejc Buhavac & Rejc 2014, 29). Eettinen johtaminen ei
ole sinisilmäistä totuuden puolustamista vaan normaalia johtamista, joka huomioi
näkökulmia laajemmin (Aaltonen &Junkkari 2003, 285). Mikäli johto ei ole sitoutunut
yritysvastuuseen on muun organisaation vaikea lähteä tätä käytäntöä luomaan.
Yritysvastuu ei ole organisaatiosta irrallinen toiminto vaan osa:
•
•
•
•
•

Strategista johtamista
Hallintojärjetelmiä
Organisaatiokulttuuria ja henkilöstön osaamista
Sidosryhmävuorovaikutusta
Raportointia
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•
•

Markkinointia
Tuotemerkintöjä
(Rohweder 2004, 108-109).

Vaikka yritys toteuttaa vastuullisuutta itsenäisesti, voi se saada tukea siihen
sidosryhmiltään ja verkostoistaan. Yritysvastuutyöhön tukea voi saada myös
järjestöiltä. FIBS Ry on suomalaisten yritysten kestävän kehityksen yhdistys, joka
tekee yhteistyöstä vastuullisuuteen erikoistuneiden kansainvälisten organisaatioiden,
kuten CSR Europe ja WBCSD global network kanssa (Tietoa FIBSistä 2019). WBCSD
(World Business Council for Sustainable Developement) on kestävään kehitykseen
sitoutuneiden yritysten liitto, joka kehittää ja ottaa osaa yritysvastuun ja sen
raportoinnin kehittämiseen. (Rohweder 2004, 228.)

Yritysvastuun johtamisen tulee olla tavoitteellista. Sen vuoksi se voidaan sitoa osaksi
yrityksen strategiaa ja kaikkia liiketoimintaprosesseja. Yritysvastuu ei siis ole
tukitoiminto vaan kiinteä osa kaikkea liiketoimintaa. (Niskala ym. 2019, 61, 73.)
Strategia ohjaa tällöin yritystä vastuulliseen toimintaan, valitsemaan vastuullisia
yhteistyökumppaneita tai vaatimaan sidosryhmiltään vastuullista toimintaa.
Toiminnan tuloksia yritys voi mitata ja raportoida eteenpäin asiakkailleen ja
sidosryhmilleen saavuttaen hyvää mainetta. Maine lisää luottamusta sidosryhmien
kesken ja vahvistaa yrityksen kilpailukykyä olemalla houkutteleva kumppani (Lämsä
2008, 48). Vastuullinen yritys on kiinnostunut oman alan vastuullisuuden
erityispiirteistä ja toimii niiden mukaisesti.

2.2.1 Kannustimet yritysvastuuseen
Yritysvastuun lähtökohdat voivat olla erilaisia. Kannustimina voivat toimia yrityksen
arvot, sidosryhmien odotukset, taloudelliset ja julkishallinnon kannustimet (Harmaala
& Jallinoja 2012, 58). Julkishallinnollisten kannusteiden eli lainsäädännön ja eettisen
ohjeiston lisäksi yrityksen on hyvä tarkastella muiden yritysten ja etenkin oman alan
yritysten käytäntöjä, jotka määrittävät alan tavoitetason. Tämän lisäksi yritys voi
hyödyntää sidosryhmiään ja seurata, mitkä yritysvastuun kysymykset ovat
oleellisimpia. Tällaisella tarkastelulla pystytään kohdentamaan toiminta tärkeimpiin
kohteisiin. (Niskala ym. 2019, 52, 57.) On kuitenkin myös asioita, jotka saattavat
hidastaa vastuullisuustoimia. Esimerkiksi negatiivisten asioiden esiin nostaminen
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voidaan yrityksissä kokea epämiellyttävänä ja lisäksi vastullisuustoimet vaativat
resursseja sekä osaamista.

Yrityksiin vaikuttavat Ihmiset niiden sisältä ja ulkopuolelta. Lovio, R. (2004) on
määritellyt kuviossa 9 suurimman osan tahoista, jotka ovat yrityksen vaikutuspiirissä
(Rohweder 2004, 197). Yrityksen sidosryhmät voidaan jaotella yritysvastuun
näkökulmasta ensisijaisiin ja toissijaisiin, välittömiin ja välillisiin tai sisäisiin ja
ulkoisiin. Yrityksen on hyvä hahmottaa keitä sen lähipiiriin kuuluu, pohtia miten sen
toiminta vaikuttaa niihin ja suunnitella kuinka yritysvastuussa huomioidaan eri
ryhmät. (Niskala ym. 2019, 86-87.) Sidosryhmien huomiotta jättäminen on yritykselle
huono vaihtoehto, sillä liiketoiminta tapahtuu aina vuorovaikutuksessa.

Kuvio 9. Yrityksen sidosryhmät (Rohweder 2004, 197, muokattu).

Henkilöstö on yksi sidosryhmä, josta yritys on vastuussa. Yritysvastuun merkitys
työpaikkavalinnoissa on kasvamassa ja vastuullinen maine on siksi tärkeää. Laine
(2017, 156-157) pohtii, että todellinen vastuullisuus henkilöstöstä punnitaan
taloudellisesti heikkoina aikoina, kun päätöksiä henkilöstön määrästä ja ytneuvotteluiden käymisestä tehdään. Tämä havainto osoittaa, että vastuullisuus ja
taloudellinen tuotto voidaan nähdä toisiaan tukevina tai vastustavina asioina
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tilanteesta ja johtajasta riippuen. Vastuullisella henkilöstöpolitiikalla ja johtamisella
yritys vaikuttaa henkilöstönsä työhyvinvointiin, toimintaansa ja henkilökunnan
sitoutumiseen (mts. 14, 157-158).

Myös asiakkailla ja rahoittajilla on suuri vaikutus yritykseen. Yritys toimii monien
sidosryhmien verkostossa. Sidosryhmät eivät ole yhtenäisiä ja niiden vaatimukset ja
vaikutukset yrityksen toimintaan ovat erilaisia. Sen vuoksi yrityksessä voidaan tehdä
sidosryhmäanalyysia tai priorisointia, olennaisuusanalyysia eli tutkia, mitkä asiat ovat
niille tärkeitä, seurata sidosryhmien viestintää ja pysyä vuoropuhelussa niiden
kanssa. (Harmaala & Jallinoja 2012, 67-70.) Näillä toimilla yritys pystyy vastaamaan
vaatimuksiin, korjaamaan toimintaansa ja parantamaan yhteistyötä.

2.2.2 Yritysvastuu yrityksen strategiassa
Yritys voi siis valita osallistuuko se aktiivisesti vastuullisuutensa kehittämiseen vai
suhtautuuko se siihen pakollisena toimena. Yritysvastuun merkitys vaihtelee aloittain
ja yrityksen on tärkeää määritellä siihen sopiva oma linja (Harmaala & Jallinoja 2012,
58). Näin toimiessaan sen työntekijät tietävät, mitä heiltä odotetaan ja yritys voi
verrata toteumaa tavoitetilaan. Yritysvastuun juurruttaminen osaksi yrityksen
kulttuuria vaatii paljon viestintää, koulutusta, esimerkillistä toimintaa, osallistamista
ja kannustamista sekä palkitsemista (Epstein ym. 2014, 40-41).

Yritysvastuu on aina strateginen valinta, silloinkin, kun on päätetty ettei yritysvastuu
ole osa toimintaa. Yritysvastuu voidaan strategisesta näkökulmasta jakaa neljään eri
tasoon kuvion 10 mukaisesti. Yritys tekee päätökset yritysvastuun tasosta jo aiemmin
esitettyjen näkökohtien kautta. Yritysvastuu voi olla strateginen valinta sen
tarjoaman kilpailuedun, säästöjen tai maineen vuoksi. Mikäli yritys implementoi
yritysvastuuta olemassa olevaan toimintaan, sen tulee sovittaa se osaksi sen aiempaa
strategiaa, missiota ja visiota. (Rohweder 2004, 130-133.)
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Kuvio 10. Yritysvastuun tasot strategiassa (Rohweder 2004, 131, muokattu).

Strateginen valinta ei kuitenkaan ole pelkästään yrityksen oma, vaan päätöksen on
oltava linjassa sidosryhmien odotusten kanssa (Niskala ym. 2019, 52). Usein
lähtökohtana toimii toimiala tai arvoketju, jotka määrittävät yritysvastuun
erityispiirteitä. Osalle yrityksistä yritysvastuu on strateginen lähtökohta, kuten
yhteiskunnallisille yrityksille, jotka on kasvava ilmiö. (Mts. 49-50.) Kun yritysvastuu on
osa strategiaa, sitä voidaan johtaa ja tarkastella, kuten muitakin yrityksen strategisia
valintoja.

2.2.3 Yritysvastuun vaikutukset
Yritysvastuulla saavutetaan etuja, mutta sillä on myös haittansa. Aaltonen ja Junkkari
(2003) ovat esittäneet yritysetiikalla saavutettavan parempaa työmoraalia ja
työilmapiiriä, konfliktien vähenemistä, stressin ja poissaolojen vähenemistä,
työsuhteiden pitenemistä, vahvempaa asiakashallintaa, tuottavuuden ja laadun
parenemista, pienentynyttä riskiä ja sanktioita, yhteiskunnallista arvostusta sekä
tavaroiden varastamisen vähenemistä. Haittana eettisessä työssä he näkevät siitä
aiheutuvat kulut ja liiketoiminnan rajautumisen eli kannattavien, mutta epäeettisten
kumppanuuksien tai liiketoimien rajautumisen pois. Eettinen pohdinta voi myös
hidastaa toimintaa. (Aaltonen & Junkkari 2003, 49-52.)

Yritys voi tuottaa saman aikaisesti taloudellista, sosiaalista ja ympäristöarvoa, kun
arvoketju on suunniteltu ottamaan ne huomioon. Yritysvastuuta tarkastelee Porterin
ja Kramerin (2011, 64) esittelemä vastuullisuuteen liittyvä käsite jaettu arvo tai
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yhteishyvä (shared value), jolla tarkoitetaan käytäntöjä ja toimintaa, joka tuottaa
sekä taloudellista kilpailukykyä että muita arvoja yhteisölleen. (Pellinen 2017, 152;
Presutti & Mawhinney 2013, 101; Porter & Kramer 2011, 64-66.) Aiemmin on
saatettu kokea, että vastuullisuuteen liitettyjen sosiaalisen ja ympäristöarvon
tuottaminen ovat kulueriä, jotka vähentävät taloudellista tulosta. Yritys voi kuitenkin
tuottaa toiminnallaan näitä kaikkia arvoja samanaikaisesti. Porter ja Kramer (2011,
65) näkevät, että jaettua arvoa voidaan luoda yhdistämällä tuotteet ja markkinat,
määrittämällä uudelleen tuottavuus arvoketjussa ja mahdollistamalla paikallisten
yritysryhmittymien kehittyminen. He ymmärtävät yrityksen sosiaaliseksi yhteisöksi,
jossa lyhytnäköisellä kapitalistisella näkökulmalla ei tavoiteta menestystä (mts. 6667).

Yritysvastuulla on suoria taloudellisia vaikutuksia, jotka ovat kustannussäästöjä
esimerkiksi energian säästön tai vähentyneen jätteen tai pakkausmateriaalin kautta
(Harmaala & Jallinoja 2012, 59). Krosinskyn ja Robinsin (2010) tutkimus osoittaa, että
vastuullisesti tehdyistä sijoituksista saadut voitot ovat pitkällä aikavälillä parempia
kuin niiden, joissa vastuullisuutta ei ole huomioitu (Blowfield & Murray 2011, 249251). Lisäksi yritysvastuulla on muuta arvoa vähentäviä ja lisääviä vaikutuksia.
Yritysvastuu esimerkiksi pienentää maineriskiä ja lisää työhyvinvointia. Voidaan myös
nähdä, että tuotettu hyvä luo lisää hyvää. Esimerkiksi lisääntynyt työhyvinvointi lisää
tuottavuutta (Porter & Kramer 2011, 68). Vastuullisuus myös lisää
asiakasuskollisuutta ja vähentää mahdollisuutta boikotteihin, joita
vastuullisuusloukkaukset voivat aiheuttaa (Blowfield & Murray 2011, 303). Näitä
tekijöitä on vaikea mitata, mutta yritysvastuussa niihin kiinnitetään huomiota ja
seurannalla voidaan huomata syntyneet erot.

Yritystoimintaan kohdistuu monenlaisia riskejä, jotka aiheuttavat uhkan
liiketoiminnan kannattavuudelle tai jatkumiselle. Suomessa riskit jaetaan
vahinkoriskeihin, jotka ovat vakuuttamiskelpoisia ja liiketaloudellisiin riskeihin, joille
ei ole tarjolla vakuutussuojaa (Suominen 2003, 12). Yritysten kannattaa ennakoida
mahdollisia riskejä ja pyrkiä riskinhallintaan. Riskejä voidaan välttää, pienentää tai
voidaan valmistautua vahingontorjuntaan esimerkiksi viestinnän keinoin (mts. 100-
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110). Vastuullisuuden kohdalla puhutaan usein maineriskistä (Harmaala & Jallinoja
2012, 71).

Globaalissa mittakaavassa yritystoimintaan kohdistuu erilaisia uhkia kuin vain
Suomen mittakaavassa. World Economic Forum on hahmottanut laajasti globaalissa
mittakaavassa olevia riskejä, ne on esitetty liitteessä 4 (The Global Risk Report 2019).
Riskienhallinnassa tarkastellaan toteutuvaa toimintaa, mutta suunnataan ajatukset
myös tulevaan erilaisten skenaarioiden kautta ulottuen koko arvoketjuun. Yritysten
toiminnan tulee olla tasolla, joka kestää tarkastelua. Lain ja eettisen tarkastelun
kestävä liiketoiminta saa sitä ympäröivältä yhteiskunnalta toimiluvan (licence to
operate) ja tätä yritys voi vahvistaa esimerkiksi lisäämällä toimintansa läpinäkyvyyttä
ja raportoimalla vastuullisuudestaan (Blowfield & Murray 2011, 45).

Riskinhallinnassa yrityksen tulee tarkastella sekä omaa että arvoketjunsa toimintaa ja
havaittuihin riskeihin tulee kohdistaa riskienhallintaratkaisuja, jotka tyypillisesti ovat
erilaisia sidosryhmien välisiä sopimuksia (Suominen 200, 71-74). Vaikka arvoketjulla
on yhteinen päämäärä ovat siinä toimivien yritysten valtasuhteet usein
epäsymmetriset (Virolainen & Hallikas 2009, 221). Yritysten väliset sopimukset ja
yhteistyö ovat koko arvoketjua vahvistavaa toimintaa. Ketju on kuitenkin vain niin
vahva kuin sen heikoin lenkki. Riittämätön varautuminen riskeihin ja arvoketjun
valvonnan laiminlyönti voivat aiheuttaa maineriskin toteutumisen (Pellinen 2017,
145). Yhden arvoketjun yrityksen vastuuton toiminta voi heijastua kaikkiin
arvoketjussa toimiviin yrityksiin. Riskienhallinta on kompleksista globaalin arvoketjun
tuotteessa. Avoimuus, yhteistyö ja luottamus verkostossa sekä alan kilpailijoiden
kesken lisäävät tiedonjakamista ja kommunikaatiota, jotta arvoketjun tavoitteet
riskienhallinnassa voidaan saavuttaa (Virolainen & Hallikas 2009, 232-233).

SWOT-analyysilla voidaan tarkastella valitun asian vahvuuksia ja heikkouksia
sisäisessä ja ulkoisessa ympäristössä. Yritysvastuusta voidaan koostaa tarkastelu,
jossa huomioidaan kirjallisuudessa esiin tuotuja asioita (ks. kuvio 11). Tarkastelemalla
tällä mallilla yritysvastuun vahvuuksia ja heikkouksia voidaan huomata, että
yritysvastuulla on vain vähän haittoja. Kuitenkin monet sen vaikutukset ovat huonosti
mitattavia.
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Kuvio 11. Esimerkki yritysvastuu SWOT-analyysista

2.2.4 Yritysvastuun raportointi ja viestintä
Yritysvastuun tavoitteiden mittaamiseen voidaan käyttää sitä varten luotuja
standardeja, raportointimalleja ja laskentatapoja. Osa yritysvastuuraportoinnista on
Euroopassa lakisääteistä, esimerkiksi pörssiyritysten ja suuryritysten on raportoitava
toimintansa vastuullisuudesta eli talouden lisäksi toimintakertomuksen tulee sisältää
sosiaalisia ja ympäristönäkökulmia (Direktiivi 2013/34/EU). Vastuullisuuteen liittyvä
viestintä on vapaaehtoista ja se tähtää läpinäkyvyyteen. Raportointi on yrityksille
mahdollisuus rakentaa mainetta ja kertoa hyvistä teoista. Yritys voi vapaasti valita
mittarit ja mittaustavat vastuullisuudelleen eivätkä ulkoiset tahot tarkasta niiden
oikeellisuutta (Pellinen 2017,151). Raporttien sisältöön on sen vuoksi suhtauduttava
kriittisesti. Raportointiin ja viestintään on kuitenkin myös kansanvälisiä tapoja, jotka
yhtenäistävät toimintaa.

Globaalissa ympäristössä toimittaessa on huomioitava, että kulttuurien erilaisuus
vaikuttaa siihen, kuinka yritysten toimintaa ja siitä kertovaa viestintää tarkastellaan
(Rohweder 2004, 209). Tämä asia on yrityksessä huomioitava viestintää tuotettaessa
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ja tarkasteltaessa. Yritysvastuuraportointi ei ole myöskään yhtä vakiintunutta kuin
tilinpäätösraportointi ja vuosikertomukset (mts. 233). Yritysvastuuraportoinnin
voidaan kuitenkin nähdä lähenevän kirjanpito- ja tilinpäätösraportointia ulkoisten
vaatimusten ja raportointikäytäntöjen yleistyessä (Niskala ym. 2019, 13). Kirjanpidon
rooli yritysvastuun mittareiden luomisessa, käyttöönotossa ja laskentamateriaalin
tuottamisessa on keskeinen. Perinteisen laskennan avulla tuotettavien taloudellisten
lukujen lisäksi on mahdollista luoda mittareita tämän ulkopuolelle jääville muille
vastuullisuuden osa-alueille. (Blowfield &Murray 2011, 201.)

Yritys voi siis luoda mittarit itse omista tai sidosryhmiltä nousseita lähtökohdista tai
valita alalla vakiintuneita mittareita, jolloin syntyy vertailtavuus kilpailijoihin.
Ristiriitaista on, että talouden näkökulmat ovat selkeästi mitattavia jo lyhyellä
aikavälillä, kun sosiaalisen ja ympäristönäkökulmat ovat vaikeammin mitattavia ja
vaativat pitkää aikaväliä (Epstein ym. 2014, 27-28). Yleiseksi käytännöksi on
muodostunut GRI (Global reporting initiative), joka on uskottavuutta ja
vertailtavuutta lisäävä kansainvälinen ohjeistus vastuullisuusraportointiin (Pellinen
2017, 151; Niskala ym. 2019, 118 ). GRI:n on luotu YK:n ympäristöohjelman UNEP:n ja
CERES:n (Coalition for Environmentally Responsible Economies) aloitteesta useiden
kansainvälisten toimijoiden kesken ja se tavoittelee tilinpäätöstasoista raportointia
yritysvastuun näkökulmista. GRI:n voi ottaa käyttöön vaiheittain ja joustavuus
helpottaa raportointimallin aloittamista. GRI rakentuu yleisistä ja aihekohtaisista
standardeista:
•
•
•
•
•
•

Raportointiperusteet GRI 101
Yleiset tunnusluvut GRI 102
Johtamiskäytännöt GRI 103
Taloudellisen vastuun standardit GRI 200
Ympäristövastuun standardit GRI 300
Sosiaalisen vastuun standardit GRI 400

GRI-standardien avulla yritys esittää sekä oman että muiden sopimuskumppanien
kanssa tehtyjen vastuullisuuden vaikutukset yhteinäisen ohjeistuksen ja mittariston
avulla. Tavoitteena on riittävän ja tasapainoisen kuvan antaminen omasta ja
arvoketjun vaikutuksista. (Niskala ym. 2019, 118- 121.) Raportoinin luotettavuutta
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lisätäkseen yritys voi vahvistaa yritysvastuuraportin ulkopuolisella varmentamisella,
joka on tilintarkastusta vastaava käytäntö (mts. 355-356).

Kehittyneet hallinnointijärjestelmät helpottavat raportointiin tarvittavan tiedon
keräystä (Rohweder 2004, 214). Standardit ja sertifikaatit ovat yksi lähtökohta
raportoinnille. Yritys voi myös soveltaa yhtäaikaisesti omaehtoisia ja GRIraportointia. Tällöin sisäisiä mittareita voidaan käyttää erityisesti strategisen
johtamisen työkaluna ja GRI toimii ulkoisena raportointitapana, jolla yritys täyttää
raportoinnin vaatimukset ja raportoinnista tulee vertailukelpoisempaa. Eri
vastuunäkökulmien mittaamisessa voi hyödyntää niihin kehitettyjä menetelmiä
esimerkiksi ympäristönäkökulmaan elinkaariarviota (LCA, life cycle assessment),
ympäristöselostetta, materiaalitehokkuutta tai ekologista jalanjälkeä, jotka mittaavat
tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutuksia (Nissinen 2006, 156-157).

Elektroniikkateollisuudessa suuret kansainväliset yritykset, kuten IBM, HP ja Dell ovat
lähteneet edistämään yritysvastuuta luomalla eettiset ohjeet tai koodin (Code of
conduct), jonka noudattamista he vaativat yhteistyökumppaneiltaan (Blowfield &
Murray 2011, 149). Elektroniikka-alalla toimivat yritykset voivat hyödyntää myös
”Electronic Industry Citizenship Coalitionin code of conductia (EICC)” toiminnassaan.
Useiden alan yritysten yhteistyönä luotu ja päivitetty ohje huomioi vastuuhaasteita
viidessä kategoriassa: työvoima, terveys ja turvallisuus, ympäristö, etiikka ja
johtamistyyli. (EICC- Code of conduct version 5.1. 2016, 1-11.)

Eettinen ohje on dokumentti, joka huomioi globaalit tekijät, kuten kulttuurit ja se on
kirjallinen, julkinen ja siitä viestitään sidosryhmille. Yritys sitoutuu ohjeisiin ja ne
ohjaavat toimintaa ja yrityskulttuuria. Tarkastelun keskiössä ovat yritysvastuun
kolme näkökulmaa pohdittuna yrityksen eri toimintojen kannalta. (Aaltonen &
Junkkari 2003, 169-170, 176-179.) Luodessaan omaa eettistä ohjeistustaan yritys voi
siis tutkia, mitä muut saman alan ja alueen yritykset ovat määritelleet omiksi
ohjeikseen. Ohjeistus tulee kuitenkin laatia yrityksen omista lähtökohdista sen
toimintaan, tavoitteisiin ja yrityskulttuuriin sopivaksi. Kuten aiemmin todettiin,
sidosryhmillä on tärkeä rooli vastuullisuudessa ja yritys voi osallistaa sidosryhmiään,
kuten henkilöstöä ja asiakkaitaan, eettistä ohjeistusta luodessaan.
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Yritysvastuuraportointiin on tehty myös tutkimusta. Rajagopal (2012) on tutkinut
vastuullisuuden raportointia Intialaisissa pörssiyrityksissä joita oli aineistossa 191 eri
aloilta. 50 % yrityksistä raportoi vastuullisuudesta, ja vertailukohtana pidettiin
globaalia aineistoa, jossa 68 % yrityksistä raportoi vastuullisuudesta. Yhtä
lukuunottamatta aineiston yritykset olivat raportoineet vuosikertomuksen, joten
raportointia totetutettiin laajasti. Hän huomasi, että tyypillisintä oli julkaista raportti
yrityksen kotisivuilla ja tavallisesti asiat raportoitiin kestävyysraportilla, yrityksen
sosiaalisen vastuullisuuden raportilla tai vuosikertomuksena. Yritykset tarkastelivat
vastuullisuuttaan yrityksen kannalta, kansallisesti ja globaalisti. Tutkija päätteli
käytännön olevan yleistymässä ja huomautti, ettei raportin puuttuminen tarkoita
vastuutonta toimintaa. (Rajagopal 2012, 14-24.)

Garre-Rubio, García-Barriocanal, Siakas, Sicilia, Koinig, Messnarz ja Clarke (2012)
tutkivat elektroniikkayritysten sosiaalisen ja ympäristövastuun toteutumista.
Tutkimukseen aineistoksi valittiin Greenpeacen vihreän elektroniikan vertailuun
(Guide to Greener Electronics, GGE) osallistuneet 19 yritystä ja tämän tarkastelun
lisäksi aineistoksi kerättiin muiden vastuullisuusarviointien ja indeksien tietoja sekä
yritysten itse raportoimia tietoja. Mukana oli myös viisi älypuhelinvalmistajaa.
Tutkimus ei kiinnittänyt huomiota tyyleihin, kieleen tai muihin viestinnän
muotoseikkoihin. Tutkijat huomasivat, että yritykset menestyivät näissä vertailuissa
eri tavoin, sillä mitattavat asiat erosivat. (Garre-Rubio, García-Barriocanal, Siakas,
Sicilia, Koinig, Messnarz & Clarke 2012, 451-458.)

Tässä tutkimuksessa yritysvastuuta tarkasteltiin ISO 26000-standardin tavoitteiden
valossa. Tutkijat huomasivat, että ne yritykset, jotka olivat sitoutuneet standardeihin
ja julkisiin tavoitteisiin, esimerkkinä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, menestyivät
vertailuissa parhaiten ja myös yritysten itse raportoimassa materiaalissa
yritysvastuun eri teemoja oli käsitelty kattavimmin. Vain yksi yritys onnistui
ulkopuolisissa mittauksissa, mutta raportoi itse heikosti yritysvastuustaan. Yleisesti
ottaen heikoiten tutkimuksen elektroniikkayritykset raportoivat reilusta kilpailusta ja
markkinoinnista sekä saastuttamisesta. Työpaikkojen luominen, osaamisen
kehittäminen ja ilmaston muutos olivat usein mainittuja asioita. Tutkijat kannustivat
yrityksiä luomaan mittareita (key performance indicators, KPI) yrityksiin, jotka
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ohjaisivat vastuullisuuden toteutumista ja raportointia. Tutkijat myös kannustivat
tarkastelemaan toimitusketjuun liittyviä sopimuksia ISO 26000-standardin
näkökulmasta. He huomasivat lisäksi, että yritysten itse raportoimat asiat ja
ulkopuoliset tarkastelut kohtasivat vain osittain. (Garre-Rubio ym. 2012, 452-458.)

2.2.5 Standardit, sertifikaatit ja ympäristömerkit
Standardi on yhteinen toimintatapa eli ohje, jota toteuttamalla halutun
soveltamisalan käytäntö voidaan helposti toteuttaa. Standardit ovat joko
maakohtaisia tai kansainvälisiä ja ne ovat korvausta vastaan kaikkien hankittavissa.
(Standardi tutuksi, n.d..) Joihinkin standardeihin liittyy sertifikaatti, jolloin yritys voi
hankkia todistuksen standardin mukaisesta toiminnasta puolueettomalta toimijalta
eli toiminta auditoidaan. Yritysvastuuseen liittyen Suomessa on tarjolla
yhteiskuntavastuu ISO 26000 ja ympäristöstandardisarja ISO 14000, myös
laatustandardi ISO 9000 ja riskienhallinnan standardi 31000 tukevat yritystä
yritysvastuun toteutumisessa (Tuotteet valokeilassa, n.d). Suomessa standardeja
hallinnoiva taho on Suomen standardointiliitto (Julkaisut ja palvelut n.d.). Maailmalla
globaalista vastuullisuudesta kertoo SA 8000 standardi ja sertifikaatti, jonka ehtoina
ovat lapsityövoiman, orjuuden ja pakkotyön välttäminen, kokoontumisvapaus,
järjestäytymisvapaus, syrjimättömyys, toimeentulo, työturvallisuus ja terveys
(Aaltonen & Junkkari 2003, 195-196).

Yhteiskuntavastuun standardi ISO 26000 on lanseerattu vuonna 2010. Standardi on
ohjaava eikä siihen ole asetettu vaatimuksia. Tämän vuoksi standardiin ei liity
sertifikaattia, jolla yritys voisi osoittaa vastuullisen toimintansa sidosryhmilleen.
Standardi on suunniteltu kaikille maailman organisaatioille sopivaksi kansanvälisessä
yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Standardi keskittyy seitsemään keskeiseen osaalueeseen:
•
•
•
•
•
•

Yhteisön osallistuminen ja kehitys
Ihmisoikeudet
Henkilöstökäytännöt
Ympäristö
Reilu liiketoiminta
Kuluttajakysymykset ( ISO 26000 2019, 3-9.)
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Standardi avaa käyttäjälleen alan termejä, historiaa, keskeisiä asiakokonaisuuksia,
asioiden suhteita toisiinsa ja nostaa keskiöön luotettavuuden, läpinäkyvyyden ja
eettisen toiminnan sekä lain, kansainväisten normien, ihmisoikeuksien ja
sidosryhmien kunnioittamisen (mts. 14).

EMAS-selonteko on eurooppalainen tapa toteuttaa ympäristöselvitys. Tässä mallissa
yritys selvittää toimintaansa, ympäristöpolitiikkaansa, ympäristöjärjestelmää,
ympäristövaikutuksista ja -tavoitteista. Selonteko keskittyy ympäristövaikutusten
kuvaamiseen ja sen todentaa yrityksen ulkopuolinen taho. (Rohweder 2004, 230-231,
234.)

Standardeihin liittyvien sertifikaattien lisäksi on olemassa valikoima yksityisten
toimijoiden tarjoamia ympäristömerkkejä, jonka hankkimalla ja ehdot täyttämällä
yritys voi hankkia tuotteelleen tunnuksen. Monet ympäristömerkit perustuvat
arvoketjuajatteluun ja tuotteen koko ketjun aikaisen vastuullisuuden täyttymiseen
(Rohweder 2004, 181). Merkit helpottavat asiakasta tunnistamaan tuotteet, jotka
täyttävät ulkopuolisessa tarkastelussa asetetut rajat. Suomalaiselle kuluttajalle
tuttuja tuotesertifikaatteja ovat mm. avainlippu osoituksena suomalaisesta työstä,
joutsenlippu osoituksena ympäristönäkökohtien huomioimisesta tuotteen
valmistuksessa ja fairtrade osoituksena sosiaalisesti kestävästä kaupasta. (Rohweder
2004, 182, 190; Ympäristöosaava, ympäristömerkit 2019.)

IT-tuotteiden vastuullisuuteen on kehitetty TCO-sertifikaatti, jonka kriteeristö
tarkastelee tuotteen koko arvoketjun sosiaalisia vaikutuksia, ympäristövaikutuksia,
yhteiskuntavastuuta sekä käyttäjäturvallisuutta ja ergonomiaa. Yli 3500
elektroniikkatuotetta 20 brändiltä on saanut TCO-sertifikaantin, mukana ei ole
kuitenkaan tällä hetkellä yhtään älypuhelinta. (TCO citeria overview n.d.; TCO
product finder n.d.; Ympäristöosaava, ympäristömerkit 2019.)

SOMO:n (The Centre for Recearch on Multinational Corporations) tutkija Irene
Schipper (2015) on tutkimuksessaan verrannut TCO-sertifikaattia ja Fairphonen
toimintaa. Tutkimus tarkasteli 34 vastuullisuuskriteeriä ja päätyi tarkastelussaan
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älypuhelinten TCO-sertifikaatin täyttävän tai ylittävän niistä 18, kun sertifioimaton
Fairphone täytti kriteereistä 29. (Schipper 2015, 42.) Tutkimus osoittaa, että
valmistuksen vastuulliseen on voitu kiinnittää huomiota ympäristömerkistä
huolimatta. Vastuullisen tuotteen tunnistaminen helpon merkinnän kautta ei
kuitenkaan ole älypuhelimen kohdalla tällä hetkellä mahdollista.

2.3 Arvoketju
Michael Porter esitteli mallin arvon muodostuksesta kirjassaan ”Competitive
Advantage” vuonna 1985. Arvoketjun ajatuksena on tuottaa kilpailukykyä ja lisätä
tuottavuutta. Malli pyrkii myös lisäämään ymmärrystä siitä, kuinka eri toiminnot
tuottavat tuotteeseen arvoa ja kuinka ne vaikuttavat toisiinsa. Arvoketjun
kuvaamaan prosessiin sisältyvät sekä tuotannon vaiheet, jotka lisäävät tuotteeseen
arvoa, että tukitoimintoja, joita ilman ketju ei voi toimia. Arvoketju tarkastelee
tuotteen muodostumista raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi myyntivaiheeseen ja
jälkimarkkinointiin asti (ks. kuvio 12). (Presutti & Mawhinney 2013, 2, 20-21.)

Kuvio 12. Michael Porterin (1985) malli arvoketjusta. (Presutti & Mawhinney 2013, 2,
muokattu.)
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Malli on yhä toimiva tapa tarkastella yrityksen tuotannon vaiheita, ja tarkastelulla
pyritään tehokkuuteen. On huomattava, että nykyään arvoketjun toimivuutta ei
arvostella ainoastaan taloudellisen menestyksen perusteella, vaan rinnalle ovat
nousseet myös sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmat (Presutti & Mawhinney
2013, 20-21).

Monet tuotteet valmistetaan useiden yritysten yhteistyönä niin, että jokainen
tuottaa valmiiseen tuotteeseen oman vaiheensa. Myös tällöin tuotteen valmistusta
voidaan tarkastella arvoketjun kautta. Yritys voi toimia arvoketjussaan
vastuullisuuden edelläkävijänä tukien muuta ketjua kestävään suuntaan tai
valitsemalla kumppaninsa lähtökohtaisesti vastuullisesta näkökulmasta (Presutti &
Mawhinney 2013, 105-106). Useiden yritysten muodostama globaali arvoketju luo
mahdollisuuksien ja säästöjen lisäksi myös riskejä, joiden hallinta voi olla paikallisia
riskejä työläämpää ja aiheuttaa yllättäviä kustannuksia (Boldt 2008, 62, 67).
Valmistuksen tapahtuessa globaalissa arvoketjussa laajentuu yritysten vastuupiiri ja
yritysten tulee hallita myös muissa vaiheissa tapahtuvaa vastuullisuutta (Niskala ym.
2019, 12).

2.3.1 Älypuhelimen globaali arvoketju
Älypuhelimella on globaali arvoketju, joka koostuu useiden eri maissa sijaitsevien
yritysten yhteistyöstä. Globaali kauppa on voimistunut merkittävästi 90-luvulta
alkaen aiheuttaen hyötyjä ja haittoja alueille, joita se on koskettanut (Blowfield &
Murray 2011, 109-111). Verkostomainen toiminta on nykyään tavoiteltavaa, sillä se
vähentää kustannuksia ja edesauttaa menestystä lisääntyneen joustavuuden,
kustannustehokkuuden ja nopean läpäisyajan vuoksi (Virolainen & Hallikas 2009,
218). Apple on esimerkiksi määritellyt tavoitteeksi ohuen ja joustavan toimitusketjun
(Parella 2014, 780). Monimutkaisista arvoketjuista voidaan rakentaa
yksinkertaistettuja malleja, Fairphone on kuvannut oman arvoketjunsa rakennetta
liitteessä 2.

Monet yritykset ovat taloudellisesti suurempia kuin osa valtioista ja taloudellinen
koko tuo mukanaan valtaa ja vastuuta (Lämsä 2008, 47). Globaaleilla toimijoilla
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haasteena on kaksoisstandardien ongelma eli yritysten tulee päättää, minkä maiden
lakeja ja eettisiä standardeja toiminnassa eri alueilla noudatetaan. Yritysvastuun
hallinta globaalin arvoketjun tuotteessa on erityisen haastavaa. Hyvin johdettuna se
kuitenkin luo positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja sitä kautta alentaa
kustannuksia yritykselle sekä varmistaa pitkän aikavälin toimintamahdollisuuden.
Keskeistä globaalin arvoketjun yritysvastuulle on oman arvoketjun välittömien ja
välillisten vaikutusten sekä vastuun kantamisen jakautumisen ymmärtäminen.
Arvoketjussa toimivilla suurimmilla toimijoilla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa
muihin, sillä heillä on eniten neuvotteluvaltaa. (Niskala ym. 2019, 24, 50-52.) Voidaan
myös nähdä, että arvoketjussa yrityksellä on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa niihin
toimijoihin, joihin se on suoraan yhteydessä.

Kuvio 13. Älypuhelimen arvoketju

Soveltamalla Porterin arvoketjun mallia sekä yritysten kuvaamia arvoketjuanalyyseja
voidaan rakentaa yksinkertaistettu malli älypuhelimien arvoketjusta (ks. kuvio 13).
Karkeasti voidaan ajatella tuotannon jakautuvan kolmeen eri vaiheeseen.
Ensimmäinen keskittyy raaka-aineiden tuottamiseen, esimerkiksi älypuhelimien
valmistuksessa käytetään noin yli 70 metallia ja muuta alkuainetta (Sitra 2019). Näitä
tuottavat kaivokset sijoittuvat eri puolille maailmaa (ks. kuvio 14), mutta niitä
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voidaan tuottaa myös kierrättämällä. Toisessa vaiheessa voidaan nähdä teknologiaan
liittyvät vaiheet eli komponenttien valmistus ja laitteen kokoaminen, johon osallistuu
useita eri yrityksiä. Esimerkki puhelimen komponenttiverkostosta nähdään liitteessä
1. Kolmas vaihe on tuotteen myynti, joka järjestää yhteydet tehtailta myyntimaihin ja
suhteet asiakkaisiin. Tämä vaihe voidaan jakaa brändiyhtiöihin sekä tukku- ja
jälleenmyyntiin. Jokaisessa vaiheessa on lukuisia kilpailevia yrityksiä ja jokaisessa
älypuhelinarvoketjussa on satoja tai tuhansia yrityksiä. Liitteessä 3 nähdään
Samsungin arvoketjuanalyysi ja voidaan huomata globaali mittakaava, joka jakautuu
moniin maihin ja useisiin eri toimintoihin (Dudovskiy 2017). Analyysissa ei ole
huomioitu raaka-aineiden valmistajia, jotka lisäisivät toimialueita.

Kuvio 14. Euroopassa käytettävien tuotteiden kriittisten raaka-aineiden
alkuperämaat (Euroopan komissio 2013, muokattu).

Aasia on tärkeä alue elektroniikan komponenttien valmistuksessa ja laitteet
kokoamisessa. Työvoimakustannukset ovat Aasiassa halpoja ja komponentteja
valmistavat yritykset hakevat kilpailuetua toimimalla näillä alueilla. Valtiot tekevät
sijoituksia tukeakseen yritysten toimintaa ja lainsäädännöllä sekä alhaisella
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veroasteella halutaan houkutella yrityksiä. Koulutustarjontaa väestölle on lisätty,
jotta elektroniikkasektorille voidaan tarjota tarpeeksi osaavaa henkilökuntaa. On
nähtävissä, että alueet tavoittelevat laajempaa asemaa elektroniikkatuotteiden
arvoketjuissa. (Goes&Dijk 2012, 165, 188-189, 193.) Kilpailu paikasta arvoketjussa voi
ajaa valtioita tarjoamaan yrityksille mahdollisuutta toimia alemman laillisen
vastuullisuuden tasolla.

Älypuhelimen globaali arvoketju vaatii myös tukitoimia, kuten logistiikkaa. Sitra on
selvittänyt älypuhelimissa käytettävän koboltin kulkeman matkan koko arvoketjun
aikana ja päätynyt laskelmaan, jossa matkaa kertyy n. 30 000 km (Sitra 2019). Koska
arvoketjussa toimivat yritykset ja asiakkaat toimivat eri mantereilla, ovat raakaaineiden ja tuotteiden kuljetusmatkat pitkiä. Logistiikka aiheuttaa osansa
älypuhelimen hiilijalanjäljestä.

Muina yritysvastuun kannalta tärkeinä tukitoimintojen vastuuvaikutuksina voidaan
ymmärtää markkinoinnin tuottaman mielikuvan aitous sekä talouden osalta
tilintarkastuksen merkitys ulkopuolisena arvioijana organisaation toiminnasta ja
taloudesta laadittuihin asiakirjoihin liittyen. On huomattava, että vaikka arvoketjun
tarkastelu rajautuu myyntihetkeen on sen aikaisilla toimilla vaikutusta tuotteen
elinkaaren loppupään tapahtumiin. Tuotteen suunnittelussa, jälleenmyynnissä ja
markkinoinnissa voidaan esimerkiksi huomioida vastuullisuuteen liittyviä asioita
(Harmaala & Jallinoja 2012, 121).

2.3.2 Yritysvastuuseen vaikuttaminen arvoketjussa
Älypuhelimen arvoketju on erittäin laaja sisältäen monia maanosia, maita, yrityksiä ja
miljoonittain työntekijöitä sekä muita sidosryhmiä esimerkiksi asiakkaita.
Kansainväliset standardit alleviivaavat yritysten vastuuta selvittää toiminnan
vaikutuksia arvoketjussaan, tästä huolellisuusvelvoitteesta käytetään termiä due
diligence (Niskala ym. 2019, 11). On ymmärrettävä, että vaikutusmahdollisuudet ovat
rajalliset. Aaltonen ja Junkkari (2003, 261) näkevät, että lojaalisuus ja luottamus ovat
arvoketjussa tärkeitä eikä kaikki voi perustua kirjalliselle sopimiselle. Voi olla myös
houkuttelevaa toimia toisen maan alempaa vastuullisuutta vaativan normiston
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mukaisesti. Paras käytäntö on kuitenkin pyrkiä yleismaailmallisesti tunnustettuun
vastuullisuuteen, huomioiden paikallisen kulttuurin erityispiirteet (Vuori 2008, 52,
54). Yritykset kuitenkin voivat monin toimin edistää arvoketjun vastuullisuutta
lisätäkseen yritysvastuun kautta saatavia hyötyjä sekä torjuakseen riskejä.
Globaalissa arvoketjussa on kuitenkin kymmeniä yrityksiä ja miljoonia työntekijöitä,
jolloin haaste vastuullisuuden läpiviennistä on vaikea.

Kirjallisuudesta voidaan tunnistaa tapoja, joilla yritykset vaikuttavat vastuullisuuteen
arvoketjussa. Yritysvastuuseen liittyvä kirjallisuus kuitenkin keskittyy tarkastelemaan
yritysten omaa vastuullisuutta ja arvoketjuun vaikuttavat toimet ovat sivuroolissa.
Erityisen tärkeä on yhteistyön aloittamisen vaihe, jolloin yhteistyökumppani
kannattaa arvioida tarkasti. Tyypillinen käytäntö tarkasteluun on auditointi.
Yritysvastuun auditoinnissa läpi käydään yhteistyökumppanin rehellisyyttä,
ympäristötietoisuutta, henkilöstöpolitiikkaa, yhteiskunnallista ja sosiaalista
vastuullisuutta sekä liikeideaa (Aaltonen & Junkkari 2003, 191-194). Samoja asioita
voidaan lukea vuosikertomuksista, mutta silloin ne tulisi olla ulkopuolisen auditoimia,
jotta tietoon voidaan luottaa (Mts. 194). Yritys vaikuttaa aina arvoketjuunsa ja
toimialaansa myös esimerkin kautta. Yritys voi olla reilu asiakas, edesauttaa
vastuullisia käytäntöjä sekä sosiaalisen ja ympäristöarvojen sisällyttämistä osaksi
arvoketjua (Blowfield & Murray 2011, 11). Edelläkävijät asettavat tavoitteet, joihin
muut vastaavat. Mikäli yritysvastuu ei ole yrityksen keskiössä, se voi seurata
arvoketjun muiden toimijoiden, kilpailijoiden ja tärkeimpien sidosryhmien
vaatimuksia, jotta se pystyy vastaamaan haasteeseen ajoissa.

2.3.3 Yritysvastuun haasteet älypuhelimen arvoketjussa
Jotta voimme ymmärtää millaisiin haasteisiin yritysvastuulla vastataan älypuhelimen
arvoketjussa, voidaan tarkastella julkisesti esitettyä kritiikkiä. Yritysvastuu on
luonteeltaan vapaaehtoista ja yritysten itsensä toteuttamaa toimintaa. Media,
kansalaisjärjestöt, tutkijat ja valtiot tarkkailevat yritysten toimintaa ja tuovat esiin
havaitsemiaan epäkohtia. Nämä tahot toimivat keskustelun vastavoimana. Valtiot
valvovat virallisesti laillisuuden toteutumista ja havaitut epäkohdat voivat johtaa
uusien lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden luomiseen. Kansalaisjärjestöt ja
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tutkijat nostavat esiin omia havaintojaan. Nykyisin myös tavallisen kansalaisen tai
kuluttajan on mahdollista helpommin nostaa esiin havaintojaan epäkohdista
sosiaalisen median kautta virallisten väylien lisäksi. Näkyvin keskustelu käydään
mediassa, joka nostaa esille omien huomioidensa lisäksi muiden tahojen havaintoja.
Seuraavaksi tarkastellaan millaisia asioita yritysten ulkopuoliset tahot ovat nostaneet
esiin älypuhelimen arvoketjuun liittyen.

Viime vuosina sekä valtioiden tutkimuslaitokset esimerkiksi Sitra sekä Euroopan
komissio ja kansainväliset kansalaisjärjestöt, kuten Amnesty ja Afrewatch, ovat
kritisoineet älypuhelimissa käytettävän koboltin tuotantoon liittyvää vastuullisuutta.
Kaivoksiin kerrotaan liittyvän heikot ja vaaralliset työolosuhteet, työntekijöiden
kuolemia ja lapsityövoimaa. Yrityksistä mediat mainitsevat Huayou Cobaltin, joka
käsittelee metallin ja toimittaa edelleen elektroniikkateollisuudelle. Järjestöt ovat
pyytäneet älypuhelinvalmistajilta selvityksiä koboltin alkuperästä, mutta valmistajat
eivät ole halunneet kertoa toimittajiaan. (Kerola 2016.) Euroopan parlamentti on
myös ilmaissut huolensa maametallien kaivoksiin liittyvistä ongelmista ja
vaikutuksista alueilla oleviin aseellisiin konflikteihin. Sen seurauksena on syntynyt
sertifiointi, jolla kulutustuotteiden valmistajat voivat kertoa mineraalien alkuperän.
Euroopan parlamentilla on mahdollisuus vaatia ongelmallisille aloille Euroopan
laajuinen due diligence-prosessi eli riskeihin ja vastuisiin liittyvä kolmannen
osapuolen tekemä sertifiointi, joka koskisi erityisesti metallien tuotantoa, tällä
hetkellä se on vapaaehtoista. (Euroopan parlamentti 2015.)

Useat mediat uutisoivat 2010 älypuhelimia kokoavan taiwanilaisen Foxxconin
tehtaan työntekijöiden itsemurhista. Syyksi itsemurhiin kerrottiin työolot, joissa
yhdistyivät kovat paineet, ylipitkät päivät ja huono palkka. Tehtaan palveluita
käyttivät mm. iPhone, Nokia ja Sony. (Parella 2014, 767; Yle 2010.)
Älypuhelinyhtiöiden toimintaan liittyen on uutisoitu myös verosuunnittelusta eli
taloudellisen vastuun kiertämisestä käyttämällä eri maiden verolainsäädäntöjen
heikkoja kohtia (Bowers 2017).

Älypuhelimella on myös merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kaivostoiminta
vahingoittaa ympäristöä suoraan niillä alueilla, joissa maametalleja tuotetaan.
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Euroopan parlamentin tietojen mukaan 80 % ympäristön saastumisesta johtuu
suunnitteluvaiheessa tehdyistä päätöksistä (Ekosuunnitteludirektiivi:
energiatehokkuutta ja kierrätettävyyttä 2018). Lisäksi älypuhelimen hiilijalanjälki on
merkittävä. Osa älypuhelimen hiilijalanjäljestä syntyy käytön yhteydessä tai välillisesti
palveluiden tuotannon kautta, mutta valmistukseen käytetään paljon päästöjä
aiheuttavaa energiaa. On esitetty, että tietotekniikka-ala tuottaa 3-4 % maailman
hiilidioksidipäästöjä, josta 10 % muodostuu älypuhelinten tuotannosta ja käytöstä
(Laakso & Terävä 2019). Vertailukohtana nostetaan esiin lentoliikenne, jonka osuus
maailman hiilidioksidipäästöistä on 2 % (mts.). Suurin osa älypuhelimen
ympäristökuormasta syntyy uutisten mukaan valmistuksen sekä hävityksen
yhteydessä. European Environmental Bureaun laskelman mukaan 72 %
ilmastopäästöistä syntyy käytön ulkopuolella. (Jokinen 2019.)

Greenpeace on tarkastellut suurimpien elektroniikkayritysten ympäristövaikutuksia
ja viimeisin raportti on valmistunut 2017. Mukana tarkastelussa on suurin osa
älypuhelinvalmistajista. Tarkastelu kiinnittää erityisesti huomiota energian käyttöön,
raaka-aineiden käyttöön ja kemikaaleihin. Erityishuomioina mainitaan mm.
läpinäkyvyyden puuttuminen toimitusketjuissa, toimitusketjun suuren energian
käytön, uusiutumattoman energian käytön ja suuren hiilijalanjäljen ja kemikaalien
käytön seurannan puutteet. Myös vaikuttaminen elektroniikkajätteen syntymiseen
vaatii toimia. Järjestö on antanut yrityksille amerikkalaiset kouluarvosanat (A-F)
toiminnasta ja parhaiten tarkastelussa menestyivät Fairphone arvosanalla B ja Apple
arvosanalla B-. Muut mukana olleet älypuhelinvalmistajat saivat arvosanat asteikon
loppupäästä D-F. Raportissa kerrotaan, että monet yrityksistä ovat julkaisseet
eettiset ohjeet ja tekevät auditointeja arvoketjussa toimiviin yrityksiin kehittääkseen
toimintaa. Saman aikaisesti katetta leikataan, jolloin vastuullisen toiminnan
mahdollisuudet heikkenevät. (Guide to Greener Electronics 2017, 3-9.)

Älypuhelimen käyttöturvallisuuteen liittyy myös kritiikkiä. 2017 uutisoitiin Samsungin
uuden puhelinmallin räjähtävistä akuista. Samsung raportoi käytettyjen akkujen
olleen alunperin viallisesti suunnitelluiksi ja valmistetuiksi. (Pöllänen 2017.)
Matkapuhelinten on huomattu olevan myös merkittävin radiotaajuisen säteilyn
lähde, jota säteilyturvakeskus STUK tutkii. Tuotteen muotoilulla ja lisälaitteilla
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voidaan vaikuttaa altistukseen (Matkapuhelin on merkittävin radiotaajuisen säteilyn
lähde 2015). Toistaiseksi laitteet ovat hyvin samankaltaisia ulkonäöltään.

Älypuhelimien arvoketjuun kohdistuu monenlaista kritiikkiä. Erityisesti isoja ongelmia
on ilmennyt tuotannon alkupäässä, jossa toiminta on pääasiallisesti kehittyvissä
maissa Afrikassa ja Aasiassa. Parella (2014, 780) toteaakin, että hyödyt kerätään
loppupäässä ja riskit realisoituvat alkupäässä.

3 Tutkimuksen toteutus
Tutkija voi tarkastella valitsemaansa ilmiötä monin eri tavoin eli tutkimusmetodein.
Tutkimustulos voi olla erilainen riippuen valitusta metodista. Tutkijan on sen vuoksi
kerrottava ja perusteltava valintansa selkeästi, jotta voidaan ymmärtää, miten
tutkimustulokseen on päästy. Yleisesti tutkimus jaetaan määrälliseen eli
kvantitatiiviseen ja laadulliseen eli kvalitatiiviseen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara
2009, 136-137). Molemmissa tutkimussuuntauksissa on useita eri metodeja, joista
tutkija voi valita sopivimman. Joskus valintana voi olla myös eri tutkimustapoja
esimerkiksi määrällistä ja laadullista yhdistelevä tapa eli mixed method recearch
(MMR) (Tuomi & Sarajärvi 2018, 138). Tämä tutkimus on laadullinen empiirinen
tutkimus yritysvastuusta. Liiketalouden työnä sen tavoitteena on tuottaa tietoa
suomalaisille yrityksille, jotka pohtivat yritysvastuuta arvoketjuun liittyen. Koskinen,
Alasuutari ja Peltonen (2008, 45) toteavat, että tutkijan tulee valita paras
tutkimusmenetelmä, mutta usein siihen vaikuttavat myös tutkijan tiedot, kokemus ja
resurssit. Tutkimusmenetelmän valintaa tässä tutkimuksessa ohjasivat
tutkimusongelman luonne, tutkimuskohteen tuntemattomuus ja resurssit.
Laadullisella tutkimustavalla voidaan parhaiten hahmottaa ennalta tuntematonta
ilmiötä.

Tämä opinnäytetyö tarkastelee siis yritysvastuuta älypuhelimen arvoketjussa.
Laadullinen tutkimus pyrkii todellisen elämän kuvaamiseen mahdollisimman
kokonaisvaltaisesti ja aineistossa tarkoituksenmukaisesti valittujen tutkittavien
näkökulmat pääsevät esille (Hirsjärvi ym. 2009, 161, 164). Laadullisessa
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tutkimuksessa tutkija on kiinnostunut millaisia merkityksiä tutkimuksen kohteena
olevat antavat tutkittavasta asiasta (Kiviniemi 2015, 80). Koska arvoketjussa
ilmenevästä yritysvastuusta oli ennalta saatavissa hajanaisia mainintoja ja asiaa ei
tunnettu tarkasti, mahdollisti laadullinen tutkimus tarkastelun, jossa nähdään, miten
yritykset kertovat itse arvoketjun yritysvastuusta. Tämä tutkimus toteutettiin
huhtikuun 2019 ja helmikuun 2020 välillä (ks. kuvio 15).

Kuvio 15. Opinnäytetyön eteneminen

Laadullinen tutkimus tarvitsee aina teorian ja sitä tarvitaan sekä tutkittavan aiheen
ymmärtämiseen, että tutkimuksen metodin ymmärtämiseen ja luotettavuuden sekä
etiikan ymmärtämiseen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 23). Tutkimuksen taustaksi kerättiin
laajasti teoriaa monista lähteistä. Teoriassa huomioitiin myös aineiston mahdollinen
vinouma tuomalla esiin aiemmin esitettyä kritiikkiä. Tällä tavoin haluttiin varmistaa
vastuullisuuden eri näkökulmien ja ongelmien esiintulo.

Tutkimukseen liittyy paljon huomioitavia asioita, joista osa on luonteeltaan
käytännöllisiä ja toiset tutkimuksen filosofiaan liittyviä. Tutkijan tulee olla kriittinen,
looginen, järjestelmällinen, pyrkiä yksinkertaiseen esittämiseen ja ottaa huomioon
eettiset näkökulmat tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Tieteen filosofiaan liittyen
tutkijan tulee pohtia ontologiaa eli käsityksiä tutkimuskohtesta, epistemologiaa eli
tieto-opillista tarkastelua, logiikkaa eli todistamisen periaatteita ja teleologiaa eli
tutkimuksen tarkoituksen perustelua. (Hirsjärvi ym. 2009, 128-131.) Tätä tutkimusta
suunniteltaessa ja toteutettaessa on pyritty ottamaan huomioon nämä näkökulmat.
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3.1 Tutkimusongelma
Tutkimuksen tehtävä on vastata tutkimusongelmaan. Laadullista tutkimusta ohjaa
ennakko-olettamat, joita muodostuu tutkimuksen edetessä ja tutkimusongelma
saattaa tarkentua ja muuttaa suuntaansa prosessin aikana (Koskinen ym. 2008, 3133; Hakala 2007, 23). Tutkimuksella on myös yleensä yksi yleisluontoinen
pääongelma, joka esitetään kysymysmuodossa ja josta on johdettu muutamia
tarkempia tutkimuskysymyksiä. Tutkimusongelma voi tutkimuksen alussa olla yleinen
ja kuvaileva, mutta tarkentuu tutkimuksen edetessä ja jalostuu tarkemmiksi
alakysymyksiksi (Koskinen ym. 2008, 38). Yritysvastuun teemaa tarkastellaan
arvoketjussa olevien yritysten näkökulmasta ja tutkimusongelma tiivistyi prosessin
aikana muotoon: ”Millaisena näyttäytyy älypuhelimen arvoketjuun vaikuttava
yritysvastuu yritysten oman raportoinnin ja viestinnän mukaan”. Tarkentavina
tutkimuskysymyksinä ovat:

1. Miten yritykset itse toteuttavat yritysvastuuta älypuhelimen arvoketjussa?
2. Kuinka yritykset vaikuttavat yritysvastuuseen arvoketjussa eli suhteessa
toisiinsa?

Tutkimuskysymyksiin etsityt vastaukset vastaavat myös varsinaiseen
tutkimusongelmaan. Tutkimusongelmista kerrottaessa tutkija esittää, miksi on
päädytty näihin kysymyksiin ja selvitetään tutkimuksen rajaus sekä pohdittava onko
vastaus mahdollista hankkia valitulla menetelmällä. (Hirsjärvi ym. 2009, 128-129,
131.) Tutkimus on rajattu koskemaan yritysvastuuta älypuhelimen arvoketjussa.
Tutkimusongelma on ajankohtainen, yhteiskunnallisesti merkittävä ja lisäksi sen
avulla on tarkoitus löytää uutta tietoa arvoketjussa ilmenevään yritysvastuuseen, jota
on käsitelty vain vähän aiemmassa teoriassa. Oli mahdollista, etteivät yritykset
raportoisi arvoketjuun vaikuttavasta yritysvastuusta, mutta se ei estä
tarkastelemasta asiaa. Myös vähäiset maininnat ovat kiinnostavia.
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3.2 Tutkimusasetelma
Tutkimusasetelma koostuu tutkimusmetodista ja aineistosta, joilla etsitään tuloksia
tutkimusongelmaan. Tutkimusasetelman kannalta on tärkeää tehdä riittävät
rajaukset, jotka ohjaavat tutkijan kiinnostavimpien tutkimuskysymysten, niihin
sopivan metodin ja aineiston äärelle. Tutkijan on tärkeää muistaa tekemänsä rajaus,
sillä tutkimuksen edetessä eteen tulee mielenkiintoisia tietoja, jotka tulee jättää
huomiotta rajauksen vuoksi. (Kiviniemi 2015, 77.) Tutkimus rajautui kuvion 1
mukaisesti yritysvastuuseen, arvoketjuun ja älypuhelimeen ja tutkimusongelma sekä
-kysymykset tarkensivat rajausta. Esiin tulleet muut mielenkiintoiset asiat joko
sivuutettiin tai tuotiin esille jatkotutkimusehdotuksissa. Täydellistä
tutkimusasetelmaa ei ole olemassa ja tutkijan tulee tehdä valinnat, joilla pystyy
vastaamaan tutkimusongelmaan (Patton 2015, 256). Tässä tutkimuksessa tuloksia
päätettiin etsiä laadullisella sisällönanalyysilla arvoketjun vastuullisuusraporteista.
Näitä käsitellään tarkemmin seuraavissa luvuissa.

3.2.1 Tutkimusmetodi
Tutkimusmetodi on se menetelmä, jolla parhaiten päästään haluttuun
lopputulokseen eli se määrittää millaista tietoa etsitään ja mistä sitä voidaan saada.
Tutkimusongelma ja -metodi liittyvät tiukasti toisiinsa. (Hirsjärvi ym. 2009, 132, 184.)
Laadullisen tutkimuksen alla on lukuisia eri metodeja, joilla kaikilla on omat
erityispiirteet. Kaiken kirjallisen dokumentaation analysoinnissa voidaan käyttää
tietyin rajauksin sisällönanalyysia, jolle keskeistä on merkitysten ja ydinkäsitysten
tunnistaminen aineistosta (Patton 2015, 67). Tässä tutkimuksessa metodina
käytettiin sisällönanalyysia, sillä se soveltui menetelmänä kirjallisen aineiston
käsittelyyn ja merkitysten etsimiseen.

Sisällönanalyysi on aineiston analyysin metodi. Se on myös pohjana monissa muissa
laadullisen tutkimuksen metodeissa. Metodissa aineistoa analysoidaan
systemaattisesti ja objektiivisesti, jonka jälkeen tehdään johtopäätöksiä. Tekstistä
pyritään etsimään merkityksiä. Sisällönnanalyysin vaiheet ovat päätös aineiston
kiinnostavista piirteistä, näiden asioiden kerääminen erilleen aineistosta,
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luokitteleminen, teemoitteleminen ja tyypittely ja yhteenvedon kirjoittaminen.
Sisällönanalyysin rinnalla voidaan käyttää sisällönerittelyä, joka mahdollistaa myös
määrien kuvaamisen eli kvantifioinnin. Sisällönerittelyn tulisi olla kuitenkin vain
apuvälineenä varsinaisen sisällönanalyysin ollessa keskiössä. Kvantifiointi voi
kuitenkin tuoda sisällönanalyysin rinnalle tärkeää lisätietoa kertomalla eri käsitteiden
tai luokkien yleisyydestä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 96, 103-105, 117, 119, 137.) Tässä
tutkimuksessa pääpaino on sisällönanalyysissa ja määrällinen tarkastelu on
havaintojen yleisyyden kuvailun tasolla. Aineiston kiinnostavat piirteet ovat ne, jotka
vastaavat tutkimusongelmaan ja -kysymyksiin. Aineiston luokittelu ja analyysi on
kuvattu erikseen omissa luvuissaan.

3.2.2 Aineiston valinta
Tutkimusta aloittaessa on varmistettava, että käytössä on riittävän hyvä aineisto ja
siihen sopiva tutkimusmenetelmä (Hakala 2018, 14). Laadullisessa tutkimuksessa
aineisto on tyypillisesti haastatteluita, havainnointia, kyselyitä tai kirjallisia lähteitä ja
niitä voidaan käyttää joko vaihtoehtoisesti tai rinnakkain (Patton 2015, 14; Tuomi &
Sarajärvi 2018, 83). Tutkija voi kerätä aineiston itse tai käyttää valmiita aineistoja ja
kerätessä, tulisi pyrkiä aina parhaaseen ratkaisuun. Aineiston tuottaminen itse ei ole
aina tarkoituksen mukaista vaan tutkijan on hyvä tarkastella myös olemassa olevia
valmiita aineistoja. (Hirsjärvi ym. 2009, 177-186; Koskinen ym. 2008, 130.)
Tutkimusta suunniteltaessa tiedettiin, että yritykset raportoivat vastuullisuudesta.
Tutkimusongelman tarkennuttua päätettiin hyödyntää olemassa olevaa kirjallista
aineistoa, sillä sen ymmärrettiin sisältävän tietoa, josta voitaisiin tehdä
tutkimusongelmaan sopivia havaintoja ja tulkintoja. Materiaalin etuna oli myös sen
saatavuus ja käsiteltävuus.

Yritykset tuottavat monenlaisia dokumentteja kuvaamaan toimintaansa ja
prosessejaan. Kirjalliset lähteet voidaan jaotella akselilla henkilökohtainen ja
institutionaalinen sekä salainen ja julkinen. Kirjalliset materiaalit ovat tehokkaita
käsiteltävyyden, luettavuuden ja säilytettävyyden vuoksi. On kuitenkin huomioitava,
etteivät ne tavallisesti vastaa tutkittavaan ongelmaan. (Koskinen ym. 2008, 131, 133,
142.) Valittu materiaali oli kirjallisessa muodossa ja se oli institutionaalista ja julkista.
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Haittapuolina oli materiaalin mahdollinen kritiikittömyys. Valittu aineisto käsitteli
kuitenkin tutkimusongelmaan liittyviä asioita, sillä sitä oli tuotettu sidosryhmille
vastuullisuuskuvaukseksi. Aineistoksi voitiin valita vain Suomen ja Englannin kielistä
materiaalia. Tämä ei kuitenkaan rajannut aineistoa ulos, sillä kaikki löydetty
materiaali oli näillä kielillä.

Aineiston valinnassa tutkija käyttää harkinnanvaraisuutta ja se voi olla määrällistä
tutkimusta pienempi, sillä tulkinnan rooli on suurempi. Aineistoa valitessa tulee
päättää myös etsiikö aineistosta yhtenäisyyksiä vai erityispiirteitä. (Tuomi & Sarajärvi
2018, 97-98, 102.) Tutkijan tulee myös pohtia millainen aineisto on riittävä ja Eskola
ja Suoranta (1998) ovat esittäneet tähän liittyen saturaation käsitteen, jolloin
materiaalia hankitaan niin kauan, ettei tutkimusongelman kannalta uutta tietoa enää
esiinny (Hirsjärvi ym. 2009, 182). Saturaation tavoittelu ei ollut tarkoituksen mukaista
tässä tutkimuksessa. Aineistosta etsittiin erityispiirteitä, sillä tutkimuksella pyrittiin
löytämään tuloksia ilmiöstä, jota ei tarkkaan tunnettu. Erityispiirteiden löytämisen
vuoksi aineistoksi valittiin mahdollisimman heterogeeninen joukko yrityksiä.

Aineiston valinnassa käytettiin harkinnanvaraisuutta. Arvoketjua tarkasteltiin
suomalaisesta näkökulmasta jotta tuloksia voidaan hyödyntää suomalaisissa
yrityksissä. Mukaan valittiin suurimmaksi tunnistetut toimijat ja erilaista näkökulmaa
edustava yritys jos sellainen pystyttiin tunnistamaan. Ilmiö oli laaja ja aineiston
riittävyys varmistettiin eri arvoketjun vaiheiden ja erilaisten yritysten
vastuullisuusraporttien valinnalla aineistoon. Älypuhelinten arvoketjuissa toimii
tuhansia yrityksiä, joten aineisto on kapea. Tutkimusongelmaa tarkasteltiin tässä
hetkessä ja aineistoksi valittiin uusimmat julkaisut.

Mukaan valittiin 21 yritystä, joista arvoketjun loppupään yritykset ovat Suomessa
toimivia ja älypuhelin brändit Suomessa myynnissä olevia. Tarkastelua tehtiin
suomalaisesta näkökulmasta ja ensisijaisesti aineistoa kerättiin Suomen tai Euroopan
alueelle toteutetuilta kotisivuilta silloin, kun valinta oli mahdollinen. Mukaan valitut
yritykset edustivat kaikkia arvoketjun eri vaiheita ja jokaisesta arvoketjun vaiheesta
valittiin kolme yritystä ja tukitoiminnoista kaksi yritystä. Valitut yritykset eivät
muodosta kokonaista arvoketjua, koska tietoa kokonaisesta arvoketjusta ei ole
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saatavilla. Jokainen yritys edustaa tässä tutkimuksessa arvoketjun oman vaiheen
yritystä.

Raaka-ainetuottajia edustamaan valittiin uutisissa kritiikkiä saanut kaivosyhtiö
Huayou Cobaltin sekä Glencore, jotka median tietojen mukaan toimittavat metalleja
elektroniikkateollisuudelle, lisäksi mukaan valiittiin kierrätystä ja kestävyyttä
korostava Stena Metal International. Älypuhelinten komponenttivalmistajista oli
vaikein saada ennalta tietoa, sillä ne eivät nousseet taustatarkastelussa esiin
vastuullisuuden suhteen ja sen vuoksi mukaan valittiin satunnaisesti kolme yritystä:
Micron, Toshiba ja Chimei. Kokoavista tehtaista yrityksistä mukaan löydettiin kaksi,
Pegatron ja Foxxcon, joista etenkin jälkimmäiseen on liitetty kritiikkiä mediassa. Osa
puhelimista kootaan myös brändiyritysten omissa yksiköissä.

Älypuhelinbrändeistä mukaan valittiin yhdysvaltalainen Apple, etelä-korealainen
Samsung ja hollantilainen Fairphone. Kaksi ensimmäistä ovat monikansallisia, mutta
lähtöisin erilaisista kulttuureista ja ovat markkinoiden johtavia brändejä. Fairphone
on eettisistä näkökulmia esiintuova uusi toimija alalla. Tukkukaupasta mukaan
valittiin kolme suurinta Suomessa toimivaa yritystä Also Finland Oy, F9 Distribution
Oy ja Techdata Finland Oy. Jälleenmyyjistä mukaan valittiin kolme suurta toimijaa,
jotka edustavat erilaisia älypuhelimia myyviä tahoja: operaattoreista Elisa Oyj,
kuluttajakaupan toimijoista Verkkokauppa.com Oyj ja yrityskaupan toimijoista Atea
Finland Oy.

Tukipalveluilla on tärkeä rooli arvoketjussa ja niitä edustamaan valittiin kaksi suurta
logistiikkayritystä sekä tilintarkastusyhteisöä, nämä yritykset ovat DHL ja Posti sekä
PricewaterhouseCoopers Oy (PWC) ja Deloitte. Teknisestä kehittämisestä,
henkilöstöhallinnosta, markkinoinnista tai muista tukipalveluista ei pystytty
tunnistamaan yrityksiä, jotka voisivat liittyä älypuhelimen arvoketjuun ja sen vuoksi
niistä ei kerätty aineistoa.
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3.2.3 Aineiston kerääminen
Aineisto kerättiin viikolla 51 vuoden 2019 lopussa. Yritykset olivat julkaisseet
runsaasti materiaalia ja aineistoa kertyi paljon. Jokaiselta yritykseltä valittiin joko
vastuullisuusraportti, vuosikertomus tai kotisivujen vastuullisuussivut. Aineistoksi
löytyi 22 erilaista dokumenttia (ks. kuvio 16). Aineiston keruussa ongelmaksi ei
muodostunut ennalta arvioitu tiedon puuttuminen, vaan aineiston runsaus tai
vähyys, erilaiset dokumenttimuodot sekä erilaisten nimikkeiden käyttö (ks. kuvio 17).
Aineiston keruussa jouduttiin siis tekemään valintoja. Etenkin älypuhelinyritykset
(Apple, Samsung ja Fairphone) tarjosivat runsaasti erilaista materiaalia ja
vastuullisuudesta oli oma kotisivujen kokonaisuus, joissa oli blogitekstejä, videoita,
valokuvia, kertomuksia, tietoa palkinnoista ja paljon erilaisia dokumentteja, kuten
eettisiä ohjeita, toimittajaluetteloita, mineraalien alkuperätietoja, orjuuteen ja
pakkotyöhön liittyviä selvityksiä ja vaatimuksia toimittajille.

Kuvio 16. Tutkimuksen aineistot

Toiset yritykset julkaisivat pelkän raportin yritys- tai yhteiskuntavastuusta, kestävästä
kehityksestä tai vuosikertomuksen ja tällöin kotisivujen sisältö oli vähäistä.
Yritysvastuuseen liittyviä asioita raportoitiin myös erilaisilla nimikkeillä, kuten
vaikuttavuusraportti (Impact report), yritysvastuukatsaus, sosiaalinen ja
ympäristöraportti (Social and environmental report) ja toimittajien vastuullisuus
(Supplier responsibility). Jotkut yritykset olivat toteuttaneet pelkät kotisivut ilman
erillistä raporttia. Ainoastaan yksi yritys F9 Distribution Oy ei julkaissut mitään
vastuullisuuteen liittyvää ja se jäi tarkastelun ulkopuolelle.
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Tarjolla olleesta materiaalista valinnat tehtiin seuraavasti. Mikäli yritys tai konserni,
johon se kuuluu, oli tuottanut yritysvastuu-, yhteiskuntavastuuraportin tai
vuosikertomuksen, jossa käsiteltiin yritysvastuuta, se valittiin aineistoksi ja muu
materiaali jätettiin ulkopuolelle. Tämä tehtiin vertailtavuuden vuoksi, vaikka on
olemassa riski, että yritys on käsitellyt tutkimuksen osalta kiinnostavaa tietoa jossain
muussa julkaisemassaan materiaalissa. Jos tarjolla oli eri maanosille omat raportit,
valittiin Suomessa tai Euroopassa julkaistu versio. Mikäli yritys, joka ei ollut tuottanut
yritys- tai yhteiskuntavastuuraporttia, mutta oli tuottanut vastuullisuudesta kertovan
raportin jollain muulla nimellä tai jos se keskittyi vain yhteen vastuullisuuden osaalueeseen se valittiin mukaan aineistoksi. Niiden yritysten kohdalta, jotka eivät olleet
tuottaneet raporttia, mutta olivat käsitelleet aihetta kotisivullaan, valittiin aineistoksi
nämä tekstit ja kuvat erilliseen word-dokumenttiin kopioiden. Aineiston kuvaus on
esitetty kuviossa 17.

Kuvio 17. Tutkimuksen aineisto kerättiin yrityksiltä, jotka edustavat arvoketjun eri
vaiheita

3.2.4 Aineiston analyysi
Analyysin suunnittelu on tehtävä ennen aineiston keruuta, jolloin voidaan hankkia
tarkoituksenmukaista aineistoa ja analyysi mahdollistuu (Tuomi & Sarajärvi 2018, 77).
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Tässä tutkimuksessa suunnitelma analyysista oli mietitty valmiiksi ennen aineiston
keruuta. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysi alkaa usein jo keruuvaiheessa
ja alkanut analyysi voi vaikuttaa aineiston keruun jatkoon (Hakala 2018, 20). Tässä
tutkimuksessa analyysi ei vaikuttanut aineiston keruuseen vaan aineisto oli
tutkimusongelmaan nähden sopivaa.

Analyysi muuttaa aineiston tuloksiksi ja sen haaste on usein laajan aineiston
järkeistäminen ja kaavojen löytäminen aineistosta (Patton 2015, 65). Aineiston
analyysissa keskeistä on aineiston luokittelu, jäsentäminen ja koodaaminen
vähitellen syklisesti toistaen lopulliseksi analyysiksi (Kiviniemi 2015, 83; Patton 2015,
630; Rantala 2015,110-112). Tämän tutkimuksen anayysi toteutettiin
sisällönanalyysilla, jossa aineistosta tunnistetaan ja luokitellaan tutkimusongelmaan
sopivat kohdat ja ne jalostetaan tutkimustuloksiksi. Kerätty aineisto talletettiin
dokumentteina yrityksittäin. Ensimmäisellä lukukerralla dokumentteja tarkasteltiin
yleisesti ja huomattiin, että varsinkin pidemmissä raporteissa oli paljon mainintoja
oman yritysvastuun lisäksi arvoketjuun vaikuttavasta yritysvastuusta. Toisella kerralla
raporteista alleviivattiin kohdat, jotka vastaavat tutkimusongelmaan. Raporteissa oli
paljon toistoa ja tietoa, jotka rajautuivat tutkimusongelman ulkopuolelle ja ne
jätettiin merkintöjen ulkopuolelle.

Aineistosta kertyi paljon tarkasteltavia havaintoja analyysia varten. Alleviivatut
kohdat siirrettiin exceliin luokittelua varten. Siirron yhteydessä jokainen maininta
numeroitiin, jolloin nähtiin kuinka usein ne toistuivat. Pääluokkana oli
tutkimusongelmasta juontuva älypuhelimen arvoketjun yritysvastuu. Yläluokiksi
hahmottui alkuvaiheessa ”oma yritysvastuu” ja ”arvoketjun yritysvastuu” sekä
mahdollinen ”muut havainnot”. Alaluokkina käytettiin teoriassa ja raporteissa
yleisesti käytettyä jakoa sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuuseen. Nämä
kolme alaluokkaa merkittiin kaikkien yläluokkien alle. Lisäksi alaluokkana olivat
”muut havainnot”, jotka eivät sopineet tähän luokitteluun ja joista voitaisiin
muodostaa uusia luokitteluita niihin kerätyn aineiston pohjalta. Lopullisessa
luokittelussa (ks. kuvio 18) yläluokiksi täsmentyivät ulkoinen yritysvastuu ja sisäinen
yritysvastuu, jotka jakautuivat edelleen kahdeksaan alaluokkaan. Alussa mukana
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olleet ”muut havainnot” -luokat saivat kuvaavat nimet, kun aineisto analyysissa
ryhmittyi selkeiksi luokiksi.

Aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätökset ovat tutkimuksen kokonaisuus, johon
muut vaiheet ohjaavat (Hirsjärvi ym. 2009, 221). Tutkijan ajattelussa vuorottelevat
teoria ja aineistolähtöisyys ja tuloksena syntyy teoriaan nojaava, mutta mahdollisesti
myös uutta tietoa luova tulos (Tuomi & Sarajärvi 2018, 110). Juuri käsitteiden
luomisessa eli abstrahoinnissa aineisto- ja teorialähtöiset tavat eroavat toisistaan eli
muodostetaanko käsitteet teoriasta vai aineistosta käsin (mts. 133). Tutkimuksen
analyysi voi täten olla induktiivista eli aineistosta lähtevää, deduktiivista eli teoriasta
lähtevää tai abduktiivista eli teorian ohjaamaa (Rantala 2015, 115-118; Tuomi &
Sarajärvi 2018, 96- 107-108). Tämän tutkimuksen analyysi on abduktiivista eli teoriaa
ja aineistosta nousevia havaintoja yhdistelevää. Teoria ohjasi analyysia, mutta koska
yritysvastuun tarkastelua ei ole aiemmin tehty paljon arvoketjuun liittyen oli
aineistosta nousevat havainnot tärkeitä.

Toisaalta laadullisessa tutkimuksessa aineiston keruu ja teorian kehittäminen voivat
muodostua vuorovaikutteisesti. Vaikka aineiston annetaan vastata
tutkimuskysymykseen ja luovan uutta tietoa, voi olemassa oleva teoria vaikuttaa
aineiston analyysiin (Kiviniemi 2015, 79). Analyysissa mukana on myös keksimisen
logiikka, joka tuottaa aineistosta uusia ajatuksia (Tuomi & Sarajärvi 2018, 113). Koska
arvoketjuun liittyvät asiat olivat yritysvastuun kirjallisuudessa harvinaisia, oli
keksimisen logiikka pidettävä esillä ja pyrittävä havainnoista löytämään uutta tietoa
ja siihen sopiva luokittelu.

Tärkeää on myös kirjata ylös ajatuksia, joita analyysiprosessin aikana nousee esiin, ne
voivat jalostua johtopäätöksiksi tutkimuksen edetessä. Analyysia voidaan tehdä
tietokoneohjelmia hyödyntäen. Tämän tavan etuina ovat aineiston hallittavuuden
helpottuminen, aikasäästö hakutoimintoja käyttäen, analyysin selkeytyminen ja
raportoinnin helpottuminen, kun haittapuolina voidaan nähdä ajattelun
jäykistyminen ja luokittelun jatkaminen liiallisuuksiin sen helppouden vuoksi.
(Rantala 2015, 114, 130-131.) Tässä tutkimuksessa aineistoa käsiteltiin excelissä.
Aineiston järjesteleminen tietokoneella toi laajan aineiston tarkasteluun selkeyttä ja
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hakutoiminnot helpottivat käsittelyä. Luokitteluvaiheessa asioiden jakaminen,
yhdistely ja järjestely uudelleen onnistuivat excelissä. Aluksi esimerkiksi ISOstandardeihin liittyvät maininnat luokiteltiin sisäiseen yritysvastuuseen, mutta
myöhemmin ymmärrettiin niiden olevan ulkopuolisen tahon palvelua eli ulkoista
yritysvastuuta ja arvoketjun yritysvastuun alla ilmenevää tukipalveluiden
yritysvastuuta lisääviä palveluita. Tämä muutos oli helppo tehdä excelissä siirtämällä
solut toisen yläluokan alle. Aineistosta tehdyistä havainnoista kerättiin myös
käsitteitä omaan sarakkeeseen, jolloin alaluokan alle kerätyt havainnot tiivistyivät
käsitelistoiksi.

Toisaalta yleisiä usein toistuvia mainintoja ei sivuuteta. Vaikka laadullisessa
tutkimuksessa tarkasteltava joukko voi olla hyvin kapea, voi tutkija pohtia
tutkimustuloksen soveltutuvuutta muihin vastaaviin kohteisiin (Hakala 2018, 22). On
oltava myös kriittinen ja analyysissa tehdyt havainnot tulee osoittaa tosiksi sekä
perustella, miksi ne ovat oleellisia (Patton 2015, 631-632) Vaikka tutkimus koskee
älypuhelimia, voidaan nähdä tulosten olevan sovellettavissa myös muiden
globaaleissa arvoketjuissa valmistettaviin elektroniikkatuotteisiin ja jossain määrin
myös muiden globaaleissa arvoketjuissa valmistettaviin tuotteisiin. Todentamista
lisätään lainauksin ja esittämällä tutkimusprosessi tarkasti, jolloin havaintojen
alkulähteisiin pääsee kiinni. Hyvän tutkimuksen tunnusmerkki on, että aineistosta
analysoidaan selkeä tulkinta ja sitä peilataan aiempaan tietoon eli teoriaan (Koskinen
ym. 2008, 229). Tutkimuksen pohdinnassa havaintoja on peilattu myös aiempaan
teoriaan.

4 Tutkimustulokset ja johtopäätökset
Tässä osassa kuvataan esille tulleet havainnot ja niistä johdetut tulokset sekä
johtopäätökset. Seuraavassa Pohdinta-luvussa havaintoja tarkastellaan vielä kootusti
sekä mietitään niiden hyödyntämistä. Pattonin (2015, 67) mukaan analyysissa
huomataan teemoja eli käsitteitä, jotka esiintyvät usein, sekä kaavoja, jotka kertovat,
kuinka teemat ilmenevät. Näitä asioita sekä niistä johdettu luokittelu esitetään
analyysin aluksi, ja sitä yksilöidään tarkemmilla tarkasteluilla.
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Kuten teoriasta pystyttiin tunnistamaan, yritysvastuu on yhä muovautuva ja laaja
käsite. Siksi ei ollut yllättävää, että yritysvastuu näyttäytyi aineistossa sekä
yhtäläisenä samojen käsitteiden toistumisena että moninaisena alue-, ala- ja
yrityskohtaisina eroina. Raporttien laajuus ja syvällisyys sekä painopisteet vaihtelivat
yrityksittäin. Yritykset olivat yritysvastuutyössään eri vaiheissa ja myös
läpinäkyvyydessä oli eroja, mikä hankaloitti aineiston vertailtavuutta.

Raporteissa kirjoitettiin joko yrityksen tai konsernin yritysvastuusta. Kirjoittaminen
konsernitasolla teki aiheen käsittelystä yleistä, ja lukijan oli vaikea tietää tarkelleen,
mihin tytäryhtiöihin, maihin, toimintoihin tai tuotteisiin yritysvastuu tarkalleen liittyi.
Yritysvastuun jakautuminen sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuuseen
muodosti omia kokonaisuuksiaan läpi aineiston, ja ne muodostivat omat luokkansa
myös analyysissa. Älypuhelimen arvoketjuun on liitetty paljon kritiikkiä, ja raporteista
oli tunnistettavissa vastauksia osaan siitä. Maininnat älypuhelimista olivat kuitenkin
harvinaisia. Yksittäisen tuotteen yritysvastuun tasoon ei siis löydy raporteista suoraa
vastausta.

Rohweder (2004, 130-133) esittää, että yritysvastuu voi olla strateginen valinta sen
tarjoaman kilpailuedun, säästöjen tai maineen vuoksi. Tutkimuksessa yritysvastuu oli
lähtökohta strategialle vain yhdelle yritykselle. Fairphone kertoi olevansa sosiaalinen
yritys, jonka koko liiketoiminta tähtäsi eettisen älypuhelimen valmistamiseen. Muilla
yrityksillä yritysvastuu oli osa strategiaa tai mukana kilpailukyvyn vuoksi. Erityisesti
tukitoimintoja tuottavat yritykset olivat kehittäneet yritysvastuusta liiketoimintaa.

Blowfield ja Murray (2011, 45) esittävät, että lain ja eettisen tarkastelun kestävä
liiketoiminta saa sitä ympäröivältä yhteiskunnalta toimiluvan (licence to operate) ja
tätä yritys voi vahvistaa esimerkiksi lisäämällä toimintansa läpinäkyvyyttä ja
raportoimalla vastuullisuudestaan. Tutkimuksen yrityksetkin tähtäävät toimillaan ja
raporteilla toiminnan oikeutukseen, vaikka sitä ei suoraan kerrota. Kaikilla
tutkimuksen yrityksillä yritysvastuu oli riskinhallintaa, maineen rakennusta ja oman
liiketoiminnan vahvistamista. Yritykset toivat mielellään esiin asiantuntemuksensa
yritysvastussa käsittelemällä sitä tarkasti ja kertomalla saavutuksista, sertifikaateista
ja palkinnoista. Ympäristömerkeistä oltiin tietoisia, ja niitä oli hankittu muille
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tuotteille paitsi älypuhelimille. Yritykset eivät ottaneet kantaa siihen, miksi näin oli.
Raporteissa kirjoitettiin usein myös haasteista, vielä saavuttamattomista tavoitteista
ja ongelmista, mikä viestii, että nämä asiat olivat hallinnassa ja niihin kohdistettiin
toimia. Yritykset vaikuttivat esimerkillisiltä ja aktiivisilta toimijoilta. Vakaviakin
ongelmia, kuten ihmiskauppa ja lapsityö, tunnistettiin, mutta ne olivat jossain
muualla näiden yritysten ulkopuolella. Raportit pyrkivät siis vahvistamaan mielikuvaa
kestävästä liiketoiminnasta, ja osa yrityksistä otti roolin koko arvoketjun vastuun
kehittämisestä.

Toimitusketjumme on globaali. Niin on myös vastuullisuutemme.
(Apple)
Rakennamme kestävän toimitusketjun kommunikoinnin, tarkkailun,
yhteistyön ja kasvun kautta yhdessä kumppaniemme kanssa. (Pegatron)

Tutkimuksessa oli mukana useiden eri alojen ja alueiden yrityksiä. Myös yritysten tai
niiden konsernien koot vaihtelivat. Nämä tekijät vaikuttivat kuitenkin vain vähän
yritysvastuuseen, mikä oli yllättävää. Joitakin erityispiirteitä oli kuitenkin
tunnistettavissa. Kaikki yritykset raportoivat yritysvastuusta paljon omia toimiaan,
jotka muodostivat yläkäsitteen sisäinen yritysvastuu (ks. kuvio 18). Sisäinen
yritysvastuu jakautui edelleen kolmeen alaluokkaan: sosiaalinen, taloudellinen ja
ympäristövastuu.

Yli puolet yrityksistä raportoi kuitenkin myös merkittäviä ulkoisia yritysvastuutoimia,
ja kaikki raportoivat joitakin. Ulkoinen yritysvastuu muodosti toisen yläkäsitteen, joka
jakautui viiteen alaluokkaan sosiaaliseen, taloudelliseen sekä ympäristövastuuseen
sekä arvoketjun yritysvastuuseen ja sidosryhmäyhteistyöhön. Yhdessä sisäinen ja
ulkoinen yritysvastuu muodostivat älypuhelimen arvoketjun yritysvastuun.
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Kuvio 18. Aineiston luokittelu
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4.1 Yritysvastuun raportointitavat ja mittaristot
Pellinen (2017,151) huomauttaa, että yritys voi vapaasti valita mittarit ja
mittaustavat vastuullisuudelleen eivätkä ulkoiset tahot tarkasta niiden oikeellisuutta.
Niskala ja muut (2019, 335-356) korostavat, että raportoinnin luotettavuutta
lisätäkseen yritys voi vahvistaa yritysvastuuraportin ulkopuolisella varmentamisella,
joka on tilinpäätöksen tarkastusta vastaava käytäntö. Tutkimuksen analyysissa nämä
asiat huomattiin. Yritysvastuusta raportoitiin monin tavoin, ja muutama yritys oli
myös audioinut raporttinsa. Kaikki yritykset käsittelivät aihetta omilla tai konsernin
kotisivuilla yhtä lukuun ottamatta. Kolme käsitteli aihetta vain kotisivuillaan, yksi oli
kirjoittanut vastuullisuudesta vuosikertomuksessaan, ja loput 16 oli kirjoittanut
yritysvastuuraportiksi luokiteltavan dokumentin.

Yhdelle yritysvastuuraportti oli ensimmäinen, mutta muut olivat raportoineet jo
joitakin kertoja aiemmin. Voitiin huomata, että raportointi on laajentunut yleiseksi
käytännöksi älypuhelimen arvoketjussa 2000-luvun alun jälkeen. Raporttien pituus
vaihteli 32 -128 sivun välillä. Aineistoksi valittujen raporttien lisäksi yritykset
kertoivat käsittelevänsä aihetta sosiaalisen median tileillään, ja useat yritykset
tuottivat sekä lakisääteisiä raportteja että tarkempia tiettyjä yritysvastuun osaalueita tai toimintoja koskevia raportteja. Esimerkiksi kaivosyhtiö Glencore kertoi
kotisivujen ja 128 sivua pitkän yritysvastuuraportin lisäksi tuottaneensa 12 muuta
raporttia. Raporttien määrä kertoo perinpohjaisuudesta, mutta toisaalta liika tieto
voi peittää alleen tärkeää tietoa. Raporttien etuna kotisivujen tai sosiaaliseen
mediaan tuotettuun materiaaliin verrattuna on sen muuttumattomuus ja
vertailtavuus. Näin yrityksen yritysvastuun kehitystä voidaan seurata.

4.1.1 Yritysvastuuraportti
Yritysvastuuraporteilla ei ollut tarkasti määriteltyä muotoa. Tyypillisesti kansilehteä
ja sisällysluetteloa seurasi toimitusjohtajan, yritysvastuujohtajan tai muun johdon
puheenvuoro. Sen jälkeen oli tiivistelmä menneen vuoden tärkeimmistä
saavutuksista, jota seurasivat yrityksen tärkeimpien yritysvastuukohteiden esittely ja
arvopohdintaa. Niitä seurasi omissa osissaan sosiaalisen, taloudellisen ja
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ympäristövastuun tarkastelut. Raportin lopussa esiteltiin GRI-mittaristo ja tarkempia
lukuja sekä mahdolliset yhteystiedot ja raportin auditoijien tiedot silloin, kun niitä oli
käytetty.

Tekstille ominaista oli toisto. On ymmärrettävää, että keskeinen asia saattaa toistua
esimerkiksi toimitusjohtajan puheenvuorossa, tiivistelmässä ja vielä omassa
osiossaan, mutta usein sama asia toistui lähemmäs kymmenen kertaa raportissa.
Myös yksittäisiä ristiriitaisia kohtia löytyi. Esimerkiksi energian säästöä tai
työturvallisuutta tekstissä painottavat yritykset raportoivat mittareita energian
käytön tai työtapaturmien määrän kasvusta.

Tekninen laatu raporteissa oli pääsääntöisesti hyvä. Hyaoyou Coboltin raportti oli
kuitenkin tulosteesta skannattu, joten teksti oli epäselvää. Pegatron oli taas päätynyt
käyttämään harmaata taustaa tekstissä. Nämä tekijät tekivät lukemisesta raskasta ja
luettavuus heikkeni. Raporttien pituuteen vaikutti paljon myös kuvien runsas käyttö.
Yleisesti lähes kolmannes raportista oli kuvia, ja ne kevensivät sekä rytmittivät
raportteja. Kuvat hymyilevistä ihmisistä, puhtaista ympäristöista ja moderneista
kaupungeista loivat vahvoja mielikuvia. Kuvat vaikuttivat pääsääntöisesti
kuvapankeista hankituilta. Aidot kuvat esittivät hymyileviä työntekijöitä
onnistuineiden hankkeiden parissa ja edistyksellistä tekniikkaa. Kuvat, jotka
liittyisivät havaittuihin ongelmiin, puuttuivat.

4.1.2 Mittarit
Pellinen (2017, 151) kertoo, että yleiseksi käytännöksi on muodostunut GRIraportointi (Global reporting initiative), joka on uskottavuutta ja vertailtavuutta
lisäämään tarkoitettu kansainvälinen ohjeistus vastuullisuusraportointiin.
Tutkimuksen aineistossa käytettiin yleisimmin GRI-raportoinnin myötä syntyneitä
mittareita. Muut mittarit olivat yrityksen järjestelmistä tai yhteistyökumppaneilta
saatuja, esim. energiaan liittyviä lukuja yritykset saivat sähköyhtiöiltään. Mittareista
muodostetusta grafiikasta lukija pystyi tulkitsemaan helposti kehityksen suunnan.
Aina ei ollut selvää, onko eteneminen riittävää, ja tavoitteet olivat yritysten itsensä
asettamia. Yritysvastuun kaikkia osa-alueita ei ole helppo mitata, ja se rajasi
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määrällistä esittämistä raporteissa. Yleensä vain osa, yrityksen tavoitteisiin nähden
keskeiset tai halutut mittarit, esiteltiin tekstissä, ja loput löytyivät raportin lopusta.
Pitkässä raportissa on mahdollista, ettei lukija jaksa jatkaa tarkasteluaan näihin
viimeisten sivujen mittareihin asti.

Mittaaminen ja esille tuotavat tulokset ovat yrityksen itse toteuttamia, ja niihin on
suhtauduttava kriittisesti. Materiaalissa huomion kiinnitti esimerkiksi Samsungin
raportoima kierrätetyn jätteen prosentuaalinen määrä, joka oli laskenut vuodessa
100 %:sta 86 %:iin. Raportin mukaan lasku ei niinkään johtunut toiminnan
heikkenemisestä vaan mittaamisen laadun ja tarkkuuden kasvamisesta.

4.2 Yritysvastuu älypuhelimen arvoketjun eri osissa
Yritysvastuun kolme näkökulmaa ja niihin liittyvät tärkeät teemat, kuten
ihmisoikeuskysymykset ja ilmaston lämpeneminen, toistuivat lähes kaikissa
raporteissa. Samojen asioiden toistumista aineistossa ilmeni juuri keskeisimpien
yritysvastuun käsitteiden ja erityiskysymysten suhteen. Yleiset yritysvastuuteemat ja
GRI-raportointi yhtenäistivät raportteja. Ala- tai aluekohtaisten
yritysvastuukysymysten käsittely on kuitenkin myös tärkeää. Alakohtaisuus näkyi
siinä, että kuljetusyhtiöt keskittyivät pienentämään kuljetuspalveluiden
hiilijalanjälkeä, komponenttiyhtiö innovoi energiaa säästäviin tuotteisiin sekä
puhdashuoneeseen ja kaivosyhtiöt keskittyivät työtapaturmien ja patoaltaiden
vuotojen estämiseen. Aluekohtaisuutta voitiin huomata aasialaisten yritysten
häälahjoissa ja hautajaiskuluissa, työterveysjärjestelmien luomisena yhtiöön ja
eläköityneistä työntekijöistä huolehtimisena.

Kehitämme tuotteiden energian säästöä hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseksi sekä valmistushetkellä, että käytön aikana, sekä
resurssisäästöillä tuotteita pienentämällä ja kemiallisia aineita
vähentämällä. (Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation)
Chi Mein sitoutuminen työntekijöihin on laajennettu henkilökunnasta
eläkkeellä oleviin työntekijöihin ” ... ”antaa eläkkeellä olevien
työntekijöiden vapaasti käyttää virkistysmahdollisuuksia ja -välineitä
vuorovaikutuksen edistämiseksi ja elämän rikastamiseksi. (Chimei)
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4.2.1 Tukku- ja jälleenmyyjien raportointi
Osa yrityksistä käsitteli yritysvastuuta hyvin kapeasti. Joko ne olivat
vastuullisuustyönsä alkumetreillä tai yritysvastuu ei ollut tärkeä osa niiden toimintaa.
Arvoketjun vastuullisuuden kannalta on tärkeää, että vastuullisuutta toteutetaan
kaikilla tasoilla. Aineistossa esiin nousi suomalaisten tukkumyyjien vähäinen tai
puuttuva raportointi. Nämä yritykset eivät jostain syystä ole aktivoituneet laajasti
yritysvastuun saralla. Sen sijaan suomalaiset jälleenmyyjät olivat yritysvastuussa
pitkällä ja jokainen yritys raportoi paljon tekoja erityisesti sisäisestä
vastuullisuudestaan, mutta myös ulkoisesta vastuullisuudesta palveluiden käytön,
verkostoihin osallistumisen ja arvoketjuun vaikuttamisen kautta.

Kierrätys ja erityisesti elektroniikan kierrätys korostui vastuullisuustekoina arvoketjun
loppupään toimijoiden raporteissa. Jälleenmyyjät, yksi tukkumyyjä ja brändiyhtiöt
kertoivat kaikki kierrätysprosesseista tai -projekteista. Euroopassa myös laki
edellyttää SER-jätteen keräämisen järjestämistä. Elektroniikan ja erityisesti
älypuhelinten kierrätysaste on kuitenkin raporttien mukaan matala ja kuvatuissa
hankkeissa oli saatu paljon puhelimia kerättyä uudelleen käytettäväksi tai raakaaineen lähteiksi.

Kunnostimme yli 7,8 miljoonaa laitetta ja kierrätimme yli 48 000 tonnia
sähköjätettä tänä vuonna. (Apple)
Olemme tehneet opasvideot laitteiden kierrätyksestä. Kannustamme
kierrätykseen myös Kapulanvaihto -kampanjoilla. (Elisa)

4.2.2 Brändiyhtiöiden raportointi
Lämsä (2008, 47) kertoo, että monet yritykset ovat taloudellisesti suurempia kuin osa
valtioista ja taloudellinen koko tuo mukanaan valtaa ja vastuuta. Tutkimuksessa
huomattiin, että brändiyhtiöiden yritysvastuun raportointi oli laajinta ja ne tuottivat
paljon erilaista materiaalia. Nämä yritykset raportoivat myös paljon erilaisia
hankkeita ja kertoivat vaikuttavansa pitkälle arvoketjuun. Brändiyhtiöiden roolina oli
vastuunkanto koko arvoketjusta. Fairphone keskittyi älypuhelimen vastuullisuuden
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kehittämiseen, sillä se on heidän ainoa tuotteensa. Tämä raportti on tarkastelluista
dokumenteista paras lähde, kun haluaa ymmärtää juuri älypuhelin vastuullisuutta.
Apple ja Samsung suurina yhtiöinä tuottavat myös monia muita laitteita ja maininnat
puhelimista olivat vähäisiä.

Niskala ja muut (2019, 21) kertovat, että keskeistä ympäristövastuulle on
luonnonvarojen, kuten raaka-aineiden ja energian säästäväinen käyttö ja
ympäristönsuojeluun tähtäävät toimet, joilla taataan vesien, ilman ja maaperän
puhtaus. Vastuuta kannetaan sekä omasta toiminnasta että arvoketjun aikana
syntyvistä vaikutuksista. Tutkimuksessa ilmeni, että etenkin Apple ja Samsung
panostivat paljon erilaisiin hankkeisiin, joilla pyrkivät kehittämään erityisesti
sosiaalista ja ympäristövastuuta arvoketjunsa yrityksissä.

Vaadimme kaikkia toimittajiemme osallistumaan Conflict Free Smelterohjelmaan (CFSP, konfliktivapaa sulatto-ohjelma), joka on ohjelma sen
varmistamiseksi, että sulatot ja jalostamot ovat kolmannen osapuolen
valvonnassa ja sertifioituja. (Samsung)
Autamme toimittajiamme Clean Water -ohjelman kautta parantamaan
tuotteiden veden käyttöä tekemällä lähtöarvioita, tarjoamalla teknistä
tukea vedensäästöparannuksille ja seuraamalla edistymistä. (Apple)
Pyrimme parantamaan puhelinten valmistukseen osallistuvien, sisältäen
kokoonpanolinjoilla työskentelevät henkilöt, työoloja. Käytämme
työntekoa parantavaa lähestymistapaa, joka ylittää standardit ja
auditoinnit. Suorittamalla työntekijöiden tyytyväisyystutkimuksia ja
lisäämällä vuoropuhelua työntekijöiden ja tehtaanjohdon välillä,
annamme työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa esimerkiksi
terveyteen ja turvallisuuteen, työaikoihin sekä palkkoihin ja etuihin.
(Fairphone)

Älypuhelimen osalta kiinnostavaa oli havainto käyttöiästä, josta Euroopan komissio
on esittänyt huolen. Kaikki kolme yritystä mainitsivat raportissaan käyttöiän
pidentämisen tapana lisätä vastuullisuutta. Keinot tämän toteuttamiseksi olivat
kuitenkin Applella ja Samsungilla ponnettomia. Apple kertoi lisäävänsä
mahdollisuutta akun ja lasin vaihtoon, he kuitenkin tarjoaisivat palvelun vain omissa
liikkeissään eikä hintaa oltu mainittu. Usein elektroniikan korjaaminen ei ole
asiakkaalle kannattavaa, koska uusi tuote on halvempi. Samsung kertoi
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mahdollisuudesta oman muistikortin lisäämiseen, jolloin laitteen muisti ei heti täyty
ja käyttöikä kasvaa.

Fairphone mainitsi kaksi käyttöikää lisäävää toimintoa. Ensimmäinen oli
modulaarisuus eli käyttäjä voi itse ostaa varaosan ja vaihtaa sen. Tämänkään osalta
varaosien hinnoista ei ollut tietoa ja yritys kertoi, että ensimmäisen puhelinmallin
kohdalta vara-osien tuottaminen oli lopetettu neljän vuoden jälkeen. On siis
mahdollista, ettei modulaarisuus lisännyt tämän puhelimen kohdalla paljoakaan
käyttöikää, jos käyttäjä oli ostanut laitteen muutama vuosi sen julkistamisesta.
Toinen ehdotus oli puhelimen vuokraus myynnin sijaan, joka oli erilainen ehdotus.
Käyttäjä maksaisi puhelimesta kuukausimaksua ja puhelimen myyjä huolehtisi sen
toimimisesta. Tällöin myyjällä olisi kiinnostus pitää laite toimintakuntoisena
mahdollisimman pitkään, joka voisi aidosti lisätä käyttöikää. Tämä uusi
liiketoimintamalli oli kuitenkin vasta testattavana. Rohkeita aloitteita tarvitaan
käyttöiän pidentämiseksi, sillä myös viranomaiset ovat kohdistamassa toimia tähän
liittyen.

4.2.3 Komponentti- ja tuotteen kokoavien tehtaiden raportointi

Tuotteita kokoavat tehtaat samoin kuin komponenttitehtaat ovat suuria toimijoita ja
he kuvasivat erityisesti sisäistä vastuutaan. Yrityksillä oli paljon toimia sosiaalisessa
sekä ympäristövastuussa ja hyvä käsitys arvoketjun merkittävistä ongelmista.
Yrityksillä oli myös paljon sertifiointeja ja palkintoja. Aiemmassa tutkimuksessa on
huomattu, että ne yritykset, jotka olivat sitoutuneet standardeihin ja julkisiin
tavoitteisiin, esimerkkinä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, menestyivät
vertailuissa parhaiten ja myös yritysten itse raportoimassa materiaalissa
yritysvastuun eri teemoja oli käsitelty kattavimmin (Garre-Rubio ym. 2012, 451-458).
Tämä voitiin havaita myös tässä tutkimuksessa. Muutama toimija oli ymmärtänyt
vastuun arvoketjusta syvällisesti ja kertoi kohdistavansa paljon toimia toimittajiinsa.
Nämä sisälsivät seurantaa, kyselyitä ja auditointeja. Yritykset olivat muodostaneet
erityisiä osastoja seurannalle, jotka toimivat luotujen toimintaohjeiden ja prosessien
mukaisesti toimittajavalinnassa ja seurannassa. Lisäksi koulutus, yhteistyö ja
verkostoihin kutsuminen mainittiin. Näissä yhtiöissä yritysvastuuta toteutettiin
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paljon myös innovaatioiden kautta, mikä on luontevaa toimialalle. Tuotteista ja
tuotantoprosesseista pyrittiin tekemään ympäristöystävällisempiä ja energiaa
säästävämpiä.

SRM (toimittajasuhteiden hallintajärjestelmä) on alusta, jolla
PEGATRON kommunikoi toimittajiemme kanssa. Ilmoitamme ja
päivitämme tähän järjestelmään viimeisimmät uutiset tai vaatimukset,
jotta kaikki toimittajat tietävät arviointistandardimme. (Pegatron)
Vuonna 2018 Foxconn lisäsi kirjoilleen 43 uutta toimittajaa, joista 100
prosenttia täytti ympäristöjohtamisemme tason. (Foxxcon)
Tämän prosessin noudattamisen seuraamista varten ylläpidämme
vihjelinjaa toimitusketjun rikkomuksille. Tarjoamme myös koulutusta:
Vuonna 2018 Micron toteutti koulutusohjelman, joka keskittyi
toimittajien vastuuseen ja odotuksiin, ja koulutettiin yli 1100 toimittajan
edustajaa. (Micron)

4.2.4 Kaivosyhtiöiden raportointi

Kaivosyhtiöiden toimintaan liittyy paljon riskejä ympäristölle ja ihmisille. Stena Metall
on kierrätysmetalleihin erikoistunut yritys ja toi ongelmia esiin pohtien mm.
työturvallisuutta, energian käyttöä prosesseissa ja korruption mahdollisuutta.
Glencore oli panostanut läpinäkyvyyden kehittämiseen ja se näkyi raportista.
Rohkeasti he kertoivat kuolleista työntekijöistä, työtapaturmista, ilmoitetuista ja
käsitellyistä epäilyistä väärinkäytöksistä, epäeettisestä toiminnasta sekä toimialaa
koskeneesta ympäristöonnettomuudesta. Yritykset saattavat pelätä tuoda itse esiin
negatiivisia vaikutuksia ja ongelmia, mutta rehellinen raportointi lisää luotettavuutta
silloin, kun havaituille ongelmille myös raportoidaan toimia ja seurantaa. Yleisesti
ottaen raportin auditointi lisäsi aina raportin laatua ja läpinäkyvyyttä. Kolmas
tarkasteltu yhtiö Hyayou cobaltinin raportti käsitteli asioita pinnallisesti kuvaten
eettisiä tavoitteita. Varsinaisia tekoja oli vähemmän, mutta konfliktimineraaleihin
yritys oli tarttunut kohun noustua. Yritys oli aloittanut yhteistyötä muiden
toimijoiden kanssa, sekä tehnyt tutkimusta ongelman syistä. Yritysvastuu oli usein
myös reagointia epäkohtiin ja kriisien selvittämistä. Konfliktimineraalit nousivat esiin
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kautta linjan ja niihin liittyi monia toimia, joihin ei vielä raportoitu merkittäviä
tuloksia.

Glencoren raportissa oli pohdittu läpinäkyvyyden ja luotettavuuden vuoksi myös
negatiivisia puolia ja ongelmia, jotka lisäsivät raportin uskottavuutta.

Ymmärrämme, että kaivostoiminnalla voi olla sekä positiivisia että
negatiivisia vaikutuksia työntekijöiden ja yhteisöjen oikeuksiin.
(Glencore)
Olemme syvästi surullisia ilmoittaessamme kolmestatoista
kuolemantapauksesta toiminnassamme vuoden 2018 aikana;
ajatuksemme kohdistuvat perheisiin, ystäviin ja kollegoihin, joihin nämä
tapaukset vaikuttavat. Tämä on kasvua vuoden 2017 aikana kirjattuun
määrään ja vahvistamme pyrkimyksiämme lisätä turvallisuuskulttuuria
kaikessa toiminnassamme. (Glencore)
Vuoden 2018 aikana saimme 59 valitusta suosimisesta, syrjintästä,
kiusaamisesta, epäoikeudenmukaisesta työsuhteen lopettamisesta tai
palvelussuhteen ehtodoista vastaanotettiin, tarkistettiin ja tarvittaessa
toteutetut toimenpiteet. (Glencore)

4.2.5 Julkiseen kritiikkiin vastaaminen
Älypuhelimen arvoketjuun on liitetty paljon julkista kritiikkiä, jota käsiteltiin aiemmin.
Raportit vastasivat suurimpaan osaan näistä kysymyksistä. Yritysvastuu on siis
osaltaan reaktiivista ja vastaa muiden huomaamiin epäkohtiin. Ajankohtainen ja
suuri asia ovat konfliktimineraalit, jota käsiteltiin suurimmassa osassa raporteista.
Tekoja asian ratkaisemiseksi tekivät erityisesti brändi- ja kaivosyhtiöt. Foxxconin
työoloihin liittyvä kriisi sen sijaan ei ollut enää esillä. Siihen liittyviä työterveyden, hyvinvoinnin ja -turvallisuuden teemoja käsiteltiin kuitenkin laajasti yhtiön raportissa.

Kerätäksemme palautetta työntekijöiltä, kuunnellaksemme heitä ja
nopeuttaaksemme työntekijöihin liittyviin asioiden käsittelyä.
Perustettiin työntekijöiden hoitokeskus, joka tarjoaa
ympärivuorokautista palvelua työntekijöille. (Foxxcon)
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Kolmantena ongelmana oli verosuunnittelu ja veronkierto. Verosuunnittelu on
esimerkki toiminnasta, jossa yritykset hyödyntävät eri maiden verolainsäädäntöjä
kasvattamaan voittojaan (Blowfield & Murray 2011, 66). Talousasioita käsiteltiin
raporteissa vähän. Yleisesti todettiin toiminnan olevan laillista ja muutamat yritykset
kertoivat verojen maksun olevan kunnossa. Raportit eivät kuitenkaan laajasti
vastanneet tähän kysymykseen. Ympäristökysymyksiin yritykset olivat tarttuneet
kautta linjan ja ilmastonmuutos sekä siihen liittyvät energian säästöön ja
hiilineutraaliuteen liittyvät asiat mainittiin usein. Mittareita tarkasteltaessa työtä
tällä saralla riittää kuitenkin pitkäksi aikaa.

Vuosi sitten saavutimme tavoitteemme, jossa 100 prosenttia
toiminnastamme katetaan 100 prosenttisesti uusiutuvalla sähköllä.
(Apple)
Yritykset olivat innovatiivisia ja aloittaneet useita hankkeita laajentaen niitä myös
arvoketjun muihin yrityksiin. Älypuhelimen käyttöturvallisuuteen liittyen säteilystä ei
puhuttu lainkaan, mutta kemikaalit olivat useiden tuotannosta vastaavien yritysten
listalla. Kemikaaleja oli pyritty vähentämään tai korvaamaan muilla aineilla.

Keskityimme kahteen pääalueeseen työntekijöiden hyvinvoinnin
parantamiseksi: työntekijöiden ja johtajien väliseen viestintään ja
vaarallisten kemikaalien käyttöön tehtailla. (Fairphone)

4.2.6 Idearikkaus yritysvastuutoimissa
Raportit keskittyivät pääasiallisesti sosiaalisen ja ympäristövastuun osa-alueisiin.
Yleisesti ottaen raporteissa oli enemmän samankaltaisuutta kuin eroja käsiteltyjen
teemojen osalta. Yritykset kuitenkin raportoivat paljon yksittäisiä suuria ja pieniä
innovatiivisia vastuullisuustekoja, joiden kohdalla voidaan huomata kuinka
moninaista yritysvastuutoimet voivat olla. Tällaisia tekoja olivat mm. humanitäärisen
avun keskus, verojalanjälki, yliopisto, sairaala, julkisen liikenteen käyttö,
sähköautojen pistokkeet asiakkaille, äitiyspalvelut, hautajaiskuluihin osallistuminen,
häälahjat, uima-allas ja muut liikuntapalvelut, ekologinen työntekijäruokailu, etätyön
salliminen, lentokompensaatio, videokonferenssit, tulikärpästen auttaminen,
kahvimaidon vaihtaminen kasviperäiseen, verenluovutus, inuiittien ja Saudi-
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Arabialaisten musliminaisten työllistäminen, puiden istutus, vuokraaminen myynnin
sijasta käyttöiän pidentämiseksi, teiden rakentaminen, ilmaisen wifin tarjoaminen
lähiyhteisölle, tiedotus ja terveyspalvelut HIV:iin ja malariaan liittyen, roskaamisen
vastainen kampanja luontokohteessa, sadeveden käyttö, vanhusten yksinäisyyden
poisto sosiaalisen median koulutuksella ja podcast-kuunnelma yritysvastuusta.
Tärkeä lähde yritysvastuun ideoinnissa oli henkilöstöltä ja asiakkailta tulevat ideat.

Yrityksen toimistotyöntekijöillä on etätyömahdollisuus, jolla on
positiivisia vaikutuksia ympäristön näkökulmasta. (Also)
Tarkkailuvuonna työntekijät yhteistyössä kumppaniorganisaatioiden
kanssa istuttivat yli miljoona puuta nostamalla toistaiseksi
kokonaismääräämme yli kahteen miljoonaan puuhun
maailmanlaajuisen uudelleenmetsittämisen tukemiseksi. (DHL)
Lisäksi minimoimme ruokahävikkiä muun muassa korvaamalla
manuaaliset kahvinkeittimet kahviautomaateilla ja tarkkailemalla
tarjolla olevan ruoan hävikin määrää. Henkilökunnalle tarjottavaan
tuotevalikoimaan otimme eläinperäisen kahvimaidon rinnalle
kauramaidon. (PWC)
Yhtiö järjesti kahdeksalle nuorelle työntekijälle vierailun Economic
Development Zoneen vapaaehtoista verenluovutusta varten. (Hyayou
Cobaltin)

4.3 Yritysvastuu arvoketjussa
Älypuhelin valmistuu globaalissa arvoketjussa, jossa jokainen yritys tuottaa
tuotteeseen oman vaiheensa. Samoin yritysvastuu koostuu näiden yritysten
vastuullisuudesta ja tuotteen lopullinen vastuullisuusjalanjälki on näiden summa.
Globaali toiminta tuo yrityksen pohdittavaksi elämiseen riittämättömät palkat tai
jopa orjuuden ongelmat silloin, kun sen myymän tuotteen arvoketjussa on toimijoita
kolmansissa maissa (Blowfield & Murray 2011, 21-22, 117). Yritysten vastuullisuus
pystyttiin analyysissa jakamaan sisäiseen ja ulkoiseen yritysvastuuseen. Yritysten
omat yritysvastuutoimet ovat sisäistä yritysvastuuta, jota käsitellään ensin. Sen
jälkeen tarkastellaan kuinka arvoketjussa toimivat yritykset lisäävät vastuuta
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vaikuttamalla toisiinsa ulkoisessa yritysvastuussa. Globaali mittakaava luo haasteita,
joihin on raportoitu myös ratkaisuja.

4.3.1 Sisäinen yritysvastuu
Sisäisen yritysvastuun ohjenuorina toimivat yritysten arvot ja henkilökunnalle
laaditut eettiset ohjeet (code of conduct). Useat yritykset kertoivat kouluttavansa
henkilöstöään vastuullisuuteen liittyen. Tarkastelu siitä kuinka aidosti vastuullisuus
on osa yrityskulttuuria tai liiketoimintaa puuttui. Muutamat esittivät mittareita
vastuullisuuskoulutuksen läpikäyneestä henkilöstöstä tai henkilöstökyselyssä
annettuja arvioita. Sisäistä vastuuta kuvattiin tarkiten ja yrityksillä oli paljon
tavoitteita energian käyttöön, hiilineutraaliuteen, työtapaturmiin ja työntekijöiden
hyvinvointiin liittyen.

Taloudellisessa vastuussa käsittely puuttui tai oli pintapuolista ja on mahdollista, että
asiaa käsitellään tilinpäätöksen tai vuosikertomuksen yhteydessä. Talouteen liittyen
teemat olivat taloudellinen kasvu ja kannattavuus, verojen maksu, varojen käytön
valvonta, oman pääoman vahvistaminen, korruptio, lahjonta, sijoittajaviestintä,
GDPR ja tietoturva, eettinen hallinto (compliance), hyväntekeväisyys, palkat,
investoinnit ja sosiaalinen yritys. Sisäisessä talouden vastuullisuudessa yritys pyrki
kuvaamaan toimia, jotka vahvistavat taloudellista kasvua ja riippumattomuutta.
Hallintoon liittyen mainittiin tehdyn ohjeistuksia ja GDPR sekä muut tietoturva-asiat
koettiin tärkeiksi. Jotkin yritykset kokivat verojen maksamisen ja veronkierron
välttämisen tärkeiksi. Yritykset kokivat parantavansa työntekijöiden ja heidän
palkkojensa sekä maksamiensa verojen kautta muuta yhteiskuntaa.

Merkittävä osa Elisan liikevaihdosta ohjautuu takaisin suomalaiseen
yhteiskuntaan investointeina, palkkoina, veroina sekä osinkoina
omistajillemme ja maksuina kumppaniverkostollemme. (Elisa)
Turvallisuus on toinen haaste ja teknisten infrastruktuurien kulmakivi
digitalisessa maailmassa. Nykyään kyberpuolustus suojaa arvokkaita
kohteita. Kun eurooppalainen yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan
vuonna 2018, Atea otti johtavan aseman selittäessään, miten sitä
sovelletaan työhömme ja miksi tällaiset aloitteet auttavat suojelemaan
ihmisiä. (Atea)
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Kaikissa operaatioissa on potentiaalinen korruptioriski. Konsernin
tavoitteena on estää korruptiota selkeillä käytännöillä, jotka kerrotaan
kaikille työntekijöille. Muita toimenpiteitä ovat koulutus, riskianalyysi ja
jatkuva vuoropuhelu. (Stena Metall International)

Tutkimuksessa huomattiin, että erityisesti Aasiassa hyväntekeväisyys oli yleistä.
Muutamat yritykset olivat tehneet merkittäviä lahjoituksia hyväntekeväisyyteen ja
yleishyödyllisten hankkeiden tai kohteiden, kuten oppilaitoisten ja järjestöjen,
tukeminen oli yleistä läpi arvoketjun. Taloudellisesta vastuusta kirjoitettiin etenkin
sijoittajille. Huomioitavaa on kuitenkin, että yritykset eivät kertoneet tehneensä itse
eettistä sijoittamista. Investointeja ympäristöä ja sosiaalisia asioita edistäviin
hankkeisiin ja tutkimukseen oli kuitenkin tehty. Myös innovaatioiden rahoittaminen
mainittiin.

Vuonna 2008 tapahtui Wenchuangin (Sichuanin maakunnassa Kiinassa)
maanjäristys, Chi Mei -ryhmä lahjoitti 20 miljoonaa Kiinan juania
avustustoimiin. (Chimei)
Sosiaalisen yritysvastuun tärkein kohde aineiston perusteella oli yritysten työntekijät.
Laine (2017, 14, 157-158) kertoo, että vastuullisella henkilöstöpolitiikalla ja
johtamisella yritys vaikuttaa henkilöstönsä työhyvinvointiin, toimintaansa ja
henkilökunnan sitoutumiseen. Tutkimuksen yritykset pyrkivät tähän monin toimin.
Erilaisia työntekijöihin kohdistuvia toimia ja projekteja raportoitiin eniten. Vasta sen
jälkeen tulevat muut ympärillä olevat ryhmät. Sisäisessä sosiaalisessa vastuussa
teemoja olivat työturvallisuus, työhyvinvointi, työterveys, virkistys, koulutus, tasaarvo, ihmisoikeusasiat, vapaaehtoistyö, työllistäminen, yhteisöjen tukeminen,
eläköityneiden tai pitkillä vapailla olevien työntekijöiden huomiointi, työ- ja
yksityiselämän tasapaino sekä henkilöstöedut ja -lahjat. Tyypillisiä mittareita olivat
työntekijäkyselyt, työtapaturmien määrä, sairauspoissaolopäivät ja
irtisanoutumisasteet.

Työtä tehdään jatkuvasti onnettomuuksien ja vammojen riskin
rajoittamiseksi. Tämä on koko konsernin laajuinen tavoite, ettei sen
toiminnoissa tapahdu tapaturmia. (Stena Metall International)
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Tasa-arvon alla mainittiin sukupuolten tasa-arvon lisäksi muista asioista, kuten
seksuaalisesta suuntautumisesta, ihonväristä tai kansalaisuudesta tapahtuvan
syrjinnän estäminen. Sukupuolten tasa-arvo on teknisillä aloilla merkittävä haaste,
sillä naisia työskentelee siellä vähemmän ja siksi yrityksillä oli hankkeita, joiden
toivotaan lisäävän naisten hakeutumista alalle. Yritykset olivat tunnistaneet erityistä
epätasa-arvoa myös esimies- ja johtotehtävissä ja kertoivat pyrkivänsä lisäämään
naisten osuutta.

Atea Norja on yhteistyössä Oda-verkoston, Norjan teknillisen yliopiston
tyttöprojektin (Ada) ja paikallisten Girl Geek Dinner -yhteisön kanssa
pyrkinyt rohkaisemaan useampia naisia valitsemaan STEM-aiheisia
(science, technology, engineering, mathematics) opintoja saadakseen
enemmän naistyöntekijöitä yritykseen. (Atea)
Esimiehiä ja johtoa myös koulutettiin paljon ja tavoitteena kerrottiin olevan
työntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen. Työhyvinvoinnin, -terveyden ja turvallisuuden alla kerrottiin toimista koskien laajoja työterveyspalveluita, psyykkisen
terveyden edistämistä, palautumisen tukemista, ensiapukoulutusta, työntekijäjuhlia
ja -tapahtumia, urakehityksen edistämistä, henkilöstön osallistamista sekä joustavaa
työaikaa. Ulkopuolisina sosiaalisen vastuun kohteina olivat usein ympäröivä
yhteiskunta ja erityisesti oppilaitokset. Muutamat huomioivat myös eläköityneitä
työntekijöitä.

Posti-konsernin työhyvinvointisäätiö käytti 950 000 euroa
työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen järjestämällä mm.
kuntoremontteja ja hyvinvointivalmennuksia sekä virkistys- ja
kulttuuritapahtumia, joissa yli yhteensä yli 3000 osallistujaa. Lisäksi
rahoitettiin alan työhyvinvointia edistäviä kehityshankkeita. (Posti)
Sisäisessä ympäristövastuussa ilmastonmuutoksen myötä tärkeäksi oli noussut
energian ja materiaalien säästö, saasteet, kierrätys ja veden käyttö. Osa ilmoitti
tuottavansa itse vihreää energiaa, lisäävänsä innovaatioita ja järjestävänsä
ympäristökoulutusta.

Minimoidaan raaka-aineiden käyttö ja maksimoidaan
kuljetustehokkuus luomalla pienikokoinen tuotedesign ja pakkaus.
(Samsung)
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Vähensimme muovin käyttöä pakkauksissamme 48 % kolmen vuoden
aikana. (Apple)
Yksittäisiä mainintoja melun ja hajun vähentämisestä sekä videokonferensseihin ja
etätyöhön löytyi. Älypuhelimeen tuotteena liittyi käyttöiän pidentämiseen liittyvät
teot. Kierrätystä yritykset kertoivat toteuttavansa useissa toiminnoissaan, mutta
elektroniikan ja älypuhelinten kierrätykseen oli perustettu myös erillisiä hankkeita.
Ympäristövastuuta vahvistettiin tyypillisesti ulkoiseen yritysvastuuseen liittyvillä
tukitoimintojen palveluilla, joita käsitellään seuraavassa luvussa.

Verkkokauppa.comin kaikissa toimipisteissä on
kierrätysmahdollisuuksia asiakkaille ja kaikki omasta toiminnasta
syntyvä jäte lajitellaan. (Verkkokauppa.com)

4.3.2 Ulkoinen yritysvastuu
Ulkoista yritysvastuuta ei käsitelty aineistossa omana kokonaisuutenaan vaan muun
raportoinnin lomassa. Sen käsittely ei ollut yhtä yleistä eikä laajaa kuin sisäisen
yritysvastuun, mutta keräämällä mainintoja aineistosta, pystyttiin muodostamaan
viisi alaluokkaa: arvoketjun sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu sekä
arvoketjun yritysvastuu ja muu sidosryhmäyhteistyö. Korruptio on merkittävä
taloudellisen vastuun tarkastelukohta. Useissa maissa ja erityisesti tietyillä
toimialoilla korruptio on tyypillistä (Blowfield & Murray 2011, 21-22). Analyysissa
huomattiin, että arvoketjun taloudellinen vastuu oli kapeiten kuvattu, mutta siinä
toistuivat lahjontaan, korruptioon, rahanpesuun, verotukseen, terveeseen kilpailuun,
tietoturvaan, terrorismin tukemiseen ja eettiseen hallintoon liittyviä asioita.
Esimerkiksi lahjontaan ja korruptioon yritykset suhtautuivat tiukasti ja ilmoittivat
usein nollatoleranssista. Yritykset kertoivat vaikuttavansa näihin laatimillaan
säännöillä, seurannalla, tiedotuksella ja koulutuksilla.

Garre-Rubio ym. (2012, 451-458) aiemmassa tutkimuksessa ilmeni, että heikoiten
elektroniikkayritykset raportoivat reilusta kilpailusta ja markkinoinnista. Terve
kilpailu ja markkinointi eivät tässäkään tarkastelussa nousseet erityisesti esiin ja
asioista löydettiin vain yksittäisiä mainintoja.
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Terrorismin tukemisen estäminen liittyi Afrikasta louhittaviin konfliktimineraaleihin,
johon vaikutetaan yhteistyöhankkeilla ja sertifikaateilla. Yritykset eivät raportoineet
juurikaan saavutuksia näissä asioissa, joka voi kertoa siitä, ettei näiden asioiden
mittaaminen ole helppoa tai usein edes mahdollista. Koska ulkopuolisten yritysten
yritysvastuun epäkohtia on vaikea saada esiin olivat useat yritykset perustaneet
viestintäkanavia, joihin vihjeitä eettisistä epäkohdista voisi jättää. Näiden kanavien
tulisi kuitenkin olla helposti löydettävissä ja anonyymeja, jotta ilmiannot olisivat
mahdollisia. Muita tapoja kerätä tietoa epäkohdista olivat asiakaspalaute ja
henkilöstökysely. Mikäli yrityksen vastuullisuuden seuranta on vain yritysvastuusta
vastaavilla henkilöillä ja johdolla, on mahdollisuus tehdä havaintoja kapea.

Yhtiöllä on nollatoleranssi koskien ihmisoikeusrikkomuksia sekä
korruptiota ja lahjontaa. (Verkkokauppa.com)
Vuonna 2018 jatkoimme ilmoituskanavamenettelyn kehittämistä, ja
anonyymi whistleblowing -kanava julkaistaan alkuvuodesta 2019
internet-sivuillamme. (Elisa)
Sosiaalinen ja ympäristövastuu olivat myös ulkoisen yritysvastuun kohdalla
laajemmin kuvattuja. Sosiaalisen vastuun haasteina mainittiin usein orjuus,
ihmiskauppa, lapsityö, ihmisoikeudet, tasa-arvo, riittävä palkka ja sopiva työaika.
Myös työntekijöiden järjestäytyminen, työterveys ja työturvallisuus saivat
mainintoja. Yritykset, jotka ymmärsivät osansa globaalissa arvoketjussa ymmärsivät
hyvin myös siihen liittyvät vakavat ongelmat. Ongelmia valvottiin omalla seurannalla
ja auditoinneilla. Raportoituja loukkauksia oli vähän. Huomatuksia liiallisesta työn
teettämisestä mainittiin muutamaan otteeseen ja muutama yritys raportoi
työturvallisuuteen liittyviä onnettomuuksia. Tiedon saaminen voi olla yritykselle
ongelmallista, mutta jos sitä saadaan, voidaan kehitystä seurata ja
yhteistyökumppani ymmärtää panostaa osa-alueeseen.

Yhtiö teettää säännöllisesti auditointeja sopimusvalmistajien tehtailla
varmistaakseen toiminnan vastuullisuuden. Auditoinneissa kiinnitetään
huomiota muun muassa työntekijöiden hyvinvointiin, terveyteen,
turvallisuuteen, palkkoihin ja työtunteihin. (Verkkokauppa.com)
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Ympäristövastuun kohdalla keskeisiä kohteita olivat ilmastonmuutokseen
vaikuttaminen, vihreät energiaratkaisut ja energian säästö, konfliktimineraalit,
kierrätys, saasteet, vesivarat ja ostojen eettisyys. Globaalissa mittakaavassa
arvoketjun loppupään yritykset olivat ymmärtäneet, että muualla maailmassa
riittävät vesivarannot ovat ongelma. Yritykset neuvoivat arvoketjussaan toimivia
yrityksiä vihreässä energiassa ja energian säästössä, sekä vaativat materiaaleja
säästäviä prosesseja. Ympäristöön liittyen raportoitiin eniten konkreettisia hankkeita
ja siihen vaikuttaminen vaikutti yrityksille helpoimmalta. Ympäristövastuun alue ei
vaikuttanut olevan niin sensitiivinen kuin talous- tai sosiaalinen vastuu. Esimerkiksi
energian ja veden säästöön liittyen yritysten voi olla järkevää kohdistaa toimiviksi
testatut prosessit arvoketjuunsa, kun energian säästön helpoimmat kohdat on
omasta toiminnasta jo läpikäyty, sillä arvoketjun yrityksissä voi olla paljonkin
tehtävää. Hankkeista syntyvä taloudellinen säästö toimii myös kannustimena
hankkeeseen osallistuvalle yritykselle. Näin toimien hanketta vetävä yritys kerää
merkittävää vastuullisuuden mainehyötyä itselleen onnistuneesta projektista ja
vahvistaa yhteistyösuhdetta arvoketjuunsa.

Oppimisemme on kannattanut merkittävästi, koska autamme
toimitusketjumme valmistajia tekemään saman energiamuutoksen kuin
me. Tähän mennessä yli 40 tavarantoimittajaa on sitoutunut liittymään
joukkoomme, mikä edistää tavoitetta, jonka mukaan 4 gigawattia
puhdasta energiaa tuotetaan verkkoon vuoteen 2020 mennessä.
(Apple)
Vesivarat eivät ole merkittäviä ympäristönäkökohtia PEGATRONkonsernille. Ilmastomuutoksen aiheuttama vedenpula ja sateiden
jakauman suuret vaihtelut ovat kuitenkin maailmanlaajuinen haaste.
Vesivarojen hallintaa koskevassa periaatteessamme on kaksi
toimenpidettä. Ensinnäkin omistaudumme veden käytön
vähentämiseen ja parannamme jätevesien käsittelyä sisäisesti. Toiseksi
kiinnitämme huomiota veden säästökonseptin edistämiseen
toimitusketjussamme. (Pegatron)

Vain muutamaan kertaan mainittiin tuotteiden hankkimiseen liittyvä
ympäristövastuu. Tällainen toiminta voisi olla kuitenkin luontevaa arvoketjun
loppupään myyntiyrityksille. Pyytämällä valmistajilta eettisiä vaihtoehtoja sekä
ympäristömerkittyjä tuotteita ja edelleen pyrkimällä markkinoinnilla edesauttamaan

72
vastuullisten älypuhelinten tai muiden tuotteiden myyntiä, voisivat yritykset muuttaa
markkinaa ja kuluttajien käytöstä. Raporttien valossa tämä toiminta oli vielä
marginaalista.

Olemme sitoutuneet olemaan johtava kehittäjä parhaissa teknologian
jakelumarkkinoiden käytännöissä. Tätä varten tavoitteemme sisältävät:
...
- Kestävyyden sisällyttämisen vuokraus- ja ostopäätöksiin.
- Ympäristöystävällisten tuotteiden hyödyntämisen.
(Tech Data Corporation)
Näiden kolmen yritysvastuunäkökulman lisäksi ulkoisessa yritysvastuussa nousi esiin
arvoketjun yritysvastuu, josta esiin nousivat yrityksen vaikuttaminen arvoketjuun,
arvoketjun vaikutus yritykseen, tukitoimintojen vastuullisuutta lisäävät palvelut sekä
verkostot ja yhteistyö. Nämä havainnot ovat linjassa Virolaisen ja Hallikaksen (2009,
232-233) ajatusten kanssa, jossa he näkevät avoimuudella, yhteistyöllä ja
luottamuksella verkostossa olevan merkitystä riskienhallinnan tavoitteille.

Yritykset vaikuttivat ensinnäkin arvoketjuunsa suoraan. Tyypillinen lähtökohta
ulkoisen yritysvastuun järjestämisessä oli toimittajien eettisten ohjeiden laatiminen
(supplier code of conduct). Yhteistyökumppanien odotettiin toimivan annettujen
ohjeiden mukaisesti. Erityisen tärkeä oli yhteistyön aloittamisen hetki, jolloin
yhteistyökumppani arvioitiin tarkasti esimerkiksi auditoinnilla. Joillakin yrityksillä
vaikuttaminen jäi arvojen laatimiseen ja niiden antamiseen toimittajalle. Toiset olivat
kuitenkin menneet pidemmälle ja laatineet mittareita sekä seurantaa. Asiaan
erikoistuneet tiimit arvioivat ja seurasivat toimittajien onnistumista määriteltyjen
ohjeiden tai mittarien pohjalta. Nämä yritykset olivat laatineet myös toimintaohjeet
havaituille epäkohdille. Merkittävissä rikkomuksissa yhteistyö lopetettiin, mutta
vähemmän tärkeissä kumppanille annettiin mahdollisuus korjata toimintansa
määräajassa. Näiden toimien kohteena olivat pääasiassa suoraan kontaktissa olevat
tahot eli ne, joiden kanssa liiketoimia tehtiin. Älypuhelinbrändiä hallinnoivat yritykset
kuitenkin raportoivat myös kauemmas ulottuvista toimista läpi koko arvoketjun.

73
Esimerkiksi, esittelemme kumppaneillemme selkeän liiketoimintatavan
parannusten toteuttamiseksi ja lisäämme valmistussopimukseen
työolosuhteiden keskeiset suoritusindikaattorit (KPI). (Fairphone)
Asiakasvaatimusten, lakisääteisten vaatimusten ja kansainvälisten
trendien pohjalta olemme kirjoittaneet sisäiset menettelytavat
toimittajien toiminnan seuraamiseksi, mukaan lukien
asianajotoiminnot, tukipalvelut ja auditointi. (Pegatron)
Yritykset kertoivat myös auttaneensa arvoketjussa toimivia muita yrityksiä viemällä
läpi hankkeita, jotka tähtäsivät energian, veden ja materiaalin säästöön. Yritykset
järjestivät myös koulutuksia toisille yrityksille ja lisäsivät tietoa monipuolisesti
tiedottaen. Yritykset kuvasivat itseään avuliaina tiedonjakajina ja pyrkivät auttamaan
huomaamissaan ongelmissa. Arvoketjua ei kuitenkaan usein kuvattu, joten lukija ei
pystynyt täysin tietämään keneen toimet kohdistuivat. Arvoketjuja kuvattiin
kuitenkin hyvin laajoiksi ja muutama yritys kertoi toimittajiensa määrän olevan yli
tuhat.

Olemme sitoutuneet toimittajien eettisten ohjeiden käyttöönotossa
moniin toimiin, kuten toimittajien compliance-koulutukseen. (Samsung)

Toiseksi arvoketjun yritykset vaikuttivat raportoiviin yrityksiin. Nämä toimet olivat
kuitenkin paljon harvemmin raportoituja. Yritykset pyrkivät raporteissa näyttämään
aktiivisina ja asiantuntevina toimijoina, jotka vaikuttavat muihin, jakavat tietoa,
vaativat eettistä toimintaa ja tarkkailevat muita. Yritykset kertoivat kuitenkin vain
harvoin, että heitä olisi koulutettu, auditoitu tai että toinen yritys olisi vaatinut
korjaavia toimia. Joko toisten vaikutuksen alaisena olemista ei pidetty merkittävänä
tai sitten valitut suuret yritykset eivät ole tämän toiminnan kohteena. Arvoketjun
sisällä tapahtuva valvonta ei raporttien pohjalta vaikuta vastavuoroiselta.

Vuoropuhelun merkitystä korostettiin verkostoihin liittyen. Yritykset kertoivat
ottavansa osaa useisiin eri yhdistyksiin ja verkostoihin. Enimmillään Stena
International kertoi osallistuvansa yli 20 verkoston toimintaan, mutta tyypillisesti
osallistuttiin ainakin muutamiin eri yhdistyksiin. Suosittu yhdistys älypuhelimen
arvoketjussa oli Resbonsible Business Alliance (RBA). Näiden verkostojen kautta
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yritykset kertoivat saavansa lisätietoa yritysvastuutyölleen ja auttavan
kehittämisessä. Osa verkostoista oli yritysvastuuseen keskittyviä, mutta toiset olivat
alakohtaisia ja niistä yritykset saivat omaan liittyvää tietoa tietoa. Myös johonkin
yksittäiseen ongelmaan, kuten tasa-arvoon liittyvistä verkostoista kerrottiin.

Yrityskansalaisena ja RBA:n (Responsible Business Alliance) jäsenenä
osallistumme aktiivisesti RBA:n aloitteisiin toimitusketjun
kumppaneidemme kanssa ja pyrimme ylläpitämään sen arvoa.
Kannustamme myös toimittajiemme liittymään RBA:iin. (Pegatron)

Vastuullisuus on tärkeä osa monia yritysten tukitoimintoja tarjoavien yritysten
liiketoimintaa. Tukitoimintojen yritysvastuuta lisäävät palvelut nousivat esiin sekä
niiden itse kertomana että lähes kaikissa arvoketjun yritysvastuuraporteissa.
Ulkopuolisten palveluiden käyttö voikin olla yrityksille helppo ja järkevä tapa lisätä
omaa vastuullisuuttaan. Energian vaihtaminen vihreään energiaan, hiilineutraalien
kuljetusten hankkiminen, talotekniikan uusiminen, sertifikaatin hankkiminen ja
auditointien järjestäminen ovat kaikki esimerkkejä ulkopuolisista tukipalveluista.
Joissain palveluissa vastuullisuus kasvaa suoraan hankinnalla, kuten energia ja
kuljetukset, toisissa yrityksen tulee lisäksi lisätä sisäistä vastuullisuutta, kuten
sertifikaateissa. Yleisimpiä olivat ISO- tai vastaavat kansainväliset
vastuullisuussertifikaatit, mutta myös LEED- ja Green office-sertifikaatit kertoen
kiinteistöjen ja toimiston ympäristöystävällisyydestä sekä Great Place to Worksertikaatti hyvästä työympäristöstä mainittiin. Älypuhelimen arvoketjun pirstaleisuus
osoittaa, että yrityksille on tyypillistä ulkoistaa toimintoja ja keskittyä omaan
ydinosaamiseen. Vastuullisten kumppanien ja palveluiden valinta on silloin osa
ulkoista yritysvastuuta.

100 % Atean ydinliiketoiminnasta on ISO 14001 sertifioitua. (Atea)

Elinkaaren lopussa olevien laitteiden osalta teemme yhteistyötä vain
luotettavien, eettisesti oikein toimivien ja ympäristöasiat tuntevien
kierrätyskumppaneiden kanssa. (Also)
Deloitten kestävän kehityksen palvelulinjat kasvavat edelleen. Ne
sisältävät tällä hetkellä ympäristön kestävän kehityksen palvelut, jotka
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liittyvät strategiaan, resurssitehokkuuden, riskinhallinnan,
todentamispalvelut ja toimitusketjun. Uusiutuvan energian palvelut
laajenevat myös, kun asiakkaat tutkivat innovatiivisia
toimitusjärjestelyjä. Ja Deloitte on ollut tekemisissä asiakkaiden kanssa
monenlaisissa ympäristövastuun aiheissa, kuten energia, vesi,
kasvihuonekaasupäästöt, muovit, kiertotalous ja toimitusketju.
(Deloitte)

Ulkoiseen yritysvastuuseen voidaan liittää myös muu sidosryhmäyhteistyö jolla tässä
käsitetään yrityksen sisäisten sidosryhmien ja arvoketjun ulkopuolelle jäävät tahot.
Kun yritys toimii globaalisti voi olla vaikeampi määritellä vastuullisuuden riittävää
tasoa. Tyypillisesti yritykset mainitsivat viranomaiset tärkeäksi sidosryhmäksi ja
lakien sekä asetusten noudattamista korostettiin. Kaukana globaalissa arvoketjussa
toimivan yrityksen tuli tuntea myös loppumarkkinoiden lainsäädäntöä pystyäkseen
tuottamaan lain vaatimukset tuotteessa. Valtiot toimivat myös joissain tapauksissa
yhteistyökumppaneina ongelmia ratkottaessa, näin on käynyt esimerkiksi Kongossa
konfliktimineraaleihin liittyen. Ohjeistavana ja tärkeinä yritysvastuun vaikuttajina
yritykset mainitsivat erityisesti YK:n, useat myös ILO:n ja OECD:n. Näiden tahojen
määrittämät tavoitteet toimivat pohjana yritysvastuutoimille.

Globaalina yhtiönä meidän on noudatettava kaikkia kansainvälistä
kauppaa koskevia säännöksiä, kuten tuotteiden ja tekniikan tuontia,
vientiä ja jälleenvientiä koskevia säännöksiä. (Techdata)
Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact aloitteen periaatteisiin.
(Elisa)

Yhteistyötä tehtiin myös asiakkaiden kanssa ja heidän mielipidettään kunnioitettiin.
Asiakkailla kuvattiin usein olevan mahdollista vaikuttaa ostojen, asiakaspalautteen ja
asiakaskyselyiden kautta. Oppilaitokset olivat yrityksille tärkeitä kumppaneita ja
niiden kanssa tehtiin yhteistyötä koulutuksen sekä tutkimuksen saralla. Oppilaitokset
olivat usein myös lahjoitusten kohteena. Media ja kansalaisjärjestöt toimivat
vuoropuhelussa, mutta yritysvastuuraporteissa niitä ei mainittu.
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4.4 Luotettavuus ja eettisyys
Valmiina oleviin aineistoihin tulee suhtautua erityisellä lähdekritiikillä. On hyvä
huomioida, mihin tarkoitukseen tieto on tuotettu, sillä se on voinut vaikuttaa tiedon
soveltuvuuteen johonkin toiseen tarkoitukseen. (Hirsjärvi ym. 2009, 189-190.)
Yritysvastuuraportit ja vuosikertomusten vastuullisuusosiot ovat yritysten tuottamaa
materiaalia yritysvastuusta ja niiden voidaan nähdä olevan tutkimukseen sopivaa
lähdeaineistoa. Lähdekritiikkinä tulee huomioida, ettei yritysten intresseissä ole
tuoda esille kaikkia ongelmia tai ratkaisukeinoja maineen tai liikesalaisuuksien vuoksi.
Osa aineistosta oli ulkopuolisten tahojen auditoimaa, joka lisää raportoinnin
luotettavuutta.

Reaktiivisuus voi aiheuttaa ongelman aineistolle, sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa
tutkimuksen kohde muuttaa käytöstään tai vastaustaan tutkijan vuoksi (Koskinen ym.
2008, 52). Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää se, ettei tutkija ole voinut
vaikuttaa tutkittavaan materiaaliin. Usein myös toimeksiantajalla tai tutkimuksen
rahoittajalla on intressejä tutkimuksen suhteen ja tutkija joutuu sovittamaan ne
tutkimuksen toteutukseen (Koskinen ym. 2008, 47; Tuomi & Sarajärvi 2018, 163).
Tässä tutkimuksessa ongelmaa ei ole, sillä tutkimuksella ei ole toimeksiantajaa tai
ulkopuolista rahoitusta.

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston keruun hallinnan ja siihen liittyvien asioiden
tiedostaminen sekä tehtyjen päätelmien ja niiden taustalla olevien perusteluiden
selvittäminen lukijalle lisäävät tutkimuksen luotettavuutta (Kiviniemi 2015, 84, 86-87;
Rantala 2015, 130). Vaikka tutkija tavoittelee neutraaliutta, vaikuttavat kulttuuri,
tausta ja mielipiteet aina jonkin verran tulkintaan. Tutkija myös työskentelee alalla,
joten se voi vaikuttaa asennoitumiseen suhteessa tutkittaviin.

Luotettavuutta arvioidaan tutkimuksessa reliabiliteetin eli toistettavuuden ja
validiteetin eli tutkimusmenetelmän sopivuuden käsittein, joita on kuitenkin
kritisoitu laadullisen tutkimukseen sopimattomina (Hirsjärvi ym. 2009,231-232;
Tuomi & Sarajärvi 2018, 160-163). Tästä huolimatta tutkimuksen luotettavuutta tulee
arvioida, jotta tutkimustulokseen voidaan luottaa. Yksi luotettavuutta parantava
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tekijä laadullisessa tutkimuksessa on tarkka kuvaus tutkimuksen toteutuksesta.
(Hirsjärvi ym. 2009, 232.) Tutkimuksen luotettavuutta lisää sen tarkka kuvaus ja
toistettavuus. Tutkimuksen aineistoihin voi tutustua annettujen tietojen perusteella.

Kirjalliset aineistot ovat monesti vinoutuneita, koska saataville annetaan vain valitut
asiat (Koskinen ym. 2008, 142). Tutkimuksen aineiston voidaan todeta olevan
vinoutunutta, koska yksi yritys ei tarjonnut aineistoa ja kolmen kohdalla aineisto oli
hyvin suppea. Toiseksi kaikki arvoketjun yritykset kuvaavat vastuullisuuteen liittyen
vain haluamansa asiat eikä kaikkea arvoketjun yritysvastuuseen vaikuttavia asioita
ole saatavilla samassa muodossa. Aineistosta kuitenkin löydettiin hyvin mainintoja
liittyen tutkimusongelmaan. Aineiston vinouma oli tiedossa jo tutkimussuunnitelma
vaiheessa jonka vuoksi siihen suhtauduttiin kriittisesti ja taustatiedoksi hankittiin
myös ilmiöön liittyvää julkista kritiikkiä.

Laadullisessa tutkimuksessa eettiset näkökulmat ovat tärkeitä, sillä usein aineisto
kerätään aidoissa tilanteissa. Hyvää tieteellistä tapaa noudattava tuo esille muiden
tutkijoiden osuuden julkaisussa, viittaa tunnollisesti aiempiin tutkimustuloksiin,
kuvaa selkeästi tutkimustulokset ja käytetyn metodin raportissa. Tulokset kirjataan
laadukkaasti ja säilytetään ja julkaistaan asianmukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018,
147, 151.) Tämän tutkimuksen lähteenä tai kohteena olevat tahot voivat joutua
kriittiseen valoon, mutta vain siinä määrin kuin he itse siitä kertovat tai mitä on jo
muissa lähteissä kerrottu. Tutkija tavoittelee neutraalia lähestymistä tutkittaviin.
Tutkimuksella tunnistetaan toimintamalleja ja ratkaisuja havaittuihin haasteisiin.
Muuhun aineistoon ja tutkimukseen viitataan asianmukaisesti ja tuloksina esitetään
tasapuolisesti kaikki havainnot. Raportoinnissa ja julkaisussa noudatetaan Jyväskylän
ammattikorkeakoulun raportointiohjetta.

5 Pohdinta
Tutkimuksessa löydettiin vastauksia tutkimusongelmaan. Tutkimuskysymykset
ohjasivat edelleen tarkastelemaan asiaa yksittäisten yritysten ja ketjun kannalta.
Raportit ja kotisivut kertoivat, että yritysvastuu globaalissa arvoketjussa on hyvin
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laaja ja moninainen kokonaisuus. Vastuulliset yritykset rakensivat sekä omaa että
arvoketjun vastuullisuutta käyttäen sisäisen ja ulkoisen yritysvastuun toimia.
Muutama raportti oli sisällöltään ja laadultaan kattava ja tasapainoinen. Kuitenkin
yritysten toimissa ja raportoinnissa oli eroja ja kaikki yritykset voisivat oppia
toisiltaan lisää. Käsittelemällä useita raportteja voitiin tunnistaa hyviä sisäisiä ja
ulkoisia yritysvastuutoimia sekä raportointikäytäntöjä. Tämä vastaa tutkimuksen
tavoitetta, jossa pyrittiin löytämään laajasta aineistosta erilaisia näkemyksiä
yleisyyden sijaan.

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, miten yritykset itse toteuttavat yritysvastuuta
älypuhelimen arvoketjussa, vastaavat sisäisen yritysvastuun havainnot ja tulokset.
Toiseen tutkimuskysymyksen, kuinka yritykset vaikuttavat yritysvastuuseen
arvoketjussa eli suhteessa toisiinsa, vastaavat ulkoisen yritysvastuun havainnoista
muodostettu luokittelu ja siitä johdetut tulokset. Luokittelu ja tulokset on esitelty
kuvioissa 18 ja 19. Yhdessä ne vastaavat tutkimusongelmaan, millaisena näyttäytyy
älypuhelimeen arvoketjuun vaikuttava yritysvastuu yritysten oman raportoinnin ja
viestinnän mukaan, eli arvoketjun näkökulmasta vastuu koostuu yritysten sisäisistä ja
ulkoisista toimista.

Yritysvastuuraportointi on yleistynyt aiemman tutkimuksen mukaan 2000-luvulla, ja
se havaittiin myös tutkimusaineistossa. Yritysvastuu näyttäytyy yritysten oman
raportoinnin mukaan olevan hyvin hoidettu, ja se näyttäytyy ammattimaisena
toimintana. Yleisesti yritysvastuu oli riskinhallintaa, maineen rakennusta ja
liiketoiminnan sujuvoittamista. Jokainen tuotantovaihe on ulkoistettu ja
mahdollisesti myös yritysvastuuseen liittyvät ongelmat. Yritykset kertoivat kuitenkin
tekevänsä töitä ongelmien korjaamiseksi. Raportit vastasivat myös julkisuudessa
esitettyyn kritiikkiin. Kriittisesti tarkasteltaessa voitiin kuitenkin havaita, että kaikki
toimet eivät ollet riittäviä, osa etenemisestä oli hidasta ja myös huonoa kehitystä
havaittiin. Yritysvastuun kohdalla epäilys tietojen oikeellisuudesta ja peittelystä on
aina esillä.

Yritysvastuuteot olivat taloudellista vastuuta lukuunottamatta laajoja ja niistä
raportoitiin hyvin. Taloudellisen vastuullisuuden vähäinen tarkastelu oli yleistä läpi
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aineiston ja syytä siihen ei löydetty. Taloudellisen vastuun toimia ja esittämistä tulisi
siis kehittää. Arvoketjuun liittyvät ja globaalit ongelmat tiedostettiin, niihin pyrittiin
vaikuttamaan, mutta se koettiin vaikeaksi. Ongelmat olivat myös jossain muualla eikä
niitä juuri löytynyt raportoineista yrityksistä. Tarkastellut yritykset esiintyivät
aktiivina esimerkillisinä toimijoina. Yritysvastuu oli osalle yrityksistä merkittävää
liiketoimintaa. Erityisesti Fairphone ja tukitoimintojen tuottajat olivat tuotteistaneet
vastuullisuutta. Tämä liittyy jaettuun arvoon ja yritysvastuun sitomiseen strategiaan.

Yritysvastuu älypuhelimen globaalissa arvoketjussa voitiin jakaa sisäiseen ja ulkoiseen
yritysvastuuseen. Sisäisessä yritysvastuussa yritys omassa ympäristössään itse
toimien tuotti sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuuta. Kohteina olivat
erityisesti omat työntekijät ja ympäristöön liittyen energian ja materiaalien säästö
sekä kierrätys. Arvoketjussa yksittäisen arvoketjun vastuuongelmat voivat aiheuttaa
riskin muille arvoketjun yrityksille. Näin oli älypuhelimen kohdalla tapahtunut
konfliktimineraalien ja aiemmin kokoonpanotehtaan työnhyvinvointiongelmien
vuoksi. Sen vuoksi on tärkeää toteuttaa myös ulkoista yritysvastuuta.

Havainnot ulkoisesta yritysvastuusta olivat tutkimustuloksina mielenkiintoisimpia,
sillä asiaa oli aiemmin käsitelty vain vähän. Ulkoisessa vastuussa korostuivat vakavat
vastuullisuushaasteet, kuten lapsityö, ihmiskauppa, orjuus, työhyvinvoinnin
laiminlyönti, korruptio, lahjonta ja ympäristöongelmat. Ulkoista yritysvastuuta
yritykset toteuttivat erityisesti vaikuttamalla arvoketjussa lähimpänä toimiviin
yrityksiin, hankkimalla tukitoiminnoilta omaa vastuullisuutta lisääviä palveluita ja
osallistumalla verkostoihin. Jonkin verran yritykset raportoivat muiden arvoketjun
yritysten vaikutuksesta omaan toimintaan, joka herätti epäilyksen näiden toimien
vaikuttavuudesta. Lisäksi sidosryhmäyhteistyö muokkasi yritysten omaa toimintaa,
kun yritykset muokkasivat arvoja saamansa palautteen pohjalta ja muokkasivat
toimintaansa lakien ja asetusten mukaisiksi. Tyypillisesti ulkoista yritysvastuuta
toteuttivat yritykset, joiden sisäinen yritysvastuu oli myös kattavasti toteutettu.
Sisäisen ja ulkoisen yritysvastuun toimet vahvistavat toisiaan ja muodostavat
arvoketjun yritysvastuun.
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Yksittäisen älypuhelimen arvoketju ei auennut raporttien pohjalta. Liikesalaisuudet
estävät avoimuutta ja yksittäiseen tuotteeseen liittyviä toimia ei pysty päättelemään.
Usein yritysvastuuta käsiteltiin konsernitasolla tai yrityksen näkökulmasta, joka
etäännytti yksittäisen tytäryhtiön tai tuotteen vastuullisuudesta. Aiempi kirjallisuus
kertoi yritysvastuuraportoinnin olevan vapaamuotoista, mutta siihen oli luotu myös
raportointikäytäntöjä. Näitä löydettiin myös tutkimuksen analyysissa.
Yritysvastuuraporteilla ei ollut tarkkaa määrämuotoa, mutta pidempi historia
raporttien tuottamisessa, GRI-raportointimallin käyttö ja raportin auditointi lisäsivät
tarkastelun syvyyttä ja laajuutta.

Mittaristot helpottivat kehityksen suunnan tunnistamista, mutta mittareiden
luotettavuudessa havaittiin ristiriitaa. Tavoitteet ja eteneminen olivat myös yritysten
itsensä asettamia, jolloin niiden riittävyys jäi epäselväksi. Yritysvastuuraporteissa oli
paljon arvopuhetta ja kuvia, joilla pyrittiin luomaan mielikuvia. Raportoivat yritykset
loivat seurattavuutta vastuullisuutensa kehitykseen, sillä kotisivujen sisältö muuttuu
ajassa. Osa yrityksistä tuotti hyvin paljon erilaisia yritysvastuun materiaaleja, joka
lisäsi sekavuutta. Toiston vähennystä, tiivistämistä sekä oleellisiin asioihin
keskittymistä raporteissa tulisi lisätä.

Yritysvastuuta kehittävälle yritykselle oman arvoketjun raporttien lukeminen on
teoriakirjallisuuden ohella hyödyllistä. Raporteista voi ottaa mallia, niistä löytää
keskeisiä alan ongelmakohtia ja tietoa sekä ideoita, joita voi hyödyntää omassa
yritysvastuussa. Teoria tunnisti sidosryhmien ja verkostojen tärkeyden, joka
huomattiin myös tuloksissa. Yritykset kertoivat, että kehittämisessä kannattaa
hyödyntää työntekijöitä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Sidosryhmiä käytettiin
usein myös oleellisten yritysvastuualueiden painoarvon tunnistamiseen ja
epäkohtien havaitsemiseen. Yritysten mukaan yhdistysten toimintaan ja verkostoihin
osallistuminen oli hyödyllistä ja muutamat edellyttivät toimittajiensa osallistuvan
tällaiseen toimintaan. Viranomaiset määräävät laeilla ja asetuksilla toiminnan
alarajan ja näitä yritykset seuraavat aktiivisesti. Tyypillisesti yritykset ilmoittivat
toimivansa lakien ja asetusten mukaisesti. Yritykset joutuivat ottamaan huomioon
myös muiden alueiden lait, sillä tuote päätyy useimmiten myyntiin muualle kuin
omaan maahan. Median ja kansalaisjärjestöjen esiin tuomat haasteet vaativat
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yrityksiltä myös tekoja ja raportointia, jotta voidaan osoittaa hallintaa ja vähentää
maineriskiä. Tätä teoriassa tunnistettua asiaa ei tarkastellussa aineistossa mainittu.

Suomalaisten yritysten, jotka usein ovat pitkän arvoketjun loppupäässä tulee
ymmärtää globaalit riskit. Vaikuttaminen niihin voi olla vaikeaa, mutta mahdollista ja
tärkeää. Erityisen merkittävä vaihe oli sekä aineiston mukaan asiakkuuden
aloitusvaihe, jolloin määritellään muiden ehtojen lisäksi eettiset säännöt. Muun
yhteistyön onnistumisen ohella eettistä onnistumistakin tulee arvioida ja epäkohtiin
puuttua. Yritykset olivat luoneet toimintaohjeita ja prosesseja tähän arviointiin ja
ongelmien ratkaisuun. Ongelmia tarkasteltaessa määriteltiin ongelmille rajat, kuten
”mikä on ikäraja lapsityölle” tai ”tuntimäärä kohtuuttomalle ylityölle”. Audiotoinnit
olivat tyypillinen tapa tarkkailla toisten yritysten toimintaa. Audiotointeihin liitettiin
kuitenkin myös epäilyksiä ja siksi myös muita toimia kohdennettiin. Sisäistä
yritysvastuuta yritykset vahvistivat sertifioinnilla ja avoimuudella, jolloin onnistuneilla
yritysvastuuteoilla voi ansaita palkintoja. Tarkastellut yritykset raportoivat monista
sertifikaateista ja palkinnoista.

5.1 Tutkimuksen hyödyntäminen
Toimintansa vastuullisuutta kehittävän yrityksen tulee huomioida, ettei se toimi
umpiossa. Sisäisten toimien lisäksi myös ulkoista yritysvastuuta tulee tarkastella.
Älypuhelimen arvoketjussa teot jakautuivat perinteisesti sosiaaliseen, taloudelliseen
ja ympäristövastuuseen, jota toteutettiin yhdessä arvoketjun muiden toimijoiden ja
useiden muiden sidosryhmien kanssa. Tutkimus osoitti, että arvoketjussa toimivat
yritykset pyrkivät vaikuttamaan muihin ja kehittävät myös omaa yritysvastuutaan
muiden avustamana. Yritysvastuuseen liittyvää läpinäkyvyyttä voi parantaa yhdessä
muiden toimijoiden, GRI-raportoinnin ja raportoinnin kohdalla erityisesti auditoinnin
avulla. Raportointiin tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti ja oman alan kehitystä on
hyvä seurata monista lähteistä.

Vaikka oman yrityksen asiat olisivat kunnossa voi liiketoimintaan kohdistua riskejä
kaukaakin arvoketjun muilta toimijoilta. Yritysvastuu tuo usein myös säästöjä tai lisää
toiminnan tehokkuutta. Kolmanneksi yritysvastuu voi edistää liiketoimintaa tai luoda
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kokonaan uutta liiketoimintaa. Vastuullisuuden laaja tarkastelu on yrityksille nykyään
tärkeää. Lainsäädännön seuraaminen, kansainväliset säännökset ja verkostoihin
osallistuminen auttavat eteenpäin asiassa. Yritykset voivat hyödyntää tutkimuksen
sisäisen ja ulkoisen yritysvastuun toimia. Kuviossa 19 on kiteytetty keskeiset
havainnot tutkimustuloksista.

Suomalainen yritys on usein arvoketjun loppupäässä toimiva myyntiyritys. Se voi
vaikuttaa arvoketjuun omilla hankinnoillaan sekä kommunikaatiolla. Vahvin
vaikutusmahdollisuus yrityksillä on niihin, joiden kanssa se on suoraan yhteydessä.
Yritysvastuun tulisi olla osa kaikkea yritysyhteistyötä ja sopimuksia. Sisäisesti
yritysvastuun tulee olla osa kaikkea toimintaa, joka lähtee liikkeelle yrityksen
arvoista. Näitä yritykset toteuttavat tyypillisesti eettisillä säännöillä ja koulutuksilla
työntekijöille. Mikäli yritys on suuri omaten paljon valtaa arvoketjussa, sen tulee
käyttää sitä myös vastuullisuuden parantamiseksi.

Vaikka yritysvastuun keskeiset osa-alueet ja toteuttaminen ovat usein hyvin
samankaltaista toimintaa on yrityksillä mahdollisuus toteuttaa myös omannäköisiään
toimia ja ideoida vapaasti. Ideoinnissa, palautteessa ja vaikutuksissa yrityksen
kannattaa käyttää useita kanavia ja kyselyitä. Niiden ei tarvitse olla yritysvastuuta
varten luotuja vaan ne voivat olla osa valmiita muuhun palautteeseen suunniteltuja
ja jo toiminnassa olevia kanavia.
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Kuvio 19. Kooste tutkimustuloksista
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5.2 Jatkotutkimusaiheet
Yritysvastuu on ajankohtainen ja yleistyvä ilmiö, joka tarjoaa hyviä tutkimusaiheita.
Suoraan tästä tutkimuksesta voidaan johtaa jatkotutkimusaiheita kolme. Ensinnäkin
muutamien vuosien päästä voidaan tarkastella onko vastuullisuus muuttunut
suhteessa tähän tutkimukseen. Toiseksi älypuhelimen arvoketjun vastuullisuutta voisi
tarkastella jollain toisella metodilla esimerkiksi teemahaastattelulla ja kolmanneksi
yritysvastuuta voisi tarkastella vastaavalla tavalla jonkin toisen tuotteen
arvoketjussa. Tarkastelu on yritykselle hyödyllinen etenkin, kun kaikki arvoketjun
toimijat tunnetaan tarkasti. Alan parhaiden käytäntöjen kokoaminen on
tutkimustulosten valossa hyödyllistä ja mahdollinen tutkimusaihe, sillä uusia
käytäntöjä muodostuu koko ajan.

Tässä tutkimuksessa esiin tulleita havaintoja voisi käyttää hyödyksi myös
käytännöllisessä opinnäytetyössä, jossa globaalissa arvoketjussa toimivalle yritykselle
suunniteltaisiin yritysvastuusuunnitelma ohjeistuksineen. Tällöin tässäkin
tutkimuksessa tehtyjä havaintoja voitaisiin toteuttaa käytännössä ja mitata niiden
hyötyjä ja toimivuutta.
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