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1 JOHDANTO  
 

 

1.1 Yrityksen ja ympäristön vuorovaikutus 
 

Yritysten toiminnalla on ympäristövaikutuksia, jotka ajan myötä muuttavat fyysistä 

ympäristöä, jossa yritykset toimivat. Ihmisen toiminnan vaikutukset ekosysteemiin ovat 

niin monimutkaisia, ettei niitä voida ennakoida täydellisesti niiden hallinnasta 

puhumattakaan. Yrityksen ja ympäristön suhde on vuorovaikutteinen, sillä 

ympäristömuutokset muuttavat yrityksen toimintaympäristöä sekä pitkällä että lyhyellä 

aikavälillä. Teollisella tuotannolla on merkittäviä ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia 

ja yritykset ovat pääasiassa vastuussa teollisesta tuotannosta. Viime aikoina runsaasti 

julkisuutta saanut ilmastonmuutos pakottaa ympäristöintensiivisten toimialojen 

yritykset reagoimaan ja ottamaan kantaa ympäristökysymyksiin aikaisempaa enemmän. 

Yrityksiltä, erityisesti suurilta ja kansainvälisiltä pörssiyhtiöiltä, odotetaan yhä 

avoimempaa ja läpinäkyvämpää raportointia tekemisistään ja tuloksistaan kaikilla 

toimintansa osa-alueilla.  

 

Vuonna 1972 Rooman klubin julkaisema raportti ”Kasvun rajat” herätti ihmiset 

ensimmäisen kerran huomaamaan ympäristön hyväksikäytön rajallisuuden. Yritysten 

ympäristötietojen julkaiseminen käynnistyi varsinaisesti vasta vuoden 1992 YK:n 

Ympäristökonferenssista, jossa todettiin, että kestävän kehityksen saavuttaminen 

edellyttää avointa kommunikointia ja viestintää ympäristöasioiden todellisesta tilasta. 

Proaktiivisuus ja vähimmäisnormien ylittäminen voi tuoda yritykselle monia etuja 

verrattuna hitaasti reagoiviin yrityksiin. Vastuullinen toiminta voi olla yritykselle 

tärkeää useasta syystä, sillä nykyään sidosryhmät haluavat arvioida yrityksen toimintaa 

muillakin kuin taloudellisilla mittareilla. Vastuullisuus voidaan nähdä osana yrityksen 

kilpailukykyä, sillä yritykset käyvät kilpailua asiakkaista, henkilökunnasta ja 

sijoittajista. Vastuullisuudella voidaan pyrkiä myös hallitsemaan yrityksen mainetta 

sekä turvaamaan myynnin ja osakkeen arvon vakaa kehitys. Ympäristötehokkuudella 

puolestaan haetaan kustannustehokkuutta. Hyvillä ympäristövastuun tuloksilla voidaan 

parantaa taloudellista tulosta ja hyvä taloudellinen tulos antaa mahdollisuuden parantaa 

ympäristövastuun tulosta. Tärkeänä vastuullisuuteen kannustavana motiivina nähdään 
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myös se, että edelläkävijyys yhteiskuntavastuukysymyksissä antaa mahdollisuuksia 

vaikuttaa alan kansalliseen ja kansainväliseen kehitykseen. Globalisaatiolla on omalta 

osaltaan yhä voimakkaampi vaikutus yritysten toimintaympäristöön kansainvälisen 

kaupan ja ulkomaisten investointien lisääntymisen myötä.  

 

Hyvän tuloksen saavuttaminen vastuullisin keinoin on entistä tärkeämpää sekä 

sijoittajille että muille sidosryhmille. Vastuulliseen yritystoimintaan erityisesti 

panostavat pörssiyritykset tavoittelevat usein listausta kaikissa merkittävissä kestävän 

kehityksen indekseissä, joita pidetään puolueettomina todistuksina vastuullisesta 

tuloksenteosta. Listaukset luovat vanhoille omistajille turvallisuudentunnetta ja 

helpottavat vastuullisuutta arvostavien sijoittajien päätöksentekoa. Erityisesti suurten 

institutionaalisten sijoittajien silmissä vastuullisuuteen panostavien yritysten 

kiinnostavuus kasvaa jatkuvasti, mutta kaiken kaikkiaan vastuullisuusmittareita 

painottavien sijoittajien määrä on edelleen vähäinen. Hyvien vastuullisuustulosten 

vaikutuksia on vaikea erottaa osakkeen arvon kehityksessä muista tekijöistä, huonojen 

suoritusten vaikutus negatiiviseen suuntaan on sen sijaan helpompi havaita. (Kuisma 

2001) 

 

Yrityksen tulee kuitenkin tarkastella ympäristökysymysten merkitystä myös 

liiketoimintansa tavoitteiden kannalta, sillä yrityksen ensisijainen tehtävä on tuottaa 

voittoa ja muiden tavoitteiden voidaan ajatella palvelevan tätä ensisijaista tavoitetta. 

Ympäristölaskennan avulla yritys pystyy tarkkailemaan ympäristökysymysten hallinnan 

tehokkuutta ja vaikutusta taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen, sekä raportoimaan 

yrityksen sisälle ja ulkopuolelle ympäristövaikutuksistaan. Ympäristöasioiden 

edelläkävijäyritykset voivat luoda kilpailuetua kehittämällä uusia tuotteita ja etsimällä 

niille markkinoita. Toisaalta ne voivat myös minimoida kustannuksiaan ennakoimalla 

tulevia, välttämättömiä ympäristöasioiden hallintaan liittyviä menoja. Sen sijaan 

yrityksille, jotka eivät reagoi ympäristövelvoitteisiin tai reagoivat niihin hitaasti, voi 

aiheutua kustannuksia ympäristövelvoitteiden täyttämisestä, mahdollisten 

ympäristövahinkojen korvaamisesta tai maa-alueiden ja vesistöjen saattamisesta 

ennalleen sekä ympäristölle vahingollisten toimenpiteiden haittaveroista ja -maksuista. 

Tällaisilla yrityksillä investoinnit ympäristöön kohdistuvien vaikutusten ehkäisemiseksi 

ovat vielä edessä. Toiminnan jatkaminen ilman ympäristön huomioonottamista ei näin 
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ollen ole järkevä vaihtoehto enää yhdellekään ympäristöintensiivisellä toimialalla 

toimivalle yritykselle. 

 

Vastuullisen yritystoiminnan sisältöä ja käytäntöjä ohjaavat monet kansainväliset 

aloitteet ja ohjeistot. Lisäksi useat yhteiskuntavastuusta kiinnostuneet yksittäiset tahot 

ovat kehittäneet omia suosituksiaan yritysten käyttöön. Yhteiskuntavastuun 

käyttöönotto yrityksen toimintatavoissa luo yritykselle pitkäaikaista arvoa 

taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla ja on yritykselle 

kilpailukykytekijä. Tällä hetkellä yritykset etsivät konkreettisia keinoja sidosryhmien ja 

yhteiskunnan kanssa käytävän kokonaisvaltaisen, läpinäkyvän ja avoimen keskustelun 

hyödyntämiseksi. Kansallisesti vastuullista yritystoimintaa ja yhteiskuntavastuun 

raportointia on eri maissa pyritty edistämään julkisen vallan toimin sekä toteuttamalla 

vapaaehtoisia hankkeita yhteistyössä yritysten kanssa että viemällä 

yhteiskuntavastuuseen liittyviä velvoitteita kansalliseen lainsäädäntöön. (Niskala, 

Vahala & Lovio 2004, 3-7) 

 

Suomalaisten yritysten kestävän kehityksen raportoinnin taso on noussut selvästi viime 

vuosina. Tämä on voitu selvästi havaita esimerkiksi Suomessa vuosittain järjestetyissä 

ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportoinnin kilpailuissa. Kansainvälisiä kestävän 

kehityksen yritysraportoinnin suuntaviivoja noudattavia raportteja julkaistaan Suomessa 

vuosittain jo muutamia kymmeniä. Raportteja laativien ja raportointia kehittävien 

organisaatioiden kannalta olisi tärkeää, että raportteja myös käytettäisiin ja että niiden 

julkaisemisella olisi vaikutuksia. Vastuullisuusraporttien käyttö eri sidosryhmissä on 

jäänyt kuitenkin vähäiseksi. Yksi syy raporttien suhteellisen vähäiseen käyttöön on, että 

se vaatii hyvää perehtyneisyyttä kestävän kehityksen ilmiöihin sekä valitettavan usein 

myös raportoitujen tietojen edelleen jalostamista vertailukelpoisempaan muotoon. 

(Kuisma & Lovio 2006, 3) Jotta ympäristövaikutukset tulisivat yrityksen päätöksissä 

oikealla tavalla kohdelluksi, tulee niillä olla rahassa mitattava arvo. Tiedon ei tarvitse 

olla täsmällistä, riittää että pystytään jossain määrin ottamaan laskelmiin mukaan ne 

ympäristövaikutukset, joiden olemassaoloa tekeillä oleva päätös koskee. Viime vuosina 

ollaan liikuttu tätä kohti myös tilinpäätösraportoinnin osalta.  
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1.2 Tutkimusongelma ja rajaukset  
 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan ympäristöintensiivisten toimialojen 

ympäristöraportointia osana tilinpäätösraportointia. Tutkielman tutkimusongelmana on, 

miten suomalaiset pörssiyhtiöt raportoivat ympäristöasioista tilinpäätöksissään? 

Tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa tilinpäätösraportoinnin sisältämän 

ympäristöinformaation nykytila suomalaisissa ympäristöintensiivisten toimialojen 

yrityksissä.  

 

Suomalaisten yritysten ympäristöraportointikäytäntöjä on tutkittu 1990-luvun 

puolivälistä lähtien. Tässä tutkielmassa keskitytään ympäristöraportoinnin sisältöön 

erityisesti yrityksen tilinpäätösraportoinnin näkökulmasta. Yritykset joutuvat nykyään 

huomioimaan liiketoiminnassaan aikaisempaa tarkemmin ympäristövaikutusten 

aiheuttamat mahdolliset vastuut ja riskit, joiden luulisi kiinnostavan myös 

konventionaalisia sijoittajia. Näin ollen ympäristökustannusten ja -vastuiden 

taloudellinen merkitys yritystoiminnassa on kasvanut, ja tämän muutoksen myötä on 

myös eri sidosryhmien kiinnostus ympäristöraportointiin voimistunut. 

Ympäristökustannuksilla ja -vastuilla voi olla vaikutusta yrityksen tulokseen ja 

taloudelliseen asemaan, vakuuksien arvoon ja taloudelliseen riskiin.  

 

Käytännössä ympäristöraportointi etenee yrityksissä eri tavoin. Yritysten sidosryhmien 

informaatiotarpeet ovat hyvin erilaisia ja yritysten pyrkimykset vastata näihin tarpeisiin 

vaihtelevat yrityksestä riippuen. Yksi ympäristöraportointiin usein liitetty ongelma on 

raportoinnin vapaaehtoisuus, minkä vuoksi raporttien sisältö ja muoto vaihtelevat 

suuresti. Global Reporting Initiative (GRI) -suositusten1 yleistyvä käyttö on parantanut 

raportoinnin vertailua, mutta ympäristöraporttien vertailukelpoisuutta pidetään edelleen 

ongelmallisena, mikä puolestaan kyseenalaistaa informaation luotettavuuden 

päätöksenteon tukena. Tutkielma tarkastelee ainoastaan suomalaisia Helsingin pörssin 

päälistan yhtiöitä ja suomalaista ympäristöraportointikäytäntöä, koska 

ympäristöraportointikäytäntöjen maakohtaiset erot ovat vielä niin suuria, että tutkielman 

laajuuden huomioon ottaen vertailujen tekeminen eri maiden välillä ei ole järkevää. 

Tarkastelu kohdistuu toimialoihin, joilla on selviä ympäristövaikutuksia ja jotka ovat 

                                                
1 Jatkossa käytetään lyhennettä GRI. 
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toiminnassaan erityisen riippuvaisia luonnonvaroista, sillä toimialalla on todettu olevan 

huomattava merkitys yrityksen raportointikäytäntöihin.  

 

1.3 Aikaisemmat tutkimukset 
 

Ympäristöraportointi on osa laajempaa yhteiskuntavastuun raportointia, joka on 

käsitteenä ohittanut ympäristöraportoinnin. Ympäristö- ja 

yhteiskuntavastuuraportointiin liittyviä tutkimuksia on ilmestynyt runsaasti 1990-luvun 

loppupuolelta lähtien niin Suomessa kuin ulkomailla. Laskentatoimen yhdistäminen 

kestävään kehitykseen on saanut jatkuvasti huomiota sekä akateemisessa että 

ammatillisessa laskentatoimen kirjallisuudessa (Lamberton 2005, 7). Ulkomailla 

aihepiiriä on tutkinut paljon muun muassa Rob Gray. Suomen ympäristöintensiivisten 

toimialojen ympäristöraportointia on aikaisemmin tutkinut esimerkiksi Mikael Niskala 

(Niskala 1995).  

 

Rahoitusmarkkinoilla ollaan aikaisempaa kiinnostuneempia yrityksen 

yhteiskuntavastuuasioista. Jossain määrin yhteiskuntavastuuta pidetään jopa yrityksen 

arvoon vaikuttavana tekijänä. Tähän viittaa Andersonin ja Franklen (1980) tutkimus, 

jossa verrattiin yhteiskuntavastuusta raportoivista ja raportoimattomista yrityksistä 

rakennettuja portofiloita vastaavilla riskitasoilla. Tulokset osoittavat, että raporteilla on 

informaatioarvoa ja markkinat arvottavat informaation positiivisesti, jolloin 

pääomaresursseja myönnetään enemmän raportoiville yrityksille. Kyseisten tulosten 

mukaan näyttäisi siltä, että eettisellä informaatiolla on vaikutusta rahoitusmarkkinoilla 

ja vapaaehtoisesti tuotettu laskentainformaatio on hyödyllistä. Tutkijoiden mukaan tämä 

osoittaa, että eettisiä sijoittajia on olemassa, ja he saattavat jopa dominoida markkinoita. 

Myös Belkaoui päätyi jo vuonna 1976 tulokseen, että on olemassa ns. eettinen sijoittaja 

(ks. Mahapatra 1984). Tutkimuksessa pääomamarkkinat palkitsivat yritykset, jotka 

raportoivat saastekontrollijärjestelmistään. Mahapatra (1984) puolestaan päätyi 

päinvastaiseen tulokseen: sijoittajat eivät palkitse päästökontrolleista raportoimisesta, 

vaan näkevät ne turhana kuluna. 

 

Konarin ja Cohenin (2001) tutkimus tukee näkemystä yhteiskuntavastuun positiivisesta 

vaikutuksesta. Sen mukaan yrityksen ympäristösuorituskyvyllä on merkittävä yhteys 
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yrityksen liikearvoon eli aineettomaan omaisuuteen. Kyseinen tutkimus osoittaa, että 

sijoitusmarkkinat palkitsevat yritykset, jotka kykenevät luomaan vastuullisen imagon ja 

tekevät enemmän kuin vain täyttävät pakolliset vaatimukset. Tosin tutkijat myöntävät, 

ettei kausaliteetin suuntaa ole varmistettu. Vastakkaiseen suuntaan viittaa sen sijaan 

Waddockin ja Gravesin tutkimus vuodelta 1997 (ks. Morhardt, Baird & Freeman 2002), 

jonka mukaan aiempi hyvä taloudellinen menestys antaa joustovaraa 

yhteiskuntavastuutuloksen parantamisen suhteen. Myös Anderson ja Frankle (1980) 

myöntävät olevan mahdollista, että raportoivat yritykset ovat niitä, joilla on 

käytettävissä riittävästi tuloja mahdollistamaan eettiset tulokset. Kausaliteetin suunnasta 

riippumatta tulos kuitenkin viittaisi siihen, että hyvä ympäristömaine olisi vihje hyvästä 

yritysjohdosta. Myös Jayne ja Skerratt (2003) uskovat kestävän kehityksen huomioon 

ottamisen osoittavan hyvää yritysjohtoa. Lisäksi he toteavat sillä olevan myös 

jonkinlainen yhteys liiketoiminnan tulokseen. 

 

Mahapatra (1984) erottelee eettiset ja rationaaliset sijoittajat. Tämän ajatuksen mukaan 

eettinen sijoittaja reagoi positiivisesti yrityksen osoittaessa kiinnostusta 

yhteiskuntavastuuasioihin, välttää eettisistä syistä tiettyjä sijoituskohteita ja suosii 

vastuullisia yrityksiä salkussaan, vaikka nämä yritykset saattaisivat tarjota pienemmän 

tuoton samalla riskillä verrattuna muihin yrityksiin. Rationaalinen sijoittaja puolestaan 

tämän mallin mukaan arvioi sijoituskohteita puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta. 

Nykyään kuitenkin näiden kahden välinen raja on hämärtynyt, sillä on esitetty yhä 

enemmän tuloksia siitä, että eettinen sijoittaminen on myös taloudellisesti kannattavaa. 

Osa sijoittajista kenties jo käyttää yhteiskuntavastuuraportointia myös arvioidessaan 

yrityksen taloudellista tilaa, ja näkee panostukset eettisyyteen tulevaisuuden 

vahvuutena. Tästä johtuen ei voidaa enää puhua varsinaisesti eettisestä sijoittamisesta, 

sillä sijoitukset eivät suoranaisesti perustu eettisiin periaatteisiin, vaan oletukseen niiden 

tuottamasta taloudellisesta edusta. Joka tapauksessa tuloksena on todennäköisesti 

eettisesti kestävämpää sijoitustoimintaa verrattuna tilanteeseen, jossa 

yhteiskuntavastuuasiat ohitettaisiin täysin päätöksenteossa. 

 

Yrityksen arvostuksissa törmätään usein perinteisen laskentatoimen liian lyhyeen 

aikajänteeseen yhteiskuntavastuuasioita ajatellen. Usein perinteiset analyytikot katsovat 

investointeja vain välittömiä tuottoja vasten, ja jättävät näin ollen huomioimatta 

mahdolliset myöhemmät voitot. Yhteiskuntavastuulliset sijoittajat sen sijaan laskevat 
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myös yhteiskuntavastuujohtamisen, -suorituskyvyn ja -investoinnit aineettomaan 

omaisuuteen. Tämä tuo heille lisäinformaatiota yrityksen arvosta pitkällä tähtäimellä 

muihin sijoittajiin nähden. Näin yhteiskuntavastuuinformaation käytöllä saavutetaan 

myös taloudellista hyötyä sijoituspäätöksissä. Usein investointikohteiden valinnassa 

esimerkiksi ympäristönäkökohtien avulla on kyse vain traditionaalisten valintakriteerien 

laajentamisesta. Varsinaisten eettisten sijoittajien kohdalla taas investointikohteiden 

valinta eettisillä kriteereillä lisää uuden ulottuvuuden aiempien päätöskriteerien 

joukkoon (Kahlenborn 1999). Myös Meyers (1999) toteaa yhä useampien sijoittajien 

uskovan, että hyvin johdetut yritykset, mukaan lukien yhteiskuntavastuuasiat, ovat niitä, 

jotka tuottavat parhaan taloudellisen tuloksen. Hän lisää myös, että yhä enemmän 

tällaisen informaation lähteenä käytetään nimenomaan julkista 

yhteiskuntavastuuraportointia. 

 

Eettisten kriteerien käyttö lisääntyy todennäköisesti vähitellen myös 

rahoitusinstituutioissa. Jaynen ja Skerrattin (2003) mukaan muun muassa pankkien 

luototuspäätöksissä käytetään yleisesti jo ainakin jonkinlaista yhteiskuntavastuiden 

riskianalyysia. Tärkeinä tekijöinä tällaisissa analyyseissa pidetään esimerkiksi aiempaa 

ja tulevaa ympäristön saastuttamista. Siten yritykset, joilla on hyvä 

ympäristösuorituskyky, saattavat maksaa pienempää korkoa tai vakuutusmaksuja, 

heijastaen alentuneita ympäristöriskejä. 

 

Jaynen ja Skerrattin (2003) tekemässä sijoitusrahastojen ja varainhallintapalveluja 

tarjoavien yritysten sijoituspäätöksiä koskevassa kyselytutkimuksessa 

yhteiskuntavastuuinformaatio osoittautui kaikesta huolimatta vähiten tärkeäksi 

kriteeriksi sijoituspäätöksissä. Eettisen maineen kohdalla vastausten hajonta oli 

kuitenkin suuri ja muutamien vastaajien mielestä eettisyys oli erittäin tärkeä kriteeri. 

Eurooppalaisista salkunhoitajista 86% uskoi eettisten sijoituspäätösten parantavan 

salkun arvoa pitkällä tähtäimellä. Selvästikään yhteiskuntavastuuasioita ei pidetä 

tärkeinä lyhyellä tähtäimellä, mutta pitkällä tähtäimellä niiden merkitys kasvaa. 

 

Kolmen tuoreen heinäkuussa 2007 julkaistun tutkimuksen mukaan 

yhteiskuntavastuullisuus on yrityksille sekä kannattavaa että välttämätöntä 

kilpailukyvyn  takaamiseksi. Tästä huolimatta useat yritykset eivät kyseisesten 

tutkimusten mukaan edelleenkään osaa hyödyntää yhteiskuntavastuullisuutta 



 8 

liiketoiminnassaan täysimääräisesti. Investointipankki Goldman Sacks tutki 

yhteiskuntavastuullisuuden vaikutuksia energia-, kaivos-, teräs-, elintarvike-, juoma- ja 

mediateollisuuden yritysten osakekurssien arvoon. Tutkimuksen mukaan 

yhteiskuntavastuullisiksi luokiteltujen yritysten osakekurssit ovat nousseet viimeisen 

kahden vuoden  aikana jopa 25% enemmän kuin muiden pörssiyhtiöiden osakkeet. 

Lisäksi samoista yrityksistä 72% ohitti kurssikehityksessä muut oman toimialansa 

pörssiyritykset samalla aikavälillä. (Finnish Business & Society, 

http://www.fibsry.fi/content/view/159/1/lang,en, 30.7.2007) 

 

Goldman Sacksin tutkimustulos tukee YK:n Global Compact -

yhteiskuntavastuuverkoston2 jäsenyritystensä johtajille suunnatun kyselytutkimuksen 

loppupäätelmiä: yhä useampi yritysjohtaja uskoo, että yhteiskuntavastuullinen 

liiketoiminta näkyy tuloksissa myös pitkällä aikavälillä, eikä se ole yrityksille enää 

vaihtoehto vaan välttämättömyys, mikäli yritys aikoo pärjätä jatkuvasti kovenevassa 

globaalissa kilpailussa. (Finnish Business & Societyn www -sivu, 

<http://www.fibsry.fi/content/view/159/1/lang,en>) 

 

Hyvistä osakekurssivaikutuksista ja yritysten ylimmän johdon mielipiteistä huolimatta 

monet yritykset eivät silti osaa vielä hyödyntää yhteiskuntavastuullista toimintaa 

parhaalla mahdollisella tavalla. McKinsey & Company -konsulttiyrityksen kartoituksen 

mukaan 75% toimitusjohtajista katsoo, että yhteiskuntavastuu pitäisi ottaa 

laajamittaisesti huomioon yrityksen liiketoimintastrategiassa ja käytännön toiminnassa, 

ja yli 90% toimitusjohtajista kertoi pyrkivänsä vaikuttamaan entistä määrätietoisemmin 

siihen, että näin myös tapahtuisi, mutta vain 50% uskoi näin tapahtuvan myös 

käytännössä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Global Compact -verkoston 

jäsenyritysten johtajat. (Finnish Business & Societyn www -sivu, 

<http://www.fibsry.fi/content/view/159/1/lang,en>) Edellä käsiteltyjen tutkimusten 

perusteella tutkijoiden joukossa näyttää vallitsevan nykyään melko laaja yksimielisyys 

yhteiskuntavastuun positiivisesta vaikutuksesta liiketoimintaan. 

 
 
                                                
2 UN Global Compact on vuonna 2000 perustettu kansainvälisten yritysten, kansalaisjärjestöjen ja 
ammattiyhdistysjärjestöjen muodostama yhteiskuntavastuuverkosto, jonka tavoitteena on saada yritykset 
ottamaan huomioon toiminnassaan ihmis- ja työoikeudet, ympäristönsuojelu sekä korruption vastainen 
toiminta. Verkoston tavoitteisiin on tällä hetkellä sitoutunut 4000 organisaatiota, joista 3100 on yrityksiä. 
(ks. http://www.unglobalcompact.org; Niskala, Vahala & Lovio 2004, 14)  
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1.4 Keskeiset käsitteet 
 

Tässä tutkimuksessa ympäristöraportointi on organisaation fyysiseen ympäristöön 

liittyvän toiminnan vaikutusten välittämistä sidosryhmien tietoisuuteen. Raportointi 

kertoo, miten organisaatio hahmottaa vastuunsa ympäristöasioista. Raportointi voi olla 

osa vuosikertomusta, erillinen ympäristöraportti tai muu julkaisu. Välitettävä 

laadullinen tieto kertoo ympäristötoimenpiteistä ja -tavoitteista kun taas määrällinen 

tieto selvittää päästötiedot ja ympäristömenot. (Sjöblom & Niskala 1999, 10; Ratinen & 

Markkanen 1997, 105) 

 

Ympäristöintensiivinen toimiala määritellään toimialaksi, jolla toimiminen on 

luonnonresursseista riippuvaista ja ympäristöön kohdistuvia saastepäästöjä aiheuttavaa.  

 

Ympäristöinformaatioksi tässä tutkimuksessa käsitetään sellainen yritysten tuottama 

informaatio ympäristövaikutuksistaan, jota yritykset julkaisevat erillisissä ympäristö-, 

kestävän kehityksen tai yhteiskuntavastuun raporteissaan, vuosikertomuksissaan tai 

muussa yhteydessä esimerkiksi www-sivuillaan, ja on näin ollen julkisesti saatavilla 

olevaa informaatiota.  

 

Ympäristövastuulla tarkoitetaan organisaation vastuuta toiminnan kaikista 

ympäristövaikutuksista. Sidosryhmien kannalta katsoen ympäristövastuu merkitsee 

ympäristöntilaa heikentävästi vaikuttavien toimien ennaltaehkäisemistä, vähentämistä ja 

välttämistä (Vaini 1996, 29). Vastuun tarkoituksena on korjata aiheutuneet 

ympäristövahingot ja ennaltaehkäistä uusien syntyminen (Mätäsaho, Niskala & 

Tuomala 1999, 179). 

 

Ympäristöstrategialla tarkoitetaan organisaation kokonaisvaltaista suhtautumista 

ympäristöön liittyviin kysymyksiin (Mätäsaho ym. 1999, 14). Se on lähtökohta 

ympäristöön liittyvälle toiminnan ohjaukselle ja ympäristötekijän sisällyttämiselle 

organisaation kulttuuriin. Onnistumisen kannalta on olennaista, että johto määrittelee 

ympäristöstrategian ja sitoutuu sen toteuttamiseen (Niskala & Mätäsaho 1996, 55).  

 

Linnasen (1994) mukaan ympäristöjohtaminen tarkoittaa ympäristönsuojelullisten 

tavoitteiden huomioimista kaikessa organisaation suunnittelussa, toteutuksessa ja 
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seurannassa. Pyrkimyksenä on ympäristökuormituksen vähentäminen ja välttäminen 

sekä pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen. (ks. myös Vaini 1996, 26) 

 

Yhteiskunnallinen laskentatoimi perustuu yhteiskunnallisen vastuun ajatukselle. Sen 

mukaan organisaatiot toimivat yhteiskunnallisen vastuun alaisina ja ovat tämän vastuun 

perusteella velvollisia raportoimaan yhteiskunnallisista vaikutuksistaan. 

Yhteiskunnallisella laskentatoimella on kaksi merkitystä: 1) taloudellisen informaation 

tuottaminen yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista kustannusten ja hyötyjen 

muodossa sekä 2) yhteiskunnallisten vaikutusten raportointi osoituksena 

yhteiskunnallisen vastuun noudattamisesta. (Niskala & Mätäsaho 1996, 66 – 67.) 

 
Ympäristösuorituskyky kuvaa yrityksen kykyä hallita kokonaisvaltaisesti sen toimintaan 

liittyviä ympäristökysymyksiä. Suorituskyvyn perusteella yritys voi arvioida, kuinka 

hyvin se on onnistunut toteuttamaan ympäristöstrategiaansa ja näin ollen saavuttanut 

ympäristöön liittyvät päämääränsä ja tavoitteensa. (Mätäsaho ym. 1999, 13-14) Muut 

käsitteet määritellään uuden käsitteen tullessa esille tutkielman edetessä. 
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1.5 Tutkimusmenetelmät 
 

Kyseessä on laadullinen tutkimus. Neilimo ja Näsi (1980) ovat luokitelleet 

laskentatoimen tutkimusotteet neljään ryhmään seuraavasti. Käsiteanalyyttisen 

tutkimusmenetelmän avulla luodaan käsitejärjestelmiä, jolloin tutkimuskohteena ovat 

useimmiten tosiasiat, arvot ja normit. Tutkimustulokset saattavat olla joko toteavia tai 

suosittelevia. Nomoteettinen tutkimusote tutkii ilmiöiden syy-seuraussuhteita. Empiria 

on tällöin vahvasti mukana ja tutkimustulokset muodostuvat lähinnä lainomaisuuksista. 

Päätöksentekometodologiselle tutkimukselle on luonteenomaista 

ongelmaratkaisumallien kehittäminen. Empiria on yleensä mukana sovellusesimerkin 

muodossa ja tutkimustulokset ovat ratkaisuja etukäteen määriteltyihin ongelmiin. 

Toiminta-analyyttinen tutkimusote on puolestaan kuvailevaa ja ymmärtävää. Sen 

perustana on hermeneuttispohjainen näkemys. Kasanen, Lukkanen ja Siitonen (1993) 

ovat lisänneet ryhmittelyyn vielä konstruktiivisen tutkimusotteen, jonka tarkoituksena 

on luoda innovatiivinen ja teorian avulla perusteltu ratkaisu käytännön ongelmaan. 

Tutkimustuloksen paikkansapitävyydelle on kyseisessä tutkimusotteessa olennaista, että 

se voidaan yleistää. 

 

Tutkielman tutkimusote on lähimpänä hermeneuttista ja tulkitsevaa tutkimusta. 

Tammisen (1993, 72, 177) mukaan tulkitseva tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa 

kiinnitetään huomiota seikkoihin, joita ei voida koetella, mutta joilla on huomattavaa 

merkitystä ihmisille. Tutkimusprosessi etenee siten, että merkityksen löytämiseksi on 

perehdyttävä asiaan, kunnes sitä koskevat tietorakenteet jäsentävät esille käsite-

esityksen. Tutkielman teoriaosassa tarkastellaan yrityksen raportointivastuun ja 

ympäristöraportoinnin käsitteiden sisältöä ja merkitystä, sekä niiden välisiä yhteyksiä 

ympäristölaskentatoimessa sekä yrityksen ja sen sidosryhmien välisessä 

kommunikoinnissa. Ympäristöraportoinnin sisällön arvioiminen tapahtuu vertaamalla 

suomalaisten pörssiyhtiöiden raportointia vaatimuksiin, jotka perustuvat Euroopan 

komission antamaan suositukseen ja Kirjanpitolautakunnan yleisohjeeseen 

ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä. 

Empiriaosassa käsitellään Suomessa toimivien, luvussa 4.2 tarkemmin määriteltävien, 

ympäristöintensiivisten toimialojen vuoden 2005 ympäristöraportointia kohdeyritysten 
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tilinpäätöksiin kohdistuvan sisällönanalyysin perusteella. Sisällönanalyysi tarkoittaa 

laadullisen aineiston analyysimenetelmää, jossa korostetaan tekstin sisällöllisiä ja 

laadullisia merkityksiä. Sisällönanalyysilla pyritään kuvaamaan dokumenttien sisältöä 

sanallisesti, ja sen tarkoituksena on kuvailla ja tulkita analysoitavan kohteen 

ominaispiirteitä. Sisällönanalyysi kiinnittää huomiota siihen, mitä teksti ilmaisee, mitä 

aiheita käsitellään, mistä vaietaan ja miten asioita painotetaan. Tavoitteena laadullisessa 

sisällönanalyysissä on saavuttaa systemaattinen ja kattava kuvaus aineistosta, ja se sopii 

hyvin myös täysin jäsentelemättömän aineiston analyysiin. Sisällönanalyysin avulla 

pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 105, 107) 

Analyysilla luodaan selkeyttä aineistoon, jotta voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia 

johtopäätöksiä. Aineiston käsittely perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa 

aineisto aluksi hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudestaan uudella tavalla 

loogiseksi kokonaisuudeksi. Ennen analyysia tulee päättää analysoidaanko ilmisisältö 

(manifest content) vai myös piilossa olevat viestit (latent content). Analyysiyksikkö voi 

olla sana, sanayhdistelmä, lause, lausuma tai ajatuskokonaisuus, kirjain, sivujen määrä, 

pääotsikoiden koko ym. riippuen tutkimustehtävästä. (Tuomi & Sarajärvi 2004) Tässä 

tutkielmassa analysoidaan tilinpäätösten ilmisisältö myöhemmin määriteltävien 

analyysiyksiköiden perusteella. 

 

Laadullisen aineiston sisällönanalyysi voidaan tehdä joko aineistolähtöisesti, 

teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Aineistolähtöisessä eli induktiivisessa analyysissä 

sisällönanalyysin luokat määritellään aineiston perusteella. Teorialähtöisessä eli 

deduktiivisessa sisällönanalyysissä luokittelu perustuu aikaisempaan viitekehykseen, 

joka voi olla teoria tai käsitejärjestelmä. Teoriaohjautuva sisällönanalyysi hyödyntää 

molempia edellä mainittuja tapoja. Analyysilla ei testata aikaisempaa teoriaa, vaan 

etsitään siihen uusia näkökulmia. Teoriasta saadaan apua analyysin etenemiseen, mutta 

myös aineistosta voidaan nostaa omia analyysiluokkia. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 94–

95, 116)  

 

Tässä tutkielmassa on käytetty teoriaohjautuvaa sisällönanalyysiä, sillä analyysiluokat 

on määritelty sekä teoriaan että aineistoon perustuen. Menetelmää käytettiin 

tutkimuksen kohteena olevien yritysten tilinpäätösten läpikäymisessä. Sisällönanalyysi 
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on tutkimusmenetelmänä vanha, mutta sen käyttö tavanomaisessa laskentatoimen 

tutkimuksessa on ollut harvinaisempaa. Ympäristöraportoinnin tutkimusmenetelmänä 

sen asema on kuitenkin merkittävä (Abbott & Monsen 1979; Niskala 1995; KPMG 

1999; KPMG 2002). Sisällönanalyysi voidaan määritellä seuraavasti: ”Sisällönanalyysi 

on aineiston keräämisen tekniikka, joka koostuu kvalitatiivisen informaation 

keräämisestä ja luokittelemisesta eriasteisten kvantitatiivisten skaalojen luomiseksi” 

(Abbott & Monsen 1979, 504). 

 

Sisällönanalyysissä kerätyn informaation tulisi olla luonteeltaan objektiivista ja 

luotettavaa. Informaation luokittelussa käytettyjen luokkien tulisi olla mahdollisimman 

yksiselitteisiä. Tällä pyritään siihen, että kuka tahansa tutkija voisi päätyä samaan 

jaotteluun saman aineiston ja käytettyjen luokkien perusteella. Vapaaehtoisen 

ympäristöraportoinnin käytäntöjen tutkimuksessa keskeinen merkitys on informaation 

esittämispaikan identifioimisella. (Gray, Kouhy & Lavers 1995, 81-83) Tässä 

tutkimuksessa tarkasteltiin sekä sähköisiä että paperisia tilinpäätöksiä. Aineisto kattoi 

kaikki tilinpäätösdokumentit sisältäen toimintakertomuksen, tuloslaskeman ja taseen 

sekä liitetiedot, jotka jaettiin analyysiluokkiin Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen 

mukaisesti. 

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkielma koostuu teoria- ja empiriaosasta, jotka yhdessä jakautuvat viiteen päälukuun. 

Ensimmäinen luku toimi johdantona aihealueeseen. Siinä kartoitettiin aihealueen taustaa 

ja perusteltiin tutkimuskohteen valintaa hahmottamalla yrityksen ja ympäristön välistä 

vuorovaikutussuhdetta. Ensimmäisessä luvussa tuotiin esille tutkimusongelma, 

tutkimuksen rajaukset ja tutkimuksen keskeisiä käsitteitä sekä käytiin läpi aikaisempia 

tutkimuksia. Lisäksi luvussa esiteltiin tutkimusmenetelmä.  

 

Toinen ja kolmas luku muodostavat tutkielman teoriaosan ja niiden avulla pyritään 

rakentamaan pohja neljännen luvun eli empiriaosan ymmärtämiselle. Näissä luvuissa 

käydään läpi yritysten ympäristöraportoinnin taustaa, vapaaehtoista 

ympäristöraportointia selittäviä teorioita sekä raportointiin liittyviä käytäntöjä, 

lainsäädäntöä ja ohjeistuksia. 
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Neljäs luku muodostaa tutkielman empiriaosan. Luvussa esitellään empiirinen aineisto 

ja kohdeyritykset, sekä luokitellaan ja analysoidaan aineisto sisällönanalyysin avulla. 

Lopuksi esitetään tutkimuksen keskeiset tulokset. Luvun lopussa arvioidaan myös 

tutkimuksen reabiliteettiä ja validiteettia. Viidennessä luvussa tehdään yhteenveto 

tutkimuksen perusteella tehdyistä johtopäätöksistä. Kuvio 1 havainnollistaa 

tutkimusraportin rakennetta. 

 
KUVIO 1 Tutkimusraportin rakenne 
 
 

Yrityksen ja ympäristön vuorovaikutus 

EU:n komission suositus KILA:n yleisohje 

Suomalaisten pörssiyhtiöiden tuottama ympäristöinformaatio 
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2 YMPÄRISTÖRAPORTOINNIN JA LAKISÄÄTEISEN 
TILINPÄÄTÖSRAPORTOINNIN KEHITYS 
 
 

2.1 Ympäristöraportoinnin tausta ja tehtävät 
 

Laskentatoimen alueella käyty keskustelu on johtanut laskentatoimen laajentumiseen 

kohti yrityksen yhteiskunnallisen vastuun kysymyksiä. Organisaatioiden 

yhteiskuntavastuu tarkoittaa aitoa panostusta kestävään kehitykseen, joka ottaa 

huomioon pitkällä tähtäimellä yrityksen yhteiskunnalliset kysymykset. Laskentatoimen 

osalta kehitysvaihe painottaa laskentatoimen tehtäväalueen laajentumista siten, että 

kannattavuuden lisäksi yritysjohto on velvollinen ottamaan vastuun myös yrityksen 

henkilöresursseista, työturvallisuudesta, yrityksen ja yhteiskunnan välisistä suhteista 

sekä ympäristönsuojelusta. (Niskala 1995, 9)  

 

Ympäristöraportointi on osa laajempaa yhteiskuntavastuun raportointia ja 

ympäristölaskentatoimi puolestaan on osa laajempaa sosiaalista laskentatoimea (Gray, 

Owen & Adams 1996, 11), jonka tavoitteena on luoda informaatiojärjestelmä, joka 

tuottaa konkreettisia lukuja ympäristöjohtamisen tueksi. Ympäristölaskenta tukee 

aktiivisesti ympäristönäkökohtien ottamista mukaan taloudelliseen päätöksentekoon 

sekä toiminnan ohjaukseen. Keskeisinä haasteina ovat ympäristökustannusten 

selvittäminen, mittaaminen, hallitseminen ja liittäminen laskentajärjestelmään, 

ympäristösuorituskyvyn seuraaminen sekä ympäristökysymysten ennakoinnin 

merkityksen osoittaminen yrityksen taloudelliselle menestymiselle. (Mätäsaho ym. 

1999, 53)  

 

Mielenkiinto ympäristölaskentatoimea kohtaan on viime vuosina lisääntynyt sekä 

julkisuudessa että organisaatioissa. Keskustelua ovat usein värittäneet osapuolten väliset 

käsitykset oikeasta ja väärästä. Ympäristökysymysten ja yrityksen taloudellisen 

menestymisen välistä suhdetta varjostaa usein tiedon puute. Ympäristölaskentatoimen 

pyrkimyksenä onkin luoda objektiivista tietoa ympäristön tilasta ja muutoksista, joita 

organisaatiot toiminnallaan aiheuttavat (Niskala & Mätäsaho 1996, 14).  
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Yrityksen ympäristölaskentatoimea voidaan pitää tiedontuottamisjärjestelmänä. Saatua 

informaatiota yritys voi hyödyntää johtamisen ja sisäisen  raportoinnin tarpeisiin, minkä 

lisäksi se voi raportoida ympäristöasioistaan myös yrityksen ulkopuolisille 

sidosryhmille. Lähtökohtana ympäristölaskennassa on yrityksen ympäristöstrategia ja -

politiikka, jotka määrittävät yrityksen sisäisiä tietotarpeita. Tämän lisäksi ulkoiset 

raportoinnin tarpeet ohjaavat vahvasti ympäristölaskentaa. Sisäisten ja ulkoisten 

tietotarpeiden perusteella täsmennetään ympäristölaskennan pelisäännöt, joiden avulla 

tiedon kerääminen ja konkreettiset laskentakysymykset ratkaistaan. Tiedon tuottamista 

varten on päätettävä, mitä tekijöitä mitataan, miten ne mitataan sekä kuinka saaduista 

tuloksista raportoidaan. (Sjöblom & Niskala 1999, 106) Ympäristölaskentatoimen 

tarkoituksena on tunnistaa ja pyrkiä lieventämään negatiivisten ympäristövaikutusten 

merkitystä perinteisessä laskentatoimessa erottelemalla ympäristöön liittyvät 

kustannukset ja tuotot perinteisessä laskentajärjestelmässä. (Gray & Bebbington 2001, 

16) 

 

Ympäristölaskentatoimen tehtävänä on ratkaista muun muassa ympäristötietojen 

tuottamiseen liittyvät laskentaongelmat, kuten laajuus, mittaaminen, arvostus, jaksotus 

ja kohdistaminen. Laajuuden suhteen tulee ratkaista ympäristölaskentaan mukaan 

otettavien tekijöiden määrittely ja laskennan tarkoituksen täsmentäminen. Mittaamiseen 

liittyen yrityksen täytyy määrittää periaatteet lukujen liittämiseksi ympäristöasioita 

kuvaaviin kohteisiin ja tapahtumiin. Arvostuksen osalta on valittava perusteet, joilla 

ympäristötiedot muutetaan laskennassa käytettäviksi lukuarvoiksi (esimerkiksi 

painokerroin tai yksikköhinta). Lisäksi ympäristötiedot tulee jaksottaa laskentakausille 

ja kohdistaa laskentakohteille. (Sjöblom & Niskala 1999, 106-107) Toisin sanoen 

ympäristölaskentatoimi rekisteröi, muokkaa, analysoi ja raportoi tietoa yrityksen 

ympäristöön liittyvästä toiminnasta.  

 

Ympäristölaskenta auttaa yritystä mittaamaan suorituskykyään ja yhdistämään 

ympäristökysymykset liiketoimintaprosesseihin. Ympäristökustannuksia koskeva 

informaatio mahdollistaa sen, että yritys voi kytkeä ympäristöön liittyvät kysymykset 

taloudelliseen ohjaukseen. Keskeisiä ympäristölaskennan haasteita ovat kuitenkin 

esimerkiksi ympäristökustannusten määrittäminen, mitä ympäristökustannuksiin 

lasketaan mukaan, miten yritys voi mitata ja hallita niitä sekä, miten yritys voi 

integroida ympäristökustannusten laskennan laskentajärjestelmäänsä. Pohdinnan 
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arvoista on myös se, kuinka yritys voi seurata ja ennakoida ympäristösuorituskyvyn 

vaikutusta nykyiseen ja tulevaan taloudelliseen menestymiseensä. (Mätäsaho ym. 1998, 

53). Tässä tutkielmassa keskitytään suuntaukseen, jossa ympäristölaskentatoimi 

nähdään erityisesti yrityksen raportointikysymyksenä, koska ympäristöraportointi on 

merkittävä osa yrityksen ja sen sidosryhmien välistä kommunikointia. 

 
Laskentatoimi on aina pyrkinyt kehittymään niin, että se pystyisi vastaamaan 

yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Viime vuosikymmeninä muutossuunta on vienyt 

laskentatoimea kohti laajempaa yhteiskunnallisten vastuiden huomioon ottamista. 

Ympäristövastuiden huomiointi ja niistä tiedottaminen ympäristöraportoinnin avulla on 

vain osa tätä laajempaa kokonaisuutta. Yrityksen ympäristöraportointi on viestintäväline 

ja osa yrityksen ympäristöasioiden hallintaa. Yrityksen täytyy pystyä seuraamaan 

toimintansa ympäristövaikutuksia ja niistä aiheutuvia taloudellisia seurauksia, jotta se 

pystyy raportoimaan niiden vaikutuksesta liiketoimintaan. 

 

Yrityksen ympäristövaikutusten mittaukseen ja raportointiin pyrkivän suuntauksen3 

tavoitteena on ollut parantaa perinteisen laskentatoimen informatiivisuutta niin, että 

yrityksen liiketoiminnasta johtuvat ympäristövaikutukset ja yrityksen 

ympäristönsuojelukustannukset näkyisivät paremmin yrityksen tilinpäätöksissä. 

Käytännössä tämä tarkoittaisi, että yritys raportoisi tilinpäätöksessään ympäristöön 

liittyvät kustannukset ja investoinnit omina erinään, samalla tavalla kuin esimerkiksi 

tutkimus- ja kehitysmenot. Käsittely vastaa reformistista näkökulmaa4, joka korostaa 

tarvetta muuttaa yrityksen laskentakäytäntöjä huomioimaan ympäristövaikutukset ja 

ympäristönsuojeluun kohdennetut varat. (Vaini 1996, 14) 

 

Ympäristöraportointi vastaa yrityksen ulkoisen ympäristölaskentatoimen määritelmää. 

Yrityksen ympäristöraportoinnin toteuttamisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että 

ympäristöraportointia ei eroteta yrityksen ympäristöjohtamisen kokonaisuudesta. 

Yrityksen ympäristöjohtamisella tarkoitetaan ympäristönsuojelullisten tavoitteiden 

huomioon ottamista kaikessa yrityksen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa 

pyrkimyksenä ympäristökuormituksen vähentäminen ja välttäminen sekä yrityksen 

pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen (Linnanen, Markkanen & Ilmola 1997, 

                                                
3 Environmental reporting, green reporting 
4 Reformistiseksi kutsutun näkökulman mukaan laskentatoimi kattaa yrityksen ympäristösuorituskyvyn ja 
ympäristöä koskevan päätöksenteon. 
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159).  Kuvio 2 havainnollistaa yrityksen ympäristöjohtamisen, yhteiskunnallisen 

laskentatoimen, ympäristölaskentatoimen ja ympäristöraportoinnin suhdetta toisiinsa. 

 

 

 
KUVIO 2 Ympäristöjohtaminen 
 

Yrityksen ulkoisen ympäristölaskentatoimen tehtävät liittyvät yrityksen sidosryhmille 

raportoitavan ympäristöä koskevan informaation ja raportointimenetelmien 

kehittämiseen sekä ympäristöön kohdistuvien vaikutusten taloudelliseen arvottamiseen. 

Ulkoinen ympäristölaskentatoimi voidaan jakaa ympäristöraportointiin ja 

ympäristökirjanpitoon. (Niskala & Mätäsaho 1996, 79) 

 
Ympäristökirjanpidolla tarkoitetaan ympäristön taloudellisten vaikutusten 

huomioonottamista tilinpäätöksessä, tähän liittyvää ympäristöä koskevan informaation 

rekisteröintiä, mittaamista ja raportointia sekä raporttien tarkastamista. 

Ympäristökirjanpito käyttää hyväksi johdon ympäristölaskentatoimen tuottamaa 

informaatiota ja asettaa myös paineita sen kehittämiselle. Ympäristökirjanpito käsittelee 

ympäristöä kustannustekijänä. Tällöin ympäristöä tarkastellaan sen yritykselle 

aiheuttamien taloudellisten vaikutusten perusteella. Vaikutukset näkyvät välittöminä 

rahavirtoina laskentakohteen rekisteröinnissä. Ne voivat olla seurausta lakisääteisistä 

vaatimuksista ja sidosryhmien käyttäytymisestä. Jos säätely tai 

liiketoimintaperiaatteiden muuttuminen sidosryhmien vaatimusten seurauksena 

aiheuttaa uusia kustannuksia, niin nämä toteutuneet tai mahdollisesti tulevaisuudessa 

toteutuvat kustannukset vaikuttavat yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 

Ympäristökirjanpito perustuu ympäristön käsittelyyn yrityksen laskentatoimessa. 

Ympäristölaskentatoimi 

Ympäristöraportointi 

Yhteiskunnallinen laskentatoimi 
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Ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat liiketoiminnan periaatteisiin ja siksi ne 

aiheuttavat kustannuksia yritykselle, ja voivat myös vaikuttaa yrityksen omaisuuden tai 

velvoitteiden arvoon. Ympäristökirjanpidon periaatteena onkin, että nämä taloudelliset 

vaikutukset pitää rekisteröidä ja raportoida vallitsevien laskentavaatimusten mukaisesti. 

(Niskala & Mätäsaho 1996, 81-82) 

 

Ympäristöraportoinnin vaatimukset voidaan jakaa neljään ulottuvuuteen.  Ensinnäkin 

yleisellä tasolla yrityksen tulee tuottaa informaatiota ympäristöpolitiikastaan, johon se 

on sitoutunut. Toiseksi yritykseltä edellytetään raportointia konkreettisista 

vaikutuksistaan ympäristöön. Kolmanneksi raportoinnin tulee kertoa yrityksen 

ympäristönsuojeluun uhraamien kustannusten määrä. Neljänneksi yrityksen 

ulkopuolella tarvitaan tietoa siitä, kuinka yritys on hoitanut ja aikoo tulevaisuudessa 

hoitaa ympäristöön liittyvät velvoitteensa. (Niskala & Mätäsaho 1996, 15) 

Ympäristöraportointi on myös osa yrityksen ympäristöviestintää, jolloin viestinnälle 

voidaan asettaa kaksi perustavoitetta: tiedottaminen yrityksen yhteiskunnallisesta 

vastuusta sekä ympäristökilpailukyvystä (Sjöblom & Niskala 1999, 9-10).  

 

Yrityksen sidosryhmät, kuten omistajat, edellyttävät yrityksen raportoivan  

kiinnostavista ja olennaisista asioista. Olennaisuuden määrittävät sidosryhmät, ei yritys 

itse. Sidosryhmien informaatiotarpeet muodostavat rungon sille, millaista 

ympäristöinformaatiota ja kenelle yrityksen tulisi raportoida. Käytännössä ei olla 

kuitenkaan vielä päästy täysin yksimielisyyteen siitä, miten yrityksen sidosryhmien eli 

informaation hyväksikäyttäjien tietotarpeet tyydytetään.  Ympäristöraportointia 

käytetään niin ulkoiseen kuin sisäiseen raportointiin. Ulkoisen raportoinnin merkitys 

kasvaa koko ajan viranomaisten, vakuutuslaitosten, sijoittajien ja rahoittajien vaatiessa 

yhä yksityiskohtaisempaa informaatiota yrityksen toiminnasta ja siihen liittyvistä 

ympäristökysymyksistä. (Ratinen & Markkanen 1998, 107, 109) Yrityksen sisäinen 

ympäristöinformaatio on osittain peräisin ulkoisista raportointitarpeista. Jotta yrityksen 

ulkoinen ympäristölaskentatoimi voi tuottaa informaatiota sidosryhmilleen, tarvitaan 

tämän informaation tuottamiseksi johdon ympäristölaskentatoimea. (Niskala & 

Mätäsaho 1996, 15) 

 

Ympäristöraportoinnin sisältö riippuu paljon tehtävästä, joka ympäristöraportoinnille 

annetaan. Ympäristöraportointiin vaikuttaa olennaisesti ainakin kaksi tekijää. 
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Ensinnäkin yrityksen tavoitejärjestelmän rooli on merkittävä, koska 

ympäristöraportoinnin tulisi tukea yrityksen tavoitteiden saavuttamista. Toisaalta 

ympäristöraportoinnin tulisi aina olla kohderyhmäsuuntautunut. Kohderyhmät voivat 

olla yrityksen sisäisiä tai yrityksen ulkopuolelta tulevia. Kurjen (1999, 35-36) mukaan 

ympäristöraportin tehtävät voidaan samoin jakaa yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin 

tehtäviin. Ympäristöraportin potentiaaliset tehtävät on koottu kuvioon 3. 

 

 

 
KUVIO 3 Ympäristöraportin potentiaaliset tehtävät  
 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ympäristöraportointia informaation ulkoisten 

käyttäjien näkökulmasta, joten ympäristöraportin sisäiset tehtävät voidaan jättää 

tarkemman tarkastelun ulkopuolelle. Myös ennakointitehtävä eli sopeutuminen tuleviin 

normeihin ja säädöksiin voidaan rajata pois, sillä viranomaiset eivät kuulu 

tarkasteltavaan sidosryhmään. PR-tehtävä voidaan myös perustellusti rajata pois, sillä 

ulkoisen informaation raportointi ja PR-toiminta eroavat toisistaan kohderyhmän ja 

ympäristöraportille asetettavien sisällöllisten vaatimusten suhteen. Ulkoista 

informaatiota tuotetaan erityisesti yrityksen tärkeimmille sidosryhmille, kun taas PR-

toiminta suunnataan suurelle yleisölle. Jotta tärkeimmille kohderyhmille pystyttäisiin 

välittämään hyvä kuva yrityksen toiminnasta, täytyy niille tuottaa juuri niiden 

Ympäristöraportin 
tehtävät 

Yrityksen sisäiset 

Sisäinen informaatio 
 

Ohjaus 

Motivointi 

Yrityksen ulkopuoliset 

Ennakointi 

Dokumentointi 

Ulkoinen 
informaatio 

PR 



 21 

näkökulmasta merkittävää, kattavaa ja systemaattista tietoa, jonka avulla turvataan 

luottamus yrityksen toimintaa kohtaan. PR-tehtävän täyttämisessä sen sijaan yritykset 

voivat vapaammin muokata tietoa ja korostaa haluamiaan asioita. Tiedon ei tarvitse olla 

niin kattavaa kuin ulkoisen informaation tärkeimmille sidosryhmille. Yritykset 

nostavatkin usein esiin positiiviset ympäristöteot ja jättävät negatiiviset asiat taka-alalle, 

minkä vuoksi ympäristöraportointiin olisi tärkeää saada sitovat normit. (Kurki 1999, 37) 

 

Ympäristöraportoinnin dokumentointitehtävä ja ulkoisen informaation tuottaminen sen 

sijaan ovat merkityksellisiä tämän tutkimuksen kannalta. Dokumentointitehtävä voidaan 

ymmärtää samalla tavoin kuin kirjanpidon dokumentointitehtävä. Yritysten tulisi laatia 

totuudenmukaisia, kattavia ja systemaattisia ympäristöraportteja, jotka toimisivat 

tarvittaessa todisteena tehdyistä toimenpiteistä. Ympäristöraportin avulla yritys voi 

vastata yrityksen ulkopuolelta tuleviin vaatimuksiin ja kyselyihin, mikäli 

ympäristöraportti täyttää edellä mainitut kriteerit. (Kurki 1999, 37) 

 

 Ympäristöraportoinnista päättäessään yrityksen tulee kiinnittää huomiota neljään eri 

tekijään, joita ovat yrityksen toimiala, yritykselle ja organisaatiolle tyypilliset seikat, 

markkinoiden kilpailutekijät ja yrityksen sidosryhmät. Ympäristövaikutuksia paljon 

aiheuttavat yritykset raportoivat enemmän ympäristöasioistaan kuin yritykset, jotka 

toimivat vähemmän ympäristökuormitusta aiheuttavilla toimialoilla (Niskala & Pretes 

1994; Vaini 1996). Ympäristöraportointiin vaikuttaa myös yrityksen sitoutuminen 

ympäristöasioihin eli se, kuinka paljon yritys on valmis kohdentamaan voimavaroja 

ympäristönsuojeluun ja raportoimaan ympäristösuorituskykyään koskevia tietoja. 

Lisäksi kilpailijoiden ympäristönsuojelutoimet vaikuttavat yrityksen 

ympäristönsuojeluun ja ympäristöraportointiin. Kilpailuasemat ovat poikkeuksetta 

suotuisammat edelläkävijäyrityksille, jotka pääsevät ensimmäisinä hyödyntämään 

markkinoiden kasvavaa ympäristötietoutta. Toimintaedellytystensä turvaamiseksi 

yritysten täytyy kuitenkin ennen kaikkea täyttää sidosryhmien siihen kohdistamat 

odotukset. (Bullough & Johnson 1995, 36–37) 

 

Ympäristötietojen julkaiseminen on yritykselle strateginen päätös, kuten moni muukin 

asia ympäristökysymysten kohdalla. Yrityksen saamat hyödyt eivät ole helposti 

määriteltävissä etukäteen ja niitä on usein mahdoton arvioida normaaleja investointi- ja 

kannattavuuslaskelmia käyttäen. Yrityksen asiat voivat olla erinomaisesti hoidettu, 
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mutta yritystä seuraavien sidosryhmien näkökulmasta ympäristötiedot eivät välttämättä 

ole uskottavia. Yrityksen tulee harkita tarkkaan ennen kuin se alkaa julkaista 

ympäristötietojaan osana vuosikertomusta tai erillisenä ympäristöraporttina. Hyödyt ja 

haitat tulee arvioida, sillä ympäristötietojen julkaisemisen lopettaminen voi olla 

yritykselle erittäin haitallista. Mikäli yritys ryhtyy raportoimaan, joutuu se 

kartoittamaan vahvuutensa ja heikkoutensa ympäristöasioiden suhteen. Samalla voidaan 

selvittää, mitkä olisivat ympäristöasioihin liittyvät kustannussäästöt.  

Ympäristöraportoinnin yhteydessä yritys joutuu myös selvittämään, mitkä ovat sen 

mahdolliset ympäristöriskit, jolloin yrityksen ympäristötietoisuus paranee ja tulevia 

vastuita voidaan pyrkiä pienentämään. Jos yrityksen rahoittajien ja sijoittajien 

päätöksiin vaikuttaa myös yrityksen ympäristötehokkuus, on ympäristöraportointi 

esimerkiksi osana vuosikertomusta lähes välttämätön viestintäväline.  (Sjöblom & 

Niskala 1999, 32-33) 

 

2.2 Viitekehys ympäristöraportoinnille 
 

Ympäristöraportoinnin tietojen tulee täyttää yleiset laskentainformaation tuottamiseksi 

hyväksytyt puiteoletukset ja periaatteet. Vaikka ympäristöraportointi on historiansa 

aikana kehittynyt merkittävästi, on tapahtunut vain vähän edistystä 

ympäristöraportoinnin käsitteellisen perustan rakentamiseksi. Tällaisen perustan 

olemassaolo on kuitenkin tärkeää kaikenlaiselle julkiselle raportoinnille. 

 

Eurooppalainen tilintarkastusalan järjestö Fédération des Experts Comptables 

Européens (FEE) on kannanotossaan ”Towards a Generally Accepted Framework for 

Environmental Reporting” pyrkinyt luomaan pohjaa ympäristöraportoinnin 

viitekehykselle. Ympäristöraportoinnin käsitteellisellä viitekehyksellä tarkoitetaan 

raportoitavan ympäristöinformaation periaatteita. (Niskala & Mätäsaho 1996, 268) 

Työnsä pohjana FEE on käyttänyt International Accounting Standards Committee:n 

(IASC) viitekehystä, koska FEE:n (2000, 8) käsityksen mukaan kyseinen käsitteellinen 

viitekehys on aidosti ja yleisesti hyväksytty globaalilla tasolla. Ympäristöraportoinnin 

viitekehyksen voidaan katsoa muodostuvan niin sanotuista postulaateista eli 

puiteoletuksista, periaatteista sekä raportoitavan tiedon laadullisista ominaisuuksista. 
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Ympäristöraportoinnissa tiedon laadulliset ominaisuudet vastaavat pitkälti niitä samoja 

ominaisuuksia, jotka vaaditaan yrityksen julkaisemalta taloudelliselta informaatiolta. 

 

Niskalan ja Pretesin (1994, 22) mukaan suurin osa vuonna 1992 esitetystä 

ympäristöinformaatiosta oli kvalitatiivista. Vain muutamilla sektoreilla ilmeni myös 

numerotietoja esimerkiksi päästöistä. Kuitenkin kyseisen tutkimuksen jälkeen 

raportointi- ja laskentamenetelmät ovat kehittyneet huomattavasti ja on oletettavaa, että 

informaation määrä ja laatu ovat parantuneet selvästi. Erityisenä ongelmana Niskala ja 

Pretes näkivät tutkimuksessaan tulevien ympäristövastuiden laskennan ja niistä 

ilmoittamisen. Myöskään esimerkiksi maa-alueiden saastumisesta tai mahdollisista 

tulevista puhdistuskustannuksista ei tutkimuksen mukaan tiedotettu mitään, vaikka niillä 

on selkeästi myös taloudellisia vaikutuksia. 

 

Vertailtavuus on ollut erityinen ongelmakohta yhteiskuntavastuuraportoinnin 

vaihtelevien käytäntöjen ja laskentamenetelmien vuoksi. Jaynen & Skerrattin (2003) 

tutkimuksen mukaan tärkeimpänä vertailukohtana pidettiin yrityksen omia tavoitteita. 

Nämä ovat tutkijoiden mukaan kuitenkin huonoja vertailukohtia, sillä yritykset saattavat 

alentaa tavoitteitaan vertailua kaunistaakseen. Pätevää vertailupohjaa on ilmeisesti 

vaikea löytää, joten vertailutietoja esitetään vähän. Indikaattoreiden ajallisen kehityksen 

esittäminen vuosivertailujen muodossa on jo huomattavasti yleisempää. Ne 

mahdollistavat sentään yrityksen kehityksen suunnan seuraamisen. Myös 

indikaattoreiden suhteuttaminen toiminnan laajuuteen helpottaa yritysten 

silmämääräistä vertailua. Kapteinin & Wempen (1998) mielestä olennaista olisi mitata 

vaikutusten lisäksi myös panostuksia. Yritys kohtaa usein ristiriitaisia vaatimuksia, 

joihin sen tulee vastata. Sidosryhmille on oleellista tietää jonkun tietyn mittarin 

kohdalla se, kuinka paljon saavutetun tuloksen eteen on jouduttu uhraamaan panoksia 

jollain toisella osa-alueella. Näin ollen eettisen raportin ei tulisi vain luetteloida 

saavutettuja tuloksia vaan kuvailla myös yrityksen uhraamia panoksia. 

 

2.3 Ympäristöraportoinnin teoreettiset lähtökohdat 
 

Ympäristöraportoinnin olemassaoloa on pyritty perustelemaan eri teorioilla, joista 

seurravaksi tuodaan esille viisi keskeisintä. Raportointi voi perustua yrityksen 



 24 

tilivelvollisuudelle sidosryhmiään kohtaan tai toisaalta ympäristöraportoinnilla voi olla 

keskeistä merkitystä sidosryhmien päätöksenteon kannalta. Näistä ensimmäinen on 

tilintekovelvollisuusteoria. Muut neljä teoriaa ovat luonteeltaan enemmänkin 

deskriptiivisiä, ja ne pyrkivät vastaamaan kysymykseen, mitä ympäristö- tai 

yhteiskuntavastuuraportointi on silloin, kun se ei ole tilintekovelvollisuutta.  

 

2.3.1 Tilivelvollisuusteoria 
 

Gray, Owen ja Adamsin (1996, 38) mukaan tilintekovelvollisuus voidaan määritellä 

seuraavasti. Velvollisuus tehdä tiliä (ei tarkoita välttämättä taloudellista laskelmaa) 

niistä teoistaan, joista tilivelvollinen on vastuussa. Tilivelvollisuuden käsitteeseen 

kuuluu siis kaksi velvollisuutta tai tehtävää: velvollisuus tehdä tiettyjä asioita ja 

velvollisuus tehdä tiliä kyseisistä asioista. Tilintekovelvollisuuden käsitettä on käytetty 

erityisesti yhtenä tilintarkastuksen olemassaolon teoreettisista perusteista. Yrityksen 

johtajat ovat tilintekovelvollisia yrityksen omistajille, ja tilintarkastuksen tehtävä on 

todentaa, että johtajat ovat toimineet yrityksen ja sen osakkeenomistajien edun 

mukaisesti, ja että johtajien antama selonteko toimistaan on totuudenmukainen.  

 

Tämä todennäköisesti tunnetuin esimerkki tilintekovelvollisuudesta voidaan esittää 

yleisellä tasolla niin, että se pätee kaikkiin suhteisiin ja oikeuksiin saada tietoa. 

Vastuuajattelun mukaisesti informaatiota tuotetaan laajasti kaikille niille sidosryhmille, 

joilla on oikeus vaatia sitä lakisääteisten oikeuksiensa, sidosryhmäsuhteensa tai jonkin 

muun syyn perusteella. Tilintekovelvollisuus edellyttää laskentatoimen raporteilta, että 

ne eivät ole pelkästään numerotietoa, vaan että ne välittävät informaatiota 

vastuusuhteesta. Tällainen vastuusuhde voidaan nähdä myös ympäristöraportoinnin 

perustana. Yrityksen katsotaan tällöin olevan vastuussa myös ympäristöstään. 

Yrityksillä on velvollisuus raportoida ympäristövastuun noudattamisesta ja 

luonnonvarojen säilyttämisestä. Vastuu edellyttää, että yritys täyttää 

raportointivelvollisuutensa. (Niskala & Mätäsaho 1996, 296-297) 

 

Grayn ym. (1996, 40) mukaan ympäristöraportoinnin tulisi olla pakollista ollakseen 

mielekäs toiminto. Heidän havaintojensa mukaan vapaaehtoisen ympäristöraportoinnin 

tukemisella on vähän pysyviä tai olennaisia vaikutuksia raportointikäytäntöön. Laki 
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määrittelee oikeuksien ja velvollisuuksien minimitason ja näin ollen lakiin perustuvan 

tilintekovelvollisuuden minimitason tiettynä hetkenä tietyssä valtiossa. Vaikka laki 

määrittelee usein velvollisuuden tehdä tiettyjä asioita, se erittelee vain harvoin 

velvollisuuden tehdä tiliä kyseessä olevista asioista. Kuitenkin lailla asetettu 

velvollisuus toimia tuo mukanaan vain moraalisen velvollisuuden tehdä tiliä toimistaan, 

kun taas laissa asetettu velvollisuus tehdä tiliä toimistaan velvoittaa siihen ehdottomasti.  

 

Ympäristövastuun tilintekovelvollisuus määräytyy sidosryhmien vaatimusten 

perusteella, niin kauan kuin raportointivelvollisuutta ei ole julkisen vallan toimenpitein 

säädelty. Tällöin korostuu niiden sidosryhmien asema, joilla on valtaa vaatia yrityksiä 

raportoimaan. Tilintekovelvollisuuden käsitteen avulla ympäristöraportointi voidaan 

ymmärtää vastuuraportointina yrityksen sidosryhmille. (Niskala & Mätäsaho 1996, 296-

297) 

 

2.3.2 Sidosryhmäteoria 
 

Sidosryhmien huomioimista ympäristöraportoinnissa on perinteisesti perusteltu 

moraalisilla tai tehokkuusargumenteilla (Lovio 1997, 72). Toisaalta on katsottu, että 

yrityksen on otettava huomioon sidosryhmiensä odotukset, koska sillä on tähän 

velvollisuus. Tämän lähestymistavan voidaan katsoa olevan päällekkäinen aikaisemmin 

käsitellyn tilivelvollisuusnäkökulman kanssa ja perusteena sidosryhmien odotusten 

huomioimiselle päätöksenteossa on moraalisesti oikea tapa toimia. Toisaalta 

sidosryhmien odotusten huomioiminen on yrityksen edun mukaista ja se varmistaa 

yrityksen pitkän tähtäimen toiminnan. Näin ollen yrityksen on otettava huomioon 

sidosryhmien vaatimukset tehokkuuden nimissä. (Niskala ym. 2003, 56) 

 

Kolmantena näkökulmana on argumentoitu, että yrityksen täytyy huomioida 

sidosryhmänsä yksinkertaisesti siksi, ettei se toimi yhteiskunnassa yksin. Yritykset ovat 

riippuvaisia sidosryhmistään, joten on kaikkien etujen mukaista, että yritykset 

huomioivat niiden odotukset ja vaatimukset. Näin ollen yritysten olisi myös 

huomioitava sidosryhmiensä tietotarpeet ympäristöasioiden suhteen, ja nämä 

määrittävät osaltaan ympäristöraportoinnin sisältöä. (Niskala ym. 1996, 297-298; Lovio 

1997, 72-73) 
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Yrityksen sidosryhminä voidaan pitää kaikkia niitä tahoja, jotka pystyvät vaikuttamaan 

yritykseen ja sen toimintaan tai joihin yritys pystyy vaikuttamaan. Yrityksellä on sekä 

ulkoisia että sisäisiä sidosryhmiä, joihin yleisesti luetaan seuraavat tahot (Sjöblom & 

Niskala 1999, 38): 

• Henkilöstö ja johto 

• Asiakkaat ja tavarantoimittajat 

• Osakkeenomistajat ja sijoittajat 

• Viranomaiset 

• Paikallisyhteisöt ja suuri yleisö 

• Erilaiset järjestöt, esimerkiksi ympäristö-, kuluttaja- ja elinkeinojärjestöt 

 

Gray ym. (1996, 45) esittävät vielä laajemman määritelmän, jonka mukaan 

sidosryhmiksi voidaan katsoa edellä lueteltujen lisäksi myös kilpailijat, toimialaelimet, 

ulkomaiset hallitukset sekä jopa tulevat sukupolvet. Joissakin sidosryhmäteorioissa 

myös luonnonympäristö on määritelty sidosryhmäksi. Tämä on sinänsä laajan 

sidoryhmäteorian mukaista: yrityksillä on vaikutuksia luontoon ja luonto voi reagoida 

yritysten toimintaan. (Lovio 1997, 77) 

 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ympäristöraporttien kohdeyleisö on varsin laaja. 

Työntekijät ja yhteisö, jossa yritys toimii, ovat tärkeimpiä sidosryhmiä, joille yritykset 

haluavat ympäristöasioistaan viestiä, mutta mikään yksittäinen ryhmä ei kuitenkaan 

yksinään määrää raportoinnista. (MacLean & Gottfrid 2000, 248) 

 

Sidosryhmäteoria on järjestelmäpohjainen näkemys yrityksestä ja sen ympäristöstä sekä 

näiden dynaamisesta ja monimutkaisesta vuorovaikutussuhteesta. Sidosryhmäteorioista 

on olemassa kaksi muunnosta. Ensimmäinen sidosryhmiä korostava teoria liittyy 

suoraan edellä käsiteltyyn tilintekovelvollisuusteoriaan. Organisaation ja sidosryhmien 

välinen vuorovaikutussuhde voidaan nähdä yhteiskunnallisesti perustelluksi suhteeksi, 

johon liittyy vastuu ja tilintekovelvollisuus. Organisaatio on näin ollen 

tilintekovelvollinen kaikille sidosryhmilleen. Tilintekovelvollisuuden luonne määräytyy 

sen mukaan, millainen suhde kullakin sidosryhmällä on yritykseen. Tätä sidosryhmien 

merkitystä korostavaa teoriaa voidaan kutsua myös tilintekovelvollisuuden 
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normatiiviseksi lähestymistavaksi. Kyseinen teoria ei kuitenkaan ole erityisen 

deskriptiivinen tai selittävä ympäristöraportoinnin kontekstissä. (Gray ym. 1996, 45-46) 

 

Toinen sidosryhmäteorioista liittyy empiirisen tilintekovelvollisuuden käsitteeseen. 

Tämä tarkoittaa sitä, että sidosryhmäteoriaa hyödynnetään täysin yrityskeskeisellä 

tavalla. Kukin yritys identifioi sidosryhmänsä sen mukaan, kuinka tärkeänä se pitää 

suhdetta kuhunkin sidosryhmään omien etujensa edistämiseksi. Mitä tärkeämpi tietty 

sidosryhmä yritykselle on, sitä enemmän yritys näkee vaivaa tuon sidosryhmäsuhteen 

eteen. Tämän teorian mukaan vapaaehtoisesti julkistettujen ympäristöraporttien 

kohderyhmien tarkastelu paljastaa, mitkä sidosryhmät yritys kokee tärkeimmiksi tai 

mihin sidosryhmään se pyrkii vaikuttamaan. (Gray ym. 1996, 46) 

 

Thy (2003) on tutkinut Tanskan vihreiden tilinpäätösten5 vaikutusta niin yritysten 

talouteen kuin sen ympäristöönkin ja todennut positiivista kehitystä molemmissa. 

Vihreiden tilinpäätösten ensisijainen tavoite on lisätä suuren yleisön mahdollisuutta 

saada tietoja yritysten ympäristöasioista. Thy tutki vihreiden tilinpäätösten merkitystä 

sidosryhmien kannalta niiden muutaman ensimmäisen julkaisuvuoden ajalta. 

Tanskalaisten yritysten omien arvioiden mukaan 41 % koki saavuttaneensa 

ympäristöllisiä parannuksia vihreiden tilinpäätösten julkaisun myötä. Yritykset kokivat 

myös saaneensa paremman kokonaiskuvan ympäristöasioistaan, erityisesti energian 

kulutuksesta, raaka-aineista ja päästöistä. Niillä markkinoilla, joilla ympäristöasiat 

olivat alkaneet kiinnostaa asiakkaita enemmän, yritykset saavuttivat lisäksi paremman 

kilpailuaseman suhteessa raportoimattomiin yrityksiin. Vihreiden tilinpäätösten 

tekeminen oli myös lisännyt keskustelua ja vuorovaikutusta henkilöstön keskuudessa. 

Nämä ovat kuitenkin yritysten omia arviointeja ja varsinkin ympäristöllisten 

parannusten arviointiin olisi riippumattoman tahon kannanotto tarpeen. 

 

 

 
 

                                                
5 Tanskan vihreät tilinpäätökset (Green Accounts) edustavat pakollista tilinpäätöksestä erillistä 
ympäristöraportointia, jotka ovat olleet lainsäädännön nojalla pakollisia vuodesta 1995 lähtien. Ne 
velvoittavat yrityksiä raportoimaan muun muassa saastuttavien päästöjen määristä, raaka-
ainekulutuksestaan ja jätemääristä. (Emtairah, 2000) 
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2.3.3 Legitimaatioteoria 
 

Legitimaatioteorian mukaan yritys voi olla olemassa vain, jos yhteiskunta kokee 

yrityksen toimivan sellaisen arvojärjestelmän mukaan, joka on sopusoinnussa 

yhteiskunnan oman arvojärjestelmän kanssa. Jos näiden arvojärjestelmien välillä on 

eroavaisuuksia, syntyy uhka yrityksen toiminnan jatkuvuuden oikeutukselle. (Niskala & 

Mätäsaho 1996, 298) 

 

Myös legitimaatioteoriasta on olemassa kaksi muunnosta. Ensimmäinen teorioista 

painottaa yksittäisten organisaatioiden legitimaatiota ja tulee selkeimmin esille 

tietynlaisissa katastrofitilanteissa, kuten silloin kun yritys on osallisena suuressa 

öljyvuodossa. Ympäristöraportoinnilla voi tällaisissa tilanteissa olla huomattava 

merkitys niin sanotun legitimaatiokuilun pienentämisessä. Toinen teorioista on saanut 

vaikutteita marxilaisesta ajattelusta ja nostaa esille kysymyksen koko järjestelmän, tässä 

yhteydessä kapitalismin, legitimaatiosta. Tämä näkökulma kehottaa kyseenalaistamaan 

perustavaa laatua olevia seikkoja, kuten miksi juuri osakkeenomistajilla on hallitseva 

asema yrityksen tuottaman ulkoisen informaation vastaanottajina. Tämän teorian 

yhteydessä ympäristöraportointia ei voida hyödyntää yhtä näkyvästi kuin yksittäisten 

organisaatioiden legitimaatio-ongelmissa, vaan raportoinnissa pyritään selittämään 

yleisiä muutostrendejä ja korostamaan yrityksen merkitystä hyvänä pidettävien 

asioiden, kuten vaurauden, luomisessa. 

 

Lindblomin (ks. Niskala & Mätäsaho 1996, 298-299) mukaan on olemassa neljä 

erilaista strategiaa, joita legitimaatiota tarvitseva yritys voi noudattaa raportoinnissaan. 

Ensiksi yritys voi raportoidaa kouluttaakseen tai informoidakseen sidosryhmiään. Tämä 

tarkoittaa, että yritys voi kertoa aktiivisten toidempiteidensä seurauksena tapahtuneista 

muutoksista yrityksen ympäristöön kohdistuvissa vaikutuksissa. Toiseksi yritys voi 

yrittää muuttaa sidosryhmien käsityksiä yrityksen toiminnasta, kuitenkaan 

todellisuudessa muuttamatta toimintaansa. Kolmanneksi yritys voi yrittää viedä 

sidosryhmien huomion pois jostain negatiivisesta tapahtumasta ja korostaa positiivista 

toimintaansa, jonka ei välttämättä tarvitse liittyä lainkaan kyseessä olevaan 

negatiiviseen tapahtumaan. Neljänneksi yritys voi pyrkiä muuttamaan sidosryhmiensä 

käsityksiä hyväksyttävästä toiminnasta. 
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Yritysten suhtautuminen ympäristöasioihin voidaan jakaa reaktiiviseen ja 

proaktiiviseen. Reaktiiviset yritykset pyrkivät toimimaan neutraalisti suhteessa 

ympäristömuutoksiin. Ne ovat keskittyneet vastaamaan sidosryhmiensä odotuksiin 

luomalla ympäristöinformaatiota tarvittaessa tai siinä määrin kuin sidosryhmät sitä 

vaativat. Sitä vastoin proaktiivinen strategia merkitsee sitä, että yritys näkee 

ympäristöjohtamisen keinona parantaa kilpailukykyä muun muassa parantuneen 

imagon, ympäristötehokkuudesta seuraavien alentuneiden kustannusten ja ennakoivan 

toiminnan kautta. Useimmilla yrityksillä tämänkaltaiseen ympäristöstrategiaan sisältyy 

ympäristöraportoinnin käyttö ympäristötuloksellisuudesta tiedottamisessa. Informaation 

tuottamista ja käyttöä olisi pidettävä osana yrityksen strategista johtamista. (Larsen 

2000, 284) 

 

Deegan & Rankin (1999, 313, 341-342) havaitsivat tutkimuksissaan, että 

ympäristöraportoijien ja tiedon käyttäjien näkemysten välillä on huomattavia eroja. 

Tiedon käyttäjät muun muassa pitivät ympäristöinformaatiota tärkeänä 

päätöksenteossaan, kun taas vuosikertomuksen laatijoiden mielestä 

ympäristöinformaatiolla ei ollut niin suurta merkitystä käyttäjille. Tämä odotuskuilu 

saattaa merkitä sitä, että yritykset eivät vastaa riittävästi yhteiskunnan odotuksiin 

toimimalla yhteiskunnallisesti vastuullisesti ja esittämällä tästä toiminnastaan tietoa. 

 

2.3.4 Poliittis-taloudellinen teoria 
 

Poliittis-taloudellisen näkökulman mukaan laskentatoimen raportit ovat samanaikaisesti 

sekä yhteiskunnallisia, poliittisia että taloudellisia raportteja. Raportointi on tämän 

näkemyksen mukaan väline luoda, ylläpitää ja legitimoida taloudellisia ja poliittisia 

järjestelyjä, insituutioita sekä ideologioita, jotka edistävät yrityksen omaa etua. (Niskala 

& Mätäsaho 1996, 299) 

 

Poliittis-taloudellisesta teoriasta on myös olemassa kaksi muunnosta, jotka ovat 

klassinen teoria ja porvarillinen6 teoria. Näiden olennainen ero on painoarvossa, jonka 

ne antavat yhteiskunnan rakenteelliselle konfliktille. Klassinen näkemys on erityisen 

kiinnostunut rakenteellisesta konfliktista, epätasa-arvosta ja valtion roolista. Sen sijaan 

                                                
6 “Bourgeois”. Tämä teoria liitetään erityisesti John Stuart Milliin. 
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porvarillinen näkemys pitää näitä seikkoja annettuina ja jättää ne analyysin 

ulkopuolelle. Porvarillisessa näkemyksessä ollaan kiinnostuneita enemmänkin ryhmien 

välisestä vuorovaikutuksesta. (Gray ym. 1996, 47-48) Nämä teoreettiset lähestymistavat 

täydentävät toisiaan ja tarjoavat yhdessä monipuolisen perustan ympäristöraportoinnin 

analysoinnille. Näihin teorioihin sisältyvillä olettamuksilla on myös varsin keskeinen 

sija yrityksen muutosprosessin tutkimisessa. (Niskala & Mätäsaho 1996, 300) 

Porvarillisella teorialla voidaan selittää raportointikäytäntöä ja erityisesti sitä, miksi 

ympäristöraportointia ei harjoiteta laajemmassa mittakaavassa. Sen sijaan klassinen 

teoria soveltuu paremmin selittämään tietojen esittämisen pakollisia sääntöjä. Klassinen 

teoria myös painottaa ympäristöraportoinnin yleisien trendien tulkitsemista 

systemaattisin termein. Tämän teorian mukaan yritysten ympäristöraportoinnin kasvu 

1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa olisi nähtävä ikään kuin vastauksena 

ympäristöpainostusryhmille, samalla kun tosiasiassa haluttiin saada rauha kyseisiltä 

ryhmiltä, jotta voitaisiin keskittyä jatkossakin voiton tuottamiseen. (Gray ym. 1996, 47-

48) 

 

2.3.5 Perinteinen päätöksenteon teoria  
 

Ympäristöraportointia on tutkittu myös päätöksenteon hyväksikäytön kannalta. Tällaiset 

tutkimukset voidaan jakaa kahteen ryhmään, jotka ovat ranking-tutkimukset sekä 

ympäristöraportoinnin informaatioarvoa käsittelevät tutkimukset. Ranking-

tutkimuksissa vastaajilta kysytään, kuinka hyödyllisenä he pitävät raportointia. 

Keskeisten tulosten mukaan sidosryhmien näkökulmasta raportoitu ympäristöä koskeva 

tieto on käyttökelpoista. (Niskala & Mätäsaho 1996, 300) 

 

Raportoinnin informaatioarvoa tarkastelleissa tutkimuksissa on selvitetty sitä, pitävätkö 

osakemarkkinat ympäristöraportointia informatiivisena. Tutkimusten tulokset osoittavat, 

että markkinat reagoivat ympäristöä koskevaan informaatioon eli se on näin ollen 

tarpeellista sijoittajille. (Niskala & Mätäsaho 1996, 300) Kuitenkaan ei ole voitu täysin 

yksiselitteisesti todistaa, että vapaaehtoisen raportoinnin ja yrityksen osakkeen arvon 

välillä olisi yhteys. Tästä huolimatta empiirinen evidenssi osoittaa, että kestävän 

kehityksen periaatteiden mukaan toimivien yritysten kurssikehitys keskimäärin on ollut 

tavallisia yrityksiä parempaa. Esimerkiksi Dow Jones Sustainability Group Indexiin 

kuuluvien yritysten kurssikehitys on ollut tavalliseen Dow Jones Global Indexiin 
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kuuluvia yrityksiä parempi, ja indeksiin lukeutuvien yritysten määrän vähäisyydestä 

huolimatta volatiliteetti on ollut hieman korkeampi (16,24% ja 15,66%). (Morhardt 

2002) Tässä on kuitenkin huomattava, että mukana on enemmän teknologiayrityksiä, 

joiden markkina-arvo on keskimäärin korkeampi, joten syitä parempaan menestykseen 

on todennäköisesti useita.   

 

Perinteisen päätöksenteon teorian lähestymistapa perustelee raportoinnin olemassaoloa 

ja tärkeyttä sillä, että sijoittajat voivat raportoinnin ansiosta tehdä parempia päätöksiä ja 

pitkällä aikavälillä hyötyä raportoidusta ympäristöä koskevasta informaatiosta. 

Laskentatoimen käytännön edustajien keskuudessa on laajasti hyväksytty käsitys, että 

ympäristöraportoinnilla olisi suurempi merkitys, mikäli raportoinnin hyödyllisyys 

voitaisiin paremmin liittää taloudellisen informaation tuottamisen hyötyihin. Toisaalta 

on vaikeaa väheksyä vuosikertomuksessa tai erillisessä raportissa annettavan 

ympäristöä koskevan informaation merkitystä, koska ympäristöraportoinnilla kuitenkin 

on informaatioarvoa sijoittajille. (Niskala & Mätäsaho 1996, 300-301) 

 

2.4 Odotuskuilu ja ympäristöraportointi 
 

Tutkimusten mukaan yritysten julkaistu ympäristöinformaatio ei aina tyydytä 

informaation käyttäjien asettamia odotuksia saamalleen informaatiolle. Tällöin voidaan 

puhua jo 1970-luvulla tilintarkastuksen yhteydessä syntyneestä odotuskuilun käsitteestä, 

jossa informaation tuottajilla ja käyttäjillä on erilaiset odotukset julkaistusta 

ympäristöinformaatiosta. Informaation käyttäjät  odottavat saavansa omien odotustensa 

mukaista informaatiota, kun taas informaation tuottajat olettavat tietävänsä informaation 

käyttäjien odotukset. Näissä odotuksissa ja oletuksissa on kuitenkin eroavaisuuksia, 

jolloin tätä eroa kutsutaan odotuskuiluksi. (Deegan & Rankin 1999, 313-316)  

 

Odotuskuilun käsite ei ole uusi ilmiö. Liggio kirjoitti vuonna 1974 tilintarkastajien ja 

talintarkastusraporttien käyttäjien suhteesta artikkelissaan ”The Expectation Gap: The 

Accountant’s Waterloo”, joka julkaistiin Journal of the Contemporary -lehdessä. Hänen 

mukaansa odotuskuilu muodostuu, kun tilintarkastajat tosiasiallisesti eivät tee juuri sitä, 

mitä sidosryhmät heiltä odottavat. Liggion jälkeen USA:ssa tilintarkastajien yhdistys 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) asetti Cohenin komission 
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tutkimaan odotuskuilun syitä vuonna 1978.  Tällöin odotuskuilun käsite painottui 

tilintarkastuksen sidosryhmiin, jotka kattoivat koko yhteiskunnan. Odotuskuilu 

määriteltiin seuraavasti: suuren yleisön odotukset ja tarpeet ovat osittain sellaisia, että 

tilintarkastajilta ei voida kohtuudella odottaa niiden täyttämistä. Edellä mainittujen 

määritelmien lähtöodotuksena on, että tilintarkastajat toimivat aina lakien ja normien 

mukaan eivätkä koskaan alita tätä tasoa. (Kärkkäinen 1998, 25-26) 

 

Ympäristöraportointiin liittyvää tutkimusta odotuskuilun olemassaolosta on tehty 

erittäin vähän. Monet viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että useissa 

maissa yritysten ympäristöraportointi ei ole tarpeeksi riittävää ja standardisoitua. Onkin 

sanottu, että yritysten julkaisema ympäristöinformaatio ei ole tarpeeksi objektiivista ja 

negatiivisia ympäristöuutisia ei julkaista riittävästi. Täten yritysten sidosryhmät eivät 

voi saada kaikkea haluamaansa ympäristöinformaatiota pelkkien ympäristöraporttien 

perusteella. (Deegan & Rankin 1999, 313-316) 

 

Deegan & Rankin (1999, 313-316) pyrkivät selvittämään tekemässään tutkimuksessa, 

vallitseeko ympäristöinformaation tuottajien ja käyttäjien välillä odotuskuilua. 

Informaation käyttäjillä on omat odotuksensa saamastaan informaatiosta. Vastaavasti 

informaation tuottajat olettavat tietävänsä, mitä tietoja informaation käyttäjät haluavat. 

Tutkimus toteutettiin Australiassa, jossa tutkimuksen  kohteena olivat 462 Australian 

suurinta yritystä ja 474 eri sidosryhmien edustajaa. Tutkimuksessa olevat sidosryhmät 

muodostuivat seuraavista informaation käyttäjistä: osakkeenomistajat, pörssimeklarit ja 

analyytikot, laskentatoimen tutkijat, rahoitusinstituutioiden edustajat sekä sekalaiset 

organisaatiot, kuten asiakasryhmät ja ympäristöorganisaatiot.  

 

Tilintarkastusyhteisöt sekä yritysten omistajat, sijoittajat ja rahoitus- ja 

vakuutuslaitokset ovat halunneet, että ympäristöasioiden ja yrityksen taloudellisen 

tuloksen välille rakennetaan linkki raportoidessa ympäristöasioista. Tämä toteutuu juuri 

raportoimalla esimerkiksi yrityksen toteutuneista ja potentiaalisista 

ympäristökustannuksista sekä arvioimalla ympäristöasioihin liittyviä 

liiketoimintariskejä ja -mahdollisuuksia. (Lovio 1999, 10-11) 

 

Odotuskuilun ilmeneminen ympäristöraportoinnin yhteydessä on melko uusi asia, jota 

ei ole vielä juurikaan tutkittu. Tämä voi johtua osittain ympäristöraportoinnin 
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uutuudesta. On kuitenkin todennäköistä, että raportoinnin yleistyessä 

ympäristöraporttien käyttäjien odotuksiin aletaan kiinnittää entistä enemmän huomiota. 
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3 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SUOSITUKSET 
 
 

Yritysten ympäristöraportointikäytäntöjen syntyyn ovat voimakkaasti vaikuttaneet 

lainsäädäntö sekä erilaiset suositukset ja ohjeistot. Lainsäädännöllä on ollut ja tulee 

olemaan merkittävä vaikutus ympäristöraportoinnin kehittymisessä, vaikka varsinaista 

yrityksen ympäristöraportointia koskevaa lainsäädäntöä ei vielä kovin monessa maassa 

olekaan. Useissa maissa ympäristölainsäädäntö on kuitenkin uudistumassa ja yrityksille 

on asetettu entistä tiukempia ympäristövaikutuksia koskevia vaatimuksia. Vaatimusten 

tiukentuessa yritykset ovat alkaneet seurata tarkemmin liiketoimintansa 

ympäristövaikutuksia, mikä puolestaan on johtanut ympäristöraportoinnin 

lisääntymiseen. Yritykset pyrkivät myös itse vaikuttamaan lainsäädännön kehitykseen 

raportoimalla asioistaan vapaaehtoisesti, jolloin ne voivat tavallaan olla mukana 

vaikuttamassa siihen, mihin suuntaan lainsäädäntö kehittyy. Suomessa yritysten 

toimintaa ohjaavat useat lait, asetukset ja lupamenettelyt. 

 

Valtioiden tasolla on sitouduttu viime vuosina edistämään kestävän kehityksen mukaista 

toimintaa erilaisilla kansainvälisillä ja kansallisilla sopimuksilla. Nämä sopimukset 

muodostavat puitteet yritysten toiminnalle ja toimintaympäristössä tapahtuville 

muutoksille. Valtiot ovat asettaneet uusia yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia 

vaatimuksia. Tämä näkyy konkreettisesti muun muassa yritysten ympäristöraportointia 

koskevina säädöksinä. Tanskassa ja Hollannissa ympäristöraportointi on lakisääteistä 

tiettyjen toimialojen yrityksille. Euroopan unionin tasolla puolestaan on pohdittu 

yhteiskuntavastuuraportoinnin tuomista pakolliseksi tietyn kokoluokan yrityksille 

(Niskala & Tarna 2003, 11).  

 

Kestävän kehityksen raportointikäytännöistä on olemassa useita suosituksia, joita ovat 

antaneet viranomaiset ja kansainväliset järjestöt. Suositukset eroavat usein merkittävästi 

toisistaan laajuutensa, yksityiskohtaisuutensa sekä organisaatioilta edelletetyn 

sitoutumisen osalta. Raportointikäytäntöihin liittyvien ohjeistusten lisäksi kansainväliset 

järjestöt, kuten FEE7 ja ISAR8, ovat julkaisseet ohjeita ympäristökysymysten 

                                                
7 Féderation des Experts Comptables Européens (FEE) – European Federation of Accountants 
8 UN Working Group on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR) 
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käsittelystä kirjanpidossa. Merkittävimmät kirjanpidon ja ympäristöraportoinnin 

yhtymäkohdat liittyvät ympäristövastuiden käsittelyyn. 

 

Nykyisten raportointisuositusten edeltäjä on Yhdistyneiden kansakuntien 

ympäristöohjelman (UNEP) 1994 julkaisema 50 kohdan ympäristöraportointia koskeva 

ohjeistus (Niskala, Vahala & Lovio 2004, 47). Toinen merkittävä vapaaehtoiseen 

raportointiin vaikuttanut virstanpylväs on International Chamber of Commerce (ICC) 

1991 julkaisema kestävän kehityksen peruskirja (www.iccfin.fi/peruskirja.asp, 

12.9.2007). Raportointiohjeistuksia ovat julkaisseet myös yritysten muodostamat 

itsesäätelyjärjestöt, kuten World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) (World Business Council for Sustainable Developmentin www -sivu, 

<www.wbscd.org>). 

 

Kestävän kehityksen raportointiohjeita leimaa keskinäinen hierarkkia. UNEP, FEE ja 

Kansainvälinen kauppakamari ovat nykyisin asettuneet tukemaan GRI:n vuonna 2002 

julkaisemaa yksityiskohtaista ohjeistusta. Myös WBCSD osallistuu aktiivisesti GRI:n 

toimintaan. Tässä tutkielmassa GRI:n katsotaan edustavan suuntaa, johon 

institutionaalinen paine ohjaa yritysten ympäristöraportointia tulevaisuudessa. Yritysten 

raportointikäytäntöjen yhtenevyyttä GRI -ohjeistuksen kanssa on tutkinut muun muassa 

Morhardt ym. (2002). 

 

EU-jäsenyyden myötä Suomen ympäristölainsäädäntöön vaikuttavat myös Euroopan 

unionissa säädettävät direktiivit. Toistaiseksi EU ei ole antanut erillistä kestävää 

kehitystä tai ympäristöraportointia koskevaa säännöstä. Euroopan komissio on kuitenkin 

antanut suosituksen ympäristöasioiden kirjanpitokäsittelystä sekä julkistamisesta osana 

yritysten tilinpäätöksiä ja toimintakertomuksia. Suomen kirjanpitolautakunta (KILA) on 

antanut suosituksen soveltamista koskevan yleisohjeen 24.10.2006. Yleisohje korvasi 

14.1.2003 annetun vastaavan yleisohjeen.  

 

Komission suositus ja sitä koskeva KILA:n lausunto liittyvät yritysten lakisääteisen 

velvollisuuden nojalla antamaan taloudelliseen raportointiin. Suositus voidaan nähdä 

merkittävänä askeleena ympäristöraportoinnin tulemisessa osaksi lakisääteistä 

raportointia. Suosituksen säännökset tosin koskevat myös vapaaehtoista raportointia 

niiltä osin kuin raporteissa esitetään samoja tietoja kuin lakisääteisessä raportoinnissa. 
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Tämä johtuu yhdenmukaisen esittämistavan vaatimuksesta yritysten eri 

raportointimuotojen välillä. Euroopan unionin antamat suositukset eivät direktiivien 

tapaan tule suoraan osaksi jäsenmaiden lainsäädäntöä. Euroopan komissio on kuitenkin 

kehottanut jäsenvaltioitaan varmistamaan, että tilinpäätösdirektiivien soveltamisalaan 

kuuluvat yritykset soveltavat myös annetun ympäristöasioiden käsittelyä koskevan 

suosituksen määräyksiä. (KILA 2002) 

 

3.1 Ympäristöasioiden esittäminen osana tilinpäätösinformaatiota 
 

Euroopan unionin suosituksen9 pohjana on vuonna 1992 hyväksytty Euroopan unionin 

viides ympäristöpoliittinen toimenpideohjelma, Towards Sustainability. Joulukuussa 

1995 julkistetun ympäristön tilinpäätösraportointia koskevan suosituksen esitti 

Euroopan unionin komission alainen asiantuntijaryhmä, Accounting Advisory Forum 

(AAF). (Niskala & Mätäsaho 1996, 255) 

 

Sjöblomin ja Niskalan (1999, 47) mukaan suosituksen pohjana olevan viidennen 

ympäristöpoliittisen toimintaohjelman tavoitteet ovat: 

• Raportoida yritysten ympäristöön liittyvistä toimintaperiaatteista 

• Raportoida yrityksen ympäristömenoista 

• Varautua tuleviin ympäristöriskeihin ja -velvoitteisiin sekä raportoida niistä 

 

Suositus koskee ainoastaan vuosikertomuksen yhteydessä tapahtuvaa 

ympäristöraportointia, joten erillinen ympäristöraportointi on suljettu pois. Suosituksen 

myötä pyritään yritysten ympäristöraportoinnin kehittämiseen. AAF:n mukaan 

ympäristön vaikutuksista tulee raportoida aina tilinpäätöksessä sekä 

vuosikertomuksesssa, kun vaikutuksilla on olennaista merkitystä laskentakohteen 

toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Taseen vastattavaa-puolelle suositellaan 

myös liitettäväksi ympäristövaraukset. Lisäksi liitetietoihin ilmoitettavaksi 

informaatioksi annetaan erilaisia suosituksia, esimerkiksi ympäristöön liittyvistä 

vastuusitoumuksista. AAF suosittelee myös ympäristöä koskevien laadullisen ja 

määrälukuihin perustuvien lisätietojen antamista, kuten informaatiota yrityksen 

                                                
9 Euroopan yhteisöjen komission suositus ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja julkistamisesta 
yritysten tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa (2001/453/EY).   
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ympäristöpolitiikasta. Laadullisen tiedon avulla parannetaan ympäristöraporttien 

hyödyllisyyttä. (Niskala & Mätäsaho 1996, 255-256) 

 

Komission suositus sisältää voimassaolevien 4. ja 7. direktiivin (tilinpäätösdirektiivit) 

säännösten soveltamisohjeita sekä tarkempia kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin10 

perustuvia kirjaamisohjeita. Ympäristötietojen raportointia koskevaa erillistä 

kansainvälistä tilinpäätösstandardia ei ole laadittu, mutta useisiin olemassa oleviin  

IFRS -standardeihin sisältyy ympäristöasioiden kirjaamista, laskentaa ja julkistamista 

koskevia säännöksiä. Yleisohje ei ohjeista IFRS -standardeihin perustuvaa 

ympäristöasioiden tilinpäätöskäsittelyä, mutta IFRS -standardeihin on viitattu siltä osin 

kuin ne ovat olleet komission suosituksen pohjana. (KILA 2006, 4) Kuviossa 4 on 

esitetty suositusten mukainen ympäristömenojen tilinpäätöskäsittely (Niskala & Tarna 

2003, 182). 

 

 
KUVIO 4 Ympäristömenojen tilinpäätöskäsittely  

                                                
10 International Financial Reporting Standards. Jatkossa käytetään lyhennettä IFRS. 

 
Ympäristömeno 

Tilikauden  
ympäristökulu 

 

Pitkävaikutteinen 
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Kirjataan kuluna  
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Eritellään liitetiedoissa, 
mikäli olennainen 

Aktivoidaan taseen 
vastaaviin 

Kirjataan vaikutus- 
aikanaan poistoina 

kuluiksi 

Eritellään liitetiedoissa, 
jos olennainen 
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3.1.1 Ympäristömenojen kirjaaminen 
 

Ympäristömenot määritellään ympäristönsuojetoimenpiteistä aiheutuviksi menoiksi. 

Euroopan unionin suosituksen mukaan ympäristömenoja aiheutuu niistä toimista, joihin 

kirjanpitovelvollinen tai joku muu sen puolesta ryhtyy torjuakseen, korjatakseen tai 

lieventääkseen toimintansa aiheuttamia ympäristövahinkoja. IFRS-kirjanpitostandardit 

korostavat taseen merkitystä tilinpäätöksen laadinnassa. Komission suositus 

ympäristöasioiden kirjanpitokäsittelystä ottaa pitkälti kantaa juuri taseessa esitettävään 

ympäristötietoon. Taseessa esitetyt ympäristöasiat ovat joko aktivoituja 

ympäristömenoja tai ympäristövastuita. Suosituksen mukaan meno aiheutuu 

ympäristönsuojelusta tai luonnonvarojen säilyttämisestä. (KILA 2006, 8, 14) 

 

Komission suosituksen mukaan ympäristömenot kirjataan suoriteperusteisesti sen 

tilikauden kuluksi, jolloin ne ovat syntyneet, ellei niitä voida aktivoida taseeseen. 

Tilikauden ympäristökuluiksi kirjataan KPL 5 luvun 1 §:n mukaisesti ympäristömenot, 

jotka eivät tuota tulevaisuudessa taloudellista hyötyä. Ympäristömenot tulee kyetä 

yksilöimään sillä tarkkuudella, että niiden voidaan todeta täyttävän ympäristömenon 

määritelmän. (KILA 2006, 11) 

 

Komission suosituksen mukaan (KILA 2006, 12) menot voidaan puolestaan aktivoida, 

jos ne liittyvät kirjanpitovelvollisen tuleviin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin ja ne 

tuottavat tulevaisuudessa taloudellista hyötyä. Ympäristömenot voidaan aktivoida, kun 

hyödykkeitä aiotaan käyttää jatkuvasti kirjanpitovelvollisen toiminnassa ja toinen 

seuraavista ehdoista täyttyy: 

 

- Menot liittyvät taloudellisiin hyötyihin, jotka selvästi lisäävät kirjanpitovelvollisen 

muun omaisuuden elinikää, kapasiteettia, turvallisuutta tai tehokkuutta. 

Menot lieventävät tai estävät kirjanpitovelvollisen myöhemmästä toiminnasta 

todennäköisesti aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. 

 

Komission suositus ympäristövastuiden kirjaamisesta on IAS 37 -standardin mukainen. 

Vastuu kirjataan ympäristövastuuksi, jos on luultavaa, että aikaisemmista tapahtumista 

johtuva, ympäristöön liittyvän olemassa olevan velvoitteen täyttäminen johtaa 



 39 

taloudelliseen menetykseen. Velvoitteen määrän tulee olla luotettavasti arvioitavissa. 

Ympäristövastuun laji on määriteltävä selvästi ja se jaetaan kahteen lajiin: 

 

1) Oikeudellinen velvoite perustuu lakiin tai sopimukseen, jonka nojalla 

kirjanpitovelvollinen on velvollinen estämään, lieventämään tai korjaamaan 

ympäristövahingon. 

2) Tosiasiallinen velvoite perustuu kirjanpitovelvollisen omaan sitoutumiseen 

estää, lieventää tai korjata ympäristövahinko. Kirjanpitovelvolliselle syntyy 

tosiasiallinen velvoite, mikäli sillä on vain vähän liikkumavapautta asiassa 

alan aikaisemman tai nykyisen käytännön mukaan. Tosiasiallinen velvoite 

syntyy vain, jos kirjanpitovelvollinen on vapaaehtoisesti ottanut vastuun 

ympäristövahingon estämisestä, lieventämisestä tai korjaamisesta antamalla 

tätä nimenomaan koskevan julkisen lausunnon tai toimimalla aikaisemmin 

muodostuneen vakiintuneen käytännön mukaan. 

 

KILA:n yleisohjeen (2006, 14) mukaan ympäristövastuu on kirjattava pakollisena 

varauksena, kun velvoitteesta vastaisuudessa aiheutuva meno tai menetys täyttää 

seuraavat ehdot: 

- se kohdistuu päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen 

- sen toteutumista on tilipäätöstä laadittaessa pidettävä varmana tai 

todennäköisenä 

- sitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen 

- se perustuu lakiin tai kirjanpitovelvollisen sitoumukseen sivullisia kohtaan 

- se on yksilöitävissä, mutta sen täsmällistä määrää tai toteutumisajankohtaa ei 

tiedetä 

 

Ympäristöasioiden tilinpäätösraportointia koskevat omat säännöksensä. 

Ympäristövastuita koskevia tilinpäätösnormeja ovat eräät IAS-standardit, 

kirjanpitolainsäädäntö sekä Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden 

esittämisestä tilinpäätöksessä. Kirjanpitolautakunta on katsonut edellä esiteltyä EU 

komission antamaan suositusta koskevassa lausunnossaan, että komission 30.5.2001 

antama ympäristöasioiden kirjaus- ja tilinpäätöskäsittelyä koskeva suositus on linjassa 

Suomessa voimassa olevan kirjanpitolainsäädännön kanssa. Lautakunnan mielestä 

suosituksen soveltaminen lisää yhdenmukaisuutta ympäristömenojen ja -vastuiden 
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kirjauskäytännöissä. Tästä syystä lautakunta katsoo, että suosituksen käyttöönotto 

edistää raportoinnin yhteneviä käytäntöjä ja vertailtavuutta. (KILA 2002) 

 

Kirjanpitolautakunnan antamaa yleisohjetta sovelletaan kaikkiin kirjanpitovelvollisiin, 

joiden toiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman kannalta ympäristöasioilla on 

olennainen merkitys. Yleisohjeen soveltamisesta voidaan kuitenkin poiketa 

kirjanpitolaissa tarkoitettujen pienten kirjanpitovelvollisten osalta. Tilinpäätöksiä 

yleisesti koskeva oikeiden ja riittävien tietojen vaatimus voi silti johtaa myös näiden 

kirjanpitovelvollisten osalta tällaisten tietojen esittämisvelvollisuuteen lisätietona. 

(KILA 2002) 

 

Viime vuosina organisaatioiden ympäristöasioiden raportointia on ohjeistettu myös 

useissa vapaaehtoisissa malleissa, jotka käsittelevät pääasiassa erillisiä ympäristö- ja 

yhteiskuntavastuuraportteja. Ympäristöraportoinnin kannalta keskeisiä ovat muun 

muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus organisaatioiden vapaaehtoisesta 

osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-

järjestelmä) ja GRI -organisaation Sustainability Reporting Guidelines -ohjeisto 

vapaaehtoiseen yhteiskuntavastuuraportointiin. Nämä dokumentit täydentävät joiltakin 

osin esimerkiksi KILA:n yleisohjeessa esitettyjä periaatteita.  

 

Yleisohjeen tarkoituksena on opastaa kirjanpitovelvollisten ympäristöasioiden 

kirjaamista, laskentaa ja esittämistä osana lakisääteistä tilinpäätösinformaatiota. 

Ympäristöriskien ja -vastuiden selvittäminen yhdenmukaisella tavalla helpottaa 

tilinpäätösten vertailua sekä oikean ja riittävän kuvan antamista kirjanpitovelvollisen 

taloudellisesta asemasta.  Ensisijaisesti ohje käsittelee ympäristöasioita osana 

lakisääteistä tilinpäätösinformaatiota. Lisäksi ohjeessa suositellaan tietyiltä osin 

lakisääteistä tilinpäätösinformaatiota laajempaa ympäristöön liittyvien tietojen 

raportointia. Ohjeen esittämistä koskevissa tulkinnoissa tulee ottaa huomioon erilaisia 

kirjanpitovelvollisia koskevat velvoitteet. Yleisohjetta sovelletaan kaikkiin kirjanpito-

velvollisiin, joiden toiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman kannalta 

ympäristöasioilla on olennainen merkitys. IAS -standardeja soveltavia 

kirjanpitovelvollisia koskevat yksityiskohtaisemmat IAS -standardeihin perustuvat 

säännökset ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä on mainittu 
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ohjeessa erikseen. (KILA 2006) Kuviossa 5 on esitetty KILA:n yleisohjeen 

ympäristöasioita koskevat liitetietovaatimukset. 

 

 

 

KUVIO 5 KILA:n yleisohjeen ympäristöasioita koskevat liitetietovaatimukset 
 

EU:n ministerineuvosto hyväksyi 7.6.2002 asetuksen kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien käyttöönotosta. IAS -asetuksen myötä kaikkien EU:n alueella 

toimivien julkisesti noteerattujen yhtiöiden tulee laatia IAS -tilinpäätösstandardien 

mukainen konsernitilinpäätös 1.1.2005 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. Jäsenvaltiot 

voivat myös sallia tai vaatia IAS -tilinpäätösstandardien noudattamista julkisesti 

noteerattujen yhtiöiden erillistilinpäätöksissä tai minkä tahansa muun yhtiön konserni- 

tai erillistilinpäätöksissä. KTM:n päätöksen 766/1998 mukaisesti kirjanpitovelvollinen 

voi nykyisin laatia tilinpäätöksen IAS -standardien mukaan, mikäli näin laadittu 

tilinpäätös on yhdenmukainen EU:n tilinpäätösdirektiivien säännösten kanssa. 

Ympäristötietojen raportointia koskevaa erillistä IAS -standardia ei ole laadittu, mutta 

Ympäristö- 
vastuu 

Vastaisena menona 
käsitelty 
ympäristövastuu 

Ehdollisena 
ympäristövelkana käsitelty  
ympäristövastuu 

Eritellään liitetiedoissa 

Kirjataan pakollisena varauksena 
taseen vastaaviin 

Vastaisten ympäristömenojen muutos 
kirjataan tuloslaskelmassa 
asianomaiseen kuluerään  

Eritellään liitetiedoissa, mikäli 
olennainen 

Sovellettu kirjaamisperiaate  
ilmoitetaan liitetiedoissa 
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myös yhtenä kokonaisuutena 
tilinpäätöksen liitetiedoissa 
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useisiin olemassa oleviin IAS -standardeihin sisältyy ympäristöasioiden kirjaamista, 

laskentaa ja julkistamista koskevia säännöksiä.  

 

Seuraavat ympäristövastuiden kannalta olennaiset IAS -standardit ja tulkintaohjeet ovat 

olleet pakollisia kaikille julkisesti noteeratuille yhtiöille EU:n alueella vuoden 2005 

alusta: 

• IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen 
• IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
• IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen 
• IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat 
• IAS 38 Aineettomat hyödykkeet 
• IFRIC D1 Päästöoikeudet (luonnos) 
• IFRIC D4 Ympäristövelvoitteisiin liittyviä purku-, kunnostus- ja 

 ennallistamistoimenpiteiden kustannuksia koskevat rahastot (luonnos) 

 

3.1.2 Päästöoikeuksien kirjanpitokäsittely 
  

Kirjanpitolaissa ei ole erityisiä säännöksiä, joihin voidaan välittömästi tukeutua 

päästöoikeuksien käsittelyssä. Lain esitöistä toisaalta ilmenee, että tällaisessa 

tilanteessa, jossa laki vaikenee, hyvään kirjanpitotapaan voidaan hakea johtoa 

kansainvälisestä tilinpäätöskäytännöstä, lähinnä IAS/IFRS -normistosta. 

Kirjanpitovelvollinen saa siten noudattaa kansainvälisiä standardeja, jollei 

kirjanpitolainsäädännöstä tai niiden perustana olevista Euroopan unionin 

tilinpäätösdirektiiveistä muuta johdu. (KILA 2006, 17) Päästöoikeuksien 

tilinpäätöskäsittelystä ei kuitenkaan tällä hetkellä ole erityistä kansainvälistä 

tilinpäätösohjeistusta, sillä kansainvälisten tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean11 

vuonna 2004 antama tulkinta päästöoikeuksien laskentakäsittelystä12 peruttiin 

kesäkuussa 2005. 

 

Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon 15.11.2005 päästöoikeuksien kirjaamisesta13. 

Lausunnon mukaan on hyvän kirjanpitotavan mukaista perustaa päästöoikeuksien 

kirjapitokäsittely ns. nettomenettelyyn. Nettomenettelyssä päästöoikeuksia ei käsitellä 

käyvän arvon mukaisesti aineettomissa hyödykkeissä. Kirjanpitolautakunta pitää hyvän 

                                                
11 International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC.  
12 IFRIC Interpretation 3 – Emission Rights (“Päästöoikeudet”) 
13 KILA 1767/2005 
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kirjanpitotavana mukaisena, että nettomenettelyssä päästöoikeuksien kirjanpitokäsittely 

perustetaan toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien vertaamiseen. Jos 

toteutuneet päästötonnit ylittävät saadut päästöoikeudet, tehdään ylimeneviä tonneja 

vastaava kulukirjaus tilinpäätöshetken markkinahinnalla ja pakolliset varaukset 

vastatilinä. Päästöoikeuteen perustuvasta velvoitteesta on muodostettava pakollinen 

varaus, sillä se täyttää kirjanpitolaissa14 säädetyt edellytykset. Kuitenkin siinä 

tapauksessa, että puuttuvien päästöoikeuksien hankinta on sidottu sopimuksella tai 

muuten tietyn hintaiseksi, kulukirjaus tehdään lähtökohtaisesti sen mukaisena. Jos 

toteutuneet päästöt alittavat saadut oikeudet, kirjanpitovelvollisella on taseen 

ulkopuolista varallisuutta, joka tulee ilmoittaa liitetietoina. Toisaalta päästöoikeuksien 

ostot ja myynnit kirjataan liiketapahtumina suoriteperustesesti. 

 

Jotta nettomenettely antaisi KPL 3:2.1:ssä tarkoitetun oikean ja riittävän kuvan 

päästöoikeuksien vaikutuksista, kirjanpitovelvollisen tulee lisäksi tilinpäätöksen 

liitetietona kuvata päästöoikeuksiensa, toteutuneiden päästöjen ja käymänsä 

päästökaupan kokonais- ja hintatilanne sekä vaikutus tulokseen ja asemaan. Vastaavalla 

tavalla menetellään myös osavuosikatsaukse tai muun välitilinpäätöksen laadinnassa 

ottaen kuitenkin koko tilikauden arvioidut päästöt huomioon olennaisuuden periaatteen 

mukaisesti. 

 

3.1.3 Tuloslaskelma 
 
Ympäristökulut 
 
KILA:n yleisohjeen (2006,18) mukaan ympäristökulujen esittäminen tuloslaskelmassa 

omana tilinpäätöseränä ei ole tarpeen. Mikäli ympäristökuluilla on olennainen vaikutus 

tilinpäätöksen antamaan kuvaan, eritellään ympäristökulut tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Yleensä ympäristökulut jo sisältyvät useisiin tuloslaskelmakaavan mukaisiin 

tilinpäätöseriin.  

 

 

 

                                                
14 KPL 5:14.1 ja 5.14.3  
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KPA 1:1:n mukaisessa kululajikohtaisessa tuloslaskelmakaavassa ympäristökulut voivat 

sisältyä seuraaviin eriin: 

 
5. Materiaalit ja palvelut 
 a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
 b) Ulkopuoliset palvelut 
6. Henkilöstökulut 
 a) Palkat ja palkkiot 
 b) Henkilösivukulut 
7. Poistot ja arvonalentumiset 
 a) Suunnitelman mukaiset poistot 
 b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 
12. Satunnaiset erät 
 b) Satunnaiset kulut 

 
KPA 1:2:n mukaisessa toimintolajikohtaisessa tuloslaskelmakaavassa ympäristökulut 

voivat sisältyä seuraaviin eriin: 

 
2. Hankinnan ja valmistuksen kulut 
7. Liiketoiminnan muut kulut 
11. Satunnaiset erät 
 b) Satunnaiset kulut 

 
Vastaiset ympäristömenot 
 
Pakollisena varauksena käsiteltyjen vastaisten ympäristömenojen muutos merkitään 

tuloslaskelmassa asianomaiseen kuluerään. Vastaisia ympäristömenoja ei esitetä 

tuloslaskelmassa tai sen liitteissä omana tilinpäätöseränään, ellei se ole tarpeen 

tilikauden tulokseen vaikuttaneiden tekijöiden selventämiseksi. Kuluihin sisältyvistä 

pakollisten varausten muutoksista on annettava selvitys, ellei muutos ole 

merkitykseltään vähäinen. (KILA 2006, 19) 

 

3.1.4 Tase 

 
Aktivoidut ympäristömenot 
 
KILA (2006,19) ohjeistaa aktivoimaan pitkävaikutteiset ympäristömenot ja kirjaamaan 

ne vaikutusaikanaan poistoina  kuluksi. Aktivoitujen ympärisömenojen esittäminen 

taseen vastaavissa omana tilinpäätöseränään ei ole tarpeen. Jos aktivoidulla 

ympäristömenolla on olennainen vaikutus tilinpäätöksen antamaan kuvaan, voidaan ne 
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eritellä taseessa tai sen liitteissä. Aktivoidut ympäristömenot voidaan eritellä taseen 

vastaavien liitetietoina tasekaavaan merkittyjen arabialaisten numeroiden alajaotteluna.  

 

Aktivoidut ympäristömenot voivat sisältyä seuraaviin tasekaavan tilinpäätöseriin: 

 

A PYSYVÄT VASTAAVAT 
 I Aineettomat hyödykkeet 
  1. Kehittämismenot 
  2. Aineettomat hyödykkeet 
   
 II Aineelliset hyödykkeet 
  1. Maa- ja vesialueet 
  2. Rakennukset ja rakennelmat 
  3. Koneet ja kalusto 
  4. Muut aineelliset hyödykkeet 
 
Pakolliset varaukset 
 

Ympäristövelvoitteisiin liittyvät pakolliset varaukset sisältyvät puolestaan tasekaavassa 

kohtaan: 

 

C PAKOLLISET VARAUKSET 
 3. Muut pakolliset varaukset 
 
Komission suosituksen mukaan olennaiset ympäristövelvoitteisiin liittyvät varaukset on 

tarkoituksenmukaista esittää erikseen taseessa. Muussa tapauksessa ne ilmoitetaan 

erikseen tilinpäätöksen liitetiedoissa varausten erittelynä. Kirjanpitoasetus sallii 

tuloslaskelma- ja tasekaavoja yksityiskohtaisemman esittämisen, jos se on tarpeen 

tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttaneiden tekijöiden tai tase-erien 

selventämiseksi. Ympäristövastuiden oikean esittämisen kannalta ei kuitenkaan ole 

välttämätöntä lisätä uutta tase-erää ympäristövelvoitteisiin liittyville varauksille. Sen 

sijaan näiden varausten erittely voidaan tehdä tilinpäätöksen liitetiedoissa KPA 2:5.1:n 

kohdan 6 mukaisesti. (KILA 2006, 19-20) 

 

3.1.5 Liitetiedot 
 

Kirjanpitolain 3 luvun 2 §:n mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot 

kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten 
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tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kirjanpitoasetuksen 

mukaiset liitetiedot esitetään pääsääntöisesti KPA 2:n ryhmittelyn mukaisesti. Jos 

kirjanpitovelvollinen esittää ympäristöasioita koskevat liitetiedot yhtenä 

kokonaisuutena, on varmistettava viittauksin tai muulla selkeällä tavalla, että 

tilinpäätöksen lukija saa oikean kuvan ilmoitettavien liitetietojen kokonaismääristä. 

Esimerkiksi tuloslaskelmaa koskevien liitetietojen selvityksessä pakollisten varausten 

muutoksista ilmoitetaan, että tähän erään sisältyvistä ympäristövastuita koskevista 

pakollisten varausten muutoksista on annettu selvitys ympäristöasioita koskevien 

liitetietojen yhteydessä. (KILA 2006, 20) 

 

Arvostusmenetelmät 
 
Liitetietona on esitettävä tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -

menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät. Ympäristöasioiden esittämisen 

kannalta tämä merkitsee ympäristömenojen ja -vastuiden laskennassa sovellettujen 

arvostusperiaatteiden ja -menetelmien sekä aktivoitujen ympäristömenojen poistojen 

laskennassa käytettyjen menetelmien kuvaamista. Jos ympäristövastuiden laskennassa 

on käytetty nykyarvomenetelmää, on tämä mainittava tilinpäätöksen 

laadintaperiaatteissa. (KILA 2006, 20) 

 

Satunnaiset ympäristökulut 
 
KPA:n mukaan satunnaisiin kuluihin sisältyvät erät on esitettävä liitetiedoissa. 

Satunnaisiksi kuluiksi katsotaan sellaiset tuotot ja kulut, jotka perustuvat 

kirjanpitovelvollisen tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja 

olennaisiin tapahtumiin. Ympäristöön liittyvät satunnaiset kulut tulee komission 

suosituksen mukaan eritellä tilinpäätöksen liitetiedoissa. Esimerkkejä satunnaisista 

ympäristökuluista ovat merkittävät ympäristölainsäädännön rikkomisesta johtuvat sakot 

ja maksut sekä ympäristön pilaantumisen aiheuttamisesta maksetut kertaluonteiset, 

olennaiset korvaukset. (KILA 2006, 20-21) 

 

Varausten erittely 
 
KILA:n yleisohjeen (2006, 21) mukaan muiden kuin pienten kirjanpitovelvollisten on 

esitettävä taseen vastaavia koskevissa liitetiedoissa erittely olennaisista pakollisiin 

varauksiin merkityistä eristä, jos se on tarpeen tase-erien selventämiseksi.  
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Ympäristövelvoitteisiin liittyvät varaukset ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa 

muiden pakollisten varausten alaryhmänä. Jos kirjanpitovelvollinen käyttää asteittain 

kertyvää varausta, on ilmoitettava kaikkien tällaisten pitkäaikaistoimintojen 

aiheuttaminen menojen edellyttämä vastuun kokonaismäärä.  

 
Ehdolliset ympäristövelat 
 
KPA 2:7:n mukaan liitetietona esitetään vastuusitoumukset ja muut kirjanpitovelvollisia 

koskevat taloudelliset vastuut. Komission suosituksen mukaan liitetiedoissa esitetään 

taseen ulkopuolisina vastuina ympäristövelvoitteisiin liittyvät ehdolliset ympäristövelat 

ja riittävän tarkka selvitys niiden lajista. Ellei ympäristövastuun määrää voi 

merkittävien laskentaan liittyvien epävarmuuksien vuoksi arvioida, tämä ilmoitetaan 

perusteluineen liitetiedoissa. Lisäksi ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan eri 

laskentatapojen tuottamat tulokset. (KILA 2006, 21) 

 

Vakuudet 
 
Kirjanpitovelvollisen ympäristöasioiden hoitoa varten ympäristöluvan perusteella 

antamat vakuudet esitetään KPA 2:7:n mukaisesti liitetietona. Tällaisia ovat esimerkiksi 

YMSL 42:n mukainen jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa harjoittavalta 

kirjanpitovelvolliselta vaadittava riittävä vakuus tai muu järjestely asianmukaisen 

jätehuollon varmistamiseksi sekä MAL 12:n mukainen maa-aineksen ottajalta 

vaadittava hyväksyttävä vakuus maa-aineksen ottamisen jälkeen tapahtuvan alueen 

maisemoinnin, suojaamisen ja siistimisen varmistamiseksi.  (KILA 2006, 21) 

 

Päästöoikeudet 
 
Kirjanpitolautakunnan antaman lausunnon 15.11.2005 (KILA/1767) mukaan on hyvän 

kirjanpitotavan mukaista perustaa päästöoikeuksien kirjanpitokäsittely ns. 

nettomenettelyyn. Tällöin oikean ja riittävän kuvan antamiseksi päästöoikeuksien 

vaikutuksista, kirjanpitovelvollisen tulee esittää liitetietona päästöoikeuksiensa, 

toteutuneiden päästöjen ja käymänsä päästökaupan kokonais- ja hintatilanne sekä 

vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan. (KILA 2006, 21) 
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3.2 Global Reporting Initiative (GRI)  
 

Global Reporting Initiative -suositukseen perustuva Sustainability Reporting Guidelines 

2002 pohjautuu vapaaehtoiseen yhteiskuntavastuun raportointiin. Se sisältää toiminnan 

ympäristövaikutukset sekä taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sidosryhmiin. GRI 

antaa ohjeita lähinnä erillisten ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraporttien julkaisemiseen, 

jolloin se ei käsitä tietojen esittämistä osana laskisääteistä tilinpäätösinformaatiota.  

 

Niskalan ja Tarnan (2003, 89-93) mukaan GRI:n tavoitteena on luoda kansainvälisellä 

tasolla yleisesti hyväksytty toimintamalli yritysten ja eri organisaatioiden 

yhteiskuntavastuun raportoinnille. Ohjeiston kehitystyö alkoi vuonna 1997 YK:n 

ympäristöohjelman (UNEP) ja Coalition for Environmentally Responsible Economies 

(CERES) -järjestön toimesta. Sidosryhmäprosessiin pohjautuvan ohjeiston tärkein 

tavoite on parantaa yritysten yhteiskuntavastuuraporttien vertailukelpoisuutta. Se pyrkii 

parantamaan sidosryhmien kanssa käytävää vuorovaikutusta yhteiskuntavastuun 

kysymyksissä ja raportoinnin kehittämisessä. Suomessa Kesko julkaisi vuonna 2000 

ensimmäisenä yrityksenä Suomessa GRI -ohjeistoon perustuvan raportin. Ohjeisto 

antaakin suuntaviivat yrityksen yhteiskuntavastuun raportoinnille, sillä se korostaa 

sidosryhmien tärkeinä pitämiä asioita raportoitaessa yritystasolla yhteiskuntavastuusta. 

Ohjeiston mukaisen raportoinnin kehittäminen voi pitkällä aikavälillä tuoda muun 

muassa seuraavia hyötyjä: 

 

• Sidosryhmille käyttökelpoisempaa ja luotettavampaa informaatiota, jolloin 

voidaan kehittää sidosryhmävuorovaikutusta 

• Vakiintunut ja yhdenmukainen malli yhteiskuntavastuun kehityksen seurannalle 

ja raportoinnille vuodesta toiseen 

• Vertailukelpoisuuden parantaminen ja yhteiskuntavastuun kehityksen ja tulosten 

ymmärtämisen helpottaminen 

• Yrityksen johdolle sisäiseen päätöksentekoon liittyvän hyödyllisen informaation 

tuottaminen läpi koko organisaation 

 

Yritysten raportointikäytännöt edistyvät jatkuvasti, mutta raporttien vertailtavuutta on 

vaikeuttanut yhtenäisen raportointikäytännön puuttuminen. Nykyisin GRI on itsenäinen 

säätiö ja UNEP:n virallinen yhteistyöelin. GRI -ohjeistoa rakennetaan eri sidosryhmien 
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välisenä yhteistyöhankkeena, jossa on mukana yritysten ja elinkeinoelämän, 

tilintarkastajien, sijoittajien, työntekijöiden, kuluttajien sekä kansalaisjärjestöjen 

edustajia. Lokakuuhun 2006 mennessä lähes 900 yritystä oli julkaissut GRI -ohjeistoon 

perustuvan raportin. Suomessa GRI-raportoijia on GRI:n virallisen, yrityksen omaan 

ilmoittautumiseen perustuvan tilaston mukaan 2715. Todellisuudessa GRI:a tavalla tai 

toisella raportoinnissaan hyödyntäviä suomalaisia yrityksiä ja muita organisaatioita on 

noin 40. Näiden joukossa ovat muun muassa Metso, Wärtsilä, Kesko, S-ryhmä, 

Outokumpu, Rautaruukki, Elcoteq, Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene. (Kuisma & 

Lovio 2006, 37) 

 

Tavoitteeksi asetettiin kestävään kehitykseen liittyvien kysymysten raportoinnin 

nostaminen tilinpäätösraportointia vastaavalle tasolle. GRI:tä pidetään tällä hetkellä 

kaikkein laaja-alaisimpana ja uskottavimpana yrityksen vastuullisuusnäkökohtien 

raportoinnin viitekehyksenä, ja sen periaatteita noudattavat sadat eri 

sidosryhmäorganisaatiot, kuten yritykset, kansalaisjärjestöt, tilintarkastusyhteisöt, 

työntekijäjärjestöt sekä sijoittajat. (Kujala & Kuvaja 2002) GRI:n raportointiohjeistoa 

pidetään nykyään jo epävirallisen standardin asemassa. 

 
GRI -raportointiohjeisto sisältää suosituksen yleisiksi raportointiperiaatteiksi ja 

raportoinnissa käytettäviksi yhteiskuntavastuun avainluvuiksi. GRI ei käsittele näiden 

tietojen esittämistä osana lakisääteistä tilinpäätösinformaatiota, vaan keskittyy erillisiin 

ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportteihin. Ohjeiston mukaan laadittujen erillisten 

raporttien tietojen tulee kuitenkin olla yhtäpitäviä lakisääteisessä tilinpäätöksessä ja 

toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen kanssa. 

 

GRI antaa puitteet raportoivan organisaation ympäristövaikutusten sekä taloudellisten ja 

sosiaalisten vaikutusten raportointiin. Sen tavoitteena on muodostaa yhteinen viitekehys 

yritystason yhteiskuntavastuuraporttien laadintaan. GRI:n elokuussa 2002 julkaisema 

yleisohjeisto on ensisijaisesti tarkoitettu yritysten raportointiin, mutta se soveltuu myös 

julkisen sektorin organisaatioiden ja yhdistysten raportointiin. Raportointiohjeistoa 

tulevat jatkossa täydentämään toimialakohtaisia erityiskysymyksiä käsittelevät 

raportointiohjeistot. GRI -raportointiohjeisto tukee myös muita yrityksen vapaaehtoisen 

ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioiden hallinnan työvälineitä. Ohjeisto ei kuitenkaan 

                                                
15 ks. http://www.globalreporting.org 
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missään olosuhteissa korvaa lakisääteisiä raportointivelvoitteita tai kansallisessa 

lainsäädännössä asetettuja muita vaatimuksia.  

 

Raportointiohjeisto määrittelee ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportoinnin yleiset 

laadintaperiaatteet. Laadintaperiaatteet on johdettu tilinpäätöksen laatimista ja 

esittämistä koskevista yleisistä perusteista. Niiden tavoitteena on parantaa raportoidun 

tiedon käyttökelpoisuutta, luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta. GRI:n 

raportointiohjeistus jakaantuu viiteen pääkohtaan, jotka on jaettua sisältöä ohjaaviin 

alakohtiin. GRI suosittelee ohjeistusta noudattaville organisaatioille myös 

raportointiohjeen mukaisen esittämisärjestyksen noudattamista. Lisäksi ohjeistuksen 

neljäs kohta koskee julkaistavan raportin sisältövertailua varsinaisen ohjeistuksen 

kanssa. Näillä suosituksillä pyritään raporttien välisen vertailun parantamiseen. (GRI 

2002, 34-56)  

 

1.1 Visio ja strategia 

Tämän osion tulisi kommunikoida organisaation näkemyksestä sen tulevasta 

kontribuutiosta keskeisimpiin kestävän kehityksen kysymyksiin. Organisaation tulisi 

myös kertoa, kuinkan sidosryhmät ovat osallistuneet tulevaisuuden tavoitteiden 

määrittelyyn. Osion tulisi myös esittää tulevaisuuden näkemysten vaikutus 

sidosryhmäkohtaisesti. (GRI 2002, 38) 

 

1.2   Toimitusjohtajan tai vastaavan antama lasusunto 

Ylimmän johdon antaman lausunnon sisältöä ei ole ohjeistuksessa haluttu määritellä 

tarkasti. Järjestö kuitenkin suosittelee, että osio sisältäisi yhteenvedon raportin 

pääkohdista: 

 

1)    Kuvauksen organisaation johdon sitoutumisesta kestävän kehityksen tavoitteisiin16.  

2)    Kuvauksen organisaation aikaisemmista kestävän kehityksen piiriissä tapahtuneista    

onnistumisista ja epäonnistumisista. 

3)   Toteutunutta toimintaa tulisi myös verrata aikaisempien vuosien toimintaan sekä 

mahdollisesti toimialan muihin organisaatioihin.  

 

                                                
16 Tämä kohta on vuoden 2000 ohjeituksessa itsenäinen osio. 
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Osion suositellaan myös sisältävän tietoa organisaation ja sen sidosryhmien välisestä 

vuorovaikutuksesta. Johdon lausunto on mahdollista yhdistää edellä esitellyn visio- ja 

strategiaosion kanssa. (GRI 2002, 39) 

 

2. Organisaation esittely 

Organisaation esittelyn tulisi kattaa normaalin vuosikertomuksen tavoin muun muassa 

organisaation tuotteet, organisaatiorakenteen, toimipaikat, omistusrakenteen sekä 

henkilöstön määrän. Tämän lisäksi osiossa tulisi selvittää organisaation sidosryhmät, 

raportointikäytännöt sekä raportin kattamat organisaation toiminnot. (GRI 2002, 40-41) 

 

3. Organisaation johtamiskäytännöt ja johtamisjärjestelmät 

Tämä osio on pitkälti päällekkäinen lakisääteisen raportointivelvollisuuden perusteella 

julkaistavan informaation kanssa. Osion tulisi sisältää tiedot yrityksen johdon 

palkitsemisperiaatteistaan ja tilintarkastuskäytännöistä. Organisaation tulisi myös 

tiedottaa mekanismista, jolla sidosryhmät voivat antaa suosituksia ylimmälle johdolle. 

Lisäksi yrityksen tulisi kertoa sidosryhmien kanssa käymästään dialogista ja sen 

perusteella tuotetusta informaatiosta. Myös tapaamisten frekvenssistä tulisi raportoida. 

Organisaation oletetaan kertovan myös niistä periaatteista, joiden avulla se tunnistaa 

avainsidosryhmänsä. Lisäksi osion tulisi sisältää selostus organisaatiossa käytössä 

olevista johtamisjärjestelmistä. (GRI 2002, 41-43) 

 

4. GRI-ohjeistuksen mukaisten tietojen sijainti raportissa 

Raportin tulisi sisältää taulukko ohjeistuksen mukaisten osioiden ja indikaattorien 

sijainnista raportissa. Tämän osion tarkoituksena on helpottaa raporttien ja raportoijien 

välistä vertailua. (GRI 2002, 44) 

 

5. Ympäristön, talouden ja sosiaalisen menestyksen indikaattorit 

Ohjeistuksen mukaisten raportoivien organisaatioiden tulee mitata toimintaansa GRI:n 

määrittelemin indikaattorein. Indikaattorit on ryhmitelty taloudellisin mittareiin, 

ympäristömittareihin ja sosiaalisen vastuun mittareihin. Näiden lisäksi omana 

mittariryhmänään tulisi käyttää organisaation itsensä määrittelemiä yhdisteltyjä 

indikaattoreita17. Näiden tehtävänä on mitata yrityksen toiminnan vaikutuksia 

                                                
17 Integrated Indicators (GRI 2002, 42) 
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laajemmin yhteiskuntaan sekä viestiä yhdessä kestävän kehityksen dimensiossa 

tapahtuvien muutosten vaikutuksista yrityksen muihin kestävän kehityksen osa-

alueisiin. (GRI 2002, 44-56) 

 

GRI:n raportointistandardien mukaisen kestävän kehityksen raportin on tähän mennessä 

julkaissut 44 yritystä (GRI 2004). FEE:n presidentti Göran Tidström (2002, 1-2) on 

esittänyt huolensa GRI:n uuden ohjeistuksen monimutkaisuudesta. Tidströmin mukaan 

ohjeistuksen monimutkaisuus vähentää kaiken kokoisten yritysten innokkuutta omaksua 

ohjeituksen mukainen raportointikäytäntö. Myös edellinen eli vuoden 2000 ohjeistus on 

saanut kritiikkiä osakseen monimutkaisuudestaan (ks. Brichard 2000, 56-57) Suomessa 

Keskon yhteiskuntavastuuraportissa sovellettiin ensimmäisenä GRI -mallia vuonna 

2000, ja se oli myös ensimmäinen yritys, joka vuonna 2003 verifioi raporttinsa 

yrityksen ulkopuolisella tarkastajalla.  
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4 YMPÄRISTÖINFORMAATION TUOTTAMINEN 
HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTAN YHTIÖISSÄ 

 
 

4.1 Suomalaisten yritysten ympäristöraportointi 
 

Ensimmäiset suomalaisten yritysten julkaisemat nykyisenkaltaiset erilliset 

ympäristöraportit ilmestyivät vuosina 1992-199318 (Lovio & Kuisma 2004, 23). 

Vuodesta 1996 lähtien Suomessa on järjestetty vuosittain ympäristö- ja 

yhteiskuntavastuun raportointikilpailu, jossa on pyritty löytämään parhaiten raportoivat 

suomalaiset yritykset ja julkiset organisaatiot. Vertailun tarkoituksena on ollut 

kannustaa yrityksiä laadukkaampaan ympäristöraportointiin. Vertailuissa on arvioitu 

yrityksen raportoinnin tasoa, ei itse ympäristösuorituskykyä ja sen kehittymistä. 

Raportointivertailujen tulokset antavat kuvaa siitä, miten yhtiöiden ympäristöraportointi 

ulkoisille sidosryhmille on hoidettu, sekä siitä, miten vaivattomasti ympäristöeettiseen 

sijoitukseen tähtäävät tahot saavat niistä relevanttia tietoa. (Kuisma 2001, 40) Vuoden 

2005 kilpailussa ykkösenä oli Kesko Oyj, joka on jo useana vuonna voittanut kilpailun. 

Jaetulla toisella sijalla olivat M-Real Oyj ja Fortum Oyj. 

 

Vuosien 2002–2004 vertailujen mukaan raportointi on edellisiin vuosiin verrattuna 

parantunut jonkin verran vuosittain. Parantuminen on ollut sekä laadullista että 

määrällistä. Raportoivien yritysten ja organisaatioiden määrä on myös vuosittain 

lisääntynyt. Raportoinnin määrän lisääntymisestä kertoo se, että vuonna 2004 arvioitiin 

61 erillistä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun raporttia, vuonna 2003 niitä arvioitiin 53 ja 

vertailujen alkaessa vuonna 1996 arvioitiin vain 12 raporttia. (Ympäristö- ja 

yhteiskuntavastuuraportoinnin vertailu 2005, 4)  

 

Vuoden 2005 tulosten mukaan suomalaisten organisaatioiden ympäristö- ja 

yhteiskuntavastuuraportointi on edellisiin vuosiin verrattuna edelleen jatkanut 

parantumista. Vuonna 2005 kilpailussa arvioitujen organisaatioiden määrä laski 46 

organisaatioon, koska kilpailun säännöissä arvioitavilta organisaatioilta edellytetään 

                                                
18 Kemira, Neste eli nykyinen Fortum sekä Metsä-Serla eli nykyinen M-Real 
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ilmoittautumista vuodesta 2005 eteen päin, kun taas aikaisemmin kaikki ympäristö- ja 

yhteiskuntavastuuraportointiin panostavat organisaatiot otettiin automaattisesi mukaan. 

Tästä lähtien organisaatioiden eri raportointikanavia kohdellaan kilpailussa myös 

tasavertaisesti, jotta arvioinnin pääpaino olisi raportoinnin sisällössä eikä muodossa. 

Erillisraportteja ei näin ollen arvioida enää itsenäisinä kokonaisuuksina kuten ennen. 

Vuosittain tehtyjen vertailujen mukaan raportoivien yritysten määrä on hitaasti noussut 

niin, että nykyisin noin 70 yritystä on julkaissut ainakin yhtenä vuotena 

ympäristöraportin. (Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportoinnin vertailu 2005, 2, 4) 

 

Vuoden 2006 kilpailutulosten mukaan valtaosa kilpailuun osallistuneista yrityksistä 

raportoi jo GRI -ohjeiston mukaisesti tai sitä soveltaen. Suurin osa julkaisee erillisen 

raportin tilinpäätösraportoinnin ohella, mutta muutamat yritykset ovat jo yhdistäneet 

yhteiskuntavastuu- ja tilinpäätösraportoinnin, eivätkä julkaise enää erillistä 

vuosikertomusta. Parhaat raportit osoittavat yhteiskuntavastuuraportoinnin käytäntöjen 

kehittyneen jo tilinpäätösraportoinnin tasolle. Vastuuraportti kuvaa parhaimmillaan 

sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia tunnuslukujen ja vertailutietojen 

perusteella. Edistyneimmissä raporteissa laadullisesta toimintatapojen kuvailusta on 

siirrytty täsmälliseen kvantitatiiviseen raportointiin. Usean vuoden vertailutiedot 

kertovat toiminnan kehityksestä pidemmällä aikavälillä. Eniten kehitettävää on 

kuitenkin vielä tunnuslukujen vertailutietojen raportoinnissa. (Ympäristö ja yhteiskunta 

2006, 2) 

 

Vertailujen alkaessa vuonna 1996 pörssin päälistan yritysten selvä enemmistö ei 

raportoinut ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioistaan lainkaan tutkituissa muodoissa. 

Vuoden 2004 kilpailussa raportoimattomien osuudeksi todettiin 12 %. Pörssin päälistan 

yrityksistä näistä asioista raportoi vuosikertomuksessa 86 %, www-sivuillaan 61 %, 

erillisessä raportissa 20 % ja toimipaikkojen EMAS-selontekojen19 muodossa 5 %. 

Parhaiten raportoivia toimialoja raporttien lukumäärällä mitattuna ovat energia-ala, 

metsäteollisuus, jäte- ja vesihuolto, elintarviketeollisuus, metallin perusteollisuus, 

liikenne sekä kauppa. Kuviossa 6 on esitetty vuosittain arvioitujen ympäristö- ja 

yhteiskuntavastuuraporttien, organisaatiotason raportoinnin sekä EMAS-selontekojen 

määrä. (Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun raportoinnin vertailu 2005, 4) 

                                                
19 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä käsitellään tarkemmin luvussa 3. 
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KUVIO 6 Vuosittain arvioitujen ympäristö- ja yhteis kuntavastuuraporttien/organisaatiotason 
raportoinnin sekä EMAS selontekojen lukumäärä 
 

Viime vuosina on erilaisten kansallisten vertailujen perusteella järjestetty myös kilpailu 

parhaasta eurooppalaisesta raportista. Vuonna 1998 Neste voitti kilpailun ja vuonna 

2001 Wärtsilän raportti voitti kilpailussa vuoden tulokkaan palkinnon. Keskon raportti 

on palkittu myös kaupan alan parhaana raporttina koko maailmassa. Nämä palkinnot 

osoittavat, että parhaiden suomalaisten yritysten raportit edustavat hyvää kansainvälistä 

tasoa. (Lovio 2004, 176) .  

 

Vuodesta 1996 lähtien raportointitavat ovat kehittyneet yhä monimuotoisempaan 

suuntaan. Erityisesti internetin merkitys raportoinnissa on kasvanut joko siten, että 

yritys julkaisee ympäristö- tai yhteiskuntavastuun raportin vain internetissä, tai siten, 

että paperilla julkaistu raportti sisältää vain tiivistelmän internet-sivujen 

kokonaissisällöstä. Lisäksi on yrityksiä, jotka keskittyvät nimenomaan 

vuosikertomusraportoinnin kehittämiseen. Eräät yritykset ovat rakentaneet GRI-

suosituksen mukaisen kolmikantaraportin vuosikertomuksen ympärille. Suomessa näin 

on tehnyt esimerkiksi Stora Enso. Tällöin yritys julkaisee toiminnastaan vain yhden 

raportin, joka kattaa kaikki yhteiskuntavastuun osa-alueet. 
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1990-luvun puolivälissä ympäristöraportointikäytäntöjen odotettiin leviävän 

teollisuuden aloilta myös kaupan aloille ja palvelualoille. Lisäksi pk-yritysten odotettiin 

kiinnostuvan enemmän yritystoimintaan liittyvien ympäristökysymysten 

julkistamisesta. (Vaini 1996, 42; Bullough & Johnson 1995, 38) Viimevuotisten 

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun raportoinnin vertailujen mukaan tämä ei ole ollut 

kehityssuunta ainakaan Suomessa kaupan alaa lukuun ottamatta. Teollisuuden alat 

raportoivat edelleen eniten, mutta raportointi on edelleen vähäistä kevyessä 

teollisuudessa ja palvelualoilla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Erityisenä 

ongelmana pidetään pk-yritysten vähäistä raportointia. Vuonna 2005 kilpailuun ei 

osallistunut yhtään puhtaasti pk-yritykseksi laskettavissa olevaa organisaatiota. 

 

Lähes kaikki suomalaiset organisaatiot ovat ottaneet raportointinsa kattokäsitteeksi 

organisaation yhteiskuntavastuun tai kestävän kehityksen20. Jopa EMAS-selonteoissa on 

havaittavissa laajentumista puhtaista ympäristöasioista kohti laajempaa raportointia, 

vaikka EMAS-asetus ei sitä raporteilta edellytäkään. Kyseinen kolmijako vastaa GRI:n 

raportointimallia, jota yhä kasvavassa määrin organisaatiot sanovat seuraavansa 

soveltuvin osin. Useassa raportissa esitetään myös tarkka vertailu GRI -suositukseen. 

(Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportoinnin vertailu 2005, 5) 

 

Raskaan teollisuuden yritykset ovat Suomessa olleet aktiivisimpia ympäristöraportoijia. 

Vähitellen raportointiin ovat ryhtyneet myös muiden toimialojen yritykset. Hyvää 

raportointia selittää suurelta osin toimiala ja yrityksen koko. Kuitenkin hyvien 

raportoijien joukossa on myös yrityksiä raskaan teollisuuden ulkopuolelta. Esimerkiksi 

Kesko on palkittu monesti raportoinnistaan. Tätä voidaan selittää yrityksen valitsemalla 

aktiivisella ympäristöstrategialla, jolla yritys pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä. 

Tällaisen pyrkimyksen takaa taas löytyy usein yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat saaneet 

koko organisaation mukaan aktiiviseen viestintään. (Lovio 2004, 175) 

 
Kymmenisen vuotta sitten yritysten ennustettiin tulevaisuudessa paneutuvan entistä 

huolellisemmin sidosryhmien yrityksen ympäristösuorituskykyyn kohdistamiin 

odotuksiin. Tällä alueella kehityssuunta on ainakin jossain määrin vastannut 

ennustuksia. Erityistä kiinnostusta yrityksissä on kohdistettu yrityksen 

ympäristövastuista kiinnostuneiden omistajien, rahoittajien ja vakuuttajien 

                                                
20 Pitää sisällään sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat. 
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merkitykseen. Yksi esimerkki tästä ovat sidosryhmäkohtaiset ympäristöraportit. 

Vastaavasti useat yritykset julkaisevat myös tuotantolaitos- ja tulosyksikkökohtaisia 

raportteja. Näiden kehityssuuntien voidaan todeta kuvastavan yritysten 

ympäristöraportoinnin kasvua Suomessa. 

 

4.2 Aineiston luokittelu 
 

Teoriaosan avulla pyrittiin luomaan pohja tutkielman empiriaosan ymmärtämiselle. 

Empiriaosassa tarkastellaan suomalaisten pörssiyritysten tuottamaa 

ympäristöinformaatiota laadullisen aineiston pohjalta. Empiiristä aineistoa edustavat 33 

suomalaisen pörssiyhtiön tilinpäätökset. Tutkimuksessa käytettiin sekä internet-sivuilla 

että painettuna julkaistua tilinpäätösinformaatiota. Internet-raportoinnin eduksi voidaan 

laskea raportointikanavan ympäristövaikutusten vähäisyys. Toisaalta painettujen 

raporttien vahvuudeksi nousee selkeys ja johdonmukaisuus. Internet-sivuilta tietoa 

haettaessa lukija ei voi olla varma, onko hän löytänyt kaiken tarjolla olevan 

informaation. Aineiston kerääminen tapahtui talvella 2007, jolloin tarkasteltujen 

yritysten osalta olivat saatavilla vasta vuoden 2005 tilinpäätökset. Seuraavaksi esitellään 

tarkasteltavat yritykset toimialoittain. 

 

Tässä tutkielmassa tarkasteltavat yritykset ovat Helsingin pörssin päälistan yrityksiä ja 

ne on valittu toimialoittain, koska ympäristöinformaatiota julkaisevat erityisesti suuret 

yritykset, jotka toimivat tietyillä ympäristövaikutuksia aiheuttavilla toimialoilla 

(Niskala & Pretes 1994, 1). Myös Halme & Husen (1997) tutkimuksen mukaan 

toimialalla on todettu olevan merkittävämpi vaikutus yrityksen ympäristöraportointiin 

kuin esimerkiksi yritysjohdolla tai yrityksen kotimaalla. Tutkimuksessa käsiteltävät 

toimialat ovat ns. ympäristöintensiivisiä toimialoja. Niskala (1995) on käyttänyt 

seuraavaa ympäristöintensiivisten toimialojen luokittelua:  

1. Energia 

2. Kemianteollisuus 

3. Kuljetus ja liikenne 

4. Metalliteollisuus 

5. Metsäteollisuus 

6. Rakennusteollisuus 
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OMX:n pohjoismainen pörssi luokittelee listayhtiöt toimialoihin GICS-

toimialaluokituksen21 mukaisesti. Pohjoismaiden ja Baltian yhteisen 

toimialaluokituksen ansiosta toimialoja ja maita on entistä helpompi vertailla 

luotettavasti keskenään. Yhtiöt on jaettu laajoihin ja selkeästi määritettyihin 

vertailuryhmiin, joka helpottaa niiden liiketoiminnan ymmärtämistä. GICS-

toimialaluokituksen ovat kehittäneet Morgan Stanley Capital International (MSCI), joka 

on riippumaton kansainvälisten indeksien sekä vertailuanalyysien ja -palvelujen 

tuottaja, sekä Standard and Poor's (S&P), joka tarjoaa taloustieto- ja sijoituspalveluja 

sekä johtavia kansainvälisiä  osakeindeksejä. Luokitusperusteena on yhtiön 

pääasiallinen toimiala eli liikevaihdon tärkein lähde. Yhtiö luokitellaan ensin siihen 

alatoimialaan, joka vastaa parhaiten sen pääasiallista toimintaa. Toimialaluokituksen 

muut tasot määräytyvät tämän luokituksen perusteella automaattisesti. 

 

GICS-luokituksen mukaiset kymmenen toimialaluokkaa ovat: 

1. Energia  

2. Perusteollisuus  

3. Teollisuustuotteet ja -palvelut  

4. Kulutustavarat ja -palvelut  

5. Päivittäistavarat  

6. Terveydenhuolto  

7. Rahoitus ja kiinteistöt  

8. Informaatioteknologia  

9. Tietoliikennepalvelut  

10. Yhdyskuntapalvelut 

 

Helsingin pörssin toimialaluokitus perustuu  MSCI:n ja S&P:n GICS-

toimialaluokitukseen. GICS-toimialaluokitus on otettu käyttöön Helsingin pörssissä 

1.7.2005. (OMX Groupin www –sivu, 

<http://www.omxgroup.com/nordicexchange/kaupankaynti/kaupankayntiakoskevattiedo

t/GICS_luokitus/>)  

 

 

 

                                                
21 Global Industry Classification Standard 
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GICS-luokittelu koostuu seuraavista neljästä tasosta: 

• Toimialaluokka 

• Toimialaryhmä 

• Toimiala 

• Toimialojen alatoimialat 

 
GICS-luokittelun mukaisista kymmenestä toimialaluokasta tässä tutkielmassa 

tarkateltaviksi on valittu energia, perusteollisuus, teollisuustuotteet ja -palvelut sekä 

yhdyskuntapalvelut, sillä näihin toimialaluokkiin kuuluu pääasiassa 

ympäristöintensiivisillä toimialoilla toimivia yrityksiä.  

 

Tarkasteltavat yritykset on valittu Helsingin pörssin päälistan mukaan edellä esitettyä 

toimialaluokitusta mukaillen. Tarkasteltavia yrityksiä on yhteensä 33 ja ne on koottu 

liitteeseen 1. Cargotec Oyj:n vuoden 2005 tilinpäätös on laadittu poikkeavasti ajalta 

1.6.-31.12.2005, sillä Cargotec irtaantui Kone Oyj:stä vuoden 2005 aikana. 

 

4.3 Aineiston käsittely ja analysointi 
 

Tutkimusaineisto käsittää Helsingin pörssissä listattujen edellä esiteltyjen suomalaisten 

yritysten julkaisemat tilinpäätökset vuodelta 2005, sillä aineistoa kerättäessä kaikkien 

yritysten osalta ei ollut vielä saatavissa vuoden 2006 tilinpäätöstä. Vuosikertomus on 

ympäristöä koskevilta tiedoiltaan yleensä hyvin vajavainen, mutta se on erillisen 

ympäristö- tai yhteiskuntavastuunraportin ohella usein lähtökohtana, kun yritystä 

aletaan tutkia (Kuisma 2001, 14). Tilinpäätöksille tehtiin sisällönanalyysi, joka 

kohdistui hallituksen toimintakertomukseen, konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen 

sekä liitetietoihin. Empirian tarkastelu tapahtui teoriaosaan pohjautuen. Aineiston 

käsittelyn tarkoituksena oli hahmottaa, missä määrin yritykset julkaisevat 

ympäristöinformaatiota tilinpäätöksissään.  

 

Vuosikertomukset tutkittiin EU:n komission suositukseen ja KILA:n yleisohjeiseen 

nojautuen. Komission suosituksen ja KILA:n yleisohjeen avulla tutkittiin 

toimintakertomusta, tuloslaskelmaa, tasetta ja niiden liitetietoja. Tarkoituksena oli 

selvittää, missä määrin vuoden 2005 ympäristöraportointi vastaa suositusta ja 
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yleisohjetta. Vuosikertomuksia läpikäydessä tuli esille, että ympäristöraportoinnin 

käsite on hyvin tulkinnanvarainen. Ympäristöraportointia ei ole suosituksissa eikä 

muuallakaan määritelty yksiselitteisesti ja tyhjentävästi, minkä vuoksi noudatin tässä 

tutkimuksessa seuraavia kriteerejä: 

• Ympäristöraportointia on ensisijaisesti sellainen yrityksen julkistama tieto, joka 

koskee yrityksen toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Myös tuotteiden 

ympäristövaikutuksista raportoiminen on ympäristöraportointia. 

• Ympäristöraportoinnin tulee olla selkeästi ymmärrettävissä 

ympäristöraportoinniksi. 

• Maininta ISO 14001-ympäristöjärjestelmästä voidaan hyväksyä 

ympäristöraportoinniksi, sillä se on kansainvälinen standardi, jonka myöntää 

ulkopuolinen taho. 

 

Irrallisia ja markkinointihenkisiä lauseita, kuten ”ympäristöystävällinen tuote”, ei nähdä 

tässä ympäristöraportointina, ellei ole erikseen selvitetty, miksi tuote on 

ympäristöystävällinen ja noudattaako se päästörajoitteita. Yrityksen normaaliin 

liiketoimintaan kuuluvia asioita, kuten jätteenkeräystä ja ympäristöä säästävää 

toimintaa, ei myöskään lasketa ympäristöraportoinniksi, ellei ole tarkemmin selvitetty, 

millä tavalla kyseinen toiminta edistää ympäristövaikutusten huomioonottamista. 

 

4.4 Tutkimuksen keskeiset tulokset 
 

4.4.1 Ympäristöraportointi vuosikertomuksessa 
 

Jonkinlaista ympäristöinformaatiota oli 33 tilinpäätöksessä eli 100 % koko 

tutkimusaineistosta. Raportoitavien asioiden sisältö kuitenkin vaihteli huomattavasti. 

Toisissa vuosikertomuksissa tarjottiin ainoastaan suppea maininta esimerkiksi yrityksen 

ympäristötavoitteista ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä. Toiset yritykset sen 

sijaan käsittelivät hyvin yksityiskohtaisesti muun muassa ympäristöinvestointejaan ja 

ympäristöön liittyviä liiketoimintariskejä.  Kaikki tarkastellut yritykset kuitenkin 

tarjosivat jonkinlaista ympäristöinformaatiota vuosikertomuksessaan. Rahamääräistä 

raportointia löytyi 13:sta (39,4 %) kaikista vuosikertomuksissaan 

ympäristöinformaatiota julkaisseista yrityksistä. Rahamääräiset maininnat sijoittuivat 
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yleensä taseen liitetietoihin ja erilliseen ympäristöasioita käsittelevään osioon 

vuosikertomuksessa. Rahamääräistä informaatiota tarjosivat tiedot 

ympäristönsuojeluinvestoinneista, joista raportoi ainoastaan 4 (12,1 %) yritystä, sekä 

ympäristövaraukset ja -vastuut. Yllättävän harvassa tilinpäätöksessä ympäristövaraukset 

oli eritelty sanallisesti liitetiedoissa varausten kohdalla. Sanallinen erittely helpottaisi 

ympäristövarauksen sisällön ymmärtämistä ulkopuolisen informaation käyttäjän 

näkökulmasta.  

 

Vuosikertomuksissa ympäristöraportointia oli eniten erillisessä ympäristöosiossa, mikäli 

vuosikertomuksesta tällainen löytyi. Usein laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioita 

käsiteltiin yhdessä vuosikertomuksissa. Lisäksi ympäristöraportointia oli hajanaisesti eri 

vuosikertomuksen osissa, kuten konserniesittelyssä, tilikauden tapahtumissa, 

tuotekehitysosiossa, toimialaesittelyssä ja liiketoimintariskeissä. Virallisessa 

tilinpäätöksessä eli hallituksen toimintakertomuksessa, tuloslaskelmassa, taseessa ja 

niiden liitetiedoissa ympäristöraportointia oli edelleen suhteellisen vähän. Seuraavaksi 

tarkastellaan varsinaisen tilinpäätöksen sisältämää tilinpäätösinformaatiota. 

 

4.4.2 Hallituksen toimintakertomus 
 

Tarkastelluista tilinpäätöksistä 30 (90,9 %) hallituksen toimintakertomusta sisälsi 

ympäristöraportointia. Myös tässä osiossa raportoidun informaation sisältö ja laatu 

vaihtelivat suuresti. Pääasiassa toimintakertomuksessa käsiteltiin seuraavia ympäristöön 

liittyviä asioita: 

• Yrityksen ympäristöpolitiikka ja -strategia 

• Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä 

• Ympäristöön liittyvät riskit ja epävarmuustekijät (esimerkiksi muutokset 

ympäristölainsäädännössä) 

• Ympäristötavoitteet- ja saavutukset (liittyen jätteiden ja päästöjen 

vähentämiseen) 

• Ympäristöinvestoinnit 

• Päästökauppa 
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4.4.3 Tuloslaskelma ja tase 
 
Ympäristökulut ja vastaiset ympäristömenot 
 

KILA:n (2006, 18) yleisohjeen mukaan ympäristökulujen esittäminen tuloslaskelmassa 

omana tilinpäätöseränä ei ole tarpeen. Jos ympäristökuluilla on olennainen vaikutus 

tilinpäätöksen antamaan kuvaan, ne eritellään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yleensä 

ympäristökulut jo sisältyvät useisiin tuloslaskelmakaavan mukaisiin tilinpäätöseriin. 

Tutkituista yrityksistä ainoastaan yhdeltä (3,0 %) yritykseltä löytyi erittely 

ympäristökuluista liitetiedoissa.  

 

Pakollisena varauksena käsiteltyjen vastaisten ympäristömenojen muutos merkitään 

tuloslaskelmassa asianomaiseen kuluerään. Vastaisia ympäristömenoja ei esitetä 

tuloslaskelmassa tai sen liitteissä omana tilinpäätöseränään, ellei se ole tarpeen 

tilikauden tulokseen vaikuttaneiden tekijöiden selventämiseksi. Kuluihin sisältyvistä 

pakollisten varausten muutoksista on annettava selvitys ellei muutos ole 

merkitykseltään vähäinen. Tämän tutkimuksen yrityksistä yksikään ei raportoinut 

tuloslaskelmassaan tai sen liitteissä vastaisista ympäristömenoista.  

  

Aktivoidut ympäristömenot 

 
Pitkävaikutteiset ympäristömenot voidaan aktivoida ja kirjata vaikutusaikanaan 

poistoina  kuluksi. Aktivoituja ympärisömenoja ei tarvitse esittää taseen vastaavissa 

omana tilinpäätöseränään. Jos aktivoidulla ympäristömenolla on olennainen vaikutus 

tilinpäätöksen antamaan kuvaan, ne voidaan eritellä taseessa tai sen liitteissä. (KILA 

2006, 19) Tarkastelluista 33 yrityksestä vain yksi (3,0 %) yritys oli eritellyt aktivoidut 

ympäristömenot liitetiedoissa. 

 

Pakolliset varaukset 

 
Euroopan unionin komission suosituksen mukaan olennaiset ympäristövelvoitteisiin 

liittyvät varaukset on tarkoituksenmukaista esittää erikseen taseessa. Muussa 

tapauksessa ne ilmoitetaan erikseen tilinpäätöksen liitetiedoissa varausten erittelynä. 

Kirjanpitoasetus sallii tuloslaskelma- ja tasekaavoja yksityiskohtaisemman esittämisen, 

jos se on tarpeen tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttaneiden tekijöiden tai tase-
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erien selventämiseksi. Ympäristövastuiden oikean esittämisen kannalta ei kuitenkaan 

ole välttämätöntä lisätä uutta tase-erää ympäristövelvoitteisiin liittyville varauksille. Se 

sijaan näiden varausten erittely voidaan tehdä tilinpäätöksen liitetiedoissa KPA. (KILA 

2006, 19-20) Tutkimusaineiston yrityksistä ei yhdeltäkään yritykseltä löytynyt taseesta 

erillistä tase-erää ympäristövarauksille. Yrityksissä, joissa raportoitiin 

ympäristövarauksista, ne esitettiin taseessa osana muita pakollisia varauksia. 

  

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot 

kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten 

tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava tilinpäätöksen liitetiedoissa. Jos 

kirjanpitovelvollinen esittää ympäristöasioita koskevat liitetiedot yhtenä 

kokonaisuutena, on varmistettava viittauksin tai muulla selkeällä tavalla, että 

tilinpäätöksen lukija saa oikean kuvan ilmoitettavien liitetietojen kokonaismääristä. 

Esimerkiksi tuloslaskelmaa koskevien liitetietojen selvityksessä pakollisten varausten 

muutoksista ilmoitetaan, että tähän erään sisältyvistä ympäristövastuita koskevista 

pakollisten varausten muutoksista on annettu selvitys ympäristöasioita koskevien 

liitetietojen yhteydessä. (KILA 2006, 20) 

 

4.4.4 Liitetiedot 
 
Arvostusmenetelmät 
 
Liitetietona on esitettävä tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -

menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät. Ympäristöasioiden esittämisen 

kannalta tämä merkitsee ympäristömenojen ja -vastuiden laskennassa sovellettujen 

arvostusperiaatteiden ja -menetelmien sekä aktivoitujen ympäristömenojen poistojen 

laskennassa käytettyjen menetelmien kuvaamista. Jos ympäristövastuiden laskennassa 

on käytetty nykyarvomenetelmää, on tämä mainittava tilinpäätöksen 

laadintaperiaatteissa. (KILA 2006, 20) Tutkimusaineiston yrityksistä 15 (45,5 %) 

esitteli liitetiedoissaan ympäristövastuiden laskemisessa käyttämänsä 

arvostusmenetelmät. 
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Satunnaiset ympäristökulut 
 

Kirjanpitoasetuksen mukaan satunnaisiin kuluihin sisältyvät erät on esitettävä 

liitetiedoissa. Satunnaisiksi kuluiksi katsotaan sellaiset tuotot ja kulut, jotka perustuvat 

kirjanpitovelvollisen tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja 

olennaisiin tapahtumiin. Ympäristöön liittyvät satunnaiset kulut tulee komission 

suosituksen mukaan eritellä tilinpäätöksen liitetiedoissa. Esimerkkejä satunnaisista 

ympäristökuluista ovat merkittävät ympäristölainsäädännön rikkomisesta johtuvat sakot 

ja maksut sekä ympäristön pilaantumisen aiheuttamisesta maksetut kertaluonteiset, 

olennaiset korvaukset. (KILA 2006, 20-21) Satunnaisista ympäristökuluista ei 

raportoinut yksikään aineistoon kuuluvista yrityksistä. 

 

Varausten erittely 
 

Muiden kuin pienten kirjanpitovelvollisten on esitettävä taseen vastaavia koskevissa 

liitetiedoissa erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä, jos se on 

tarpeen tase-erien selventämiseksi.  Ympäristövelvoitteisiin liittyvät varaukset 

ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa muiden pakollisten varausten alaryhmänä. Jos 

kirjanpitovelvollinen käyttää asteittain kertyvää varausta, on ilmoitettava kaikkien 

tällaisten pitkäaikaistoimintojen aiheuttamien menojen edellyttämä vastuun 

kokonaismäärä. (KILA 2006, 21) Ympäristövelvoitteisiin liittyvät velvoitteet oli 

eritellyt liitetiedoissa yhteensä 13 (39,4 %) yritystä. Varausten nimeäminen vaihteli 

suuresti. Taulukossa 1 on esitetty suurimmat ympäristövaraukset ja niiden nimet. 

Kyseiset yritykset ovat katsoneet alla olevat varaukset niin oleellisiksi, että niistä on 

raportoitava erikseen. 
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TAULUKKO 1 Ympäristövaraukset 
 

Yritys Varauksen nimi Varauksen määrä, mEUR 

Ahlström Corporation Ympäristövaraus 3.7 

Kemira Ympäristö- ja vahinkovaraus 22.9 

Glaston (Kyro) Ympäristövastuu 1.4 

Lassila & Tikanoja Ympäristövaraus 1.0 

Metso Ympäristövastuu 4.0 

Neste Ympäristövaraus 9.0 

Outokumpu Ympäristökuluvaraus 32.0 

Rautaruukki Ympäristövaraus 4.0 

Stora Enso Ympäristövastuu 44.1 

UPM-Kymmene Ympäristökuluvaraus 28.0 

Fortum Kyllästettyjen pylväiden polttamisvaraus / muut ympäristövaraukset 38.0 

Lemminkäinen  Maisemointivaraus (ympäristövastuu) 0.7 

M-Real Ympäristökuluvaraus 5.0 

 
 
Ehdolliset ympäristövelat 
 

Kirjanpitoasetuksen mukaan liitetietona esitetään vastuusitoumukset ja muut 

kirjanpitovelvollisia koskevat taloudelliset vastuut. Komission suosituksen mukaan 

liitetiedoissa esitetään taseen ulkopuolisina vastuina ympäristövelvoitteisiin liittyvät 

ehdolliset ympäristövelat ja riittävän tarkka selvitys niiden lajista. Ellei ympäristö-

vastuun määrää voi merkittävien laskentaan liittyvien epävarmuuksien vuoksi arvioida, 

tämä ilmoitetaan perusteluineen liitetiedoissa. Lisäksi ilmoitetaan mahdollisuuksien 

mukaan eri laskentatapojen tuottamat tulokset. (KILA 2006, 21) Ehdollisista 

ympäristöveloista ei raportoinut tilinpäätöksensä liitetiedoissa yksikään yritys. 

 

Vakuudet 
 

Kirjanpitovelvollisen ympäristöasioiden hoitoa varten ympäristöluvan perusteella 

antamat vakuudet esitetään kirjanpitoasetuksen mukaisesti liitetietona. Tällaisia ovat 

esimerkiksi ympäristönsuojelulain mukainen jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa 

harjoittavalta kirjanpitovelvolliselta vaadittava riittävä vakuus tai muu järjestely 

asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi sekä maa-aineslain mukainen maa-aineksen 

ottajalta vaadittava hyväksyttävä vakuus maa-aineksen ottamisen jälkeen tapahtuvan 

alueen maisemoinnin, suojaamisen ja siistimisen varmistamiseksi.  (KILA 2006, 21) 

Tutkituista yrityksistä yksi (3,0 %) raportoi tilinpäätöksessään ympäristöasioihin 

liittyvistä vakuuksista. Kyseinen yritys oli eritellyt ympäristölupien edellyttämät 

pankkitakaukset vastuusitoumuksissaan. 
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Päästöoikeudet 

 
KILA:n antaman lausunnon (KILA/1767) mukaan on hyvän kirjanpitotavan mukaista 

perustaa päästöoikeuksien kirjanpitokäsittely ns. nettomenettelyyn. Tällöin oikean ja 

riittävän kuvan antamiseksi päästöoikeuksien vaikutuksista, kirjanpitovelvollisen tulee 

esittää liitetietona päästöoikeuksiensa, toteutuneiden päästöjen ja käymänsä 

päästökaupan kokonais- ja hintatilanne sekä vaikutus tulokseen ja taloudelliseen 

asemaan. (KILA 2006, 21) Kymmenen yritystä (30,3 %) kaikista yrityksistä käsitteli 

päästöoikeuksia tilinpäätöksen liitetiedoissa. Päästöoikeuksin käsittely oli kuitenkin 

hyvin kirjavaa eikä kaikkien tilinpäätösten osalta käynyt selväksi, oliko yritys käynyt 

kauppaa päästöoikeuksilla kyseisen tilikauden aikana ja jos oli, mikä oli 

päästöoikeuksien kirjanpitomenettely. Päästökaupan osalta käsiteltiin päästökauppaan 

liittymistä, päästöoikeuksien käsittelyä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä, päästökaupan 

vaikutuksesta sähkön markkinahintaan ja päästöoikeuksien myynnistä saatuja tuottoja 

sekä päästöoikeuksien ylityksestä aiheutuneita varauksia. Selkeän yhtenäiset 

raportointiohjeet helpottaisivat informaation käyttäjää. 

  

Kaiken kaikkiaan tarkasteltujen tilinpäätösten sisältämä ympäristöinformaatio oli 

vähäistä. 4 (12,1 %) yrityksen tilinpäätöksessä yksikään tarkastelluista osioista22 ei 

sisältänyt ympäristöinformaatiota. 12 (15,8 %) tilinpäätöksistä sisälsi 

ympäristöinformaatiota ainoastaan hallituksen toimintakertomuksessa, mutta ei muissa 

osioissa. 11 (33,3 %) yritystä eli vain yksi kolmasosa raportoi tilinpäätöksessään 

useammasta kuin yhdestä ympäristöasiasta. Nämä luvut ovat erittäin alhaisia ottaen 

huomioon, että tarkasteltavana olivat kaikkein ympäristöintensiivisillä toimialoilla 

toimivat yritykset. Tuloslaskelmista ei löytynyt yhtään erillistä ympäristöön liittyvää 

mainintaa. Vaikka tuloslaskelmista ei löytynyt ympäristöraportointia, niin on 

todennäköistä, että ympäristöön liittyviä tuottoja ja kuluja sisältyy esimerkiksi eriin 

”Satunnaiset tuotot ja kulut” sekä ”Liiketoiminnan muut kulut ja tuotot”. Tällöin ne 

eivät ole olennaisia eli niitä ei esitetä omana erillisenä rivinään vaan osana laajempaa 

kokonaisuutta, jolloin niitä ei voi havaitakaan. Jos yrityksellä on ympäristöinvestointeja, 

niin samoin kuin tavallisesta investoinnista, tästä aiheutuu vuosittainen poisto. 

 

                                                
22 Hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja liitetiedot. 
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Taseista ja liitetiedoista löytyi ympäristöraportointia lähinnä varauksista ja 

oikeudenkäynneistä sekä riita-asioista. Samoin taseessa ja liitetiedoissa kohdassa ”Muut 

varaukset” voi olla ympäristöön liittyviä varauksia, joita ei voi tilinpäätöksestä havaita 

elleivät ne ole olennaisia tai niiden olemassaolosta on maininta muualla 

tilinpäätöksessä. Muuten tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa viitattiin yleisesti 

pakollisiin varauksiin, vastaisiin menoihin  ja menetyksiin, sekä yleisesti Suomessa 

voimassa olevien säännösten noudattamiseen.  

 

Tutkimuksen taustaoletuksena oli, että mikäli yritys on nähnyt ympäristöasiat niin 

tärkeiksi, että se on ottanut ne mukaan tilinpäätösraportointiin, niin samalla se täyttää 

olennaisuuden vaatimukseen. Näin ollen edellä määritellyistä ympäristöasioista 

raportoivien yritysten vuosikertomuksia voidaan tarkastella aiemmin esiteltyjen EU:n 

suositukseen ja KILA:n yleisohjeeseen perustuen, joiden valossa suomalaisten yritysten 

ympäristöraportointi vuonna 2005 oli edelleen varsin suppeaa ja yleisluontoista sekä 

pääasiassa sanallista. Varsinaista rahamääräistä raportortointia löytyi hyvin vähän. 

Tilinpäätöstietojen perusteella lukijalle ei juuri selviä, mitkä ovat ympäristövaikutusten 

tuotot ja kustannukset kyseiselle yritykselle. 

 

Yrityksillä on lainsäädäännön puitteissa tiettyä harkintavaltaa sen suhteen, mitä ne 

katsovat itsensä kannalta tärkeäksi.  EU:n suosituksen tärkein merkitys on, että siinä on 

määritelty raportointipaikaksi nimenomaan toimintakertomus. Tällöin se tulee 

tilintarkastuksen piiriin  ja näin myös tilintarkastaja saa antaa lausunnon myös 

ympärisasioiden oikeellisuudesta, sillä virallinen tilinpäätös sisältää 

toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja taseen liitetiedot, jotka tilintarkastajan 

on tarkastettava siinä laajuudessa, että hän voi todeta niiden olevan laadittu lain 

mukaisesti, ja että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta.  

 

Liitetiedoista ei löytynyt tietoa tuloslaskelmaan kirjatuista satunnaisista 

ympäristömenoista tai ehdollisista ympäristövastuista. Puuttuvat tiedot satunnaisista 

ympäristömenoista ja ehdollisista ympäristövastuista voivat selittyä sillä, että niitä ei 

näillä yrityksillä ole ollut tai niitä ei ole yrityksissä katsottu olennaisiksi. 
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Taulukkoon 2 on koottu yhteen tutkimuksen keskeiset tulokset eli kuinka monta 

prosenttia tutkituista yrityksistä raportoi kyseisestä asiasta vuoden 2005 

tilinpäätöksessään 

 
 
TAULUKKO 2 Tutkimuksen keskeiset tulokset (%) 
 

  

Hallituksen 
toiminta- 
kertomus 90.91 

Ympäristö- 
kulut 3.03 

TULOSLASKELMA Vastaiset 
ympäristö- 
menot 0.00 

Aktivoidut 
ympäristö- 
menot 3.03 TASE 

Pakolliset 
varaukset 0.00 

Arvostus 
menetelmät 45.45 

Satunnaiset 
ympäristö- 
kulut 0.00 

Varausten 
erittely 39.39 

Ehdolliset 
ympäristö- 
velat 0.00 
Vakuudet 3.03 

Tilinpäätös 

LIITETIEDOT 

Päästö- 
oikeudet 30.30 
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4.5 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 
 

Ympäristöraportoinnin vertailu eri yritysten kesken on erittäin haasteellista, sillä 

raportointia säätelevät standardit puuttuvat edelleen eikä yritysten raportointia voi 

verrata suoraan keskenään. Myös tulosten vertaamiseen aikaisempiin tutkimustuloksiin 

liittyy omat ongelmansa, sillä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun raportointi ja siihen 

liittyvät suositukset ja säädökset ovat jatkuvassa muutoksessa. Tutkimustulokset pätevät 

ainoastaan tiettyyn hetkeen tietyssä valtiossa ja tietyissä yrityksissä. Jos vastaava 

tutkimus toteutettaisiin myöhemmin tai aikaisemmin julkaistulle tilinpäätösaineistolle, 

tutkimustulokset saattaisivat olla hyvin erilaiset. Yritysten raportointi on kehittyy ja 

muuttuu jatkuvasti samoin kuin raportointiohjeet ja lainsäädäntö. 

 

Sisällönanalyysiin tutkimusmenetelmänä liittyy myös kritiikkiä. Usein 

sisällönanalyysillä tehdyissä tutkimuksissa analyysin kuvaaminen on helppoa, mutta 

varsinaisten johtopäätösten tekeminen on vaikeaa. Myös mekaanisen analyysiprosessin 

vaarana on, että jotain oleellista jää puuttumaan. 

 

Myös käsitteiden runsas vaihtelu vaikeuttaa eri yritysten välistä vertailua. Esimerkiksi 

ympäristövarausten yhteydessä käytetään eri käsitteitä, kuten ympäristökuluvaraus, 

ympäristövastuu ja ympäristövaraus. Vertailua selkeyttäisi ympäristövarausten erittely 

sanallisesti, kuten esimerkiksi UPM-Kymmene on liitetiedoissaan tehnyt. Sanallinen 

selvitys varauksista helpottaa lukijaa ymmärtämään, mihin varaukset liittyvät.  

 

Reliabiliteettiin liittyvistä ongelmista huolimatta tutkimuksen validiteettia voidaan pitää 

hyvänä sillä tutkimuksen avulla pystyttiin vastaamaan tutkimuksen alussa määriteltyyn 

tutkimusongelmaan eli missä määrin yritykset raportoivat ympäristöasioista 

tilinpäätöksissään. Tutkimuksen avulla todettiin tutkittujen toimialojen yritysten 

tuottavan vähän ympäristöinformaatiota tilinpäätöksissään tarkasteluajankohtana eli 

vuonna 2005. Tämän johtopäätöksen perusteella kyseisten yritysten 

ympäristövaikutuksilla ei ole olennaista vaikutusta yritysten tulokseen ja taloudelliseen 

asemaan. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 
Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteiskuntavastuu on noussut viime vuosina 

tärkeäksi puheenaiheeksi ja käytännön toiminta-alueeksi. 1990-luvulla paljon huomiota 

saanut ympäristövastuu on laajentunut koskemaan myös taloudellisia ja sosiaalisia 

kysymyksiä. Tärkeä taustatekijä tässä kehityksessä on ollut yritystoiminnan 

globalisoituminen. Suomalaiset yritykset ovat laajentaneet toimintaansa nopeasti 

kasvavissa kehittyvissä maissa. Myös tuonti näistä maista Suomeen on lisääntynyt. 

Kehittyvien maiden yhteiskunnallinen ja lainsäädännöllinen tilanne on hyvin erilainen 

kuin Suomessa, mikä vaikuttaa myös suomalaisten yritysten liiketoimintakäytäntöihin.  

 

Kehittyneissä teollisuusmaissa yritysten sosiaalisen vastuun kysymyksiä ovat tuoneet 

julkisuuteen lisäksi erilaiset Enron -tapauksen kaltaiset väärinkäytökset, jotka ovat 

lisänneet läpinäkyvyyden tarvetta. Suomessa yritysten yhteiskuntavastuun korostuminen 

on useimmiten nähty ongelman sijasta mahdollisuutena. Suomalaisilla yrityksillä on 

monissa asioissa kuitenkin kansainvälisesti hyvä maine. Hyvä sosiaalinen maine voi 

olla tulevaisuudessa korostuva kilpailutekijä. Yritysten yhteiskuntavastuun 

menestyksellinen hoitaminen onkin keskeinen osa tulevaisuuden liiketoimintaosaamista. 

Yritysten yhteiskuntavastuun kysymyksiä on liiketaloustieteissä opetettu ja tutkittu jo 

pitkään. Tutkimusalueelle ovat ajan myötä vakiintuneet omat kansalliset ja 

kansainväliset foorumit. Yhteiskuntavastuun opetuksen ja tutkimuksen laadullinen 

kehittäminen ja integroiminen kiinteäksi osaksi liiketoimintaosaamisen 

peruskysymyksiä on nousemassa keskeiseksi haasteeksi.  

 

Vapaaehtoinen ympäristöraportointi on reilun 20 vuoden kehityskaarensa aikana 

muuttanut muotoaan ja laajuuttaan. Nykyisin laajimmat raportit eivät enää käsittele vain 

yrityksen ympäristövaikutuksia, vaan myös tämän suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan. 

Informaation esittämispaikka on muuttunut ajan kuluessa. Aktiivisimmat raportoijat 

julkaisevat nyt erillisiä kestävän kehityksen raportteja, jotka kokoavat ympäristöä ja 

sosiaalista vastuuta koskevan informaation yksiin kansiin. Internetin merkitys 

informaation jakelukanavana on myös lisääntynyt. Ympäristöinformaatio on nykyään 
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entistä laajemman yleisön saatavilla, kun ympäristöä käsittelevä osio löytyy yhä 

useamman suomalaisen pörssiyhtiön www-sivuilta. 

 

Ympäristöasioiden raportoiminen osana tilinpäätöstä lisää raportoinnin läpinäkyvyyttä. 

Usein yritysten ympäristöraportointi vaikuttaa kosmeettiselta eikä lukija voi olla varma, 

mikä on yrityksen todellinen vaikutus ympäristöön. Tilinpäätöstiedot lisäävät 

raportoinnin informatiivisuutta, sillä jos yrityksellä on esimerkiksi suuret 

ympäristövaraukset voidaan olettaa yrityksen toiminnalla olevan myös 

ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi Metson vuoden 2005 tilinpäätöksessä hallituksen 

toimintakertomuksessa todetaan, ettei Metson omalla tuotannolla ole suuria 

ympäristövaikutuksia, mutta liitetiedoissa eritellyt ympäristövaraukset kertovat muuta. 

 
Suurin osa tarkastelluista yrityksistä käsitteli ympäristöasioita myös 

vuosikertomuksessaan, useimmiten osana hallituksen toimintakertomusta. Yleensä 

käsitellyt asiat koskivat yrityksen ympäristöpolitiikkaa, ympäristövaikutuksia, 

ympäristötavoitteiden saavuttamista tai tiettyjen ympäristöasioiden, kuten 

lainsäädännön muutosten, vaikutusta yrityksen toimialaan. Esimerkiksi sähkönhinnan 

nousulla on merkittävä vaikutus monen teollisuuden alan yrityksen toimintaan. Usein 

ympäristöasioita käsiteltiin vuosikertomuksessa turvallisuus- ja laatuasioiden 

yhteydessä, mutta joskus myös osana yrityksen riskienhallintaa. Tässä yhteydessä 

kerrottiin usein myös ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä, mikäli yrityksellä oli 

käytössään sellainen. Ympäristöinvestoinneista raportointi oli todella vähäistä, jos 

otetaan huomioon viime vuosien ympäristöpaineiden kasvun, joiden voisi olettaa 

lisäävän myös investointitarpeita. 

 

Yrityksen toimialalla oli selkeä yhteys siihen, kuinka yksityiskohtaisesti yritys raportoi 

ympäristöasioistaan myös tilinpäätöstietojen yhteydessä. Metsä- ja puuteollisuudessa 

toimivien yritysten tilinpäätökset olivat kaikista informatiivisimpiä ympäristöasioiden 

osalta. Nämä yritykset vaikuttivat myös kaikista valveutuneimmilta ja olivat selkeästi 

huomanneet tuotannon tehokkuuden, kustannussäästöjen ja ympäristövaikutusten 

vähentämisen yhteyden toisiinsa. Samat yritykset olivat myös panostaneet 

tuotekehitykseen, sillä uusilla teknologioilla voidaan säästää raaka-aineita ja energiaa.  
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Ympäristömenot sisältyvät yleensä tuloslaskelman muihin eriin, jolloin niitä ei pysty 

tunnistamaan pelkän tilinpäätösinformaation perusteella, ellei ympäristömenoja ole 

muuten eritelty esimerkiksi sanallisesti. Ympäristömenojen erottaminen muista 

menoista on jo itsessään haastavaa, joten voi olla että ympäristömenojen erittelyn 

saaminen mukaan tilinpäätösraportointiin antaa vielä odottaa itseään. 

 

Ympäristöraportoinnista ei ole vielä juuri olemassa pakottavia säännöksiä. Monet ja 

järjestöt ja instituutiot, kuten GRI ja EU, ovat antaneet asiasta ohjeita ja suosituksia. 

Viimeisin GRI-suositus on kattavuutensa ansiosta noussut keskeisimmäksi 

vapaaehtoisen raportoinnin ohjeistukseksi. Vapaaehtoinen raportointi kuvataan usein 

raportointivelvollisuuden täyttämiseksi yrityksen sidosryhmille. Myös monet 

tutkimukset ovat hyväksyneet tämän lähtökohdan ilmiön perustaksi. Raportointi liittyy 

kuitenkin paljon monimutkaisempaan keskusteluun yrityksen olemassaolon 

tarkoituksesta ja ennen kaikkea yrityksen velvollisuuksista. Kestävän kehityksen piiriin 

on syntynyt useita päällekkäisiä tutkimusalueita. 

 

Tilivelvollisuusteoria on nykyään luultavasti käytetyin teoria 

yhteiskuntavastuuraportoinnin olemassaolon perusteluna. Teorian pohjalta 

yhteiskuntavastuuraportointi nähtiin aiemmin lähinnä taloudelliseen raportointiin ja 

omistajasuhteisiin liitetyn tiedonantovelvollisuuden laajentumana. Tällöin raportoinnin 

tavoitteena olisi tarjota riittävästi olennaista informaatiota toiminnan arvioimiseksi. Eri 

sidosryhmien asettamia tilivelvollisuuspaineita kuvaava sidosryhmäteoria tarjoaa myös 

hyödyllisen välineen yhteiskuntavastuuraportoinnin ilmiöiden selittämiseen. 

Sidosryhmäteoria on tavallaan taustaa tilivelvollisuusteorialle. Sidosryhmien intressit 

heijastuvat niiden vaikutusvallan kautta yrityksen arvomaailmaan ja siten 

yhteiskuntavastuuraportoinnin laajuuteen. Yhteiskuntavastuuinformaation merkitys 

näyttäisi olevan kasvussa useiden sidosryhmien näkökulmasta ja myös niissä 

sidosryhmissä, joiden perinteisesti oletetaan olevan kiinnostuneita vain taloudellisesta 

tuloksesta. 

 

Aiemmissa tutkimuksissa yhteiskuntavastuuuraportointia on selitetty usein myös 

legitimiteettiteorialla. Sen mukaan raportoinnin tarkoituksena on muokata yleisön 

mielikuvaa yrityksestä, erityisesti silloin kun sen olemassaolo on uhattuna negatiivisen 

julkisuuden vuoksi. Tällainen yhteiskuntavastuuraportointi olisi reaktiivista, ajoittuisi 
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konfliktitilanteisiin ja ja sen sisältönä olisi vakuutuksia yrityksen olemassaolon 

oikeutuksesta. Legitimiteettiteorian perusteella yhteiskuntavastuuraportointiin 

vaikuttavat yritysimagoon, ulkoisiin vaikutuksiin ja mediahuomion määrään liittyvät 

seikat, kuten toimiala ja yrityskoko. Sidosryhmä- ja tilivelvollisuusteorian pohjalta 

yhteiskuntavastuuraportointiin vaikuttavat sidosryhmien vaikutusvalta, tiedontarve ja 

prioriteetit. Näihin puolestaan vaikuttavat yrityksen ulkoisten vaikutusten ja 

sidosryhmien laajuus, sidosryhmien vaikutusvalta resursseihin ja näkemys 

yhteiskuntavastuun hyödyistä sekä yrityksen taloudellinen tilanne. Lisäksi raportointiin 

vaikuttaa johdon asenne ja valmius tarkkailla sidosryhmäsuhteita. 

 

Tilivelvollisuusteoria ja sidosryhmäteoria näkevät vapaaehtoisen ympäristöraportoinnin 

moraalisen raportointivelvollisuuden täyttämisenä sidosryhmille. Teorian soveltavuutta 

heikentää se, että yritysten lakisääteiset velvollisuudet ylittävästä vastuusta ei olla 

tutkimuksen piirissä päästy koskaan täyteen yhteisymmärrykseen. Sidosryhmäteoria 

käsittelee yrityksen suhdetta ja lähestymistä ympäristöönsä ja niihin tahoihin, jotka 

voivat vaikuttaa sen toimintaan.  

 

Vapaaehtoisen ympäristöraportoinnin merkitys rahoitusmarkkinoilla on ristiriitainen.  

Ympäristöinformaation suhde markkinareaktioihin sekä yritysten pääoman 

kustannukseen ei ole yksiselitteinen. Lisäksi tutkimusten mukaan rahoitusmarkkinat 

eivät arvosta yritysten julkaisemaa kestävän kehityksen informaatiota. Eräs merkittävä 

syy tähän on yhteinäisten ja luotettavien raportointikäytäntöjen puute. Suhtautuminen 

saattaa kuitenkin olla muuttumassa eettisen sijoittamisen kasvun myötä. Kestävän 

kehityksen suhde rahoitusmarkkinoihin on voimistunut muun muassa kestävän 

kehityksen osakeindeksien seurauksena. 

 

Pelkkä tuottonäkymä ei aina ratkaise sijoituspäätöstä. Sijoittajien sidosryhmässä on 

myös niitä, näkyvimmin eettiset ja ympäristöeettiset rahastot, joille taloustunnusluvut 

ovat vain osa kokonaisuutta niiden arvioidessa yhtiöiden toimintaa eettisten arvojen tai 

kestävän kehityksen näkökulmasta. Taloudellisen tiedon lisäksi ne kaipaavat myös ei-

taloudellista tietoa. Tiedon tulisi olla luotettavaa, mahdollisimman täydellistä, selkeää ja 

relevanttia samalla, kun sen pitäisi olla vertailtavissa muiden yritysten vastaaviin 

tietoihin. Mahdollisimman tarkkoja ja vertailukelpoisia tietoja tarvitaan, jotta sijoittajat 

voisivat varmistua yhtiön sopivuudesta sijoituskohteeksi sekä eettisesti että muuten. 
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Euroopan unionin komission suosituksessa on joidenkin ympäristöasioiden esittämisen 

osalta suositeltu lakisääteistä tilinpäätösinformaatiota laajempaa 

raportointivelvollisuutta. Komission mukaan on perusteltua edistää 

kirjanpitovelvollisten tilinpäätösten ja toimintakertomusten yhdenmukaistamista 

ympäristöasioiden esittämisen osalta Euroopan unionin alueella. Komission mukaan 

kirjanpitovelvollisten tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa ilmoitettavien 

ympäristöasioiden määrää, avoimuutta ja vertailukelpoisuutta on myös lisättävä. 

Parhaillaan kehitteillä on uusi ISO 26 000 ”Guidance on Social Responsibility” -

standardi, joka koskee yhteiskuntavastuuta. Kyseisen standardin on määrä valmistua 

vuonna 2009 ja se tulee antamaan ohjeita yhteiskuntavastuukysymysten käsittelystä. 

Standardi on tarkoitettu kaikilla organisaatioille, sekä yksityisellä että julkisella 

sektorilla toimiville. Standardin avulla pyritään keräämään yhteen parhaat olemassa 

olevat käytännöt ja levittämään niistä tietoa maailmanlaajuisesti. ISO 26 000 on 

kuitenkin luonteeltaan ohjeita eikä vaatimuksia antava. 

 

Jos ympäristökysymykset liittyvät merkittävästi yrityksen taloudelliseen tulokseen tai 

asemaan tai liiketoiminnan tulevaisuuteen, on tärkeää, että ympäristöasioista ja niihin 

liittyvistä toimenpiteistä on saatavilla luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa. Erikseen 

julkaistavissa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraporteissa on tapahtunut vähitellen 

kehitystä, varsinkin sellaisten yritysten kohdalla, joiden toiminnalla on merkittäviä 

ympäristövaikutuksia. Erilliset ympäristöraportit täyttävät sellaisten sidosryhmien 

tarpeita, joihin tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa julkaistava informaatio vastaa 

vain osittain. Euroopan unionin komission mukaan tavoitteena tulisi olla erillisten 

ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraporttien ja tilinpäätösten laatiminen 

johdonmukaisemmiksi, yhtenäisemmiksi ja toisiinsa lähemmin liittyviksi (KILA 2006, 

22). Komission suositus pyrkii edistämään tätä tavoitetta varmistamalla, että 

tilinpäätöksiin sisällytetään ympäristöasioita niin, että ne täydentäisivät erillisiä 

ympäristöraportteja. Liitetiedoissa esitettävät ympäristöasioita koskevat tiedot ovat 

luonteeltaan lisälaskelmia, joiden tarkoitus on antaa yksityiskohtaisempaa tietoa 

tuloksen ja taloudellisen aseman kannalta oleellisista ympäristöasioista ja niihin 

liittyvistä olosuhteista.  Tilinpäätöksessä painotetaankin niitä ympäristöasioita koskevia 

tietoja, joilla on merkitystä yrityksen taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Komission 

suosituksen tavoitteena voidaan näin ollen pitää tilinpäätöstietojen vertailtavuuden 

parantamista ympäristöasioiden osalta. 
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Vastuullinen yritystoiminta tuo mukanaan uusia vaatimuksia, kuten väärinkäytösten 

estäminen ja rankaiseminen. Johdon pitää pystyä vakuuttamaan sidosryhmänsä 

raportoitujen tietojen oikeellisuudesta sekä turvaamaan erilaisten intressiryhmien edut. 

Yhtenä vaatimuksena yritykset kohtaavat myös kirjanpidon ja raportoinnin 

läpinäkyvyyden parantamisen ja tilintarkastuksen riippumattomuuden vahvistamisen. 

Kokonaisuudessaan yhtenä tärkeänä yritysten tulevaisuuden haasteena nähdään 

paremman tiedon tuottaminen sekä sijoittajille että muille sidosryhmille. 

 

Saatavilla olevan tiedon arviointia vaikeuttaa standardoimaton ympäristöraportointi, 

jossa yritykset voivat mitata tai olla mittaamatta sekä raportoida tai olla raportoimatta 

melkein mitä tahansa ja miten tahansa. Sekä muotonsa että sisältönsä puolesta 

vuosituhannen alun ympäristöraportteja voidaan pitää riittämättöminä riskien ja 

mahdollisuuksien perusteelliseen arviointiin. Tilannetta voidaan kuvata noidankehänä. 

Yritykset eivät tuota informaatiota ellei sille ole kysyntää, tiedon kysyntä on puolestaan 

hyvin hajanaista eikä siis tarpeeksi voimakasta raportoinnin kehittymiseksi. Koska 

ympäristötietojen kerääminen ja raportointi vie aikaa ja aiheuttaa kustannuksia, riittää 

yritysten motivaatio yleensä vain välttämättömään. 

 

Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat muutokset ympäristöintensiivisten toimialojen 

yritysten toimintaympäristössä vaikuttavat yrityksiin tavalla, jonka pitäisi näkyä myös 

tilinpäätöksessä lähitulevaisuudessa. Vuonna 2005 EU:n päästökauppa alkoi vaikuttaa 

muun muassa sähkön hintaan. Tämä kehitys oli ennakoitavissa jo ennen vuoden 2005 

alkua, jolloin varsinainen päästökauppa tuli voimaan. Korkeat hiilidioksidipäästöjen 

hinnat ovat olleet monelle yllätys. Aloittamalla päästökaupan EU on ottanut johtavan 

roolin taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. EU:ssa toteutettavat toimenpiteet 

vaikuttavat kuitenkin haitallisesti Euroopan kilpailukykyyn. Etenkin Kioton 

sopimuksessa vuosille 2008-2012 asetetut tavoitteet vaikuttavat merkittävästi EU:n 

sähkösektoriin, joka on päävastuussa päästöjen vähentämisestä. Vuoden 2012  jälkeiset 

ilmastonmuutoksen torjumistavat ovat sen sijaan edelleen epäselviä. Tulevaisuuden 

epävarmuus heijastuu muun muassa yritysten investointipäätöksiin. 

Tilinpäätösinformaation käyttäjän näkökulmasta luulisi olevan mielenkiintoista, kuinka 

yritykset varautuvat tulevaisuuden epävarmuustekijöihin, jotka ovat kaikkien nähtävillä 

jo pelkästään ikkunasta ulos katsomalla. 
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Tämän tutkimuksen mukaan ympäristöintensiivisillä toimivien suomalaisten 

pörssiyhtiöiden tilinpäätösten tarjoama ympäristöinformaatio on vielä hyvin suppeaa 

eikä tarjoa juurikaan lisäinformaatiota esimerkiksi sijoituspäätösten tueksi. Vaikuttaisi 

siltä, että informaation vertailtavuus ei parane ilman lakisääteistä 

raportointivelvollisuutta tiettyjen ympäristöasioiden osalta. Tutkimuksessa kävi ilmi, 

että useiden yritysten ympäristöinformaation yhteydessä tuotiin esille yrityksen 

sidosryhmien merkitys, mutta yllättävän harva tutkituista yrityksistä mainitsi 

eettisyyden ja kestävän kehityksen arvoissaan. Yhä useampi yritys tuntuu sen sijaan 

ottavan myös ympäristövaikutukset huomioon raportoidessaan ulkopuolisille 

informaation käyttäjille yrityksen toimintaan liittyvistä riskeistä, ja oli ottanut 

ympäristöriskit osaksi yrityksen riskienhallintaa. Erityisesti ympäristöintensiivisten 

toimialojen yritysten tulisikin käsitellä ympäristöriskejä osana riskienhallintaa, sillä 

näillä yrityksillä on tavallista suurempi todennäköisyys saada aikaan 

ympäristövaikutuksia, joilla on taloudellisia seuraamuksia ja niin ollen myös 

vaikutuksia yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Mielenkiintoinen 

jatkotutkimusaihe olisi, kuinka yritykset käsittelevät ympäristöriskejä osana 

riskienhallintaa. 
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LIITE 1 Tarkasteltavat yritykset 
 
 
Yritys  Toimialaluokka 

Ahlstrom Corporation Perusteollisuus 

Aspo Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Cargotec Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Componenta Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Efore Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Etteplan Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Exel  Oyj Perusteollisuus 

Finnair Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Finnlines Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Fortum Oyj Yhdyskuntapalvelut 

Glaston (Kyro Oyj Abp) Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Huhtamäki Oyj Perusteollisuus 

KCI Konecranes Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Kemira Oyj Perusteollisuus 

Lassila & Tikanoja Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Lemminkäinen Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Metso Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

M-real Oyj Perusteollisuus 

Neste Oil Oyj Energia 

Nordic Aluminium Oyj Perusteollisuus 

Outokumpu Oyj Perusteollisuus 

PKC Group Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Ponsse Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Pöyry Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Rakentajain konevuokraamo Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Ramirent Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Rautaruukki Oyj Perusteollisuus 

Raute Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Rocla Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Stora Enso Oyj Perusteollisuus 

Stromsdal oyj Perusteollisuus 

Tamfelt Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut 

UPM-Kymmene Oyj  Perusteollisuus 
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______________________________________________________________________ 
 
 
Tutkielma käsittelee ympäristöintensiivisillä toimialoilla toimivien suomalaisten 
pörssiyhtiöiden tilinpäätösraportointia osana ympäristöraportointia. Tutkimuksen 
tavoitteena oli hahmottaa tilinpäätösraportoinnin sisältämän ympäristöinformaation 
nykytila suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Suomalaisten yritysten 
ympäristöraportointikäytäntöjä on tutkittu 1990-luvun puolivälistä lähtien. Tässä 
tutkielmassa keskityttiin ympäristöraportoinnin sisältöön erityisesti yrityksen 
tilinpäätösraportoinnin näkökulmasta. 
 
Yritykset joutuvat nykyään huomioimaan liiketoiminnassaan aikaisempaa tarkemmin 
ympäristövaikutusten aiheuttamat riskit ja vastuut, mikä on johtanut ympäristövastuiden 
taloudellisen merkityksen kasvuun. Ympäristökustannukset ja -investoinnit vaikuttavat 
yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tutkielmassa tarkasteltiin yritysten 
tilinpäätöksiä, jotta saataisiin selville, kuinka paljon yritykset tarjoavat 
tilinpäätöksissään ympäristöinformaatiota yrityksen ulkopuolisten informaation 
käyttäjien päätöksenteon tueksi. 
 
Tutkielman alkuosassa esitetään teoreettinen viitekehys, johon perustuen aineisto on 
analysoitu. Aineisto koostui 33 suomalaisen pörssiyhtiön tilinpäätöksistä, joille tehtiin 
sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi on laadullinen tutkimusmenetelmä, jota on käytetty 
erityisesti yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuun tutkimuksessa. 
 
Tutkimustulokset osoittivat, että nykyisellään tilinpäätökset tarjoavat vähän 
ympäristöinformaatiota päätöksenteon tueksi. Vertailu eri yritysten välillä on myös 
hankalaa, sillä yritysten raportointikäytännöt vaihtelevat pakottavien standardien vielä 
puuttuessa. Tilinpäätösinformaatiota voidaan kuitenkin käyttää täydentämään muista 
lähteistä, kuten erillisistä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun raporteista, saatuja tietoja.  
 
 
 
 
 
 


