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Otsikko Vastuullisen liiketoiminnan raportointi kuljetusalalla

Ohjaajat KTL Asta Manner & KTL Ulla-Maarit Valve

Tiivistelmä

Vastuullisen liiketoiminnan merkitys ja siitä raportoiminen on saanut viime aikoina yhä suuremman
merkityksen. Vastuullisen li iketoiminnan r aportoimiseen o n ke hitetty erilaisia o hjeistuksia, joita
yritykset voivat hyödyntää raportoimisessa. Ongelmana on kuitenkin, että monet ohjeistuksista ovat
vielä vapaaehtoisia. Tä llöin päät ös vastuuasioiden raportoimisesta j a sen laajuudesta jää
perimmiltään yr itykselle itselle. Vapaaehtoisuudesta hu olimatta k uljetusalan ka ltaisten yr itysten
tulisi r aportoida a voimesti va stuuasioista, sillä niiden t oiminta a iheuttaa esimerkiksi va stuullisen
liiketoiminnan piiriin kuuluvia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Tämän tutkielman tavoitteena on l uoda ka tsaus kuljetusyritysten v astuullisen l iiketoiminnan
raportointiin. Tut kimukseen ot etaan mukaan n eljä s uomalaista ku ljetusyritystä, joiden j ulkaisuja
tarkastellaan vastuullisen liiketoiminnan kannalta. Valituista yrityksistä maanteitä edustaa Suomen
Kuljetus j a Lo gistiikka r y, raut ateitä VR -konserni, meriliikennettä Fi nnlines Oyj sekä
lentoliikennettä F innair Oyj. Tutkielma suoritetaan kä siteanalyyttisellä menetelmällä. Vastuullisen
liiketoiminnan käs ite mää ritellään WBCSD:n käyttämän m ääritelmään perust uen. Va stuulliseen
liiketoiminaan kuuluvat ul ottuvuudet r yhmitellään yl eisesti tunnetun kolmijaon m ukaisesti.
Raportointiohjeistuksista e sitellään ma ailmanlaajuisesti tunnetuimmat GRI:n ja EMAS-järjestön
ohjeistot. Sam oin perehdytään vastuullisen liiketo iminnan raportoinnin p iiriin kuu luviin K ILAn
yleisohjeisiin. Esimerkkiyritysten julkaisuja verrataan teoriassa esitettyihin raportointiohjeistuksiin,
jolloin saa daan m uodostettua kuv a, kuin ka t arkasti kuljetusyritykset noudatt avat vastuullisen
liiketoiminnan raportoimiseen kehitettyjä ohjeistuksia.

Valittujen e simerkkiyritysten p erusteella s uomalaiset kuljetusyritykset raportoivat kattavasti
vastuullisen l iiketoiminnan a ihealueista. Esimerkkiyrityksistä V R o n a inoa yritys, joka noudattaa
GRI-ohjeistoa. KILAn suosittamista ympäristö- j a h enkilöstöasioista suur in osa raportoidaan
kuljetusyrityksissä. Sen sijaan E MAS-järjestelmän o hjeistuksia e i no udata y ksikään va lituista
yrityksistä, vaikka useimmat EMASin vaatimista raportoitavista asioista tulevat ilmi lähes jokaisen
yrityksen julkaisuissa. Vapaaehtoisuuteen perustuvasta raportoinnista eniten yhtäläisyyksiä voidaan
havaita ympäristöstä raportoitujen asioiden ja si ihen kehitettyjen ohjeistusten välillä. V arsinkin
EMAS-järjestelmän kä yttöönotto ei t uottaisi kovin p aljon l isätöitä e simerkkiyrityksille niiden
raporttien p erusteella. Tosin G RI-ohjeistusten noudattamisesta a iheutuisi nä ille yrityksille, jo
GRI:tä n oudattavaa VR-ko nsernia lukuu n ottamatta, suh teellisen paljon l isätöitä. E rityisesti GRI-
ohjeistuksen va atimien t unnuslukujen e sittämisessä valituilla k uljetusyrityksillä olisi pa ljon
parantamisen varaa.
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