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Tiivistelmä      

ESG sisältää ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät tekijät. Teemana ESG 

vaikuttaa tällä hetkellä pankkien toimintaan laajasti. Sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. 

Tästä syystä pankkien tulee huomioida ESG:n kriteerit omassa toiminnassaan ja sisällyttää se osaksi 

pankin ydinliiketoimintaa. ESG:hen liittyvä tutkimus keskittyy tyypillisesti sen vaikutuksiin yrityksen 

taloudelliseen suoriutumiseen tai keskittyen vain yhteen ESG:n kategoriaan. ESG:hen liittyvää 

tutkimusta johtajuuden näkökulmasta on vielä melko vähän. Johtajat ovat avainasemassa, kun 

halutaan edistää erilaisia teemoja osaksi organisaation toimintaa. Tästä syystä tässä tutkielmassa 

lähestytään ESG:n edistämistä vastuullisen johtajuuden keinoin. Pro gradu -tutkielman tavoitteena on 

selvittää, miten vastuullisella johtajuudella voidaan edistää pankkien ESG-toimintaa. 

 

Laadullisen tutkielman teoreettinen viitekehys on rakennettu perehtymällä aiheeseen liittyvään 

tieteelliseen tutkimukseen. Tämän pohjalta on muodostettu ymmärrys aiheesta jo olemassa olevan 

teorian avulla. Teoreettisella viitekehyksellä pyritään luomaan katsaus aiheeseen ja sen tärkeimpiin 

teorioihin. ESG:n osalta käsitellään sen määrittelyä, kehitystä, yhteneväisyyttä CSR:ään, ESG-riskejä 

ja sen yhteyttä pankkien liiketoimintaan. Vastuullisesta johtajuudesta ilmenevät sen periaatteet, 

vaikutukset ja erilaiset roolit. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla. 

Teemahaastattelu valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska se mahdollistaa johtajien omien näkemysten 

ja tulkintojen keräämisen tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi. Teemahaastattelun etuna on sen 

vuorovaikutuksellisuus ja joustavuus. Haastateltaviksi valikoitui pankin johtajia, asiantuntijoita ja 

hallintoelimen edustaja.  

 

Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että pankin johdolla on mahdollisuus ESG-toiminnan edistämiseen 

oman esimerkkinsä kautta. Pankit toteuttavat ESG:tä toiminnassaan eri tavoin jo tällä hetkellä. Pankit 

pystyvät edistämään ESG:n toteutumista erityisesti liiketoiminnan avulla. ESG:tä voidaan edistää 

organisaation osaamisen kehittämisen kautta. Johtajan rooli on verrattavissa valmentajaan, joka tukee 

henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisessa. ESG tulisi huomioida niin henkilöstön kuin johdon 

mittareissa, jotta se saadaan osaksi päivittäistä tekemistä. Johtajalla tulee olla kyky luottaa henkilöstön 

osaamiseen asioiden edistämisessä ja rakentaa kestäviä suhteita eri sidosryhmien kanssa.  

 

Tutkimuksen tulokset tarjoavat keinoja pankin johdolle ESG:n edistämiseen vastuullisen johtajuuden 

avulla. Tuloksia voidaan hyödyntää pankeissa. Tutkimus muodostaa yleisen katsauksen ESG:hen ja 

vastuulliseen johtajuuteen. Tuloksia voidaan hyödyntää siten varovaisuus huomioiden esimerkiksi pk-

yrityksissä.  
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1 JOHDANTO 

Tutkimuksen ensimmäinen luku muodostuu johdannosta. Luvun tavoitteena on 

johdatella tutkimusaiheen pariin. Luvussa tuodaan esille tutkimusaiheen taustaa ja 

esitellään tutkimusongelma. Tutkimusongelma pitää sisällään muun muassa aiheen 

motivoinnin sekä tutkimuskysymyksen esittelyn. Tämä muodostaa pohjan koko 

tutkimukselle. Luvun lopusta löytyy tutkimuksen rakenteen esittely, jossa kuvataan 

tiiviisti rakenne ja tutkimuksen lukujen sisällöt. 

1.1 Aiheen taustaa 

ESG on lyhenne termeistä environmental, social ja governance, eli se sisältää 

ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät tekijät. Sekä yksittäiset 

sijoittajat että yhteiskunta yleisemmin odottavat eri toimijoilta yhä laajenevissa määrin 

vastuullisuuden huomioon ottamista. Sijoittajat eivät ole kiinnostuneita pelkästään 

tuottojen maksimoinnista, vaan haluavat tietää laajemmin yrityksen toimista. Nämä 

kolme yllä mainittua osa-aluetta ovat nousseet tärkeään asemaan kaikilla toimijoilla. 

(Gillan ym., 2010.) Tänä päivänä yritykset tunnistavat ESG:n merkityksen yrityksen 

maineelle ja imagolle. ESG on keino viestiä eri sidosryhmille, miten yrityksessä 

huomioidaan vastuullisuuteen liittyvät haasteet. (Tarmuji ym., 2016.)  

Gelderin ja Stichelen (2011) mukaan pankkien rooli vastuullisuuden edistämisessä on 

merkittävä ja sen merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Pankkien tulisi 

integroida vastuullisuuskriteerit vahvemmin osaksi omia toimintamallejaan 

esimerkiksi rahoitusprosessissa. Tämän avulla pankit pystyvät vaikuttamaan 

paremmin vastuullisuuden edistämiseen yhteiskunnassa. Pankkien rooli rahoittajana 

on painottunut tähän päivään asti vahvasti liiketoiminnalliseen näkökulmaan, jonka 

tavoitteena on ollut tehdä tuottoa. Tulevaisuudessa yhteiskunnallinen rooli 

vastuullisuuden edistäjänä tulee vähintäänkin yhtä tärkeänä tämän rinnalle. Yhtenä 

näkökulmana on, että tämä jopa tulee ohittamaan liiketoiminnallisen roolin. ESG:n ja 

muun vastuullisuuteen liittyvän sääntelyn tulisikin ohjata pankkeja kehittämään 

liiketoimintamallejaan tähän suuntaan. Vastuullisen ja yhteiskunnallisen toimijan 

roolien merkityksen kasvaessa, se tarjoaa vastuun lisäksi myös uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia pankeille (Roy ym., 2015).  
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Vastuullisuuden integroiminen osaksi pankin ydinliiketoimintaa vaatii paljon 

johtajilta ja erityisesti heidän johtamiseltaan. Vastuullisuuden jalkauttaminen osaksi 

yrityksen toimintaa on suuri haaste koko organisaatiolle (Crews, 2010). 

Vastuullisuuteen liittyvät toimet ja tavoitteet tulee sisällyttää henkilöstön 

työskentelytapojen lisäksi olennaiseksi osaksi koko organisaation arvoja ja kulttuuria 

(Quinn & Dalton, 2009). Muun muassa osakkeenomistajien sitouttaminen, kulttuurin 

luominen, koko organisaation laajuinen kouluttautuminen ja mittareiden kehittäminen 

tarjoavat mahdollisia onnistumisen paikkoja johtamisen näkökulmasta. Toisaalta juuri 

nämä voivat muodostua suurimmaksi haasteeksi. (Crews, 2010.) Vastuullisuus vaatii 

koko liiketoiminnan ja sen taustalla olevan ajattelumallin uudelleenjärjestelyä (Quinn 

& Dalton, 2009). Johtajat ovat vastuussa yrityksen teoista tai niiden puutteesta, kun eri 

sidosryhmät arvioivat yrityksen vastuullisuutta (Pless & Maak, 2008). Johdon toimilla 

vastuullisuuden suhteen on merkitystä ja näiden toimien laajuus sekä laatu määrittävät 

sen, koetaanko nämä positiivisena vai negatiivisena asiana sidosryhmien toimesta 

(Epstein ym., 2010).  

1.2 Tutkimusongelma 

Tieteellinen tutkimus vastuullisuuteen ja erityisesti ESG:hen liittyen on kasvanut 

merkittävästi viime aikoina. Vastuullisuuden teeman merkitys näkyy selvästi yritysten 

toiminnassa. Vuonna 2018 yhdysvaltalaisista S&P 500 -listalla olevista yrityksistä 86 

prosenttia julkaisivat vastuullisuusraportin. Tästä vain seitsemän vuotta taaksepäin 

vastaava luku oli reilusti alle 20 prosenttia. (Gillan ym., 2021.) Yhdistyneet 

kansakunnat (YK) on linjannut, että vuoteen 2030 mennessä kaikkien pörssiin 

listattujen yritysten tulee julkaista vuosittain ESG-raportti (Buallay, 2018). ESG 

vaikuttaa merkittävästi sijoittajien käyttäytymiseen. Vuonna 2019 rahastot, jotka 

edistävät ESG:n toteutumista, vastaanottivat varoja yli 20 miljardin Yhdysvaltain 

dollarin edestä. Tämä kertoo vastuullisuuden merkityksen kasvusta sekä sitä 

koskevien kriteerien tiukentumisesta. (Gillan ym., 2021.) Eurooppalaiset pankit ovat 

edelläkävijöitä ESG:ssä ja kestävän kehityksen edistämisessä (Buallay, 2018). Vaikka 

ESG:hen liittyvä tieteellinen tutkimus on lisääntynyt huomattavasti, useat tutkimukset 

keskittyvät vain yhteen ESG:n osa-alueeseen (Tarmuji ym., 2016). ESG ja sen 

vaikutukset yrityksen taloudelliseen suoriutumiseen on myös suosittu sekä yleinen 

aihe tieteellisessä kirjallisuudessa (Sassen ym., 2016). Tieteellinen tutkimus painottuu 
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monesti ESG:n ja yrityksen taloudellisen tai sosiaalisen suoriutumisen väliseen 

yhteyteen (Sassen ym., 2016), mutta ESG:hen liittyvää tutkimusta ei juuri löydy 

johtamisen näkökulmasta. Yritysten vastuullisuuspäätöksistä tyypillisesti vastaavat 

yrityksen johto (Pless & Maak, 2008), joten tästä syystä ESG-toimien ja johtajien 

välinen yhteys tarjoaa mielenkiintoisen sekä ajankohtaisen näkökulman tutkimukselle.  

Arvoihin pohjautuvista johtamisen teorioista vastuullinen johtajuus on pinnalla 

tieteellisessä tutkimuksessa (Pless ym., 2012). Koronaviruspandemia on aiheuttanut 

kriisitilanteita niin yhteiskunnassa, yrityksissä kuin perheissä. Kriisitilanteessa 

johtajalta vaaditaan entistä enemmän kyvykkyyksiä tilanteen johtamiseen ja täten 

tarve vastuulliselle johtajuudelle on korostunut pandemian aikana. (Maak ym., 2021.) 

Vastuullisen johtajuuden merkitys on noussut olennaisesti ja tutkimusten määrä 

kasvanut. Samaan aikaan kuitenkin tutkijat kohtaavat haasteita ja jopa väittelyitä siitä, 

miten vastuullisen johtajuuden luonteeseen tulisi suhtautua. (Pless ym., 2012.)  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten johtamisella voidaan vaikuttaa 

edistäen pankkien ESG-toimintaa. Tämä pyritään saavuttamaan tunnistamalla niitä 

tekijöitä, jotka johto näkevät mahdollisuutena ESG-sääntelyn taustalla ja miten näiden 

tekijöiden kautta pankkien ESG-toimintaa pystytään edistämään johtamisen keinoin. 

Tutkielmassa pyritään tunnistamaan niitä mahdollisuuksia, joita ESG ja vastuullinen 

rahoitus tuo mukanaan ja joita johtaja pystyy omalla toiminnallaan edistämään. ESG 

voidaan nähdä eräänlaisena vastuullisuusnäkökulman jalkauttamisena organisaation 

toimintaan. Vastuullisuuden jalkauttaminen tehdään johtamisen keinoin. Tämä tavoite 

pyritään saavuttamaan etsimällä vastaus tutkimuskysymykseen, joka on:  

Miten vastuullisella johtajuudella voidaan edistää pankin ESG-toimintaa?  

1.3 Tutkimuksen rakenne  

Tämän tutkimuksen rakenne muodostuu kuudesta pääluvusta. Ensimmäisenä 

päälukuna toimii tutkimuksen johdanto. Johdanto sisältää alustuksen tutkimusaiheelle 

sekä aiheen valinnan perustelut. Johdannosta löytyy myös tutkimuskysymys, johon 

tässä tutkimuksessa vastataan. Tutkimuksen toisessa pääluvussa käydään läpi 

teoreettista pohjaa ESG:hen ja sen käsitteeseen liittyen. Luvun tavoitteena on tuoda 
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esille, mitä ESG:llä tarkoitetaan ja miten se on mahdollista linkittää pankin 

liiketoimintaan. Kolmannessa pääluvussa perehdytään vastuulliseen johtajuuteen. 

Luvussa käydään läpi vastuullisen johtajuuden taustaa, sen merkitystä ja millaisia 

ominaisuuksia sekä rooleja vastuullisella johtajalla on. Tutkimuksen toinen ja kolmas 

pääluku muodostavat teoreettisen viitekehyksen.  

Tutkimuksen neljännessä pääluvussa esitellään tutkimusmetodologia. Luvun 

tarkoituksena on tuoda esiin valitut tutkimusmetodit, jotka tutkimukseen on valittu, 

sekä perustella näiden valinta. Luvussa kuvataan, miten tutkimuksen empiirinen 

aineisto on kerätty. Viidennen pääluvun muodostaa tutkimustulokset, jossa käydään 

läpi teemahaastatteluista löydetyt tulokset ja tarkastellaan tuloksia suhteessa 

teoreettiseen viitekehykseen. Kuudennessa pääluvussa käydään läpi tutkimuksen 

johtopäätökset. Luvun tavoitteena on esittää vastaus tutkimuskysymykseen ja tuoda 

esiin tulosten hyödynnettävyyttä liikkeenjohdollisessa merkityksessä. Luvussa 

arvioidaan myös tutkimuksen luotettavuutta ja esitellään potentiaalisia aiheita 

jatkotutkimukselle. Tutkimuksen lopusta löytyy lähdeluettelo.  
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2 ESG VASTUULLISUUDEN ILMENTYMÄNÄ PANKIN TOIMINNASSA 

Tämän luvun tavoitteena on avata eri tekijöitä ja ilmiöitä, joita ESG:hen liittyy. 

Tärkeimpänä tehtävänä on määritellä ESG:tä käsitteenä. Luvussa yhdistetään ESG ja 

sen eri vaikutukset pankkien liiketoiminnan kontekstiin. Vastuullisuus viittaa siihen, 

miten nykyhetken tarpeet voidaan saavuttaa ilman, että joudutaan riskeeraamaan 

tulevaisuuden sukupolvien mahdollisuus saavuttaa heidän tarpeitaan (Armstrong, 

2020). Yritykset kiinnittävät entistä enemmän huomiota toimintansa seurauksiin ja 

esimerkiksi tuotteen koko tuotantoketju sekä elinkaari ovat tarkemmassa tarkastelussa 

kuin aiemmin (Lozano, 2018). Yritykset ovat painottaneet erityisesti 

osakkeenomistajien asemaa päätöksiä tehdessään, mutta nykyään yritykset huomioivat 

eri sidosryhmät paljon laajemmin (Alsayegh ym., 2020). Alareeni ja Hamdan (2020) 

kuvaavat, että ilmastonmuutos ei vaikuta vain yksittäisiin toimialoihin tai yrityksiin, 

vaan se koskettaa kaikkia yrityksiä. Ilmastonmuutos vaikuttaa yritysten ja koko 

yhteiskunnan tulevaisuudennäkymiin. Ihmiset ovat aiempaa tietoisia aiheesta ja tämä 

on vaatinut yrityksiä ottamaan vastuullisuuteen liittyvät tekijät huomioon 

toiminnassaan. 

Jotta yritys voi olla vastuullinen, sen tulee pyrkiä varmistamaan yrityksen pitkän 

aikavälin taloudellinen menestyminen. Lisäksi yrityksen tulee innovaatioiden kautta 

pyrkiä vähentämään toiminnan aiheuttamia ympäristöllisiä vaikutuksia. Yrityksen 

strategian tulee luoda yritykselle kilpailukykyä ottaen samalla huomioon yhteiskunnan 

asettamat odotukset ja vaatimukset. Näiden lähtökohtien tulee täyttyä, jotta voidaan 

puhua vastuullisesta liiketoiminnasta. (Alsayegh ym., 2020.) ESG osaltaan pyrkii 

edistämään vastuullisempien markkinoiden sekä liiketoimintamallien toteutumista. 

ESG pohjautuu siihen oletukseen, että rahoituksen tarjoajan, eli pankin, ja sijoittajien 

asettamat vaatimukset ohjaavat yrityksiä muuttamaan toimintaansa vastuullisempaan 

suuntaan. (MacNeil & Esser, 2021.)  

2.1 ESG käsitteenä ja ilmiönä 

Tänä päivänä kiinnitetään yhä enemmän huomiota siihen, missä määrin yritykset 

hyödyttävät tai vahingoittavat yhteiskuntaa. Tämän arvioinnissa esiin nousee termi 

ESG. ESG muodostuu termeistä environmental, social ja governance eli se sisältää 
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ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät tekijät. (Gillan ym., 

2021.) Yksinkertaisimmillaan ESG:n voidaan nähdä tarkastelevan yrityksen 

ympäristöllistä jalanjälkeä, sosiaalisen ymmärryksen tasoa yhteiskuntavastuusta ja 

yrityksen hallintotapaan liittyvien toimien tasoa (Gillan ym., 2010). ESG käsittää 

yrityksen ei-taloudelliset osa-alueet (Eccles & Stroehle, 2018). Eli ne yrityksen 

toimintaan vaikuttavat tekijät, jotka eivät paljastu yrityksen tilinpäätökseen liittyvistä 

dokumenteista (Tarmuji ym., 2016). Vaikka ESG tuottaa ei-taloudellista 

informaatiota, sitä pääasiassa hyödyntävät tahot, eli sijoittajat ja rahoittajat, 

tyypillisesti painottavat taloudellisia tunnuslukuja. He ovat sidosryhminä vahvasti 

linkittyneitä yritysten talouteen. (MacNeil & Esser, 2021.)  

Taloudelliseen suoriutumiseen pohjautuva materiaali ei pysty tarjoamaan tietoa 

esimerkiksi yrityksen maineesta, brändipääomasta, työkulttuurista, strategiasta tai 

vastuullisuudesta. Elämme vahvasti tietoon pohjautuvassa globaalissa yhteiskunnassa, 

jossa yrityksen tietopääoma ja sen allokointi osaksi yrityksen eri liiketoiminnan osa-

alueita ovat erityisen tärkeässä asemassa. ESG täten pystyy kuvaamaan yrityksen ja 

sen johdon kyvykkyyksiä suoriutua ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja 

hallintotapaan liittyvissä osa-alueissa. Tätä kautta se tuottaa tärkeää ei-taloudellista 

tietoa yrityksen eri sidosryhmille. (Tarmuji ym., 2016.) ESG keskittyy riskien 

tunnistamiseen, joita näihin kolmeen osa-alueeseen kohdistuu, ja mitä mahdollisia 

taloudellisia seuraamuksia niistä voi seurata yritykselle (MacNeil & Esser, 2021).  

ESG terminä ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä. Sille ei ole yhtä universaalisti 

hyväksyttyä määritelmää. Useimmiten ESG määritellään niin, että se tarkoittaa 

yrityksen kykyä sisällyttää ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan 

liittyvät tekijät osaksi liiketoimintamallejaan. (Gillan ym., 2021.) ESG:n avulla 

yritykset pystyvät viestimään eri sidosryhmilleen selkeän kuvan yrityksen toimista ja 

käytännöistä liittyen vastuullisuuteen sekä sen kehittämiseen (Alareeni & Hamdan, 

2020). Erityisesti sijoittajat ovat usein huolissaan mahdollisista riskeistä, joita yritys 

voi kohdata, mikäli se ei toimi ESG:n näkökulmasta vastuullisesti. Esimerkiksi 

yrityksen maine, brändi, taloudellinen tuloksenteko tai operatiivinen toiminta voivat 

kärsiä merkittävästi, mikäli yritys ei noudata vastuullisia toimintatapoja. Täten ESG 

on yksi keino edistää eri sidosryhmien sitoutuneisuutta yritykseen. (Hoepner ym., 

2018.)  
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Yrityksen vastuullisuuden sisällyttäminen osaksi yrityksen strategiaa heijastuu 

pitkällä tähtäimellä myös yrityksen taloudelliseen menestykseen (Birindelli ym., 

2018), tehokkuuteen ja arvoon (Ahmed ym., 2018). ESG voidaan nähdä strategisena 

ratkaisuna, joka tuo pitkällä aikavälillä yritykselle tuottoja (Buallay, 2018). Tämä 

kuitenkin edellyttää, että vastuullisuus on erittäin vahvasti linkitetty osaksi yrityksen 

liiketoimintamallia (Clark & Viehs, 2014). Mikäli yrityksen ESG-toimet ovat 

mitattavasti laadukkaalla tasolla, tämä näkyy positiivisesti niin sen arvostuksessa 

pörssissä kuin myös kirjanpidollisessa tuloksessa verrattuna kilpailijoihin, jotka eivät 

ota huomioon ESG:tä strategiassaan. Panostaminen ympäristön, yhteiskuntavastuun ja 

hallintotavan toimintamalleihin johtaa pitkällä tähtäimellä kilpailuedun 

saavuttamiseen. (Birindelli ym., 2018.) Kaikki eivät kuitenkaan suhtaudu ESG:hen ja 

sen taloudellisiin vaikutuksiin yhtä suopeasti. Niin markkinoilla kuin tieteellisessä 

tutkimuksessa esiintyy edelleen tuottojen maksimoinnin puolesta puhujia. Heidän 

mielestään yrityksen tehtävänä on vain ja ainoastaan keskittyä sen omistajien tuottojen 

maksimointiin. Panostaminen ESG:n mukaisiin toimintoihin nähdään tuottavuutta ja 

täten yrityksen päätehtävän saavuttamista haittaavana tekijänä. (Buallay, 2018.)  

Sijoittajat suosivat vastuullisia vaihtoehtoja ja he kiinnittävät koko ajan enemmän 

huomiota ESG-raportteihin sijoituspäätöksiä tehdessään (Starks ym., 2017). Yrityksen 

ESG:hen liittyvät toimet ovat usein linkittyneitä niin yrityksen markkinaan, 

johtamiseen kuin omistajan luonteeseen (Gillan ym., 2021). Se, miten ESG:hen 

liittyvät toimet ovat organisaatiossa hoidettu, kertoo hyvin paljon myös koko 

organisaation yleisen johtamisen tasosta. Tämä taas vaikuttaa suoraan yrityksen 

mahdollisuuksiin menestyä ja kilpailla markkinoilla. Panostamalla yllä mainittuihin 

kolmeen osa-alueeseen, yritykselle tarjoutuu mahdollisuus luoda huomattavasti 

lisäarvoa eri sidosryhmille. Laadukkaat ESG-toimenpiteet auttavat yrityksiä 

hallitsemaan sekä tunnistamaan riskejä aiempaa laadukkaammin. (Financial Sector 

Initiative, 2004.)  

Pankit ovat merkittävässä asemassa kestävän talouden edistämisessä. Pankit ovat 

vastuussa taloudellisten resurssien liikkeelle laittamisesta. Tässä roolissa pankit 

pystyvät omalla toiminnallaan edistämään vastuullisuuden toteutumista markkinoilla. 

(Birindelli ym., 2018.) Erityisesti Euroopassa pankit ovat merkittävältä osin vastuussa 

talouden kasvusta mahdollistaen muun muassa liiketoimiin liittyvät rahasiirrot 
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markkinoilla (Buallay, 2018). Alkuvaiheessa ESG:n näkökulmasta keskityttiin 

teollisuusalan yrityksiin, jotka ovat suurelta osin vastuussa päästöistä. Pankkeihin ei 

juuri kiinnitetty huomiota, koska pankit eivät synnytä ongelmajätettä tai 

poikkeuksellisen paljon päästöjä. (Ahmed ym., 2018.) Pankit keskittyivät niiden 

perinteiseen rooliin eli täyttämään asiakkaidensa rahoitus- tai sijoitustarpeet (Gelder 

& Stichele, 2011). Tosiasiassa pankit ovat kuitenkin vahvasti linkittyneitä 

suuripäästöisiin yrityksiin rahoituksen kautta. Kun pankki rahoittaa suuripäästöistä 

yritystä, niin samalla se edistää ympäristön kannalta haitallisen yritystoiminnan 

kasvua. Tähän on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Suuripäästöisten toimialojen 

tai yritysten rahoittaminen voidaan tulkita pankin kyvyttömyytenä toimia 

vastuullisesti. (Ahmed ym., 2018.) Vastuuttomien yritysten ja toimialojen 

rahoittamisen sijaan panoksia tulisi keskittää vastuullisten hankkeiden edistämiseen. 

Tähän pankkien tulee keskittää erityistä huomiota ja tähän myös ESG osaltaan pyrkii 

vaikuttamaan. (Park & Kim, 2020.) Nykyään pankit kohtaavat paineita vastuulliseen 

toimintaan niin asiakkaiden suunnalta kuin myös sääntelyn puitteissa (Roy ym., 2015).  

Sidosryhmät odottavat, että pankit allokoivat rahoitusta tahoille, jotka edistävät 

yhteiskunnan hyvinvointia ja tahtotilaa. Yhteiskunta edellyttää pankeilta vastuullisia 

päätöksiä niin rahoitusta myönnettäessä kuin muissa liiketoimintapäätöksissä. 

Rahoitettavat hankkeet ja tahot eivät saisi vahingoittaa ympäristöä tai edistää 

sosiaalista vääryyttä. (Gelder & Stichele, 2011.) Pankin riskit kohdata kritiikkiä, 

negatiivista julkisuutta tai jopa juridisia seuraamuksia kasvavat vastuuttoman 

rahoituksen kautta (Ahmed ym., 2018). Pankin vastuuttomien toimien vaikutukset 

eivät välttämättä näy lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä tähtäimellä vaikutukset voivat 

olla suuret. Loppujen lopuksi pankin tekemät vastuuttomat liiketoimet voivat horjuttaa 

taloudellista tasapainoa markkinoilla. Vastuullisuuteen liittyvä sääntely, jonka ilmiönä 

myös ESG toimii, pyrkii vahvistamaan pankkien yhteiskunnallista vastuuta 

olennaiseksi osaksi niiden ydinliiketoimintaa. (Gelder & Stichele, 2011.)  

Erilaiset ESG-mittaukset ja luokittelut ovat yleistyneet merkittävästi. Markkinoilla on 

useita palveluntarjoajia, jotka tekevät erilaisia ESG-luokitteluja toimialoista ja 

yrityksistä. (Alareeni & Hamdan, 2020.) ESG-luokitteluja tarjoavia yrityksiä on 

syntynyt sijoittajien tarpeesta saada tietoa yritysten vastuullisuuden tasosta (Escrig-

Olmedo ym., 2019). ESG-tuloksen avulla sidosryhmät pystyvät vertailemaan yrityksiä 
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keskenään sekä arvioimaan yritykseen kohdistuvia riskejä ja mahdollisuuksia ESG:n 

näkökulmasta (Alareeni & Hamdan, 2020). Jokaisella palveluntarjoajalla on oma 

tapansa tehdä ESG-luokittelua yritysten välillä. ESG-luokittelun tekemiselle ei ole 

tarkasti määritelty raameja sisällön tai toteutuksen suhteen. Tästä syystä eri yritysten 

ESG-raportteja ja luokitteluja tulkitessa tulee huomioida, että eri palveluntarjoajat 

saattavat korostaa arvioinneissaan eri asioita. Yleisellä tasolla tulosten ei tulisi 

kuitenkaan juuri erota toisistaan riippumatta tahosta, joka luokittelun tekee. (Escrig-

Olmedo ym., 2019.) ESG-luokittelu tuo vastuullisuuden mitattavaksi sekä edistää 

vertailtavuutta (Escrig-Olmedo ym., 2010). ESG-tulos keskittyy pääasiassa 

arvioimaan yksittäistä yritystä ja sen suoriutumista. Täten eri sidosryhmät pystyvät 

vertailemaan yrityksen aiempia ESG-tuloksia keskenään. Tämä usein motivoi 

yrityksiä parantamaan toimiaan, jotta tulosta saadaan kehitettyä. (Eccles & Stroehle, 

2018.) Pankeista 90 prosenttia mittaa rahoitettavien hankkeiden ja asiakkaiden ESG-

riskiä laadullisesti ja noin 10 prosenttia määrällisesti (Ahmed ym., 2018).  

ESG-tulosta määriteltäessä kiinnitetään usein huomiota markkinoihin, jossa yritys 

toimii. Nämä tulokseen vaikuttavat tekijät kuitenkin usein pohjautuvat 

maantieteellisen sijainnin johdosta jollekin maalle tyypillisiin piirteisiin tai 

vaihtoehtoisesti yrityksen toimialalle tuttuihin käytäntöihin. Erityisesti maakohtaiset 

tekijät vaikuttavat oleellisesti yrityksen ESG-toimintaan ja sen tasoon. (Gillan ym., 

2021.) Niin sanottujen teollisuusmaiden ja kehittyvien maiden välillä on suuri ero 

liittyen erilaisiin vaatimuksiin ja sääntelyyn koskien ESG:tä. Teollisuusmaissa on 

enemmän määräyksiä ja vaatimuksia valtion taholta ESG:hen liittyen. Näissä maissa 

yritykset ja muut tahot kiinnittävät enemmän huomiota ESG:hen ja siihen liittyvä 

raportointi on korkeammalla tasolla verrattuna kehittyviin maihin. (Plastun ym., 

2020.) Maakohtaiset tekijät vaikuttavat kuitenkin huomattavasti vähemmän yrityksiin, 

jotka toimivat useilla markkina-alueilla tai joiden omistus on hajautunut eri maihin. 

Myös toimialalla on vaikutusta yrityksen ESG-tulokseen. Lähtökohtaisesti esimerkiksi 

kulutustavaroilla on parempi ESG-tulos kuin esimerkiksi lentoyhtiöllä. Ero tuloksissa 

selittyy toimialojen luonteen erojen kautta. (Gillan ym., 2021.)  

Pankkien tulee ottaa huomioon ESG:n kolme osa-aluetta rahastojen sijoituskohteita 

valittaessa ja enemmissä määrin myös rahoitusta tehtäessä. Asiakkaaseen tai 

hankkeeseen liittyvät ympäristölliset, yhteiskuntavastuulliset ja hallintotapaan liittyvät 
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tekijät vaikuttavat olennaisesti pankin kohtaamaan riskiin ja mahdollisiin 

seuraamuksiin yhteiskunnalle. (Gelder & Stichele, 2011.) Kestävän liiketoiminnan 

kehittämisestä voidaan puhua, kun yritys ottaa huomioon kaikki nämä kolme osa-

aluetta toiminnassaan, kuten alla oleva kuvio (kuvio 1) osoittaa (Park & Kim, 2020).  

 

Kuvio 1. Liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämisen termien kokonaisuus. Mukaillen Park & Kim (2020).  

2.1.1 Ympäristöön liittyvät tekijät 

ESG:n ensimmäinen osa-alue on ympäristö. Se pyrkii edistämään toimia, jotka 

auttavat turvaamaan veden, maan, ilman ja luonnon monimuotoisuuden (Cini & Ricci, 

2018). ESG:n näkökulmasta arvostetaan yrityksen ympäristötoimien laadukasta 

johtamista ja pyrkimystä saastuttamisen vähentämiseen sekä hiilidioksidipäästöjen 

pienentämiseen (Clark & Viehs, 2014). Ilmastonmuutosta ei voida pitää pelkästään 

tiettyjen tahojen ympäristöllisenä uhkana, sillä se koskettaa jokaista toimialaa. 

Ympäristöön liittyvät tekijät aiheuttavat finanssisektorille selkeitä uhkia. Pankkien 

asema vastuullisten ympäristötoimien edistämisessä on mielenkiintoinen, sillä 

pankeilla on vahva markkinaymmärrys ja laajat verkostot eri toimialoihin. (Park & 



 

  

16 

Kim, 2020.) Yritykset, jotka toimivat niin sanotusti puhtailla toimialoilla, usein 

nostavat esiin heidän ESG-toimiaan ja vaikutuksiaan ympäristön näkökulmasta. Nämä 

yritykset usein myös haluavat kehittää toimintaansa ESG:n näkökulmasta juuri 

ympäristöön liittyvissä asioissa. (Gillan ym., 2021.)  

Sekä ulkoiset että sisäiset sidosryhmät kiinnittävät nykyään huomiota yrityksen 

saastuttamiseen. Työntekijät ovat merkittävä sisäinen sidosryhmä. He voivat, 

toimialasta riippuen, altistua yrityksen saastuttamiselle suoraan omassa työssään. 

Ulkoisia sidosryhmiä, jotka kiinnittävät saastuttamiseen huomiota ovat muun muassa 

ympäristöaktivistit, politiikan eri toimijat, osakkeenomistajat, asiakkaat ja 

tavarantoimittajat. Johdon tulee pyrkiä vähentämään yrityksen negatiiviset 

ympäristölliset vaikutukset minimiin. Huomiota tulisi kiinnittää muun muassa 

erilaisiin ilmapäästöihin, jätteen syntymiseen, turhaan veden käyttöön, öljyvuotojen 

välttämiseen tai muihin yrityksin toimiin, jotka vaikuttavat luonnon 

monimuotoisuuteen. Yrityksen johdon tulee varmistaa, että tuotannossa 

maksimoidaan käytettävien luonnonvarojen hyödyntäminen. Ylijäämää tulee välttää. 

Tätä voidaan edistää nykyaikaisen teknologian avulla sekä huolehtimalla, että 

yrityksessä pyritään jatkuvasti innovoimaan ja kehittämään tuotantoa sekä sen 

prosesseja eteenpäin ympäristö huomioon ottaen. (Tarmuji ym., 2016.)  

Pankkien tulee analysoida rahoitettavaa asiakasta tai hanketta ympäristövaikutusten 

näkökulmasta moninaisesti (Gelder & Stichele, 2011). Pankit kiinnittävät usein 

huomiota yrityksen kykyyn noudattaa toimialaan kohdistuvia ympäristölakeja, 

sijaintiin liittyviä alttiuksia ja kykyä hallita päästöjä sekä jätteitä (Ahmed ym., 2018). 

Pankkien itsensä tulee arvioida, mitä mahdollisia vaikutuksia pankin myytävillä 

tuoteratkaisuilla on ympäristölle (Gelder & Stichele, 2011). Monet pankit ovat tuoneet 

esille, kuinka heidän johtamisessaan ja strategiassaan otetaan huomioon niin sanottu 

vihreä pankkitoiminta (green banking). Todellisuudessa monen pankin kohdalla 

heidän sijoitusportfolionsa tai myönnetty rahoitus ovat sisältäneet lopulta hyvin vähän 

vihreää toimintaa. Vihreällä pankkitoiminnalla tarkoitetaan toimintatapoja, jotka 

edistävät pankin vastuullisuutta ympäristön näkökulmasta esimerkiksi pienentäen niin 

pankin kuin sen asiakkaiden hiilijalanjälkeä. Vihreän pankkitoiminnan vähäinen osuus 

viittaa siihen, että monet pankit ovat hitaita integroimaan ympäristöön liittyvät riskit 

osaksi omaa strategiaansa. Esimerkkejä vihreästä pankkitoiminnasta ovat muun 



 

  

17 

muassa rahoituksen tarjoaminen henkilö- ja yritysasiakkaille uusiutuvaan energiaan 

liittyviin investointeihin, vakuutusmaksujen alhaisempi hinta sähkö- ja hybridiautoille 

sekä sijoittaminen start up -yrityksiin, jotka suunnittelevat ympäristöystävällisiä 

teknologioita. (Park & Kim, 2020.)  

Yrityksen saamasta ESG-tuloksesta tai erilaisista ESG-pisteytyksistä juuri 

ympäristöön liittyviä tekijöitä on yrityksen näkökulmasta haastavinta sekä kalleinta 

kehittää. Erityisesti yritykset, jotka ovat taloudellisesti hieman heikommassa 

tilanteessa, jättävät usein ympäristöön liittyvien vastuullisuustekojen kehittämisen 

pois agendaltaan. (Gillan ym., 2021.) Kehitystyö on kallista, koska se vaatii usein 

uusien teknologioiden käyttöönottoa ja selkeää muutosta aiempiin toimintamalleihin. 

Yrityksen kuitenkin kannattaa panostaa ESG:n kolmesta osa-alueesta juuri 

ympäristöön, koska se usein vahvistaa yrityksen arvoa markkinoilla. Mikäli 

ympäristölliset vaikutukset on huomioitu yrityksen operatiivisessa toiminnassa, niin 

tämä tuo usein myös rahallista säästöä yritykselle. (Tarmuji ym., 2016.)  

2.1.2 Yhteiskuntavastuuseen liittyvät tekijät 

ESG:n toinen kategoria on yhteiskuntavastuu. Jokainen yritys toimii osana isompaa ja 

monimuotoista yhteisöä. Tämä ESG:n osa-alue sisältää muun muassa yrityksen 

maineen ja ne yrityksen verkostot, joiden kanssa yritys tekee liiketoimintaa. (Henisz 

ym., 2019.) Yhteiskuntavastuu keskittyy erityisesti ihmisoikeuksiin liittyviin 

periaatteisiin ja turvallisten työolojen edistämiseen (Clark & Viehs, 2014). Mikäli 

yrityksen toimiala on erityisen saastuttava tai muuten ympäristön näkökulmasta 

haitallinen, keskitetään ESG:hen liittyviä panoksia yhteiskuntavastuuseen liittyviin 

tekijöihin sen sijaan, että ympäristövaikutuksia pyrittäisiin vähentämään. (Gillan ym., 

2021.)  

Yhteiskuntavastuun kategoriaan kuuluvat tuotevastuullisuus, yhteisöllisyys, 

ihmisoikeudet, turvallisuus työoloissa ja työllisyyteen liittyvä tasa-arvo sekä terveys 

(Tarmuji ym., 2016). Pankit kiinnittävät usein huomiota työoloihin, 

henkilöstöjohtamisen tasoon ja kehitykseen sekä lapsityövoiman käyttöön 

arvioidessaan miten yhteiskuntavastuu toteutuu asiakkaan toimialalla sekä yrityksessä 

(Ahmed ym., 2018). Yhteiskuntavastuuseen liittyvä tekijä, johon pankki itse pyrkii 
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puuttumaan oman toimintansa kautta, on asiakkaiden ylivelkaantumisen estäminen. 

Ylivelkaantuminen on yhteiskunnan näkökulmasta haitallista, joten vastuullisena 

toimijana pankkien tulee pyrkiä estämään tätä. (Gelder & Stichele, 2011.)  

2.1.3 Hallintotapaan liittyvät tekijät  

Hyvä hallintotapa on tärkeässä asemassa, kun puhutaan yrityksen ESG:stä (Alareeni 

& Hamdan, 2020). Yrityksen optimaalisen suoriutumisen ja selviytymisen kannalta 

hyvä hallintojärjestelmä on oleellinen (Tarmuji ym., 2016). Hallintotapa käsittää 

sisäiset periaatteet ja toimintamallit, joiden avulla yritys pystyy hallinnoimaan ja 

varmistamaan, että toiminnot noudattavat sekä lakia että paikallisia liiketapoja (Henisz 

ym., 2019). Hyvä hallintotapa merkitsee sitä, että yritys jakaa laadukkaasti ja 

avoimesti tietoa sijoittajilleen ja tätä kautta vähentää epäsymmetrisen tiedon 

syntymistä markkinoilla (Alareeni & Hamdan, 2020). Mikäli hallintotapa on 

laadukkaalla tasolla, on yrityksen toiminta tällöin avointa ulkopuolisia tahoja kohtaan, 

ja tämä usein puolestaan herättää luottamusta yhteiskunnassa (Gary, 2019). 

Hyvä hallintotapa sisältää myös yrityksen johdon reilun palkitsemisjärjestelmän. 

Palkitsemisjärjestelmä tulee rakentaa niin, että se houkuttelee ja sitouttaa johtajat 

yritykseen, ollen samalla kuitenkin reilu. Osakkeenomistajia tulee kohdella tasa-

arvoisesti. Hyvään hallintotapaan kuuluu yrityksen vision ja strategian viestiminen 

selkeästi ja ymmärrettävästi kaikille yrityksen sidosryhmille. ESG:n kolme osa-aluetta 

tulisi sisällyttää sekä yrityksen visioon että strategiaan. Tämä mahdollistaa niiden 

integroimisen osaksi yrityksen jokapäiväistä tekemistä. (Tarmuji ym., 2016.) Pankit 

arvioivat usein erityisesti yrityksen julkisen viestinnän laatua sekä tarkkaa taloudellista 

kuria mitatessaan yrityksen hallintotapaa (Ahmed ym., 2018).  

2.2 ESG:n synty ja kehitys nykyasemaan  

ESG:n kehittyminen sen nykyasemaan on pitkä prosessi ja kehitys jatkuu edelleen. 

Kehitykseen vaikuttavat monet eri asiat. ESG:n historiaan sisältyy useita eri 

säännöksiä, joiden myötä sen asema erityisesti finanssisektorilla on kehittynyt 

nykyiseensä. (UNEP FI Annual Overview, 2019.) Tutkielman tavoitteen kannalta ei 

ole oleellista kuvata kaikkia mahdollisia säännöksiä ja niiden sisältöä, jotka ovat 
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vaikuttaneet ESG:n kehitykseen. Tämän takia tutkielmassa nostetaan esille tutkielman 

tavoitteen kannalta tärkeimmät tapahtumat ESG:n kehityksessä. Tutkielmassa 

käsitellään raporttia, jota pidetään ESG:n syntynä (Gillan ym., 2021) sekä kuvataan 

vastuullisen pankkitoiminnan kuusi periaatetta, johon pankit ympäri maailmaa ovat 

sitoutuneet ja jotka vaikuttavat muun muassa pankkien ESG-toiminnan kehittymiseen 

(UNEP FI, 2019). Nämä auttavat ymmärtämään paremmin ESG:n taustaa ja tästä 

syystä ne ovat valikoituneet tähän tutkielmaan.  

2.2.1 Who Cares Wins -raportti 2004 

ESG lyhenteenä esiintyi ensimmäisen kerran kahdenkymmenen finanssialan toimijan 

tekemässä raportissa vuonna 2004. Raportilla vastattiin silloisen YK:n pääsihteerin 

Kofi Annanin esittämään pyyntöön. (Gillan ym., 2021.) Tämä raportti on nimeltään 

”Who Cares Wins”. Raportin nimi viittaa siihen, että voittajina pidetään toimijoita ja 

tahoja, jotka välittävät. Raportin osapuolet, finanssialan toimijat yhdeksästä eri 

maasta, hallitsivat tuolloin yli kuuden biljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä varoja ja 

pääomaa markkinoilla. Osapuolet ovat edelleen hyvin merkittäviä toimijoita 

markkinoilla. Kyseisillä toimijoilla ja koko finanssisektorilla on tärkeä rooli 

vastuullisuuden kehittämisessä. Raportin tavoitteena oli herätellä kaikkia alan 

toimijoita sisällyttämään vastuullisuus osaksi liiketoimintaa sekä yhtenäistämään 

vastuullisuuteen liittyviä toimintamalleja. Raportin osapuolet sitoutuivat kehittämään 

sekä organisaationa että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toimenpiteitä ESG:n 

kaikilla osa-alueilla. (Financial Sector Initiative, 2004.)  

Jo tuolloin tunnistettiin, että ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan 

liittyviin tekijöihin tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Raportin päämäärät 

voidaan tiivistää neljään tavoitteeseen. Ensimmäisenä tavoitteena on luoda 

vahvemmat ja kestävämmät markkinat finanssisektorilla. Toisena tavoitteena on saada 

osapuolet osallistumaan laajasti kestävään kehitykseen. Kolmas kohta on saada 

osapuolet sekä tunnistamaan että ymmärtämään heitä koskettavat sidosryhmät. 

Viimeisenä kohtana on luoda tätä kautta parempi luottamus finanssialan toimijoihin. 

(Financial Sector Initiative, 2004.) 



 

  

20 

2.2.2 UNEP FI 2019: Vastuullisen pankkitoiminnan perusteet 

Vuonna 2019 YK:n alla toimiva United Nations Environment Programme Finance 

Initiative (UNEP FI) julkaisi vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet (UNEP FI, 

2019). Yhteisön tavoitteena on pitää yllä vaikuttavaa yhteisöä, jonka sisällä 

finanssialan toimijat voivat jakaa tehokkaasti tietoa toisilleen. Lisäksi tavoitteena on 

yhdistää finanssialan toimijoiden ääni yhdeksi, kun päätetään alaa koskevista 

säännöksistä. (UNEP FI Annual Overview, 2019.) Vastuullisen pankkitoiminnan 

periaatteet kehitettiin, koska haluttiin selkiyttää pankkien roolia vastuullisuuden 

edistämisessä yhteiskunnassa. Pankin tulee pystyä osoittamaan, millä tavoin se edistää 

vastuullisuutta ja kestävän liiketoiminnan kehitystä yhteiskunnassa. Periaatteiden 

ajatellaan tuovan tukea pankeille oman toimintansa ohjaamiseen kohti YK:n asettamia 

kriteerejä. Globaalisti tähän sitoutui yhteensä 130 pankkia allekirjoittamalla asetetut 

periaatteet. Periaatteiden tavoitteena on ohjata pankkien toimintaa kohti kestävän 

kehityksen mukaisia toimintamalleja. (UNEP FI, 2019.) Kokonaisuus sisältää 

yhteensä kuusi pankkien vastuullista toimintaa ohjaavaa periaatetta (UNEP FI, 2019), 

jotka on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 2).  

 

Kuvio 2. Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet. Mukaillen UNEP FI (2019).  

Yhdenmukaisuus käsittää pankin sitoutumisen kohdistaa liiketoimintaansa siten, että 

se tukee niin YK:n kestävän kehityksen kuin kansallisia tavoitteita vastuullisuuden 

suhteen. Tämän lisäksi pankki sitoutuu ottamaan huomioon mahdolliset yksilön 

tarpeet. Tarkoituksena on saavuttaa tilanne, jossa globaalisti pankkien toiminta olisi 

yhdenmukaisen vastuullista. Vaikutukset ja tavoitteiden asettaminen puolestaan 

tarkoittaa sitä, että pankki pyrkii samanaikaisesti sekä kasvattamaan positiivisia että 
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vähentämään negatiivisia vaikutuksia, mitä liiketoiminnasta muodostuu omassa 

toimintaympäristössään. Kolmas periaate, asiakkaat, viittaa vastuulliseen palveluun ja 

tämän edistämiseen entisestään myös tulevaisuudessa. Proaktiivinen yhteistyö 

tärkeimpien sidosryhmien kanssa yhteiskunnan asettamien vastuullisuustavoitteiden 

saavuttamiseksi muodostaa neljännen periaatteen. Hallinnolla ja kulttuurilla viitataan 

siihen, että periaatteet allekirjoittanut sitoutuu jalkauttamaan nämä vahvasti omaan 

hallintotapoihinsa sekä ottamaan nämä huomioon pankin kulttuurin rakentamisessa. 

Avoimuuden ja seurattavuuden periaate velvoittaa pankin arvioimaan omaa 

suoriutumistaan avoimesti ja raportoimaan tuloksista läpinäkyvästi ottaen huomioon 

niin positiiviset kuin negatiiviset vaikutukset. (UNEP FI, 2019.)  

2.2.3 Nykyasema 

ESG on kehittynyt nykyasemaansa monien vaihteiden kautta ja se jatkaa kehitystään 

yhä edelleen. ESG:n asema vahvistuu tulevaisuudessa entisestään. Erilaiset 

viranomaiset ja tahot kehittävät parhaillaan ESG:hen liittyviä säännöksiä tarkemmaksi 

sekä laajemmaksi. (EBA Report, 2021.) Koronaviruspandemia on hidastanut 

finanssialan toimijoiden vastuullisuustavoitteiden saavuttamista Pariisin 

ilmastosopimuksen mukaisesti. Pandemia muistutti pankkeja siitä, kuinka tärkeässä 

roolissa ne ovat koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Pandemia on osoittanut, 

miksi ESG:hen tulee kiinnittää huomiota pankkien toiminnassa. UNEP FI arvioi, että 

talouden palatessa pandemian jälkeen uomiinsa, on pankeilla mahdollisuus edistää 

vastuullisen rahoituksen kehittymistä ja tällä tavoin edistää osaltaan talouden 

palautumista entistä paremmin. (UNEP FI Annual Overview, 2020.)  

Pankkien näkökulmasta on tärkeää, että ESG:hen liittyvät kriteerit määritellään 

mahdollisimman selkeästi. Esimerkiksi yritysrahoituksen näkökulmasta olisi 

oleellista, että pankeille kehitetään selkeä ohjeistus, jonka avulla ne voivat arvioida 

yrityksen vastuullisuutta ESG:n kategorioiden mukaisesti. Toistaiseksi tämä on 

perustunut osaltaan vapaaehtoisuuteen ja pankkien omiin tapoihin toteuttaa 

vastuullisuuden analysointia. (Gelder & Stichele, 2011.) Tätä haastetta silmällä pitäen 

Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) julkaisi vuonna 

2021 raportin ESG:hen, sen johtamiseen ja valvontaan liittyen. Raportin tavoitteena 

on määritellä ESG sekä siihen liittyviä riskejä. Raportti kehitettiin finanssisektorin 
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toimijoiden pyynnöstä selkiyttää viranomaistahon puolelta heidän näkemyksensä 

ESG:stä. EBA:n mukaan ESG tulee huomioida osana pankin strategiaa, joka auttaa 

pankkeja välttämään mahdollisia tulevaisuuden riskejä niin lyhyellä kuin pitkällä 

aikavälillä. Raportissa suositellaan pankkeja kiinnittämään ESG:hen liittyen erityistä 

huomiota kolmella osa-alueella: liiketoimintastrategia, riskienhallinta ja hallinto. ESG 

tuo tulevaisuudessa mukanaan monia erilaisia haasteita. Kolme ESG:n tekijää tulisi 

huomioida olennaisena osana pankin liiketoimintaa mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa. Raportin pohjalta EBA aikoo lähitulevaisuudessa kehittää tarkemmat 

standardit ja ohjeet liittyen ESG:hen sekä sen johtamiseen. (EBA Report, 2021.)  

2.3 ESG ja CSR – yhteneväisyydet sekä erot  

ESG ilmiönä muistuttaa hyvin vahvasti CSR:ää, joka muodostuu termeistä corporate 

social responsibility (Gillan ym., 2021). CSR:n juuret yltävät 1950-luvulle, jolloin on 

löydetty ensimmäisiä merkkejä ekologisesta omatunnosta ja luonnonvarojen 

rajallisuuden tunnistamisesta (Cini & Ricci, 2018). ESG ja CSR linkitetään 

tutkimuksissa usein hyvin vahvasti toisiinsa ja niistä saatetaan puhua jopa 

synonyymeinä. Näillä kahdella termillä on kuitenkin eronsa. (Gillan ym., 2021.) 

Eroista huolimatta termit ovat pohjimmiltaan saaneet alkunsa samasta periaatteesta; 

miten yritykset kehittävät toimintamallejaan ja käytäntöjään suuntaan, jonka avulla ne 

vaikuttavat positiivisesti sekä ympäristöön että ympärillä olevaan yhteiskuntaan 

(Gupta, 2021). Sekä CSR että ESG pohjautuvat vastuullisuuteen. Nämä kolme ilmiötä 

ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa eikä niitä pysyvästi voida erottaa 

toisistaan. Ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, painottaen kuitenkin eri asioita. 

Näiden kolmen ilmiön välillä on niin kutsuttu trilemma. Tällä viitataan siihen, että 

yksikään taho ei voi yhtäaikaisesti saavuttaa kaikkia tavoitteita tai kriteereitä, joita 

vastuullisuus, CSR ja ESG asettavat liiketoiminnalle. (MacNeil & Esser, 2021). Tätä 

vuorovaikutusta on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 3).  
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Kuvio 3. Trilemma: vastuullisuus, CSR & ESG. Mukaillen MacNeil & Esser (2021).  

Kuten ESG:n kohdalla, myöskään CSR:ää ei voida yksiselitteisesti määritellä (Clark 

& Viehs, 2014). CSR:llä ei ole universaalisesti yhtä jaettua määritelmää. Se kuitenkin 

sisältää suurimmassa osassa määritelmistä vähintään sosiaaliseen vastuuseen, 

ympäristöön ja sidosryhmiin liittyvät näkökulmat. (Sila & Cek, 2017.) Se käsittää 

yrityksen velvollisuudet niin työntekijöitään kuin yleisemmin koko yhteiskuntaa 

kohtaan (Alareeni & Hamdan, 2020). CSR:n voidaan nähdä pitävän sisällään kaikki 

yrityksen tavat, kulttuurit ja prosessit, jotka joko suoraan tai välillisesti vaikuttavat 

yrityksen eri sidosryhmiin. Vaikutus voi olla taloudellinen, mutta sen ei välttämättä 

tarvitse olla sitä. (Clark & Viehs, 2014.) CSR tavoittelee, että yritykset olisivat 

vastuullisia ja avoimia yrityskansalaisia. ESG:n tavoite on tuoda nämä vastuulliset 

toimet mitattaviksi. ESG ei keskity pelkästään vastuullisten toimien filantrooppiseen 

luonteeseen, vaan se muuttaa vastuulliset toimet numeroiksi ja konkreettisiksi 

mittareiksi, joiden avulla sijoittajat ja eri sidosryhmät pystyvät arvioimaan yritystä. 

ESG tekee eri yritysten vertailusta helpompaa kuin mitä se on aiemmin ollut. Tämä on 

mahdollista CSR:n luoman pohjan myötä. (Gupta, 2021.) 

ESG ottaa huomioon kolme osa-aluetta, jotka ovat ympäristö, yhteiskuntavastuu ja 

hallintotapa. CSR puolestaan keskittyy pääasiassa yritysten yhteiskuntavastuuseen ja 

siihen, kuinka yritys pystyy osoittamaan olevansa vastuullinen yrityskansalainen. 

(Gillan ym., 2021.) CSR:n avulla selvitetään, millaisia tekoja yrityksessä tehdään 

vastuullisuutta kohtaan (Gillan ym., 2021), kun taas ESG tutkii sitä, miten vahvasti 
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vastuullisuustoimet on integroitu osaksi yritysten ydinliiketoimintaa tuoden tätä kautta 

yritykselle kilpailuetua (Alsayegh ym., 2020). Selkeän eron näiden kahden termin 

välille muodostavat hallintotapaan liittyvät näkökulmat. ESG:ssä hallintotapa on 

eriytetty omaksi osa-alueekseen, jonka kautta sitä käsitellään. CSR ei suoranaisesti 

sisällä hallintotapaan liittyviä tekijöitä, vaan se käsittelee niitä välillisesti ilmiönä, joka 

vaikuttaa yhteiskuntavastuuseen. (Gillan ym., 2021.)  

CSR on ollut suunnannäyttäjä, kun puhutaan yritysten vastuullisuudesta ja sen 

tuomisesta julki yrityksen eri sidosryhmille. Joissakin tapauksissa tällä hetkellä CSR 

voidaan nähdä yritysten markkinointikeinona tai jopa pelkkänä muodollisena eleenä, 

niin sanottuna ”pakollisena pahana”. (Gupta, 2021.) ESG ei anna tälle sijaa, koska se 

pohjautuu vastuullisuuden aitoon sisällyttämiseen osaksi yrityksen liiketoimintamallia 

ja täten vaikuttaen yrityksen toimintaan kaikilla osa-alueilla (Gillan ym., 2021). ESG 

on selkeästi jakautunut kolmeen osa-alueeseen, joilla se tarkastelee ja mittaa yrityksen 

vastuullisuutta. ESG tarjoaa sidosryhmille mahdollisuuden arvioida yrityksen 

vastuullisuustoimien laajuutta ja laatua. Tämän arvion perusteella osapuolet voivat 

muodostaa kokonaiskuvan yrityksen CSR:n tasosta. ESG ikään kuin syventyy 

tarkemmin näihin toimiin ja tuo ne mitattavaksi, kun taas CSR käsittelee teemaa 

yleisemmällä tasolla. (Clark & Viehs, 2014.) Näiden kahden termin välillä on 

kuitenkin vahva yhteys, sillä yrityksen CSR-toimet vaikuttavat merkittävästi sen ESG-

tunnuslukuihin (Cini & Ricci, 2018).  

2.4 ESG osaksi liiketoimintamallia 

Yrityksen johtoryhmän ja hallituksen päätöksillä sekä tahtotilalla on vaikutusta siihen, 

millä tasolla yrityksen ESG-toimet ovat. Ylin johto päättää yrityksen strategisista 

valinnoista sekä siitä, mihin suuntaan yrityskulttuuria halutaan rakentaa. Yritysten 

tulisi ottaa huomioon päätöksiä tehdessään niiden vaikutukset pitkällä aikavälillä sekä 

ympäristölle, yhteiskunnalle kuin sen työntekijöille. Yrityksen teoilla on vaikutusta 

muun muassa ilmastonmuutokseen. Tästä syystä erilaiset asiantuntijaryhmät ovat 

suositelleet erityisesti pankkeja ottamaan nämä riskit huomioon ja integroimaan ne 

osaksi organisaation strategiaa ja liiketoimintamallia. (Birindelli ym., 2018.) Pankeilla 

on taas mahdollisuus vaikuttaa yrittäjien liiketoimintamalleihin, sillä pankki pystyy 
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vaikuttamaan rahoituksen saamiseen ja tätä kautta yrittäjän toiminnan 

käynnistämiseen tai kehittämiseen. (Ziolo ym., 2020.)  

Liiketoimintamallilla yritys pystyy viestimään monimutkaisen liikeidean 

yksinkertaisella ja selkeällä tavalla eri sidosryhmille, erityisesti sijoittajille. On 

todettu, että vastuullisuuden integroiminen osaksi liiketoimintamallia selkeyttää 

vastuullisuustavoitteet myös yritykselle ja edistää tavoitteiden saavuttamista. 

(Nosratabadi ym., 2019.) Jotta yrityksen vastuullisuustavoitteet voidaan sisällyttää 

osaksi liiketoimintamallia, se vaatii yrityksen johdolta osaamista vastuullisuuteen 

liittyen. Tämä osaaminen on olennaista, mutta toistaiseksi tarvittava osaamistaso 

puuttuu vielä monien organisaatioiden johtoryhmistä sekä hallituksista. Tarvittavan 

osaamisen saavuttamista voidaan vauhdittaa esimerkiksi pankkien osalta 

valvontaviranomaisten myöntämällä vahvistuksella, jossa todetaan johtoryhmän 

todistaneen omaavansa riittävän osaamisen vastuullisuuteen liittyvistä teemoista. 

(Birindelli ym., 2018.)  

ESG:n integroiminen osaksi yrityksen ydinliiketoimintaa antaa kahden vahvan 

signaalin yrityksestä markkinoille ja eritoten sijoittajille. Ensinnäkin vastuullisuuteen 

liittyvä sääntely lisääntyy jatkuvasti, joten vastuulliset yritykset kohtaavat 

todennäköisesti merkittävästi vähemmän kustannuksia tulevaisuudessa sääntelyn 

johdosta. Tämä johtuu siitä, että näiden yritysten toimet ylittävät reippaasti nykyisen 

sääntelyn asettamat kriteerit. Toiseksi nämä yritykset osoittavat, että he osaavat 

huomioida sääntelyn ennen kilpailijoitaan, joka taas osoittaa yrityksen kyvyn sisäistää 

parhaat toimintatavat dynaamisesti osaksi yrityksen rutiineja. (Buallay, 2018.)   

2.5 Keinoja ESG-toiminnan edistämiseen 

ESG tarjoaa erittäin tärkeää tietoa yrityksen johdolle (Tarmuji ym., 2016). Johtajan 

tehtävänä on tehdä päätöksiä, jotka ovat kannattavia yrityksen toiminnalle. ESG on 

ikään kuin yksi uusi näkökulma, joka yrityksen johdon tulee ottaa toiminnassaan 

huomioon. (Syed, 2017.) Yrityksen johdolla tulee olla käytössään oikea-aikaista ja 

tarpeeksi laajaa dataa yrityksen suoriutumisesta. Tämän avulla johto pystyy 

suunnittelemaan yrityksen suuntaa ja ennustamaan mahdollisia riskejä, joita yritys 

tulee toimialallaan kohtaamaan. Yrityksissä, joissa ESG on vahvalla pohjalla ja sitä 
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käytetään tukemaan päätöksentekoa, on johdolla useimmiten parempi käsitys 

toimialansa pitkän aikavälin strategisista haasteista. Tämä vaikuttaa siihen, että johtaja 

pystyy johtamaan yritystään pidemmällä tähtäimellä ja tekemään päätöksiä, joilla 

varmistetaan yrityksen vastuullisuus sekä menestyminen myös tulevaisuudessa. 

Vastuullinen ESG:n johtaminen edistää yrityksen moraalista asemaa yhteiskunnassa 

ja siten vahvistaa sekä ympäröivän yhteisön, että sidosryhmien luottamusta yritystä 

kohtaan. (Tarmuji ym., 2016.)  

Johtoryhmällä ja yksittäisellä johtajalla on merkitystä ESG:hen liittyvien teemojen 

edistämiseen organisaatiossa (Birindelli ym., 2018). ESG:n näkökulmasta on 

vaikutusta, millaiset raamit organisaatiossa on kehitetty johtamisen suhteen. Johtajien 

toimintaan vaikuttaa vahvasti myös alan käytännöt. Kuten aiemmin on mainittu, niin 

sanotuilla ”puhtailla” tai ”vihreillä” aloilla johtajat usein nostavat esiin organisaation 

ympäristöllisiä vaikutuksia, kun taas ”likaisilla” tai ”ruskeilla” aloilla johtajat 

keskittävät ESG-toimet yhteiskuntavastuullisuuteen ja yrityksen sosiaaliseen rooliin. 

(Gillan ym., 2021.) 

Tänä päivänä yksi merkittävä tekijä, joka vaikuttaa johtajan suhtautumiseen ESG:hen 

liittyen, on kuitenkin edelleen yrityksen taloudellinen tilanne ja täten käytettävissä 

oleva budjetti (Gillan ym., 2021). ESG:hen liittyvien strategioiden implementointi on 

usein kallista ja tämä on yksi syy, miksi osa yrityksistä eivät ole ottaneet ESG:tä osaksi 

liiketoimintaansa (Starks ym., 2017). Yrityksen budjetin lisäksi johtajan palkka ja 

siihen liittyvät sopimukset vaikuttavat oleellisesti johtajan vastuullisuustoimien 

laatuun ja määrään (Gillan ym., 2021). Jos ESG-tuloksella ja vastuullisuustoimilla ei 

ole merkitystä johtajan palkkaan, niin johtajat tyypillisesti eivät investoi juurikaan 

vastuullisuuteen (Ferrel ym., 2016). Yksi keino välttää tämä on esimerkiksi hallituksen 

neuvottelemat sopimukset johtajan palkan määräytymisestä siten, että se on osaksi 

linkitetty optimaalisen ESG-tason saavuttamiseen (Gillan ym., 2021) ja optimaalisesta 

tasosta poikkeaminen vaikuttaa suoraan johtajan palkitsemiseen (Jian & Lee, 2015). 

Myös Euroopan keskuspankki on ottanut tähän kantaa. Euroopan keskuspankin 

mukaan pankkien tulee suunnitella palkitsemisjärjestelmät siten, että ne kannustavat 

kohti vastuullisempia ilmasto- ja ympäristötoimia (Ilmasto- ja ympäristöriskien 

hallintaopas, 2020).  
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Yksi tapa edistää pankkien ja muiden yritysten ESG-toimintaa on pitää huolta, että 

johtoryhmässä on eri sukupuolen edustajia. Erityisesti naisten mukanaolo 

johtoryhmässä usein merkitsee sitä, että ESG-toimintaan on kiinnitetty enemmän 

huomiota. (Birindelli ym., 2018.) Niissä S&P 500 -listalla olevissa monikansallisissa 

yhtiöissä, joissa on toimitusjohtajana nainen, myös yritysvastuu on integroitu 

vahvemmin osaksi yrityksen toimintamalleja ja täten yrityksen ESG-tulos on ollut 

parempi (Gillan ym., 2021). Eri tekijät vaikuttavat siihen, miksi naiset ottavat 

vastuullisuuden vahvemmin huomioon organisaation johtamisessa. Tähän vaikuttavat 

naisten koulutustausta ja uravalinnat. Naisten johtamistyyli sisältää usein osallistavaa 

kommunikaatiota ja täten naiset kiinnittävät paljon huomiota eri sidosryhmien 

tarpeisiin. Yksi erottava tekijä ovat arvot. Vastuullisuus ja muiden huomioon 

ottaminen ovat usein naisjohtajilla heidän toimintaansa vahvasti ohjaavia arvoja, kun 

taas miesjohtajilla nämä teemat eivät ole yhtä usein ohjaamassa päätöksentekoa. 

Vähintään kolmen naisen mukanaolo yrityksen johtoryhmässä on osoitettu muuttavan 

ryhmädynamiikkaa ja lisäävän johtoryhmän aktiivisuutta. Vastuullisuuden 

näkökulmasta naisten osallisuus johtoryhmässä on myös vähentänyt ympäristöön ja 

vastuullisuuteen kohdistuvien lakirikkomusten sekä oikeudenkäyntiin joutumisen 

todennäköisyyttä. (Birindelli ym., 2018.)  

Johtoryhmän ja hallituksen moninaisuuden on todettu edistävän yrityksen 

suoriutumista ESG:n näkökulmasta. Yritysjohtajilla on usein laajat sosiaaliset 

verkostot. Sosiaaliset verkostot heijastuvat myös yrityksen hallitustyöskentelyyn. 

Vastuullisuuden ja tehokkaiden strategisten päätösten näkökulmasta olisi tärkeää, että 

päätöksistä vastaavat elimet muodostuvat ihmisistä, joiden työ- ja koulutustaustat 

eroavat toisistaan. Tämä parantaa tehtyjen päätösten laatua esimerkiksi juuri ESG:n 

osalta. (Harjoto & Wang, 2020.) Sosiaalisten verkostojen (Harjoto & Wang, 2020) ja 

sukupuolen lisäksi johtajan iän (Gillan ym., 2021) sekä itsevarmuuden tason, on 

todettu linkittyvän yrityksen ESG-tulokseen (McCarthy ym., 2017). Mitä nuorempi 

johtaja on kyseessä, sitä todennäköisemmin yrityksen ESG-tulos on hyvällä tasolla 

(Gillan ym., 2021). Kun mitataan yrityksen ESG:tä, arvioidaan yrityksen varautumista 

riskeihin ja niihin liittyviä osatekijöitä. Mikäli yrityksen johtaja on erityisen itsevarma, 

jopa liian itsevarma, yrityksen toiminnasta usein puuttuu varautuminen mahdollisiin 

riskeihin. (McCarthy ym., 2017.) Tämä voi selittää, miksi hyvin itsevarmojen johtajien 

yritysten ESG-tulokset ovat hieman alhaisemmat (Gillan ym., 2021). 
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ESG:n yhteiskuntavastuuseen liittyvä osa-alue huomioi, kuinka vastuullinen 

työnantaja yritys on omille työntekijöilleen. Tähän liittyy vahvasti teemana 

työntekijäystävällisyys. (Gillan ym., 2021.) On tunnistettu, että mikäli johtajan 

alaisina on ihmisiä, jotka asuvat maantieteellisesti johtajan lähellä, tätä 

työntekijäystävällisemmin sekä johtaja että organisaatio yleisemmin toimivat. Johtaja 

henkilökohtaisesti kokee työntekijöiden, jotka asuvat samalla paikkakunnalla tai 

muuten lähellä, irtisanomisen ja vastuuttoman kohtelun hankalammaksi. (Landier ym., 

2007.) Tämä korostuu erityisesti pienemmillä paikkakunnilla, jossa johtajan alainen 

saattaa olla samaan aikaan myös hänen naapurinsa. Se voi toimia ESG:tä edistävänä 

tekijänä yhteiskuntavastuun näkökulmasta. (Gillan ym., 2021.)  

Yksi keino edistää ESG-tavoitteita on huolehtia hallituksen rakenteesta ja johtajien 

taustoista. Itsenäiset johtajat, jotka eivät ole itse yrityksen operatiivisessa toiminnassa 

mukana, pystyvät arvioimaan yrityksen johtamista ja toimintamalleja 

kokonaisvaltaisemmin. He pystyvät tunnistamaan kehityskohteet selvemmin myös 

ESG:n näkökulmasta. Mitä itsenäisempi yrityksen hallitus on, sitä paremmin pystytään 

välttämään erilaisten ristiriitojen syntymistä eri sidosryhmien välille. Pankkien 

kontekstista Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) on linjannut, että 

pankkien hallituksien tulee muodostua riittävästä määrästä itsenäisiä johtajia. Tällä 

tavoin pyritään varmistamaan hallituksen kyky valvoa ja ohjata tehokkaasti pankin 

toimintaa. Hallituksen koolla on vaikutusta yrityksen suoriutumiseen niin 

liiketoiminnallisesti kuin ESG-mittarien näkökulmasta. Pankkeihin kohdistuu reilusti 

erilaista sääntelyä ja useimmat pankit ovat kooltaan isoja sekä toiminnaltaan 

moninaisia. Hallituksen koon tulisi olla tarpeeksi iso, jotta pystytään varmistamaan 

erilaisten sidosryhmien huomiointi ja toimintamallien kehittäminen ESG:n 

näkökulmasta. (Birindelli ym., 2018.)  

Yksi esimerkki, joka viittaa yrityksen ottavan sen asettamat ESG-tavoitteet tosissaan, 

on vastuullisuuskomitean tai työryhmän perustaminen. Organisaatioissa, joissa on 

perustettu erillinen vastuullisuusasioista vastaava työryhmä, on huomattu selkeää 

kehitystä aiempaan. Työryhmä toimii tyypillisesti ylimmän johdon ja erilaisten 

sidosryhmien välissä. Työryhmän tehtävänä on raportoida erilaisia tarpeita, mitä eri 

tilanteissa on noussut esiin ja tuoda nämä johdon tietoisuuteen. Työryhmä on ajan 

tasalla niin ESG-sääntelystä kuin eri tavoista millä sitä voidaan edistää. Työryhmän 
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perustaminen on vaikuttanut positiivisesti yrityksen ESG-suoriutumiseen. (Birindelli 

ym., 2018.)   

2.6 ESG-riskit ja niiden mahdolliset vaikutukset pankin toimintaan 

ESG:n osa-alueisiin kohdistuu erilaisia riskejä, jotka vaikuttavat osaltaan yrityksen 

toimintaan. Tästä syystä toimijoiden tulisi kiinnittää näihin riskeihin huomiota, jotta 

niiden vaikutuksia voidaan minimoida. (Gillan ym., 2021.) Kun puhutaan ESG:n 

kolmesta tekijästä (ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hallintotapa), voidaan näitä osa-

alueita tarkastella joko positiivisten tai negatiivisten seurausten kautta. ESG-riskeistä 

puhuttaessa keskitytään negatiivisiin seurauksiin, jotka ilmentyvät esimerkiksi 

vastapuolen toiminnan seurauksena tai omien sijoitettujen varojen kautta. Pankkien 

näkökulmasta ESG-riskeillä on negatiivisia taloudellisia vaikutuksia pankin 

toimintaan. ESG-riskeillä voi olla myös makroekonomisia seurauksia koko 

yhteiskuntaan, esimerkiksi vaikuttaen työn tuottavuuteen tai valtion talouteen. (EBA 

Report, 2021.)  

ESG-riskien syntymistä voidaan tarkastella kahdella tavalla. Riskit voidaan ajatella 

muodostuvan muiden osapuolten toiminnasta, jolloin riskejä tarkastellaan 

ulkopuolelta sisään -periaatteen (outside-in perspective) mukaisesti. Toinen 

näkökulma on käsitellä ESG-riskejä niin, että ne syntyvät instituution tai yrityksen 

oman toiminnan seurauksena, jolloin puhutaan riskien syntymisestä sisältä ulospäin -

periaatteen (inside-out perspective) mukaisesti. Pankeille tämä tarkoittaa sijoitettujen 

varojen kautta tapahtuvia negatiivisia seurauksia. (EBA Report, 2021.) Tätä 

ajatusmallia selventää alla oleva kuvio (kuvio 4).  
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Kuvio 4. ESG-riskit: Ulkopuolelta sisään ja sisäpuolelta ulospäin -periaatteet. Mukaillen EBA Report 

(2021).  

Kuviossa 4 tuodaan esille, kuinka riskejä voidaan tarkastella jokaisen ESG:n tekijän 

kautta. Ympäristöön liittyvät riskit käsittävät kaikki negatiiviset seuraukset, joita 

toiminnasta on ympäristölle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yrityksen toiminta 

edistää ilmastonmuutosta tai muulla tavoin saastuttaa ja vahingoittaa ympäristön 

monimuotoisuutta. Ympäristöön vaikuttavat riskit jaetaan kahteen kategoriaan, jotka 

ovat fyysiset riskit ja siirtymäriskit. Fyysisillä riskeillä tarkoitetaan konkreettisia ja 

fyysisiä seurauksia, joita ilmanmuutoksen eteneminen tuo mukanaan. Fyysiset riskit 

voidaan jakaa akuutteihin riskeihin, kuten yllättäviin luonnonkatastrofeihin sekä 

kroonisiin riskeihin, joilla tarkoitetaan asteittain tapahtuvaa muutosta ilmastossa ja 

säässä. Pankin näkökulmasta fyysiset riskit vaikuttavat asiakkaiden taloudelliseen 

tilanteeseen. Luonnonkatastrofi voi aiheuttaa suuria haasteita yritysten toimintaan ja 

täten kasvattaa niiden luottoriskiä tai tuhota ihmisten koteja, jolloin pankin 

vakuustilanne järkkyy olennaisesti. Siirtymäriski viittaa niihin mahdollisiin riskeihin, 

joita voi syntyä prosessin myötä, kun yhteiskunta ja yritykset sopeuttavat toimintaansa 

kohti ympäristöllisesti vastuullisempaa taloutta. Siirtymäriskeihin vaikuttavat 

erityisesti politiikka ja sääntely, teknologia sekä asiakaskäyttäytymisessä tapahtuvat 

muutokset. Tiukentuva sääntely voi asettaa uusia vaatimuksia esimerkiksi kiinteistöjen 

energiankäytölle tai vaikuttaa korkeasti saastuttavien alojen työpaikkojen määrään 

tulevaisuudessa. Kiinteistöjen vakuusarvoa voidaan alentaa, mikäli sen 
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energiaratkaisut eivät täytä vaadittuja standardeja ja tämä vaikuttaisi jälleen pankin 

vakuustilanteeseen. (EBA Report, 2021.)  

Yhteiskuntavastuuseen liittyviin riskeihin voidaan tunnistaa useita eri tekijöitä, jotka 

ovat yhteydessä ESG:n muihin osa-alueisiin. Esimerkiksi luonnonkatastrofi tai veden 

saannin heikentyminen voivat asettaa ihmiset alttiiksi merkittäville 

yhteiskuntavastuullisille riskeille. Sosiaalisesti köyhiin alueisiin usein kohdistuu myös 

reilusti ympäristöön liittyviä riskejä. Globaalisti kiinnitetään aiempaa enemmän 

huomiota ihmisoikeuksiin ja työoloihin. Tällä hetkellä vielä suurella osalla yrityksistä 

on tuotantoketjuissaan yrityksiä, jotka toimivat markkinoilla, joissa käytännöt eivät 

ole kunnossa. Kun näitä tulevaisuudessa korjataan entistä enemmän, tulevat yritysten 

kustannukset todennäköisesti merkittävästi nousemaan. Tämä vaikuttaa yritysten 

taloudelliseen asemaan. Pankkien näkökulmasta vaikutukset todennäköisesti 

näkyisivät isoimmissa kansainvälisissä yritysasiakkaissa ja heihin kohdistuvissa 

luottoriskeissä. (EBA Report, 2021.)  

Hallintotapaan kohdistuvat riskit muodostuvat usein ympäristöllisten ja sosiaalisten 

riskien puutteellisesta johtamisesta sekä hyvän hallintotavan noudattamatta 

jättämisestä. Kun puhutaan hallintotapaan liittyvistä riskeistä, joita pankkeihin 

liitetään, voidaan mainita esimerkiksi vaillinaiset toimenpiteet rahanpesun estämiseen 

liittyen. Tästä voi seurata selkeitä negatiivisia taloudellisia vaikutuksia pankille. 

Mikäli heikko hallintotapa päätyy julkiseen tietoon, vaikutukset voivat heijastua 

pankin maineeseen ja markkina-asemaan. (EBA Report, 2021.)  
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3 VASTUULLINEN JOHTAJUUS 

Luvussa tuodaan esiin vastuullisen johtajuuden ilmiö. Jotta toimenpiteet saadaan 

implementoitua käytäntöön, tarvitaan johtajuutta. Alkuvaiheessa yrityksen 

vastuullisuudesta puhuttaessa johtamisen merkitykseen ei kiinnitetty huomiota. Niin 

ESG:tä kuin yleisesti vastuullisuustavoitteita käsiteltäessä, johtamisen ja johtajien 

vaikutusta ei voida sivuuttaa. Johtajat ovat avainasemassa vaikuttamassa siihen, miten 

ja millaisia toimenpiteitä organisaatioissa tehdään vastuullisempien toimintatapojen 

puolesta. (Waldman ym., 2020.) Vastuullista johtajuutta vaaditaan, jotta vastuullisia 

toimintatapoja saadaan implementoitua yritykseen (Pless ym., 2012). 

Vastuullisuudelle oli tarvetta myös johtamisen teorioissa. Vastuullisuus puuttui 

aiemmin johtamisen teorioista ja tämä heijastui käytäntöön. Vastuuton johtajuus oli 

yksi tekijöistä, joka vaikutti vuoden 2008 finanssikriisin syntyyn. (Pless & Maak, 

2011.) Useat kansainväliset yritykset ovat joutuneet osaksi skandaalia ja kohdanneet 

reiluja taloudellisia tappioita vastuuttoman johtajuuden seurauksena (Waldman & 

Galvin, 2008). Näiden myötä on ymmärretty, että vastuullista johtajuutta tulee kehittää 

eteenpäin globaalisti. Muutos vaatii systemaattista työtä niin yksilön kuin 

yhteiskunnan tasolla. (Pless & Maak, 2011.)  

3.1 Vastuullinen johtajuus ja sen periaatteet 

Vastuullinen johtajuus (responsible leadership) pohjautuu sosiaalisen vastuun ja 

johtajuuden teemoihin (Waldman, 2011). Vastuullisella johtajuudella tarkoitetaan 

johtajan sisäistämää ajatusmallia, jonka tavoitteena on ottaa huomioon sidosryhmien 

erilaiset tarpeet ja pyrkiä saavuttamaan nämä tarpeet (Waldman ym., 2020). 

Perinteisen johtaja-alainen–asetelman sijaan, vastuullinen johtajuus perustuu 

asetelmaan johtajan ja sidosryhmän välillä (Pless & Maak, 2011). Johtajan nähdään 

olevan vastuussa eri sidosryhmien tarpeista tasa-arvoisesti; työntekijöiden, 

osakkeenomistajien, toimintaympäristön ja yhteisön tarpeiden tulisi olla samalla 

viivalla (Waldman, 2011). Vastuullinen johtajuus pohjautuu johtajan ja sidosryhmän 

jakamaan yhteiseen ymmärrykseen sekä tavoitteeseen. Tämän tavoitteen kautta 

pyritään kasvattamaan osapuolten sitoutumista vastuullisten arvojen ja 

yhteiskunnallisen muutoksen saavuttamiseen. (Pless & Maak, 2011.) Vastuullinen 

johtajuus ei rajaa yksiselitteisesti kohdetta tai tapaa johtamiselle. Tämän seurauksena 
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vastuullinen johtajuus voi kohdistua moniin eri tahoihin ja monin eri keinoin. (Pless 

ym., 2012.) Vastuullisella johtajalla tulee olla kyvykkyyksiä sisällyttää useampia 

tekijöitä ja tahoja osaksi päätöksentekoprosessiaan kuin aiemmin (Marques & Gomes, 

2020). Maailma, jossa yritykset tänä päivänä toimivat, on entistä linkittyneempi ja 

avoimempi. Yritykset eivät ole vastuussa vain omasta toiminnastaan, vaan niiden tulee 

ottaa huomioon yhä useammat eri sidosryhmät. Vastuullinen johtaja ymmärtää tämän 

tilanteen. Vastuullinen johtaja rakentaa kestäviä suhteita sidosryhmien kanssa ja 

edistää vastuullisen yrityskansalaisuuden toteutumista, niin organisaation sisällä kuin 

sen ulkopuolella. (Pless & Maak, 2011.)  

Vastuullinen johtajuus linkittyy hyvin vahvasti myös muihin arvoihin pohjautuviin 

johtamisen teorioihin (Haque ym., 2019), kuten palvelevaan johtajuuteen (servant 

leadership). Palveleva johtajuus pohjautuu syvästi muiden tarpeiden tunnistamiseen ja 

ymmärtämiseen. (Waldman ym., 2020.) Transformationaalinen johtajuus 

(transformational leadership) pyrkii kasvattamaan luottamusta alaisten joukossa, 

jonka avulla organisaation tavoitteet saavutettaisiin ja alaisten suoriutuminen 

parantuisi. Autenttinen johtajuus (authentic leadership) korostaa olemaan oma itsensä 

organisaation kontekstissa. (Pless & Maak, 2011.) Tavoitteena on kasvattaa 

itsetuntemusta ja täten edistää positiivista käyttäytymistä organisaatiossa. Eettinen 

johtajuus (ethical leadership) perustuu normatiivisesti hyväksytyn käytöksen 

edistämiseen työntekijöiden keskuudessa muun muassa kahdensuuntaisen 

kommunikaation ja päätöksenteon avulla.  (Miska & Mendenhall, 2018.) Eettinen 

johtajuus käsittää myös näkemyksen siitä, mikä on hyväksyttyä käytöstä johtajien 

toimesta ja millaista käytöstä johtajien tulisi toiminnassaan edistää (Hind ym., 2009).  

Vastuullinen johtajuus kuitenkin eroaa muista teorioista. Muut teoriat eivät ota 

vastuullisuutta huomioon (Haque ym., 2019) ja täten ne eivät täysin vastaa tämän 

hetken johtajuuteen liittyviin tarpeisiin (Voegtlin ym., 2012). Vastuullinen johtajuus 

keskittyy positiiviseen muutokseen, yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin tavoitteisiin 

sekä kestävään arvon tuottamiseen. Vastuullinen johtajuus ottaa huomioon niin 

organisaation sisäiset kuin ulkopuoliset sidosryhmät. Muut teoriat keskittyvät 

organisaation sisäisiin sidosryhmiin ja määrittelevät nämä kapeammin keskittyen 

usein näkökulmaan alaisista. (Miska & Mendenhall, 2018.) Tärkeä ero myös muihin 

teorioihin on se, että vastuullinen johtajuus ei keskity tehokkuuden korostamiseen, 
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vaan se ottaa huomioon yrityksen yhteiskunnallisten tehtävän ja tarkoituksen (Pless & 

Maak, 2011).   

Vastuullinen johtajuus sisältää erilaisia lähestymistapoja (Waldman ym., 2020). 

Jokainen johtaja käsittää vastuullisen johtamisen hieman omalla tavallaan. Täten 

vastuullinen johtajuus ilmentyy eri tavalla eri johtajien toimesta. Myös alaiset kokevat 

vastuullisen johtajuuden kukin eri tavoin. (Pless ym., 2012.) Kaksi tunnetuinta 

ilmentymää yritysmaailmassa ovat srategi (taloudellinen lähestymistapa) ja 

integraattori (sidosryhmiin pohjautuva lähestymistapa) (Waldman ym., 2020; 

Waldman & Galvin, 2008). Ensimmäinen ilmentymä pohjautuu yrityksen intressiin 

pitää yllä mahdollisimman hyvää imagoa (Waldman ym., 2020) ja saavuttaa 

taloudellista hyötyä lyhyellä aikavälillä (Pless ym., 2012). Päätökset perustuvat 

vahvasti taloudellisiin faktoihin ja kuluihin. Strategiselle lähestymistavalle tyypillistä 

on ottaa huomioon ainoastaan osakkeenomistajien etu ja vastuullisuuspäätökset 

tehdään heitä ajatellen. (Waldman ym., 2020.) Jos vastuullisten toimien toteuttaminen 

pohjautuu täysin taloudellisiin lähtökohtiin, voi tämä aiheuttaa haasteita yksittäiselle 

johtajalle. Vastuullisten toimien tuomat taloudelliset hyödyt ja kulut voivat olla erittäin 

vaikea ennustaa etukäteen. (Pless ym., 2012.) Integraattori puolestaan lähestyy 

vastuullista johtajuutta etiikan keinoin. Tämä ilmentymä pyrkii ottamaan huomioon 

kaikki mahdolliset sidosryhmät, joita yrityksen toiminta koskettaa. Pyrkimys 

vastuullisuuteen pohjautuu autenttiseen tarpeeseen eikä huoleen imagon 

ylläpitämisestä. (Walman ym., 2020.) Autenttinen tarve kumpuaa organisaation tai 

yksilön arvoista (Pless ym., 2012).  

3.2 Vastuullisen johtajuuden vaikutukset 

Mikäli vastuulliset toimintamallit eivät ole osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa, 

vaatii niiden integroiminen tiettyjä kyvykkyyksiä johtajalta. Johtajan täytyy pystyä 

kyseenalaistamaan yrityksen tyypilliset prosessit ja olla avoin niiden muuttamiselle. 

Johtajan tulisi pystyä haastamaan myös tärkeitä sidosryhmiä sisäistämään uusia 

toimintatapoja. Johtajan tulee pystyä tunnistamaan eri sidosryhmien, niin sisäisten 

kuin ulkoisten, roolit ja näiden roolien merkitys kokonaisuuden kannalta. On tärkeää, 

että johtaja ymmärtää ja arvostaa ihmisten erilaisuutta sekä sitä, miten erilaiset tahot 

reagoivat muutokseen. (Hind ym., 2009.) Vastuullisuustoimien edistäminen 



 

  

35 

hankaloituu, mikäli keskijohto tai työntekijät eivät pidä ylimmän johdon toimintaa 

aitona. Tämä on monesti tilanne erityisesti yrityksissä, joissa ESG ja vastuullisuus 

eivät ole aidosti sitoutettu osaksi ydinliiketoimintaa. Tällöin ne jäävät ikään kuin 

symboliseen rooliin ja erilleen yrityksen kulttuurista. (Waldman ym., 2020.) Tämän 

välttäminen vaatii johtajan kyvykkyyden tulkita liiketoimintaympäristöä strategisesti 

(Hind ym., 2009). Vastuullisella johtajuudella on erilaisia vaikutuksia ja näitä 

vaikutuksia organisaation eri tasoilla on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 5).   

 

Kuvio 5. Vastuullisen johtajuuden vaikutukset eri tasoilla. Mukaillen Marques & Gomes (2020); Miska & 

Mendenhall (2018); Voegtlin ym., (2012).  

Vastuullisen johtajuuden vaikutuksia voidaan käsitellä kolmella eri tasolla. 

Ensimmäisenä vaikutuksia voidaan tarkastella mikrotasolla. Tämä taso käsittää muun 

muassa sidosryhmien motivaation ja työtyytyväisyyden. Kun työntekijät kokevat, että 
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heidän johtajansa käytös on vastuullista, heidän motivaationsa on todettu olevan 

paremmalla tasolla. Tämä heijastuu puolestaan myös siihen, kuinka tyytyväisiä he ovat 

työhönsä. (Marques & Gomes, 2020.) Mikrotasolla huomio keskittyy usein yksittäisiin 

johtajiin (Miska & Mendenhall, 2018). Mesotaso sisältää organisaation sisäisen 

ympäristön, kuten kulttuurin (Marques & Gomes, 2020) ja yrityksen strategian (Miska 

& Mendenhall, 2018). Johtajat pystyvät omalla vastuullisella toiminnallaan 

vaikuttamaan positiivisesti muun muassa organisaation arvojen ja toimintamallien 

syntymiseen sekä kehitykseen. Makrotasolla keskitytään organisaation ulkopuolisiin 

sidosryhmiin (Marques & Gomes, 2020) ja erityisesti vaikutuksiin yhteiskuntaa 

kohtaan (Miska & Mendenhall, 2018). Vastuullinen johtajuus heijastuu luottamuksen 

tasoon yritystä kohtaan, sen maineeseen ja poliittiseen legitimiteettiin (Marques & 

Gomes, 2020). 

Vastuullinen johtajuus ei toimi ainoastaan ESG-toimien mahdollistajana, vaan se 

toimii myös tärkeänä tekijänä osaavien työntekijöiden rekrytoinnissa yritykseen. Yhä 

enenevissä määrin työntekijät painottavat yrityksen vastuullisuutta, niin sen 

toiminnassa ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan, kuin tavassa johtaa. Jotta yritys 

pystyy kilpailemaan osaavasta työvoimasta tulevaisuudessa, tulee vastuulliseen 

johtajuuteen kiinnittää huomiota. (Waldman ym., 2020.) Vastuullinen johtajuus 

mahdollistaa vahvemman työntekijöiden sitoutuneisuuden yritystä kohtaan. 

Työntekijöiden sitoutuneisuus heijastuu vähentävästi irtisanoutumisten määrään. 

(Haque ym., 2019.)  

3.3 Vastuullisen johtajan ominaisuudet ja roolit 

Vastuullisen johtajuuden merkitys todennäköisesti kasvaa entisestään tulevaisuudessa. 

Covid-19 pandemian johdosta on noussut esiin tarve vastuulliselle johtajuudelle 

kriisitilanteessa. Vastuullinen johtajuus soveltuu hyvin kriisitilanteisiin. Sen avulla 

voidaan selittää johtajien käytöstä ja tämän käytöksen seurauksia kriisin keskellä. 

Vastuullinen johtajuus kriisitilanteessa vaatii johtajalta kykyä kasvattaa ja pitää yllä 

kestäviä suhteita sidosryhmiin. Kriisin keskellä tehokas vastuullinen johtajuus 

perustuu vahvasti myös johtajan henkilökohtaisiin luonteenpiirteisiin. Pandemian 

aikana on tunnistettu, että johtajan myötätuntoisuus, näyttöihin pohjautuva ajattelu 

sekä päätöksenteko tukevat tehokkaan vastuullisen johtajuuden toteutumista. (Maak 
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ym., 2021.) Myös avoimuus, rehellisuus, luotettavuus ja aito välittäminen ihmisistä 

sekä heidän tarpeistaan ovat tärkeitä johtajan ominaisuuksia, jotka edistävät 

tehokkuutta vastuullisen johtajuuden näkökulmasta (Hind ym., 2009). Vastuullinen 

johtaja pyrkii valmentamaan työntekijöitään saavuttamaan yrityksen asettamat 

strategiset tavoitteet, mutta vastuullisesti. Vastuullisen johtajan tahtotilana on luoda 

kaikille turvallinen ympäristö. Turvallisuus ylettyy myös yrityksen palveluihin ja 

tuotteisiin. Vastuullisen johtajan ideologiaan kuuluu varmistua tuotteiden tai 

palveluiden turvallisuudesta. Huomiota tulee kiinnittää yrityksen oman toiminnan 

lisäksi kumppaneihin, joiden kanssa yritys tekee yhteistyötä. (Maak & Pless, 2006.)  

 

Kuvio 6. Vastuullisen johtajan roolit. Mukaillen Maak & Pless (2006). 

Kuten yllä olevasta kuviosta (kuvio 6) selviää, vastuulliset johtajat toimivat 

verkostossa, joka muodostuu eri sidosryhmistä. Jotta johtaja pystyy edistämään 

yhteistyötä verkostossa, tämä vaatii tiettyjen roolien omaksumista. Kuviossa (kuvio 6) 

esitetyt roolit voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan, jossa ensimmäisestä löytyvät 

visionääri, palvelija, edustaja ja kansalainen. (Maak & Pless, 2006.) Nämä roolit 
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pohjautuvat arvoihin (Pless, 2007). Visionäärinä johtaja tarjoaa inspiraatiota muille ja 

hänellä on kyky kehittää uskoa tulevaisuuteen tätä kautta. Johtajan tulee palvella 

muita. Edustajana hänelle on uskottu haltuun yrityksen resurssit ja hän toimii ikään 

kuin arvojen vartijana yrityksessä. Kansalaisena hän toimii aktiivisena jäsenenä eri 

yhteisöissä. Toisen kategorian roolit, valmentaja, arkkitehti, muutosagentti ja 

tarinankertoja, pohjautuvat vahvemmin operatiiviseen toimintaan. Valmentajana 

johtaja kykenee tukemaan alaisiaan vaadittavalla tavalla. Johtajan tulisi olla valmis 

arkkitehdin tavoin vastaamaan koko yrityksen toiminnan kattavista prosesseista ja 

toimintamalleista. Johtajan tulisi toimia muutosagenttina ja täten osata myös 

muuntautua johtajana. Tarinankertojalla tarkoitetaan johtajan vastuuta viestijänä. 

Johtajien tulisi pyrkiä viestimään omista moraalisista kokemuksistaan ja tätä kautta 

edistää yhteistä kulttuuria yrityksen sisällä. Roolit eivät poissulje tosiaan ja 

tarkoituksena ei ole, että jokainen johtaja sisäistää jokaisen roolin täydellisesti. (Maak 

& Pless, 2006.) Roolien tavoitteena on auttaa tunnistamaan johtajien erilaisia 

motivaatioita (Pless, 2007) ja keinoja, joiden avulla he pyrkivät johtamaan yrityksiä 

osana yhteiskuntaa (Maak & Pless, 2006).  

Johtajan kehittyminen kohti vastuullista johtajuutta ei tapahdu itsestään. Vastuulliselle 

johtajuudelle ja sen toteuttamiselle ei ole yhtä ainutta tapaa. On kuitenkin tunnistettu 

neljä erilaista mahdollisuutta, joiden avulla johtaja voi kasvattaa vastuullista 

johtajuuttaan ja erityisesti sen tehokkuutta. Esimerkillä johtaminen on yksi hyvä keino 

edistää vastuullista johtajuutta. Mikäli yritys antaa työntekijöilleen mahdollisuuden 

esimerkiksi käyttää työpäivän osallistumalla vastuullisuusprojektiin, olisi tärkeää, että 

myös johtaja käyttää tämän mahdollisuuden ja täten edistää vastuullista toimintaa 

omalla esimerkillään. Toisena keinona on sidosryhmien arvojen sisällyttäminen osaksi 

yrityksen visiota. Kun yrityksen visio pohjautuu useamman eri sidosryhmän arvoihin, 

kokee työntekijät nämä tärkeiksi ja tämä edistää heidän sitoutumistaan. Kolmas keino 

on tunnistaa ja tasapainotella eri sidosryhmien tarpeiden välillä, erityisesti kiinnittäen 

huomiota työntekijöiden kykyyn sisäistää sidosryhmien yhtenäiset arvot. Vastuullinen 

johtaja pystyy huomioimaan samanaikaisesti osakkeenomistajien tarpeet tuottojen 

maksimoinnista ja asiakkaiden tarpeet, esimerkiksi tuotteen vastuullisesta 

valmistuksesta. Tämän lisäksi johtaja pystyy viestimään nämä tarpeet osaksi 

työntekijöiden toimintaa. Neljäs keino vastuullisen johtajuuden toteuttamiselle on 

työntekijöiden osallistaminen osaksi päätöksentekoa. Tämä on esimerkki siitä, miten 
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vastuullisuutta voidaan edistää ilman, että tämä vaatii rahallisia panostuksia 

yritykseltä. (Waldman & Galwin, 2008.)  

Sidosryhmien vaatimukset johtajia ja johtajuutta kohtaan eivät tule keventymään 

tulevaisuudessa. Vastuullinen johtajuus on avain edistämään sidosryhmien 

sitoutumista organisaatiota kohtaan (Haque ym., 2019). Tämä johtamistapa tulee 

olemaan keskiössä, kun mitataan ja puhutaan tehokkuudesta. Sen sivuuttaminen 

tulkitaan yhä vahvemmin tulevaisuudessa tehottoman johtajan merkiksi. (Maak ym., 

2021.) Vastuullisen johtajan ei tarvitse parantaa kaikkia puutteita ja ongelmia 

yhteiskunnassa, vaan pyrkiä johtajamaan tuottavaa liiketoimintaa, joka luo yhteistä 

arvoa sidosryhmille. Tänä päivänä johtajat kuitenkin osoittavat usein halukkuutta 

osallistua erilaisten yhteiskunnallisten haasteiden, kuten juomaveden puutteen ja 

ilmastonmuutoksen, ratkaisemiseen. Vastuullinen johtajuus tarjoaa paljon erilaisia 

mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tämä edellyttää, että johtajat tunnistavat 

etuoikeutetun asemansa, jossa heillä on sekä vaikutusvaltaa, että suurta potentiaalia 

tehdä parempia valintoja, niin yrityksen kuin yhteiskunnan näkökulmasta. (Maak & 

Pless, 2009.) Monella johtajalla on hyvät kognitiiviset ja älylliset ominaisuudet. 

Vastuullisen johtajuuden näkökulmasta johtajan moraalinen luonne erottaa loistavat 

johtajat hyvistä. (Maak & Pless, 2006.)   
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4 TUTKIMUSMETODOLOGIA  

Luku kuvaa tutkimuksessa hyödynnettyä tutkimusmetodologiaa ja sen valinnan 

perustelua. Tutkimus on prosessi, jossa kerätään, analysoidaan ja tehdään 

johtopäätöksiä aineistosta, jotta voidaan ymmärtää jotakin ilmiötä (Williams, 2007). 

Kotharin (2004) mukaan tutkimusmetodologialla tarkoitetaan tapaa, jolla 

tutkimusongelmaa pyritään systemaattisesti ratkaisemaan. Tutkimusmetodologia ei 

sisällä ainoastaan tutkimusmenetelmiä, vaan myös logiikan kyseisten menetelmien 

valinnan taustalla. Tutkimusmenetelmät valitaan siten, että ne tukevat tutkimuksen 

tavoitteen saavuttamista (Eriksson & Kovalainen, 2008; Kothari, 2004). Valintojen 

perusteleminen on tärkeää tutkimuksen tieteellisyyden näkökulmasta (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018).   

4.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimuksella viitataan pääasiassa tutkimukseen, jossa 

tulokset eivät ole tilastoituja tai muuten muutettu määrällisiksi. Kvalitatiivinen 

tutkimus voi kuitenkin sisältää määrällisiä osuuksia. Tämä riippuu siitä, miten tutkija 

analysoi aineistoaan. (Strauss & Corbin, 1998.) Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla 

voidaan saada selville monimutkaisista kokonaisuuksista hyödyllisiä yksityiskohtia 

esimerkiksi tunteista, prosesseista (Strauss & Corbin, 1998), kokemuksista, 

käyttäytymisistä ja sosiaalisista vuorovaikutuksista, jotka eivät selviäisi muiden 

tutkimusmenetelmien kautta (Fossey ym., 2002). Laadullinen tutkimus pyrkii 

tarkoituksenmukaisesti kuvaamaan, selittämään ja tulkitsemaan aineistoa (Williams, 

2007) sekä ymmärtämään, miksi ihmiset käyttäytyvät tai toimivat tietyllä tavalla 

(Ambert ym., 1995). Kvalitatiivinen tutkimus tähtää pituuden tai leveyden sijaan 

syvyyteen (Ambert ym., 1995).  

Straussin ja Corbinin (1998) mukaan kvalitatiivinen tutkimus pitää sisällään kolme eri 

osa-aluetta. Ensimmäisenä on materiaali. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan 

hyödyntää materiaalina esimerkiksi haastatteluja, havainnointeja sekä erilaisia 

dokumentteja ja videoita. Toisen osa-alueen muodostavat aineiston organisoimiseen 

liittyvät menetelmät. Tämä pitää yleensä sisällään aineiston käsitteellistämisen, 

aineiston supistamisen olennaiseen asiaan, täsmentämisen ja linkittämisen aiempaan 
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tutkimukseen. Kolmantena osa-alueena ovat joko kirjalliset tai suulliset raportit, 

esimerkiksi tieteelliset artikkelit alan julkaisuissa.  

Kvalitatiivinen tutkimus on luonteeltaan joustavaa eli se taipuu kontekstin mukaan 

tilanteeseen. Tutkimuskysymykset ovat useimmiten melko laajoja verrattuna 

kvantitatiivisen tutkimuksen hypoteeseihin. (Fossey ym., 2002.) Tämä johtuu siitä, 

että kvalitatiivinen tutkimus pyrkii kehittämään uusia teorioita (Williams, 2007). 

Laadullinen tutkimus pohjautuu useimmissa tapauksissa induktiiviseen päättelyyn 

(Williams, 2007), joka perustuu empiirisiin havaintoihin tietystä aiheesta, jonka 

pohjalta jäsennellään esiin nousevia kokonaisuuksia ikään kuin alhaalta ylöspäin 

(Woiceshyn & Daellenbach, 2018), toisin sanoen yksittäisestä yleiseen (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). Tämä tutkimus on toteutettu induktiivisen päättelyn näkökulmasta.  

4.2 Haastattelut osana laadullista tutkimusta 

Tutkimushaastattelu on yleinen tapa kerätä aineistoa laadullisessa tutkimuksessa 

(Fossey ym., 2002). Haastattelut ovat henkilökohtaisia ja kysymykset esitetään 

suullisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Haastattelujen avulla pyritään saamaan esiin 

haastateltavan kokemuksia, tunteita ja sosiaalisia vuorovaikutuksia hänen 

omakohtaisten tarinoidensa kautta (Fossey ym., 2002). Haastattelun vahvuus 

verrattuna muihin aineistonkeruumenetelmiin on sen mukautuvuus. 

Haastattelutilanteessa on mahdollista varmistaa, että haastateltavalla on oikea 

ymmärrys kysymyksestä ja haastattelutilannetta pystytään muokkaamaan sen 

edetessä. Esimerkiksi lomakekyselyssä haastattelija ei pysty oikaisemaan mahdollisia 

väärinymmärryksiä tai muuttamaan esitettävien kysymysten järjestystä. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018.)  

Tutkimuksen laadun takaamiseksi on tärkeää, että haastateltavien valinta toteutetaan 

huolella. Tutkijan tulee pystyä tunnistamaan tutkimuksen tavoitteen kannalta henkilöt, 

jotka pystyvät parhaiten tarjoamaan laajasti ja laadukkaasti tietoa tutkimuksen 

tavoitteen näkökulmasta. (Fossey ym., 2002.) Haastattelun vahvuutena on 

mahdollisuus tehdä pohdintaa, ketkä olisivat sopivia haastateltavia (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). Haastateltavien määrälle ei ole olemassa yhtä oikeaa lukumäärää. 



 

  

42 

Haastateltavien henkilöiden tai tahojen lukumäärä voi olla matala, mutta siitä 

huolimatta dataa voi olla useiden tuntien edestä. (Fossey ym., 2002.)  

Haastattelut voivat olla strukturoituja, puolistrukturoituja tai jäsentämättömiä. 

Jäsentämätön haastattelu muistuttaa arkipäiväistä keskustelua, jossa haastateltava 

johtaa pääasiassa keskustelua haastattelijan sijaan. Puolistrukturoitu haastattelu 

puolestaan keskittyy usein tiettyyn ennakolta määriteltyyn aiheeseen. Haastattelijalla 

on lista aiheista ja kysymyksistä, joista on tarkoitus keskustella, mutta itse keskustelu 

on melko vapaata. (Fossey ym., 2002.) Strukturoitu haastattelu voi olla esimerkiksi 

lomakehaastattelu. Strukturoidut haastattelut tuottavat tyypillisesti kvantitatiivista 

dataa. (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006.) Tämän tutkimuksen tutkimushaastattelut 

toteutettiin teemahaastatteluina. Seuraavassa alaluvussa 4.3 avataan tarkemmin 

teemahaastattelua ja perustellaan sen valintaa aineistonkeruumenetelmäksi.  

4.3 Teemahaastattelu tutkimusmenetelmänä 

Teemahaastattelu voidaan nähdä keskustelutilanteena, jossa tutkijan tavoitteena on 

kuulla haastateltavan näkemyksiä ja kokemuksia tutkimusaiheesta (Valli, 2018). 

Teemahaastatteluissa nousee erityisesti esiin ihmisten henkilökohtaiset tulkinnat 

aiheesta (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Vaikka teemahaastattelua voidaan luonnehtia 

keskusteluksi, se tulee kuitenkin erottaa arkipäiväisestä keskustelusta (Valli, 2018). 

Ensinnäkin teemahaastattelu ei synny yllättäen (Valli, 2018), vaan se tyypillisesti 

sovitaan tutkijan toimesta etukäteen (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Haastattelut 

perustuvat suunniteltuihin avoimiin kysymyksiin tietyn teeman tai aihealueen 

ympäriltä (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Teemat valitaan etukäteen siten, että ne 

tuottaisivat mahdollisimman merkittäviä vastauksia tutkimuksen tavoitteen 

näkökulmasta (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Teemahaastattelulla on asetettu tavoite ja 

haastattelu tallennetaan esimerkiksi nauhuria tai muuta tallentavaa välinettä 

hyödyntäen (Valli, 2018).  

Teemahaastattelu valikoitui tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi siitä 

syystä, että se antaa mahdollisuuden tuoda esiin johtajien omia näkemyksiä ja 

tulkintoja aiheen tiimoilta. Haastattelu on vuorovaikutustilanne, jossa on mahdollisuus 

saada irti enemmän johtajien henkilökohtaisia kokemuksia, kuin mitä esimerkiksi 
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lomakekysely mahdollistaisi. Teemahaastattelu joustaa haastateltavan mukaan ja se 

antaa tilaa haastateltavalle tuoda esiin hänen henkilökohtaisia näkemyksiään 

vapaamuotoisesti. Mikäli haastattelukysymykset olisivat täysin samat kaikille, se 

saattaisi jättää keskustelun pintapuolisemmaksi. Teemahaastatteluiden tavoitteena oli 

saada tietoon johtajien konkreettisia ja arkipäiväisiä esimerkkejä, sekä kokemuksia 

ESG:n vaikutuksista heidän työssään. Tavoitteena oli kuulla, miten he näkevät omat 

mahdollisuutensa ESG:n edistämisessä, niin johtajana kuin johtajuudellaan. Teemat 

valikoituivat siten, että nämä tavoitteet voitiin saavuttaa.  

Strukturoitu haastattelu on täysin samanlainen jokaiselle haastateltavalle, kun taas 

jäsentämättömän haastattelun sisältö voi vaihdella olennaisesti haastateltavien välillä 

(Fossey ym, 2002). Vallin (2018) mukaan teemahaastattelu asettuu näiden kahden 

vaihtoehdon väliin. Se ei sisällä tarkoin määriteltyjä kysymyksiä, mutta aihealueet on 

tunnistettu ja suunniteltu etukäteen. Jokaisen haastateltavan kanssa käsitellään samat 

teemat, mutta niiden sisältö, järjestys ja muotoilu voivat vaihdella.   

 

Kuvio 7. Kolmitasoinen teemarunko. Mukaillen Valli (2018).  

Teemahaastattelun suunnittelun voi toteuttaa monella tapaa. Yksi vaihtoehto on 

muodostaa kolmitasoinen teemarunko, joka auttaa hahmottamaan teemat visuaalisesti 

(Valli, 2018). Tätä menetelmää hyödynnettiin tässä tutkimuksessa. Haastatteluiden 

suunnittelu toteutettiin huolella, jotta haastattelut tuottaisivat mahdollisimman paljon 

tutkimuksen tavoitteen kannalta arvokasta tietoa. Teemahaastattelut noudattivat 

kuviossa (kuvio 7) esitettyä kolmitasoista rakennetta. Teemarunko oli mukana 

jokaisessa haastattelussa. Kolmitasoinen teemarunko koostuu kolmesta eri tasosta, 

joista ylin taso sisältää teemat, jotka käydään jokaisessa haastattelussa läpi (Valli, 
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2018). Tässä tutkimuksessa ylimmät tasot muodostuvat kolmesta eri teemasta eli 

johtaja, ESG ja johtajuus. Nämä kolme teemaa muodostivat rakenteen tämän 

tutkimuksen teemahaastatteluille. Nämä teemat käsiteltiin jokaisen haastateltavan 

kanssa. Lähestymistapaa tarvittaessa muokattiin henkilön roolin ja taustan mukaiseksi. 

Esimerkiksi asiantuntijaroolissa olevien henkilöiden, joilla ei ole esihenkilövastuuta, 

kanssa asioista keskusteltiin hieman eri näkökulmasta verrattuna johtajien 

haastatteluihin.  

Kolmitasoisen teemarungon toinen taso käsittää teemoista johdettuja alakategorioita, 

joiden avulla voidaan muodostaa apukysymyksiä haastattelutilanteessa (Valli, 2018). 

Alakategoriat auttoivat haastattelutilanteessa hahmottamaan haastattelun rakennetta ja 

käsiteltäviä asioita. Kolmas eli alin taso sisältää täsmälliset apukysymykset, joita 

käytetään, mikäli haastattelu ei tunnu etenevän, tuottavan vastauksia tai vaatii muuten 

tarkennusta (Valli, 2018). Teemahaastatteluissa hyödynnettiin apukysymyksiä. Ei siitä 

syystä, että haastattelut eivät olisi tuottaneet vastauksia vaan siksi, koska ESG aiheena 

on hyvin laaja, jolloin apukysymykset auttoivat täsmentämään haastattelun 

molemmille osapuolille, mistä tutkimuksen teemoissa on oikein kyse.  

4.4 Aineiston keruu 

Tutkimus tarvitsee taustalleen aineiston, joka tarjoaa tutkimuksen tavoitteen kannalta 

oleellista informaatiota (Valli, 2018). Tyypillisiä aineistonkeruumenetelmiä 

laadullisessa tutkimuksessa ovat haastattelut, havainnoinnit ja erilaisten dokumenttien 

avulla kerätty materiaali, kuten esimerkiksi videot tai blogit (Strauss & Corbin, 1998; 

Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmäksi valittiin 

teemahaastattelu. Seuraavassa kuviossa (kuvio 8) tuodaan esille haastateltavat ja 

haastatteluiden toteutus.  
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Kuvio 8. Haastateltavat ja haastatteluiden toteutus.  

Haastateltavien valinta aloitettiin kartoittamalla potentiaalisia henkilöitä, joita olisi 

mahdollista haastatella tutkimuksen aikataulun puitteissa sekä arvioimalla heidän 

asiantuntijuuttansa aiheen tiimoilta. Täten tärkeiksi kriteereiksi muodostuivat 

haastateltavien saatavuus ja asiantuntijuus. Kaikki haastateltavat työskentelevät 

erilaisissa rooleissa ja ovat eri vaiheessa työuraansa. Yhteistä jokaiselle 

haastateltavalle oli työskentely pankissa ja/tai rooli pankin hallintoelimessä. H3 toimii 

työssään myös vastuullisuustyöryhmän puheenjohtajana. Pankin hallintoelimen jäsen 

(H5) työskentelee omassa työssään vastuullisuusasioiden parissa. Tällä tavoin pyrittiin 

saavuttamaan tutkimuksen resurssien puitteissa mahdollisimman kattavasti erilaisia 

näkemyksiä aiheesta, ottaen huomioon haastateltavien rajallinen määrä. 

Ensimmäiseksi haastateltavia lähestyttiin sähköpostiviestillä, jossa tiedusteltiin 

henkilön halukkuutta ja mahdollisuutta osallistua haastatteluun. Pyyntöjä lähetettiin 

yhteensä kymmenelle henkilölle. Haastateltavien tavoitemääräksi asetettiin 5–6 

haastateltavaa. Lopulta haastatteluja toteutettiin yhteensä viisi kappaletta. 

Aikataulullisesti haastatteluita sovittiin nopeimmillaan kolmen päivän päähän ja 

pisimmillään kolmen viikon päähän johtuen haastateltavan aikatauluista. 

Sekä onnistumisen näkökulmasta että tutkimuseettisestä syistä, on hyvä antaa 

haastateltaville etukäteen tiedoksi haastattelussa läpikäytävät teemat (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). Haastateltaville toimitettiin ennen haastattelua ennakkomateriaalit 

sähköpostiviestinä, jossa heille annettiin tutkimuksen tietosuojailmoitus, lyhyt 
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taustoitus aiheesta ja läpikäytävät teemat. Teemat annettiin etukäteen tiedoksi 

teemarungon muodossa (kuvio 7). Tämä ennakkoviesti lähetettiin sähköpostiviestinä, 

lyhimmillään kolme päivää ennen haastattelua ja pisimmillään noin puolitoista viikkoa 

ennen sovittua haastatteluajankohtaa. Ennakkomateriaalit lähetettiin, kun 

haastatteluajankohta oli sovittuna. Teemahaastattelut toteutettiin helmi- ja maaliskuun 

2022 aikana. Toteutustapana oli Microsoft Teams -kokous. Haastattelut toteutettiin 

etänä pandemiatilanteen johdosta. Etähaastattelut mahdollistivat myös eri 

paikkakunnalla asuvien henkilöiden haastattelemisen tutkimuksen aikataulun 

puitteissa. Haastatteluiden kestot vaihtelivat 38–58 minuutin välillä. Teams-

haastattelut tallennettiin sovelluksen omaa tallennusmenetelmää hyödyntämällä. 

Näiden tallennusten pohjalta haastattelut litteroitiin eli kirjoitettiin puhtaaksi 

Microsoft Word -sovellukseen. Litterointi suoritettiin välittömästi jokaisen 

haastattelun päätteeksi. Litteroinnin yhteydessä tekstistä poistettiin identifioivat 

tekijät, joista haastateltavan olisi voinut tunnistaa, anonymiteetin turvaamiseksi. 

Litterointi toimi ensimmäisenä vaiheena materiaalin jäsentämisessä ja analysoinnissa.  

4.5 Aineiston analysointi  

Aineiston analysoiminen ja siitä muodostettavien johtopäätösten tekeminen 

ymmärrettävästi on yksi laadullisen tutkimuksen haasteista, joita jokainen tutkija 

kohtaa (Ketokivi & Mantere, 2010). Analyysia tulisi suunnitella jo ennen 

haastatteluiden toteuttamista. Kun analyysitapaa on suunniteltu etukäteen, sitä pystyy 

hyödyntämään niin itse haastattelutilanteissa kuin myös materiaalin purussa. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018.) Tässä tutkimuksessa analyysimenetelmäksi valikoitui 

sisällönanalyysi, joka otettiin huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tuomen ja 

Sarajärven (2018) mukaan sisällönanalyysia on käyttökelpoinen kaikissa 

kvalitatiivisissa tutkimuksissa. Sisällönanalyysin tavoitteena on luonnehtia materiaalia 

verbaalisti ja kompaktissa muodossa tinkimättä kuitenkaan informaation sisällöstä, 

sillä tutkimuksen lähtökohtana on tuottaa informaatiota. Sitä hyödyntämällä voidaan 

saavuttaa täsmällinen kuvaus tutkimuksen aiheesta empiirisen materiaalin pohjalta. On 

otettava huomioon, että sisällönanalyysin avulla materiaali voidaan vain järjestellä 

lopullisia johtopäätöksiä varten, se ei tuota valmiita johtopäätöksiä.  
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Tämän tutkimuksen sisällönanalyysi toteutetaan teorialähtöisesti. Teorialähtöinen 

sisällönanalyysin luokittelu ja analyysi pohjautuu aiempaan tietoon eli teoriaan 

aiheesta, mutta tuoreessa käyttöyhteydessä (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tässä 

tutkimuksessa tuloksia tarkastellaan suhteessa teoreettiseen viitekehykseen ESG:stä ja 

vastuullisesta johtajuudesta.  

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan analyysissa tulee päättää ilmiö, jota 

materiaalista aikoo nostaa esiin. Ilmiö tulee spesifioida mahdollisimman tarkasti. 

Ilmiön rajaus helpottaa analyysin tekoa. Tämän jälkeen materiaalista tulee löytää 

kaikki tähän ilmiöön liittyvä tieto, jonka jälkeen se teemoitetaan muusta aineistosta.  

Teemoituksessa keskitytään siihen, mitä kyseisestä teemasta puhuttu. Tavoitteena on 

luokitella aineistoa eri aiheiden perusteella.  

 

Kuvio 9. Aineiston sisällönanalyysin vaiheet. Mukaillen Strauss & Corbin (1998); Tuomi & Sarajärvi (2018).  

Oheisessa kuviossa (kuvio 9) on esitetty tämän tutkimuksen sisällönanalyysin vaiheet 

ja niiden etenemisjärjestys. Analyysin ensimmäisenä vaiheena oli litterointi. 

Litterointi toteutettiin haastatteluiden Teams-tallennusten pohjalta. Jokainen 
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haastattelu litteroitiin välittömästi haastattelun päätteeksi. Tällöin haastateltavien 

vastaukset olivat hyvässä muistissa ja omien merkintöjen tekeminen olennaisista 

asioista oli helpompaa. Seuraavan vaiheen muodosti litterointien läpiluku ja 

muistiinpanojen tekeminen. Tässä vaiheessa pitkiin haastattelumateriaaleihin tehtiin 

muistiinpanoja ja merkintöjä, jotka helpottivat tekstin käsittelyä. Tässä tutkimuksessa 

vastaukset jaoteltiin teemoittain ja teemojen alla esitettyihin apukysymyksiin. Tämän 

jälkeen aineistosta etsittiin yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia sekä alleviivattiin 

tutkimuksen näkökulmasta olennaiset asiat. Nämä alleviivatut nostot listattiin 

erilliselle dokumentille, jotta ne erottuvat selkeästi muusta tekstistä. Tätä vaihetta 

seurasi teemoittaminen, jossa olennaiset asiat luokiteltiin aihepiireittäin. Kun tämä 

saatiin valmiiksi, materiaali organisointiin vielä kerran tiiviimpään muotoon. 

Tiiviimmän muodon pohjalta raportoitiin tutkimuksen tulokset. Tämän jälkeen 

suoritettiin teemoituksen tarkastelu suhteessa tutkimuksen teoreettiseen 

viitekehykseen. Tästä syntyi tutkimuksen johtopäätökset.  

4.6 Eettisyys tutkimuksessa  

Tutkimuksen tekemisessä huomioidaan eettisyys ja noudatetaan eettisiä periaatteita, 

joita tieteelliselle tutkimukselle on asetettu (Eriksson & Kovalainen, 2008). Eettisiä 

haasteita kohdistuu jokaiseen tutkimukseen, joten on tärkeää, että tutkija ymmärtää 

millaista tutkimusta hän on tekemässä ja millaisia eettisiä haasteita tähän saattaa 

kohdistua (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Erikssonin ja Kovalaisen (2008) mukaan 

tieteellisessä tutkimuksessa tärkeänä lähtökohtana toimii se, että kaikki tutkijat 

noudattavat eettisiä periaatteita tutkimuksissaan. Tämä pohjautuu luottamukseen ja 

ymmärrykseen siitä, mikä on oikein ja mikä väärin tutkimuksenteossa. Ymmärrys 

oikeasta ja väärästä nousee merkittävään asemaan tutkimusten parissa, sillä niissä 

tyypillisesti tutkitaan täysin uusia aiheita ja löytöjä. Eettisestä näkökulmasta 

tutkimuksen tulee perustua tietoon ja näyttöön. Tällä viitataan niin tutkijan omaan 

työhön kuin myös muiden tutkijoiden aiempien tutkimustulosten tunnistamiseen. 

Eettisyys linkitetään usein erityisesti tutkimuksen empiirisen materiaalin keruuseen. 

On tärkeää, että tutkimuksessa pystytään turvaamaan haastateltavan anonymiteetti. 

Tämä tulee olla laadullisessa tutkimuksessa tärkein prioriteetti. Tavoitteena on luoda 

luottamussuhde, jota ei rikota tutkimuksen myötä. Kauppatieteellisen alan 
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tutkimuksessa tulee huolehtia, että tutkimus ei aseta haastateltavaa, on hän sitten 

johtaja tai työntekijä, vaikeaan asemaan tai negatiivisiin jatkoseuraamuksiin 

organisaation puolella. Tutkimus tulee tehdä siitä lähtökohdasta, että se on kaikkien 

osapuolten etujen mukaista ja kenenkään hyvinvointia tai asemaa ei vahingoiteta. 

Haastateltavien osallistuminen tutkimukseen tulee olla vapaaehtoista. On tärkeää, että 

osapuolille tehdään selväksi, että he voivat kieltäytyä tutkimushaastattelusta milloin 

tahansa, mikäli näin haluavat. (Eriksson & Kovalainen, 2008.) Haastateltavilla tulee 

olla tiedossa, millaiseen tutkimukseen he ovat osallistumassa (Tuomi & Sarajärvi, 

2018). Tutkijan on huolehdittava, että tutkimukseen liittyvä materiaali tallennetaan ja 

säilötään turvallisesti vain tutkimuskäyttöä varten. Materiaalia tulee käsitellä 

huolellisesti. (Eriksson & Kovalainen, 2008.) Tutkimuksen tulosten luotettavuuden 

näkökulmasta on tärkeää, että haastattelija pysyy haastattelutilanteessa 

mahdollisimman puolueettomana ja ei tuo esiin omia ennakkokäsityksiään aiheesta 

(Hyvärinen ym., 2017).   

Tässä tutkimuksessa pyrittiin varmistamaan eettisyys kaikissa tutkimuksen vaiheissa, 

niin aiheen valinnassa kuin haastatteluiden toteutuksessa. Haastateltavien 

anonymiteetti varmistettiin aineiston huolellisella käsittelyllä. Litterointeja tehtäessä 

aineistosta poistettiin kaikki materiaali, jonka perusteella voitaisiin tunnistaa 

haastateltavan henkilöllisyys. Haastateltavien osallistuminen perustui 

vapaaehtoisuuteen ja he saivat etukäteen tiedoksi, millaiseen tutkimukseen he ovat 

osallistumassa sekä aiheet, joita tutkimuksessa käsitellään. Tutkija pyrki pysymään 

neutraalina haastattelutilanteessa. Tutkija kysyi pääasiassa vain kysymyksiä ja 

haastateltavat saivat kertoa omat näkemyksensä aiheesta. Tarvittaessa tutkija esitti 

tarkentavia kysymyksiä, mutta ei tuonut omia näkemyksiään aiheesta esiin. Nämä ovat 

muutamia tekijöitä, joilla pyrittiin edistämään tutkimuksen eettisyyttä.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimustulokset, jotka perustuvat toteutettuihin 

haastatteluihin. Tutkimuksen aineiston analyysissa aineisto on teemoitettu ja tässä 

luvussa käydään läpi näiden teemojen pohjalta nousseet tulokset. Luvun lopuksi 

tuloksia tarkastellaan suhteessa valittuun teoreettiseen viitekehykseen. 

Teemahaastatteluiden rakenne noudatti kolmitasoista teemarunkoa (kuvio 7), jossa 

kolme ylimmän tason teemaa olivat johtaja, ESG ja johtajuus. Ensimmäisessä 

teemassa pääosin käsiteltiin johtajien henkilökohtaista työtaustaa, asiantuntijuutta ja 

kokemusta johtajuudesta. Tämä toimi ikään kuin lämmittelynä haastattelun alussa. 

Kaksi muuta teemaa ovat tutkimuksen tavoitteen kannalta olennaisia ja muodostivat 

haastatteluissa varsinaisen asiasisällön. Teemoituksen myötä muodostettiin 

alateemoja, jotka ovat jaettu näiden kahden yläteeman, ESG:n ja johtajuuden, alle. 

Seuraavaksi käsitellään tutkimuksen tuloksia. Tulosten käsittelyssä tuodaan esiin 

suoria lainauksia haastatteluista. Nämä suorat lainaukset ovat haastatteluista 

esiinnousseita olennaisia asioita tutkimuksen tavoitteen näkökulmasta. Niiden avulla 

pyritään havainnollistamaan tuloksia ja haastateltavien vastausten luonnetta.  

5.1 ESG:n edistäminen pankkitoiminnassa 

Ensimmäisen yläteeman tulosten osalta muodostaa ESG. Jokaisella haastateltavalla oli 

työnsä ja asiantuntijuutensa kautta käsitys ESG:stä. Termi oli kaikille haastateltaville 

entuudestaan tuttu. Yhdessäkään haastattelussa tutkijan ei tarvinnut käydä läpi, mitä 

ESG:llä tarkoitetaan. Haastateltaville toimitettavassa ennakkomateriaalissa oli lyhyt 

kuvaus ESG:stä. Kaikki haastateltavat kokivat tämän riittäväksi pohjustukseksi 

aiheesta.  

Haastatteluissa tuotiin esille erilaisia esimerkkejä pankkien ESG-toimista. 

Ympäristöön liittyvistä tekijöistä mainittiin lahjoitukset ympäristön 

monimuotoisuuden edistämisen hyväksi ja lisäksi vastuulliset sijoitustuotteet, joiden 

tavoitteena on sijoittaa yrityksiin, joissa edistetään ympäristöasioita. Lisäksi mainittiin 

pankin energiankulutuksen ja päästöjen tarkkailu energiajärjestelmän avulla, jolla 

tavoitellaan hiilineutraalisuuden saavuttamista. Ympäristöön liittyvät vaikutukset 

tulee huomioida myös tuoteinnovaatioissa. Yhteiskuntavastuuseen liittyviä toimia, 
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jotka haastatteluissa nousivat esille, olivat sidosryhmien ja tapahtumien sponsorointi 

sekä niihin osallistuminen, nuorten taloustaitojen kehittäminen, turvallisten työolojen 

takaaminen henkilöstölle ja laadukkaasti hoidettu henkilöstöjohtaminen. Pankin 

yhteiskuntavastuullista roolia tuotiin esille jossakin määrin jokaisessa haastattelussa. 

Hallintotapaan liittyviä toimia olivat muun muassa hyvän liiketavan periaatteiden 

noudattaminen ja reilusti suunnitellut henkilöstön palkitsemismenetelmät.  

Kaikki haastateltavat totesivat, että ESG vaikuttaa pankkien toimintaan ja he kokevat, 

että sen merkitys vain kasvaa entisestään. Jokaisessa haastattelussa kävi ilmi, että ESG 

on tällä hetkellä pidemmällä pankkien varallisuudenhoidon palveluissa verrattuna 

pankin muihin liiketoimintoihin. ESG:n vaikutukset ovat siirtymässä pankkien 

rahoitustoimintaan. Jokainen haastateltava toi esiin, että suuryritysten arjessa ESG ja 

vastuullisuuskysymykset ovat jo arkipäivää, mutta pk-yrityskentässä vaikutuksia ei 

vielä näy. Tämä kertoo siitä, että tulevaisuudessa pankeissa riittää työtä aiheen parissa. 

Vaikka haastateltavat toimivat erilaisissa rooleissa, niin heidän vastauksistaan 

ESG:hen liittyen pystyttiin tunnistamaan yhteneväisyyksiä. Näiden yhteneväisyyksien 

pohjalta rakennettiin alateemoja. Seuraavaksi käsitellään tuloksia näiden alateemojen 

kautta.  

5.1.1 Osaaminen 

Ensimmäisen alateeman muodostaa osaaminen. Osaaminen toistui useasti kaikissa 

haastatteluissa. Haastateltavat kertoivat, kuinka heidän mielestään ESG vaatii selkeästi 

pankeilta uutta osaamista eri funktioissa. Erityisesti haastateltavat, jotka ovat olleet 

pitkään pankissa töissä toivat esiin, kuinka aiemmin pankeilta ei ole vaadittu näin 

suurissa määrin osaamista ESG:hen liittyvissä asioissa. ESG vaikuttaa pankkien 

toimintaan laajasti ja se koskettaa jokaista pankin liiketoimintoa. ESG-osaaminen 

saattaa olla hyvin eri tasolla pankin eri liiketoiminnoissa. Haastatteluissa tuotiin esiin, 

että varallisuudenhoidossa ESG vaikuttaa palveluihin ja tuotteisiin jo tällä hetkellä. 

Tämä selittää sen, että varallisuudenhoidon asiantuntijoilla saattaa olla jo 

syventyneempi käsitys ESG:n vaikutuksista, kuin esimerkiksi pk-yritysrahoituksen 

parissa työskentelevällä, jolle ESG saattaa olla kokonaan tuntematon termi.  
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”Meillä organisaatiossa on osaamista tähän ajattelumaailmaan ja meidän pitää 

pikkuhiljaa lisätä sitä. Ja näistä ei ole perinteisesti pankeissa puhuttu. Omassa 

työssäni tähän pitää omaa osaamista kehittää ja ajattelumaailmaa plus miettiä 

miten sitä osaamista saadaan koko organisaatioon ja tietoisuutta siitä, että mitä 

tää tarkottaa.” (H1) 

”[...] Ennen kuin voidaan mennä tuotemaailmaan, niin pitää olla se 

osaaminen.” (H3) 

Päätöksenteko vaatii organisaatiolta ja sen työntekijöiltä osaamista. Mikäli asioita ei 

ymmärrä, ei voida tehdä liiketoiminnan kannalta kestäviä päätöksiä. Pankkien 

tuotteisiin ja palveluihin kohdistuu paljon erilaista sääntelyä verrattuna muihin 

toimialoihin, joten tästä syystä ESG:n vaikutukset asiakkaille tarjottaviin tuotteisiin 

eivät tapahdu hetkessä.  

”Yritysasiakkaat tietysti siis itse pikkuhiljaa enemmän ja enemmän ymmärtää 

ja osaa odottaa pankilta asioita. Voi olla, että muutama vuos, asiakkaat oli 

vähän yllättyneitä, että rahoittajan kanssa jostain ESG:stä ja sen tyyppisistä 

teemoista voidaan puhua ja että rahoittaja saattaa niistä jotain ymmärtää. Siellä 

oli helppo ylittää odotuksia. Kun nyt sitten on mahdollisesti niin, että heillä on 

tietyntyyppisiä odotuksia, että mitä se pankki tekee ja mitä sen pankin pitäis 

heille kertoa ja missä pitäis auttaa.” (H4) 

ESG:hen liittyvän osaamisen merkitys ei tule pelkästään pankin sisäisestä tarpeesta, 

vaan nykyään asiakkaat osaavat odottaa kasvavissa määrin pankilta tiettyä osaamista 

aiheesta. Osaamisen merkitys on siis tunnistettu pankeissa myös ulkoisesta tarpeesta. 

Haastatteluissa nousi esille erityisesti yritysasiakkaiden odotukset pankkia ja sen 

osaamista kohtaan. Haastatteluissa ilmeni myös henkilöasiakkaiden odotukset, 

erityisesti sijoitustuotteiden parissa. Henkilöasiakkaita kiinnostavat vastuulliset 

sijoitustuotevaihtoehdot ja täten varallisuudenhoidon tekijöiltä vaaditaan jo 

ymmärrystä vastuullisista tuotteista.  

”Haaste tulee oikeestaan siitä, kun tosi monessa eri funktiossa pitäis olla 

vähintään pinnallinen ymmärrys asioista ja sit pitäis olla syväosaajia, jotka 

osaa viedä niitä asioita jollain tapaa eteenpäin. [...] Ei olla välttämättä 

tunnistettu kaikkia paikkoja missä sitä osaamista tarvitaan. [...] Mistä ollaan 

puhuttu, ni sisäisesti selkee linja on lähtien siitä että on ymmärrys 

kokonaisuudesta ja vahva strateginen tahtotila.” (H4) 
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Ei ole tavoiteltavaa, että jokainen organisaation jäsen olisi ESG:n syväosaaja. Tämä ei 

ole realistista. Haastatteluissa nousi esille, että olisi tärkeää tarjota henkilöstölle 

koulutusta aiheesta, jotta jokainen voisi saavuttaa pinnallisen käsityksen aiheesta. 

Tämä mahdollistaisi sen, että jokainen työntekijä ymmärtää ESG:n merkityksen ja 

vaikutukset niin pankin kuin asiakkaan liiketoiminnassa. Tällä tavoin voidaan edistää 

ESG:tä pankin toiminnassa. Koulutusta tulisi tarjota myös tarvittaessa hallinnon 

jäsenillä ja huolehtia, että pankin päätöselimissä on tarvittava osaaminen. H5 toi 

haastattelussa esille, että pankin hallintoelimissä pyritään huolehtimaan, että 

henkilöitä on useista eri taustoista, jotta saadaan mahdollisimman moninaisia 

näkemyksiä eri aiheista.  

ESG:n konkreettinen edistäminen vaatii usein vahvaa päätöstä sisällyttää se osaksi 

pankin strategiaa ja liiketoimintaa. Osaamisen lisäämisen ohella pankin tulee pystyä 

hyödyntämään tätä osaamista ja osaajia organisaatiossa. Yleisesti kaikissa 

haastatteluissa osaamisen kehittämisen merkitys nostettiin tärkeäksi tekijäksi. 

Osaamisen kehittämisellä voidaan edistää ESG-toimintaa.  

5.1.2 Vastuullisuuden määrittelemisen ja todentamisen haasteellisuus 

Toinen alateema, joka oli selkeästi yhtenäistä kaikille haastatteluille, oli ESG:n ja 

vastuullisuuden määrittelemisen ja todentamisen vaikeus, jonka pankit kohtaavat 

toiminnassaan. Tämä tuotiin esille jossakin määrin jokaisessa haastattelussa. ESG:n 

määrittely ja siihen liittyvä normisto on murroksen keskellä. Niitä kehitetään eteenpäin 

tällä hetkellä monin eri tahojen toimesta. ESG pitää sisällään monia eri ulottuvuuksia 

pankkien liiketoiminnasta, ja koska sille ei ole olemassa yhtä hyväksyttyä määritelmää 

tai tapaa toteuttaa, se vaikeuttaa pankkien näkökulmasta huomattavasti sen 

huomioimista sekä edistämistä. Pankeissa on tunnistettu, että vastuullisuuden 

määrittely ei ole haaste ainoastaan pankeille, vaan se on myös haasteellista asiakkaille.  

”Vastuullisuus ottaa saman sateenvarjon alle monia juttuja. [...] Miten me 

oikeesti pystytään todentamaan asiakkaan toiminnan vastuullisuus, kun ei ne 

itekkään välttämättä tiedä mitä se tarkottaa.” (H1) 

ESG:hen liittyviä standardeja on useita ja pankkeihin kohdistuu kymmeniä erilaisia 

standardeja aiheen tiimoilta. ESG on kehittyvä aihe, josta ei ole vielä muodostettu yhtä 
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yhtenäistä lähestymistapaa. Toimijoiden, kuten pankin, on vaikea arvioida, mikä näistä 

kymmenistä standardeista nousee lopulta suurempaan arvoon. Tästä syystä pankit 

yrittävät ottaa toiminnassaan huomioon mahdollisimman laajasti nämä useat eri 

standardit. Useiden eri standardien huomioiminen toiminnassa vaatii pankilta laajaa 

osaamista. Se lisää myös kustannuksia.  

”Hyvä esimerkki sijoittamisen puolelta, meillä on erilaisia standardeja, jonka 

mukaan tehdään vastuullista sijoittamista. Niitä on toistakymmentä, joissa 

ollaan mukana ja raportoidaan, että me täytetään nämä ja nämä normistot, 

jonka jälkeen saadaan sit käyttää logoa materiaaleissa. Mutta tää kuvaa sitä, 

että ei ole olemassa yhtä selkeää normistoa. Maailma olis hirveän helppoa, jos 

olisi yksi selkeä standardi: et noudata tätä tai älä noudata, mut jos noudatat niin 

täytät tämän standardin. Mutta niitä merkkejä on hillitön määrä. Sä et tänä 

päivänä pysty tietämään mikä niistä kasvaa standardiks. Mutta kun sä et tiedä 

mikä niistä, niin sun on yritettävä vähän kaikkia mahduttamaan sun toimintaan. 

[...] Jostain ne löytyy sitten, mutta tämä on tosi työlästä ja vaatii todella paljon 

osaamista.” (H3) 

Jokainen haastateltava toi esiin, että pankkien luottopäätösten myötä pystytään 

vaikuttamaan ESG:n edistämiseen. Ennen kuin luottopäätöksiä voidaan tehdä 

perustuen esimerkiksi yrityksen vastuullisuuteen, on kehitettävä tarpeeksi selkeät 

prosessit siihen, miten pankit arvioivat vastuullisuutta ja sen toteutumista. Asiakkaiden 

tuottamat materiaalit ja raportit vastuullisuuteen liittyen vaihtelevat tasoltaan. 

”ESG:n määrittely ja vastuullisuuden määrittely on vielä niin vaikeeta ihan 

lähtien siitä, että vastuullisuusraportointi ja siihen liittyvät kehikot ja standardit 

on tällä hetkellä aika isossa muutoksessa ja toki niitä yritetään yhtenäistää. Mut 

se on vieläkin se tieto, mitä yrityksistä tulee, niin tosi hajanaista ja sitten jos 

lähetään sieltä siitä liikkeelle, että pankit tekee lupauksen rahoittaa vaan 

vastuullisia yrityksiä, niin kyl se on iso haaste tunnistaa, että mikä on 

vastuullinen ja mikä ei.” (H5) 

ESG:n ja myös vastuullisuuden määrittelemisen vaikeus koetaan pankeissa 

haastavana. Vaikka ESG:lle saataisiin pankkien yhteiseksi hyväksytty määritelmä, 

niin toiseksi haasteeksi muodostuu ESG:n toteuttamisen todentaminen. Yhteisen 

määritelmän ja todentamisen ohjeistuksen kehittäminen nähtiin mahdollisuutena 

ESG:n edistämiseen. Nämä kuitenkin tunnistettiin hyvin haasteellisiksi ja aikaa 

vieväksi prosessiksi, johon vaaditaan myös ohjeistusta pankkia ylemmiltä tahoilta. 

Tämä vaatii ponnisteluita myös asiakkailta, sillä vaikka pankin kriteerit kehitettäisiin 

yhteisesti hyväksytylle tasolle, tulisi asiakkaiden pystyä vastaamaan näihin 
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kriteereihin omassa toiminnassaan ja pystyä todentamaan tarpeeksi laadukkaasti 

toimintansa vastuullisuus.  

5.1.3 Pankkien rooli 

Kolmantena alateemana on pankkien rooli. Pankkien roolia ESG:n ja kestävän 

liiketoiminnan kehityksessä käytiin läpi kaikkien haastateltavien kanssa, joten tästä 

syystä jokaisessa haastattelussa otettiin kantaa pankkien rooliin. Pankkien rooli nähtiin 

keskeisenä pankkien markkina-aseman myötä. Pankeilla on laajat verkostot monien 

eri toimialojen suuntaan ja tätä kautta ymmärrystä monista eri toimialoista. Erityisesti 

korostettiin pankin kykyä olla hereillä muuttuvassa tilanteessa ja tätä kautta herätellä 

myös pankin omia yritysasiakkaita tilanteeseen. Mikäli ESG:hen ei keskitetä tässä 

vaiheessa huomiota, se saattaa kasvattaa tulevaisuudessa pankin luottoriskiä. Pankkia 

kuvattiin sparraajaksi ja ohjaavaksi tahoksi.  

”Meidän pitää olla valppaita meidän omien yrittäjien kanssa, että vähän 

valmistaa niitä tulevaan. Jos meillä on asiat hoitamatta ja asiakkaille tämä asia 

tuntematon, niin tulee kasvattamaan pankin luottoriskiä, että nämä isommat 

yrittäjät tulevat vaatimaan semmosia asioita, joita nämä pienemmät eivät ole 

osanneet valmistautua sellaiseen, jos me pankkina ei olla valveutuneita. [...] 

Meidän on oltava asiakasta tukevana ja ohjaavana tahona, just sen takia että se 

ei kasaannu tuonne luottoriskipäähän nää ESG-asiat ja siihen liittyvät 

vaatimukset. Pankkihan on ihan keskeinen tekijä tässä. Raha puhuu aika 

vahvasti tässä tilanteessa ja pankilla on paljon valtaa tuossa suhteessa.” (H2) 

”[...] Nyt mietitään, että miten voidaan niitä yritysasiakkaita auttaa. Miten me 

voidaan pankkina ja kumppanina auttaa niitä asiakkaita ja sit toisaalta, et miten 

voidaan varmistaa niiden liiketoiminta. Tietysti auttaa niitä yrityksiä, että ne ei 

ajatuis siihen maailmaan, että ei olla hereillä. Ja toisaalta myös niin, että ollaan 

itse hereillä, että mihin maailma menee ja että rahoitetaan oikeita kohteita. 

Tämä on se iso pähkinä, joka meilläkin on tässä työn alla.” (H3) 

Pankeilla nähdään olevan vahva osaaminen ESG:n kolmannessa kategoriassa eli 

hallinnossa. H5 toi esiin haastattelussa, että ESG:n näkökulmasta pankki voisi 

sparraamalla jakaa tätä vahvaa hallinto-osaamista myös yritysasiakkailleen, erityisesti 

pienemmillä yrityksille. Tämän avulla voidaan kehittää yritysasiakkaiden toimintaa 

eteenpäin ESG:n hallintotapaan liittyvän kategorian osalta.  
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”Jos miettii, että minkä roolin pankki vois ottaa näiden pienten yhtiöiden 

kanssa, niin ite ainakin haluaisin nähdä, että se olis enemmän tällästä 

sparraamistakin siihen suuntaan, että miten vaikka hyvää hallintoa voitais 

pienissäkin yhtiöissä kehittää, et ne saatais jollekin minitasolle.” (H5) 

H3 puhui haastattelussa termistä vaikuttavuus. Pankki osallistuu eri yhtiöiden 

yhtiökokouksiin, jossa se edustaa esimerkiksi rahasto-osuuden omistajia ja pystyy 

vaikuttamaan omalla äänellään päätöksiin. Haastattelussa tuotiin esiin myös pohdintaa 

siitä, että tämänlaiset päätökset vaativat kannanottoa, mikä taas haastaa pankin 

pysymistä neutraalissa roolissa.  

”Riippuu mihin päin katsoo liiketoiminnallisesti. Yksi semmonen mitä 

rahastojenkin kautta tehdään on vaikuttavuus. Jos puhutaan 

vaikuttavuussijoittamisesta ja mennään ESG:n E-kirjaimeen ja miksei S-

kirjaimeen, niin että miten me edustetaan niitä rahasto-osuuden omistajia 

vaikkapa yhtiökokouksessa. Mehän voidaan vaikuttaa äänestämällä niissä 

yhtiökokouksissa. Jos meidän periaatteet ei ole samat kuin sen yhtiön 

periaatteet, niin sittenhän me luovutaan niistä omistuksista, joka on sellainen 

hiljainen kannanotto.” (H3) 

Kaikki haastateltavat kokivat, että pankin rooli ESG:n kehityksessä on toimia 

asiakkaan tukena muutoksessa. Pankki pystyy tukemaan muutoksessa auttamalla 

asiakkaita saavuttamaan omia tavoitteitaan. Tässä voidaan auttaa muun muassa 

tuottamalla tietoa ja olla mukana etsimässä parempia ratkaisuja. Tämän sparraajan 

roolin kautta pankki pystyy edistämään ESG-toimintaa.   

5.1.4 Vaikutukset pankin liiketoiminnassa 

Neljäs alateema käsittää ESG:n erilaiset vaikutukset pankin liiketoimintaan. 

Jokaisessa haastattelussa nousi esiin erilaisia mahdollisia vaikutuksia pankin 

liiketoimintaan, joita ESG ja sen kehittyminen tuo mukanaan. Nämä vaikutukset 

liiketoiminnassa toimivat myös ponnahduslautana ESG:n edistämisessä.  

”Alkuun tehtiin vapaaehtoisuuteen perustuen paljon asioita ja nyt on 

oikeastaan siirtymässä siihen suuntaan, että meidän pitää hoitaa nää asiat 

hyvin, että me voidaan ylipäätänsä toimia. [...] Aiemmin on ollut semmonen 

mahdollinen kilpailuetu tai et jotenkin pystyis brändäämään itsensä 

vastuulliseksi pankiks. Mut kyl se on ehkä kääntymässä siihen suuntaan, että 

se on hygieniatekijä, joka täytyy olla kunnossa.” (H4)  
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”Meillä oli pitkään tää CSR-funktio, sit oli CR-funktio ja sit siitä tuli ESG-

funktio ensiksi viestintään ja sit se siirtyi sieltä pois. Se on muuttanut valtavasti 

suuntaa ja ei oo enää niin viestinnällistä kuin se on aiemmin ollut, vaan se tulee 

ehkä enemmänkin liiketoiminnan kautta ne vaikutukset.” (H4) 

Jokainen haastateltava toi esille, että he näkevät mahdollisuudet ESG:n edistämisessä 

tulevan nimenomaan liiketoiminnan tekojen kautta. Aiemmin vastuullisuus on voitu 

nähdä kilpailuetuna markkinoilla, mutta tällä hetkellä asiakkaat odottavat tätä kaikilta 

toimijoilta, mukaan lukien pankeilta. Vastuullisuudesta on tullut elinehto, jotta 

markkinoilla voidaan pärjätä. Tämä voi pankista riippuen aiheuttaa joko suurempia tai 

pienempiä muutoksia aiempaan liiketoimintamalliin. H1 kertoi haastattelussaan, että 

pankkien tulee ottaa ESG:n tuomat kriteerit huomioon tuote- ja palveluinnovaatioiden 

kehityksessä ja tätä kautta edistää sitä liiketoiminnan keinoin.  

”Kulkee käsi kädessä tuo ESG ja luottoriskit jatkossa. Meidän pitää hallita 

ESG:tä sen takia, jotta meidän luottoriskit ei kasva. Se on kaikilla pankeilla 

sama tilanne. [...] Uudenlaista ajattelua vaatii, että ehkä ei pystytä pelkästään 

taloudellisin perustein aina maksimoimaan kenenkään tuottoja, sen paremmin 

pankin kuin asiakkaan. Vaan joutuu nyt ottamaan laajemmalta näkemystä 

tuosta tulevaisuudesta ja ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä. Ne nivoutuu 

toisiinsa jatkossa.” (H2) 

”Vaikka henkisesti hyväksyisi ja näkisi ne positiivisena semmoset 

ympäristöarvot, niin ne pitäisi konkreettisina tekoina pystyä asiakkaan kanssa 

sopimaan ja niitä edesauttamaan ja kannustamaan. [...] Jos saadaan asiakas 

näihin mukaan hyvissä ajoin ja järkevin stepein, niin sehän on asiakkaan 

hyvinvointiin ja pankin menestymiseen ihan avaintekijöitä. [...] On täystyö 

saada asiakkaat mukaan, että ymmärretään pitkän aikavälin tavoite mikä tässä 

on. Tässä on meillä ja asiakkailla opettelemista, että lyhyen tähtäimen 

kustannukset voi olla pitkän tähtäimen tuottoja.” (H2) 

ESG vaikuttaa olennaisesti pankin liiketoimintaan sääntelyn kautta. Pankkien tulee 

liiketoiminnassaan huomioida, että sen asiakkaat pysyvät myös sääntelyssä mukana. 

Mikäli pankin palveltava kohderyhmä ei pysty noudattamaan sääntelyä, ei pankilla ole 

jäljellä enää kohderyhmää, jolle palveluita voisi tarjota. Tästä syystä sääntelyn 

vaikutukset tulee huomioida toiminnassa laajasti. Mikäli pankki ei ole tässä hereillä, 

niin se voi kasvattaa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä kohonneiden luottoriskien 

kautta. Kaikki haastateltavat kokivat, että ESG tulee olennaisesti vaikuttamaan pankin 

luottopäätösten tekemiseen ja tätä kautta pankin liiketoimintaan. H1 ja H2 toivat esille 

haastatteluissaan, että pankeissa joudutaan jatkossa tekemään entistä enemmän 
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tiukkoja päätöksiä, rahoitetaanko jotakin hanketta vai ei vastuullisuuden 

näkökulmasta, vaikka liiketoiminnalliset perusteet löytyisivät.  

ESG:n tuomat muutokset vaativat opettelua ja sisäistämistä niin pankilta kuin 

asiakkailta. Muutos koskettaa kaikkia ja sen sisäistäminen voi viedä aikaa. 

Haastateltavan H2 toteamus ”lyhyen tähtäimen kustannukset voi olla pitkän tähtäimen 

tuottoja” tuo esiin ESG:n luonteen ja kuinka tämä vaatii pitkäjänteistä työtä pankeissa. 

Muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä, vaan se vaatii malttia kaikilta osapuolilta. 

ESG voi mahdollisesti muuttaa radikaalisti niin pankin kuin asiakkaiden tuottoja, 

koska liiketoimintapäätöksiä ei voida jatkossa perustaa pelkästään taloudellisiin 

faktoihin vaan päätöksenteossa tulee ottaa huomioon myös ESG:n kategoriat.  

”Toiminnan edistämisen näkökulmasta lähtökohtana on, et meidän bisnes on 

sekä liiketoiminnallisesti kannattavaa että vastuullista.” (H1) 

Haastatteluissa nostettiin esiin, että lähtökohta vastuulliselle pankille on sen 

kannattavuus. Jotta pankki pystyy ylipäätään edistämään ESG:tä sen toiminnassa, 

tulee liiketoiminnan olla kannattavaa, jotta edistämiskeinoja voidaan toteuttaa. 

ESG:llä on todennäköisesti monia vaikutuksia pankin liiketoimintaan. Nämä 

mahdolliset liiketoimintamuutokset kuitenkin tarjoavat uusia mahdollisuuksia ESG:n 

edistämiselle.  

5.2 Johtajuuden keinot ESG:n edistämiseen 

Toisen yläteeman tulosten osalta muodostaa johtajuus. Johtajuutta käsiteltiin kaikkien 

haastateltavien kanssa. Toisin kuin ESG:n kohdalla, haastateltavilla on hieman eri 

lähtökohdat keskustella johtajuudesta. Kolmella haastateltavalla (H1, H2 ja H3) on 

kokemusta esihenkilötehtävistä ja johtajuudesta. Haastateltavalla H2 on pitkä tausta 

esihenkilötehtävistä, mutta nykyinen rooli voidaan luokitella asiantuntijatehtäväksi. 

H4 ja H5 edustavat kumpikin asiantuntijoita ja tästä syystä heidän kanssaan 

johtajuudesta keskusteltiin hieman eri näkökulmasta. Sen sijaan, että he pystyisivät 

vastaamaan ESG:n vaikutuksista omaan johtajuuteen, heidän kanssaan aihetta käytiin 

läpi asiantuntijaroolin kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että he toivat esiin, miten he 

näkevät, että tämä on kenties muuttanut johtajuutta ja miten he näkevät johtajien 
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mahdollisuudet. Teemat pysyivät täysin samoina, mutta omien kokemusten sijaan he 

kertoivat, miten he näkevät ja kokevat asian.  

Kaikissa haastatteluissa ilmeni johdon aktiivisuuden korostaminen. Kaikki kokivat, 

että johtajilla on mahdollisuus edistää asioita niin yleisellä tasolla kuin myös ESG:hen 

liittyvissä asioissa. Tulevaisuudessa johtajilta vaaditaan kykyä huomioida asioita yhä 

laajemmin eri tulokulmista kuin tällä hetkellä. 

Haastatteluissa ei kysymysten asettelussa puhuttu vastuullisesta johtajuudesta. Tämä 

muotoilu valittiin tarkoituksella. Haastatteluissa haluttiin kuulla, miten haastateltavat 

näkevät johtajuuden keinot ja mahdollisuudet vaikuttamiseen ESG:hen liittyen. 

Näiden vastausten perusteella analysoidaan, heijastuuko näistä vastuullisen 

johtajuuden rooleja tai ominaisuuksia. Seuraavaksi käydään läpi tulokset alateemoihin 

luokiteltuina. Tulosten tarkastelussa käydään läpi tulosten mahdollista yhteyttä 

vastuulliseen johtajuuteen.  

5.2.1 Valmentaminen 

Ensimmäisen alateeman muodostaa valmentaminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

johtajan tehtävää voidaan verrata ikään kuin valmentamiseen. Jo aiemmassa 

yläteemassa ESG:n osalta ilmeni pankin rooli toimia asiakkaiden sparraajana. Johtajan 

rooli organisaatiossa muistuttaa tätä. Kenelläkään ei ole varmuutta, mihin suuntaan 

ESG lopulta kehittyy. Aiemmin johtaja on tyypillisesti saattanut päättää melko 

tarkasti, mitä toimenpiteitä organisaatiossa tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä 

hetkellä johtajan tehtävänä nähdään suunnan ohjaaminen ja asiantuntijoiden 

sparraaminen kysymysten kautta.  

”[…] Sieltä pystyy konkretian kautta rakentamaan ja se avaa ihmisillä silmiä 

siihen, että toden totta, tässä ei ole kyse siitä, että miten mä suhtaudun, jos oon 

vielä vähän skeptinen, mutta kun maailma menee tähän, niin miten me 

optimoidaan tää kulku parhaalla mahdollisella tavalla. Sitä on mun mielestä 

ollut se johtaminen nyt, oivalluttamista ja armollisesti, kun kukaan ei voi sanoa 

varmaksi, että miten nää menee. […] Tässä todennäköisyys välttää iso virhe on 

olemalla hereillä ja kartalla ja avoin asioille. […] Pala kerrallaan. Osaamisen 

kautta. Osaaminen ja innostus on se iso asia. Esimerkkien kautta innostaa.” 

(H3) 
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ESG on aiheena monelle uusi. H1 ja H3 toivat kumpikin haastatteluissa esille, että he 

pyrkivät johtajina edistämään aihetta oman esimerkin ja toiminnan kautta. 

Konkreettiset esimerkit auttavat organisaation jäseniä ymmärtämään helpommin uutta 

aihetta. Se lisäksi luo uskottavan kuvan siitä, että johtaja haluaa aidosti edistää kyseistä 

asiaa. ESG aiheena kehittyy koko ajan eteenpäin ja se ei ole vielä muodostunut 

lopulliseen asemaansa. Johtajuudelta vaaditaan armollisuutta. Kukaan ei tiedä, mitä 

ESG lopulta vaatii organisaatiolta, joten sen kehittämiseen on tärkeää nykyisessä 

vaiheessa suhtautua armollisesti. Johtajien tärkeänä tehtävänä nähdään henkilöstön 

innostaminen aiheesta. ESG on muuttanut ja tulee muuttamaan entisestään päivittäistä 

työtä pankeissa. Kuten muiden uusien aiheiden kohdalla, myös ESG todennäköisesti 

aiheuttaa vastarintaa. Johdon on pidettävä maltti mukana toiminnassa. Muutos vaatii 

aikaa. Innostaminen nähdään tärkeänä teemana johtajuudessa tässä vaiheessa ESG:n 

kehityskaarta. Matka on vasta alussa, joten tavoitteena on saada henkilöstö 

innostumaan aiheesta, jolloin ESG:n edistäminen ja integroiminen organisaation 

työhön helpottuu.  

”Johto ei välttämättä ymmärrä mikä on mahdollista, niin sehän mahdollistaa 

semmosen keskustelun, että ne ei oo mahdollisuuksien vankina siinä 

ajattelussa, vaan et ne osaa pyytää asioita mitkä ei tuu asiantuntijalle heti 

mieleen, et näin vois tehdä.” (H4) 

Asiantuntijat ovat substanssin syväosaajia. Se saattaa huomaamatta kaventaa heidän 

näkemystään aiheesta. Johtajat eivät usein ole substanssin ytimessä. Heidän 

tarkoituksenaan on esittää kysymyksiä eri näkökulmista. Tämä voi tuoda esille uusia 

lähestymistapoja ja mahdollisuuksia, joita asiantuntijat eivät ole edes huomanneet 

ajatella. Dialogi mahdollistaa tuotteiden, palveluiden ja toimintamallien kehittämisen 

uudelle tasolle. Johtaja ohjaa kysymysten kautta asiantuntijaa eteenpäin ja sparraa 

suuntaa valmentajan ottein. Johtajan kyky esittää oikeita kysymyksiä oikeissa 

paikoissa on merkityksellistä.  

”Se on tietenkin tosi paljon ittestä kiinni. Lähtee omasta asenteesta ne omat 

mahdollisuudetkin. Polkuja voi löytyä. On helpompia polkuja edistää ja 

vaikeampia polkuja. Mutta niitä vaikeampiakin polkuja pystyy silloin 

helpommin kulkemaan, jos se oma asenne on semmonen, että sä haluat 

päämäärätietoisesti viedä niitä asioita eteenpäin. Vaikeat polut on usein niitä 

voittoja. Helpoilla poluilla ei voiteta mestaruuksia. [...] Kysymysten kautta sä 

voit pystyä sparraamaan. [...] Semmoset poikkitieteelliset kysymykset on 
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kaikista asioita edistävimpiä. [...] Jos sä haluut saada asioita tapahtumaan, niin 

mieluummin kannattaa vaan pitää rattaat pyörimässä ja sitten vähän säädellä 

sitä, että mikä ratas pyörii kovempaa ja mikä vähän hitaammin. [...] Tänä 

päivänä pyritään johtamaan mieluummin pienemmällä määrällä johtajia 

mieluummin isompia määriä ihmisiä. Substanssi asuu niissä ihmisissä ja 

organisaatiossa yksittäisen johtajan sijaan. Minun tehtävä on kysellä ja nostaa 

asioita esille ja saada ihmiset rohkeasti tuomaan näkemyksiään esiin.” (H3) 

Aiemmin johtaja on saattanut olla organisaatiossa henkilö, jolla on kovin osaaminen 

substanssista. On tunnistettu, että tässä on tapahtunut muutosta. Johtajan rooli nähdään 

yhä vahvemmin sparraavana ja tukevana tahona. Johtaja on kuin valmentaja, joka 

pyrkii saamaan asiantuntijoista parhaan suorituksen irti ja tukemaan heitä kohti 

tavoitteiden saavuttamista. Yksittäisen johtajan roolin merkityksen korostamisen 

sijaan pyritään saavuttamaan tilanne, jossa organisaation osaaminen kumpuaa 

ihmisistä. Johtajan tavoitteena on saada esiin tämä osaaminen ja valjastaa se koko 

organisaation käyttöön.  

5.2.2 Viestintä 

Toisena alateemana haastatteluista nousi johtajuuteen liittyen viestintä. Haastatteluissa 

tunnistettiin johtajan rooli viestijänä ja tuotiin esiin sen tärkeys, jotta organisaatiossa 

voidaan edistää asioita, kuten ESG:tä. Johtajan rooli viestijänä on olennainen. 

Johtajalla on usein paras käsitys organisaation kokonaistilanteesta. Johtaja saa 

tyypillisesti laajasti tietoa monilta eri tahoilta. Tämän tiedon pohjalta johtaja pystyy 

muodostamaan käsityksen kokonaistilanteesta. Tämän jälkeen johtajan tulee 

huolehtia, että ajantasainen tieto saadaan viestittyä koko organisaation käyttöön. Tässä 

kohtaa johtajalla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi siihen, miten asia viestitään 

eteenpäin organisaatiossa ja muille sidosryhmille. Viestinnässä on tärkeää muistaa, 

että johtaja pystyy seisomaan asian takana. Mikäli johtaja on henkilökohtaisesti asiasta 

täysin eri mieltä, niin asiasta viestiminen ja muiden innostaminen muodostuu 

haasteeksi. H3 toi haastattelussa esiin, että mikäli jotakin uutta asiaa haluaa henkilöstön 

kanssa käsitellä tai asiaa edistää, niin hyvänä lähtökohtana on, että johtaja uskoo itse 

käsiteltävään asiaan. Organisaation jäsenet pystyvät tunnistamaan, onko viestintä aitoa 

vai ei. Mikäli kyseinen asia, esimerkiksi ESG, on aidosti johtajan toimintaa ohjaava 

arvo, se huokuu viestinnästä läpi. Johtajan tapa viestiä vaikuttaa olennaisesti siihen, 

miten henkilöstö suhtautuu asiaan.  
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”Kauheen vaikee on johtaa ja tehdä asioita, johon et voi itse sitoutua tai 

pahimmillaan olet eri mieltä. [...] Mä uskon, että jos itse pystyy olemaan 

linjassa itsensä kanssa, niin silloin helpompi viestiä myös muille sitä asiaa. Kun 

omastas puhut, niin se kuulostaa omalta niille muillekin.” (H3) 

Kolmessa haastattelussa (H1, H3 ja H5) ilmeni viestinnän avoimuuden merkitys ja 

johtajan rooli tämän edistämisessä. Avoin ja läpinäkyvä viestintä lisää luottamusta 

henkilöstön ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Pankeissa on tyypillisesti korostettu 

taloudellista menestystä, ja tulokset ovat perustuneet nimenomaan taloudellisiin 

lukuihin. Mikäli halutaan edistää ESG:tä, tulee siihen liittyviä teemoja tietoisesti 

nostaa aiempaa enemmän esiin viestinnässä. Mikäli pankin tavoista toteuttaa 

vastuullisuutta ei viestitä, se voi muodostaa kuvan, että aihe ei ole tärkeä tai ettei sitä 

huomioida toiminnassa. Kun aiheesta viestitään, mitä konkreettisia vastuullisuustekoja 

pankki on tehnyt, se lisää sidosryhmien tietoisuutta pankin tavasta toteuttaa 

vastuullisuutta toiminnassaan.  

”Yks mitä vaatii johtamiselta on, se että meidän pitää muuttaa meidän 

viestintää. Pitää olla edelleen avoimempaa ja läpinäkyvämpää. Nämä asiat 

pitää huomioida, johtaja ei voi viestiä pelkästään taloudellisesta 

menestyksestä. Vaan vastuullista viestintää menestyksestä myös 

vastuullisuuden näkökulmasta.” (H1) 

Vaikka haastatteluissa korostettiin viestinnän merkitystä ja kuinka vastuullisuudesta 

tulisi viestiä aiempaa enemmän, niin samalla tunnistettiin aiheen kääntöpuoli. 

Kolmessa haastattelussa (H1, H3 ja H5) nostettiin esiin viherpesu ja sen välttäminen. 

Pankeissa halutaan lisätä viestintää vastuullisuudesta, mutta tulee huolehtia, että 

viestintä itsessään on vastuullista. Tällä tarkoitetaan sitä, että vastuullisuudesta 

viestiessä tulee ymmärtää mistä puhutaan. Tekojen tulee olla aidosti vastuullisia. 

Yhdessä haastattelussa (H3) käytettiin esimerkkinä vihreää asuntolainaa. Pankki ei voi 

markkinoida vihreää asuntolainaa, jos tämä ei todistetusti ole vihreää. Tämä pätee 

myös johtajaan viestijänä. Johtajan rooli viestijänä organisaatiossa on tärkeä ja täten 

ESG:stä puhuttaessa tiedon tulee perustua faktaan.  

”Täytyy muistaa johtajana ja viestijänä on se, että ei lähde viherpesun puolelle 

eli puhutaan ihan mitä sattuu ja ei olla oikeasti kartalla mitä vastuullisuus 

tarkoittaa ja koitetaan näennäisesti jotain, että se näyttäisi vastuulliselta. Tätä 

pitää välttää” (H1) 
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Tulevaisuudessa johtajan viestinnällinen osaaminen korostuu entisestään. Johtajan 

tulisi pystyä huolehtimaan laadukkaasta ja läpinäkyvästä viestinnästä monien eri 

tahojen suuntaan. Yhdessä haastattelussa (H5) tuotiin esille, että tiedonkulku on 

avainroolissa johtajan ja organisaation vastuullisuudesta puhuttaessa. Johtajan rooli 

viestijänä on siis merkityksellinen ESG:n edistämisen näkökulmasta.  

5.2.3 Mittarien asettaminen 

Kolmannen alateeman johtajuuden keinoista edistää ESG:tä on mittarien asettaminen. 

Mittarit ohjaavat organisaation toimintaa. Tästä syystä mittarien asettaminen tulee 

tehdä huolellisesti. Kahdessa haastattelussa (H3 ja H4) tuotiin esiin mittarien tärkeys. 

Oletuksena on, että mikäli mittarit täyttyvät, tehdään organisaatiossa haluttuja asioita 

oikein. Tällöin mittarit tulee asettaa siten, että ne mittaavat sellaisia asioita, joita 

organisaatiossa halutaan saavuttaa. Tässä kohtaa nousee esiin johtajan vastuu, sillä 

johto tyypillisesti asettaa mittarit. Jotta johto pystyy valitsemaan oikeat mittarit, tulee 

olla ymmärrys liiketoiminnasta ja siitä, mihin suuntaan organisaation toimintaa 

halutaan viedä.  

”Johto tyypillisesti asettaa mittareita ja seuraa niitä. Siitä se lähtee, että on 

merkitykselliset mittarit. Jos oletetaan, että saadaan mitä mitataan, niin 

silloinhan ois hyvä miettiä että onko ne oikeat.” (H4)  

”Johtaminen on mennyt enemmän siihen, että pitää pystyä luottamaan ihmisiin 

ja jotta voit luottaa, niin tulee ymmärtää liiketoimintaa, jotta pystyy asettamaan 

oikeat mittarit. Kun mitataan menestystä, niin mittarien kautta näet onnistuuko 

ne siinä mitä sä haluat vaiko ei.” (H3) 

Mittareista puhuttaessa huomio saattaa usein kiinnittyä pelkästään työntekijöihin. 

Haastatteluissa tuotiin esille myös näkemys mittarien ja tavoitteiden asettamisesta 

johtajille. Mikäli ESG:hen liittyvät asiat on yhdistetty myös johdon palkitsemiseen, 

tämä saattaisi vaikuttaa positiivisesti ESG:n edistämiseen organisaatioissa. Tällöin 

ESG-asiat saattaisivat vaikuttaa aiempaa enemmän johtajan toimintaan. Mittarit 

ohjaavat eri tahojen toimintaa organisaatiossa voimakkaasti ja tästä syystä niiden 

asettamiseen tulee kiinnittää huomiota. Mittarien asettaminen on haastavaa, mutta ne 

toimivat hyvänä keinona edistää haluttuja asioita organisaatiossa.   
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5.2.4 Luottamuksen rakentaminen 

Neljännen alateeman muodostaa luottamuksen rakentaminen. Tämä nousi esiin 

kolmessa (H1, H3 ja H5) haastattelussa. Johtajalla on yhteydet moniin eri sidosryhmiin 

ja verkostoihin, jotka linkittyvät organisaatioon. Jotta voidaan varmistaa pankin 

toiminnan jatkuvuus, tulisi eri sidosryhmillä olla luottamus sen toimintaan. Sama pätee 

tärkeän sisäisen sidosryhmän, henkilöstön, kohdalla. Johtajalta vaaditaan kykyä 

luottaa henkilöstöön ja heidän osaamiseensa. Toisaalta johtajan tulee omalla 

toiminnallaan ja persoonallaan herättää luottamusta henkilöstön keskuudessa. 

Luottamus auttaa turvallisen työympäristön luomisessa, mikä taas osaltaan edesauttaa 

henkilöstön halukkuutta asioiden edistämiseen.  

”Koetko sä, että pitää olla sinä itse, joka saa ne asiat tapahtumaan ja ajattelen 

ehkä itte sillain, että sen ei tarvi olla minä vaan se on ne ihmiset siinä ympärillä. 

Mä oon se ihminen siinä ympärillä, joka vähän näyttää että mee sä tonne päin 

ja sä tonne päin. Ja sitten raportoidaan, että missä kukakin menee. [...] Tää 

maailma on niin pirstaleinen, että sä et voi johtaa yhtä asiaa kerrallaan. [...] Sä 

et pysty millään pitämään kymmentä lankaa käsissäs, niin että kaikki langat 

edistäisi joitain asioita, vaan sit sun on vahvasti luotettava niihin osaajiin, jotka 

vie niitä asioita eteenpäin.” (H3) 

”Perinteinen johtamisen käsitys on murroksessa ja muuttumassa. Siinä 

mielessä johtajana ja johtajuuden pitää kans muuttua. Siihen suuntaan, että 

meillä on luottamus henkilöstöön ja moneen muuhun tahoon.” (H1)   

ESG:n tapaan myös johtajuus on tällä hetkellä murroksessa. Maailma on yhä 

kompleksisempi ja se muuttuu koko ajan yhä pirstaleisemmaksi. Tämä vaatii johtajilta 

kyvykkyyttä luottaa alaisiin, mutta myös kykyä rakentaa luottamusta eri sidosryhmien 

välillä. Johtaja ei pysty itse edistämään useaa asiaa samanaikaisesti. Tämän takia 

johtajan tulee pystyä luottamaan alaisiin ja heidän kykyynsä edistää asiaa eteenpäin. 

Luottamusta tulee rakentaa alaisten lisäksi myös muiden sidosryhmien, niin ulkoisten 

kuin sisäisten, kanssa. Luottamuksen rakentaminen suhteessa toimintaympäristöön ja 

eri sidosryhmiin on pankin kannalta olennaista, jotta pankki koetaan luotettavana 

kumppanina. Tämä on liiketoiminnan kehityksen kannalta tärkeää. Luottamuksen 

rakentaminen vaatii johtajalta erilaisia kyvykkyyksiä ja ominaisuuksia. 

Toimintaympäristön ja tärkeiden sidosryhmien tukeminen nostettiin haastatteluissa 

useasti esille. H1 kertoi haastattelussa, että paikalliset sidosryhmät ohjaavat paljon 
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pankin toiminnan suuntaa ja ovat tärkeässä asemassa. Pankin yhteiskunnallisen roolin 

toteuttamisesta mainittiin esimerkkeinä lahjoitukset pankin toiminta-alueen erilaisille 

tahoille, toimintaympäristön kehitysprojektien tukeminen, tapahtumien sponsorointi ja 

nuorten taloustaitojen kehittäminen. Nämä esimerkit kuvaavat tapoja, joilla pankki 

toteuttaa yhteiskunnallista rooliaan ja ylläpitää sekä rakentaa suhteita ulkoisten 

sidosryhmien kanssa.  

”Vastuullisuus antaa mahdollisuuksia, kunhan vaan uskalletaan ja halutaan ja 

johtajuuden kautta otetaan esille.” (H1) 

”Jos sun pitää jotain asiaa edistää tai joku asia on tärkeä, niin ne johtamisen 

lainalaisuudet, miten onnistua tai epäonnistua on aika samankaltaiset 

riippumatta aiheesta.” (H3) 

ESG ja vastuullisuus laajemmin tarjoaa monia eri mahdollisuuksia niin organisaatiolle 

kuin johtajalle. Haastatteluissa nostettiin esiin näkemykset siitä, että johtajilla on 

mahdollisuuksia ESG:n edistämiseen, kunhan halua löytyy. Tämä edellyttää johtajilta 

uskallusta tarttua mahdollisuuksiin edistämisen näkökulmasta. Jotta potentiaalisia 

mahdollisuuksia voidaan tunnistaa, tulee tuntosarvien olla hereillä. Johtajan 

näkökulmasta on tärkeää pitää mielessä, että ESG:n edistäminen ei eroa muiden 

asioiden edistämisestä organisaatiossa. ESG ja sen edistäminen ei vaadi johtajalta 

radikaaleja keinoja, vaan tärkeää olisi toimia itselleen parhaalta tuntuvalla tavalla. 

Olemalla itselleen uskollinen on mahdollista saavuttaa positiivisia lopputuloksia myös 

ESG:n suhteen. Luottamuksen rakentaminen sidosryhmien välillä on tärkeää, mutta 

yhtä tärkeää on johtajan luottaa johtajuudessa omaan persoonaan ja tapaan edistää 

asioita.  

5.3 Tulosten tarkastelu 

Seuraavaksi tarkastellaan tutkimuksen tuloksia suhteessa teoreettiseen viitekehykseen. 

ESG:llä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä 

tekijöitä (Gillan ym., 2010). ESG on ajankohtainen teema ja pankeilta odotetaan kykyä 

sisällyttää se vahvaksi osaksi niiden liiketoimintaa (Gelder & Stichele, 2011). Pankit 

kohtaavat odotuksia vastuullisen toiminnan toteuttamiseen asiakkaiden ja sääntelyn 

kautta (Roy ym., 2015). Aiemmin ESG on saattanut toimia kilpailuetuna ja erottavana 
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tekijänä kilpailijoista, mutta nykyään se nähdään hygieniatekijänä, joka tulee olla 

kunnossa.  

Jotta pankit voivat ylipäätään edistää vastuullisuutta, tulee yritystoiminnan olla 

kannattavaa pitkällä aikavälillä (Alsayegh ym., 2020). Tuloksissa nousi esiin, että 

ensimmäinen lähtökohta toiminnalle on kannattavuus. Kannattava pankki tarjoaa 

mahdollisuuden vastuulliselle toiminnalle. ESG tulee todennäköisesti muuttamaan 

pankkien liiketoimintaa. ESG:n on tunnistettu tuovan pitkällä tähtäimellä yritykselle 

tuottoja (Buallay, 2018) etenkin, kun se on sisällytetty osaksi yrityksen strategiaa 

(Birindelli ym., 2018). Lyhyellä aikavälillä ESG saattaa tuoda pankeille kustannuksia, 

mutta pitkällä aikavälillä nämä luultavasti muodostavat kannattavan liiketoiminnan 

ytimen. Haastateltavat toivat esille, että tärkeänä tehtävänä tällä hetkellä pankeilla on 

ESG:n aito integroiminen osaksi liiketoimintaa ja strategisen tahtotilan kautta 

yhtenäisen linjan luominen.  

Ympäristöön liittyvät tekijät pyrkivät turvaamaan ympäristön monimuotoisuutta (Cini 

& Ricci, 2018). Yritysten keino toteuttaa ESG:n ympäristökategoriaa on useimmiten 

saastuttamisen vähentäminen ja hiilidioksidipäästöjen pienentäminen (Clark & Viehs, 

2014). Uusia tuotteita kehitettäessä ympäristövaikutukset tulee ottaa laajasti huomioon 

(Tarmuji ym., 2016). Pankkien on mahdollista arvioida sen tuotteiden vaikutuksia 

ympäristölle (Gelder & Stichele, 2011). Nämä keinot nousivat esiin myös tutkimuksen 

tuloksissa. Pankit toteuttavat ympäristöön liittyviä ESG-toimia usein lahjoitusten 

kautta, jotka kohdistetaan ympäristön monimuotoisuuden turvaamiseen. Tämän lisäksi 

mainittiin omasta toiminnasta syntyvän energiankulutuksen hallinnan tuomat 

mahdollisuudet. Pankit tarjoavat sijoituspuolella useita tuotteita, joiden kautta 

kuluttajat pystyvät tukemaan ympäristön monimuotoisuuden säilyttämistä 

sijoitustensa kautta. Tuloksissa ilmeni myös tuoteinnovaatiot ja niiden suunnittelussa 

huomioitavat vaikutukset ympäristölle.  

Yhteiskuntavastuun liittyvien tekijöiden kautta huomioidaan yrityksen vaikutukset 

yhteisölle, jossa yritys toimii (Henisz ym., 2019). Kategoria pitää sisällään muun 

muassa tuotevastuun, yhteisöllisyyden, työhön liittyvän tasa-arvon ja työolojen 

turvallisuuden (Tarmuji ym., 2016). Tuloksissa ilmeni esimerkiksi sidosryhmien 

sponsorointi ja toiminnan tukeminen sekä nuorten taloustietojen kehittäminen. Tällä 
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tavoin pankki huomioi yhteisöä, jossa se toimii ja pyrkii edistämään ESG:tä. Pankeissa 

halutaan turvata työntekijöille turvallinen työympäristö. Tämä voidaan nähdä 

yhteiskuntavastuuseen kuuluvana ESG-toimena. Hallintotapaan liittyvät tekijät pitävät 

sisällään yrityksen sisäiset periaatteet ja toimintamallit (Henisz ym., 2019). Pankeissa 

on tyypillisesti vahva osaaminen hallintotapaan liittyvissä asioissa. Tuloksissa 

nostettiin esiin esimerkiksi hyvän liiketavan noudattaminen ja henkilöstön tasa-

arvoiset palkitsemisjärjestelmät. Hyvään hallintotapaan kuuluu myös laadukas ja 

ymmärrettävä viestintä kaikille yrityksen sidosryhmille esimerkiksi strategiasta 

(Tarmuji ym., 2016). Tuloksissa ilmeni viestinnän merkitys useaan otteeseen. 

Tuloksista tunnistettavat ESG-toimet ovat linjassa teoriassa esitettyihin mahdollisiin 

toimiin.  

ESG:lle ei ole olemassa universaalisti hyväksyttyä määritelmää (Gillan ym., 2021). 

Tämä koetaan haasteena pankeissa. ESG-kriteerejä pyritään tuomaan vahvemmin 

osaksi rahoituspäätöksiä, mutta tämä on haasteellista, jos toimijoilla on eri käsitys 

siitä, mitä ESG pitää sisällään. Yhtenäisen määritelmän puuttuminen selittyy sillä, että 

ESG on vielä keskellä murrosta ja kehittyy koko ajan eteenpäin (UNEP FI Annual 

Overview, 2019). ESG on saanut alkunsa samasta periaatteesta kuin CSR (Gupta, 

2021). Näiden termien välillä on vahva yhteys (Cini & Ricci, 2018). Tämä yhteys 

voidaan vahvistaa myös tuloksista, kuinka pankin ESG-funktio on kehittynyt CR:n ja 

CSR:n kautta nykyiseen muotoonsa. Viranomaiset ja eri tahot kehittävät ESG:hen 

liittyviä säännöksiä tälläkin hetkellä vastaamaan paremmin pankkien tarpeita 

toiminnan selkiyttämisestä ESG:hen liittyen (EBA Report, 2021). Pankkien 

näkökulmasta olisi tärkeää, että kriteerien määritelmät ovat selkeät, jotta pankit 

pystyisivät arvioimaan yhtenäisellä tavalla esimerkiksi yritysasiakkaidensa 

vastuullisuutta (Gelder & Stichele, 2011). Tämä on tunnistettavissa myös tuloksista. 

Ensimmäisen haasteen muodostaa ESG:n ja erityisesti vastuullisuuden 

määritteleminen. Toisen haasteen muodostaa vastuullisuustoimien todentaminen. 

Aiemmin ESG:n toteuttaminen on perustunut vahvasti vapaaehtoisuuteen, ja pankeilla 

on ollut omia tapoja tämän toteuttamiseen (Gelder & Stichele, 2011). Sääntelyn 

kehityksen kautta pankit pystyvät muodostamaan yhtenäisemmän toimintamallin. 

Tämä selkiyttää toimintaa myös asiakkaiden suuntaan.  
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Jotta yrityksessä voidaan sisällyttää vastuullisuus osaksi liiketoimintamallia, vaaditaan 

tätä varten johdolta osaamista. Tällä hetkellä tämä vaadittava osaaminen vielä puuttuu 

organisaatioista. (Birindelli ym., 2018.) Tämä oli yksi selkeimmistä tuloksista. Ennen 

kuin pankeissa voidaan tehdä päätöksiä tuotetasolla, täytyy olla osaamista ESG:stä. 

Organisaatiotason kouluttaminen on tapa edistää ymmärrystä vastuullisuudesta 

(Crews, 2010). Pankeissa tulee olla ESG:n syväosaajia, mutta tämän lisäksi koko 

henkilöstöllä tulisi olla pinnallinen käsitys aiheesta. Osaamista vaaditaan, jotta ESG 

saadaan osaksi pankin päivittäistä työtä ja tätä kautta saadaan edistettyä sitä.  

Johdolla tulee olla ajankohtainen käsitys yrityksen suoriutumisesta, jotta pystytään 

tekemään päätöksiä oikeassa ajassa ja tunnistamaan riskejä (Tarmuji ym., 2016). Kun 

ESG-toimet on toteutettu laadukkaasti, on pankilla mahdollisuus tunnistaa riskejä 

paremmin (Financial Sector Initiative, 2004). Tuloksissa nousi esille luottoriskien 

linkittyminen ESG:hen. Johto näkee, että tulevaisuudessa nämä tulevat kulkemaan 

käsi kädessä. Tämä vaatii sitä, että pankin johdolla tulee olla laajemmin tietoa 

saatavilla ja kyvykkyyksiä tämän tiedon tulkitsemiseen, jotta pystytään tekemään 

strategisesti vastuullisia päätöksiä. ESG:n edistämisen näkökulmasta tulee huolehtia, 

että hallintoelimissä on henkilöitä eri taustoista (Harjoto & Wang, 2020). Tuloksissa 

ilmeni, että pankissa kiinnitetään huomiota hallintoelinten rakenteiden 

moninaisuuteen.  

Kuten muidenkin aiheiden kohdalla, myös ESG:n integroiminen osaksi organisaation 

toimintaa tehdään johtajuuden keinoin. Johtajilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, 

miten organisaatiossa edistetään vastuullisempia toimintamalleja (Waldman ym., 

2020). Tämä näkemys oli tunnistettavissa myös tutkimuksen tuloksista. Johtajat 

kokevat, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omalla toiminnallaan ESG:n ja 

vastuullisuusasioiden edistämiseen organisaatiossaan. Tuloksista pystyttiin 

tunnistamaan vastuullisen johtajuuden keinoja ESG:n edistämiseksi pankeissa.  

Vastuullinen johtajuus perustuu siihen, että johtaja huomioi niin päätöksenteossa kuin 

toiminnan suunnittelussa eri sidosryhmien tarpeet (Waldman ym., 2020). Maailma on 

pirstaleisempi kuin aiemmin ja tämä vaikuttaa niin yritysten kuin johtajien toimintaan. 

Vastuullinen johtaja pystyy rakentamaan ja kehittämään kestäviä suhteita eri tahojen 

kanssa. (Pless & Maak, 2011.) Tutkimuksen tuloksissa nousi esiin johtajien käsitys 
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maailman pirstaleisuudesta. Tämä vaikuttaa johtajuuteen, sillä johtaja ei pysty 

vastaamaan kymmenistä eri asioista organisaation toiminnassa siten, että kaikilla 

asioilla voitaisiin edistää jotakin organisaation toimintaa. Täten avainasemaan nousee 

kyky luottaa tekijöihin ja heidän kykyynsä edistää asioita, sekä luottamuksen 

rakentaminen eri sidosryhmien välillä. 

Vastuullisen johtajuuden ilmentymänä johtaja voidaan nähdä integraattorina, jolloin 

vastuullisten toimien kehittäminen kumpuaa johtajan omista arvoista (Waldman ym., 

2020). Tuloksissa tuotiin esille, kuinka johtajan tulee pystyä seisomaan edistettävän 

asian takana ja uskoa itse asiaan. Erityisesti johtajat korostivat, että viestinnässä alaiset 

pystyvät helposti tunnistamaan uskooko johtaja tosissaan aiheeseen vai ei. ESG:hen 

liittyvien teemojen edistäminen vaikeutuu huomattavasti, mikäli keskijohto ja 

työntekijät eivät koe, että ylimmän johdon toimet ovat aitoja (Waldman ym., 2020). 

Tuloksista voidaan tulkita, että ESG koetaan teemana, joka ohjaa johtajien tekemistä 

ja se halutaan saada aidosti osaksi pankkien liiketoimintaa. Johtajalta vaaditaan kykyä 

liiketoimintaympäristön strategiseen tulkintaan (Hind ym., 2009). Jotta ESG voidaan 

saada aidosti pankkien liiketoiminnan ytimeen ja tätä kautta edistää sen toteutumista, 

tulee johtajilla olla vahva tuntemus pankin liiketoiminnasta ja sen pitkän aikavälin 

kehittämisestä. Niin pitkän kuin lyhyen aikavälin kehittämistä voidaan toteuttaa 

oikeanlaisten mittareiden asettamisen kautta. Mittarien kehittäminen tarjoaa johtajille 

mahdollisuuden onnistua vastuullisuuden edistämisessä (Crews, 2010). Mittarien 

asettaminen on haasteellista ja siinä korostuu johtajan ymmärrys liiketoiminnasta.  

Vastuullinen johtaja valmentaa työntekijöitään kohti tavoitteita vastuullisin keinoin. 

Valmentaja on yksi vastuullisen johtajuuden rooleista. Valmentajan roolissa johtajan 

tehtävänä on pystyä tukemaan alaisiaan parhaalla mahdollisella tavalla. (Maak & 

Pless, 2006.) Valmentajan rooli nousi esiin myös tuloksissa, josta voitiin tunnistaa 

johtajan roolin kehittyminen kohti valmentajaa, jonka tehtävänä on tukea alaisiaan ja 

sparrata kysymysten avulla kohti oikeaa suuntaa. Tuloksista voidaan tunnistaa, että 

tällä hetkellä pankin rooli asiakkaita kohtaan nähdään myös ikään kuin valmentajana, 

jonka tehtävänä on tukea ja sparrata asiakasta ESG:hen liittyvissä asioissa.  

Tarinankertoja on vastuullisen johtajuuden rooli, jolla tarkoitetaan johtajan vastuuta 

viestinnästä ja tämän avulla yrityksen kulttuurin kehittämisestä (Maak & Pless, 2006). 
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Viestinnän merkitys ja johtajan kyky viestiä nousi esille tutkimuksen tuloksissa. 

Johtajalla on useimmiten ajankohtaista tietoa organisaation tilanteesta ja täten 

mahdollisuus muodostaa käsitys kokonaistilanteesta. Johtajalla on merkittävä rooli ja 

vastuu viestijänä, jotta tämä ajankohtainen käsitys saataisiin koko organisaation 

hyödynnettäväksi. Johtajan tavalla viestiä on vaikutusta siihen, miten henkilöstö ottaa 

uuden asian, kuten ESG:n, vastaan. 

Johtaja visionäärinä pystyy inspiroimaan muita, maalaamaan tulevaisuuden kuvaa 

organisaation jäsenille ja tätä kautta luomaan uskoa (Maak & Pless, 2006). Tuloksissa 

tunnistettiin innostamisen merkitys asioiden edistämisessä. Erityisesti, kun on kyse 

uudesta asiasta, joka on monille organisaation jäsenille tuntematon, tulee asiaa 

lähestyä innostamisen kautta. Esimerkillä johtaminen tarjoaa mahdollisuuden 

johtajalle vastuullisen johtajuuden edistämiseen organisaatiossa (Waldman & Galwin, 

2008). Tutkimuksen tuloksissa nousi esiin esimerkillä johtamisen merkitys myös 

ESG:n edistämisen näkökulmasta.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen johtopäätökset. Johtopäätöksissä vastataan 

tutkimuskysymykseen ja tuodaan esille tulosten hyödynnettävyyttä liikkeenjohdon 

näkökulmasta. Tämän jälkeen luvussa arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja 

käydään läpi potentiaalisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

6.1 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vastaus tutkimuskysymykseen: Miten 

vastuullisella johtajuudella voidaan edistää pankin ESG-toimintaa? Vastausta 

pyrittiin selvittämään tunnistamalla eri tekijöitä, joita johtajat, asiantuntijat ja 

hallinnon edustaja näkevät mahdollisuutena ESG:n edistämisessä, niin itsensä kuin 

pankin näkökulmasta.  

Kaiken lähtökohtana on, että pankin liiketoiminta on pitkällä tähtäimellä kannattavaa, 

jotta ESG-toimintaa voidaan edistää. ESG:n nähdään vaikuttavan pankin toimintaan 

jo tällä hetkellä. Sen merkityksen nähdään kasvavan tulevaisuudessa entisestään. 

Pankit toteuttavat jo eri tavoin toiminnassaan ESG:tä. Erityisesti liiketoiminnan kautta 

pystytään vaikuttamaan ESG:hen. Varallisuudenhoidon tuotteissa ESG:n vaikutukset 

ovat jo nähtävissä ja pankkien rahoitustoimintaan vaikutukset ovat vähitellen 

siirtymässä. Pankeissa suureen merkitykseen nousevat luottopäätökset ja 

vastuullisuuskriteereiden huomioiminen luottopäätöksiä tehtäessä. Tämä on kuitenkin 

vielä haaste pankeissa, sillä ESG:lle ei ole yhtenäistä hyväksyttyä määritelmää. Täten 

jokainen pankki voi tulkita ESG:tä omalla tavallaan. Viranomaiset ovat kehittämässä 

pankeille selkeää sääntelyä, jonka avulla pankit voivat kehittää ESG:n osaksi 

luottopäätöksiään ja täten edistää ESG-toimintaa. Liiketoiminnan vastuullisuuden 

todentaminen vaatii myös selkeyttä pankkien näkökulmasta. Jotta pankeissa voidaan 

tehdä vastuullisia luottopäätöksiä, tulee olla selkeät kriteerit, joilla asiakkaiden 

toiminnan vastuullisuus pystytään todentamaan. Pankkien rooli nähdään tällä hetkellä 

asiakkaiden sparraajana, jotta asiakkaat ovat tietoisia ESG:stä ja siten pystyvät sen 

toiminnassaan huomioimaan.  
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Seuraavassa kuviossa (kuvio 10) esitetään vastuullisen johtajuuden keinot pankin 

ESG-toiminnan edistämiseen. Kuviossa tuodaan esille johtajuuden keinot ja tulosten 

pääsisältö tiiviissä muodossa. Kuviolla pyritään lisäämään tutkimuksen 

hyödynnettävyyttä liiketoiminnan näkökulmasta.  

 

Kuvio 10. Vastuullisen johtajuuden keinot pankin ESG-toiminnan edistämiseen.  

Tänä päivänä maailma on pirstaleisempi kuin koskaan aiemmin. Johtaja ei pysty 

vastaamaan kymmenestä eri asiasta siten, että kukin asia aidosti edistäisi organisaation 

toiminnassa jotakin. Tästä syystä johtajilta vaaditaan kykyä luottaa henkilöstöön ja 

heidän osaamiseensa asioiden edistämisessä. Johtaja ei pysty itse vastaamaan kaikesta 

toiminnasta. Johtajalla tulee olla kyvykkyyksiä rakentaa luottamusta henkilöstön 

lisäksi ulkoisten sidosryhmien keskuudessa. Kumppanien tulee nähdä pankki 

luotettavana tahona. Tämä on olennaista pankin liiketoiminnan jatkuvuuden 

näkökulmasta. Johtajan tulee pystyä myös luottamaan omaan tapaansa johtaa asioita. 

Jokaisella on oma tapansa edistää asioita. Luottamuksen rakentamisen kautta voidaan 

edistää eri teemoja, kuten ESG:tä, pankkien toiminnassa.  

Johtajan tehtävänä on tukea ja sparrata työntekijöitään eteenpäin kohti yhteistä 

tavoitetta. Tässä tapauksessa yhteisenä tavoitteena voidaan pitää ESG-toiminnan 

kehittämistä, jonka edistämistä johtaja pystyy toteuttamaan valmentamisen kautta. 
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Johtaja sparraa työntekijöitään oikeiden kysymysten kautta ja ohjaa kohti 

organisaation tavoiteltua suuntaa. Kun työntekijät saadaan innostumaan aiheesta, 

onnistuu asian edistäminen ja integroiminen osaksi käytäntöä helpommin. Johtaja 

pystyy konkreettisten esimerkkien ja oman toiminnan kautta innostamaan 

työntekijöitä aiheesta. Vastuullisen johtajuuden keinona ESG:n edistämisessä toimii 

johtajan rooli valmentajana.  

Johto on tyypillisesti vastuussa mittarien asettamisesta. Mittarit ohjaavat organisaation 

työntekijöiden päivittäisen työskentelyn suuntaa, joten mikäli organisaatiossa halutaan 

edistää ESG:tä, tämä tulee sisällyttää mittareihin. Asettamalla ESG osaksi niin 

henkilöstön kuin johtajien mittareita voidaan edistää pankkien ESG-toimintaa.  

Ilman vaadittavaa osaamista ESG:stä, on vaikeaa edistää sitä. Ennen kuin pankeissa 

voidaan kehittää esimerkiksi tuotteita ESG:n mukaisiksi, pitää taustalla olla vahvaa 

osaamista asiasta. Johto ei voi tehdä vastuullisia päätöksiä liiketoiminnasta ESG:n 

kriteerit huomioiden, mikäli heillä ei ole asiasta osaamista. Pankeissa tulee olla ESG:n 

syväosaajia, mutta tämän lisäksi koko henkilöstöllä tulisi olla pinnallinen ymmärrys 

aiheesta. Lisäksi tulee huolehtia, että pankin hallintoelimissä on riittävä osaaminen 

ESG:hen liittyen. Osaamisen kehittämisellä pystytään edistämään pankkien ESG-

toimintaa.  

Avoimella ja läpinäkyvällä viestinnällä voidaan edistää asioita organisaatiossa. Johtaja 

on olennaisessa roolissa organisaation viestijänä. Viestinnässä on olennaista, että 

johtaja aidosti uskoo itse viestittävään asiaan ja pystyy seisomaan sen takana. 

Henkilöstö ja muut sidosryhmät pystyvät tunnistamaan, onko johtajan toimet aitoja. 

Tämä vaikuttaa oleellisesti siihen, miten vastaanottaja viestin tulkitsee ja miten 

esimerkiksi henkilöstö ottaa uuden asian vastaan sekä osaksi omaa toimintaansa. 

Vastuullinen viestintä on johdon olennainen keino ESG:n edistämisessä.  

Tutkimuksen johtopäätökset tarjoavat keinoja pankin johdolle ESG:n edistämiseen 

vastuullisen johtajuuden avulla. Tutkimuksen tuloksia pystytään hyödyntämään 

erityisesti pankeissa, koska tutkimus on toteutettu pankkien kontekstista. Tutkimus 

tarjoaa kuitenkin katsauksen ESG:hen ja vastuulliseen johtajuuteen yleisellä tasolla, 

joten tuloksia pystytään hyödyntämään varovaisuus huomioiden myös yleisellä tasolla 
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muilla toimialoilla. Tutkimus ja sen tulokset tarjoavat mahdollisuuden 

liikkeenjohdolle kasvattaa ymmärrystä ESG:stä, vastuullisesta johtajuudesta sekä 

näiden teemojen edistämisestä. Tutkimuksessa ilmeni, että ESG:hen panostaminen 

tarjoaa monia positiivisia vaikutuksia myös organisaation liiketoimintaan yleisesti. 

Tutkimuksen tulokset tarjoavat tärkeää tietoa erityisesti pankkien johdolle ESG:n 

edistämisestä ja konkreettisia keinoja sen toteuttamiseen. 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida Lincolnin ja Guban vuonna 

1985 julkaistujen neljän kriteerin eli uskottavuuden (credibility), siirrettävyyden 

(transferability), varmuuden (dependability) ja vahvistettavuuden (confirmability) 

kautta. Laadukkaiden yksittäisten osioiden sijaan tutkimuksen muodostama looginen 

kokonaisuus ja sen arviointi nousee tärkeään asemaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) 

Seuraavaksi käsitellään tämän tutkimuksen luotettavuutta näistä neljästä 

näkökulmasta.  

Uskottavuutta voidaan tulkita monin eri keinoin (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Se pitää 

sisällään muun muassa arvion siitä, vastaako tutkijan esittämät havainnot 

haastateltavien vastauksista sitä, mitä todellisuudessa on sanottu (Nowell ym., 2017). 

Mikäli uskottavuutta tulkitaan tästä näkökulmasta, niin tässä tutkimuksessa sitä on 

pyritty edistämään erityisesti litterointia tehtäessä. Litteroinnissa haastateltavien 

vastaukset kirjoitettiin sanasta sanaan puhtaaksi erilliseen dokumenttiin. Tämän 

litteroinnin pohjalta toteutettiin vastausten analysointi. Haastattelutilanteessa on 

kuitenkin kyse vuorovaikutuksesta, joten aina on mahdollista, että tutkija tulkitsee 

haastateltavan vastauksen hieman eri valossa kuin, mitä haastateltava on kenties 

tarkoittanut. Tätä kuitenkin pyrittiin minimoimaan siten, että mikäli vastauksessa jokin 

tuntui epäselvältä, niin haastattelija esitti tarkentavia kysymyksiä.  

Siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, miten tutkimuksen tuloksia voidaan siirtää toiseen 

käyttöyhteyteen (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tavoitteena on, että tutkimuksen toteutus 

ja tulokset on kuvattu auki niin hyvin, että ulkopuolinen taho pystyy arvioimaan itse 

tulosten mahdollista siirrettävyyttä esimerkiksi toiseen tutkimukseen (Nowell ym., 

2017). Tässä tutkimuksessa on kuvattu auki tutkimuksen toteutus mahdollisimman 
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tarkasti ja selkeästi. Sisällönanalyysin vaiheet ja niiden eteneminen on tuotu esiin sekä 

kirjallisesti että kuvion muodossa. Empiirisen aineiston osalta on kerrottu 

haastateltavien valinnoista ja kriteereistä. Lisäksi tutkimus sisältää kuvauksen missä 

järjestyksessä, milloin ja miten haastateltavien kanssa on edetty sekä kerrottu, mitä 

materiaalia haastateltaville on tarjottu missäkin vaiheessa. Tutkimuksen tulokset 

perustuvat näihin haastatteluihin. Tutkimuksen johtopäätökset pohjautuvat 

löydettyihin yhteyksiin teoreettisen viitekehyksen ja empiirisen aineiston välillä. 

Tutkimuksessa on kuvattu, mihin johtopäätökset perustuvat. Tämä tarjoaa 

ulkopuoliselle taholle mahdollisuuden tehdä arviointia ja päättelyä tulosten 

siirrettävyydestä toiseen käyttöyhteyteen.  

Varmuudella pyritään tähtäämään siihen, että tutkimus on johdonmukainen, sitä 

pystytään tarvittaessa jäljittämään ja että se on täsmällisesti dokumentoitu (Nowell 

ym., 2017). Tutkimuksen toteutus ja raportin rakenne noudattavat tyypillistä 

tieteellisen tutkimuksen rakennetta, joka tekee siitä loogisen ja helposti seurattavan. 

Tutkimuksen toteutus on edennyt sen rakenteen mukaisessa järjestyksessä. 

Tutkimusprosessi aloitettiin tutkimuksen aiheen ja tutkimuskysymyksen muotoilulla. 

Kun aihe oli valmis ja tutkimuksen tavoite asetettu, seurasi prosessissa seuraava vaihe 

eli teoreettisen viitekehyksen kokoaminen. Niin teoreettinen viitekehys kuin 

empiirinen aineisto muodostettiin siten, että ne tukevat tutkimuksen tavoitteen 

saavuttamista. Empiirisen aineiston kerääminen tapahtui teemahaastatteluilla. Näiden 

valmistuttua siirryttiin aineiston analyysivaiheeseen, jossa empiirinen aineisto 

analysoitiin ja löydettiin yhteyksiä teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimuksen 

viimeinen vaihe sisältää tulosten raportoinnin sekä niiden laadun arvioinnin. Tämä 

rakenne tutkimusprosessissa on tyypillinen ja siten tukee tutkimuksen 

johdonmukaisuutta. Tutkimus on mahdollista jäljittää, koska aiempaan tieteelliseen 

tutkimukseen ja kirjallisuuteen on viitattu asianmukaisella viittaustekniikalla. 

Tutkimuksen lopussa on lähdeluettelo, josta pystytään jäljittämään materiaalit. 

Tutkimuksen dokumentointi on tehty alusta loppuun tarkkuutta noudattaen. 

Haastattelut äänitettiin, jonka jälkeen ne litteroitiin erilliselle dokumentille 

välittömästi haastattelun päätteeksi. Lukijan on mahdollista arvioida paremmin 

tutkimuksen varmuutta, kun hänelle annetaan tiedoksi tutkimusprosessin eteneminen 

(Nowell ym., 2017). Tutkimusprosessi on pyritty tuomaan mahdollisimman selkeästi 
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esille, joka edistäisi tutkimuksen varmuutta ja tarjoaa mahdollisuuden sen 

arvioimiselle.  

Vahvistettavuus toteutuu, kun tutkimus ja sen aineisto on esitetty tavalla, joka on 

ymmärrettävä tutkimuksen ulkopuolisille tahoille ja mahdollistaa ulkopuolisen 

arvioinnin (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tutkimuksen vahvistettavuus perustuu siihen, 

että tutkimuksen tulokset pohjautuvat aiheesta saatuun tietoon sekä aineistoon ja tämä 

tulee selkeästi ilmi tutkimuksen raportoinnissa (Nowell ym., 2017).  Tässä 

tutkimuksessa teoreettinen viitekehys pohjautuu aiempaan tutkimukseen aiheesta. 

Aiemmat tutkimukset on merkitty asianmukaisin lähdeviittauksin. Aineiston valinta 

on tehty huolella ja valinnan yhteydessä on pohdittu lähteen luotettavuutta. 

Tutkimuksen empiirinen aineisto on muodostettu teemahaastattelujen pohjalta. 

Haastattelut litteroitiin välittömästi niiden jälkeen sanasta sanaan, jolloin tutkimuksen 

tulokset perustuvat haastateltavien ajatuksiin, ei tutkijan omiin. Teoreettinen 

viitekehys tukee empiirisen osuuden tuloksia. Tällöin tutkimuksen johtopäätökset 

eivät perustu tutkijan itse keksimiin ajatuksiin, vaan teoreettisen ja empiirisen 

aineiston välillä löydettyyn yhteyteen. Tämä lisää tutkimuksen vahvistettavuutta.  

Kaikki haastateltavat edustavat samaa pankkiorganisaatiota. Tarkasteltaessa 

tutkimusta kriittisesti, tällä voi olla merkitystä tutkimuksen tuloksiin. Tyypillisesti 

organisaatiossa on yhtenäinen kulttuuri ja tapa toimia, joten tuloksissa saattaisi 

esiintyä eroja näkemyksissä, mikäli haastateltavat edustaisivat eri 

pankkiorganisaatioita. Tutkijalla on työkokemusta pankkialalta. Tämä voi vaikuttaa 

tapaan, jolla aihetta ja tuloksia käsitellään verrattuna henkilöön, jolla ei ole kokemusta 

pankkialalta.  

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Tämän tutkimuksen pohjalta on mahdollista pohtia mahdollisia 

jatkotutkimusehdotuksia aiheeseen perustuen. Sekä ESG että vastuullinen johtajuus 

ovat aiheina ajankohtaisia ja tarjoavat jo itsessään monia eri mahdollisuuksia 

tutkimuksille. Tätä tutkimusta suunniteltaessa oli mahdollista huomata, että ESG:hen 

ja vastuulliseen johtajuuteen liittyvää tutkimusta löytyy kummastakin paljon erillisinä 

aiheina. Näitä kahta teemaa yhdistävää tutkimusta ei löytynyt. ESG:hen liittyvä 
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tutkimus pohjautuu useissa tapauksessa ESG:n integroimiseen tai ESG:n vaikutuksista 

yrityksen taloudelliseen suoriutumiseen. ESG:hen pohjautuvaa tutkimusta johtajuuden 

näkökulmasta oli vähän. Tästä huomiosta syntyi päätös tälle tutkimukselle. ESG:n ja 

johtajuuden yhdistävän tutkimuksen tekeminen on jo itsessään 

jatkotutkimusmahdollisuus.  

Yhdessä haastattelussa tuotiin esille ESG-mittarien lisääminen johdon palkitsemiseen. 

Tätä on käyty läpi myös Euroopan keskuspankin toimesta Ilmasto- ja ympäristöriskien 

hallintaoppaassa, jossa on tuotu esille, että pankkien palkitsemisjärjestelmissä tulee 

huomioida ympäristöön liittyvä tekijät (Ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaopas, 

2020). Organisaation hallituksella on mahdollista neuvotella ESG-tavoitteiden 

liittämisestä johtajan palkitsemiseen (Gillan ym., 2021). Tässä tutkimuksessa nousi 

esille, että johdon palkitsemisjärjestelmien kautta voidaan edistää ESG-toimintaa 

organisaatiossa. Tämä tarjoaa mielenkiintoisen jatkotutkimusmahdollisuuden, jossa 

tutkittaisiin, onko pankeissa tai muissa organisaatioissa liitetty ESG:hen liittyviä 

tavoitteita johdon palkitsemiseen ja jos on, niin onko tällä ollut vaikutusta pankin tai 

organisaation ESG-toiminnan kehitykseen.  

Jokaisessa haastattelussa tuotiin esille, kuinka pk-yrityksissä ei ole vielä kiinnitetty 

huomiota ESG:hen. Tämä tarjoaa potentiaalisen jatkotutkimusmahdollisuuden parista 

eri näkökulmasta. Aihetta on mahdollista lähestyä pankin näkökulmasta tutkimalla, 

onko esimerkiksi pk-yritysten raportointi kehittynyt vastuullisuuteen liittyen, tai onko 

ESG:hen liittyvät toimet lisääntyneet asiakkaiden keskuudessa. Aihetta voidaan 

käsitellä myös pk-yritysten johdon näkökulmasta. Tästä näkökulmasta ESG:tä 

lähestytään esimerkiksi pk-yritysjohdon osaamisen ja suhtautumisen kautta. Pk-

yritysten tarpeet pankkia kohtaan ovat erilaiset verrattuna suuryrityksiin. Aihetta 

voidaan tarkastella myös tutkimalla pk-yritysten odotuksia pankkia kohtaan ESG:hen 

liittyen, eli millaista palvelua ja osaamista pk-yritykset odottavat saavansa pankilta. 

Tätä näkemystä on mahdollista laajentaa, tutkimalla millaisia odotuksia asiakkailla 

ylipäätään on pankkia kohtaan, kun puhutaan ESG:stä. Osaaminen ja sen kehittäminen 

nousi puheenaiheeksi jokaisessa haastattelussa. Osaaminen on tärkeässä roolissa, jotta 

ESG:tä voidaan edistää pankeissa. Tätä on mahdollista jalostaa jatkotutkimukseksi 

pohtimalla, miten osaamista on kehitetty pankeissa ja millaista osaamista pankeissa on 

lisätty ESG:n edistämiseen liittyen.  
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ESG ja vastuullinen johtajuus ovat aiheina ajankohtaisia sekä laajoja. Molemmat 

aiheet ovat selvässä murroksessa. Aiheet tarjoavat monia erilaisia mielenkiintoisia 

tutkimusmahdollisuuksia tutkijoille. ESG:n ja vastuullisen johtajuuden tutkiminen 

lisää tietoa aiheesta ja auttaa organisaatiota kehittämään liiketoimintaansa.   
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