
PwC:n yritysvastuukatsaus 2013

GRI G3 -sisältövertailu

GRI:n sisältö Sisältyy Osio/ linkki Huomiot 
1. Strategia ja analyysi

1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä Toimitusjohtajan katsaus
2. Organisaation kuvaus

2.1 Organisaation nimi Kyllä PricewaterhouseCoopers Oy
2.2 Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit Kyllä Palvelut
2.3 Operatiivinen rakenne Kyllä Organisaatiomme
2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti Kyllä Helsinki
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Kyllä Organisaatiomme
2.6 Organisaation omistus ja juridinen muoto Kyllä Tietoa meistä
2.7 Markkinoiden kuvaus Kyllä Toimitusjohtajan katsaus
2.8 Organisaation toiminnan laajuus Kyllä Tietoa meistä

2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai 
omistuksessa raportointikaudella

Kyllä Ei merkittäviä muutoksia raportointikaudella. 

2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Kyllä PwC Suomi ei ole saanut merkittäviä palkintoja raportointikaudella. 

3. Raportointiperiaatteet
Raportin kuvaus

3.1 Raportointiajanjakso Kyllä Raportointi kattaa tilikauden 2012 ajalla 1.7.2011-30.6.2012. Osa 
ympäristötiedoista koskee kalenterivuosia 2009-2011. 

3.2 Edellisen raportin ilmestymisajankohta Kyllä Edellinen raportti ilmestyi lokakuussa 2011. 
3.3 Raportointitiheys Kyllä Yritysvastuukatsaus julkaistaan vuosittain. 
3.4 Yhteystiedot Kyllä Yhteyshenkilöt

Raportin laajuus ja rajaukset

3.5
Raportin sisällön määrittely (olennaisuus, asiakokonaisuuksien 
priorisointi ja raporttia käyttävät sidosryhmät)

Kyllä Raportti on on osoitettu kaikille sidosryhmillemme, joista ensisijaisesti 
asiakkaillemme, nykyisille ja potentiaalisille työntekijöille sekä 
yhteistyökumppaneillemme. 

3.6 Raportin laskentarajat ja kattavuus Kyllä Raportointiperiaatteet

3.7 Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa Kyllä Raportointiperiaatteet Rajoitukset on esitetty kyseisen indikaattorin yhteydessä ja 
raportointiperiaatteiden yhteydessä.

3.8
Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, 
vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille ja tietojen 
vertailukelpoisuus

Kyllä Raportointiperiaatteet Raportointi koskee vain PricewaterhouseCoopers Oy:tä. 

3.10 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Kyllä Mahdolliset muutokset on esitetty kyseisen indikaattorin yhteydessä. 

3.11 Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai 
mittausmenetelmissä

Kyllä Mahdolliset muutokset on esitetty kyseisen indikaattorin yhteydessä. 

GRI-sisältövertailu
3.12 GRI-sisältövertailu Kyllä

4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus
Hallinto

4.1 Organisaation hallintorakenne Kyllä Vastuullinen tapamme toimia Läpinäkyvyyskertomus
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema Kyllä Vastuullinen tapamme toimia Läpinäkyvyyskertomus
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4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Kyllä Vastuullinen tapamme toimia Läpinäkyvyyskertomus

4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen 
toimintaan

Kyllä Vastuullinen tapamme toimia Läpinäkyvyyskertomus

4.8 Missio, arvot ja eettiset periaatteet Kyllä Visio ja arvot
Ulkopuoliset sitoumukset

4.13 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Kyllä Yritysvastuumme viitekehys

Sidosryhmävuorovaikutus
4.14 Organisaation sidosryhmät Kyllä Sidosryhmät
4.15 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Kyllä Sidosryhmät
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot Kyllä Sidosryhmät

4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset Osittain Sidosryhmät

Taloudellisen vastuun tunnusluvut
Taloudelliset tulokset 

EC1* Taloudellisen lisäarvon jakautuminen sidosryhmien kesken Osittain Yritysvastuukatsaus

EC4* Valtiolta saatu taloudellinen tuki Kyllä PwC Suomi ei ole saanut valtiolta taloudellista tukea raportointikaudella. 

Ympäristövastuun tunnusluvut
Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen Kyllä Ympäristövaikutusten hallinta
Energia 

EN3 Välillinen energiankulutus Osittain Yritysvastuukatsaus

EN7 Aloitteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutettu 
vähennys energiankulutuksessa

Osittain Ympäristövaikutusten hallinta

Päästöt ja jätteet

EN16* Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt Osittain Yritysvastuukatsaus Hiilidioksidipäästöt on raportoitu sähkönkulutuksen, lentomatkojen, 
ajokilometrien ja paperinkulutuksen osalta. 

EN18
Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi

Osittain Ympäristövaikutusten hallinta Videoneuvottelulaitteiden käytön edistäminen, palvelinten virtualisointi. 
Saavutettuja vähennyksiä kasvihuonekaasupäästöissä ei raportoitu.

Tuotteet ja palvelut 

EN26*
Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden käytönaikaisten 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Osittain Ympäristövaikutusten hallinta Videoneuvottelulaitteiden käytön edistäminen, palvelinten virtualisointi. 
Kvantitatiivista tietoa vaikutusten vähenemisestä ei ole vielä tiedossa. 

EN28* Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen 
liittyvät sakot ja sanktiot

Kyllä Ei kyseisiä sakkoja tai sanktioita raportointikaudella. Indikaattori ei ole 
oleellinen toiminnan luonne huomioon ottaen. 

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
Lähestymistapa sosiaalisen vastuun johtamiseen Kyllä Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

Yritysvastuukatsaus
Työntekijät ja työolosuhteet
Työvoima

LA1*
Henkilöstön jakautuminen työsuhteen (koko-/osa-aikainen) ja 
työsopimuksen (vakituinen/määräaikainen) mukaan sekä alueittain

Osittain Yritysvastuukatsaus Henkilöstöjakaumassa ei ole huomioitu kisällejä tai kiireapulaisia.

LA2* Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja osuus ikäryhmittäin, 
sukupuolen mukaan ja alueittain

Osittain Yritysvastuukatsaus Vaihtuvuutta ei ole raportoitu ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan tai 
alueittain.

Työterveys- ja turvallisuus 

LA7* Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, 
kuolemaan johtaneet tapaturmat

Osittain Yritysvastuukatsaus Raportoitu sairauspoissaoloprosentti ja tapaturmien lukumäärä. Ei 
kuolemaan johtaneita tapaturmia raportointikaudella. 
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Koulutus
LA10* Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Kyllä Yritysvastuukatsaus

LA11 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Kyllä Yritysvastuukatsaus

LA12
Kehityskeskustelut ja suoritusarvioinnit Osittain Henkilökohtaiset palkitsemisperusteet ja suoritusarviot käydään läpi 

vuosittaisissa esimies- ja arviointikeskusteluissa jokaisen työntekijän 
kanssa.

Monimutoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet 
LA13* Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Kyllä Yritysvastuukatsaus

LA14* Miesten ja naisten peruspalkan suhde henkilöstöryhmittäin Osittain Yritysvastuukatsaus Palkkaselvitys on tehty, mutta peruspalkan suhdetta ei ole raportoitu. 

Ihmisoikeudet
HR4* Syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteet Kyllä Syrjintätapauksia ei ole ollut raportointikaudella. 

Yhteiskunta
Korruptio

SO3* Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja 
toimintakäytännöistä

Osittain Koulutus sisältyy jokaisen uuden työntekijän perehdytykseen. 

Poliittinen vaikuttaminen 

SO5* Organisaation julkiset poliittiset kannanotot sekä osallistuminen 
poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen 

Osittain Yritysvastuumme viitekehys Raportoitu toimialajärjestöt, joissa asiantuntijamme vaikuttavat. 

SO6 Poliittisille puolueille, instituutioille ja poliitikoille annetut lahjoitukset Kyllä PwC Suomi ei anna lahjoituksia poliittiseen toimintaan. 

SO7
Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja 
määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet

Kyllä Ei kyseisiä oikeustoimia raportointikaudella. 

Määräystenmukaisuus 

SO8* Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut 
sanktiot

Kyllä Ei merkittäviä lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyviä sakkoja 
raportointikaudella. 

Tuotevastuu
Tuotteisiin liittyvät merkinnät 

PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja 
asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset

Kyllä Yritysvastuukatsaus

Asiakkaat
Markkinointiviestintä 

PR7
Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien 
määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset 

Kyllä Ei kyseisiä rikkomuksia raportointikaudella. 

Asiakkaiden yksityisyyden suoja 

PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen 
hävittämiseen liittyvät valitukset

Kyllä Ei kyseisiä valituksia raportointikaudella. 

* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku
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