SUOMEN
VASTUULLISUUSRAPORTOINTIKILPAILU
2014

Yhteenvetoraportti

Yleistä kilpailusta
Suomen vastuullisuusraportointikilpailu on järjestetty vuodesta 1996 lähtien. Kilpailussa arvioidaan
yritysten yhteiskuntavastuuraportointia niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuunkin
näkökulmasta. Tavoitteena on seurata vastuullisuusraportoinnin tilaa ja kehityssuuntia sekä innostaa kaikkia yrityksiä ja organisaatioita raportoimaan vastuullisuudestaan. Arvioinnin kohteena on
yksinomaan yritysten ja organisaatioiden raportointi, ei niiden vastuullisuus muilla perusteilla.
Kilpailussa arvioidaan ilman erillistä ilmoittautumista kaikkien Helsingin pörssin päälistalla
olevien yritysten vastuullisuusraportit. Lisäksi kilpailuun voi osallistua erikseen ilmoittautumalla.
Kilpailu on avoin ja maksuton kaikille yrityksille ja organisaatioille.
Kilpailun arviointikriteeristö pohjautuu soveltuvin osin kansainvälisen Global Reporting Initiative -ohjeiston G3-versioon, jota enemmistö suomalaisista raportoijista tällä hetkellä noudattaa
vastuullisuusraportoinnissaan. Tänä vuonna arvioinnissa oli mukana ensimmäistä kertaa G4ohjeiston mukaan laadittuja raportteja. G4-ohjeistuksella laadituista raporteista oli mahdollisuus
saada lisäpisteitä.
Tilintarkastusyhtiöiden edustajista koostuva riippumaton asiantuntijaryhmä pisteyttää jokaisen
kilpailusarjan raportit arviointikriteeristön perusteella painottaen arvioinnissa raportin eri osaalueita kilpailusääntöjen mukaisesti. Voittajan valitsee kilpailun järjestäjistä koostuva tuomaristo.
Tuomaristo voi käyttää voittajavalinnoissaan pistemäärän lisäksi myös muita valintakriteereitä,
kuten raporttien visuaalisuutta luettavuusnäkökulmasta katsottuna.
Kilpailun järjestää eri yhteiskunnallisia toimijoita edustava, vastuullisuusraportoinnin asiantuntijoista koostuva 8–9 hengen ryhmä, joka määrittelee vuosittain kilpailun tavoitteet ja arviointikriteerit. Tuomariston puheenjohtajaksi kutsutaan järjestäjäryhmän ulkopuolinen, riippumaton henkilö.
Vuodesta 2011 alkaen kilpailussa on palkittu myös raporttien neljän keskeisen lukijaryhmän eli
sijoittajan/analyytikon, median, kansalaisjärjestön ja opiskelijoiden valinta. Lukijan valinta tehdään
kilpailun 10 eniten pisteitä saaneiden raporttien joukosta. Vuosittain vaihtuvat valinnan tekijät
kutsuu mukaan kilpailun järjestäjäryhmä.

Vastuullisuusraportointikilpailun arviointiprosessi käynnistyi kesäkuussa.
Raportit pisteytettiin GRI:n raportointiohjeistoon pohjautuvalla kriteeristöllä.
Voittajat valittiin lokakuussa.

Kesäkuu:
Raporttien
alkukarsinta
arviointityöryhmän
toimesta

Elo-syyskuu:
Jatkoon päässeiden
raporttien pisteytys
24.9. mennessä

Lokakuu:
10 parasta raporttia
kilpailutuomariston
ja sidosryhmien
arvioitavaksi
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Lokakuu:
Kilpailutuomaristo
ja sidosryhmät
valitsevat voittajat

Marraskuu:
Voittajat palkitaan
12.11.2014
järjestettävässä
tilaisuudessa

Lisää painoarvoa vastuullisuuden
vaikutusten raportointiin
Tämän vuoden kilpailun painopisteenä oli vastuullisuuden vaikutusten raportointi sisältäen
niin resurssitehokkuuden kuin taloudellisen vastuun kysymykset. Lisäpisteitä jaettiin G4raportointiohjeiston mukaisesti tehdyille raporteille, näitä raportteja oli kahdella yrityksellä
kilpailun kärkikolmikossa.
Tämän vuoden kilpailun arvioinnissa raportin osa-alueiden painopisteet
jakautuivat seuraavasti:
• Ympäristövastuun tunnusluvut: 30 % (käytetyt materiaalit, käytetty
energia, veden kulutus, biodiversiteetti, kasvihuonekaasupäästöt, muut
päästöt ilmaan ja veteen, jätteet, tuotteiden ympäristövaikutukset ja
kuljetukset)
• Sosiaalisen vastuun tunnusluvut: 30 % (työntekijät, työehtosopimukset,
työterveys ja -turvallisuus, koulutus, tasa-arvo, ihmisoikeudet, yhteiskunta,
tuotevastuu)
• Taloudellisen vastuun tunnusluvut: 20 % (suorat taloudelliset vaikutukset,
markkinat, epäsuorat taloudelliset vaikutukset)
• Organisaation ja raportin tausta: 20 % (strategia ja analyysit, organisaation
profiili, raportointiperiaatteet ja -käytännöt, hallintokäytännöt,
sitoumukset ja sidosryhmäyhteistyö, johtamisen lähestymistavat)
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Top 10 -raportoijat
Vuoden 2014 vastuullisuusraportointikilpailussa arvioitiin 120 Helsingin pörssissä listatun yrityksen raportit sekä 18 (16 vuonna 2013) muun kilpailuun ilmoittautuneen yrityksen ja organisaation raportit, jotka koskevat vuotta 2013 tai on julkaistu 1.8.2013–31.7.2014 välisenä aikana.
Kilpailusarjoja oli edellisvuoden tapaan kolme: yleinen, pk-yritykset ja julkinen sektori mukaan
luettuina julkiset liikelaitokset ja julkisomisteiset yhtiöt. Ilmoittautuneista 8 sijoittuu julkisen sektorin kilpailusarjaan, 9 yleiseen sarjaan ja 1 pk-yritysten sarjaan. Raporttien alustavan arvioinnin
ja pisteytyksen tekivät Deloitten, EY:n, KPMG:n ja PwC:n edustajista koostuva arviointiryhmä.
10 eniten pisteitä saanutta raportoijaa vuonna 2014 ovat (aakkosjärjestyksessä):
Fortum Oyj

Neste Oil Oyj

Stora Enso Oyj

Kesko Oyj

Nordea Oyj

Wärtsilä Oyj

Metso Oyj

Outokumpu Oyj

Metsä Group

Outotec Oyj

Kolmen kärkeen sijoittuneet raportoijat olivat (aakkosjärjestyksessä) Fortum Oyj, Kesko Oyj ja
Stora Enso Oyj.
Edellisvuoteen verrattuna, kärkeen sijoittuneiden yksittäisten raporttien pistemäärissä ei
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Pääsy kärkikymmenikön joukkoon madaltui yhdellä
pisteellä viime vuodesta. Julkisen sektorin sarjassa Finavia teki tänä vuonna pistemääräisesti
merkittävän nousun.
Kärkisijoja pitivät jälleen hallussaan vastuullisuusraportoinnin konkarit, joiden raportit ovat
usein myös hyvin kattavia: yritysvastuun eri osa-alueita käsitellään laajoissa raporteissa tasapainoisesti ja raporteista löytyy runsaasti tunnuslukuja.
Viime vuonna raportoijia kehotettiin kiinnittämään huomio raporttien tiiviiseen ja selkeään esitystapaan. Kilpailun kärkikolmikon raportit olivat selkeitä ja niiden esitystapa huomio
raporttien kohderyhmät. Tarkastelussa huomattiin, että tiivistetty teksti selkiyttää viestiä,
mutta on ymmärrettävää, että raportoivan yrityksen kohderyhmällä on suuri merkitys raportin
ulkoasuun ja taittoon.
Keskon selkeä, helposti lähestyttävä ja lukijaystävällinen raportti palkittiin vuoden parhaana
raporttina. Tänä vuonna finanssialan yritykset paransivat asemaansa kilpailussa ja siitä esimerkkinä Nordea, jolle myönnettiin kunniamaininta yleisen sarjan parhaana nousijana. Lisäksi
Nordean raportti kruunattiin Median valinta -tittelillä.
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Palkitut raportit ja valintaperustelut
Vuoden 2014 vastuullisuusraportointikilpailussa jaettiin kaikkiaan 7 palkintoa. Koska pk-yritysten sarjassa oli vain yksi kilpailija, kilpailutuomaristo palkitsi parhaat raportit vain yleisessä
ja julkisen sektorin sarjoissa. Tämän lisäksi myönnettiin yksi kunniamaininta. Yleisen sarjan
voittaja on samalla koko kilpailun voittaja, ”Suomen paras vastuullisuusraportti 2014”.
Kilpailutuomariston arviointikriteereitä olivat:
• Kokonaispistemäärä
• Vertailu edellisiin raportteihin (pisteparannukset)
• Yleisarvio raportista
• Olennaisten asioiden käsittely (yritys/toimiala)
• Toimitusjohtajan katsaus
• Visuaalinen ilme ja lukijaystävällisyys
• Raportin saatavuus (löytyminen verkkosivuilta)
Raporttien keskeisten lukijaryhmien edustajat valitsivat suosikkiraporttinsa omien arviointikriteereidensä perusteella 10 eniten pisteitä saaneiden raporttien joukosta, jotka kaikki sijoittuivat
yleiseen kilpailusarjaan.
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Kilpailutuomariston valinnat
YLEINEN SARJA, VOITTAJA
SUOMEN PARAS VASTUULLISUUSRAPORT TI 2013

KESKO OYJ
Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2013
on sähköinen raportti, joka on luettavissa
yhtiön verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi. Verkosta helposti saatavana se puhuttelee
myös laajempaa yleisöä. Raportti noudattaa
GRI G4 -ohjeistoa (Core), ja se on ulkoisesti
varmennettu.
Raportti tarjoaa lukijalleen visuaalisen
kokemuksen ollen samalla selkeä ja helppokäyttöinen. Raportointi on kattavaa, ja
yritysvastuun eri osa-alueita käsitellään
tasapainoisesti. Sosiaalisen ja taloudellisen
vastuun tunnusluvut on raportoitu poikkeuksellisien hyvin ja laajasti. Kesko on käsitellyt erittäin kattavasti mm. tuotteiden turvallisuutta ja
markkinoinnin vastuullisuutta. Myös epäsuorat taloudelliset vaikutukset on huomioitu ja korruption vastaista toimintaa kuvattu. Kaupanalalle olennaiset asiat esim. toimitusketjut, tuoteturvallisuus sekä työhyvinvointi nousevat raportissa esiin. Toimitusketjujen osalta vastuullinen
hankinta ja toimittaja-auditoinnit, niiden seuranta sekä sertifioinnit ovat hyvin kuvattu.
Kesko Oyj:n Yhteiskuntavastuun raportti 2013 on valittu Suomen parhaaksi tämän vuoden
vastuullisuusraportointikilpailussa, raportti on samalla kilpailun yleisen sarjan voittaja.
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Kilpailutuomariston valinnat
YLEINEN SARJA, KUNNIAMAININTA

NORDEA OYJ
Nordea raportoi yhteiskuntavastuustaan
erillisessä yhteiskuntavastuun raportissa, joka noudattaa GRI G3-ohjeistoa
sovellustasolla B+. Raportti on ulkoisesti
varmennettu. Raportoinnissa on kuvattu
kattavasti vastuullisen sijoittamisen periaatteita, työkaluja ja toteuttamista. Myös
Nordean omien toimintojen ympäristövaikutuksia on raportoitu. Raportissa on
käsitelty selkeällä tavalla yhteiskuntavastuun johtamisen organisointia Nordeassa.
Toimialan erityispiirteet on huomioitu
raportoimalla GRI:n Financial Services
Sector Supplement -indikaattoreita. Raportissa ei määritellä sosiaalisen vastuun
tavoitteita, minkä voi nähdä kehityskohteena raportoinnissa.
Nordean raportti nousi kilpailussa
ensimmäistä kertaa kärkikymmenikköön ja ansaitsee tästä syystä kunniamaininnan.
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Kilpailutuomariston valinnat
JULKINEN SEKTORI, VOITTAJA

FINAVIA OYJ
Finavia raportoi vastuullisuudestaan osana vuosikertomustaan. Raportoinnissa on
sovellettu GRI G3 3.1 -ohjeistoa
sovellustasolla B. Raportoinnissa keskitytään erityisesti
lentoasemien ympäristövaikutuksiin ja toimenpiteisiin
vaikutusten vähentämiseksi,
lentokoneiden päästöihin sekä
lentoturvallisuuteen. Toimialan
erityispiirteitä on huomioitu
myös raportoimalla GRI:n lentokenttäoperaattoreille tarkoitetun lisäosan (Airport Operators
Sector Supplement, AOSS) tunnuslukuja. Monia ympäristövastuun tunnuslukuja on raportoitu
vertailutietoineen. Sosiaalisen vastuun näkökohtien kuten johtamisen raportointi on hieman
suppeampaa. Raportissa ei käsitellä kaikkia sosiaalisen vastuun tavoitteita, joita Finavia on
asettanut. Raportoinnissa on kuvattu selkeästi sidosryhmävuorovaikutuksen muotoja sekä sitä,
miten Finavia pyrki raportointikaudella vastaamaan sidosryhmien esille nostamiin asioihin.
Finavian raportti oli edellisvuoteen verrattuna merkittävästi kattavampi ja on tästä syystä
oman sarjansa voittaja.
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Lukijoiden valinnat
SIJOITTAJAN VALINTA

OUTOTEC OYJ
”Sijoittajan näkökulmasta tärkein yksittäinen
raportti on luonnollisesti yhtiön vuosikertomus, missä yhtiö käy läpi kaikki liiketoiminnan
analysoinnin kannalta oleelliset asiat. Vuosikertomuksen lisäksi julkaistavat muut raportit
eivät ole sijoittajan kannalta välttämättömiä.
Näin ollen onkin ensiarvoisen tärkeää, että
nämä muut raportit, joihin myös vastuullisuusraportti lukeutuu, on saatu mielenkiintoiseen ja helppolukuiseen muotoon. Outotecin
vastuullisuusraportista on onnistuttu saamaan
poikkeuksellisen mielenkiintoinen ja helppolukuinen. Lisäksi annan erityismaininnan myös
raportin erittäin miellyttävästä visuaalisesta
ulkoasusta.
Sisällöltään Outotecin raportti on erittäin kattava ja se käsittelee yhtiön kannalta
kaikki relevantit asiat. Outotec on onnistunut
nivomaan yritysvastuun ja oman strategiansa
vahvasti yhteen ja tämän myötä raportissa käsitelläänkin aidosti yhtiön toimintaa. Toiminnasta kertominen on poikkeuksellisen läpinäkyvää ja yhtiön oma ydinviesti kantaa hyvin läpi koko
raportin. Tämän myötä yhtiön viesti ei jää pelkästään korulauseiden ja näennäisesti tärkeiden
asioiden varaan, vaan yhtiö kykenee konkreettisesti kertomaan yritysvastuunsa tapahtumisesta
käytännössä. Esimerkkinä tästä voidaan mainita toimitusketjun läpivalaisu.
Vastuullisuusraportteja lukiessa tuntuu myös, että moni yhtiö unohtaa sijoittajat kohderyhmänä
täysin raporttia suunnitellessaan. Myös tässä Outotec tekee poikkeuksen ja raportti tarjoaa myös
sijoittajan kannalta mielenkiintoista ja erittäin hyödyllistä informaatiota.”

Valinnan tekijä: Sauli Vilén, pääanalyytikko, Inderes Oy
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Lukijoiden valinnat
MEDIAN VALINTA

NORDEA OYJ
”Raporttien vertaaminen on hankalaa, sillä yleisistä standardeista
ja vaatimuksista huolimatta raporttien muoto vaihtelee suuresti.
Yhdistävänä tekijänä on kuitenkin raporttien liiallinen laajuus.
Ainakin jos toiveena on se, että raportin lukee joku muukin kuin
vastuullisuusraporttikilpailun tuomari.
Lähestyin raportteja toimittajan vinkkelistä. Testasin asiaa siten,
että katsoin miten helposti raporteista löytyy muutamaa olennainen
tieto. Esimerkiksi tieto yhtiön maksamista veroista ja naisten osuudesta koko henkilöstöstä / yhtiön johdosta. Tällä testillä sain rajattua
raporttijoukkoa jonkin verran.
Parhaaksi raportiksi valitsin Nordean. Se on ensinnäkin järkevän mittainen, visuaalisesti kelvollinen, mutta ennen kaikkea siinä on hyvin yksinkertaiset ja selkeät
grafiikat keskeisistä tiedoista. Erityiskiitos siitä, että Nordean raportin alussa vastuullisuus linkitetään
tiiviisti sen perusliiketoimintaan. Samalla se paaluttaa sen, miten keskeinen osa pankki on yhteiskuntaa. Nordea selittää ”mitä se tekee ja miksi” eli näyttää rautalankagrafiikalla miten ja miksi pankkitoimintaa tehdään. Toinen kiitos tulee toisesta rautalankagrafiikasta, jossa pankki näyttää mistä se saa
rahaa, miten ne investoidaan ja miten se tekee voittoa.
Nordean raportissa miellyttävää oli myös se, että se raportoi myös heikommin menneitä osaalueita. Paperittomaan toimistoon siirtyminen takkuaa siellä kuten varmaan aika monessa muussakin
paikassa.
Nordean raportille erityiskiitos siitä, miten laajasti se esittää henkilöstöään koskevat tiedot alueellisesti eriteltynä: sukupuolijakauma ja mm. ammattiliittoon kuulumisaste. Se kertoo myös hyvin henkilöstön vaihtuvuudesta, koulutustaustoista, ikäjakaumasta ja sairauspoissaoloista. Myös maksetut
verot on eritelty maittain. Nämä ovat kaikki tietoja, joilla voisi hyvinkin olla journalististakin käyttöä.
Nordean työntekijöistä 60 prosenttia on naisia, mutta pankin ylimmässä johdossa heitä on hyvin
vähän. Nordean raportissa naisten lasikatto nostetaan näkyvästi esille toisin kuin monessa muussa
raportissa. Nordeassa tilanteen korjaamiseksi on raportin mukaan käynnistetty ohjelma.”

Valinnan tekijä: Marko Junkkari, Politiikan ja talouden toimituksen esimies, Helsingin Sanomat
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Lukijoiden valinnat
KANSALAISJÄRJESTÖN VALINTA

KESKO OYJ
”Viime vuosi kului yritysten yhteiskuntavastuun saralla
hieman kompuroiden. Työoloja, verojalanjälkeä ja ihmisoikeuksia valvovat kansalaisjärjestöt ovat osoittaneet puutteita
monien merkittävien suomalaisten yritysten toiminnassa.
Lukijan valintaani ohjasi vahvasti se, miten hyvin yritys
yhteiskuntavastuun raportoinnissaan käsittelee vuoden aikana mahdollisesti esille nousseita puutteita. Onko esiintyneisiin
epäkohtiin puututtu tarpeeksi tarmokkaasti?
Finnwatchin raportti Keskon omista merkeistä toi esiin
epäkohtia thaimaalaisilla ananasmehu- ja tonnikalatehtailla vuoden 2013 alussa. Kesko käsittelee
yhteiskuntavastuun raportissaan asiaa avoimesti. Korjaavat toimenpiteet on raportoitu hyvin. Finnwatchin seurantaraportti osoittaa, että yrityksillä on paljon työtä riskimaatuonnin vastuullisuuden
varmistamisessa.
Vuonna 2013 keskusteltiin yhteiskuntavastuuraportoinnin sitovuudesta ja esittämistavoista.
Tämäkin lukija totesi raportteja käsitellessään, että yhteiskuntavastuuraportointi on harmistuttavan vähän vertailukelpoista. Yhteismitallisuus puuttuu ja tästä syystä raporttien antamien tietojen
vertaaminen on vaikeaa.
Päättäjät pystyvät vaikuttamaan siihen, että yrityksemme kunnioittavat ihmisoikeuksia kaikkialla
maailmassa. Suomalaiset suuyritykset tulisikin velvoittaa lailla arvioimaan toimintansa ihmisoikeusriskit ja raportoimaan työstänsä yhtenäisesti. Nyt riskit tulevat ilmi usein vasta toteuduttuaan.
Suomalainen ruoka- ja päivittäistavarakauppa on hyvin oivaltanut ilmastonmuutoksen hillinnän
säästöä tuottavat vaikutukset energiankulutukseen, hävikin ja kuljetuskustannusten pienentämiseen
sekä rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin. Keskon yhteiskuntavastuuraportissa teemaa on käsitelty
kattavasti.
Kesko yhteiskuntavastuuraportointi on palkittu ennenkin, ja syystä. Se on helposti löydettävissä,
visuaalisesti miellyttävä ja käytettävyydeltään helppo. Raportointi on kattavaa ja mielenkiintoisella
tavalla kirjoitettua. Sivustoa täydentävät asiaa hyvin yksinkertaistavat videot.”

Valinnan tekijä: Elina Moisio, asiantuntija; yritysten yhteiskuntavastauu, Akava
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Lukijoiden valinnat
OPISKELIJOIDEN VALINTA

METSÄ GROUP
”Tulevina alamme asiantuntijoina meillä on oma näkemyksemme siitä, minkälaista yritysvastuuraporttia etsimme. Kannattava yritys voi – ja sen tulee
mahdollisuuksien mukaan – huomioida taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen
kehitys ja pyrkiä kestäviin ratkaisuihin. Pidämme tärkeänä yritysten läpinäkyvää ja keskustelevaa otetta vastuukysymyksissä toimialasta riippumatta.
Haasteiden ja vaikeuksien esilletuominen lisää raportin luotettavuutta. Liian
myönteinen raportti vaikuttaa mielestämme epäaidolta. Pidämme tärkeänä
ratkaisuehdotusten esittämistä ongelmakohtiin sekä kerrontaa siitä mihin toimiin yrityksessä on ryhdytty
ongelmien minimoimiseksi tai poistamiseksi.
Arvioidessamme raportteja pidimme erityisen tärkeänä raportin selkeyttä ja informatiivisuutta sekä
raporttien läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta. Tarkastelimme myös taloudellisten indikaattorien esittämistä
sosiaalisten ja ekologisten indikaattorien rinnalla ja erityisesti sitä, miten ne yhdistetään itse raporttiin
mahdollisimman hyvin.
Opiskelijanäkökulmasta Metsä Groupin raportti on erityisen houkutteleva monipuolisine tilastoineen
ja kuvineen. Se on helposti lähestyttävä ulkonäkönsä puolesta ja myös vaivatta löydettävissä. Näiden
piirteiden ansiosta raportti voi saavuttaa laajemman lukijakunnan; vastuukysymyksethän eivät ole vain
yritysten sisäisiä asioita vaan vaikuttavat koko yhteiskunnan tasolla. Raportti käsittelee kattavasti ja
selkeästi toimialaansa kokonaisuudessaankin. Arvostamme Metsä Groupin tavoitteellisuutta monilla eri
osa-alueilla toimintansa kehittämiseksi ja mahdollisuutta verrata niitä edellisvuosien lukuihin – tulevaisuudessa toivomme näkevämme vieläkin kattavampaa kehityskaarta lukujen takana kunhan yrityskin on
ehtinyt tehdä useampia raportteja. Erityisesti tavarantoimitusketjun huomioiminen ja sen esiin tuominen
raportissa nähtiin hyvin positiivisena asiana.
Tulevina vuosina toivomme lukevamme ennestäänkin läpinäkyvämpiä raportteja, joissa huomioidaan
myös takaiskut ja haasteet ja tuodaan esille myös aiempaa enemmän esimerkiksi yhä tärkeämmäksi kriteeriksi nouseva verojalanjälki.”
Valinnan tekijät: Aalto-yliopisto: Moona Savela, Sara Stenius, Risto Lätti, Riikka Yliopas, Sanni Markkanen, Antti Kuronen. Haaga-Helia:
Nea Mäkinen, Petra Mäkelä, Sara Jäntti, Anna-Maija Varis, Anna-Maria Lehtinen, Madeleine Jalava. Hanken: Jonna Aaltonen, Sonja
Lehtinen, Mia Naakka, Amanda Olsson, Elina Pirjetä, Ville Sihto, Lilian Snellman. Jyväskylän yliopisto: Otso Tolonen, Junxian Fu, Elli Ojala,
Anna Rannisto, Vinh Bui. Turun yliopisto: Kristiina Salo, Aku Kähkönen, Sinituuli Suominen, Niina Hakala, Mira Mäenpää, Eija Lindroos.
Opiskelijat viidestä eri oppilaitoksesta osallistuivat valintaan osana vastuullisen yritystoiminnan kurssejaan. Valinta oli kaksivaiheinen prosessi, jossa 10 eniten pisteitä
saaneiden raporttien joukosta valittiin aluksi viisi raporttia etätyönä ja lopuksi voittaja äänestämällä PwC:n fasilitoimassa arviointitilaisuudessa.
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