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GRI-sisällysluettelo 

 Vuosikertomus 
2014 

Kommentti 

1. Strategia ja analyysi   

 1.1 Ylimmän johdon lausunto kestävän kehityksen 
merkityksestä 

Toimitusjohtajan 
katsaus 
Strategia 
Yritysvastuu 

 

2. Organisaation taustakuvaus   

 2.1 Organisaation nimi  Tikkurila Oyj 

 2.2 Tärkeimmät brändit, tuotteet ja palvelut Toimintaympäristö 
Liiketoimintakatsaus 

 

 2.3 Operatiivinen rakenne Tikkurila lyhyesti Tilinpäätös, s. 67-69 

 2.4-2.5 Pääkonttorin sijainti ja toimintamaat  Tikkurila lyhyesti 
Liiketoimintakatsaus 

Pääkonttori: Vantaa 

 2.6 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Osakkeet ja 
osakkeenomistajat 

Oyj 

 2.7 Markkina-alueet Liiketoimintakatsaus  

 2.8 Organisaation koko Tikkurila lyhyesti 
Liiketoimintakatsaus 

 

 2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, 
rakenteessa tai omistuksessa 
raportointikaudella. 

Osakkeet ja 
osakkeenomistajat 

 

 2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Käyttäjäkokemus 
Ihmiset 

 

3. Raportin muuttujat   

 3.1-3.3 Raportointiajanjakso ja -tiheys, edellinen 
raportti 

Raportointi   

 3.4 Raportin tilaus- ja lisätiedot. Yhteystiedot  

 3.5-3.8, 
3.10-3.11 

Raportin sisällön määrittely, rajaukset ja 
raportointiperusteet, muutokset 

Raportointi  

 3.12 GRI-sisällysluettelo GRI-sisällysluettelo  

 3.12 Varmennus Varmennusraportti  

4. Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö   

 4.1 Hallintorakenne  Hallinnointiselvitys, s. 
1 

 4.2 Hallitukset puheenjohtajan asema Hallitus  

 4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Hallitus Hallinnointiselvitys, s. 
1-2 

 4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön 
vaikutusmahdollisuus hallituksen toimintaan 

 Hallinnointiselvitys, s. 
1 

 4.14 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmät  

 4.15 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmät  

Taloudellisen vastuun tunnusluvut   

 EC1 Välittömän lisäarvon syntyminen ja 
jakautuminen 

Taloudellinen vastuu  

Ympäristövastuun tunnusluvut   

 EN3 Suora energiankulutus Toimitusketjun 
resurssitehokkuus 

 

 EN4 Epäsuora energiankulutus Toimitusketjun 
resurssitehokkuus 

 

 EN20 Tuotannon liuotepäästöt (VOC) ilmaan Toimitusketjun 
resurssitehokkuus 

 

 EN22 Jätteen kokonaispaino tyypin ja Toimitusketjun  
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loppusijoitusmenetelmän mukaan resurssitehokkuus 

 EN26 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset: 
Vesiohenteisten tuotteiden osuus tuotannosta  

Toimitusketjun 
resurssitehokkuus 

 

 EN30 Ympäristönsuojelun kustannukset ja 
investoinnit 

Toimitusketjun 
resurssitehokkuus 

 

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut   

 LA1 Henkilöstö työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja 
toiminta-alueen mukaan 

Henkilöstö  

 LA7 Tapaturmat (LTA1) ja menetetyt työpäivät  Henkilöstö  

 LA12 Säännöllisten kehitys- ja urakeskustelujen 
piirissä olevan henkilöstön osuus 

Henkilöstö  

 LA13 Hallintoelinten monimuotoisuus Hallitus 
Johtoryhmä 

Hallinnointiselvitys, s. 
1-5 

 HR5-7, 9 Yhdistymisvapaus, lapsityövoima, pakkotyö, 
alkuperäisväestöt 

Liiketapaperiaatteet  

 S08 Merkittävät lakien ja määräysten noudattamatta 
jättämisestä määrätyt sakot ja rangaistukset 

Taloudellinen vastuu  

 PR1 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja 
turvallisuusvaikutusten arviointi 

Käyttäjäkokemus 
Resurssit 

 

 PR3 Tuote- ja palvelutietoihin liittyneet vaatimukset Käyttäjäkokemus 
Resurssit 

 

 PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt Sidosryhmät  

 
 Raportoitu GRI:n mukaisesti  

 Raportoitu osittain GRI:n mukaisesti 

 




