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Tutkielma käsittelee vastuullisuutta toimittajan valinnassa. Tutkimus pyrkii 

tarkastelemaan yleisimpiä toimittajan valintakriteereitä ja kartoittamaan niiden asemaa 

suhteessa vastuullisuuteen. Käsitettä pyritään avaamaan hankintatoimen ja 

toimittajanvalinnan kontekstissa. Lisäksi selvitetään vastuullisuuden merkitystä 

toimittajan valintaprosessissa.  

Työ on laadullinen tutkimus, tapaustutkimus, jonka empiria muodostuu 

haastattelemalla Keskon vastuullisuusasiantuntijaa. Päätutkimuskysymykseen 

”Millainen rooli vastuullisuudella on toimittajavalinnassa?”, saatiin Keskolta 

vastaukseksi, että sen rooli on merkittävä. Keskon strategian mukaisesti vastuullisuus 

pyritään huomioimaan sen koko toiminnassa, toimittajan valinnasta alkaen. 

Vastuullisuus näyttäytyy lisäksi yhtenä merkittävänä toimittajan valintakriteerinä. 

Toimittajan valinnassa käytetyt perinteiset kriteerit ovat laatu, hinta ja toimitusvarmuus.  

Vastuullisuuden käsitettä tarkastellessa huomattiin sen jakautuvan kolmeen 

käsitteeseen: ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen sekä taloudelliseen 

vastuuseen. Vastuullisuuden nähtiin Keskolla sopivan yhdeksi 

toimittajavalintakriteereistä. Tuotteen ja toimittajan tulee täyttää niille asetetut 

vaatimukset. Toimittajan valintaa tehtäessä kaikkien kriteerien on sulauduttava 

ratkaisuun. Keskolla myönnetään, että jos vastuullisuus sivuutetaan, tuotteiden hinta 

laskee usein huomattavasti. Keskon edistyminen vastuullisuusohjelmansa tavoitteissa 

näyttää olevan hyvällä mallilla. Kuitenkin se voi vielä kehittää tavoitteitaan selkeästi 

mitattaviin numeerisiin arvoihin sekä kiinnittää huomiota vastuullisuuden trendiin ja 

kerätä tietoa tuotteiden raaka-aineiden toimitusketjusta alkutuottajista lähtien.  
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This thesis examines responsibility in supplier selection process. The aim of this 

research is to consider the most frequently used supplier selection criteria and the 

relation of different criteria and responsibility. The consept of responsibility is discussed 

in relation to supply management and supplier selection. Furthermore, this thesis aims 

to uncover the meaning of responsibility in supplier selection process.  

This thesis is a qualitative study which consists of a case study. The empirical data 

was collected by interviewing a corporate responsibility specialist of Kesko. To the 

main research question,”What is the role of responsibility in supplier selection?”, Kesko 

answered that its role is significant. According to Kesko’s strategy, responsibility is 

seen in all actions Kesko takes, also from the very beginning of supplier selection. 

Furthermore, responsibility is one remarkable part of supplier selection criteria. 

Traditionally most commonly used supplier selection criteria are quality, cost and 

reliable delivery.  

After examining the consept of responsibility it was noticed to devide into three 

constructs: environmental responsibility, social responsibility and economical 

responsibility. Responsibility is one of the main supplier selection criteria in Kesko. The 

product and the supplier need to be qualified. In supplier selection process, every 

aspect of the criteria needs to fulfil its role in the process. Kesko admits that if 

responsibility is ignored, price often declines remarkably. Kesko is making great 

progress in relation to its responsibility program. Nevertheless, the company can still 

develop its objectives for more quantitative measures for observation and respond to 

customer needs more accurately by collecting information of raw materials in products 

and their supply chain from producers to manufacturers.   
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1. Johdanto 

Enää harvoin yritys hoitaa kaiken itse tuotteen raaka-aineiden hankkimisesta sen 

valmistukseen ja markkinointiin sekä myyntiin asti. Yritykset keskittyvät niiden 

ydinosaamiseen ja tekevät yhteistyötä muiden yritysten kanssa niillä osa-alueilla, joita 

heidän ei kannata osata tai hoitaa itse. Yritysten välisessä yhteistyössä ja muutenkin 

liiketoiminnassa hankintatoimella on merkittävä osuus.  Iloranta & Pajunen-Muhonen 

(2008, 67) määrittelevät hankintatoimen seuraavasti: ” Hankinta on organisaation 

ulkoisten resurssien hallintaa. Organisaation toiminta, ylläpito, johtaminen ja 

kehittäminen vaativat erilaisia tuotteita ja palveluita sekä erilaista osaamista ja 

tietämystä organisaation ulkopuolelta. Hankinta pyrkii hyödyntämään 

toimittajamarkkinoiden mahdollisuudet niin, että lopullisen asiakkaan tarpeet tulevat 

tyydytetyiksi halutulla, yrityksen kokonaisetua maksimoivalla tavalla ”. 

 

Toimittajavalinnan perinteisiä kriteereitä ovat olleet muun muassa hinta, laatu ja 

toimitusvarmuus. Kuluttajat ovat nykyään kuitenkin entistä ympäristötietoisempia ja 

tarkempia kulutuksestaan. Tämä näkyy myös liiketoiminnassa ja yritysten on 

huomioitava asiakkaiden tarpeet. Tällöin myös esimerkiksi vastuullisuus 

liiketoiminnassa tulee merkittäväksi seikaksi yrityksen kaikissa toimissa, mukaan 

lukien hankintatoimessa. Vastuullisuus laajassa merkityksessä ymmärretään yrityksen 

vaikutusten huomioimisena ympäröivään yhteiskuntaan taloudellisista, sosiaalisista ja 

ympäristövastuullisista näkökulmista. Usein yritysvastuulta edellytetään, että yritykset 

ulottaisivat toimintansa yhteiskuntaa kohtaan yli taloudellisten velvollisuuksien ja 

valtiollisen sääntelyn asettamien minimistandardien kuin myös satunnaisen 

hyväntekeväisyyden (Utting & Clapp 2008, 959). 

Myös toimittajien strategisen roolin kasvaminen ja heidän tavoitteensa sellaisten 

innovatiivisten tuotteiden kehittämiseen, jotka liittyvät vastuullisuuden osa-alueisiin, 

ovat syitä, joiden takia taloudelliset kriteerit eivät yksin sovellu toimittajien arviointiin 

(Bai & Sarkis 2010, 252). Organisaatioiden täytyy sisällyttää toimittajan valintaan 

tavanomaisten toimittajakriteerien, kuten hinnan, laadun, toimitusvarmuuden ja 

palvelun lisäksi myös ympäristöön ja sosiaalisiin näkökohtiin kuuluvia kriteereitä. 

(Amindoust et al. 2012,1669; Bai & Sarkis 2010, 253–255) Tavanomainen 

toimittajanvalinta sisältää usein seuraavan laisia ominaisuuksia: kuten laatu, toiminnan 



2 
 

vankka taloudellinen pohja, palvelu, toimittajan kapasiteetti ja toimitusvarmuus. Vihreä 

toimittajanvalinta nousee esiin yrityksen halukkuudesta vastata voimassaoleviin 

trendeihin ympäristöllisiin seikkoihin liittyen, joita esiintyy yrityksen liiketoiminnassa ja 

prosesseissa. (Golinska P. 2014, 81) 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Toimittajien valintaa ja sen kriteereitä on tutkittu laajasti (Ho W., Xiaowei X., Dey P. 

2010; Yildiz & Yayla 2015), mutta tutkimuksissa ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota 

vastuullisuuden asemaan toimittajanvalinnassa tai siihen, millainen rooli sillä on 

toimittajanvalintaprosessissa. Kestävästä toimitusketjun johtamisesta puolestaan on 

kirjallisuutta viimeisen 20 vuoden ajalta. Artikkeleita ovat Meixell M. & Luoma P. (2015, 

70-71) mukaan julkaisseet muun muassa Srivastava, 2007, Seuring ja Müller 2008, 

Carter ja Easton 2011, Sarkis et al. 2011 sekä Miemczyk et al. 2012. 

Toimittajiin liittyvin suhteiden hallinta ja toimittajanvalinta on tärkeää, jotta voidaan 

varmistaa yrityksen arvojen toteutuminen koko sen arvoketjussa, myös arvoketjun 

alussa. Tutkimus pyrkii tarkastelemaan yleisimpiä toimittajan valintakriteereitä ja 

kartoittamaan niiden aseman suhteessa vastuullisuuteen. Vastuullisuuden käsite 

pyritään avaamaan hankintatoimen ja toimittajavalinnan kontekstissa ja selvittämään 

sen merkitystä toimittajan valintaprosessissa. Tutkimus pyrkii myös selvittämään, onko 

toimittajanvalinnan kriteereissä joitakin seikkoja, jotka estäisivät vastuullisuuden 

huomioimisen. 

Päätutkimuskysymys:  

- Millainen rooli vastuullisuudella on toimittajavalinnassa? 

Alatutkimuskysymykset: 

- Mitä toimittajavalintakriteereitä käytetään yleisesti? 

- Mitä vastuullisuus – käsite pitää sisällään? 

- Miten vastuullisuus sopii yhteen muiden toimittajan valintakriteereiden kanssa? 
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1.2 Tutkimusmenetelmä 

Tapauksessa, jossa tutkimuskohteena oleva valintatilanne on ainutlaatuinen, on 

tutkimusmenetelmä tapaustutkimus. Tapaustutkimuksen kohteena on yksittäinen 

tapahtuma, rajattu kokonaisuus tai yksilö, jota tutkitaan monipuolisesti eri tavoilla 

kerättyjä tietoja käyttäen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Laadulliselle 

tutkimukselle tyypillisesti tapauksia käsitellään ainutkertaisina ja aineistoa myös 

tulkitaan sen mukaisesti (Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. 2009, 164). 

Laadullinen tutkimus mahdollistaa keskittymisen monimuotoisiin liiketaloudellisiin 

ilmiöihin niiden kontekstissaan (Eriksson P. & Kovalainen A. 2008, 3). Haastattelu on 

yksi tällainen ainutlaatuinen tiedonkeruumenetelmä. Haastattelut ovat tyypillisiä 

tapaustutkimuksen aineistolähteitä (Eriksson P. & Koistinen K. 2005, 27). Tutkimuksen 

empiria muodostuu haastattelusta Keskon vastuullisuusasiantuntijan kanssa. 

Haastattelu on puoli-strukturoitu eli haastateltavalle on esitelty valmiiksi muotoiltuja 

kysymyksiä ennalta määritellystä aiheesta, mutta haastattelijalla on ollut vielä 

mahdollisuus muuttaa kysymysjärjestelyä tai kysyä uusia kysymyksiä 

haastattelutilanteen mukaan (Eriksson P. & Kovalainen A. 2008, 82). 

 

 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksen teoria, joka esitellään seuraavaksi, käsittelee vastuullisuutta toimittajan 

valinnan näkökulmasta. Tutkielman ulkopuolelle jää laaja-alainen yritysvastuun 

tarkastelu. Vastuullisuus –käsitettä avataan kuitenkin lyhyesti. Empiriaosuus perustuu 

Keskon vastuullisuusasiantuntijan haastatteluun ja näin ollen tutkimus rajautuu 

päivittäistavarakaupan alaan. Tutkimustulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä 

kaikille toimialoille.  
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1.4 Teoreettinen viitekehys 

Tutkielman teorian tarkastelu keskittyy hankintatoimen toimittajan valintaan ja sen 

kriteereihin. Toisen teoriakokonaisuuden muodostaa vastuullisuuden käsittely. 

Tarkoituksena on muodostaa näkemys vastuullisuudesta toimittajavalinnassa ja 

määrittää vastuullisuuden kriteeri toimittajan valinnassa. 

 

 

 

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 

Kuvio ilmentää teoriakehyksen muodostamista. Toimittajan valintaprosessia 

tarkastellaan kriteerien määrittämisen ja toimittajien arvioinnin sekä niiden valinnan 

osalta. Vastuullisuus on osana toimittajan valintaa kriteerien muodostamisessa ja 

toimittajan arvioinnissa. 
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2. Toimittajavalinta ja vastuullisuus 

Toimittajan valintaprosessia tarkastellaan lähinnä toimittajan valintaa ohjaavien 

kriteereiden kautta. Toimittajan valintaprosessin alkuvaiheita eli markkinoiden 

kartoitusta ja toimittajien etsintää ei tarkastella. Tutkielmassa keskitytään toimittajien 

valinnan määrääviin kriteereihin ja niiden tarkasteluun. Työssä esitellään yleisimpiä 

toimittajan valintakriteerejä ja esitellään eräs päätöksentekoa avustava menetelmä 

sekä tarkastellaan vastuullisuutta yhtenä toimittajan valintakriteerinä. Lisäksi 

vastuullisuus- käsite määritellään liiketaloudellisessa konseptissa.  

 

2.1 Toimittajan valinta 

Toimittajayhteistyö on vanhojen yhteistyökumppanuuksien kehittämistä ja 

työskentelyä uusien toimittajien kartoittamiseksi. Uusien toimittajien etsiminen vaatii 

järjestelmällistä toimittajavaihtoehtojen kartoittamista, mikä on yksi taitavan hankinta-

ammattilaisen tehtävä laajalla yritysrintamalla (Iloranta K. & Pajunen-Muhonen H. 

(2008, 52) Menestyvän yrityksen täytyy sekä etsiä uusia kilpailukykyisiä toimittajia että 

kehittää jo olemassa olevia yhteistyösuhteita nykyisiin toimittajiin (Iloranta K. & 

Pajunen-Muhonen H. 2008, 127). Lisäksi on huomioitava, että tietää toimittajan muita 

asiakkaita, jotta voi välttää ristiriitaisuuksia kilpailijoiden kanssa, erityisesti silloin, jos 

luottamukselliset tiedot voivat levitä kilpailijoille (Sollish F. & Semanik J., 2011,106).   

Toimittajien etsiminen ja markkinoiden analysoiminen tarjoavat tietoa siitä mitä 

tuotteita ja palveluita markkinoilla on tarjolla, ketkä ovat potentiaalisia toimittajia sekä 

kuinka yrityksen kohdemarkkinat toimivat. (Sollish F. & Semanik J., 2011, 71) 

Markkinoiden tarkastelun jälkeen on aika tutkia toimittajavaihtoehtojen potentiaalia. 

Tähän tarkoitukseen yritys on valinnut kriteerejä, joiden avulla yrityksen on mahdollista 

valita sopivimmat yhteistyökumppanit. 

On olemassa monia erilaisia kriteereitä, joista valita, mutta kaikki kriteerit eivät ole yhtä 

sopivia tiettyihin tilanteisiin, joten ne täytyy valita huolellisesti ja yrityksen omia 

tavoitteita ajatellen. Toimittajan valintakriteereillä on myös toinen tarkoitus, sillä niitä 

käytetään myöhemmin toimittajien suoriutumisen arviointiin. Tämä on hyvä pitää 

mielessä jo aikaisessa hankintaprosessin vaiheessa. (Sollish F. & Semanik J., 

2011,101)  
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Nieminen S. (2016) kuvailee kirjassaan toimittajan valinnan olevan vaiheittainen 

prosessi. Ensin määritellään tarpeet, joiden perusteella muodostuvat 

esivalintakriteerit. Niiden avulla kartoitetaan potentiaaliset toimittajat, jotka voisivat 

toimittaa kyseisen tuotteen tai palvelun. Löydetyille toimittajille lähetetään 

tiedonkeruupyyntö tai alustava tarjouspyyntö. Kerättyihin tietoihin perustuen valitaan 

toimittajat, joille lähetetään varsinainen tarjouspyyntö kaikkine yksityiskohtineen. 

Vastuullisuus ei ole riippuvainen yrityksen koosta tai toimialasta. Vastuullisuudella on 

mahdollisuus parantaa yrityksen kilpailukykyä ja siksi se on tärkeä asia, joka edellyttää 

ylimmän johdon tukea ja sitoutumista. Vastuullisuus on myös liiketoiminnan merkittävä 

laatutekijä. Yrityksen on linjattava selkeästi suhtautumisensa vastuullisuuteen ja sen 

toteuttamiseen käytännön liiketoiminnassa. Vastuullisuuden on oltava osa yrityksen 

strategiaa, josta se heijastuu yrityksen operatiivisiin toimintoihin. (Ritvanen V.  

Inkiläinen A. Bell A. Santala J. 2011, 159) Strategian jalkauttaminen työntekijöiden 

toimiin on tärkeää vastuullisuuden toteuttamista ajatellen. 

Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2008) kertovat kirjassaan, että VTT:n ja LTY:n 

tutkimuksen perusteella tärkeimmät toimittajan valinnan kriteerit ovat toimitusvarmuus, 

täsmällisyys, laatu, hinta ja kokonaiskustannukset. Myös Jabbour A.B.L.S. & Jabbour 

J.C.J (2009) toteavat, että toimittajan valinnan peruskriteereitä ovat yleensä 

kustannukset ja laatu. Cousins P. & Lamming R. & Lawson B. & Squire B. (2008) 

puolestaan jatkavat samaa linjaa todetessaan, että valintaan vaikuttavat yleisesti 

kustannuksiin liittyvät kriteerit, laatukriteerit, toimituskriteerit ja joustavuuden kriteerit. 

Tutkimuksen perusteella toimittajayhteistyön kehittämisen kannalta tärkeä toimittajan 

kehittymispotentiaali ei ollut viiden tärkeimmän valintakriteerin joukossa yhdessäkään 

tarkastellussa yrityksessä. Kuitenkin toimittajien suorituskyvyn ja palvelutason 

seuranta on monessa yrityksessä tärkeä kehittämisen kohde. Usein tutkimuksen 

yritykset seuraavat palvelutasoa tehtyjen reklamaatioiden lukumäärällä. (Iloranta K. & 

Pajunen-Muhonen H. 2008) 

 

Gordon S.R. (2008) määrittelee kirjassaan” Supplier evaluation and performance 

excellence a guide to meaningful metrics and successful results” neljä toimittajan 

valintakriteeriä: 
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Ensimmäinen valintakriteeri on kustannus. Toimitusketju on muodostunut 

tärkeimmäksi yksittäiseksi kustannuksen lähteeksi ja suurimmaksi mahdollisuudeksi 

kustannusten leikkaamiseen ja yrityksen kannattavuuteen yhä useammassa 

yrityksessä. Toimitusketjun piilossa olevat kustannusajurit voivat pilata sekä 

asiakasyrityksen että toimittajan kannattavuuden ja kilpailukyvyn. Kustannusajureiden 

tunnistaminen ja poistaminen on tärkein päämäärä toimitusketjun johtamisessa ja 

hallinnassa. (Gordon S.R., 2008, 92)  

Ostaja- toimittaja –suhteet, jotka pohjautuvat pelkästään hintaan eivät enää ole 

hyväksyttäviä ostaja-yrityksille, jotka käsittelevät kriittisiä materiaaleja tai haluavat 

johtaa toimitusketjujaan uusimpien innovaatioiden mukaan. Viimeaikainen pääpaino 

toimittajan valinnassa on ollut strategisissa ja operatiivisissa seikoissa, kuten 

laadussa, toimituksessa ja joustavuudessa. Strateginen yhteistyökumppanuus on 

myös tärkeässä roolissa, jotta saavutetaan toimitusketjun pitkäaikainen kannattavuus. 

(Sarkis, J. & Talluri S. 2002, 18) 

Toinen valintakriteeri on laatu. Yrityksissä, jotka ovat hyvin riippuvaisia toimittajan 

palveluista, toimittajan laadulla on hyvin suuri painoarvo. Laatu on kustannustekijä. 

Laadun puuttuminen aiheuttaa korjaamista, uudelleen kuljettamista, kasvattaa 

varastoja ja lisää asiakastyytymättömyyttä. Täten toimittajan arvioinnissa olisi syytä 

huomioida toiminnan laatu ja tuotoksen laatu. Myös palvelun laatu on merkittävä 

toimittajavalinnan kriteeri erityisesti palveluita tuottavissa yrityksissä. (Gordon, 2008, 

92) 

Kolmas valintakriteeri on aika. Kysyntään vastaaminen riippuu pitkälti toimittajan 

suoriutumisesta. Kaksi merkittävää tekijää, joihin toimittajat vaikuttavat, ovat ostetun 

materiaalin läpimenoaika ja tuotekehityksen kierto. Tästä johtuen aikaan perustuvia 

mittareita ovat oikea-aikaiset toimitukset ja toimittajan läpimenoaika sekä kuinka 

nopeasti toimittaja pystyy reagoimaan yrityksen tarpeisiin. Tätä voidaan mitata 

tilauksesta toimitukseen –ajalla tai kuinka kauan toimittajalla kestää ryhtyä korjaaviin 

toimiin virheen sattuessa. (Gordon, 2008, 93) 

Neljäntenä valintakriteerinä on teknologia. Tuotteiden saattaminen markkinoille 

nopeasti on yksi merkittävä kilpailuetu. Toimittajien, jotka ovat tottuneita tällaiseen 

uusien tuotteiden kehittämis–strategiaan täytyy olla päteviä niin teknologioiltaan, mutta 

myös ymmärtää innovaatioprosesseja. Gordon, 2008, 93) 
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Sollish F. & Semanik J. (2011) puolestaan luokittelevat niin, että toimittajan 

arviointiprosessissa on kaksi tärkeää kategoriaa: liiketaloudelliset kriteerit ja tekniset 

kriteerit. Hankintatoimessa käytetään taloudellisia tunnuslukuja oman organisaation 

suoriutumisen tarkkailuun ja tehokkuuden kehittämiseen sekä ulkoisesti arvioimaan 

toimittajien suoriutumiskykyä. Tunnusluvut usein auttavat valitsemaan pätevän 

toimittajan heidän taloudellisen vahvuuden tai kilpailuedun perusteella. (Sollish F. & 

Semanik J., 2011,102) Yrityksen toimintaan pohjautuvat kriteerit keskittyvät 

toimintoihin, joista voidaan saada tietoa julkisista lähteistä tai pyytää yritykseltä tietoa. 

Tällaisia kriteerejä ovat muun muassa laatutasot, tilausten täyttämisen perusteet, 

kapasiteettisuunnittelu ja aikataulun pitävyys sekä riskien johtaminen. (Sollish F. & 

Semanik J., 2011,107) 

 

Analytical Hierarchy Process 

Analyyttinen hierarkiaprosessi, Analytical Hierarchy Process (AHP) on 

päätöksentekomenetelmä, jonka avulla saadaan malli jäsentymättömästä ongelmasta 

selvittäen, miten ongelman eri osat vaikuttavat toisiinsa ja näin ollen kokonaisuuteen. 

AHP –menetelmän kehitti T. L. Saaty 1970-luvulla. Menetelmässä voidaan erottaa 

kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa ongelma jaotellaan osiin, jotka kuvataan 

hierarkian avulla. Toisessa vaiheessa hierarkiatason osia arvioidaan pareittaan 

keskenään ja mitataan vaihtoehtojen preferenssit, jonka jälkeen lasketaan niiden 

painoarvot. Eri osia verrataan toisiinsa käyttämällä ensisijaisesti parittomia arvoja 

väliltä (1,9) ja muodostamalla tästä vertailusta matriisi. Viimeiseksi eri vaihtoehdoille 

lasketaan paremmuusjärjestys. Ominaisvektorimenetelmää käyttäen matriisista 

lasketaan muuttujille painoarvot, josta paremmuusjärjestys saadaan. (Villanen H. 

2013, 1 & Saaty R.W. 1987, 161) Tämän menetelmän avulla voidaan helpottaa 

päätöksentekoa ja vertailla eri toimittajia. Parhaimmat toimittajan valintakriteereiden 

arvot saanut toimittaja on potentiaalinen yhteistyökumppani.  

 

2.2 Vastuullisuus 

Vastuullisuudesta puhuttaessa käytetään hiukan eri termejä. Yritysvastuusta 

puhutaan, kun tarkoitetaan yritysten vastuullisuutta. Tällöin puhutaan yritysten 
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toimintatavoista ja käytänteistä, jotka ovat enemmän kuin mitä laki vaatisi. Tässä 

tapauksessa vastuullisuus liitetään voitontavoitteluun. Yhteiskuntavastuulla taas 

tarkoitetaan muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kuin yritysten vastuullisuutta ja 

toimintatapoja. Yrityksetkin saattavat käyttää termiä yhteiskuntavastuu korostaessaan 

toimintansa vaikutuksia yhteiskuntaan ja toimiessaan hyvinä yritys-kansalaisina. Näitä 

termejä saatetaan myös käyttää toistensa synonyymeinä. (Bärlund A. & Perko S. 2013, 

esitiedot) 

Vastuullisuus jaotellaan usein kolmeen osaan: ympäristövastuuseen, taloudelliseen 

vastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Tällaisen luokittelun tunnistaa myös Niskala 

M. & Pajunen T. & Tarna-Mani K. (2013), jotka käsittävät taloudellisen vastuun liittyvän 

taloudellisen lisäarvon jakautumiseen yrityksen ja sen sidosryhmien kesken. 

Ympäristövastuuseen liitetään muun muassa luonnonvarojen säästäväinen käyttö, 

ilmanmuutoksen torjuminen ja vastuu toiminnan arvoketjusta. Sosiaaliseen 

vastuuseen kuuluvat esimerkiksi henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen 

kehittämisestä huolehtiminen sekä vastuulliset toimintatavat irtisanomistilanteissa. 

(Niskala et al. 2013, 17-18) 

Yrityksen vastuullisuuden toteutus alkaa hankintatoimesta. Hankintojen tehtävä 

organisaatiossa on ulkoisten resurssien hallinta, hankintalähteiden etsiminen ja valinta 

sekä vastuu hankittavien tuotteiden, raaka-aineiden tai palvelujen alkuperästä. 

(Hallikas J., Kähkönen A-K., Lintukangas K., Lirkki J. 2016,1) Näin ollen hankinnoilla 

on merkittävä rooli vastuullisuuden aikaansaamisessa, valvonnassa ja kehittämisessä. 

Ympäristöön liittyvät asiat ovat olleet laajan yleisen mielenkiinnon kohteena jo pitkään. 

Useat sidosryhmät seuraavat ja tarkastelevat ympäristöasioita, minkä ansiosta 

ympäristöasioiden seurantaan ja kehittämiseen tuotetaan jatkuvasti parempia ja 

tarkempia menetelmiä ja mittareita. (Jussila M. 2010, 78) 2000-luvulla yritykset alkoivat 

julkaista kestävän kehityksen raportteja tai ympäristö- ja yhteisvastuuraportteja, jotka 

käsittelivät ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun seikkoja 

kestävän kehityksen käsitteen kolmea ulottuvuutta seuraten (Kuisma M. & Temmes 

A., 2011, 1). Yrityksen vastuullisuuden yleisimpiä raportointikanavia ovat 

vuosikertomuksen yritysvastuusivut, erillinen painettu raportti ja yrityksen verkkosivut 

(Kuisma M. & Temmes A., 2011,5). 
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Organisaation ympäristöystävällisyyttä edistävä strategia on tärkeää vihreässä 

toimittajan valintaprosessissa, mutta myös toimittajan strategisten vihreiden 

periaatteiden tiedostaminen ja ymmärtäminen on tärkeä osa toimittajan 

valintaprosessia (Serkis J. 2014, 17). Vastuullisuudella pyritään parantamaan 

ympäristön kuntoa ja sosiaalista hyvinvointia. Vastuullisuutta voidaan toteuttaa 

taloudellisen hyödyn aikaansaamiseksi tai jättää toteuttamatta peläten taloudellisia 

haittoja. Vastuullisuudella yritys voi vaikuttaa sen menestymiseen ja kilpailukykyyn 

sekä kohentaa imagoa ja vähentää riskejä. Toisaalta vastuullisuuden hyödyntämisen 

tiellä on osa näistä samoista argumenteista. Pelätään, että vastuullisuus kasvattaa 

kustannuksia ja yrityksen kilpailukyky kärsii. (Lankoski L. & Halme M., 2011, 1) 

Tutkimustulokset vastuullisuuden taloudellisista vaikutuksista ovat ristiriitaisia. 

Hallitsevan tulkinnan mukaan empiiriset tutkimustulokset antavat yritysvastuun ja 

taloudellisen menestyksen suhteesta epäselvän kuvan. Tuoreimmissa tutkimuksissa 

todetaan, että suhde ei ainakaan olisi negatiivinen vaan lievästi positiivinen. 

Vastuullisuuden taloudelliset hyödyt tai haitat riippuvat pitkälti tilanteesta. (Lankoski L. 

& Halme M., 2011, 1-2) 

Tarkastellessa myönteisiä vaikutuksia, joita vastuullisuudella voi olla yrityksen 

taloudelliseen menestymiseen, huomataan ainakin viisi seikkaa. Ensimmäinen niistä 

on resurssien käytön tehostuminen ja siten kustannussäästöt. Tällaisia toimia ovat 

esimerkiksi raaka-aineiden ja energian käytön vähentäminen sekä jätteiden tuoton ja 

päästöjen rajoittaminen. Toinen seikka on yrityksen sidosryhmäsuhteiden 

parantuminen. Tämä voi vähentää yrityksen kustannuksia sen toimiessa 

työntekijöiden, rahoittajien, paikallisten asukkaiden, suuren yleisön tai lainsäätäjien 

kanssa. Kolmas asia, jolla vastuullisuus voi parantaa yrityksen taloudellista 

suoriutumista, on tuotteiden differoiminen suhteessa kilpailijoihin. Tällä tavalla 

yrityksen on mahdollista kasvattaa tuotteiden hintaa tai myyntimäärää. Vastuullisuus 

voi myös parantaa yrityksen pääsyä markkinoille. Vastuullisen yrityksen on mahdollista 

hakeutua markkinoille, joille pääsyä säätelevät vastuullisuuslait tai, joiden 

päähankkijoilla on eettisiä vaatimuksia toimittajilleen. Viidenneksi seikaksi 

vastuullisuus saattaa auttaa luomaan kokonaan uutta liiketoimintaa, kuten 

vastuullisuusosaamista kaupallistamalla tai liiketoimintainnovaatioita kehittämällä. 

(Lankoski L. & Halme M., 2011, 4) 



11 
 

  

Kuvio 2. Vastuullisuus ostotoiminnassa. 

Mukaillen Serkis J.(2014) Green Supply Chain Management. 
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Nämä edellä mainitut seikat (Kuvio 2) sopivat joiltain kohdin toimittajan valintaan, mutta 

ne soveltuvat myös pidemmälle toimittajayhteistyöhön. Erityisesti vastuullisesti toimiva 

yritys edellyttää vastuullisuutta sen koko toimitusketjulta, niinpä vastuulliset toimittajan 

valintakriteerit ovat tärkeitä. Nämä kriteerit on myöhemmin valinnan jälkeen hyvä 

siirtää myös sopimusehtoihin. Pidemmällä aikavälillä yhteistyösuhteen syventyessä on 

hyvä tarkistaa toimittajan ympäristöystävällinen suoriutuminen. 

 

 

2.3 Toimittajavalinnan vastuullisuus päivittäistavarakaupassa 

 

Vastuullinen toimitusketju voidaan määritellä siten, että toimitusketjun kaikki jäsenet 

tekevät vahvaa yhteistyötä ja varmistavat, että kuluttajalle tarjottava lopputuote on 

ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vastuullisesti tuotettu (Nieminen S. 2016, 147). 

Vastuullisilla hankinnoilla tarkoitetaan sitä, että taloudellinen ja sosiaalinen vastuu 

sekä ympäristövastuu huomioidaan toimittajan valinnassa, arvioinnissa ja heidän 

kanssa tehtävässä yhteistyössä. Toimittajat ovat yritykselle tärkeä kilpailukyvyn 

mahdollistaja myös vastuullisuuden kannalta. Vastuullinen hankinta varmistaa myös 

toimittajien vastuullisuuden toimitusketjussa.(Nieminen S. 2016, 150) Green Supply 

Chain Management (GSCM), vihreä toimitusketjun johtaminen käsittää ympäristöä 

huomioivan ostotoiminnan, valmistuksen, pakkaamisen, jakelun sekä markkinoinnin. 

Vihreää toimitusketjun johtamista voidaan pitää myös lähestymistapana, jolla pyritään 

prosessien ja tuotteiden tehostamiseen ja parantamiseen ympäristösäännöksiä 

huomioiden. (Luthra S., Kumar V., Kumar S., Haleem A. 2011; 233, 252) 

Kaupan alan yrityksen perustehtäviin kuuluu muun muassa tuotevalikoiman 

valitseminen ja rakentaminen ja lisäksi markkinointi, myynti sekä mainonta.  Yritykset 

myös pilkkovat suuret hankintaerät asiakkaille sopiviin osiin hyödyntäen suuruuden 

ekonomiaa hankinnoissa. Kustannustehokas toimitusketju edellyttää optimaalista 

varastointia ja kuljetuksia. Yritysten täytyy myös hallita riskejä koko toimitusketjun 

matkalla.  Nämä kaikki edellyttävät tehokasta tiedon keräämistä, välittämistä, 

analysointia ja hyödyntämistä, jotta yritykset pystyvät vastaamaan asiakkaiden 
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tarpeisiin ja toimittamaan heidän haluamansa tuotteet edullisesti, helposti ja 

luotettavasti. (Nieminen S. 2016, 181) Luotettavuuteen voidaan katsoa kuuluvan myös 

vastuullisuuden. 

Ruoka-ala on yksi esimerkki dynaamisesta ympäristöstä, jossa asiakkailla on korkeat 

odotukset ruuan turvallisuudesta ja kasvava kysyntä kestävästi tuotettuun ruokaan 

sekä siihen kuinka ruoka on tuotettu (Beske P., Land A., Seuring S. 2014, 131). 

Kestävä toimitusketjun johtaminen on ajankohtainen aihe, joka jatkaa kasvuaan ja 

kehittymistään. Toimitusketjujen tavaravirrat tuottajilta kuluttajille ovat merkittävässä 

roolissa ympäristöystävällisen suorituskyvyn arvioinnissa toimitusketjuissa. Kuluttajien 

tietoisuuden kasvaessa kestävän ruuan ja sen tuotannon suhteen, ruuan jakelun pitää 

tiedostaa ja parantaa sen ympäristöystävällistä suorituskykyään ja samalla pysyä 

taloudellisesti kilpailukykyisenä.( Validi S., Bhattacharyan A., Byrne P.J. 2014, 71) 

Toimittajien ollessa vastuussa lopputuotteen osista tai kokonaisuuksista, he 

vaikuttavat tuotantokustannuksiin, tekniseen kehitykseen ja toiminnan laadukkuuteen, 

minkä takia he ovat tärkeitä ja heidän valitsemisprosessin tulee perustua operatiivisiin 

ja strategisiin seikkoihin. Käyttämällä valintakriteerejä, jotka ovat yhteensopivia 

yrityksen kilpailustrategian kanssa, on mahdollista saavuttaa molempia yrityksiä 

yhdistävät tavoitteet. Mitä kehittyneempiä yritykset olivat, sitä kypsempää ympäristöä 

huomioivaa johtamista ne esittivät. Tämä osoittaa sen, että vastuullisesti toimivien 

toimittajien valinta, on osa laajempaa ympäristön huomioimista koko yrityksessä. 

(Jabbour A.B.L.S., Jabbour J.C.J. 2009, 481, 491) Toimittajan ympäristöystävällistä 

tehokkuutta voidaan kuvata heidän käytössä olevilla puhtailla teknologioilla sekä 

operatiivisen toimintansa ympäristöystävällisyydellä (Noci, G. 1997, 105).  

Toimittajan valintapäätöstä tehtäessä ympäristöllisiä ja sosiaalisia kriteereitä voidaan 

antaa useasta näkökulmasta, yrityksen näkökulmasta tai laajemmasta ympäristöä 

huomioivasta näkökulmasta. Ympäristöllisiä tekijöitä voidaan luokitella useisiin 

kategorioihin, kuten ympäristöystävälliseen suorituskykyyn tai ympäristöä huomioiviin 

toimintatapoihin, joita yrityksellä on. Ympäristölliset toimintatavat voivat viitata ohjeisiin 

ja toimintamalleihin, kuten virhesakkoihin tai kausittaisiin auditointeihin. Toisaalta 

ympäristöystävällinen suorituskyky liittyy resurssien käyttämiseen ja saasteiden tai 

päästöjen tuottamiseen. Sosiaalisia kriteerejä voidaan myös luokitella yrityksen 

sisäisiin ja ulkoisiin vaatimuksiin. Sisäisiä sosiaalisia kriteerejä ovat esimerkiksi 
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työntekijöiden palkkaamiskäytännöt, kuten sukupuolijakauma tai työturvallisuus ja 

työpisteiden ergonomia. Ulkoiset sosiaaliset kriteerit voivat viitata toimittaja – tai 

asiakassuhteisiin tai yhteiskuntasuhteisiin esimerkiksi suhteeseen 

hyväntekeväisyysjärjestön kanssa. (Bai C. & Sarkis J. 2010, 254).  

Toimiakseen vastuullisesti, vähittäiskaupat ovat riippuvaisia toimittajiensa ja niiden 

toimittajien käytöksestä, kuten työoloista tuotantotehtaassa. Myydäkseen orgaanisia 

tuotteita, vähittäismyyjien on saatava toimittajat tuottamaan näitä tuotteita ja 

sertifioimaan ne. Laskeakseen hiilijalanjäljen myydyistä tuotteistaan, vähittäismyyjät 

luottavat toimittajilta saamaansa tietoihin. Vähittäismyyjät ovat asemassa, jossa he 

voivat viedä vastuullisuutta eteenpäin toimitusketjussa viittaamalla esimerkiksi 

orgaanisiin tuotteisiin tai hiilijalanjälkiin. (Wiese A., Kellner J., Lietke B., Toporowski 

W., Zielke S. 2012, 327) 

 

 

Kuvio 3. Vastuullisuus toimitusketjussa. 

 

Ylläoleva kuvio lähestyy vastuullisuuden huomioimista toimitusketjussa kolmijaottelun 

kautta. Toimitusketjussa ympäristöä voidaan huomioida tarkastamalla, että toimittajat 

täyttävät ympäristökriteerit, kuten toimivat ISO14000 standardin mukaisesti ja hoitavat 

kuljetukset ympäristöä huomioiden minimoiden päästöt. Tärkeä sosiaalinen 

Ympäristö

•Toimittajan sekä 
logistiikkayrityksen arviointi 
ja valinta ympäristöseikat 
huomioiden, esim. ISO14000

•Toimitusten yhdistäminen

•Tiedon jakaminen

•Kuljetusmuotojen valinta 
ympäristönäkökulma 
huomioiden

•Pakkauksien vähentäminen

•Yhteistyö toimittajien 
kanssa saasteen ja jätteen 
minimoimiseksi

Ihmiset

•Toimittajan arviointi ja 
valinta sosiaaliset seikat 
huomioiden

•Kuljettajien ja 
logistiikkatyöntekijöiden 
koulutus

•Menettelytapojen 
varmistaminen toimittajalla, 
esim. työturvallisuus, ei 
lapsityövoimaa,  ei 
oikeuksien rikkomista

Taloudellisuus

•Säästöt 
kuljetuskustannuksissa

•Toimittajien arvioinnin ja 
seurannan kustannukset

•Sisäiset ja ulkoiset 
auditoinnit toimittajalla

•Potentiaalinen lisämyynti

•mukaellen Skjott-Larsen et 
al. teoksessa Nieminen S.
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näkökulma vastuullisuudesta toimitusketjussa on toimittajan menettelytapojen 

oikeellisuuden varmistaminen. Toimittajan täytyy täyttää työturvallisuuden kriteerit ja 

sen täytyy kohdella työntekijöitään muutenkin ihmisoikeuksien ja lakien mukaan. 

Huomioiden taloudellisuus vastuullisessa toimitusketjussa on mahdollista tehostaa 

esimerkiksi kuljetuksia, mikä osaltaan mahdollistaa säästöjen muodostumisen.  
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3. Vastuullisuus ja toimittajan valinta 

päivittäistavarakaupassa  

 

Tutkielman empiriaosuudessa kuvataan ensin empiriaprosessia ja tarkastellaan 

lyhyesti tutkielman kohdeyritystä, Keskoa. Vastuullisuus on tärkeä osa Keskon 

strategiaa ja se näkyy myös sen päivittäisessä toiminnassa. Keskoa tarkastellaan 

hankintatoimen näkökulmasta ja erityisesti sen tavasta valita toimittajia sekä määrittää 

toimittajakriteereitä. Keskon vastuullisuusasiantuntija avaa näkemystään yhtiön 

vastuullisuusperiaatteista ja miten vastuullisuus käsitetään heidän 

hankintatoimessaan. Lisäksi kuvataan hankinnan toimittajan valintakriteereitä ja 

vastuullisuuden roolia toimittajan valintakriteereiden keskuudessa. 

 

3.1 Metodologia 

 

Empiria muodostettiin haastattelemalla Keskon vastuullisuusasiantuntijaa. 

Haastattelun etuna on sen joustavuus esimerkiksi kyselyyn nähden ja lisäksi 

haastatteluun voidaan valita henkilö, joka tietää aiheesta (Tuomi J. & Sarajärvi A. 

2013, 73-74). Haastattelut jaetaan kysymysten valmiuden ja sitovuuden perusteella 

strukturoituihin ja strukturoimattomiin haastatteluihin (Ruusuvuori, J., Tiittula, L., & 

Aaltonen, T. 2005, 11). Vastuullisuusasiantuntijaa haastatellessa käytettiin puoli-

strukturoitua yksilöhaastattelua, toiselta nimeltään teemahaastattelua (Tuomi J. & 

Sarajärvi A. 2013, 75). Osa kysymyksistä oli kirjoitettu valmiiksi, mutta keskustelu kulki 

vapaasti ja haastattelija esitti lisäkysymyksiä tarvittaessa. Lisäksi muutaman viikon 

jälkeen haastattelusta käytiin puhelinkeskustelu, jossa käsiteltiin muutamia uusia 

kysymyksiä. 

Metodologia kuvailee, miten tutkimus on edennyt ja kuinka materiaali on kerätty. Se 

antaa tietoa toiselle tutkijalle, miten tutkimus on toteutettu. (Silverman D. 2005, 304) 

Haastattelu nauhoitettiin ja sitten myöhemmin kirjoitettiin auki eli litteroitiin. Haastattelu 

kesti noin 40 minuuttia ja kun se litteroitiin, siitä muodostui noin 10 sivua tekstiä. 

Haastateltavaksi valittiin Keskon vastuullisuusasiantuntija, koska hänen katsottiin 

sivuavan työssään tutkielman aiheeseen liittyviä seikkoja, ja olevan näin asiantuntija 
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aiheessa. Haastateltava on muutama vuosi sitten valmistunut kauppatieteiden 

maisteriksi ja aikanaan päätynyt Keskoon trainer-harjoittelijaksi, josta sitten on 

valmistumisensa jälkeen jatkanut nykyisiin tehtäviinsä.   

 

3.2 Kesko lyhyesti 

 

Kesko on 1940 –luvulla perustettu kaupan alan pörssiyhtiö. Kesko ja K –kauppiaat 

muodostavat yhdessä K –ryhmän, jonka vähittäismyynti oli suurin piirtein 11 miljardia 

euroa vuonna 2015. Keskon toimii laajalla toimialarintamalla, kuten päivittäiskaupassa, 

rakentamisessa, talotekniikan kaupassa ja autokaupassa. Keskon osakkeet on listattu 

Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat ovat Helsingissä. K –ryhmään 

kuuluu yli 1500 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, 

Liettuassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Puolassa. Kesko ja K –kauppiaat työllistivät 

Suomessa hiukan yli 10000 työntekijää ja yhteensä noin 45 000 työntekijää. (Kesko, 

2016) 

Vastuullisuus on merkittävä osa Keskon strategiaa sekä jokapäiväistä työtä. K -ryhmän 

yhteiskuntavastuutyö perustuu Keskon strategiaan, K -ryhmän arvoihin, visioon ja 

missioon sekä vastuullisuusohjelmaan.  Keskon vastuullisuustyö perustuu Keskon 

yleisiin yhteiskuntavastuun periaatteisiin, K Code of Conduct – toimintaohjeisiin sekä 

K –ryhmän ostotoiminnan periaatteisiin. (Kesko, 2016) 

 

3.3 Potentiaaliset toimittajat 

 

Kesko pitää aina erilaiset kanavat avoinna uusien mahdollisten potentiaalisten 

toimittajien löytämistä varten. Toimittajayhteistyö on aktiivista toimintaa, kuten myös 

toimittajien etsiminen. Toimittajien etsiminen ja niiden löytäminen on jatkuva prosessi, 

jossa hyvät yhteistyösuhteet voimassaoleviin toimittajiin ovat eduksi. Keskon 

organisaatiosta erityisesti ostajien toimenkuvaan kuuluu yhteistyö toimittajien kanssa 

ja näin ollen myös toimittajien löytäminen.  
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K –ryhmä on merkittävä toimija päivittäiskaupan alalla ja sillä myös muuta 

liiketoimintaa useilla eri aloilla. K –ryhmällä on moninaisia toimittajasuhteita useisiin eri 

toimijoihin. Toimittajien etsiminen on jatkuvaa toimintaa muiden tehtävien osassa. 

Potentiaalisten toimittajien löytäminen voi tapahtua usean kanavan kautta. Nykyisten 

toimittajasuhteiden kautta voi löytyä uusia kontakteja uusiin toimittajiin. Ostajat käyvät 

alan messuilla, jossa mahdolliset toimittajat esittelevät tuotteitaan. Tätä kautta voi 

löytyä potentiaalinen toimittaja. Yhteistyökumppanit tai muut organisaatiossa 

työskentelevät voivat ehdottaa uusia toimittajia.  

Pitkät toimittajasuhteet ovat seikka, joita arvostetaan Keskolla. Hankintojen parissa 

työskentelevät seuraavat toimittajien suoriutumista jatkuvasti. Toimittajien tulee täyttää 

niille asetetut vaatimukset ja kriteerit. Toimittajayhteistyötä arvostetaan jo senkin takia, 

että uusien toimittajien löytäminen on mittava prosessi. Lisäksi toimiva yhteistyö 

yritysten välillä voi parantaa molempien yritysten tehokkuutta ja 

liiketoimintaprosesseja. Toimittajien valintaan vaikuttaa tietysti myös hankintakohde. 

Toimittajista riippuen usein selvitetään jo olemassa olevien toimittajien sopivuutta 

tuotteen toimittajaksi.  

Uusien potentiaalisten toimittajien löytäminen on jo itsessään aikaa ja resursseja vievä 

prosessi. Toimittajien valitsemista edellyttää suuri taustatyö. Toimittajien sopivuus 

tarkastetaan tutkimalla täyttävätkö he heille asetetut vaatimukset, kuten 

laatuvaatimukset ja toimittajan kapasiteetin sekä täyttävätkö he 

vastuullisuusvaatimukset. Merkittävä tekijä toimittajan valinnassa on myös 

kilpailuttaminen. Kilpailuttaminen ei kuulu vain toimittajasuhteen alkuun vaan se jatkuu 

koko yhteistyön ajan. Sopivan toimittajan löytyessä siitä pyritään pitämään kiinni 

luomalla potentiaalinen toimintaympäristö.  

 

3.4 Toimittajan valintakriteerejä 

 

Toimittajan valintakriteerejä on moninaisia. Keskon vaatimuksista toimittajille löytyy 

vastaavuuksia teoriaosiossa käsiteltyihin toimittajan valinnan kriteereihin. Useat 

teoriassa esitetyt kriteerit, kuten hinta, laatu ja toimitusaika löytyvät myös Keskolla 

käytetyistä toimittajan valinnan kriteereistä. Toimittajan valintaa harkittaessa tulee 
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ottaa huomioon ennen kaikkea hankittavan tuotteen ominaisuudet. Laatuvaatimukset 

ovat tärkeä osa Keskon valintakriteerejä. Aivan kuten Ritvanen V. et al. (2011) 

ohjaavat, vastuullisuus on osa Keskon strategiaa, josta se jalkautuu yrityksen 

operatiivisiin toimintoihin, kuten osaksi toimittajan valintakriteereitä. Tuotteen ja 

toimittajan palvelun tulee täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Osaltaan myös 

Suomen lainsäädäntö asettaa tuotelaatuvaatimuksia. Toimittajan tarjoaman tuotteen 

tulee täyttää tiukat tuotteen laatuvaatimukset, joita ensisijaisesti lainsäädäntö vaatii. 

Lisäksi tuotteen täytyy täyttää Keskon sille asettamat laatuvaatimukset. 

Laatuvaatimusten lisäksi Keskolla on tarkat vastuullisuuskriteerit, jotka tuotteen ja 

toimittajan tulee täyttää. Vastuullisuus on yksi Keskon strategian kulmakivistä ja näin 

ollen on tärkeätä, että se toteutuu kaikessa sen toiminnassa, operatiivisesta 

toiminnasta lähtien. Vastuullisuuden huomioiminen on siis merkittävä osa toimittajan 

valintaprosessia. Ostajat saattavat lähettää vastuullisuusasiantuntijoille kyselyitä 

toimittajan suoriutumisesta vastuullisuusarvioinnissa. Esimerkiksi miltä toimittaja 

vaikuttaa sosiaalisen vastuun tai ympäristöllisen vastuun kannalta.   

Keskolla on myös oma tuotetutkimusyksikkö, jossa potentiaaliset hankinnat pääsevät 

tarkkaan käsittelyyn. Siellä tutkitaan tuotetta monesta eri näkökulmasta ja otetaan 

näytteitä varmistaen muun muassa tuotteen laadukkuus. Oman merkin tuotteet eli 

Pirkka -tuotteet tutkitaan hyvin tarkasti. Niiden, kuten muidenkin tuotteiden on 

täytettävä tuoteturvallisuusvaatimukset. Tuoteturvallisuutta tutkitaan esimerkiksi 

laboratoriossa tarkastellen tuotteesta otettuja näytteitä. 

Laatu–, tuoteturvallisuus– ja vastuullisuuskriteereiden lisäksi myös toimittajan 

kapasiteetti ja toimitusajat ovat tärkeitä valintakriteerejä. Toimittajan pitää olla 

kykenevä valmistamaan tuotteita tarvittavat määrät ja tarjoamaan ne oikeaan aikaan. 

Joissakin tapauksissa toimittajan on kyettävä vastaamaan suuriinkin tilauksiin, jolloin 

kapasiteettia on löydyttävä. Yritystoiminnan kannalta on myös tärkeää, että toimittaja 

pysyy sovituissa aikatauluissa ja tuotteen tilaaja saa tuotteet, kun se niitä tarvitsee.  

Toimittajan täyttäessä edellä mainitut kriteerit on aika tutkia tuotteen hintaa. Hinta on 

myös merkittävä toimittajan valintakriteeri. Keskon toimittajan valintaprosessi lähtee 

useimmiten ensin tarkastamaan muut valintakriteerit, kuten laatu– ja 

vastuullisuusvaatimukset ja sitten se tarkastelee millä hinnalla tuote olisi mahdollista 

hankkia. Aina tämä ei ole niin yksinkertaista, koska eri kriteerejä on niin paljon ja jotkin 
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kriteereistä saattavat olla hiukan ristiriidassa keskenään. Hankintojen parissa 

työskentelevät pyrkivät löytämään parhaan ratkaisun aina kyseiseen yrityksen 

tarpeeseen liittyen.  

 

 

 

 

Kuvio 4. Keskon toimittajan valintakriteerit. 

 

 

 

 



21 
 

3.5 Vastuullisuus Keskolla 

 

Vastuullisuus on usein käsitteenä jaoteltu kolmeen osaan: sosiaaliseen, taloudelliseen 

ja ympäristölliseen vastuuteen. Tämä kolmijaottelu on käytössä myös Keskolla. 

Vastuullisuus ei ole Keskolla vaan irrallinen käsite hankinnassa, vaan se on koko sen 

organisaatiota kattava toimintatapa. K –ryhmällä on code of conduct –

toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat jokaisen keskolaisen käytännön työtä.  

Vastuullisuus on tärkeä osa Keskon toimintaa. Keskolla on vastuullisen hankinnan 

linjaukset, jotka oheistavat oston toimintaa. Vastuullisen hankinnan linjauksina on 

muun muassa muovilinjaus, jonka tarkoituksena on vähentää muovin käyttöä; 

puulinjaus, joka säätelee puun laatua ja sen lajia sekä kalalinjaus, joka kiinnittää 

huomioita muun muassa liikakalastuksen estämiseen. Tietyissä tuotteissa on 

sertifiointeja, jotka osaltaan varmistavat tuotteen laadukkuuden.  

Vastuullisuuden yhden aspektin, ympäristövastuun osalta, Keskolla huomioidaan 

logistiikka ja sen aiheuttamat päästöt. Toimitusketjuja pyritään tehostamaan 

ympäristöä säästävällä tavalla. Toimitusketjuihin ja vastuullisuuteen liittyen pyritään 

suosimaan kotimaisia tuotteita ja toimittajia. Keskolla jopa 80-prosenttia sen ostoista 

on kotimaista alkuperää. Keskolla halutaan tukea suomalaista työtä ja tuotantoa. 

Lisäksi kansainvälisesti verraten suomalaiset tuotteet ovat laadukkaita. Kotimaisuuden 

lisäksi Kesko pyrkii hankkimaan tuotteita, jotka ovat vastuullisia, kuten reilun kaupan 

tuotteita tai ympäristömerkittyjä. Hankintaa joudutaan joskus tekemään myös niin 

sanotuista riskimaista, jolloin toimitusketjun tehokkuuden ja vastuullisuuden 

tarkasteleminen nousee tärkeään rooliin.  

Tällaisissa maissa on hyvin tärkeää varmistaa, että toimittaja pystyy täyttämään laatu 

–ja vastuullisuusvaatimukset. Toimittajia tarkastelee kolmas objektiivinen osapuoli, 

joka keskittyy toimittaja –yrityksen toiminnan tutkimiseen ja tarkastaa, että toimittaja 

täyttää kaikki Keskon sille asettamat vaatimukset  ja kriteerit. Tämä kolmas osapuoli 

muun muassa käy tarkastamassa toimittajan tehtaan ja tarkastaa, että työolot ovat 

inhimilliset eikä muitakaan lainsäädäntörikkomuksia esiinny. Näin kolmas osapuoli 

auditoi toimittaja –yrityksen. Tällaisia tarkastuksia ei tehdä vaan toimittajasuhteen 

aluksi vaan auditointia suoritetaan koko yhteistyön ajan. Kesko on lähtenyt mukaan 

Kommentoinut [VS1]: •Moi, tähän voisi 
täsmentää: Vuonna 2015 Kesko-konsernin 
suomalaisten yhtiöiden tavaraostoista 80,8 % 

tehtiin Suomessa toimivilta tavarantoimittajilta.  
•Suomalaisten tuotteiden osuus K-ruokakauppojen 
valikoimassa vuonna 2015 oli yli 80 %.   
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Foreign Trade Associationin BSCI- ja BEPI- aloitteisiin ja on sitä kautta tukemassa 

toimintaa, joka on kehittämässä riskimaiden tehtaiden ympäristöjärjestelmiä. 

 

 

 

Vastuullisuus Keskolla 

 

 

Kuvio 5. Vastuullisuuden kolme alakäsitettä 

 

3.6 Vastuullisuuteen liittyvät toimittajavalintakriteerit 

 

Keskolla on aiemminkin mainittuja linjauksia, joita se noudattaa sen hankinnoissa. 

Esimerkiksi muovilinjaus, joka kieltää mikrorakeiden käytön tietyissä tuotteissa. 

Riskimaista tuleville tuotteille on omia kriteerejään ja toimittaja –yritysten tehtaita 
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tarkastellaan auditoinnilla jatkuvasti. Riskimaissa tarkistetaan erityisesti, että toimittaja 

täyttää sosiaalisen vastuun kriteerit, eikä siellä esiinny ihmisoikeusrikkomuksia tai 

heikkoja työoloja.  

Keskolla on pitkäaikainen yhteistyö Reilun kaupan kanssa. Erityisesti useat Pirkka-

tuotteet ovat reilun kaupan tavoitteiden mukaiset. Keskolla pyritään yleisesti lisäämään 

vastuullisuusmerkittyjä –tuotteita, kuten ympäristömerkittyjä –tuotteita. 

Tuoteturvallisuuteen kiinnitetään myös huomiota ja tuotteiden tulee täyttää niille 

asetetut turvallisuusvaatimukset. 

Laatu on yksi erittäin merkittävä toimittajan valintakriteeri päivittäiskaupan alalla. 

Kesko selvittää tarkkaan täyttääkö toimittajan tarjoama tuote sille asetetut vaatimukset. 

Kesko testaa tuotteiden laatua sen tuotetutkimuslaboratoriossa Vantaalla. Tuotteet 

käyvät läpi moninaisia testejä ja niistä otetaan näytteitä. Jossakin tapauksissa niistä 

esimerkiksi leivotaan ja sitten vertaillaan, mikä lopputulos on parhain. Esimerkiksi kun 

Kesko ottaa sen valikoimaan uusia Pirkka –tuotteita, niin se testaa niitä tarkasti 

tuotetutkimuslaboratoriossaan. 

Tarkemmat ostajien ohjeistukset, joiden perusteella he toteuttavat toimittajan valintaa 

ovat yrityssalaisuuksia. Ostajilla on sisäisiä ohjeistuksia, joita he noudattavat työssään 

esimerkiksi juuri vastuullisuuden saralla. Vastuullisuuteen liittyen ostajille järjestetään 

erilaisia koulutustilaisuuksia, joissa päivitetään uusimmat ohjeistukset ja toimintamallit. 

Vastuullisen hankinnan opas on tärkeä työkalu ostajille, kuten myös aiemmin mainitut 

vastuullisen hankinnan linjaukset.  

 

3.7 Vastuullisuuden ristiriidat muihin toimittajan valintakriteereihin 

 

Vastuullisuus on tärkeä osa Keskon strategiaan ja hankinnalla on oma vastuullisen 

hankinnan ohjeistus. Vastuullisuus on jalkautettu hyvin henkilöstölle, joten se ei ole 

vaan irrallinen lause yhtiön nettisivuilla. Jos vastuullisuus –ja laatuvaatimukset jätetään 

kokonaan huomioimatta, tuotteen hinta todennäköisesti laskee. Keskon ideologia on, 

että valintakriteerit ovat ikään kuin palapeli, jossa kaikkien palojen on loksahdettava 

kohdalleen.  
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Kotimaisten tuotteiden hankkimista pyritään suosimaan. Kotimaiset tuotteet ovat 

logistiikaltaan lähempänä ja näin ympäristöllisesti parempia. Ne myös yleensä 

täyttävät sosiaalisen vastuun paremmin kuin esimerkiksi riskimaista hankitut tuotteet. 

Suomen lainsäädäntö säätää jo osaltaan tiukat tuotelaatuvaatimukset ja 

työskentelyolosuhteet tehtaissa ovat hyvät sekä ihmisoikeusloukkaukset ovat 

harvinaisia.  

Toimittajan valintakriteereiden sovittaminen yhteen on haastavaa. Ei ole olemassa 

helppoa ratkaisua, mutta toimittajan valintaan päästään tekemällä paljon taustatyötä. 

Etsitään toimittajia kunnes löydetään sellainen, joka täyttää kriteerit. 

Ostohenkilökuntaa koulutetaan, että he osaavat tarkastella toimittajia laatu –ja 

vastuullisuusnäkökulmista sekä tuoteturvallisuuden asettamat vaatimukset. 

Vastuullisuuden huomioiminen vaatii panostusta, mutta Kesko on linjannut, että tämä 

on heidän toimintatapansa ja se on heille tärkeää.  

Vastuullisuuden alakäsitteet saattavat olla joskus ristiriidassa keskenään, mutta sitten 

valintaprosessia pitää vaan jatkaa niin kauan, että päästään tyydyttävään 

lopputulokseen. Joskus saattaa myös käydä niin, että halutaan tietty tuote, joka löytyy 

vaan tietystä maasta, mutta sille on vain hyvin harvoja toimittajia. Nämä toimittajat eivät 

sitten täytäkään valintakriteerejä, joten pitää tehdä linjaus, että toimittaja ei ole 

kelvollinen ja tuotteesta yritetään löytää korvaava versio.  

 

3.8 Keskon vastuullisuusperiaatteiden pohja  

 

Keskon vastuullisuus -ajattelu perustuu vahvasti sen strategiaan ja strategian 

toteuttamiseen sen käytännön toiminnassa. K- ryhmä pohjaa toimintaansa sen K code 

of conduct -ohjelmaan. Ohjelma määrittelee konsernin toimintatavat ja periaatteet sekä 

käytännöt työntekijöille. Kesko on myös luonut vastuullisuusohjelman, jota se päivittää 

jatkuvasti ja johon se asettaa vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita toteutettaviksi tietyissä 

määräajoissa.  

Kesko ottaa vastuullisia toimintapajoja määritellessään huomioon asiantuntijoiden 

mielipiteitä ja seuraa kansainvälisiä tutkimuksia ja julkaisuja. Myös tieteellisiä ja 

vastuullisuuteen liittyviä seminaareja seurataan ja niiden pohjalta kehitetään 
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vastuullisuustyötä. Jatkuvaa seurantaa tehdään myös maailmanlaajuisen 

vastuullisuus -keskustelun saralla. Lisäksi seurataan, miten muissa maissa toimitaan 

vastuullisuusasioissa. Esimerkiksi Englannissa yritysvastuun saralla ollaan 

edistyneitä.  

Kesko ottaa osaa Foreign Trade Associationin BSCI (The Business Social Compliance 

Iniative) aloitteeseen, jonka tavoitteena on parantaa riskimaiden työntekijöiden 

työolosuhteita tehtaissa ja maatiloilla. Kesko tekee yhteistyötä muiden eurooppalaisten 

yritysten kanssa aloitteen tavoitteen eteen. BSCI toteuttaa kansainvälisiä 

työntekijöiden suojaksi asetettuja standardeja, kuten ILO: n (International Labor 

Organization) konventioita ja julistuksia (FTA, 2015a). Kesko ottaa osaa lisäksi toiseen 

FTA: n aloitteeseen BEPI: iin (The Business Environmental Performance Initiative), 

jonka tarkoituksena on kehittää tavarantoimittajien ympäristöjärjestelmiä. BEBI 

mahdollistaa yritysten ympäristöllisen suorituskyvyn hallinnoinnin ja kehittämisen, 

tarjoamalla tuetun ja tarpeisiin mukautetun ohjausjärjestelmän (FTA, 2015b) 

 

3.9 Keskon vastuullisuusohjelma ja sen kehityssuunnitelmat  

 

Vastuullisuusohjelma on julkaistu vuonna 2013 ja sitä päivitetään jatkuvasti. Keskon 

vastuullisuusohjelman yhtenä tärkeänä tekijänä on ollut vastuullinen hankinta ja 

myynti. Hankinnat ovat merkittävä osa tässä vastuullisuusohjelmassa ja sen 

toteutuksessa. Ostohenkilökunta noudattaa vastuullisuuslinjauksia ja muita yritykselle 

asetettuja linjauksia sekä valintakriteerejä. Hankinnan tavoitteena on lisätä 

vastuullisuusmerkittyjä ja sertifioituja tuotteita. 

Vastuullisuuden kriteerit eivät ole vuosia samoja vaan aloilla ja yritystoiminnassa 

tapahtuu muutoksia. Myös kuluttajan tietoisuus ja vaatimukset muuttuvat. Keskon pitää 

pysyä hereillä kuluttajien mieltymyksistä ja seurata mediaa sekä myös ulkomailla 

käytyä keskustelua. Jossain tapauksissa jonkin tuotteen ostamista on myös syytä 

rajoittaa. Vaatimuksilla on myös tapana ajan myötä kiristyä. Kuluttajaa ajatellaan 

ensisijaisesti kun mietitään tuotevalikoimaa. Kuluttajille halutaan tarjota 

mahdollisimman turvallisia ja vastuullisia tuotteita, joita he voivat hyvällä 

omallatunnolla ostaa K –ryhmän kaupoista.  
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Vastuullisuusohjelmaa kehitetään koko ajan uusien trendien mukaisesti. Siihen on 

tarkoitus saada enemmän numeerista dataa ja tarkempia tavoitteita. Keskolla on 

yhtenä kehityssuuntana hankintojen parissa, pääseminen hankintaketjua syvemmälle. 

Hankintaketjua tarkastellaan tarkemmin ja toimitusketjua pyritään pääsemään 

pidemmälle aina alkutuottajiin ja heidän pelloillensa asti. Tästä pyritään myös 

viestimään kuluttajille. 
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4. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tutkielmassa käsiteltyyn teoriaosuuteen liitettiin tapaustutkimuksen avulla, 

haastattelua apuna käyttäen, päivittäiskaupan alalla toimiva Kesko. K –ryhmä on 

merkittävä toimija erityisesti päivittäistavarakaupan alalla, ja tutkielma keskittyykin 

tähän Keskon toimialaan. Tutkimuskohdetta käytiin läpi tarkastellen toimittajan 

valintakriteerejä ja vastuullisuuden osuutta yhtenä valintakriteereistä. Lisäksi 

perehdyttiin enemmän vastuullisuuteen Keskolla ja vastuullisuuden suhteeseen 

muihin toimittajan valintakriteereihin nähden.  

 

4.1 Tutkielman yhteenveto 

 

Tutkielmassa haastateltiin Keskon vastuullisuusasiantuntijaa Keskon toimittajan 

valinnasta ja sen kriteereistä toimittajille. Keskoa tarkasteltiin myös sen 

vastuullisuudesta ja miten vastuullisuus näyttäytyy toimittajan valintakriteereissä. 

Haastattelussa käsiteltiin lyhyesti myös kanavia, joiden kautta Kesko löytää toimittajia. 

Tutkielman päätutkimuskysymyksenä oli selvittää, millainen rooli vastuullisuudella on 

toimittajavalinnassa. Tähän kysymykseen ja muihin alatutkimuskysymyksiin vastattiin 

Keskon näkökulmasta. 

Keskolla on useita kanavia sen toimittajien etsimiseen. Vastuullisuus on tärkeässä 

roolissa kun Kesko etsii sen potentiaalisia toimittajia. Pääasiassa toimittajia löydetään 

hankintaosaston työntekijöiden kontakteiden kautta. Toimittajia saattaa myös löytyä 

vanhojen toimittajasuhteiden avulla tai jostain muusta yrityksen osastolta ehdotetaan 

potentiaalisia toimittajia tai messuilta löydetään mielenkiintoinen toimittajavaihtoehto. 

Kesko pitää kaikki kanavat auki toimittajien löytämiseksi. Pitkät toimittajasuhteet ovat 

seikka, joita Kesko arvostaa. Näin ollen, kun uudelle tuotteelle etsitään toimittajaa, 

yleensä selvitetään vanhojen toimittajien kyky yhteistyöhön.  

Alatutkimuskysymykseen ”Mitä toimittajavalintakriteereitä käytetään yleisesti?” 

löydettiin teoriasta vastaukseksi, että perinteisiä valintakriteereitä ovat muun muassa 

kustannukset, laatu ja aika. Keskolla listattiin muun muassa laatu, vastuullisuus, 

tuoteturvallisuus, yrityksen kapasiteetti, toimitusajat ja hinta toimittajan 

valintakriteereiksi. Suomen lainsäädäntö itsessään asettaa melko tiukat 
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tuoteturvallisuusvaatimukset, jotka tuotteiden tulee täyttää. Myös Keskolle tuotteiden 

turvallisuus ja laatu on tärkeää ja se testaa tuotteitaan omassa laboratoriossaan. 

Vastuullisuus on yksi merkittävä osa strategiaa ja sitä pyritään toteuttamaan koko 

yrityksen toiminnassa. Toimittajien tuotantolaitoksia auditoidaan ja heitä tarkastellaan 

sosiaalisen ja taloudellisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmista. 

Ostohenkilökunta tarkastuttaa toimintatapojaan vastuullisuusasiantuntijoilla.  

Vastuullisuus määritellään usein kolmijaon kautta: sosiaaliseen ja taloudelliseen 

vastuuseen sekä ympäristövastuuseen. Alatutkimuskysymykseen saatiin Keskolta 

samankaltainen vastaus. Kesko huomioi vastuullisuuden kolmijaon sen 

liiketoiminnassa ja hankinnoissa. Sen vastuullisuusasiantuntijoita on myös jaettu 

tarkempiin toimialueisiin, kuten ympäristövastuun osa-alueelle ja sosiaalisen vastuun 

osa-alueelle. Vastuullisuuteen liittyen suomalainen tuotanto on merkittävässä roolissa 

Keskon tuotevalikoimissa. Kotimaisia tuottajia ja toimittajia pyritään suosimaan 

ulkomaisten sijaan. Riskimaiden hankinnan riskejä pyritään minimoimaan 

auditoinneilla ja huomioimalla vastuullisuuden toteutuminen myös siellä.  

”Miten vastuullisuus sopii yhteen muiden toimittajien valintakriteereiden kanssa?”-

alatutkimuskysymykseen liittyviä seikkoja on käsitelty myös Keskolla. Keskolla on 

vastuullisia toimittajan valintakriteerejä; kuten hankinnalla on erilaisia linjauksia, 

esimerkiksi muovi –ja soijalinjaus tai kotimaisten ja ympäristömerkittyjen tuotteiden 

sekä reilun kaupan tuotteiden suosiminen. Keskolla myös tutkitaan hyvin tarkkaan 

tuotteiden laatu ja tuoteturvallisuus. Vastuullisuus on jalkautettu suhteellisen hyvin 

Keskolla ja se kuuluu ostohenkilökunnan toimenkuvaan toimittajan valintaa tehdessä. 

Jos laatua ja vastuullisuutta ei huomioitaisi, se todennäköisesti näkyisi alhaisempina 

hintoina. Vastuullisuuteen on kuitenkin sitouduttu ja toimittajan valintapäätös on usean 

kriteerin summa, jossa huomioidaan myös vastuullisuus. Valintakriteerit saattavat olla 

joskus ristiriidassa, mutta riittävän panostuksen ja taustatyön avulla päästään 

ratkaisuun, joka täyttää kaikki valintakriteerit.  

Päätutkimuskysymykseen, ”Millainen rooli vastuullisuudella on toimittajavalinnassa?”, 

saatiin Keskolta vastaukseksi, että sen rooli on merkittävä. Keskon strategian 

mukaisesti vastuullisuus pyritään huomioimaan sen koko toiminnassa toimittajan 

valinnasta alkaen. Vastuullisuus näyttäytyy lisäksi yhtenä merkittävänä toimittajan 
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valintakriteerinä. Vastuullisuuteen liittyen tuoteturvallisuus ja laatu ovat tärkeitä 

seikkoja päivittäistavarakaupassa. Alatutkimuskysymyksiin löydettiin myös vastaukset.  

Toimittajanvalinnassa käytetyt yleiset kriteerit ovat laatu, hinta ja toimitusvarmuus. 

Myös toimittajien täsmällisyys, kokonaiskustannukset ja teknologia nousevat usein 

esiin toimittajan valintakriteereitä listattaessa. Vastuullisuuden käsitettä tarkastellessa 

huomattiin sen jakautuvan kolmeen käsitteeseen: ympäristövastuuseen, sosiaaliseen 

vastuuseen sekä taloudelliseen vastuuseen. Vastuullisuus käsitettiin samalla tavalla 

myös Keskon toiminnassa ja sen organisaatiossa oli jopa nimitetty työntekijöiden 

vastuualueita vastuullisuuden kolmijaon mukaan.  

Vastuullisuuden nähtiin Keskolla sopivan yhdeksi toimittajavalintakriteereistä. Keskon 

toimittajan valinnassa vastuullisuudella on merkittävä osa valinnassa. Tuotteen ja 

toimittajan tulee täyttää niille asetetut vaatimukset. Toimittajan valintaa tehtäessä 

kaikkien kriteerien on sulauduttava ratkaisuun. Keskolla myönnetään, että jos 

vastuullisuus sivuutetaan, hinta laskee usein huomattavasti. Toimittajan valinnassa 

kuitenkin tehdään paljon taustatyötä ja vastuullisuuden täyttymiseen panostetaan, 

jolloin löydetään toimittaja, joka täyttää kaikki toimittajavalinnan kriteerit.  

 

 

4.2 Johtopäätökset 

 

Keskolla vastuullisuus on merkittävä osa strategiaa ja se näyttäytyy myös sen 

operatiivisessa toiminnassa, kuten toimittajan valinnassa. Tämän puolesta puhuu 

myös seikka, että Keskolla on vastuullisuusasiantuntijoita. Kaikilla yrityksillä ei ole 

tämän tittelin omaavia henkilöitä töissä. Vastuullisuutta mietitään toimittajan 

valinnassa ja ostajilla on ohjeet, millaisia sosiaalisen vastuun tai ympäristövastuun 

kriteereitä toimittajien tulee täyttää. Kotimaisuus on myös tärkeä osa Keskon 

päivittäistavarakauppaa.  

Keskon vuonna 2013 lanseeraama vastuullisuusohjelma asettaa Keskolle 

vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita ja kannustaa Keskoa kehittämään liiketoimintaansa 

aina vastuullisempaan suuntaan. Keskon edistyminen tavoitteissa näyttää olevan 

hyvällä mallilla. Kuitenkin se voi vielä kehittää tavoitteitaan selkeästi mitattaviin 

Kommentoinut [VS2]: Muotoilisin: Voi laskea 
huomattavasti 
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numeerisiin arvoihin sekä kiinnittää huomiota vastuullisuuden trendiin ja kerätä tietoa 

tuotteiden raaka-aineiden toimitusketjusta alkutuottajista lähtien. Kotimainen alkuperä 

on kuluttajille yhä tärkeämpää ja kotimaisuuden sekä lähiruuan suosiminen tulee 

jatkumaan. Tähän kysyntään onnistuneesti vastaaminen mahdollistaa kilpailijoista 

erottumisen. Tällaista on mahdollista saada aikaan esimerkiksi kauppojen liha- ja 

kalatiskeillä ottamalla esille lähituottajien tarjontaa. Keskon on myös tärkeää olla 

aktiivisesti mukana asiakasrajapinnassa ja pystyä vastaamaan nopeasti asiakkaiden 

tarpeisiin ja uusiin trendeihin.  

Vähittäiskaupan vastuullisuuteen liittyvä kirjallisuus on suhteellisen nuorta. Tutkimusta 

vähittäiskaupan vastuullisuudesta on tehty vielä suhteellisen vähän (Wiese A. 2012, 

330) Yksi syy tähän saattaa olla, että vähittäiskaupan toimitusketjut ovat suhteellisen 

monimutkaisia. Tosin vähittäiskaupalle läheisiä toimialoja on tutkittu vastuullisuuteen 

liittyen, kuten kuljetusalaa. Jatkossa tutkimus voi ehkä hyödyntää niistä saatuja 

havaintoja vähittäiskaupan vastuullisuuden tutkimiseen.  Keskon on mahdollista 

hyödyntää logistiikka alan tutkimuksia vastuullisuudesta ja kehittää omaa 

logistiikkaansa, mikä on kaupan alalla merkittävässä roolissa. Logistiikan 

tehostumisen lisäksi kauppojen olisi hyvä tarkistaa liiketilojensa energiaystävällisyys. 

Esimerkiksi uusilla pakastealtailla ja kylmäkaapeilla on mahdollista parantaa 

energiankulutusta. Tämä on lisäksi kustannustehokasta.  

Wiese A. et al. (2012) toteavat artikkelissaan, että yritykset etsivät yhä enenevässä 

määrin johtamistapoja, jotka ottavat kestävän kehityksen huomioon sekä liittyvät 

ekologisiin aloitteisiin ja korostavat yrityksen yritysvastuuta. Cousins P. et al. (2008) 

korostavat kirjassaan, että yritysten ulkopuolisten lähteiden, kuten asiakkaiden lisäksi 

myös yrityksen sisäiset lähteet saavat yhä suuremman merkityksen. Sisäisiä lähteitä 

ovat muun muassa työntekijät tai hallituksen jäsenet. Työntekijöiden motivaatio on 

erittäin tärkeä aikaansaava tekijä yrityksessä. Jos he kannattavat vihreitä arvoja, 

yrityksen on helpompaa vaikuttaa myös esimerkiksi markkinoinnin avulla yrityksen 

vihreään imagoon. (Cousins P. et al. 2008, 198) 

Vastuullisuuden tutkiminen on tärkeää tulevaisuuden kannalta, koska kuluttajien 

tietoisuus ja vaatimukset vastuullisuuteen liittyen tulevat varmasti kasvamaan 

jatkossa. Tutkimuksista saatuja tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää 

menestyksekkäästi liike-elämässä. Vastuullisesti toimimalla yrityksen on mahdollista 
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erottua positiivisesti muista kilpailijoista. Myös vastuullisesti tuotetut tuotteet erottuvat 

edukseen markkinoilla. Kuluttajien tarpeisiin vastaaminen ja positiivisen 

ympäristöystävällisen yrityskuvan antaminen ovat tulevaisuudessa perusedellytyksiä 

menestyvälle liiketoiminnalle.  
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LIITTEET 

 

Haastattelukysymykset: 

 

Miten potentiaalisia toimittajia etsitään/ löydetään? 

Millaisia toimittajan valintakriteereitä teidän yrityksessänne on? 

Mitä vastuullisuus tarkoittaa teille? 

Onko teillä vastuullisuuteen liittyviä toimittajan valintakriteereitä? 

 Millaisia nämä kriteerit ovat? 

Muodostaako vastuullisuus ristiriitoja joihinkin muihin toimittajan valintakriteereihin? 

Millaisia nämä ristiriidat ovat? 

Olisiko sinulla antaa jonkinlaista luonnosta siitä, millaisella tavalla ostossa toimittajia 

kartoitetaan?  Siis onko heillä konkreettista listaa, jonka mukaan toimittajia valitaan? 

Tai millaista ohjeistusta heillä on työssään? 

Keskon vastuullisuusohjelma: Onko sillä ollut konkreettisia vaikutuksia 

hankintatoimeen ja millaisia nämä ovat? 

Mihin teidän vastuullisuusperiaatteet perustuvat? Hyödynnättekö joitain tiettyjä 

kansainvälisiä standardeja määritellessänne vastuullisen toiminnan periaatteita? 

 Oletteko tietoisia kansainvälisistä toimintatavoista ja vastuullisuuden huomioimisesta 

muissa päivittäistavarakaupan alalla toimivissa yrityksissä maailmalla? 

Millaisia kehityssuunnitelmia teillä on hankintatoimen vastuullisuuteen liittyen? 

 


