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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekijät, jotka muodostavat sitoutuneen ja 

vastuullisen toimittajasuhteen. Tutkimuksessa lähtökohtana on tarkastella sitoutumista 

toimittajan näkökulmasta ja löytää keinoja ja käytäntöjä, mitkä saavat toimittajat sitoutumaan 

vastuulliseen hankintaan. Näiden ratkaisujen lisäksi tutkimuksessa käsitellään toimitusketjun 

vastuullisen toiminnan asettelun taustatekijöitä, mihin liittyy toimitusketjussa vallitseva vallan 

epätasapaino. Tarkoituksena on löytää tästä epätasapainosta johtuvia lähestymistapoja 

vastuullisen toiminnan asetteluun ja tarkastella niiden vaikutusta toimittajien sitoutumiseen. 

Tutkimus koostuu teoriaosuudesta, joka sisältää aiheeseen liittyvien tieteellisten artikkeleiden 

ja kirjallisuuden tarkastelua. Tutkimuksen empiriaosuus on suoritettu kvalitatiivisesti kahden 

organisaation haastattelun kautta. 

Tutkimuksen mukaan sitoutumiseen vaikuttaa vastuullisesta toiminnasta saavutettavat 

taloudelliset hyödyt. Tämän lisäksi sitoutumisen edellytyksenä on molempien osapuolten 

yhtenevät mielipiteet liiketoiminnassa noudatettavista vastuullisuuden arvoista. Sitoutumisen 

motiivina on toiminnan kehittäminen pitkällä aikavälillä. Tämä pitkän aikavälin toiminta luo 

edelleen osapuolten välille luottamusta, jota kehitetään vastuullisuuden tavoitteiden 

yhteensovittamisella ja tiedonvälityksellä. Suomalaisessa elintarviketeollisuudessa vallitsee 

käytäntö, missä ostajaorganisaatiot pystyvät velvoittamaan toimittajat noudattamaan 

haluttuja vastuullisuuden kriteereitä. Toimittajan puolesta kuitenkin suotavampaa olisi 

lähestymistapa, missä vastuullinen toiminta suoritetaan yhteistoimintaan perustuen. 

Toimittajien sitouttaminen vastuulliseen hankintaan 
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The aim of this study is to examine the factors which form a commited and responsible 

supplier relationship. The study focuses on the supplier’s perspective and searches the means 

and practises which affect on the commitment to responsible procurement. In addition to 

these solutions this study examines the distribution of power in the supplier relationship and 

how this affects on the preferred practises in the relationship. Consequently the purpose is to 

find manners of approach on managing responsible supply chains and their impact on 

suppliers’ commitment. The study has been carried out qualitatively and it consist of scientific 

literature and articles and an empirical section of two interviews of organizations from both 

ends of the supply relationship. 

The study suggests that commitment is based on the knowledge of financial benefits from the 

relationship. In addition, commitment stems from a mutual agreement of ethical values which 

are to be followed in the supply chain. There is also a strong motive to commit to a relationship 

due to the willingness of gaining benefits from a long term relationship. Commiting to a long 

term strategy has an increasing effect on mutual trust through communication and common 

aspirations. There exists a practise in the Finnish food industry in which the buyers are able to 

mandate the standards of responsibility. The study proposes a more effective way of setting 

the standards of responsibility through a co-operative approach. 

Suppliers’ commitment to responsible procurement 
in the Finnish food industry 
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1. Johdanto 
 

Vastuullisten hankintaketjujen hallinnasta on tullut yksi haastavimmista kysymyksistä 

nykypäivän johtamisessa. Lähihistoria on täynnä tapauksia toimittajista, joiden epäeettisen, 

epäpätevän ja jopa rikollisen toiminnan vakavat seuraamukset ovat vaikuttaneet haitallisesti 

useaan yritykseen koko hankintaketjussa. (Guo, Lee, ja Swinney 2015) Hankintaketjua 

kohtaavien monimutkaisten ja muuttuvien haasteiden käsittelyyn Kytle ja Ruggie (2005) 

ehdottavat yritysvastuun toimintoja tehokkaina keinoina näiden riskien hallinnassa. 

Vastuullisuuden huomioiminen toimenpiteissä parantaa toimitusketjun tehokkuutta, 

vähentää toimitukseen kohdistuvia häiriöitä, sekä auttaa pitämään yllä yrityksen hyvää 

imagoa (Krause, Vachon ja Klassen (2009). Näiden toimintojen sisällyttäminen 

hankintaketjuun ei kuitenkaan ole yksinkertaista ja yritysvastuun käyttöönottoon liittyvä 

ohjeistus ja kirjallisuus on edelleen ollut eri näkökulmien ja ulottuvuuksien kannalta rajallista 

(Lindgreen & Swaen 2010). Yritysvastuu ei olekaan ainoastaan yhden yrityksen vastuulla, vaan 

se koskee kaikkia hankintaketjun jäseniä ja heidän osallistumista yritysvastuun 

noudattamiseen.  

 

Liiketoiminnan johtaminen onkin siirtynyt yksittäisten yritysten välisestä kilpailusta 

hankintaketjujen väliseen kilpailuun, missä kyky muodostaa yhtenäinen ja tiivis 

toimittajasuhde on kriittinen tekijä kilpailuedun saavuttamisessa. (Andersen & Skjoett-Larsen 

2009) Carter ja Jennings (2001) tarkentavat, että tämä läheinen toimittajasuhde saavutetaan 

molempien osapuolien sitoutumisella vastuulliseen toimintaan. Luottamus ja sitoutuminen 

toimittajasuhteessa lisäävät yhteistyön kehittämistä ja tämän kautta lyhyen aikavälin sijasta 

hyötyjä tavoitellaan pidemmällä aikajänteellä. (Morgan & Hunt 1994). Brockhaus, Kersten & 

Knemeyer (2013) tutkivat vastuullisen toiminnan toteuttamiseen liittyviä taustatekijöitä, 

joista ilmeni, että toimitusketjussa on tapana velvoittaa toimittajalta vastuullinen toiminta 

ostajaorganisaation toimesta. Tämä näkemys ei pyrkinyt yhteistoiminnan kautta sitouttamaan 

toimittajaa vastuulliseen toimintaan, eikä vastuullisen toiminnan asettelussa pyritty 

tasapuolisesti tarkastelemaan toimittajan kanssa yhteisesti koko toimitusketjua hyödyntäviä 

ratkaisuja. Täten tuleekin tarkemmin tutkia niitä tekijöitä, jotka muodostavat sitoutuneen 

toimittajasuhteen ja sitä, että minkälaisella lähestymistavalla tämä suhde voidaan saavuttaa. 
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille sitoutuneen vastuullisen toimittajasuhteen rakenne 

ja se, että miten toimittajat saadaan sitoutumaan vastuulliseen toimintaan. Suhteen 

rakenteen tarkastelulla pyritään löytämään niitä ratkaisuja, joiden avulla toimittajat saadaan 

asennoitumaan myönteisesti vastuullisen toiminnan sisällyttämiseen. Tavoitteena onkin 

tuoda esille aiheen tarkastelussa toimittajan näkökulmasta se, että millä tavalla eri 

lähestymistavat vaikuttavat sitoutuneen hankintaketjun toteuttamiseen. Vastuullisuuden 

toteuttamiseen vaikuttaakin taustalla ostajaorganisaation suuntautumistapa hankintaketjun 

johtamiseen. Tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena on, että sen pitäisi omalla panoksellaan 

tuoda jotain uutta tietoa ja luoda keskustelua kyseiseen aiheeseen liittyen (Lee ja Lings 2008). 

Tässä tutkimuksessa etsitään uutta tietoa vastuullisista hankinnoista keskittymällä 

tarkastelemaan suomalaisia elintarviketeollisuuden toimittajia ja pyrkimällä löytämään 

heidän sitouttamiseen liittyviä ominaisia keinoja. 

 

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen pääkysymyksenä on:  

’’Miten toimittajat sitoutetaan vastuulliseen toimintaan?’’ 

Pääkysymyksen tarkoituksena on tarkastella sitä, että millä tavalla toimittajat saadaan 

sitoutumaan vastuulliseen toimintaan. Tämä kysymys toimii koko tutkimuksen ytimenä, johon 

haetaan vastaus teorian ja empirian pohjalta. Teoriaosuudessa luodaan kirjallisuuden avulla 

käsitys sitoutumisesta, jonka pohjalta lähdetään syventämään käsitystä sitoutumisesta 

käytännön kannalta empiriaosuudessa. 

Tutkimuksen alakysymyksinä ovat: 

’’Mitkä keinot ja käytännöt muodostavat sitoutuneen toimittajasuhteen?’’ 

’’Mitkä taustatekijät vaikuttavat sitoutumisessa käytettyjen keinojen ja käytäntöjen 

valintaan?’’ 
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Tutkimuksen alakysymyksillä pyritään avaamaan pääkysymystä ja niiden tarkoituksena on 

syventyä tarkemmin käyttäytymiseen liittyviin tekijöihin, joiden avulla toimittajat saadaan 

sitoutumaan vastuulliseen toimintaan. Tämän lisäksi pyritään myös toimitusketjun 

taustatekijöiden ja vastuullisen hankintaketjun johtamisen näkökulmien tarkastelun kautta 

saamaan näkemys siitä, että minkä takia juuri nämä käytetyt keinot ja käytännöt ovat käytössä 

toimitusketjun sitouttajana. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä 
 

Tutkimus suoritetaan laadullisella, eli kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Menetelmä 

viittaa loogisen käsitteen sijasta käytäntöön, jota on vaikea määritellä 

selkeästi.  Kvalitatiivinen tutkimus voidaan määritellä kvantitatiivisen eli määrällisen 

tutkimuksen vastakohdaksi, mikä osoittaa sen, että menetelmä ei pyri saattamaan aineistoa 

numeeriseen muotoon. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 30) Kvalitatiivista tutkimusta 

voidaan kuvailla sanalliseksi tulkinnaksi tosielämän tilanteista. Tutkimuksen erityispiirteiksi 

voidaan sanoa, että se kuvaa ilmiöitä asiayhteydessä, tulkitsee prosesseja ja merkityksiä, 

käyttää tutkittaessa teoriaan perustuvia käsitteitä ja pyrkii löytämään ilmiöstä pikemminkin 

ymmärrystä. (Silverman 2014, 4-5)  

 

Empiriaosuus tehdään haastattelututkimusta hyödyntämällä. Haastateltavana toimivat 

suomalaiset elintarvikkeiden toimittajat ja kysymykset ovat laadittu puolistrukturoidusti. 

Puolistrukturoitu haastattelu, jota myös kutsutaan teemahaastatteluksi antaa 

haastateltavalle enemmän vapauksia. Tutkija määrittää kysymykset, mutta haastateltava voi 

vastata omin sanoin kysymyksiin tai ehdottaa uusia kysymyksiä. (Koskinen, Alasuutari & 

Peltonen 2005, 105) Vapaamman haastattelun tarkoituksena on luoda keskustelua aiheesta 

ja saada tätä kautta parempi ymmärrys sitouttamisen prosessista. 
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1.4 Tutkimuksen rajaukset 
 

Tutkimus on rajattu Suomessa toimiviin yrityksiin. Kansainvälisesti toimivat yritykset ovat 

tyypillisesti osana monimutkaista hankintaketjua, jotka kohtaat lukuisia ongelmia liittyen 

talouteen, politiikkaan, logistiikkaan, kilpailuun, kulttuuriin ja infrastruktuuriin (Manuj ja 

Mentzer 2008). Näiden ongelmien riskienhallinta vaatii huomattavasti laajempaa tutkimusta 

ja täten maantieteellisesti tämä tutkimus käsittelee pienempää aluetta. Tutkittavat yritykset 

on rajattu toimialan perusteella elintarviketeollisuusyrityksiksi, millä pyritäänkin löytämään 

yhteneviä tuloksia tietyltä toimialalta. Toimittajasuhteen tarkastelu on rajattu tässä 

ostajaorganisaation ja toimittajaorganisaation välille. Hankintaketjut ovat käytännössä 

huomattavasti laajempia ja sisältävät useampia jäseniä, jolloin myös tekijöiden tarkastelukin 

muuttuu monimutkaiseksi. Pelkistetyllä kahden jäsenen hankintaketjun kuvaamisella 

pyritäänkin saamaan yksinkertainen ja eheä kuva monimutkaisesta sitouttamisen ilmiöstä. 

 

1.5 Teoreettinen viitekehys 
 

Tutkimuksen taustalla on sitoutumisen tarkastelu vastuullista toimintaa ajatellen. Vastuullista 

toimintaa hankintaketjussa avataan tarkemmin tutkimuksen alussa, minkä kautta pystymme 

myöhemmin sitouttamisen käsittelyn yhteydessä peilaamaan vastuullisuuden periaatteita ja 

tavoitteita sitouttamisessa käytettäviin keinoihin ja käytäntöihin. Tutkimus keskittyy 

käsittelemään ostajaorganisaation ja toimittajan välillä olevaa sitoutumista toimittajasuhteen 

kautta. Toimittajasuhteen tarkastelu nojaakin tässä tutkimuksessa subjektiiviseen 

tarkasteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että pyritään pikemminkin löytämään konkreettisten 

keinojen sijasta niitä tulkintoihin ja kokemuksiin perustuvia keinoja, joiden avulla saadaan 

aikaiseksi sitoutunut toimittajasuhde.  
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Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

1.6 Kirjallisuuskatsaus 
 

Kirjallisuuskatsauksessa on kerätty yhteen tämän tutkimuksen kannalta olennaisimmat 

kirjallisuuslähteet. Tämä kirjallisuus toimii runkona tutkimuksen teoriaosuuden 

rakentumiselle, mikä lähtee liikkeelle vastuullisuudesta. Vastuullisuuden kautta lähdetään 

tarkastelemaan sitä, että millä tavalla vastuullisuus näkyy hankintaketjun toiminnassa, ja että 

minkälaisia toimenpiteitä vastuullisuuden sisällyttäminen hankintaketjussa edellyttää. Tämän 

jälkeen lähdetään rajaamaan edelleen tarkastelua kohti toimittajasuhteiden merkitystä ja 

sitouttamisen roolia vastuullisten hankintojen edellytyksenä. Tästä pääsemme vielä 

tarkemmin syventymään sitoutumisen näkökulmiin ja tuomme esille käytäntöjä, joilla on 

tutkittu olevan sitouttamista edistävää vaikutusta. Tutkimuksessa tuodaan esille myös 

  TOIMITTAJA 

              

OSTAJAORGANISAATIO 

SITOUTUMINEN VASTUULLISUUS 
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taustoja näiden käytäntöjen hyödyntämisestä vallankäytön suhteen. Täten pääsemme lopuksi 

muodostamaan kirjallisuuden kannalta kokonaisuuden, mikä jakaa sitouttamisen kahteen eri 

koulukuntaan. Tämä tiivistetty jako toimii perustana empiriaosuudelle, jossa tarkastellaan 

sitouttamista suomalaisessa elintarviketeollisuudessa. 

 

Tekijä Julkaisu Tarkoitus 

Elkington J. Partnerships From Cannibals With Forks: The 

Triple Bottom Line of 21st Century Business 
Vastuullisen toiminnan merkitys 

nykypäivän liiketoiminnassa 

Roberts S. Supply Chain Specific? Understanding the 

Patchy Success of Ethical initiatives. 

Vastuullisuus edellyttää suhteiden 

kehittämistä ja hankintaketjun jäsenien 

osallistamista 

Gilliland D.I. & Bello D.C. Two Sides to Attitudinal Commitment: The 

Effect of Calculative and Loyalty Commitment 

on Enforcment Mechanisms in Distribution 

Channels 

Hankintaketjun sitoutumisen jakaminen 

kahteen näkökulmaan laskennallisen ja 

asenteellisen näkemyksen mukaan 

Anderson E. & Weitz B. The Use of Pledges to Build and Sustain 

Commitment in Distribution Channels 

Sitoutumiseen liittyvien molempia 

osapuolia osallistavien keinojen 

tutkiminen 

Hunt S.H. & Nevin J.R Power in Channel Distribution: Sources and 

Consequenses. 

Sitouttamisen keinojen taustalla olevan 

vallankäytön tutkiminen toimitusketjuissa 

Brockhaus et. al. Where Do We Go From Here?: Progressing 

Sustainability Implementation Efforts Across 

Supply Chains 

Sitouttamisen ja yhteistoiminnan 

korostaminen hankintaketjua sitouttavana 

tekijänä toiminnan velvoittamisen sijasta 

 

Kuvio 2. Kirjallisuuskatsaus 

 

2. Vastuullisuus 
 

Yritysten asiakkaat ja omistajat ajattelevat entistä enemmän tuotteiden ja palveluiden 

vaikutusta ympäristön ja energian kulutuksen kannalta, sekä yritysten sosiaalisten asioiden 

huomioimista liiketoiminnassa. Yritysmaailmassa ja akateemisessa maailmassa on kuitenkin 

epävarmuutta siitä, että kuinka vastuullisuus tulisi määritellä (Dahlsrud 2006). 

Vastuullisuuteen liittyvien näkemyksien ja määritelmien laaja kirjo kuvastaa sitä, että kuinka 
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paljon erilaisia näkökulmia ja toimia liittyy tähän aiheeseen. (Burchell 2008. 79)  

Vastuullisuuden taustalla on Normanin ja MacDonaldin (2004) mukaan ajatus siitä, että 

organisaation lopullista menestystä ei tulisi mitata pelkästään taloudellisella suoriutumisella, 

vaan myös sosiaaliset ja ympäristölliset tekijät tulisi ottaa liiketoiminnassa huomioon.  

 

Kyseessä onkin yrityksen toimintaympäristössä olevan yhteiskunnan tukemisen ja 

myötävaikuttamisen huomioiminen liiketoiminnassa (Cadbury 2006). Vastuullisuutta kohtaan 

löytyy myös kriittistä näkökantaa, kuten Friedmanin (1970) näkemys, jonka mukaan yrityksen 

ainoa vastuu on suoriutua taloudellisesti markkinoiden asettamia pelisääntöjä noudattaen. 

McGuire (1963, 144) tukee ajatusta kertomalla, että yrityksen tärkein vastuu on tehdä tuottoa, 

mutta tämän lisäksi yrityksen vastuu kohdistuu kuitenkin myös yhteiskunnallisiin asioihin.  

Kyseessä onkin vastuullisen toiminnan aiheuttamien kustannusten ja taloudellisen tuoton 

välillä olevien hyötysuhteiden tarkastelu, johon kuitenkin Cochran ja Wood (1984) toteavat, 

että vastuullisten toimintojen sisällyttämisellä on todettu olevan positiivinen vaikutus 

organisaation taloudelliseen suoriutumiseen. Kaikilla vastuullisilla toiminnoilla ei välttämättä 

kuitenkaan ole suoraa taloudellista vaikutusta ja monilla toiminnoilla pääasiallinen vaikutus 

tulee lopulta välillisesti. Tilanteen hahmottamiseksi tarkastellaan yksitellen eri 

vastuullisuuden osa-alueiden ominaisuuksia ja vaikutuksia. 

 

2.1 Kolmoistilinpäätös 
 

Tässä tutkimuksessa käytetään vastuullisen toiminnan osa-alueiden kuvailemisessa 

Elkingtonin (1998) kehittämää Kolmoistilinpäätös – näkemystä (engl. Triple Bottom Line), joka 

jakaa vastuullisuuden taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen vastuullisuuteen (FIBS 

2015). Carter ja Rogers (2008) sovelsivat kolmoistilinpäätöstä vastaamaan hankintojen 

johtamisen tarpeita. Tämä näkemys havainnollistaa sitä, että miten taloudellinen, sosiaalinen 

ja ympäristöllinen suoriutuminen hankintaketjussa luovat kokonaisuuden, jolla saavutetaan 

yrityksen vastuullisuus. 
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Kuvio 3. Kolmoistilinpäätös (Carter & Rogers 2008) 

 

 

2.1.1 Ympäristöllinen suoriutuminen 
 

Ympäristövastuun noudattaminen tarkoittaa liiketoiminnan suunnittelua siten, että raaka-

aineita ja energiaa käytetään tarkoituksenmukaisesti. Tämän lisäksi ympäristövastuuseen 

kuuluu tuotannosta tulevien jätteiden määrän minimointi ja ympäristön huolenpito. (Pohjola 

2003, 16) Rohweder (2004, 99) tarkentaa, että tämä ympäristövastuun suunnitteluosuus on 

yrityksen välitöntä toimintaa, joka koskee koko toimitusketjun raaka-aineiden hankintaa, 

tuotantoa, suunnittelua, kuljetusta, tuotteen kulutusta, kierrätystä ja jätehuoltoa. Yrityksen 

välillisen toiminnan merkitys on korostunut toimintojen ulkoistamisen johdosta ja täten 

yritysten tulisi määritellä millaisia ympäristövastuullisia toimia he yhteistyökumppaneilta 

aikovat vaatia. (Rohweder 2004, 100) Välillinen toiminta korostuukin hankinnoissa, kun 

ympäristöllisiä toimia toteutetaan hankintaketjussa. Yritykset voivat hyötyä 

ympäristövastuullisesta toiminnasta monella eri tavalla. Shrivastavan (1995) mukaan yritykset 

voivat saada hyötyjä alentamalla kustannuksia ekologisen tehokkuuden kautta, ottamalla 

jalansijaa uusilla vihreillä markkinoilla ja kohentamalla yrityksen imagoa parantuneiden 
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yhteiskunnallisten suhteiden kautta. Klassenin ja McLaughlinin (1996) tutkimukset osoittivat, 

että ympäristövastuullisilla toimilla saatu maine ja arvostus vaikuttavat myös positiivisesti 

yrityksen arvonnousuun osakemarkkinoilla. 

 

2.1.2 Sosiaalinen suoriutuminen 
 

Sosiaalisen vastuullisuuden tarkoituksena on varmistaa työntekijöiden hyvät työolosuhteet, 

edistää työntekijöiden tasavertaista kohtelua ja tukea työntekijöiden oikeuksia ja eettistä 

kohtelua. Kyseessä on työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistaminen 

sukupuolesta, etnisestä taustasta tai rajoituksista riippumatta. (European Comission 2010) 

Sosiaalinen vastuu ulottuu työntekijöiden lisäksi myös palveluiden ja tuotteiden vastuuseen. 

Välittömällä vaikutuksella tarkoitetaan esimerkiksi yrityksen tietoisuutta tuotteen 

turvallisuus- ja terveysvaikutuksista, sekä kuluttajien valituksien ja kuluttajansuojaan liittyvien 

asioiden asianmukaista hoitamista. Välillinen vastuu tarkoittaa yrityksen vaikutusta 

toimintaympäristöön eli asukkaisiin, yhteisöihin, poliittisiin päättäjiin ja viranomaisiin. Näiden 

lisäksi välillisellä vastuulla tarkoitetaan hyviä toimintatapoja ja yhteistyötä yritysverkostossa. 

Tällöin vastuu ulottuu asiakkaista liikekumppaneihin, kuten esimerkiksi alihankkijoihin ja 

raaka-aineiden toimittajiin. (Rohweder 2004. 104) Fukuyaman (2001) näkemyksen mukaan 

sosiaalinen ulottuvuus voidaan määritellä kahden tai useamman toimijan kyvyksi toimia 

yhteistyössä. Elkingtonin (2008) mukaan sosiaalista suoriutumista voidaankin mitata kykynä 

toimia yhteisten tavoitteiden tai arvojen mukaan, mikä korostaa myös sosiaalisen vastuun 

yhteyttä toimittajasuhteiden hallintaan. 

 

2.1.3 Taloudellinen suoriutuminen 

 

Taloudellinen vastuu tarkoittaa yrityksen liiketoiminnan perustekijöiden huolehtimista, eli 

kannattavuuden ja kilpailukyvyn ylläpitämistä. Yrityksen tulee tällä osa-alueella pystyä 

vastaamaan omistajien tuotto-odotuksiin ja varmistamaan taloudellinen hyvinvointi myös 

toimintaympäristön yhteiskunnassa. (Pohjola 2003, 15) Taloudellisen vastuun välitön vaikutus 

liittyy rahavirtoja koskeviin vaikutuksiin, joista esimerkkinä on palkkojen maksaminen 
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työntekijöille, verojen maksaminen yhteiskunnalle ja osinkojen maksaminen omistajille. 

Välillinen vastuu liittyy laajemmalta näkökannalta koko kansantalouden toimintaan. Tämä 

tarkoittaa muun muassa yrityksen omien innovaatioiden yhteiskunnallista vaikutusta ja 

alihankintojen vaikutusta työllisyyteen, sekä tämän kerrannaisvaikutusta alueiden 

hyvinvointiin. (Rohweder 2004, 98) 

 

2.2 Vastuullisen hankintaketjun johtaminen 
 

Toimittajat, paikalliset yritykset ja jakelijat ovat yhteydessä toisiinsa informaation, materiaalin 

ja pääoman välityksen kautta. Tuotteen valmistuksen taustalla olevan hankintaketjun 

jokaisessa vaiheessa kerääntyy niin sosiaalista kuin myös ympäristöllistä taakkaa. Tästä 

yrityksen toimintaympäristöön kohdistuvasta taakasta pidetään vastuullisena 

ostajaorganisaatiota, joka johtaa toimitusketjua. Nämä organisaatiot ovat välittömässä 

kontaktissa kuluttajiin ja ovatkin vastuussa siitä, että tuote vastaa vastuullisuuden 

vaatimuksia. (Seuring & Müller 2008) Taustalla vastuullisessa hankintaketjun johtamisessa on   

myös muiden sidosryhmien kuten omistajien, viranomaisten ja järjestöjen vaatimukset 

integroida vastuullisia toimintoja hankintaketjun vaiheiden johtamiseen (Tate, Ellram & 

Kirchoff 2010). Vastuullista liiketoimintaa voidaankin Carterin ja Eastonin (2011) mukaan pitää 

nykypäivänä toimilupana liiketoiminnan harjoittamiselle ja vastuullinen hankintaketjun 

johtaminen on yksi merkittävä työkalu tämän luvan ansaitsemisessa.  

 

Operatiivisella tasolla tehokas vastuullisen hankintaketjun johtaminen saattaa edellyttää 

hankinnan henkilöstön työtehtävien uudelleenjärjestämistä. Tämän lisäksi yrityksen tulisi 

keskittää enemmän resursseja hankintaosaston toimintaan, jonka avulla pystytään tarkemmin 

paneutumaan hankintaketjua koskeviin vastuullisiin tekijöihin. Vastuullisten asioiden 

ajaminen edellyttääkin hankintaosastolta hankintaketjun jäsenien välisten 

toimittajasuhteiden kehittämistä, sekä jäsenien osallistamista vastuullisten toimintojen 

sisällyttämiseen. (Roberts 2003)  
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Yhtenä tutkitusti toimivana käytäntönä voidaan pitää yhteistyön kehittämistä toimittajien 

kanssa. Tämä yhteistyö tulisi näkyä vastuullisuuden tavoitteiden ja toimintojen 

sisällyttämisenä jokapäiväiseen hankintojen johtamiseen. Vastuullisuutta ei tulisikaan nähdä 

erillisenä asiana yrityksessä, vaan sen pitää olla osana jokaisen yrityksen työntekijän arkea ja 

erityisesti korkeamman yritysjohdon päivittäisessä toiminnassa. (Pagell & Wu 2009) 

Vastuullinen hankintaketjujen johtaminen lähtee liikkeelle Robertsin (2003) mukaan siitä, että 

ostajaorganisaatio aloittaa toimintaa ohjaavan eettisen toimintaohjeiston sisällyttämisen 

yrityksen strategiaan.  

 

2.3 Eettinen toimintaohjeisto 
 

Yritysvastuullisen toiminnan ohjaaminen tapahtuu yrityksen eettisen toimintaohjeiston 

kautta. Tämän toimintaohjeiston kehittymisessä on ollut suuressa roolissa yrityksien 

toimintaympäristöjen hallitukset, jotka ovat olleet mukana tarkentamassa yrityksille 

kohdistuvia markkinoiden pelisääntöjä. Nämä pelisäännöt tuovat periaatteita yrityksen 

toimintaan, jotka liittyvät esimerkiksi ihmisoikeuksien, työturvallisuuden, liiketoiminnan 

läpinäkyvyyden ja ympäristöllisten asioiden edistämiseen. (Johnston 2001) 

 

Jokaisella yrityksellä on omat haasteet, kulttuuri, omistajat ja johtamisjärjestelmät, ja täten 

säännöstöt ovat eräänlaisia oppaita yritysten omien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Vastuulliseen toimintaan ei olekaan yhtä ohjenuoraa ja toimintaohjeistot voidaan muokata 

usealla eri tavalla vastaamaan yrityksen yksityiskohtaisia tavoitteita. Leipziger (2003, 19) 

Burchell (2008, 121) toteaa, että toimintaohjeisto toimii tehokkaana keinona antamaan 

selkeän ja virallisen lausunnon yrityksen arvoista ja asioista joihin yritys on sitoutunut.  

Burchell (2008, 121) tarkentaa asiaa hankintojen johtamisen näkökulmasta, että 

toimintaohjeisto asettaa myös selkeän tason minkä se vaatii myös toimittajiensa saavuttavan 

vastuullisessa toiminnassa. Toimintaohjeiston avulla yritykset varmistavat ja tuovat esille 

oman ymmärryksensä myös ulkopuolisille sidosryhmille siitä, että minkälainen lopullinen 

vaikutus heidän hankintaketjullaan on vastuullisuuteen (Roberts 2003). 
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3. Sitoutuminen 
 

Sitoutuminen edustaa suhteeseen liittyvän kiintymyksen tunteen korkeinta tasoa (Dwyer, 

Schurr & Oh 1987). Becker (1960) avaa sitoutumiseen liittyvää keskustelua psykologisella 

kannalla toteamalla, että tähän aihepiiriin liittyvä keskustelu pyrkii selittämään asioita, jotka 

johtavat pysyvään käyttäytymiseen. Andersonin & Weitzin (1992) mukaan tutkimukset 

pystyvät tuomaan esille vain murto-osan tekijöistä, jotka muodostavat sitoutuneen 

toimittajasuhteen. Buchanan (1974) tiivistää sitouttamisen merkityksen vastuullisessa 

toiminnassa luonnehtimalla sitä kiintymykseksi organisaation tavoitteisiin ja arvoihin, sekä 

työkaluna oman toiminnan roolin ja vaikutuksen sisäistämisessä tavoitteiden saavuttamista 

varten.  

 

Sitoutuminen voidaan Carterin ja Jenningsin (2002) mukaan määritellä liiketoimintaan 

sopeutuvammin organisaation halukkuudeksi ylläpitää pitkäaikaista liiketoimintasuhdetta 

toimittajiin. Sitoutuneen liiketoimintasuhteen perustana on vakaa ja pitkäaikainen suhde, joka 

kestää niin kauan, kun molemmat osapuolet havaitsevat suhteesta saatavat hyödyt (Anderson 

ja Weitz 1992). Sitoutuminen voidaan jakaa Gillilandin ja Bellon (2002) mukaan laskennalliseen 

ja asenteelliseen sitoutumiseen. Tätä sitoutumisen jakamista kahteen osa-alueeseen 

käytetään avaamaan tarkemmin sitä, että millä tavalla yrityksen taloudellisten tavoitteiden ja 

vastuullisen toiminnan periaatteiden yhdistäminen herättää kysymyksiä vastuulliseen 

toimintaan sitoutumiselle. 

 

3.1 Laskennallinen sitoutuminen 
 

Suhteeseen sitoutumisen taustalla on yritysten merkittävät ponnistelut yhteisymmärrykseen 

pääsystä taloudellisella puolella. Tämä pitää sisällään esimerkiksi tuottoihin, kiinteään 

omistukseen ja resurssien allokointiin liittyvää sopimista. (Cullen & Johnson 2000) 

Laskennallinen sitoutuminen liittyy myös suhteen aikana tapahtuvaan liiketoimintasuhteen 

arviointiin, mikä tarkoittaa suhteeseen suoritettujen rahallisten investointien tarkastelua ja 

pohdintaa kustannuksista, jotka seuraavat suhteen päättämisestä (Geyskens, Steenkamp, 
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Scheer ja Kumar 1996).  Liiketoimintasuhteen kustannusten arviointiin liittyy tämän lisäksi 

vallitsevassa suhteessa jatkamisen ja uuden suhteen aloittamisen kustannusten arvioinnit 

(Wetzels, de Ruyter & van Birgelen 1998). Taloudellinen menetys saattaa koitua osapuolille 

suhteen päättyessä huomattavankin suureksi, jos yrityksillä on takana korkeat rahalliset 

investoinnit liiketoimintasuhdetta varten. Geyskens et. al. (1996) toteavat, että kyseessä onkin 

niiden taloudellisten rakenteiden tarkastelu, mitkä sitovat osapuolia pysymään suhteessa.  

 

Laskennallista näkökulmaa voidaan luonnehtia liiketoimintasuhdetta kohtaan 

negatiivisemmin suhtautuvaksi näkemykseksi, johon Gilliland ja Bello (2002) lisäävät, että 

laskennallinen arviointi on yrityksen rationaalinen ja käytännönläheinen arviointi suhteesta 

saatavista hyödyistä.  Tämä näkemys tähtää toiminnan jatkuvuuden tarkasteluun, mutta silti 

sisältää opportunismiin perustuvan ajattelutavan, millä tarkoitetaan kustannusten kannalta 

oman edun tavoittelua, parempien vaihtoehtojen tarkastelua ja muiden mahdollisuuksien 

hyväksikäyttöä. Liiketoimintasuhteeseen sitoutumisen kannalta Goodman & Dion (2001) 

korostavat laskennallisen näkökulman merkitystä toteamalla, että pitkäaikaisen suhteen 

kehittyessä myös suhteen kustannukset ja palkkiot kasvavat huomattavasti. Täten näihin 

liittyvä arviointi on tärkeä suhteen muodostumiseksi, jotta saadaan arvio siitä, että onko 

liiketoimintasuhde ylipäätänsä kannattava. 

 

3.2 Asenteellinen sitoutuminen 
  

Asenteellisen sitoutumisen näkökannalla tarkoitetaan toisen osapuolen asennoitumista 

organisaation arvoja kohtaan ilman, että taustalla on taloudellisia kannustimia (Kalleberg & 

Reve 1992). Tämä kuvastaakin enemmän osapuolen uskollisuutta ja tunnesidettä 

organisaation tavoitteita, sekä liiketoiminnan arvoja kohtaan. Gillilandin ja Bellon (2002) 

mukaan tämän näkökulman vaikutusta sitoutumiseen voidaan kuvata kahdella ulottuvuudella, 

joiden uskotaan estävän suhteen katkeamista ja edistävän pitkäaikaista toimintaa. 

Ensimmäinen ulottuvuus perustuu siihen, että asenteellisen sitoutumisen vallitessa 

molemmat osapuolet ovat asennoituneita ratkomaan liiketoimintaan liittyviä ongelmia 

vuorovaikutuksen kautta. Tämä vuorovaikutuksen olemassaolo vaikeuttaa suhteesta 
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lähtemistä ja samalla myös vähentää halukkuutta poistua suhteesta vastoinkäymisten 

ilmetessä. Toinen ulottuvuus ehdottaa Baronin (1984) havaintoihin nojaten, että 

asenteellisesta sitoutumisesta johtuva korkea uskollisuuden taso saa osapuolet asettamaan 

suhteen ylläpitämisen etusijalle, joka saa osapuolet sivuamaan muilta kilpailijoilta tulevat 

kustannustehokkaammat tarjoukset.  

 

Asenteellinen sitoutuminen saa toisen osapuolen ajattelemaan taloudellisen rationaalisuuden 

ja lyhyen aikavälin hyötyjen sijasta toiminnan jatkuvuutta ja suhteen hyvinvointia. Wetzels et. 

al. (1998) tutkimusten mukaan sitoutumisen muodoista asenteellinen sitoutuminen on 

kaikista tehokkain kehittämään ja ylläpitämään suhteen molempia osapuolia hyödyntäviä 

tekijöitä. Asenteellisen sitoutumisen hyödyt voidaan tiivistää halukkuuteen pysyä suhteessa 

ja kehittää suhdetta parempien tulosten saavuttamiseksi. Wetzels et. al. (1998) jatkaa, että 

tämän lisäksi asenteellisella sitoutumisella on havaittu olevan myös oman edun tavoittelua 

vähentävä vaikutus, mikä vahvistaa myös sitoutumista pitkän aikavälin tavoitteisiin.  

 

3.3 Luottamus 
 

Moorman, Zaltman ja Deshpande (1992) määrittelevät luottamuksen halukkuudeksi luottaa 

tai turvautua yhteistyökumppaniin, johon osapuoli tuntee luottamusta. Luottamus nähdään 

liiketoiminnassa Andersonin ja Naruksen (1984) mukaan uskomukseksi siitä, että toisen 

osapuolen toimenpiteet tuottavat odotetusti hyötyä, eivätkä toimenpiteet tuota 

odottamattomia haittoja. Pruitt (1981) korostaa luottamuksen tärkeyttä yhteistyön 

rakentumisessa toteamalla, että yhteistyössä on aina mahdollisuus, että toinen osapuoli pyrkii 

riistämään toista osapuolta. Hyväksikäytön todennäköisyys laskee kuitenkin huomattavasti, 

kun luotetaan toisen osapuolen motivoituneeseen asenteeseen yhteistä tavoitetta kohtaan. 

Myös Wetzels et. al. (1998) havaitsivat asenteellisen sitoutumisen tason nousevan, kun 

ostajaorganisaatio pystyy luottamaan toimittajan hyväntahtoisuuteen ja yhteisten arvojen 

noudattamiseen. Tämä luottamuksen kasvu taas lisää Wetzels et. al. (1998) mukaan edelleen 

halukkuutta jatkaa yhteistyötä kyseisen toimittajan kanssa. Luottamuksen kasvu 

toimittajasuhteessa mahdollistaa yrityksiä siirtämään huomiota pois valvonnasta ja tällöin 
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resursseja voidaan kohdentaa tärkeimpiin kohteisiin kuten kehittämiseen. (Vachon & Klassen 

2006) Luottamuksen odotetaan parantavan myös vuorovaikutuksen tasoa, joka edistää 

kattavampaa, tarkempaa ja ajallisesti täsmällisempää tiedonvälitystä (Moorman, Zaltman ja 

Deshpande 1992)   

 

3.4 Tiedonvälitys 
 

Tiedonvälitys voidaan määritellä viralliseksi ja epäviralliseksi tiedon tai muun sisällön 

jakamiseksi toimittajan ja ostajaorganisaation välillä (Anderson & Narus 1990).  Tehokkaalla 

tiedonvälityksellä on Goodmanin ja Dionin (2001) tutkimusten mukaan suuri merkitys 

ostajaorganisaation ja toimittajan välisen sitoutumisen rakentumisessa, mikä näkyy 

neuvotteluissa, missä suhteen molemmat osapuolet pystyvät vaihtamaan tietoa 

liiketoiminnasta. Tämän avulla pystytään tuomaan esille molempien osapuolten tarpeita ja 

toiminnan ongelmakohtia, joita ratkaisemalla luodaan perusta toimivalle 

liiketoimintasuhteelle.  Neuvottelun voima korostuu vielä pidemmällä aikavälillä, kun 

osapuolet käyvät useita keskusteluja liiketoiminnasta. Tämä ajan myötä mukautuminen ja 

kahdenkeskinen jatkuva keskustelu johtavat väistämättä vahvempaan 

liiketoimintasuhteeseen. (Dwyer, Schurr & Oh 1987) Stanko, Bonner & Calantone (2007) 

tuovat esille pitkällä aikavälillä muodostuvien rutiinien merkityksen tiedon välityksessä, joiden 

avulla yritykset luovat pystyvät luomaan edelleen tehokkaampia ja vaivattomampia keinoja 

toiminnan yhdenmukaistamiseksi.  

 

3.5 Lupaukset ja investoinnit suhteeseen 
 

Anderson ja Weitz (1992) määrittelevät lupaukset toiminnoiksi jotka sitovat toimitusketjun 

jäseniä ja joilla ketjun jäsenet osoittavat hyvää uskoa liiketoimintasuhteelle. Lupaukset eivät 

vain ole sanallisia lupauksia suhteen parantamiseksi, vaan myös konkreettisia tekoja, jotka 

sitovat osapuolia sitoutumaan toimitusketjun edun mukaiseen toimintaan. Anderson ja Weitz 

(1992) kuvailevatkin lupausten sitouttavaa luonnetta sillä, että lupauksen tekijä heikentää 
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omaa asemaa vähentämällä vaihtoehtoisten kumppanien kanssa toimimista. Lupauksiin liittyy 

tyypillisesti rahallinen investointi, jolloin lupauksilla on vaikutus sekä asenteelliseen 

sitoutumiseen, että laskennalliseen sitoutumiseen. 

 

Sitoutumisen kannalta on tärkeää sisällyttää suhteeseen konkreettinen panos pelkän 

sanallisen lupauksen lisäksi.  Suhteisiin tehtyjen investointien merkitys sitouttavana tekijänä 

perustuu ajatukseen, että sitoutuneet toimijat ovat valmiita näyttämään investointien kautta 

oman halukkuuden toimia pitkällä aikavälillä. Investointien avulla tuodaan suhteeseen 

vakautta ja vähennetään epävarmuutta siitä, että toinen osapuoli olisi etsimässä 

vaihtoehtoista liiketoimintakumppania. (Glundbach, Achrol & Mentzer 1995) Suhteeseen 

molemminpuolinen investoiminen luo kannusteen, joka ajaa suhteen syventyessä osapuolet 

edelleen kehittämään ja ylläpitämään liiketoimintasuhdetta.  Investoinnit ovat erityisiä ja 

kohdistuvat tietyn suhteen kehittämiseen, jolloin osapuolten suorittamia investointeja on 

vaikeata tai jopa mahdotonta siirtää toiseen suhteeseen. Investoinnin rahallinen arvon 

menetys voi olla suhteen katketessa sen suuruudesta riippuen merkittävänkin suuri, joka 

edelleen nostaa molempien osapuolten kynnystä poistua suhteesta ja vaihtoehtoisesti 

ratkaista ongelma yhteistoiminnalla. (Anderson & Weitz 1992, Goodman & Dion 2001)  

 

3.6 Valtasuhteet 
 

Yksi yleisesti käytetty määritelmä vallalle on kyky, jonka avulla pystytään vaikuttamaan tietyn 

toimitusketjun tasolla olevan yrityksen liiketoiminnallisiin päätöksenteon muuttujiin 

(Anderson & Narus 1984). Vallalla voi Brownin, Luschin & Nicholsonin (1995) mukaan olla 

käänteentekevä vaikutus liiketoimintasuhteille ja oikeiden olosuhteiden vallitessa 

vallankäytöllä voidaan parantaa kaikkien toimitusketjun jäsenten suorituskykyä. 

Vallankäytössä on kuitenkin olennaista, että molemmat osapuolet tunnistavat toisen 

osapuolen vallanomistuksen ja pystyvät tämän perusteella sovittamaan toiminnan myös sen 

mukaan (Benton & Maloni 2005). Frazier ja Summers (1984) toteavat vallankäytöstä, että 

yrityksen tulee olla selvillä toimenpiteiden syy – ja seuraussuhteista ja siitä, että mikä on 

toimenpiteiden lopullinen vaikutus haittojen ja hyötyjen valossa. Yritysten tulee myös ennen 
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kaikkea ottaa huomioon oman toimitusketjun luonne. Toimitusketjuissa voi olla hyvinkin 

eriävät rakenteet hierarkiassa ja valta-asemissa, jolloin toisessa toimitusketjussa hyväksi 

havaittu lähestymistapa saattaa toisessa toimitusketjussa muodostaa katastrofin ainekset 

(Cox 1999).  

 

Benton ja Maloni (2005) Havainnollistavat vallankäyttöön liittyvää kaksijakoista ongelmaa 

toteamalla, että vallankäyttöön liittyvien toimenpiteiden täytyy pitää toimittajat tyytyväisinä 

liiketoiminnan sujuvuuden kannalta. Toisaalta toimittajille pitää asettaa myös vaatimuksia, 

jotta pystytään saavuttamaan halutut tavoitteet. Benton ja Maloni (2005) huomauttavat, että 

toimittajan tyytyväisyys ei välttämättä kärsi vallan epätasapainosta, vaan tyytyväisyys riippuu 

siitä, että mitä keinoja käytetään.  Vallankäytön keinojen tarkastelussa käytetään Huntin & 

Nevinin (1974) mukaan tehtyä jakoa pakottavaan ja vapaaehtoiseen valtaan.   

 

3.6.1 Pakottava valta 
 

Pakottavien keinojen käyttötarkoituksena on painostuksen kautta siirtää suhteen toinen 

osapuoli pois tämän organisaation vallitsevalla olevalta toimintamallilta (Frazier & Cody 1991) 

Pakottava valta eroaa muista vallan muodoista sillä tavalla, että siihen liittyy mahdollinen 

rangaistus. Tyypillisesti nämä rangaistukset määritellään jo neuvotteluvaiheessa, kun 

liiketoimintasuhdetta ollaan aloittamassa. (Hunt & Nevin 1974) Pakottava vallankäyttö 

perustuu pelkotilaan ja uhkakuviin asetetuista rangaistuksista, joita ovat esimerkiksi 

taloudelliset rangaistukset, liiketoiminnallisen tuen vähentäminen ja pahimmassa 

tapauksessa jopa suhteen katkaiseminen (Goodman & Dion 2001) 

 

Pakottaviin toimenpiteisiin nojautuminen eriävän mielipiteen tai toimintamallin ilmetessä 

johtaa Frazierin ja Codyn (1991) mukaan toimitusketjussa mitä todennäköisemmin toisen 

osapuolen turhautumiseen ja konflikteihin, sekä lopulta molempien osapuolten 

kyvyttömyyteen toimia yhteistyössä. Frazier & Summers (1984) varoittavat pakottavien 

keinojen liiallisesta käytöstä, sillä se saattaa lopulta johtaa suhteen katkaisemiseen. Tämä 
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johtuu siitä, että pakottavien toimenpiteiden tuomat kustannukset arvioidaan herkästi 

toimittajan näkökulmasta hyötyjä suuremmiksi, jolloin suhde koetaan kannattamattomaksi. 

Dwyer, Schurr & Oh (1987) tarkentavat, että tämän vallan omistajalla on suuri taipumus ajaa 

omia tavoitteittaan yhteisten tavoitteiden sijasta ja ohjata toista osapuolta oman edun 

mukaiseen toimintaan. Omaa etua ajava toiminta johtaakin mitä todennäköisemmin 

toimittajan tyytymättömyyteen, joka hankaloittaa merkittävästi hankintaketjun 

vastuullisuuden toteuttamista.  

 

3.6.2 Vapaaehtoinen valta  
 

Vapaaehtoinen valta eroaa pakottavasta vallasta siinä, että vapaaehtoisessa vallassa toinen 

osapuoli myöntää halukkuutensa siirtää valtaa suhteen toiselle osapuolelle. (Hunt & Nevin 

1974) Vallankäytön kohde ei välttämättä edes tiedosta tämän vallan olemassaoloa, jolloin 

vallankäyttö on liiketoimintasuhteelle ominaista, eikä täten vallankäyttöön liity välttämättä 

suurempaa aikomusta. (Benton ja Maloni 2005) Tämän vallankäytön toimenpiteitä on useita 

ja ne ilmenevät monella eri tavalla, mutta yhteisesti niille luonteenomaista on toimittajalle 

avunantaminen, sekä parempien ratkaisujen tukeminen liiketoiminnassa. (Hunt & Nevin 1974) 

French ja Raven (1959) ovat määritelleet neljä erilaista tapaa, millä vapaaehtoinen valta 

ilmenee suhteissa. Goodman ja Dion (2001) sekä Benton ja Maloni (2000) käyttävät tätä 

viitekehyksenä kuvailemaan sitä, että millä tavalla valta ilmenee toimittajasuhteessa. Nämä 

havainnot ovat yhdistetty seuraavaan taulukkoon, missä esimerkin avulla on avattu, että 

minkälainen vaikutus ostajaorganisaation vallankäytöllä on toimittajan näkökulmasta. 
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Kuvio 4. Neljä vapaaehtoisen vallan muotoa (Benton & Maloni 2000) 

 

Auktoriteettiin perustuva valta on näistä vallanmuodoista vaikeimmin ymmärrettävissä. Tämä 

valta   perustuu tiettyyn normiin tai arvoon, jonka avulla osapuoli pystyy hyväksikäyttämään 

valtaa toista kohtaan.  Osapuoli koetaan suhteessa poikkeuksellisen tärkeäksi liiketoiminnan 

kannalta, ja täten hän on saavuttanut korkeamman aseman toimitusketjun hierarkiassa. 

Asiantuntijuuteen perustuva valta juontaa vallanomistajan osaamisesta tai tietotaidosta. 

Tässä tapauksessa vallanomistaja koetaan toimitusketjun kannalta tärkeäksi asiantuntijaksi tai 

vallanomistajalla on hallussaan jotain aineetonta pääomaa, kuten johtajuutta tai prosessin 

hallintaan liittyvää osaamista, jota toinen osapuoli pitää arvokkaana. Palkitseva valta on 

vallanmuodoista näkyvin ja kiteytyy vallanomistajan kykyyn tarjota suoriutumista vastaan 

palkkiota, jonka vallan käytön kohde kokee houkuttelevaksi. Palkkio voi olla taloudellisen 

palkkion lisäksi myös sanallinen kunnianosoitus tai kohteliaisuus hyvästä suoriutumisesta. 
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Arvoihin perustuva valta korostaa osapuolen halukkuutta toimia juuri tietyn vallanomistajan 

kanssa. Vallanomistajan toiminta, tavoitteet tai uskomukset koetaan houkutteleviksi ja niihin 

samaistutaan, jolloin luontaisesti toimitaan vallanomistajan mieltymysten tavoin. 

 

3.7 Sitouttaminen vastuulliseen toimintaan 

 
Vastuullisten hankintojen toteuttaminen on tällä hetkellä kehityksen varhaisessa vaiheessa, 

eivätkä yritykset vielä tällä hetkellä ole täysin omaksuneet kestävän toiminnan sisällyttämistä 

hankintasuhteisiin. Tutkimusten perusteella löytyi kaksi vallitsevaa näkökulmaa, joilla 

vastuullista toimintaa lähdettiin toteuttamaan hankintaketjussa. (Brockhaus, Kersten, 

Knemeyer 2013) 

 

 Velvoittava Yhteistoiminnallinen 

Aloite Vahvemman osapuolen 
asettamana 

Osapuolten välisestä 
yhteistoiminnasta 

Toteuttaminen Toimenpiteiden 
määrääminen ja valvonta 

Toimitusketjun jäsenten 
sitouttaminen toimintaan 

Hyötyjen jakaantuminen Epätasainen Tasainen 

Aikahorisontti Lyhytaikaväli, ei toiminnan 
kehittämistä 

Pitkäaikaväli, laajennettu 
toiminnan kehittäminen 

Tiedon välitys Kapealla tasolla, 
muodollisesti virallista 

Laajalla tasolla, muodollisesti 
virallista ja epävirallista 

Toiminnan tavoite Lyhyen aikavälin 
kustannusten 
vähentäminen tai 
markkinoiden 
hyödyntäminen 
 

Pitkän aikavälin kilpailukyky ja 
markkinajohtajuus. 

 

Kuvio 5. Vastuullisen toiminnan toteuttaminen (Brockhaus et. al. 2013) 

 

Tutkimukset vahvistivat, että ostajaorganisaatiot lähestyivät useimmiten toimittajia 

velvoittavalla tavalla yhteistoimintaan tähtäävän näkökulman sijasta. Velvoittavaa 

lähestymistapaa luonnehditaan enemmän tavaksi, jossa toimittajalle asetetaan vaadittavat 
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toimenpiteet vastuullisen toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. (Brockhaus et. al. 2013)  

Tämän lähestymistavan taustalla onkin ostajaorganisaation vallan korostaminen ja 

toimitusketjua kohtaan hallitseva lähestymistapa, missä organisaatio ei usko, että sen tulisi 

muodostaa tiiviimpää suhdetta toimitusketjun kumppaneihin ja muihin sidosryhmiin (Spence 

& Bourlakis 2009). Tämä vallitseva näkökulma ei pysty tuottamaan tyydyttäviä tuloksia 

vastuullisen toiminnan osa-alueille pitkällä aikavälillä. (Brockhaus et. al. 2013)  

 

Yhteistyöhön tähtäävä näkökulma pyrkii enemmänkin kuuntelemaan toista osapuolta ja 

sisällyttämään kaikki hankintaketjun jäsenet vastuullisen toiminnan kehittämiseen.  Crews 

(2010) tutki vastuullisen toiminnan sisällyttämisen strategioita ja havaitsi, että kaikkia 

strategioita yhdistävänä tärkeimpänä tekijänä oli hankintaketjun jäsenien osallistamisen 

merkitys. Vastuullisen toiminnan toteuttamisessa ei tulisi keskittyä Crewsin (2010) mukaan 

päämäärään, vaan se tulisi nähdä matkana, jonka aikana toimintaa kehitetään avoimella 

dialogilla organisaation eri tasoilla. Closs, Speier & Meacham (2011) korostavat vastuullisen 

toiminnan johtamisessa niiden liiketoiminnallisten ratkaisujen suorittamista, jotka johtavat 

toimitusketjussa pitkän aikavälin hyötyjen ja tehokkuuden edistämiseen. Vachon & Klassen 

(2006) painottavat myös pitkän aikavälin näkökulman tärkeyttä toteamalla, että 

pidempiaikaisen liiketoimintasuhteen todennäköisyyden laskiessa myös vastuullisen 

toiminnan yhteistyö laskee.  

 

Kumar, Stern ja Achrol (1992) toteavat toimittajan näkökulmasta, että toimittajat hakeutuvat 

liiketoimintasuhteeseen ostajaorganisaatioiden kanssa omien tavoitteidensa saavuttamiseksi, 

jolloin suhteen rakentumisessa on tarkasteltava ostajaorganisaation kykyä vastata näihin 

tavoitteisiin.  Pruitt (1981) luonnehtii yritysten välisen yhteistyön ongelman rakennetta 

toteamalla, että yritysten kiinnostusten kohteet jakaantuvat liiketoiminnan kannalta kahteen 

motivoivaan tekijään; tavoitteisiin ja arvoihin. Vastuullisen toiminnan sovittamisessa onkin 

kyse siitä, että millä tavalla ostajaorganisaatio pystyy sitouttamaan toimittajan vastuullisen 

toiminnan arvoihin ja samalla säilyttämään taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen 

hankintaketjussa. 
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4. Toimittajien sitouttaminen vastuulliseen hankintaan 
elintarviketeollisuudessa 
 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa tutkitaan sitä, että millä keinoilla toimittajat saadaan 

sitoutumaan vastuulliseen toimintaan elintarviketeollisuudessa. Toimittajasuhteen 

rakentumisen taustalla on asetelma, missä elintarvikkeiden valintamyymälät eli 

ostajaorganisaatiot tiedostavat oman vahvan aseman ruoan tuotantoketjussa. Tämä asetelma 

johtaa Spencen & Bourlakiksen (2009) mukaan helposti siihen, että ostajaorganisaatiot 

ryhtyvät asettamaan standardeja vastuulliselle toiminnalle, mitkä ne vaativat toimittajien 

saavuttavan. Tämä johtuu siitä, että kuluttajat haluavat olla varmoja siitä, että heidän 

ostopäätöksellään ei ole haittavaikutuksia ympäristölle tai henkilöstölle, jotka ovat olleet 

osallisena tuotteen valmistuksessa (Roberts 2003). Ostajaorganisaatio onkin toimitusketjussa 

lähimpänä kuluttajaa ja onkin viime kädessä vastuullinen näiden asioiden varmistamisesta. 

 

Työn empiirisen osuuden tarkoituksena on löytää vastaus siihen, että missä määrin 

vastuulliseen toimintaan sitouttamisessa käytetään myymälöiden puolesta velvoittavia 

toimenpiteitä, joilla valvotaan toimittajan suoriutumista vastuullisessa toiminnassa. Tämän 

lisäksi tarkoituksena on löytää toimittajasuhdetta sitovien velvoittavien keinojen lisäksi 

yhteistoiminnallisia keinoja, joilla tähdätään vastuullisuuden tavoitteiden saavuttamiseen 

molempia toimittajasuhteen osapuolia osallistavalla pitkän aikavälin johdonmukaisella 

toiminnalla. Toimittajasuhteen tutkimisessa tarvitaan molempien osapuolten näkemys 

aiheesta, mikä erityisesti korostuu, kun otetaan huomioon elintarviketeollisuudessa vallitseva 

vallan epätasapaino. Empiria rakentuu ostajaorganisaation ja elintarvikkeiden toimittajan 

vastauksiin, jotka tiivistetään yhdeksi kokonaisuudeksi keskeisimpien havaintojen perusteella.  

 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja haastattelut 
 

Tutkimuksen empiriaosuus suoritettiin laadullisesti puhelinhaastatteluilla, joista molemmat 

puhelut nauhoitettiin myöhempää käsittelyä varten. Myöhemmässä käsittelyssä nauhoitukset 

kuunneltiin uudestaan ja kysymyksiin kerättiin tiivistetysti vastaukset. Onkin huomioitavaa, 
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että useimpiin kysymyksiin saatiin vastauksia esille myös muita kysymyksiä esittäessä. 

Myöhemmässä käsittelyssä tärkeässä osassa olikin kaikkien tutkimuksen kannalta 

olennaisimpien vastausten yhdistäminen teemoiksi, jotka on koottu yhteen antamaan 

eheämpi kuva sitoutumiseen liittyvistä tekijöistä. 

 

 Molempia haastateltavia kohden esitetyt kysymykset käsittelivät samaa sitoutumisen 

teemaa, mutta kysymyssarjat (Liite 1 ja Liite 2) erosivat toisistaan hieman. Kysymyssarjoja 

pitikin muokata ottaen huomioon osapuolien eriävät asemat toimitusketjussa ja se, että miten 

saadaan parhaimman mukaan molempien osapuolten näkemys sisällytetyksi tutkimukseen. 

Haastattelun aikana ilmeni molemmin puolin sekä kysyjältä, että vastaajalta muutamia 

tarkentavia kysymyksiä, joiden kautta pääsimme paremmin keskustelun kautta tulkitsemaan 

sitoutumiseen liittyviä tekijöitä. 

 

4.1.1 Ostajaorganisaatio – S-ryhmä 
 

Organisaation valinnan perusteena on ollut mahdollisimman kattavan tiedon saaminen 

sitoutumisesta suomalaisessa elintarviketeollisuudessa. S-ryhmän markkinaosuus (47,2%) on 

Päivittäistavarakauppa ry:n (2017) mukaan suurin suomalaisessa päivittäistavarakaupassa, 

mikä tekee S-ryhmästä sopivimman yrityksen antamaan kuvan ostajaorganisaation 

toiminnasta. Haastateltavana toimi Sanni Martikainen, joka toimii vastuullisuuspäällikkönä 

SOK:n vastuullisuusyksikössä. Martikainen vastaa koko S-ryhmän vastuullisuudesta 

strategisella tasolla. Hän on ollut työtehtävässään vajaa kuusi vuotta ja on erikoistunut 

hankintaketjuihin liittyvien sosiaalisen vastuullisuuden asioiden hallinnan lisäksi 

ympäristöllisten asioiden hoitamiseen. Tämän lisäksi Sanni Martikaisen työhön kuuluu 

asiakkaiden, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien hallinta. S-ryhmälle vastuullisuuden 

merkitys on ensinnäkin suuri, sillä toimittajien määrä on lähes 20000. Vastuullisuutta pidetään 

strategisesti pysyvänä painopisteenä ja SOK:n vastuullisuusohjelma hyväksytetään myös 

hallituksen toimesta. Tämän ohjelman suoriutumista seurataan säännöllisesti niin hallituksen, 

kuin ylimmänkin johdon toimesta. 
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Yhteistoiminnan ja tiedonvälityksen osalta toimittajien kanssa tehdään jatkuvaa työtä SOK:lla 

vastuullisuuden varmistamisen osalta. Tietyiltä toimittajilta, jotka sijaitsevat tuotannon 

kannalta riskialueilla, edellytetään auditointeja. Auditointien tarkoituksena on selvittää se, 

että miten toimittajan laadunhallinta tai laadunvarmistus täyttävät tietyt kriteerit 

(Laatukeskus 2017). Nämä SOK:n vastuullisuuden kriteerit on määritelty sopimuksissa, joiden 

kautta ne myös informoidaan toimittajille. Näihin auditointeihin liittyvää vuorovaikutusta 

käydään jatkuvasti, mitä Martikainen kuvailee seuraavasti: 

 

’’Kun auditointi on tehty, niin tämän jälkeen katsotaan tulokset, ja että mitä toimittaja aikoo 

tehdä tuloksille. Jos auditoinneissa ilmenee puutteita, niin näiden osalta pitää olla 

suunnitelma, jonka suoriutumista myös seurataan säännöllisesti.’’ 

 

SOK suorittaa myös joka toinen vuosi laajan kyselyn, jolla tavoitetaan kaikki 

tavarantoimittajat. Tämän kyselyn kautta saadaan tarkemmin tietoa siitä, että kuinka 

toimittajat tarkalleen varmistavat vastuullisuuden yrityksissään. SOK järjestää lisäksi myös 

tavarantoimittajien tilaisuuksia, joissa on ollut keskustelun aiheena vastuullisuus. Näiden 

tilaisuuksien tarkoituksena onkin ollut tarkka SOK:n tavoitteiden esittäminen vastuullisuuden 

osa-alueella.  

 

Luottamuksen merkitystä Martikainen korostaakin myös tiedonvälityksen osalta, missä SOK ei 

voi jokaisen toimittajan osalla varmistua tietojen oikeellisuudesta ja täten tuleekin useissa 

tilanteissa luottaa puhtaasti toimittajien välittämään informaatioon. Luottamuksen 

rakentumisessa onkin Martikaisen mukaan tärkeintä se, että toiminta on johdonmukaista ja 

että molemmat osapuolet tekevät, kuten on sovittu.  

 

Vastuulliseen toimintaan liittyvien taloudellisten tavoitteiden ja arvojen yhteensovittamisessa 

toimittajien välillä ei olekaan ilmennyt ristiriitaa. Sanni Martikainen toteaakin esimerkkinä, 

että ympäristöllisten toimien kautta saavutetut taloudelliset säästöt ovat taloudellisesti hyvin 

merkittäviä. Suoranaista palkintajärjestelmää hyvästä suoriutumisesta SOK:lla ei olekaan, 
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joten tällöin taloudelliset kannustimet nojaavatkin vastuullisella toiminnalla saavutettuihin 

kustannusetuihin ja toiminnan tehostumiseen. Tämän lisäksi on hyvin harvinaista, että 

toimittajalla ei olisi kiinnostusta kehittää vastuullista toimintaa tavoitteiden mukaan ja täten 

hyvin harvoissa tapauksissa on tarvetta erityiselle arvojen yhteensovittamiselle 

yhteistoiminnan edellytykseksi.  

Toiminnan kehittämiseen ja vastuullisuuteen liittyvän asiantuntijuuden jakamisen osalta 

merkittävänä tekijänä onkin SOK:n osallistuminen kansainväliseen sosiaalisen vastuun 

järjestöön BSCI:hin (The Business Compliance Social Initiative). BSCI on johtava toimitusketjun 

hallintajärjestelmä, joka tukee yrityksiä toteuttamaan vastuullisuuteen liittyviä parannuksia 

toimitusketjussa (Foreign Trade Association 2017). SOK kutsuu toimittajansa BSCI:n 

järjestämiin vastuullisuuskoulutuksiin, jonka kautta pystytään välittämään tietotaitoa 

toimittajille. SOK onkin katsonut, että heidän neuvot eivät aina välttämättä ole sopivimpia 

kaikissa tilanteissa, koska heillä ei ole välttämättä syvällistä tuntemusta kaikkien toimittajien 

toimintaympäristöistä. Täten asiantuntemus jaetaan toimittajille tämän järjestön kautta, joka 

on paremmin tietoinen eri toimittajien toimintaympäristöistä vastuullisuuden saralla. 

 

Kansainväliset määräykset asettavat vähimmäisvaatimukset jotka SOK edellyttää 

toimittajiensa noudattavan. Nämä määräykset edellyttävät käytännössä sitä, että esimerkiksi 

hankintaketjussa kunnioitetaan ihmisoikeuksia eikä pakkotyötä ilmene missään työn 

vaiheissa. Toimittajat suhtautuvatkin Martikaisen mukaan myönteisesti näihin vaatimuksiin, 

koska ne ovat yleisiä vaatimuksia, jotka koskevat kaikkia. 

 

’’Vastuullisuustyö on tänä päivänä yrityksissä perusoletus, johon tulee panostaa.  Sitoutumista 

edesauttaa se, että olemme itse sitoutuneita kansainvälisiin ja yhteisiin tavoitteisiin. Tämä 

sitoutuminen välittää vahvan viestin myös toimittajille, että me emme ole ainoita ketkä näitä 

edellyttävät’’ 

 

Jos kuitenkin toimittajalla ilmenee vakaviakin puutteita vastuullisessa toiminnassa, niin 

ensimmäisenä ei lähdetä lopettamaan liiketoimintaa. Sanktiojärjestelyiden ongelmana onkin 
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se, että liiketoiminnan katkaisemisen jälkeen voi mahdollisesti löytyä joku toinen 

ostajaorganisaatio, joka ei edellytä toimittajalta samoja vastuullisia toimia. Tällöin 

vastuullisuudessa ei tapahdu kehitystä, eikä muutostakaan voi tapahtua.  Martikainen 

esittääkin sanktiojärjestelyiden tilalle kehitykseen tähtäävän toimenpiteen:  

 

’’Jos löytyy puutteita, niin silloin tehdään muutos niiden korjaamiseksi. Tämän lisäksi annetaan 

aikaa virheiden korjaamiseksi ja tämän jälkeen varmistetaan, että muutokset on suoritettu. 

Tällä tavalla saadaan kehitystä toimintaan.’’   

 

On hyvin tyypillistä, että kaikki puutteita ei pystytä korjaamaan saman tien ja puutteiden 

korjaaminen voi viedä hyvinkin paljon aikaa. Martikaisen mukaan vain sellaisissa tilanteissa, 

missä selkeästi ei tapahdu minkäänlaista kehitystä, tulee pohtia tarkemmin yhteistyön 

jatkamista toimittajan kanssa. Haastattelu voidaan tiivistää Martikaisen näkemykseen pitkän 

aikavälin ja yhteistoiminnan merkityksestä sitouttavana tekijänä:  

 

’’Vastuullisuuteen liittyvissä asioissa ei ole pikavoittoja. Työtä pitää tehdä johdonmukaisesti ja 

pitkäjänteisesti, jotta voidaan saavuttaa tuloksia.’’ 

 

4.1.2 Toimittajaorganisaatio – Kiantama Oy 
 

Kiantama Oy on suomalainen vuonna 1973 perustettu yritys, joka poimii, käsittelee ja 

toimittaa marjoja elintarviketeollisuuteen. Kiantaman arvoina ovat puhtaus, terveellisyys, 

luotettavuus ja luonnonläheisyys. Kiantamalle tärkeä vastuullisuuden tavoite on olla 

luotettava ja rehellinen kumppani työntekijöille, asiakkaille ja muille sidosryhmille, sekä tämän 

lisäksi he haluavat vastata parhaimman mukaan asiakkaiden vastuullisuuden vaatimuksiin. 

(Kiantama 2017) Yritysvastuututkimuksen mukaan mitä suurempi yritys on, sitä useammin 

vastuullisuuden johtamiskäytäntöjä sovelletaan yrityksessä. Tutkimuksen mukaan alle 40 

miljoonan liikevaihdon yrityksistä joka kolmannessa ei sovelleta minkäänlaisia vastuullisuuden 

johtamiskäytäntöjä. (FIBS 2017) Asiakastiedon (2017) mukaan Kiantamalla on n. 12 miljoonan 
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liikevaihto, mikä tekee yrityksestä erinomaisen esimerkin siitä, että mitkä asiat saavat 

pienimmänkin yrityksen sitoutumaan vastuulliseen toimintaan. 

 

Riitta Ryyti toimii Kiantama Oy:n vastuullisuuspäällikkönä ja hänen työtehtävänä on yrityksen 

vastuullisuuden varmistamisen ja hallinnoinnin lisäksi elintarviketurvallisuusjärjestelmän 

ylläpitäminen ja kehittäminen. Vastuullisuuden merkitystä Kiantaman liiketoiminnalle Ryyti 

luonnehtiikin elinehtona, joka juontaa juurensa siitä, että yritys käyttää marjanpoimimisessa 

valtaosin ulkomaalaisia poimijoita. Yrityksellä on ollut vastuu auditoinneissa osoittaa, että 

poimijoiden työntekoon liittyvät asiat ovat hoidettu asianmukaisella tavalla ja tästä myös 

vastuullisuusohjelman kehittäminen on alkanut. 

 

Tiedonvälityksen osalta Ryyti toteaa, että yritys saa säännöllisesti tietoonsa 

ostajaorganisaatioiden vastuullisen toiminnan sitoumusvelvoitteita. Nämä velvoitteet 

perustuvat näiden organisaatioiden laatimiin eettisiin toimintaohjesäännöstöihin ja 

toimintaperiaatteisiin. Näiden velvoitteiden tarkoituksena onkin myös tuoda esille se, että 

Kiantaman tulee myös pystyä sisällyttämään nämä periaatteet omaan toimitusketjuunsa. 

Ylipäätänsä vastuullisuuteen liittyvää keskustelua voidaan luonnehtia Ryydin mukaan 

hajautuneeksi, jota käydään kuitenkin paljon. Kiantamalla on noin sata asiakasta, joiden 

puolesta velvoitteita kohdataan. Tällöin systemaattista ja yhteistä keskustelua 

vastuullisuudesta ei käydä. Näiden asiakkaiden puolesta saatu informaation määrä on suuri ja 

näiden käsittely on jatkuvaa arkista työtä. 

 

Ostajaorganisaatiot velvoittavat suoraan selvitystä Kiantamalta siitä, että miten 

vastuullisuuteen liittyvät asiat hoidetaan. Näiden velvoitteiden määrä nykypäivänä on 

kasvanut ja vaatimukset ovat kiristyneet. Velvoitteiden puolesta Ryyti mainitsee esimerkin, 

missä suuri ostajaorganisaatio velvoitti Kiantamaa omistamaan aiemmin mainitun BSCI – 

sertifikaatin liiketoiminnan edellytykseksi. 

 

’’Asiakas ilmoitti, että jatkossa he eivät osta, jos me ei hankita BSCI – sertifikaattia. Tällä 

tavalla vaatimukset ovat kiristyneet.’’ 
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Yhteistoimintaan liittyen Ryyti toteaa, että ei osaa konkreettisesti antaa esimerkkiä tilanteesta, 

missä oltaisiin ostajaorganisaation kanssa yhteistoiminnan kautta lähdetty kehittämään 

vastuullista toimintaa. Ostajaorganisaation puolesta on kuitenkin tullut toimintaan liittyviä 

kehityskohteita ja parannusideoita vastuullisen toiminnan kehittämiseksi. Toiminnan 

kehittämiseen ja pidemmän aikavälin suunnitelmallisuuden puolesta Ryyti toteaa: 

 

’’Pitkäaikaiset asiakas- ja toimittajasuhteet ovat hedelmällisimpiä kuvioita, joita kannattaa 

jatkaa’’ 

 

FIBSin yritysvastuututkimuksen (2017) mukaan vastuullisuuteen käytettävien resurssien 

määrä tulee lisääntymään elintarviketeollisuus alalla. Kysyttäessä Kiantaman suunnitelmista 

lisätä taloudellisia investointeja vastuulliseen toimintaan Ryyti toteaa: 

 

’’Minä toivoisin kovasti, että oltaisiin lisäämässä investointeja, jotta minulla olisi enemmän 

aikaa. Tämä on kuitenkin sen verran pieni talo ja pahoin pelkään, että mitään konkreettisia 

investointeja on tulossa. Näkisin asian niin, että jos saisimme enemmän resursseja 

laatuosastoon niin minulla jäisi enemmän aikaa itse vastuullisuuden hoitamiseen ’’ 

 

Kiantama onkin havainnut vastuullisella toiminnalla olevan huomattavasti potentiaalia 

toiminnan kehittäjänä, mihin myös kannattaa resurssien puitteissa investoida taloudellisesti. 

Kiantaman puolesta vastuullisuuteen sitoutuminen perustuu vahvasti yrityksen omien 

liiketoiminnallisten arvojen noudattamiseen ja tämän lisäksi vastuullisuus koetaan myös 

yrityksessä liiketoiminnan edellytyksenä, minkä Ryyti tiivistääkin haastattelun lopuksi: 

 

’’Meidät saa sitoutumaan vastuullisuudesta saatu eettisesti hyvä olo, että asiat tehdään oikein. 

Vastuullisuus on myös liiketoiminnan edellytys ja meille tärkeää on, että saadaan yhdessä 

työpaikat säilymään’’ 
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4.2 Keskeisimmät havainnot 
 

Alla olevaan taulukkoon on kerätty yhteen haastattelusta saadut keskeisimmät havainnot 

sitouttamiseen liittyvistä keinoista. Nämä keinot ovat muodostuneet molempien osapuolien 

näkemysten kautta, missä tarkoituksena on ollut saada kuva toimittajasuhteesta 

elintarviketeollisuudessa. Näiden havaintojen perusteella asetutaan myöhemmin 

tutkimuksen johtopäätökset – osiossa toimittajan asemaan, missä tarkastellaan keinojen 

toimivuutta toimittajan näkökulmasta. 

Sitouttamisen tekijät  

Tiedon välitys • Virallinen tiedonvälitys toimittajien välillä perustuu sopimusten ja 
vastuullisuuden kriteerien informoimiseen 

• Epävirallista tiedonvälitystä ilmenee koulutusten ja kyselyiden 
muodossa, sekä tietyissä tapauksissa vastuullisuuden 
suunnitelmien laatimisessa 

 

Yhteistoiminta • Konkreettista yhteistoimintaa ilmenee koulutuksien ja tarpeen 
mukaan ongelmatapauksien tilanteissa, joissa suunnitellaan 
tarvittavat toimenpiteet vastuullisen toiminnan kehittämiselle 
 

Laskennallinen 
sitoutuminen 
 

• Molemmat osapuolet ovat taloudellisesti sitoutuneita 
vastuulliseen toimintaan. Toimittajalla on suhteellisesti alhaisesta 
liikevaihdosta riippumatta halukkuus lisätä investointeja 
vastuullisen toiminnan kehittämiseksi 
 

Asenteellinen 
sitoutuminen 

• Vastuullisuuteen liittyvien arvojen yhteensovittamisessa ei ilmene 
ristiriitaa ja molemmat osapuolet näkevät arvoihin pohjatuvan 
sitoutumisen tärkeänä osana liiketoimintaa 
 

Palkkio- ja 
sanktiojärjestely 

• Eivät ole käytössä. Toimittajasuhteessa palkkio nähdään 
vastuullisen toiminnan saavutuksilla ja liiketoiminnan 
jatkuvuutena. Sanktiona puolestaan toiminnan lakkaaminen 
 

Luottamus • Rakentuu pitkällä aikavälillä molempien osapuolten sopimusten 
mukaisten toiminnan noudattamisen johdosta 
 

Valvonta • Perustuu ostajaorganisaation puolesta suoritettuun 
laadunvalvontaan ja vastuullisuuden standardien vaatimiseen 

 

Kuvio 6. Empiriaosuuden keskeisimmät havainnot 
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5. Johtopäätökset 
 

Kirjallisuuden ja käytännön kautta on luotu kuva siitä, että miten sitoutuminen rakentuu ja 

ilmenee suomalaisessa elintarviketeollisuudessa. Sitoutuminen onkin osoittautunut hyvin 

moniulotteiseksi ilmiöksi, jonka tarkkoja syy – ja seuraussuhteita on haastava määritellä. 

Kuitenkin laajan teoreettisen tarkastelun pohjalta on pystytty luomaan yhtenäinen näkemys 

siitä, että miten sitouttaminen toimittajasuhteessa muodostuu. Kaiken sitouttamisen 

perustana on se, että toimittajat tuodaan osalliseksi vastuullisen toiminnan ylläpitämiseen ja 

kehittämiseen. Sitouttamista lähdetään seuraavaksi käsittelemään toimittajan näkökulmasta 

tutkimuksen alussa esitettyjen tutkimuskysymysten kautta. 

 

’’Miten toimittajat sitoutetaan vastuulliseen toimintaan?’’ 

Toimittajan näkemyksen kannalta vastuullinen toiminta nähdään ensisijaisesti liiketoiminnan 

edellytyksenä, mikä myös korostuu elintarviketeollisuusalalla. Tämä liiketoiminnan edellytys 

juontaakin toimittajien riippuvuudesta ostajaorganisaatioita kohden. Tämä heikompi asema 

toimitusketjussa tuo epävarmuutta toimittajien liiketoimintaan, jota lievennetään 

suunnittelemalla toiminnan jatkuvuutta pidemmän aikavälin tavoitteilla. Tämä pidemmän 

aikavälin toiminta ja kehittäminen saa toimittajat sitoutumaan vastuulliseen toimintaan ja 

sisällyttämään omaan toimintaan ostajaorganisaatioiden mukaiset vaatimukset.  

 

Näiden vaatimusten sisällyttämiseen liittyviin haasteisiin vastataan tarjoamalla 

vastuullisuuteen liittyvää koulutusta ja tavoitteiden selkeyttämistä tiedonvälityksen kautta. 

Tällä tavalla pystytään vastuullisessa toiminnassa lisäämään ajan kuluessa oikeita suoritteita 

ja johdonmukaisuutta toimintaan, jolloin sitouttaminen muodostuu lopulta molemmin 

puoleisen luottamuksen seurauksena. Luottamus muodostuukin havaintojen perusteella 

toimittajasuhteeseen yksinkertaisesti selitettynä sillä, että molemmat osapuolet tekevät 

pitkällä aikavälillä niin, kuin on sovittu.  

 



31 
 

 

’’Mitkä keinot ja käytännöt muodostavat sitoutuneen toimittajasuhteen?’’ 

Luottamuksen muodostumisessa tiedonvälityksen tehtävänä on toimia ostajaorganisaation 

tavoitteiden ja vastuullisuuteen liittyvien vaatimusten välittäjänä. Epävirallista toiminnan 

kehittämiseen liittyvää keskustelua käydään tilanteissa, joissa toimittajalla on ilmennyt 

puutteita tai ongelmia. Toiminnan kehittämisen osalta toimittajilta kysytäänkin lomakkeiden 

kautta, että millä tavalla vastuullisuus on yrityksessä varmistunut. Informaation välittäminen 

nojaakin ensisijaisesti viralliseen tiedonvälitykseen toimittajalle. Toimittajat kohtaavatkin 

ostajaorganisaatioilta mitä enenevissä määrin sopimuksiin liittyviä vaatimuksia, joita heidän 

tulee vastuullisuudessa noudattaa.  

 

Sitoutuminen sopimusten noudattamiseen kertookin vahvasti organisaatioiden asenteellisen 

sitoutumisen tasosta, joka on tärkein sitoutumisen keino. Vastuullinen toiminta nähdään 

toimittajaorganisaatiossa liiketoiminnan edellytyksenä ja pakollisena toimintona, mutta 

tämän lisäksi organisaatiosta löytyy vahva halu toimia eettisesti ja vastuullisesti. Toimittajien 

valmiiksi vahva asenteellinen sitoutuminen arvoihin luo edellytykset vastuullisen toiminnan 

kehittämiselle, kun ostajaorganisaatio pystyy lisäksi tarjoamaan koulutusta ja apua puutteiden 

ilmetessä. Tässä tilanteessa ostajaorganisaatio pystyykin omalla asenteellisella 

sitoutumisellaan kansainvälisiä standardeja kohtaan välittämään vahvaa sitoutumisen viestiä 

toimittajille, joka auttaa yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Yleisten standardien 

edellyttäminen ei tuokaan toimittajille välitöntä vaatimuksen tunnetta ja sitä mielentilaa, että 

ostajaorganisaatio haluaisi välttämättä riistää tai käyttää hyväksi toimittajaa vastuullisuuden 

vaatimuksilla.  

 

Toimittajaorganisaation puolesta asenteellinen sitoutuminen luo pohjan sille, että myös 

asenne taloudellisia investointeja kohtaan on positiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

toimittajan puolesta vastuullisessa toiminnassa nähdään vahva potentiaali toiminnan 

kehittäjänä, jolloin toimittajat ovat valmiita uhrautumaan taloudellisesti vastuulliseen 

toimintaan. Toiminnan kehittäminen voidaan nähdä esimerkiksi siinä, että ympäristöä tai 

henkilöstöä kohtaan edistävillä toiminnoilla voidaan saavuttaa suoria kustannussäästöjä 



32 
 

 

tuotannossa. Täten vastuulliseen toimintaan ei liitykään erityisiä palkkio- tai 

sanktiojärjestelyitä. Palkkion puolesta sitoutumisen palkkiona nähdään itsessään 

liiketoiminnan parantuminen ja kustannussäästöt. Sanktioiden osalta ensi kädessä toiminnan 

lopettamiseen liittyviä uhkakuvia ei ole. Aina ensisijaisesti ostajaorganisaatio pyrkii löytämään 

toimittajan kanssa yhteistoiminnan kautta suunnitelman, jonka avulla toimintaa pystytään 

jatkamaan. Sanktiojärjestelyitä käytetään vain sellaisissa tilanteessa, jossa selkeästi 

toimittajalla ei ole halukkuutta kehittää toimintaa.  

 

’’Mitkä taustatekijät vaikuttavat sitoutumiseen käytettyjen keinojen ja käytäntöjen 

valintaan?’’ 

Taustatekijöiden ja vastuullisen hankintaketjun asettelua voidaan lähteä käsittelemään 

pohtimalla sitä, että onko vallitseva suuntautuminen vastuullisuuteen velvoittava vai 

yhteistoiminnallinen. Tällä hetkellä käytetyt sitouttamisen keinot ja käytännöt nojaavat 

vahvasti yhteistoiminnallisen puolelle, mutta kuitenkin merkittävänä taustatekijänä 

vastuullisen toiminnan asettelussa on vallan epätasapaino ja sen hyödyntäminen. Tässä 

tilanteessa ostajaorganisaatio pystyykin asettamaan vaatimukset vastuulliselle toiminnalle ja 

on myös ensisijaisesti päätösvaltainen siitä, että jatketaanko liiketoimintaa toimittajan kanssa 

vai ei.  

 

Vallankäyttöä ei voida suoraan todeta pakottavaksi, sillä se sisältää paljon piirteitä 

yhteistoimintaan tähtäävästä vapaaehtoisesta vallankäytöstä. Ostajaorganisaatio tarjoaakin 

koulutusta oman asiantuntijuuden tavoin ja toimii eräänlaisena esimerkkinä toimitusketjussa 

vastuullisen toiminnan johtajana.  Vallankäytön osalta tuleekin muistaa, että 

elintarviketeollisuudessa ostajaorganisaatio koetaan ensisijaisesti toimitusketjussa 

vastuulliseksi kuluttajille vastuullisen tuotteen välittämisessä. Tällöin vastuullisen toiminnan 

määrittäminen ei perustukaan toimittajan hyväksikäyttöön ja oman edun tavoitteluun, vaan 

yleisten kansainvälisten normien noudattamiseen, joita ostajaorganisaatiolla on velvollisuus 

vaatia toimittajilta. Suomalaiselle elintarviketeollisuudelle on täten ominaista vastuullisen 

toiminnan asettelussa eräänlainen yhdistelmä, jossa on velvoittavia valvontaan ja 
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määräämiseen liittyviä toimenpiteitä, sekä yhteistoiminnallisia toiminnan kehittämiseen 

tähtääviä toimintoja. 

 

5.1 Tutkimuksen kritiikki ja ajatukset jatkotutkimuksia varten 
 

Tutkimuksen tulokset rakentuivat lopulta yhden ostajaorganisaation ja 

toimittajaorganisaation näkemyksiin. Näiden kahden näkemykseen perustuva kuva 

toimittajasuhteesta antaakin kapean kuvan sitoutumisesta elintarviketeollisuusalalla. 

Tarkempia tuloksia varten tulisikin ottaa tutkimukseen mukaan huomattavasti enemmän 

erilaisia toimittajia, joiden valmistamat elintarvikkeet eroavat myös toisistaan. Tämän lisäksi 

olisi myös hyvin suotavaa, että haastatteluun saataisiin mukaan myös toinen 

ostajaorganisaatio. Tutkimuksessa oli liki täysin jätetty pois kansainvälisen toiminnan 

vaikutukset sitouttamiseen. Hankintojen johtamisen aihealueessa merkittävinä kysymyksinä 

ovat globalisaation asettamat haasteet, jolloin tulisikin tuoda tarkasteluun mukaan se, että 

millä tavalla ulkomaisten toimittajien sitouttaminen poikkeaa kotimaisten toimittajien 

sitouttamisesta.  

 

Tutkimus on myös keskittynyt tietyn toimialan tarkasteluun, mikä tuo rajallisen kuvan 

sitouttamisen ilmiöstä. Elintarviketeollisuusalalla on omaperäinen vallan epätasapaino, joka 

johtuu siitä, että toimittajia on hyvin suuri määrä verrattuna ostajaorganisaatioihin. Täten 

tulisikin tutkia sitouttamista muilla toimialoilla, missä toimitusketjut ja valtasuhteet ovat 

erilaiset. Tämän kautta voidaan saada havaintoja siitä, että miten sitouttaminen tapahtuu 

esimerkiksi tilanteessa, missä toimittaja on vallan suhteen tasavertainen ostajaorganisaatiota 

kohtaan. Tasavertaisen toimittajasuhteen tutkimisella voidaankin päästä paremmin 

tarkastelemaan yhteistyön ja yhteisten vastuullisuusprojektien mahdollisuuksia 

liiketoiminnan kehittäjänä.  Tällöin pystytäänkin tutkimaan sitoutumisen merkitystä 

tarkemmin taloudellisen vastuun kannalta, missä yhteisillä vastuullisuusprojekteilla voidaan 

luoda merkittäviä innovaatioita tai tuotekehityksiä. Näiden innovaatioiden avulla pystytään 

avartamaan toimitusketjujen sitoutumisen potentiaalia osana tulevaisuuden 

yhteiskunnallisten, ympäristöllisten ja taloudellisten haasteiden ratkaisemisessa. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Kysymykset – S-ryhmä 
 

 

1. Voisitko kertoa hieman työtehtävästäsi ja vastuualueistasi? 

2. Voisitteko avata lyhyesti, että minkälainen merkitys liiketoiminnassanne on vastuullisella 

toiminnalla? 

3. Kuinka aktiivista tiedonvälitystä ja vuorovaikutusta teillä on toimittajien välillä liittyen 

vastuulliseen toimintaan? 

4. Minkälaista yhteistoimintaa teillä on toimittajien kanssa vastuullisuuteen liittyvien 

tavoitteiden saavuttamiseksi? 

5. Sisältyykö vastuullisen toiminnan asetteluun myös toimittajien taloudellisten tavoitteiden ja 

arvojen yhteensovittamista? 

6. Välitättekö omaa asiantuntijuutta ja osaamista toimittajille vastuullisuudesta? 

7. Millä tavalla luottamus näkyy liiketoiminnassa ja minkä tekijöiden kautta luottamus 

muodostuu toimittajasuhteeseen? 

8. Minkälaista valvontaa suoritatte toimittajien vastuullisen toiminnan varmistamiseksi ja miltä 

osin toimittajat ovat itse vastuussa vastuullisesta toiminnasta? 

9. Liittyykö vastuulliseen toimintaan palkinta- tai sanktiojärjestelyitä? 

10. Kuinka tärkeänä koette toimittajien pitkän aikavälin sitoutumisen vastuullisen toiminnan 

tavoitteiden saavuttamiseksi? 

11. Minkälaisia haasteita sitoutuneen hankintaketjun toteuttaminen asettaa?  

12. Minkälaisilla keinoilla tai toimenpiteillä olette havainneet olevan sitouttamista edistävää 

vaikutusta? 
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Liite 2. Kysymykset – Kiantama Oy 
 

1. Voisitko kertoa hieman työtehtävästäsi ja vastuualueistasi? 

2. Voisitteko avata lyhyesti, että minkälainen merkitys liiketoiminnassanne on vastuullisella 

toiminnalla? 

3. Kuinka aktiivista tiedonvälitystä ja vuorovaikutusta teillä on ostajaorganisaatioiden välillä 

liittyen vastuulliseen toimintaan?  

4. Minkälainen merkitys luottamuksella on ostajaorganisaation välillä ja miten se on 

rakentunut? 

5. Minkälaista yhteistoimintaa teillä on ostajaorganisaatioiden kanssa vastuullisuuden 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja kehittämiseksi?  

6. Oletteko mahdollisesti lisäämässä taloudellisia investointeja vastuullisuuden kehittämistä 

varten? 

7. Liittyykö vastuulliseen toimintaan tiettyjä standardeja ja liittyykö näihin palkinta- tai 

sanktiojärjestelyitä? 

8. Kuinka tärkeänä koette pitkän aikavälin sitoutumisen vastuullisen toiminnan tavoitteiden 

saavuttamiseksi? 

9. Minkälaisilla keinoilla tai käytännöillä olette havainneet olevan sitouttamista edistävää 

vaikutusta? 

 


