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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia, millaisia toimittaja-arviointiin 

liittyviä käytänteitä ja vaatimuksia suomalaisyrityksissä käytetään vastuullisen 

toimitusketjun varmistamiseksi. Tutkielman teoriaosuus perustuu alan kirjallisuuteen 

ja tieteellisiin artikkeleihin. Tutkielma on kvalitatiivinen ja sen empiriaosuus on 

toteutettu monitapaustutkimuksena sisällönanalyysimenetelmää hyödyntäen. 

Tutkimukseen valitut neljä suomalaisyritystä on valittu vuoden 2018 Global 100 -listan 

perusteella.  

 

Sidosryhmien asettamat paineet ja kasvavat vaatimukset vastuullisuusraportoinnin 

suhteen motivoivat yrityksiä kiinnittämään huomiota yhä enemmän liiketoiminnan 

vastuullisuuteen. Vastuullisuus voidaan nähdä sosiaalisen, taloudellisen ja 

ympäristöllisen ulottuvuuden samanaikaisena toteutumisena, jonka lisäksi 

toimitusketjujen vastuullinen hallinta nähdään tärkeänä osana vastuullista 

liiketoimintaa. Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että toimittaja-

arvioinnin käytänteet ja vaatimukset perustuvat Due diligence -ja Code of Conduct 

ohjeistojen asettamiseen ja toimittajien mukautumiseen niissä asetettuihin 

vaatimuksiin. Ohjeistojen lisäksi yritykset vaativat toimittajiltaan kansainvälisten 

standardien ja sertifikaattien hallintaa. Lopuksi yritykset hyödyntävät moniosaista 

toimittajien monitorointia ja auditointia, jotta voidaan varmistua siitä, että edellä 

mainittuja käytänteitä ja vaatimuksia noudatetaan ja, että toimittajat toimivat 

vastuullisesti. 
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The purpose of this bachelor`s thesis is to study what kind of supplier evaluation 

practices and requirements Finnish companies use to ensure sustainable supply 

chains. Theoretical part of the study is based on the field`s literature and scientific 

studies. The thesis is qualitative and the empirical section is executed by utilizing the 

multiple case study method and content analysis. The four Finnish companies in this 

study were selected based on the 2018 Global 100 -list. 

 

Pressures set by the stakeholders and the growing demands for the sustainability 

reporting requirements motivate companies to focus more on the sustainability aspect 

of their businesses. Sustainability can be seen as a simultaneous achievement of the 

social, economic and environmentals dimensions. At the same time, sustainable 

supply chain management is seen as an important part of the sustainable business. 

The results of this study indicate that the supplier evaluation practices and 

requirements are based on the Due diligence and Code of Conduct guidelines as well 

as the requirement of international standards and certifications from the suppliers. 

Lastly, companies use different kind of monitoring and auditing programmes to ensure 

that the practices and requirements mentioned above are respected and that the 

suppliers are working in a sustainable way.  
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1. Johdanto      

      
Vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ovat olleet viime vuosina paljon esillä ja niihin 

kohdistuva huomio kasvaa yhä. Kuluttajien kasvavat vaatimukset ja kiinnostus 

tuotteiden alkuperää kohtaan motivoivat yrityksiä muokkaamaan toimitusketjujensa 

toimintaa yhä vastuullisempaan suuntaan ja monet edelläkävijäyritykset ovat kokeneet 

tarpeelliseksi toteuttaa vastuullisen toimitusketjun hallintaa liiketoiminnassaan (Vahidi, 

Ali Torabi ja Ramezankhani 2018). Toimitusketjun hallinta on kuitenkin yrityksille 

haastavaa ja FIBS:in (2017) (Finnish Business & Society) teettämän tutkimuksen 

mukaan jopa 34% yrityksistä määrittelee toimitusketjun hallinnan haastavimmaksi 

vastuullisuusteemaksi.  

 

Globaali kilpailu, suurille massoille räätälöiminen, korkeat asiakkaiden odotukset ja 

vaikeat taloudelliset olosuhteet pakottavat yritykset turvautumaan entistä enemmän 

ulkopuolisiin toimittajiin (Simic, Kovacevic ja Svircevic 2017). Tämä tekee toimittajien 

arvioinnista, valinnasta ja jatkuvasta mittaamisesta strategisesti tärkeitä toimintoja 

(Monczka, Trent ja Handfield 2005, 207). Niemisen (2016, 150) mukaan jokainen 

organisaatio on loppujen lopuksi juuri niin vastuullinen kuin koko toimitusketju sen 

takana ja tämän vuoksi ostavan organisaation on varmistettava oman toimintansa 

lisäksi myös toimittajiensa vastuullisuus. Yritysten vastuullinen suoriutuminen riippuu 

paljolti toimittajille asetettujen vastuullisuuskäytänteiden noudattamisesta (Krause, 

Vachon ja Klassen 2009), jonka lisäksi monet yritykset ovat oivaltaneet, että 

toimittajien arviointi vastuullisuusasioissa voi tarjota yritykselle merkittävää 

kilpailuetua ja parhaimmassa tapauksessa parannusta tuotteiden laadussa ja 

organisaation tehokkuudessa. Myös mittaamiskäytänteiden yhdistäminen osaksi 

vastuullisen toimitusketjun hallintaa auttaa yrityksiä vastuullisuuden toteuttamisessa 

(Grosvold, Hoejmose ja Roehrich 2014) Tulevaisuudessa ne organisaatiot, jotka 

pystyvät turvaamaan resursseja ja vastaamaan ympäristövaatimusten haasteisiin 

tulevat olemaan niitä yrityksiä, jotka menestyvät. (Boone, Jayaraman ja Ganeshan 

2012, 5)  
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1.1 Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia, minkälaisia toimittaja-arviointiin liittyviä 

käytänteitä ja vaatimuksia suomalaisyrityksissä käytetään vastuullisen toimitusketjun 

varmistamiseksi. Tutkimus käsittelee ennen kaikkea vastuullisuuteen ja vastuullisen 

toimitusketjun hallintaan liittyvää kirjallisuutta ja aikaisempaa tutkimusta. Tämän 

lisäksi toimittajien arviointiin liittyviä menetelmiä käydään läpi ja pyritään löytämään 

tekijöitä, joiden avulla yritykset pyrkivät varmistamaan toimittajiensa ja tämän myötä 

myös koko toimitusketjunsa vastuullisuuden.  

 

1.2 Tutkimuskysymys             

Tutkimuksen tavoitteena on löytää niitä toimittaja-arvioinnin käytänteitä ja 

vaatimuksia, joiden avulla suomalaisyrityksissä pyritään varmistamaan 

toimitusketjujen vastuullisuus. Tutkimuksen pääkysymyksenä on näin ollen: 

      
“Millaisia toimittaja-arvioinnin käytänteitä ja vaatimuksia suomalaisyrityksissä 

käytetään vastuullisen toimitusketjun varmistamiseksi?”  

     
 
   

 1.3 Ongelmanasettelu ja rajaukset  

Vastuullisuuteen ja toimitusketjujen hallintaan liittyvä tutkimus on kannattavaa, sillä 

toimitusketjujen hallinta nähdään monimutkaisena, mutta erittäin ajankohtaisena 

aiheena. Näin ollen tutkimukseen kuuluvien yritysten tutkiminen voi auttaa 

ymmärtämään, miten toimittajia arvioidaan vastuullisuuden suhteen käytännössä ja 

miten monimutkaista toimitusketjun hallintaa ja erityisesti toimittajien arviointia 

toteutetaan tutkimukseen valituissa suomalaisyrityksissä.     

Tutkimus lähestyy tutkittavaa aihetta ostavan organisaation näkökulmasta, jonka 

lisäksi tutkimus on rajattu koskemaan suuria suomalaisyrityksiä, joiden hankintatoimi 

on kansainvälistä ja, joiden strategiassa vastuullisuus on määritelty tärkeäksi osa-

alueeksi. Tutkittavat yritykset ovat suuria pörssiyhtiöitä ja edustavat eri toimialoja. 

Lisäksi toimittaja-arviointi on aiheen laajuuden vuoksi rajattu käsittelemään 
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nimenomaan vastuullisuusasioihin liittyvää toimittajien arviointia, vaikka toimittaja- 

arviointia toteutetaan paljolti myös muiden tekijöiden arvioimiseksi.  

     

 1.4 Tutkimusmenetelmä  

Tutkimus on laadullinen ja tutkimuksen empiirinen osio perustuu neljän 

suomalaisyrityksen julkaisemiin vastuullisuusraportteihin ja vuosikertomuksiin. 

Yritykset on valittu vuoden 2018 Global 100 -listan perusteella. Listauksessa 

arvioidaan noin 6000 pörssiyhtiön toimintaa vastuullisuuden (ympäristö, sosiaalinen 

vastuu ja hallinto) perusteella. Viisi suomalaisista yritystä pääsi vuoden 2018 Global 

100 -listalle, joista neljä sijoittui 35 parhaan joukkoon. Nämä neljä yritystä olivat Neste, 

Nokia, Outotec ja Kesko. Yrityksiä yhdistävät kansainvälinen hankinta, 

vastuullisuuden suuri rooli strategiassa ja yritysten suuri koko. Tutkimusmenetelmästä 

ja käytetystä aineistosta tullaan kertomaan tarkemmin kappaleessa 4.1.  

 

1.5 Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoreettinen osio perustuu aikaisempaan tieteellisen kirjallisuuteen ja 

tutkimukseen. Teoreettinen viitekehys on esitelty kuviossa 1. Tutkimuksen taustalla 

vaikuttaa vastuullisuuden triple bottom line -käsite, jolla tarkoitetaan taloudellisen, 

ympäristöllisen ja sosiaalisen vastuullisuuden tasapuolista huomioimista (Portney 

2015,6). Toimittajien arviointi ja siihen liittyvät käytänteet ja vaatimukset voidaan 

nähdä osana vastuullista toimitusketjun hallintaa. Toimittaja-arvioinnin käytänteiden ja 

vaatimusten myötä pyritään varmistamaan koko hankintaketjun vastuullisuus kaikkien 

kolmen osa-alueen osalta. Toimittaja-arviointiin liittyviä käytänteitä ja vaatimuksia 

pyritään peilaamaan tutkimuksen empiriaosuuden tuloksiin.  
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Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

1.6 Kirjallisuuskatsaus        

Kuten aiemmin todettiin, vastuullisuutta ja erityisesti sen ympäristö- ja talous 

näkökulmaa on tutkittu tähän mennessä runsaasti. Viime vuosina vastuullisuuden 

sosiaalinen ulottuvuus on kuitenkin saanut myös paljon huomiota ja voidaankin todeta, 

että monet yritykset arvioivat toimittajiaan vastuullisuuden triple bottom line -

lähestymistavan mukaan. (Vahidi et al. 2018) Kyseisen idean alkuperäisen kehittäjän 

Elkingtonin (1997) mukaan käsitteellä tarkoitetaan vastuullista toimintaa, jossa 

sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset osa-alueet integroituvat osaksi yritysten 

liiketoimintaa. Viime aikaisten tutkimusten perusteella voidaan myös todeta, että 

vastuulliseen toimitusketjun hallintaan (Sustainable Supply Chain Management 

SSCM) liittyvien julkaisujen määrä on kasvanut huomattavasti. Tämän voidaan nähdä 

johtuvan yritysten ja sidosryhmien keskuudessa kasvaneesta tietoisuudesta ja 

huolestuneisuudesta ympäristöön liittyvistä asioista ja yritysten vastuullisuudesta. 

(Singh ja Trivedi 2016) 

         

Vaikka vastuullisuus ja vastuullinen hankintojen hallinta onkin noussut merkittäväksi 

tutkimusaiheeksi, niin konkreettisia vastuullisuuskäytänteitä, kuten esimerkiksi 

globaaleja ohjeistuksia ei olla pystytty muodostamaan (Hoejmose ja Adrien-Kirby 

2012).  Pagellin ja Shevchenkon (2014) mukaan tulevaisuudelle on myös tarve tutkia, 

Vastuullisuus

Vastuullinen 
toimitusketjun hallinta

Toimittaja-arviointi
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miten luoda vastuullisia hankintaketjuja ja erityisesti, millaisia uusia käytänteitä ja 

prosesseja niiden luomiseen tarvitaan.  

 

Myös toimittajien arviointia on tutkittu paljon, mutta toimittajien suoriutumista on 

pääasiassa mitattu aina hinnan, laadun ja toimitusten suhteen. Tästä johtuen 

esimerkiksi innovatiivisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvä arviointi on jäänyt 

vähäisemmälle huomiolle. (Caniato, Luzzini ja Ronchi 2014) Vastuullisen 

toimitusketjun kirjallisuudessa potentiaalisia toimittajia arvioidaan tyypillisesti 

laadullisilla kriteereillä, joiden edellyttämät tiedot määritellään subjektiivisesti 

asiantuntijoiden mielipiteiden ja kirjallisuuskatsauksen avulla (Vahidi et al. 2018). 

Vastuullisen toimitusketjun suorituskyvyn mittaaminen ei ole vähäpätöinen asia ja sen 

mittaamisen liittyvät monimutkaisuudet tunnetaan hyvin (Boone et al. 2012, 223). 

Nykyinen kirjallisuus osoittaakin, että erityisesti toimitusketjujen sosiaalista 

vastuullisuutta ei olla pystytty tutkimaan perusteellisesti ja tästä johtuen sosiaalisen 

suorituskyvyn arviointi on monimutkaistunut pääasiassa siksi, että sosiaalisen 

vastuullisuuden kvalitatiiviseen arviointiin kehitettyjä mittareita ja indikaattoreita ei ole 

olemassa (Popovic, Kraslawski, Barbosa-Povoa ja Carvalho 2017). Caniaton et al. 

(2014) tekemän tutkimuksen mukaan toimittajien vastuullisuutta mitataan vain 

kahdessa yhdeksästä yrityksessä, mikä viittaa siihen, että huolimatta tämänhetkisestä 

kiinnostuksesta aiheeseen, sitä ei olla pystytty vieläkään yhdistämään tai levittämään 

jokaiseen hankintojen suorituskyvyn hallintajärjestelmään.  

 

1.7 Määritelmät ja käsitteet 

 

Vastuullisuudella tarkoitetaan toimintaa, jossa sosiaalisen, ympäristöllisen ja 

taloudellisen vastuullisuuden osa-alueet integroituvat osaksi yrityksen liiketoimintaa 

(Elkington 1997).  

 

Toimitusketjulla tarkoitetaan integroitua valmistusprosessia, jossa raaka-aineet 

muunnetaan lopullisiksi tuotteiksi ja toimitetaan asiakkaille (Beamon 1998). 

Toimitusketjut nähdään nykyaikana koostuvan monien eri suhteiden verkostosta, 

jossa arvoa pyritään lisäämään ketjun jokaisessa vaiheessa. Nämä suhteet voivat 

muodostua tuotteiden, prosessien, yritysten tai teollisuuksien välille (Acquaye 2017). 

Suomenkielisessä kirjallisuudessa käytetään sekaisin toimitusketjun ja hankintaketjun 
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käsitteitä. Kumpikin käsite viittaa kuitenkin englanninkieliseen sanaan ”supply chain” 

ja johdonmukaisuuden vuoksi tutkimuksessa tullaan käyttämään sanaa toimitusketju. 

 

Vastuullinen toimitusketjun hallinta voidaan nähdä organisaation sosiaalisten, 

ympäristöllisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittamisena organisaation 

tärkeisiin liiketoimintaprosesseihin yrityksen pitkän aikavälin taloudellisen 

suorituskyvyn ja toimitusketjun parantamiseksi (Carter ja Rogers 2008). Gimenez, 

Sierra ja Rodon (2012) määrittelevät vastuullisen toimitusketjun hallinnan perustuvan 

yrityksen suunnitelmiin ja toimiin sisällyttää ympäristölliset ja sosiaaliset asiat osaksi 

toimitusketjun hallintaa parantaakseen yrityksen suoriutumista kaikilla kolmella 

vastuullisuuden osa-alueella.  

 

Toimittajien arvioinnilla viitataan usein ostavan organisaation suorittamiin 

arviointitoimenpiteisiin, joita toteutetaan toimittajien valitsemiseksi ja toimittajien 

kehittämiseksi (Iloranta ja Pajunen-Muhonen 2015, 261). Toimittaja-arvioinnin 

tarkoituksena on parantaa toimittajien kokonaisvaltaista suorituskykyä ja välttää 

toimitusketjuun liittyviä riskejä (Turker ja Altuntas 2014).  

 1.8 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu viidestä pääluvusta, joista ensimmäisenä on johdanto. Tässä 

luvussa käsitellään tutkimuksen aihetta ja tavoitteita, rajauksia, teoreettista 

viitekehystä sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja tutkimuksen kannalta 

merkittävimpien käsitteiden määrittelyä. Toinen luku käsittelee vastuullisuuteen ja 

vastuulliseen toimitusketjujen hallintaan liittyvää teoriaa. Kolmannessa ja viimeisessä 

teorialuvussa käydään läpi toimittajien arviointia ja siihen liittyviä käytänteitä ja 

vaatimuksia, joilla pyritään varmistamaan toimitusketjun vastuullisuus. Tämän jälkeen 

siirrytään tutkimuksen empiiriseen osioon, joka on toteutettu 

monitapaustutkimuksena. Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksessa käytetty 

tutkimusmenetelmä ja -aineisto, tutkimukseen valitut yritykset sekä empiriaosuuden 

tuloksia. Viidennessä luvussa käydään läpi tutkimuksen johtopäätöksiä ja tärkeimpiä 

tuloksia. Samalla pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita. 
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2. Vastuullinen hankinta 

 
Yrityksen toiminta ja taloudellinen tulos perustuu vahvasti yrityksen tekemiin 

hankintoihin. Hankinta voidaan nähdä hyvin laajana ja näkökulmasta riippuvaisena 

käsitteenä, jolloin sille ei voida muodostaa vain yhtä tiettyä määritelmää. Klassisen 

määritelmän mukaan hankinnan tavoitteena on kuitenkin “ostaa oikeanlaisia 

materiaaleja oikeaan määrään oikeasta lähteestä oikeaan paikkaan oikeaan aikaan 

oikeaan hintaan”. (Lysons ja Farrington 2006, 5-6) Weelen (2014, 5) mukaan 

hankinnat liittyvät yrityksen arvoketjussa käytettyjen panosten hankintaan. Näihin voi 

kuulua raaka-aineita, tarvikkeita ja muita kulutustavaroita sekä laitteita, kuten 

esimerkiksi koneita, toimistolaitteita ja rakennuksia.  

 

Vaikka hankinnan arvostus ja rooli organisaation sisällä eivät ole täysin vastanneet 

sitä, millaiset vaikutusmahdollisuudet toiminnolla on yrityksen kannattavuuteen ja 

kilpailukykyyn niin hankinnan roolia yhtenä yrityksen tärkeimmistä toiminnoista on 

kuitenkin korostettu jo viime vuosisadan alkupuolelta lähtien (Iloranta ja Pajunen-

Muhonen 2015, 177). Hankinnan ollessa jo itsessään merkittävässä roolissa yrityksen 

toiminnan kannalta on se erityisen haastavaa ja merkittävää kun siihen lisätään 

vastuullisuuden ulottuvuus.  

 

Monille yrityksille suurin mahdollisuus parantaa vastuullista toimintaa piilee juuri niiden 

omissa toimitusketjuissaan ja usein toimitusketjut ovat niin tärkeä osa liiketoimintaa ja 

tulevaa suuntausta, että yritykset yhdistävät entistä enemmän toimitusketjujensa 

vastuullisuutta osaksi kokonaisvaltaista liiketoimintastrategiaa (Lee ja Kashmanian 

2013). Lisäksi yrityksen imagoa ja brändiä vahingoittavat riskit kumpuavat yhä 

useammin yrityksen omasta hankintapohjasta. Hankintojen johto vastaa yrityksen 

hankintaverkoston hallinnasta ja hankintapohjaan liittyvistä riskeistä ja siten määritellyt 

periaatteet ja käytännöt, jotka liittyvät ostoihin ovat erittäin kriittisiä. (Kähkönen, 

Lintukangas, Hallikas ja Evangelista 2016) Hyvänä esimerkkinä toimii Nestle, jonka 

maine joutui todelliselle koetukselle vuonna 2010, kun Greenpeace toi esille, että 

yrityksen hankkima palmuöljy oli peräisin toimittajalta, joka muun muassa käytti 

lapsityövoimaa laitoksellaan. Lisäksi Greenpeace oli tyytymätön Nestlen hitaisiin 

toimiin asian parantamisen suhteen, jonka myötä Nestle joutui yhä suuremman 
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mediahuomion ja kriisin keskelle. (Coombs ja Holladay 2012) Kyseinen tapaus on 

hyvä esimerkki siitä, miten yritysten tekemät hankinnat ja erityisesti niissä 

epäonnistuminen vaikuttavat yrityksen imagoon ja sen myötä asiakkaiden 

ostokäyttäytymiseen. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään tarkemmin vastuullisuutta ja 

sen osa-alueita sekä vastuullista toimitusketjujen hallintaa.  

  2.1 Vastuullisuus 

Vastuullisuuden käsitteestä on olemassa useita eri tulkintoja. World Commission on 

Environment and Development (WCED) määrittelee vastuullisuuden “kehitykseksi, 

joka vastaa nykyajan tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä vastata 

heidän tarpeisiinsa”. (Portney 2015, 53) Määritelmä on kuitenkin haastava 

organisaatioille, sillä se ei kerro kuinka nykyisiä ja tulevia tarpeita voidaan yrityksissä 

tunnistaa ja tämän myötä määrittää teknologiaa ja resursseja kohtaamaan niitä. 

(Gimenez et al. 2012) Tarkempi vastuullisuuden määritelmää riippuu kontekstista ja 

aatteellisesta suuntautumisesta (Portney 2015,53). Suomenkielessä käytetään usein 

termejä yritysvastuu, kestävä kehitys, yrityksen sosiaalinen vastuu ja 

yhteiskuntavastuu kuvaamaan vastuullista toimintaa. Yrityksen johto voi itse päättää, 

mitä termiä käytetään kuvaamaan yrityksen vastuullista toimintaa. Kyseessä on siis 

niin sanotusti sopimuskysymys vastuullisuuden terminologiasta. (Juutinen ja Steiner 

2010, 20)   

 

Monista eri vastuullisuuden tulkinnoista huolimatta monet tutkijat ja organisaatiot ovat 

omaksuneet Elkingtonin luoman vastuullisuuden triple bottom line -lähestymistavan 

osaksi vastuullisuuden konseptia (Bals ja Tate 2016,16). Kyseisen määritelmän 

mukaan yritysten ei tarvitse ainoastaan sitoutua yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti 

vastuulliseen käyttäytymiseen vaan positiiviset taloudelliset hyödyt ovat myös osa 

prosessia (Gimenez et al. 2012). Carter ja Rogers (2008) ovat myös sitä mieltä, että 

triple bottom line -ajattelun avulla voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä ja kilpailullista 

etua pitkällä aikavälillä samalla, kun otetaan huomioon sosiaaliset ja ympäristölliset 

vaikutukset. 

 

Portneyn (2015, 6) mukaan olennaisinta on se, että vastuullisuus on kaikkien kolmen 

(taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen) osa-alueen tulosten saavuttamista 
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ilman, että yhden osa-alueen saavuttaminen vaatii toisen uhraamista. Osa-alueet ovat 

siis yhteydessä toisiinsa (Kuvio 2) ja kokonaisvaltainen vastuullisuus toteutuu vain 

kaikkien kolmen osa-alueen toteutuessa samanaikaisesti.  

 

 

 

 

Kuvio 2 Triple bottom line -ajattelutapa (Carter ja Rogers 2008) 

 

Vastuullisilla hankinnoilla tarkoitetaankin sitä, että ympäristövastuu sekä sosiaalinen 

ja taloudellinen vastuu huomioidaan toimittajan valinnassa, arvioinnissa ja tehtävässä 

yhteistyössä. Toimittajat ovat organisaatiolle tärkeä kilpailukyvyn mahdollistaja myös 

vastuullisuuden näkökulmasta. Samalla ne ovat riski vastuullisuudelle. (Nieminen 

2016, 150) Bals ja Tate (2016, 35) painottavat, että muutos yhdessä osa-alueessa 

aiheuttaa muutoksia myös muihin osa-alueisiin. Yrityksen tulee näin ollen kiinnittää 

huomiota jokaiseen osa-alueeseen ollakseen vastuullinen. 

 

Koska vastuullinen hankintojen johtaminen vaatii kaikkien kolmen osa-alueen 

huomioimisen ja triple bottom line -käsite kattaa nämä ulottuvuudet, tullaan 

tutkimuksessa puhumaan aiheesta yleisesti sanalla vastuullisuus. Vastuullisuus -

käsite pitää näin ollen sisällään taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen 

ulottuvuuden. Seuraavaksi esitellään kuitenkin kaikki ulottuvuudet vielä erikseen, jotta 

saadaan parempi kokonaiskuva vastuullisuuden osa-alueista. 

Taloudellinen

YmpäristöllinenSosiaalinen
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2.1.1 Ympäristöllinen ulottuvuus 

 

Ympäristölliset tavoitteet voidaan määritellä toimiksi ja päätöksiksi, jotka ovat 

välttämättömiä yrityksen negatiivisten ympäristövaikutusten lieventämiseksi 

(Evangelista, Colicchia ja Creazza 2017). Pakkausten ja jätteiden vähentäminen, 

ympäristöystävällisten tuotteiden kehittäminen sekä päästöjen vähentäminen 

tavaroiden kuljetuksessa ovat esimerkkejä ympäristövastuuseen liittyvistä toimista 

(Walker, Di Sisto ja McBain 2008). Kleindorfer, Singhal ja Van Wassenhove (2005) 

korostavat, että yritysten tulisi sisällyttää ympäristölliset huolenaiheet osaksi hankintaa 

ja erityisesti toimintoihin, kuten tutkimukseen ja suunnitteluun, laatuun, jakeluun, 

varastointiin sekä logistiikkaan ja kuljetukseen.  

 

2.1.2 Sosiaalinen ulottuvuus 

 

Liiketoimintaprosessien ulkoistamisen ja maailmanlaajuisesti hajanaisten 

tuotantolaitosten ansiosta sosiaaliset ongelmat ja ihmisoikeusrikkomukset eivät ole 

enää vain organisaation sisäinen ongelma vaan sen koko toimitusketjua koskeva uhka 

(Hofmann, Schleper & Blome 2018). Vastuullisuuden sosiaalinen ulottuvuus voidaan 

nähdä yhteiskuntavastuuna, jossa sosiaalista etua pyritään edistämään myös lain ja 

sidosryhmien asettamien vähimmäisvaatimusten lisäksi (Lee 2015). Tärkeässä 

roolissa yhteiskunnan kannalta ovat ihmisoikeudet, koulutus, työlainsäädäntö ja 

ihmisten terveys. Ongelmat liittyen esimerkiksi korruptioon, lapsityövoiman käyttöön 

tai työoikeuksien polkemiseen voidaan luokitella sosiaalisen vastuullisuuden 

suurimmiksi ongelmakohdiksi. (Bals ja Tate 2016, 36) Yrityksillä on ollut erityisen suuri 

merkitys sosiaalisen ulottuvuuden vakiintumisessa, sillä yritykset ovat pyrkineet 

olemaan avoimia yhteiskuntavastuuseen liittyvissä asioissa ja monet yritykset ovat 

ottaneet tavakseen julkaista yhteiskuntavastuuraportteja vuosittain (Carrol 2015). 

Ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu kuitenkin edelleen ja FIBS:in (2017) vuosittaisen 

tutkimuksen mukaan ihmisoikeudet ovat edelleen yksi vähiten olennainen 

vastuullisuusteema suomalaisyrityksissä aiheen ajankohtaisuudesta huolimatta.  
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2.1.3 Taloudellinen ulottuvuus 

 

Taloudellinen vastuullisuus merkitsee taloudellisten tavoitteiden saavuttamista 

samalla kun pyritään suojelemaan ympäristöä ja turvaamaan yhteiskuntaa (Varsei 

2016) Taloudellinen ulottuvuus voidaan nähdä myös ympäristöllisen ja sosiaalisen 

vastuun seuraamuksena. Ympäristöystävällisten käytäntöjen parantaminen voi johtaa 

esimerkiksi epäsuorien kustannusten alentamiseen ja näin ollen kilpailukyvyn 

parantumiseen. Toisaalta tiukkojen ympäristökäytäntöjen ylläpitäminen voi aiheuttaa 

yritykselle ylimääräisiä kustannuksia ja tämä aiheuttaa taloudellista taakkaa 

resurssien suhteen. (Gupta 2018) Gray ja Shadbegian (1993) toteavat, että tiukka 

ympäristönsuojelu voi vaikuttaa myös negatiivisesti yrityksen tuottavuuteen. 

Taloudellinen vastuu on kuitenkin tärkeässä roolissa, sillä omistajat ja sijoittajat sekä 

muut yrityksen sidosryhmät odottavat yrityksen tarjoavan heille oikeudenmukaisen 

tuoton, jonka lisäksi oikeudellinen vastuu selventää käyttäytymisen ja suorituskyvyn 

vähimmäistason (Carrol 2015). 

 

 

  2.2 Vastuullinen toimitusketjun hallinta  

 

Toimitusketjujen nähdään nykyaikana koostuvan monien eri suhteiden verkostosta, 

jossa arvoa pyritään lisäämään ketjun jokaisessa vaiheessa. Nämä suhteet voivat 

muodostua tuotteiden, prosessien, yritysten tai teollisuuksien välille. (Acquaye 2017) 

Toimitusketjun käsite on laajentunut arvoketjuksi, sillä ketjun peräkkäiset toiminnot 

halutaan nähdä myös lisäarvon eikä pelkästään operatiivisten kustannusten 

näkökulmasta (Iloranta ja Pajunen-Muhonen 2015, 339). Selvyyden vuoksi 

tutkimuksessa puhutaan kuitenkin toimitusketjuista, sillä tutkimuksessa käsiteltävät 

aiheet soveltuvat verkostoajattelun puitteisiin siinä missä perinteisempään 

toimitusketjumalliinkin.  

 

Toimitusketju voidaan nähdä integroituna valmistusprosessina, jossa raaka-aineet 

muunnetaan lopullisiksi tuotteiksi ja toimitetaan asiakkaille. Toimitusketjut jaotellaan 

usein myös tuotannon suunnittelu- ja varastonhallintaprosesseihin sekä jakelu- ja 

logistiikkaprosesseihin. (Beamon 1998) Kuviossa 3 esitelty malli on esimerkki 

toimitusketjun osapuolista ja rakenteista. Todellisuudessa toimitusketjut ja niiden 
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rakenteet vaihtelevat yritysten ja eri toimialojen kesken. Kuvio kuitenkin osoittaa, että 

toimitusketjut koostuvat usein monista eri tahoista, jotka ovat keskenään yhteydessä 

toisiinsa. Näin ollen vastuullisuuden varmistaminen koko toimitusketjun osalta ei ole 

yksinkertaista.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Kuvio 3 Esimerkki toimitusketjun rakenteesta (Beamon 1998) 

 

Yleensä toimitusketjut koostuvat kaikista niistä osapuolista, jotka ovat osallisina 

asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisessä, kuten esimerkiksi vähittäiskauppiaista, 

jakelijoista, tukkukauppiaista, ostajista, valmistajista sekä komponentti- ja raaka-

ainetoimittajista. Vastuullisista toimitusketjuista puhuttaessa huomio kiinnittyy 

kuitenkin pääasiassa valmistajiin ja raaka-ainesosien toimittajiin, sillä nämä osapuolet 

ovat vastuullisuuskäytäntöjen noudattamisen kannalta oleellisimpia. (Lee & 

Kashmanian 2013) Hofmann et al. (2018) mukaan toimitusketjujen loppupäässä 

toimivia osapuolia uhkaa erityisesti sosiaalisen vastuullisuuden ongelmat, sillä 

kyseiset osapuolet ovat näkyvämmin esillä sidosryhmille.   

 

Toimitusketjun hallinnalla (Supply Chain Management, SCM) viitataan tapaan, jolla 

materiaaliprosesseja hoidetaan yrityksen sisällä. Käsite pitää sisällään myös ulkoisten 

materiaalien prosessien hallinnan. (Weele 2014, 237) Toimitusketjun hallinta voidaan 

nähdä myös järjestelmällisen lähestymistavan mukaan koko toimitusketjun 

tarkasteluna, jossa tavaraliikennettä hallitaan toimittajista aina lopullisiin asiakkaisiin 

(Lysons ja Farrington 2006, 95).  

 

Toimittajat

t 

 Tuotanto   Varasto   Kuljetus  

 Jakelukeskus 

  Jälleenmyyjä 

Suunnittelu ja 

varastonhallinta 

Jakelu ja logistiikka 
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Vastuullinen toimitusketjun hallinta on perinteisen toimitusketjun hallinnan laajentuma, 

johon on lisätty ympäristölliset ja sosiaaliset tavoitteet (Varsei 2016). Gimenez et al. 

(2012) toteaa, että vastuullinen toimitusketjun hallinta perustuu yrityksen suunnitelmiin 

ja toimiin sisällyttää ympäristölliset ja sosiaaliset asiat osaksi toimitusketjujen hallintaa 

ja tämän myötä parantaa yrityksen suoriutumista kaikilla vastuullisuuden kolmella osa-

alueella. Vastuullinen toimitusketjun hallinta eroaa siis toimitusketjun hallinnasta siten, 

että vastuullisessa toimitusketjun hallinnassa huomioidaan kaikki kolme 

vastuullisuuden osa-aluetta, kun taas hankintaketjun perinteisessä hallinnassa 

keskitytään periaatteessa vain taloudelliseen osa-alueeseen. Hoejmose, Brammer ja 

Millington (2013) korostavat, että sosiaalisesti vastuulliset toimitusketjun kysymykset 

on yhdistettävä osaksi myös yrityksen strategiaa samalla, kun Pagell ja Wu (2009) 

huomauttavat, että vastuullisuustavoitteet tulisi integroida osaksi hankintojen 

jokapäiväistä hallintaa, jotta vastuullisia toimitusketjuja pystytään luomaan. 

Valitettavasti monet suuret yritykset kuitenkin vakuuttavat oman toimintansa olevan 

”vihreää” ja vastuullisuuden kuuluvan yrityksen ydinarvoihin, vaikka todellisuudessa 

niiden liiketoiminta voi olla hyvinkin kaukana väitetystä (Thiele 2013, 6). 

Vastuullisuutta pyritään siis myös hyödyntämään yritysten markkinoinnissa, vaikka 

todellisuudessa yritys ei toimisikaan vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti.  

 

Käytänteiden ja sääntöjen noudattaminen on usein ensimmäinen askel kohti 

vastuullista toimintaa. Tämän lisäksi yritys pyrkii samanaikaisesti vähentämään 

kustannuksia ja parantamaan tehokkuutta. Lopulta kyseiset toimet saattavat levitä 

myös yrityksen hankintatoimeen. (Lee ja Kashmanian 2013) Toisaalta myös 

toimitusketjuja muokkaamalla voidaan vastata paremmin vastuullisuusvaatimuksiin 

(Vahidi et al. 2018). Hollos, Blome ja Foerstl (2012) toteavat, että kasvattaakseen 

hankintojensa vastuullisuutta yrityksillä on kaksi vaihtoehtoa: valikoida ja hyväksyä 

ainoastaan vastuullisia toimittajia ja hylätä ne, jotka eivät pysty vastaamaan korkeisiin 

vastuullisuusvaatimuksiin tai tehdä yhteistyötä nykyisten ja uusien toimittajien kanssa 

saavuttaakseen paremman vastuullisuustason. Meixell ja Luoma (2015) toteavat, että 

hankintojen johtaminen tarjoaa arvokkaan tilaisuuden mukauttaa vastuullisuusajattelu 

koko yrityksen päätöksentekoprosessiin. Pagell ja Wu (2009) kuitenkin huomauttavat, 

että todellisuudessa täysin vastuullista toimitusketjua ei ole olemassa, sillä täysin 

vastuullinen toimitusketju ei tuottaisi lainkaan harmia luonnolle tai yhteiskunnalle 

samalla kun se pystyisi tuottamaan voittoa pitkällä aikavälillä ja jatkamaan 
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toimintaansa käytännössä loputtomiin. Jotkut yritykset ovat vain merkittävästi 

vastuullisempia kuin toiset, mutta eivät täysin vastuullisia.  

3. Toimittajien arviointi osana vastuullista liiketoimintaa 

 
Globaali kilpailu, suurille massoille räätälöiminen, korkeat asiakkaiden odotukset ja 

vaikeat taloudelliset olosuhteet pakottavat yritykset turvautumaan entistä enemmän 

ulkopuolisiin toimittajiin, jolloin ensisijaisena tavoitteena on pyrkiä vastaamaan 

yrityksen kasvaviin prosesseihin ja toimintoihin (Simic, et al. 2017). Tämä tekee 

toimittajien arvioinnista, valinnasta ja jatkuvasta mittaamisesta strategisesti tärkeitä 

toimintoja (Monczka et al. 2005, 207).  

 

Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2015, 261) toteavat, että toimittaja-arviointia 

toteutetaan periaatteessa kahdessa tarkoituksessa: toimittajan valitsemiseksi ja 

toimittajan kehittämiseksi. Arvioinnin keinot ja menetelmät ovat molemmissa 

tapauksissa olennaisilta osin samoja. Turker ja Altuntas (2014) näkevät, että 

toimittaja-arvioinnin tarkoituksena on parantaa toimittajan kokonaisvaltaista 

suorituskykyä ja välttää toimitusketjuun liittyviä riskejä. Hankintoihin liittyvä arviointi on 

tärkeää monesta syystä. Ensinnäkin arviointi voi merkittävästi parantaa toimittajan 

suorituskykyä, jonka lisäksi se auttaa ostavaa organisaatiota toimittajien 

säilyttämiseen tai vaihtamiseen liittyvässä päätöksenteossa. (Lysons ja Farrington 

2006, 384) Toiseksi toimittajien arviointi on tärkeä osa toimitusketjun hallintaa, sillä 

toimittajien suoriutuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä yrityksen sitoutumiseen ja 

suoriutumiseen (Simic et al. 2017). Näin ollen voidaan todeta, että toimittaja-

arvioinnilla voidaan olennaisesti vaikuttaa yrityksen toimitusketjun hallintaan ja sen 

myötä vastuullisuuden toteutumiseen.  

 

3.1 Vastuullisuuden arviointi 

 

Toimittaja-arviointia toteutetaan pääasiassa hinnan, laadun ja toimitusaikojen 

suhteen, jolloin innovatiivisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvä arviointi on jäänyt 

vähäisemmälle huomiolle (Caniato et al. 2014) Kirjallisuuden perusteella voidaan 

todeta, että potentiaalisia toimittajia arvioidaan vastuullisuuden perusteella tyypillisesti 
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kriteereillä, joiden edellyttämät tiedot ovat määritelty subjektiivisesti tai 

asiantuntijoiden ja kirjallisuuden perusteella (Vahidi et al. 2018).  

 

Hankinta nähdään pääasiassa säästämisen lähteenä ja palveluntarjoajana, mutta 

strategista panosta joustavuuden, innovoinnin ja vastuullisuuden suhteen sille ei usein 

aseteta. Tämä saattaa Caniaton et al. (2014) mukaan johtua siitä, että kyseisten 

ominaisuuksien suorituskykyjen määritelmät ovat uusia ja moniulotteisia jolloin niiden 

arviointiin liittyy myös haasteita. Toinen suuri toimittaja-arvioinnin haaste liittyy 

monikansallisten yritysten toimittajien sijaintiin ulkomailla ja tarkemmin ottaen 

kehitysmaissa. Pitkän välimatkan vuoksi toimittajien valvominen on vaikeaa, jonka 

lisäksi kulttuuriset erot tekevät ongelmasta yhä monimutkaisemman. (Wu, Li, Gou ja 

Gu 2017) Lisäksi toimittajien arviointi saattaa olla aikaa vievää ja kallista toimintaa, 

jolloin toimittajien arvioinnin pitäisi olla valikoivaa. Toimittajien arviointi pidetään 

kuitenkin välttämättömänä silloin, kun yrityksen hankinta on globaalia. (Lysons ja 

Farrington 2006, 375)  

 

Ympäristöasioihin liittyvä toimittajien arviointi keskittyy usein ympäristörikoksiin, 

vaarallisten ja myrkyllisten jätteiden käsittelyyn, kierrätyksen hallintaan sekä ISO 

14000 -sertifikaatin käyttöön ja otsonikerrosta heikentävien aineiden valvonnan 

kontrolliin (Monczka et al. 2005, 218). Sosiaalisen vastuullisuuden arviointi ja 

mittaaminen on sen sijaan haastavampaa, sillä arviointi keskittyy usein esimerkiksi 

saastuttamiseen, lapsityövoiman käyttöön ja tuoteturvallisuuteen. Näihin kysymyksiin 

liittyviä toimia ei voida mitata samanlaisia perinteisiä indikaattoreita hyödyntäen, joita 

käytetään taloudellisten, kuten esimerkiksi sijoitetun pääoman tuoton, mittaamiseen. 

(Wu et al. 2017) Muun muassa ihmisoikeusvaikutusten arviointiin liittyy käytännössä 

monia ongelmallisia tilanteita, joita ovat erityisesti erilaiset oikeuksien tai intressien 

ristiriidat. Esimerkiksi naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien rajoittamista perustellaan 

varsin usein uskontoon tai kulttuuriin liittyvillä argumenteilla. (FIBS 2016) Popovic et 

al. (2017) toteaakin, että toimitusketjujen monimutkaisuus ja suhteellisen laiminlyöty 

sosiaalisen vastuullisuuden ulottuvuus tekevät toimitusketjujen sosiaalisen 

vastuullisuuden arvioinnista haastavaa, jonka lisäksi kvantitatiivisten sosiaalisen 

vastuullisuuden indikaattoreiden kehittäminen on ollut haasteellista. 
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3.2 Toimittaja-arvioinnin käytänteet vastuullisuuden varmistamiseksi 

 
Yritysten vastuullisuuden toteutuminen on suoraan riippuvainen toimittajille 

asetettujen käytänteiden noudattamisesta (Krause et al. 2009), ja siksi toimittajia 

tulisikin arvioida vastuullisuuden suhteen tehokkaasti. Grimm, Hofstetter ja Sarkis 

(2016) toteavat, että toimittajien myöntyminen yrityksen vastuullisuusstandardeihin 

voidaan varmistaa toimittaja-arvioinnin ja -yhteistyön avulla. Toimittaja-arvioinnin 

tärkeimpinä elementteinä voidaan nähdä: eettisiin ohjeistoihin sitoutuminen, 

sertifikaattien vaatiminen toimittajilta, vastuullisuuskriteereihin perustuva arviointi sekä 

toimittajien monitorointi ja auditointi (Brammer, Hoejmose ja Millington 2011). Kuvioon 

4 on koottu kirjallisuudessa käsiteltävät toimittaja-arvioinnin käytänteet ja vaatimukset, 

jonka jälkeen ne esitellään tarkemmin vielä omissa alaluvuissaan. 

 

 

 

Kuvio 4. Toimittaja-arvioinnin käytänteet ja vaatimukset kirjallisuudessa 

 

 

 

 

Toimittaja-arvioinnin 
vastuullisuuskäytänteet ja 
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Code of 
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ohjeisto

Sertifikaatit Standardit

ISO 14001 
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SA 8000
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Auditointi



 17 

3.2.1 Due diligence -ennakkoselvitys 

 

Huolellisuusperiaatteella eli ennakkoselvityksellä (Due diligence) viitataan 

lähestymistapaan, jolla kerätään sisäistä ja ulkoista tietoa muun muassa yrityksen, 

sen toimialan, taloudellisen tilanteen, asiakkaiden sekä toimittajien suhteen. 

Olennaista on se, että toimitusketjun loppupään tietoja jaetaan aina alihankkijoille asti. 

(Hofmann et al. 2018) Tilanteissa, joissa on syntynyt negatiivisia vaikutuksia, voidaan 

vastuuta punnita sen mukaan, onko taho toiminut tilanteessa huolellisesti vai ei. 

Kyseessä ei ole pelkästään vaikutusten ja riskien arviointia vaan myös arvioinnin 

tulosten integroimista yrityksen toimintoihin ja siitä raportoiminen. (FIBS 2016) 

Huolellisuusperiaate keskittyy maksimaaliseen avoimuuteen ja ylittää näin ollen 

tavanomaiset riskienhallinnan lähestymistavat, jotka keskittyvät välittömien vahinkojen 

estämiseen (Hofmann et al. 2018). Huolellisuusperiaatteiden sisältö ja niiden käyttö 

vaihtelee toimialojen ja yritysten kesken. 

 

3.2.2 Code of Conduct -ohjeisto 
 
Code of Conduct -ohjeistot ovat työkaluja, joiden avulla pyritään varmistamaan 

toimittajien mukautuminen lakeihin, säännöksiin ja standardeihin. Toisin sanoen 

ohjeistot määrittelevät vähimmäisvaatimukset, joita yrityksellä on sen toimittajilleen. 

Ohjeistot voidaan jakaa laajempiin kategorioihin, kuten työ-, ympäristö-, terveys- ja 

turvallisuuskategorioihin sekä etiikkaan ja hallintajärjestelmiin. (Lee & Kashmanian 

2013) Toimittajien noudattamista ja sitoutumista ohjeistoihin voidaan pitää yhtenä 

tärkeimpänä vastuullisen toimitusketjun hallinnan tehtävänä vähentää riskejä ja 

parantaa toimittajien suorituskykyä. Ohjeistoja voidaan käyttää myös toimittajien 

sosiaalisten ja ympäristöllisten kriteerien asettamiseksi. (Turker & Altuntas 2014) 

Toimittajien väitteiden uskottavuuden arvioimiseksi ei kuitenkaan riitä se, että 

luotetaan toimittajien sanaan vaan useimmissa tapauksissa ostavan organisaation 

tulee myös konkreettisesti auditoida toimittajiaan (Jiang 2009).  
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3.2.3 Vastuullisuusvaatimukset toimittajille 
 
 
Organisaatiot kohtaavat usein vaikeuksia työ- ja ympäristösäännösten 

täytäntöönpanossa toimitusketjujen alkupäässä ja siksi maailmalaajuisten 

sertifikaattien, kuten ISO-standardien käyttö nähdään yhtenä ratkaisuna tietoisuuden 

lisäämiseen ja toimittajien toimintatapojen muutoksiin (Wrana & Revilla Diez 2018). 

Standardisoinnilla tarkoitetaan yhteisten toimintatapojen laatimista, joilla pyritään 

suojelemaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpottamaan kotimaista ja kansainvälistä 

kauppaa. Kuka tahansa voi hankkia ja käyttää standardeja. (Suomen 

Standardisoimisliitto 2018) Globaalilla tasolla standardit kehittää ja julkaisee 

kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO (International Organization for 

Standardization). ISO ei kuitenkaan myönnä minkäänlaisia sertifikaatteja, sillä ne on 

haettava kolmannelta osapuolelta. Sertifikaatilla tarkoitetaan todistusta, jonka mukaan 

kyseinen tuote, palvelu tai järjestelmä täyttää erityiset vaatimukset, kuten esimerkiksi 

ISO -standardin. (ISO 2018) Seuraavaan taulukkoon (taulukko 1) on koottu yleisimpiä 

vastuullisuuden kannalta merkityksellisiä kansainvälisiä standardeja. 

 

Taulukko 1. Yleisimmät vastuullisuusstandardit  

 

ISO 14001 

Ympäristönsuojelu 

 

 

SFS-EN ISO 14001 
(2015) 

Maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, joka auttaa 

organisaatiota parantamaan ympäristönsuojelutasoa sekä 

osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa. Standardi on 

tehty riittävän joustavaksi, jotta sitä voidaan soveltaa minkä 

tahansa tyyppiseen ja kokoiseen organisaatioon sekä 

yksityisellä että julkisella sektorilla. 

ISO 9001 

Laadunhallinta 

 

 

SFS-EN ISO 9001 
(2001) 

Laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia käsittelevä 

standardi, joka korostaa erityisesti organisaation 

toimintaympäristöä, riskilähtöisyyttä ja laadunhallinnan 

periaatteita. Tavoitteena on tarjota ohjeita ja työkaluja 

organisaatioille, jotka haluavat varmistaa, että tuotteet ja 

palvelut täyttävät jatkuvasti asiakkaiden vaatimukset. 
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ISO 26000 

Yhteiskuntavastuu 

 

 

SFS-ISO 26000 
(2010) 

Standardi soveltuu käytettäväksi kaiken tyyppisissä 

organisaatioissa niin teollisuusmaissa kuin kehittyvissä 

maissakin. Standardi käsittelee yhteiskuntavastuun 

terminologiaa ja periaatteita, yhteiskuntavastuun 

tunnistamista, sidosryhmien osallistamista sekä 

yhteiskuntavastuun ydinaiheita. Tämä standardi ei 

kuitenkaan sovellu käytettäväksi sertifioinnissa. 

SA8000 

Sosiaalinen vastuu  

 

 

 

Kansainvälinen sertifiointistandardi, joka auttaa 

organisaatioita kehittämään, ylläpitämään ja noudattamaan 

yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä menettelytapoja 

työpaikoilla. Standardi keskittyy siis erityisesti 

työolosuhteiden huomioimiseen. 

 

OHSAS 18001 

Työterveys ja -

turvallisuusjärjestelmä 

Standardi määrittelee työterveys- ja työturvallisuus -

järjestelmää koskevat vaatimukset, joiden avulla 

organisaatio voi hallita riskejä ja parantaa toiminnan 

tasoaan. Standardi on arvostettu kansainvälisesti erityisesti 

rakennusalalla ja teollisuudessa. 

 

Standardit ja sertifikaatit vaihtelevat luonnollisesti toimialojen kesken. Esimerkiksi 

elintarviketeollisuudessa vaaditaan erilaisia standardeja kuin kaivostoiminnassa. 

Edellä mainitut standardit ovat kuitenkin kansainvälisesti tunnettuja ja yleisiä 

standardeja, joiden noudattaminen ja vaatiminen toimittajilta voidaan nähdä 

välttämättömänä vastuullisen liiketoiminnan kannalta.  

 
 
3.2.4 Toimittajien valvonta   
 
Globaalien toimittajien myötä organisaation toimitusketjuista tulee maantieteellisesti 

hyvinkin hajanaisia, jolloin toimitusketjujen valvontaa tulisi myös lisätä. Tämä 

edellyttää erilaisten monitorointi -ja auditointijärjestelmien toteuttamista, jotta voitaisiin 

varmistua siitä, että toimittajat noudattavat tiukkoja toimitus- ja 

vastuullisuusvaatimuksia (Andersen ja Rask 2003). Toimittajia tulisi monitoroida ja 

auditoida jatkuvasti, sillä ne nähdään vastuullisen toimitusketjun hallinnan tärkeimpiä 

toimintoina ja niiden avulla pystytään välttämään riskejä, parantamaan 

toimitusketjujen tehokkuutta ja asettamaan selkeitä kriteereitä tavarantoimittajille 

(Turker ja Altuntas 2014). Kuten aiemmin jo todettiin, toimittajien arviointi on usein 

melko kallista ja aikaa vievää, joten organisaatioiden voi olla hankalaa tai jopa 

mahdotonta valvoa kaikkia toimittajiaan tehokkaasti. Näin ollen organisaation tulisi 
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määritellä vastuullisuuden toteutumisen kannalta kriittisimmät toimittajat ja keskittyä 

erityisesti niiden valvomiseen. Kriittiset toimittajat voivat olla esimerkiksi niitä, joiden 

panokset ovat välttämättömiä tuotannon jatkuvuuden kannalta tai niitä, jotka ovat 

erityisen alttiita taloudellisille, sosiaalisille tai ympäristöllisille riskeille. Lisäksi 

toimittajien sijainti maissa, joissa on esimerkiksi heikot sääntelyjärjestelmät voivat 

vaikuttaa niiden kriittisyyteen. (Lee ja Kashmanian 2013) 

 

Monitorointi on usein vapaamuotisempaa valvontaa, jossa jatkuvasti tarkkaillaan 

toimittajien suoriutumista ja kehitystä (Brammer et al. 2011). Monitorointia voi suorittaa 

monella eri tavalla ja yritysten käyttämien metodien välillä on nähty paljon vaihtelua. 

Monitorointia voi suorittaa esimerkiksi kyselyiden, tarkastuksien, erilaisten arviointien 

sekä auditointien muodossa. (Morali ja Searcy 2013) Näin ollen auditointi voidaan 

nähdä myös monitoroinnin osana. Brammer et al. (2011) muistuttavat, että liian 

intensiivinen monitorointi voi kuitenkin heikentää luottamusta ja sitoutumista ostajan 

ja toimittajan välillä. 

 

Useimmiten toimittajia seurataan erilaisten auditointien avulla, jolloin pyritään 

varmistamaan, että toimittajat toimivat Code of Conduct -toimintaohjeiden mukaisesti 

ja noudattavat lakeja. Auditoinnit voivat perustua erilaisiin kyselyihin, tarkastuksiin tai 

vierailuihin tuotantolaitoksilla. Toimittajilla on yleensä vain vähän valtaa neuvotella 

siitä, miten auditoinnit toteutetaan ja toimittajien odotetaan vastaavan ostavan 

organisaation vaatimuksiin auditointien aikana. (Helin ja Babri 2015) Auditoinnit tulisi 

aina suorittaa monitasoisissa tiimeissä, joissa jokainen tiimin jäsen voi arvioida 

toimittajaa oman asiantuntemuksensa perusteella. Tiimiin tulisi kuulua ainakin yksi 

kokeneempi ostaja sekä laatu- ja tuotantotekniikan asiantuntija. (Lysons ja Farrington 

2006, 381) Vastuullisuutta arvioitaessa tulisi tiimiin luonnollisesti kuulua myös henkilö, 

joka pystyy arvioimaan esimerkiksi vaadittavien työolosuhteiden toteutumista tai 

ympäristöstandardien noudattamista. Jiang (2009) kuitenkin huomauttaa, että liian 

usein auditoinnin päättyessä tarkastajat lähtevät tehtailta pitkän ongelmalistan 

kanssa, mutta kyseisiä ongelmakohtia ei kuitenkaan yritetä ratkaista yhdessä 

toimittajien kanssa tarjoamalla apua tai tukea tarvittavien muutosten tekemisessä.  
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4. Toimittajien arviointi suomalaisyrityksissä  

 

Tämä luku käsittelee tutkimuksen aihetta empirian pohjalta. Ensimmäisessä 

alaluvussa esitellään käytettyä tutkimusmenetelmää ja -aineistoa, jonka jälkeen 

esitellään lyhyesti tutkimukseen valitut yritykset. Lopuksi käydään läpi 

tutkimusaineistosta kerättyä dataa ja esitellään tutkimuksen tuloksia.  

 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja aineisto    

      
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Kvalitatiivista 

tutkimusta on vaikea määritellä selvästi, koska sillä ei ole teoriaa, täysin omia 

metodeja eikä paradigmaa, joka olisi vain sen omaa. (Metsämuuronen 2000, 9) 

Tutkimuksen empiriaosuus toteutetaan monitapaustutkimuksena 

sisällönanalyysimenetelmää hyödyntäen. Tapaustutkimuksella tarkoitetaan 

tutkimusta, jossa tutkitaan muutamaa tai yhtä tarkoituksella valittua tapausta - usein 

yritystä. Tapaustutkimus kuuluu yleisimpiin liiketaloustieteellisen tutkimuksen 

menetelmiin. (Koskinen, Alasuutari ja Peltonen 2005, 154) 

Sisällönanalyysimenetelmää hyödyntäen tutkimusaineistosta eli yritysten 

vastuullisuusraporteista pyritään keräämään ja lajittelemaan pätkiä sen perusteella, 

mitä toimittaja-arvioinnin käytänteitä yrityksissä käytetään toimittajien vastuullisuuden 

varmistamiseksi ja miten vastuullisia toimitusketjuja pyritään hallitsemaan yrityksissä. 

Aineiston sisällöllinen analyysi alkoi aineiston sisäistämisestä ja ajattelutyöstä eli 

teoretisoinnista. Tämän jälkeen aineistoa on lähdetty karkeasti luokittelemaan ja 

jakamaan teemoihin. Luokittelu ja teemoihin jakaminen tapahtui kirjallisuudesta esiin 

nousseiden toimittaja-arvioinnin käytänteiden ja vaatimusten perusteella. Luokittelun 

jälkeen aineistoa on pyritty tarkastelemaan hieman tarkemmin. Ilmiöiden 

esiintymistiheyttä sekä yritysten välisiä poikkeuksia ja yhtäläisyyksiä on pyritty 

tunnistamaan. Aineiston analyysin perusteella on näin ollen saatu vastauksia 

tutkimuskysymykseen, jonka jälkeen analyysin tulokset on siirretty laajempaan 

tarkastelukehikkoon tulkinnan ja johtopäätösten myötä.   

 

Tutkimuksen primääriaineistona toimii valittujen suomalaisyritysten (Neste, Nokia, 

Outotec ja Kesko) vastuullisuusraportit ja vuosikertomukset vuosilta 2016-2018. 
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Lisäksi sekundääriaineistona käytetään kyseisten yritysten nettisivuilta löytyviä 

vastuullisuusosioita, ohjeistuksia ja raportteja täydentämään tutkimuksen 

primääriaineistoa. Koska kaikki yritykset ovat sijoittuneet Global 100 -listalle on 

yritysten vastuullisuusraporttien käyttö empiria-aineistona perusteltua, sillä yritykset 

ovat palkittuja vastuullisesta toiminnasta ja sen raportoinnista. Vastuullisuusraporttien 

avulla on tarkoitus löytää vastauksia tutkimuskysymykseen.  

 

    

4.2 Case -yritykset 
 

 

Neste Oyj on suomalainen öljynjalostusyhtiö ja maailman suurin uusiutuvan dieselin 

tuottaja. Vuoden 2018 Global 100 -listalla Neste sijoittui toiseksi ja se on yhtiön 

kaikkien aikojen paras tulos. Nesteen liiketoiminnallina tavoitteina on olla Itämeren 

alueen johtava polttoaineratkaisujen tarjoaja ja kasvaa uusiutuviin raaka-aineisiin 

perustuvilla globaaleilla markkinoilla. Nesteen kolme liiketoiminta-aluetta ovat 

öljytuotteet, uusiutuvat tuotteet ja marketing & services. Nesteen visiona on luoda 

vastuullisia vaihtoehtoja joka päivä. (Neste 2018a)  

 
Outotec Oyj on suomalainen teknologia-alan yhtiö, joka keskittyy enemminkin 

suunnittelu- ja asiantuntijatyöhön kuin tuotteiden valmistamiseen. Outotec sijoittui 

vuoden 2018 Global 100 -listalla sijalle viisi. Outotecin liiketoiminta alueet ovat 

mineraalien jalostus, metalli, energia ja vesi sekä palvelut. Outotec ostaa valtaosan 

tuotteidensa valmistuksesta alihankintana ja tekee itse vain avainkomponentit. 

(Outotec 2018a) Tämä tarkoittaa siis sitä, että yrityksen hankinnoilla on erityisen 

merkittävä rooli yhtiön menestymisen ja vastuullisuuden kannalta.   

 

Nokia Oyj on suomalainen globaalisti toimiva tietoliikennealan yhtiö, joka tarjoaa 

muun muassa teknologiakehitys-, verkkoinfrastruktuuri- ja lisensointipalveluita. 

Vuoden 2018 Global 100 -listalla Nokia on sijoittunut sijalle 35. Nokia on globaali 

johtaja verkottuneen maailman teknologioiden kehittämisessä ja sen henkilöstö 

koostuu 160:sta eri kansallisuudesta ja yritys toimii yli sadassa maassa. (Nokia 2018b) 

 
Kesko Oyj on suomalainen kaupan alan palveluyritys, jolla on kolme toimialaa: 

päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä autokauppa. 

Kesko sijoittui vuoden 2018 Global 100 -listan sijalle 31 ja on samalla kaupan alan 
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yrityksistä maailman vastuullisin. Yrityksen missionsa on luoda vastuullisesti 

hyvinvointia kaikille sidosryhmille ja koko yhteiskunnalle. (2018a) 

 

4.3  Vastuullinen toiminta osana yritysten menestystä  

 

Vastuullisuus ja sen rooli jokapäiväisessä liiketoiminnassa näkyy jokaisen neljän 

yrityksen kohdalla merkittävästi. Jokainen yritys raportoi vastuullisuudestaan yrityksen 

vuosikertomuksissa ja erillisissä vastuullisuusraporteissa. Vastuullisuusraportointi on 

läpinäkyvää ja perustuu GRI:n (Global Reporting Initative) Sustainability Reporting 

Standards -ohjeistoon sekä EU:n ja Suomen kirjanpitolain mukaiseen raportointiin.  

 

Nesteellä vastuullisuus on luokiteltu keskeiseksi osaksi yrityksen jokapäiväistä 

liiketoimintaa ja yritys tavoitteleekin kestävää kasvua tarjoamalla vastuullisesti 

tuotettuja ja ilmastonmuutosta ehkäiseviä ratkaisuja. (Neste 2017a) Outotec (2018a) 

määrittelee vastuullisuuden yhtiön toiminnan ytimeksi ja sen tavoitteena on auttaa 

asiakkaita luomaan älykkäintä arvoa luonnonvaroista ja työskentelemään heidän 

kanssaan löytääkseen vastuullisimmat ratkaisut veteen, energiaan, mineraaleihin ja 

koko arvoketjun käsittelyyn liittyen aina malmista metalleihin asti. Keskolla 

vastuullisuus näkyy erityisesti tuotevalikoimassa, hankinnoissa sekä energian 

käytössä (Kesko 2018a). Nokia (2018a) luettelee vastuullisuustyön pääperiaatteiksi 

ihmisten arvostamisen, ympäristön suojelemisen, teknologian hyödyntämisen 

ihmisten ja ympäristön hyväksi sekä yhdessä tekemisen muutosten 

aikaansaamiseksi.  

 

Lisäksi motiivit, jotka ajavat yritysten vastuullisuutta eteenpäin ovat yritysten kesken 

hyvin samankaltaisia. Outotec (2017a) mainitsee vuoden 2016 

vastuullisuusraportissaan, että vastuullisen teknologian ja palveluiden kehittäminen 

asiakkaille auttaa vähentämään asiakkaiden ekologista jalanjälkeä, jonka lisäksi yritys 

haluaa kehittää vahvoja yhteisiä arvoja sekä yhtenäisen hallintorakenteen. Neste 

(2017, 22) tunnistaa roolinsa oman alan kansainvälisenä edelläkävijänä ja tiedostaa 

näin ollen oman vastuunsa uusiutuvien ratkaisujen tarjoajana ja vastuullisesti 

tuotettujen raaka-aineiden jalostajana. Nokia (2017,10) korostaa vuoden 2016 People 

& Planet -raportissaan, että globaalien haasteiden ratkaiseminen on yritykselle 
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velvollisuus, joka kuitenkin vaatii läheistä yhteistyötä muun muassa asiakkaiden, 

toimittajien ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Kesko (2018b) taas näkee vastuullisuuden 

korkean tason yhteiskunnallisten positiivisten vaikutusten lisäksi kilpailukeinona ja 

näin ollen sen toimintaperiaatteet ylittävät usein myös lainsäädännön ja sopimusten 

vähimmäisvaatimukset. Suurimpina motiiveina vastuulliselle toiminnalle kaikkien 

neljän yrityksen kohdalla voidaan kuitenkin nähdä olevan sidosryhmien asettama 

paine sekä lainsäädännön ja kansalaisjärjestöjen asettamat vaatimukset. Nesteen 

(2017, 21) vuoden 2016 vuosikertomuksessa mainitaan muun muassa seuraavaa: 

”Ulkopuolisten tahojen odotukset yritysten toiminnan vastuullisuudelle kasvavat ja 

olemme nähneet tämän kehityksen erityisen selvästi sijoittajien ja analyytikkojen 

piirissä. Myös lainsäädäntö edellyttää yrityksiltä tarkempaa vastuullisuuden 

raportointia.” 

 

Taulukkoon 2 on koottu yrityskohtaisesti jokaisen vastuullisuus osa-alueen tärkeimpiä 

toimintoja ja tavoitteita. Yritykset näkevät kirjallisuuden tavoin vastuullisuuden kolmen 

eri osa-alueen yhdistymisenä, jolloin huomiota pyritään kiinnittämään tasapuolisesti 

jokaiseen osa-alueeseen. Muista yrityksistä poiketen Kesko pitää raportoinnissaan 

erityisesti sosiaalista ulottuvuutta keskiössä. Taloudellisen vastuullisuuden suhteen 

jokainen yritys näkee sidosryhmille tarjoaman hyödyn tärkeänä. Ympäristöllisten 

vaikutusten suhteen jokainen yritys kiinnittää huomiota erityisesti 

energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja päästöjen vähentämiseen. 

Sosiaalinen vastuullisuus merkitsee yrityksille erityisesti työolosuhteiden, 

turvallisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumista. 

 

Yritysten vastuullisuusraporteista nousee esille myös yritysten lyhyen ja pitkän 

aikavälin tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta. Esimerkiksi Outotec (2017a) 

asetti vuonna 2015 pidemmän aikavälin tavoitteekseen kaikkien merkittävien 

toimittajien myöntymisen yrityksen toimittaja politiikkaan (Supplier Policy) vuoteen 

2020 mennessä. Tavoite täyttyi kuitenkin jo ennen tätä, jonka myötä yritys asetti 

itselleen uuden pidemmän aikavälin tavoitteen toimitusketjujen kehittämisen ja 

auditoinnin suhteen. Neste asetti vuonna 2016 lyhyen aikavälin tavoitteekseen koko 

konsernia koskevan ihmisoikeusriskien arvioinnin ja tavoite saavutettiin tavoiteajan 

sisällä. Pidemmän aikavälin tavoitteena Nesteen toimitusketjuissa tulisi kunnioittaa 
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ihmisoikeuksia ja yrityksellä tulisi olla käytössä myös menetelmät rikkomusten 

tunnistamiseksi ja korjaamiseksi. (Neste 2017) 

 

Taulukko 2. Vastuullisuuden tärkeimmät toiminnot ja tavoitteet suomalaisyrityksissä 

(Neste 2018b, Outotec 2017a, Nokia 2017 & Kesko 2018c) 

  

 

 

NESTE 

 

 

 

OUTOTEC 

 

 

 

NOKIA 

 

 

 

KESKO 

 

 
TALOUS  

Taloudellinen hyöty 

sidosryhmille 

Taloudellinen 

hyöty 

sidosryhmille 

Taloudellinen suora 

hyöty sidosryhmille 

 

Epäsuora 

taloudellinen hyöty 

innovaatioiden ja 

teknologian kautta 

 

 

Taloudellinen 

suora hyöty 

sidosryhmille 

 

Epäsuora 

taloudellinen 

hyöty 

 

 

 
YMPÄRISTÖ 

Uusiutuvat raaka-

aineet 

 

Resurssitehokkuus 

 

Ilmastonmuutos 

 

Luonnon ja sen 

monimuotoisuuden 

suojeleminen 

 

Liikenteen päästöjen 

vähentäminen 

 

Uusiutuva energia 

 

Energiatehokkuus 

 

Kierrätys 

 

Päästöt (Co2) 

 

Veden 

energiatehokas 

käyttö 

 

Vastuullinen 

tuotetarjonta 

 

 

Tuotteiden 

energiatehokkuus 

 

Energiatehokkuus 

 

Ympäristövaikutusten 

vähentäminen 

 

Päästöt 

 

Ympäristöystävälliset 

tuotteet 

 

Uusiutuva energia 

 

Energiatehokkuus 

 

Aurinkovoima 

 

 

Päästöt 

 

Ruokahävikki  

 

 

 
YHTEIS-

KUNTA 

Häiriötön toiminta ja 
turvallisuus 

 

Ihmisoikeudet 

 

Oikeudenmukainen/ 

tasa-arvoinen 

työllistäminen 

 

Yrityskansalaisuus ja 

etiikka 

 

 

Turvallisuus 
 

Työntekijöiden 

sitoutuminen ja 

suorituskyky 

 

Tasa-arvoiset 

mahdollisuudet ja 

monimuotoisuus 

 

Vastuulliset 

toimintatavat 

 

 

Työolosuhteet 
 

Terveys & 

turvallisuus 

 

Työntekijöiden 

tyytyväisyys, 

sitoutuminen ja 

kehitys 

 

Koulutus 

 

Monimuotoisuus ja 

syrjinnän torjunta 

 

Työyhteisö 
 

Vastuullinen 

hankinta 

 

Tuoteturvallisuus 

ja kestävät 

valikoimat 

 

Toimittajien 

auditoinnit 

riskimaissa 
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4.4 Toimitusketjujen vastuullinen hallinta 
 

Toimitusketjut ovat merkittävässä roolissa jokaisen neljän yrityksen 

vastuullisuusajattelussa ja niiden merkitys vastuullisuuden suhteen tiedostetaan 

hyvin. Lisäksi toimitusketjujen vastuullisuutta pyritään hallitsemaan systemaattisesti ja 

pitkän aikavälin tavoitteita asetetaan myös toimitusketjujen vastuullisen hallinnan 

suhteen. Yritysten toimiessa eri toimialoilla näkyy se myös eroavaisuuksina niiden 

toimitusketjujen osapuolissa ja rakenteissa. Toimitusketjujen eroavaisuuksista 

huolimatta niiden vastuullinen hallinta perustuu hyvinkin samanlaisiin periaatteisiin ja 

tavoitteisiin. Lisäksi riskit, jotka liittyvät toimitusketjujen vastuullisuuteen tiedostetaan 

yrityksissä hyvin ja riskit ovat yritysten osalta melko samanlaisia.  

 

Nesteen toimitusketju muodostuu raaka-ainetuotannosta tai viljelystä, raaka-aineen 

kuljetuksesta, tuotteen jalostuksesta, tuotekuljetuksesta sekä lopputuotteen käytöstä. 

Toimitusketjujen hallinta perustuu Nesteen kestävän kehityksen periaatteisiin, 

ohjeisiin ja ihmisoikeussitoumuksiin sekä toimittajille laadittuihin eettisiin ohjeisiin. 

Neste on erityisesti pyrkinyt toimitusketjujensa läpinäkyvyyteen ja maailman 

ensimmäisenä suurena raakapalmuöljyn käyttäjänä se on julkaissut verkkosivuillaan 

listan kaikista palmuöljytoimittajistaan. Listan julkaisemisen tarkoituksena on ollut 

konkretisoida yrityksen sitoutumista läpinäkyvyyteen ja edelläkävijyyteen. (Neste 

2017) Vastuullisuus on osa Nesteen jokapäiväistä liiketoimintaa, joka tarkoittaa muun 

muassa jatkuvia ja koko toimitusketjun kattavia parannuksia niin ihmisten, ympäristön 

kuin ilmastonkin kannalta. Neste on raakaöljyn ostaja eikä näin ollen omista osuuksia 

raakaöljyä tuottavista yrityksistä eikä harjoita öljyn etsintää tai -porausta. Neste hankkii 

vain vastuullisesti tuotettuja uusiutuvia raaka-aineita toimittajilta, jotka täyttävät 

Nesteen asettaman tiukat kriteerit ja noudattavat kaikilta osin lain vaatimuksia. Neste 

näkee, että kattava raaka-ainepohja ja globaali toimitusketju tarjoavat yritykselle 

joustavuutta, joiden ansiosta pystytään vastaamaa paremmin markkinoiden ja 

asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. (Neste 2018b) 

 

Outotecin toimitusketjun hallinta kattaa yrityksen omien toimintojen lisäksi usein myös 

toimittajien toiminnot. Yritys valmistaa vain pienen osan tuotteistaan itse ja näin ollen 

yrityksen hankinnoilla ja erityisesti toimittajien valinnalla on merkittävä vaikutus 
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yrityksen toimintaan ja vastuullisuuteen. Outotecilla on noin 3 300 aktiivista toimittajaa, 

joista suurin osa on valmistuspajoja tai komponentti -ja välinevalmistajia. Yrityksen 

tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia ja rehellisiä suhteita toimittajiensa kanssa. 

(Outotec 2017b) Hankintojen ollessa suuressa roolissa Outotec on asettanut 

pitkänajan tavoitteekseen toimitusketjujen kehittämisen ja auditoinnin. Vastuullisten 

käytäntöjen vaatiminen toimitusketjuissa edistää vastuullisuuden hallintaa ja samalla 

se mahdollistaa sen, että yrityksen asiakkaat voivat käyttää luonnonvaroja 

tehokkaasti. (Outotec 2018d) 

 

Nokian toimitusketju koostuu kolmesta erilaisesta hankintakategoriasta; 

materiaaleista, joita käytetään lopullisissa tuotteissa, palveluista kuten verkon 

suunnittelusta tai asennus -ja huoltopalveluista sekä epäsuorista hankinnoista, kuten 

IT, logistiikka -ja lakipalveluista. Suurin osa yrityksen valmistusosien toimittajista 

sijaitsee Aasiassa, kun taas palvelujen toimittajat ovat sijoittuneet eri puolille 

maailmaa. Nokian toimitusketju muodostuu raaka-aineiden ja komponenttien 

toimittajista, yrityksen omista toiminnoista, logistiikasta ja asennuksesta, tuotteiden 

käytöstä sekä tuotteiden hävittämisestä. Toimitusketjujen ollessa pitkiä 

vastuullisuuden hallinnassa keskitytään pääasiassa alkupään toimittajiin ja heidän 

toimintansa parantamiseen. Nokia muun muassa keskittyy toimittajien auditointiin, 

kouluttamiseen, hiilijalanjäljen paljastamiseen sekä vaatimusten asettamiseen. 

Saavuttaakseen vastuullisuustavoitteensa Nokia pyrkii työskentelemään tiiviisti 

toimittajiensa kanssa ja varmistamaan korkeiden eettisten standardien noudattamisen 

auditointien ja toimittaja-arvioinnin avulla. (Nokia 2017) 

 

Keskon toimitusketju on monivaiheinen ja se alkaa raaka-aineista ja niiden 

hankinnasta, jonka jälkeen ne kuljetetaan asiakkaiden saatavilla. Tuotteiden ja 

palveluiden käytön jälkeen Kesko kiinnittää vielä erityistä huomiota kiertotalouteen ja 

tuotteidensa kierrätykseen. Toimitusketjujen osalta pyritään tukemaan paikallista 

tuotantoa, vastaamaan tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta sekä varmistamaan 

riskimaatuotannon vastuullisuus. Toimitusketjujen läpinäkyvyys ja vastuullisuuden 

merkitys on korostunut ja asiakkaille pyritään tarjoamaan entistä tarkempaa tietoa 

tuotteiden alkuperästä ja valmistustavasta. Vastuullisen toimitusketjun hallinnan 

tavoitteena on huolehtia, että vastuullisuus toteutuu kaikessa toiminnassa ja koko 

toimitusketjussa. Keskolle on erityisen tärkeää varmistaa toimittajiensa sosiaalinen 
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vastuullisuus ja yritys on tehnyt hankintayhteistyötä ruotsalaisen IGA Global Sourcing 

(IGS) järjestön kanssa Aasiassa. Järjestö vastaa tehtaiden sosiaalisen 

vastuullisuuden varmentamisesta yhteistyössä Keskon kanssa. Sosiaalisen vastuun 

kysymykset ovat haaste erityisesti köyhissä riskimaissa ja Kesko pyrkii olemaan 

läpinäkyvä niihin liittyvien asioiden suhteen. Kesko muistuttaa vuoden 2017 

vuosikertomuksessaan ettei se oleta toimitusketjujensa olevan täydellisiä, mutta 

vaatiakseen jatkuvaa parannusta se auditoi ja kommunikoi toimittajiensa kanssa 

aktiivisesti. Toimitusketjun ihmisoikeuskysymysten ja työolojen lisäksi suuria haasteita 

luo valtava tuotevalikoima, johon kuuluu kymmeniätuhansia tuotteita ympäri 

maailmaa. (Kesko 2018d) 

 
Yritykset eivät pidä vastuullisuutta ja sen johtamista yksinkertaisena tai helppona 

toimena, sillä kyse on jatkuvasta jokapäiväiseen liiketoimintaan vaikuttavasta 

toiminnasta. Outotec mainitsee vuoden 2016 vastuullisuusraportissaan, että 

suurimmat riskit liittyen toimitusketjujen vastuulliseen johtamiseen ovat lahjonta, 

työturvallisuus, tiedon suojeleminen ja raportointirikkomukset sekä ympäristöön 

kohdistuvat ongelmat, kuten esimerkiksi materiaalinen myrkyllisyys ja kemikaalien 

käyttö. (Outotec 2017b) Nesteen toiminnassa suurimmat riskit kohdistuvat uusiutuvien 

raaka-aineiden hankintaan ja erityisesti siirtotyöläisten oikeuksien toteutumiseen. 

Myös työturvallisuus ja terveysasiat ovat nousseet yrityksessä esille. (Neste 2017, 36) 

Keskon (2018d) mukaan toimitusketjuissa tapahtuvat rikkomukset sosiaalisen vastuun 

ja ympäristövastuun hallinnassa voivat aiheuttaa muun muassa 

ihmisoikeusloukkauksia, ympäristövahinkoja ja sidosryhmien luottamuksen menetystä 

sekä vastuullisuustyön uskottavuuden heikkenemistä. Tuoteturvallisuuteen liittyvät 

riskit voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa asiakkaiden terveyden 

vaarantumisen. Toimittajien sijainti riskimaissa nähdään myös haasteena 

toimitusketjujen vastuulliselle johtamiselle. Outotec on tunnistanut toimitusketjussaan 

kolme maata, joissa on erityisen suuri riski lapsityövoiman, vaarallisen työn ja 

työehtosopimusten ja niiden neuvotteluiden suhteen. Nämä kolme maata ovat Kiina, 

Intia ja Meksiko. Vähentääkseen riskejä Outotec on tehostanut toimittajien arviointia 

ja hyväksymisprosesseja kyseisissä maissa. (Outotec 2017b) Myös Kesko keskittää 

toimittajien seurantaa maihin, joissa riskit erityisesti sosiaalisen vastuullisuuden 

loukkaamiselle ovat suuret. (Kesko 2018d) 
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Yritykset pyrkivät myös jatkuvasti tunnistamaan erilaisia mahdollisuuksia ja trendejä, 

joiden avulla voitaisiin parantaa toimitusketjujen hallintaa ja tämän myötä yrityksen 

vastuullisuutta. Kaikki neljä yritystä näkevät erityisesti digitalisaation auttavan yrityksiä 

kehittämään järjestelmiään ja tehostamaan muun muassa toimittajien kanssa 

tehtävää yhteistyötä ja toimittajien arviointia. Nesteen vuonna 2017 perustaman 

hankkeen tavoitteena on ollut kehittää toimittajien vastuullisuusportaali, joka auttaa 

yritystä toimittajien arvioinnissa, toiminnan seurannassa ja aktiivisessa 

yhteydenpidossa toimittajiin uuden digitaalisen alustan avulla. Järjestelmän 

ensimmäinen versio on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2018 toisella puoliskolla ja 

sitä tarjotaan ensimmäiseksi Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden toimittajille. (Neste 

2018b, 40) Nokian tekemän analyysin mukaan digitalisaatio on yksi keskeisimmistä 

suuntauksista, joka vaikuttaa yrityksen lähestymiseen vastuullisuuteen. (Nokia 2017, 

29) Outotec näkee digitalisaation ja automaation strategisesti tärkeinä toimina 

yritykselle niin tehokkuuden kuin vastuullisuudenkin suhteen (Outotec 2018c). Myös 

Kesko pyrkii hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti 

kaupankäynnissään (Kesko 2018d).  

 

4.5 Toimittajien vastuullisuuden arviointi  

 

Toimittajia arvioidaan monessa eri vaiheessa ja erilaisia käytänteitä ja vaatimuksia 

pyritään hyödyntämään toimittajayhteistyön eri vaiheissa. Yritykset hyödyntävät 

moniosaista toimittajien arviointia ja erilaisten käytänteiden on tarkoitus tukea toisiaan.  

 

 

4.5.1 Toimittaja-arvioinnissa käytettävät ohjeistot ja selvitykset 
 

Toimittajien arviointi alkaa kaikissa neljässä yrityksessä jo ennen kuin toimittajia on 

valittu tai heidän kanssaan ollaan solmittu yksityiskohtaisempia sopimuksia. 

Vastuullisuuden varmistamiseksi yritysten on jo aikaisessa vaiheessa pystyttävä 

varmistamaan toimittajiensa vastuullisuus ja siksi Due diligence ja Code of Conduct -

ohjeistoilla on merkittävä rooli toimittajien arvioinnissa. Jokaisella yrityksellä on 

käytössään Code of Conduct -ohjeistot, jonka lisäksi osa yrityksistä on myös asettanut 

toimittajilleen omat ohjeistot perinteisen Code of Conduct -ohjeiston rinnalle.   
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Esimerkiksi Neste (2017) kertoo vuoden 2016 vuosiraportissaan, että kaikille 

potentiaalisille uusiutuvien raaka-aineiden toimittajille on jo vuosien ajan tehty kattava 

ennakkoselvitys (Due diligence), joka sisältää myös vastuullisuuskartoituksen. Due 

diligence -tarkastuksessa käsitellään muun muassa hyvää hallintotapaa, korruptiota, 

oikeustapauksia sekä mahdollisia rikosepäilyjä. Lisäksi Nesteen raaka-ainevalikoiman 

laajennuttua vuonna 2016 päivitettiin myös selvityksen kysymykset vastaamaan 

paremmin nykyistä raaka-ainepohjaa ja järjestelmä ottaa nykyään paremmin 

huomioon esimerkiksi ihmisoikeusajattelua. Toimittajien vastuullisuuskartoituksessa 

tarkastellaan erityisesti toimittajan toimintatapoja ja politiikkoja, valmiutta sertifioida 

tuotantoa sekä mahdollisia kansalaisjärjestöjen esiin nostavia huolenaiheita. 

Vastuullisuuskartoituksen rinnalla suoritetaan myös vastapuoli-, turvallisuus -ja 

maineriskien arviointi. (Neste 2018c) Nesteen Code of Conduct -ohjeisto määrittelee 

eettisen toiminnan vaatimukset, joihin yrityksen sidosryhmien tulisi myös mukautua. 

Lisäksi Neste vaatii toimittajiltaan myöntymistä yrityksen Supplier Code of Conduct -

ohjeistoon, jossa määritellään ne perusvaatimukset, joita yritys edellyttää sen kaikkien 

toimittajiensa noudattavan ja toteuttavan omassa liiketoiminnassaan. Neste vaatii 

toimittajiltaan muuan muassa liiketoiminnan rehellisyyttä, lakien ja säännösten 

noudattamista, ihmisoikeuksien ja työturvallisuuden takaamista sekä asianmukaista 

johtamisjärjestelmää. (Neste 2015) 

 

Nokian Planet & People -raportista (2017,112) ilmenee, että minkäänlainen 

työskentely toimittajien kanssa ei ala ennen kuin toimittajat pystyvät vastaamaan 

Nokian toimittajien vaatimuksissa (Supplier Requirements) asetettuihin korkeisiin 

eettisiin, sosiaalisiin ja ympäristöllisiin vaatimuksiin. Tämän lisäksi Nokia vaatii 

toimittajiltaan myöntymistä Nokian asettamiin standardeihin, yleiseen lakiin ja 

asetuksiin sekä Code of Conduct -ohjeistoon. Ohjeistoa tukee myös 

vastuullisuuskysymyksiin keskittyvät menettelytavat ja hallintajärjestelmät. Nokia 

edellyttää toimittajiltaan sopivaa hallintajärjestelmää ja Code of Conduct -ohjeistoa, 

joka osoittaa toimittajien korkean sitoutumisasteen ihmisoikeuksien, työolosuhteiden 

ja eettisen liiketoiminnan toteuttamiseen. Nokia edellyttää myös sen ensimmäisen 

tason toimittajien vaativan samoja standardeja omilta toimittajiltaan.  

 

Outotec luettelee tärkeimmiksi kriteereiksi toimittajia valittaessa muun muassa 

luotettavuuden, teknisen yhteensopivuuden ja toimittajan mukautumisen yrityksen 
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toimittajapolitiikkaan (Outotec Supplier Policy), joka kattaa esimerkiksi eettisen 

toiminnan periaatteet, lakien ja määräysten noudattamisen sekä ympäristön, 

terveyden ja turvallisuuden huomioimisen (Outotec 2018b). Outotecin Code of 

Conduct -ohjeisto asettaa yrityksen kanssa toimiville tahoille ohjeet, joiden mukaan 

osapuolien odotetaan toimivan. Kyseinen ohjeisto ei kuitenkaan pysty käsittelemään 

kaikkia tilanteita, joita yritys kohtaa ja Outotec mainitseekin nettisivuillaan, että heidän 

on käytettävä välillä hyvää harkintaa ja tervettä järkeä toiminnoissaan. (Outotec 

2018e) Muihin yrityksiin verrattuna Outotec on ainut, joka ohjeistojen lisäksi seuloo 

toimittajiaan jo ennen toimittajien valintaa. Outotec ei avaa sen tarkemmin seulonnan 

menetelmiä, mutta seulonnan voidaan olettaa liittyvän toimittajien monitorointiin, sillä 

sen tarkoituksena on varmistaa vastuullisuuden toteutuminen ja ohjeistojen 

noudattaminen jo aikaisessa vaiheessa. Vuonna 2016 Outotec seuloi 11 % 

potentiaalisista uusista toimittajista perustuen ympäristövaikutusten, ihmisoikeuksien 

ja työtapojen toteutumiseen. Kyseisiä toimittajia ei kuitenkaan arvioitu tässä vaiheessa 

vielä niiden toiminnan sosiaalisten vaikutusten perusteella. (Outotec 2017b) 

Toimittajien tarkempi arviointi tässä vaiheessa saattaa johtua siitä, että Outotecilla 

hankinnat ovat hieman suuremmassa roolissa muihin yrityksiin verrattuna.  

 

Keskon Code of Conduct -ohjeisto linjaa tärkeimmät toimintaohjeet yrityksen 

työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden työlle ja varmistaakseen vastuullisen 

toiminnan Kesko edellyttää kyseisen ohjeiston noudattamista 

yhteistyökumppaneiltaan ja henkilöstöltään. Ohjeisto kattaa muun muassa 

ihmisoikeuksiin, ympäristön huomiointiin ja reiluun kilpailuun liittyviä ohjeistuksia. 

Kesko on luonut omat versiot ohjeistosta henkilöstölleen ja yhteistyökumppaneilleen. 

(Kesko 2018a) 

 

Taulukkoon 3 on koottu yritysten hyödyntämät toimittaja-arvioinnin ohjeistot ja niissä 

esiintyvät tärkeimmät pääkohdat ja painotetut osa-alueet. Sisältö on pääasiallisesti 

samankaltaista yritysten kesken, mutta painotetuissa osa-alueissa voidaan myös 

huomata eroavaisuuksia. Yrityksistä vain Neste käyttää toimittaja-arvioinnissa Due 

diligence -ohjeistoa. Kaikilla yrityksillä on käytössään Code of Conduct -ohjeistot ja 

Nesteellä, Nokialla ja Outotecillä myös toimittajilleen omat ohjeistot. Outotec ja Nokia 

tosin eivät viittaa toimittajaohjeistoillaan suoraan Supplier Code of Conduct -

ohjeistoon, joten niiden pitäminen kyseisinä toimittajille kohdistamina ohjeistoina on 
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tulkinnanvaraista. Sisällöltään ne kuitenkin vastaavat melko hyvin esimerkiksi Nesteen 

Supplier Code of Conduct -ohjeistoa.  

 

 

Taulukko 3. Yritysten käyttämät ohjeistot toimittaja-arvioinnissa 

 

 NESTE OUTOTEC NOKIA KESKO 

 
Due 

diligence 

 
Vastuullisuuskartoitus 

+  
hallintotapa, 

korruptio, 
oikeustapaukset ja 

rikosepäilyt 
 

   

 
Code of 
Conduct 
 

 
 
 
 
 

Supplier 
Code of 
Conduct 
 
 

           
Eettinen liiketoiminta, 

ihmisoikeudet, 
työolosuhteet ja 

vastuullisuus   
 
 

 
 

Liiketoiminnan 
rehellisyys, lait ja 

säännökset, 
ihmisoikeudet, 

työturvallisuus ja 
toimiva 

johtamisjärjestelmä 

           
Ihmisoikeudet, 

turvallisuus, 
vastuullisuus, 

lait ja 
säännökset 

 
 

 
Eettinen 
toiminta, 

ympäristö, 
terveys ja 

turvallisuus 
sekä lait ja 
säännökset 

 

 
Eettinen 

liiketoiminta, 
ihmisoikeudet, 

työolosuhteet ja 
reilu kilpailu 

 
 
 

Ihmisoikeudet, 
työolosuhteet, 

eettinen 
liiketoiminta ja 

sopiva 
johtamisjärjestelmä 

 
Ihmisoikeudet, 
ympäristö ja 
reilu kilpailu 

 

 

4.5.2 Toimittajille asetetut vastuullisuusvaatimukset 

 

Erilaisten ohjeistojen lisäksi yritykset vaativat potentiaalisilta ja nykyisiltä toimittajiltaan 

erilaisia standardeja ja sertifikaatteja. Toimialakohtaisesti vaihtelevat standardit ja 

sertifikaatit auttavat yrityksiä varmistumaan toimittajiensa vastuullisuudesta, sillä ne 

ovat useimmassa tapauksessa myönnetty kolmannen ja riippumattoman osapuolen 

toimesta.  
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Nesteen johtamisjärjestelmät vastaavat ISO:n ja OHSAS:n ympäristö-, terveys-, 

turvallisuus- ja laatustandardien vaatimuksia ja yrityksen jalostamot sekä sen hoitamat 

huoltovarmuusvarastot on sertifioitu ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001 -

standardien vaatimusten mukaisesti. Neste pyrkii sertifioimaan koko toimitusketjunsa 

aina raaka-ainetuotannosta lopputuotteeseen. Sertifioinnin tarkoituksena on 

varmistaa, ettei tuotannossa esimerkiksi viljellä kielletyillä alueilla tai vaarannetaan 

luonnon monimuotisuutta ja uhanalaisia eläinlajeja. Uusiutuvien polttoaineiden 

tuotannon vastuullisuus perustuu sertifiointeihin, jotka täyttävät Euroopan unionin 

biopolttoaineille asettamat vaatimukset. Neste käyttää muun muassa ISCC:n 

(International Sustainability and Carbon Certification) ja RSPON:n (Roundtable on 

Sustainable Palm Oil) sertifiointeja. Neste hyväksyy toimittajiltaan ainoastaan 

sertifioitua raakapalmuöljyä, mutta kaikilta uusiutuvien polttoaineiden valmistuksessa 

käytettäviltä raaka-aineilta ei kuitenkaan vaadita sertifiointia. Jos sertifiointia ei ole, 

raaka-aineen tuotannon vastuullisuus pyritään todentamaan Nesteen 

vastuullisuuspolitiikan ja -periaatteiden sekä maan lainsäädännön mukaan. Kaikkien 

raaka-ainetoimittajien on kuitenkin läpäistävä aikaisemmin mainittu Due diligence -

ennakkoselvitys. Myös Nesteen uusiutuvaa dieseliä valmistavilla jalostamoilla on sekä 

Euroopassa vaadittu ISCC-sertifiointi että Yhdysvaltojen EPA-hyväksyntä. (Neste 

2018d) Mikäli toimittaja menettää sertifikaattinsa, Neste lopettaa kaikki ostot kyseiseltä 

toimittajalta. Vuoden 2016 huhtikuussa Neste esimerkiksi keskeytti kaikki raaka-

ainehankinnat malesialaiselta IOI Groupilta, sillä RSPO oli joutunut keskeyttämään 

yrityksen toimittaman palmuöljyn sertifioinnin. Sertifioinnit jouduttiin lopettamaan, sillä 

IOI Group ei noudattanut RSPO:n asettamia standardeja eikä täysin pystynyt 

noudattamaan Nesteen kestävän kehityksen politiikkaa ja metsäkadon ehkäisemistä 

ja uusiutuvien raaka-aineiden vastuullista hankintaa koskevia ohjeita. (Neste 2017) IOI 

Group pystyi ratkaisemaan vastuullisuusongelmat saman vuoden elokuussa, jonka 

jälkeen RSPO palautti sertifioinnit takaisin. Lisäksi yritys on saanut palautetta 

edistymisestään sosiaalisten kysymysten osalta ja Neste ilmoitti joulukuussa 2017 

jatkavansa raaka-aineiden hankintaa IOI Groupilta. Näin ollen Nesteen hankkima 

raakapalmuöljy on edelleen 100 %:sti sertifioitua. (Neste 2018b)  

 

Outotec mainitsee vuoden 2016 vastuullisuusraportissaan, että laajan tuotevalikoiman 

ja usean jakelukohteen vuoksi toimitusketjujen kehitys ja hallinta on haastavaa. 

Tämän vuoksi yritys näkee standardisoinnin ja yhdenmukaistamisen tärkeimpinä 
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ajureina vastuullisen toimitusketjun varmentamisessa. (Outotec 2017b) Outotecin 

johtamisjärjestelmät perustuvat ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18801 -standardien 

käyttöön. Lisäksi Outotecin toiminnoilla Suomessa ja Saksassa on ISO 5001 

(energiatehokkuus) -sertifikaatti. Outotecin toimittamat välineet ja palvelut täyttävät 

myös koneiden turvallisuutta koskevat ISO 12100 ja IEC 62061 standardit. Outotecin 

toimintaa seurataan säännöllisten sisäisten ja ulkoisten auditointien kautta. (Outotec 

2018f) Outotec pyrkii varmistamaan toimitusketjujensa vastuullisuuden pääasiassa 

Code of Conduct -ja Supplier Policy -ohjeistojen avulla, joiden sisältö määrittelee 

pitkälti toimittajavaatimukset vastuullisuuden suhteen. Outotec ei esimerkiksi vaadi 

kaikilta tärkeimmiltä toimittajiltaan ISO 14000 tai ISO 18000 sertifiointia. Mikäli kyseisiä 

sertifikaatteja ei ole, toimittajat auditoidaan terveyden, turvallisuuden sekä 

ympäristöllisen ja sosiaalisen toiminnan suhteen. (Outotec 2018g) 

 

Myös Nokia perustaa toimittajien vastuullisuuden varmentamisen pääasiallisesti Code 

of Conduct ja Supplier Requirements -ohjeistoihin, joista jälkimmäinen on laadittu 

kansainvälisiin standardeihin pohjautuen. Ohjeisto perustuu muun muassa 

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistukseen ja Kansainvälisen 

työorganisaation (International Labor Organization, ILO) keskeisiin yleissopimuksiin 

sekä ISO 14001-, OHSAS 18001- (terveys -ja turvallisuus) ja SA 8000 -standardeihin. 

(Nokia 2015) Lukuunottamatta toimittajia, joilla on vain vähäinen vaikutus ympäristöön 

Nokia vaatii kaikilta toimittajiltaan dokumentoitua ympäristöjärjestelmää 

(Environmental management system EMS). Tärkeimmiltä ja vaikutuksellisilta 

toimittajiltaan Nokia vaatii ISO 4001 -sertifiointia. Kyseisen sertifikaatin noudattamista 

pyritään seuraamaan toimittaja-arvioinnin ja auditointien avulla. (Nokia 2017) Nokia 

edellyttää toimittajiaan vaatimaan myös ympäristöön ja työolosuhteisiin liittyviä 

vaatimuksia omilta toimittajiltaan. Näiden vaatimusten tulisi vastata Nokian asettamia 

toimittajavaatimuksia ja toimittajia tulisi jatkuvasti arvioida sen suhteen. (Nokia 2015) 

 

Kesko on muiden yritysten tavoin sitoutunut useisiin kansainvälisiin sopimuksiin. 

Esimerkkeinä muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeus -ja kestävän 

kehityksen tavoitteet, ILO:n työelämää koskevat sopimukset sekä OECD:n 

toimintaohjeet monikansallisille yrityksille. Kesko on myös yhdessä 

tavarantoimittajiensa kanssa vastuussa siitä, että tuotteet täyttävät kaikki Suomen ja 

EU-lainsäädännön vaatimukset. Päivittäistavarakaupan osalta Kesko edellyttää, että 
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sen omien merkkituotteiden valmistajilla ja tuottajilla on kansainvälinen 

elintarviketurvallisuussertifiointi. Lisäksi 15 Keskon riskimaatavarantoimittajista omaa 

SA8000 -sertifioinnin. Autokaupan puolella muun muassa Onnisen kaikki toiminnot 

kaikissa toimintamaissa sekä Kesko Logistiikan toiminnot ovat ISO 14001 -sertifioituja.  

Muihin yrityksiin verrattuna Keskon toimittajiltaan vaatimia sertifikaatteja ja 

standardeja on erittäin vaikea luokitella ja vertailla. Koska Keskon tuotevalikoima 

päivittäistavarakaupan puolella on valtava ja tavarantoimittajia on kymmeniätuhansia, 

on myös sertifikaattien määrä suuri. Linjauksia tehdään kuitenkin tuoteryhmä 

kohtaisesti, mutta kaikkien sertifiointien läpikäynti tässä tutkimuksessa on 

mahdotonta. Esimerkkeinä voidaan kuitenkin nostaa esille, että kaloja ja äyriäisiä 

valittaessa suositaan MSC- ja ASC -sertifioituja tavarantoimittajia, soijan kohdalla 

RTRS- tai ProTerra -sertifikaatteja ja puu- ja paperituotteiden kohdalla FSC- tai PEFC 

-sertifioituja tai kierrätettyjä materiaaleja. Vuoden 2017 aikana myytyjen Kespron 

Menu -elintarviketuotteiden palmuöljystä noin 82% oli vastuullisesti tuotettua. Keskon 

tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä, että kaikki Keskon omien merkkien 

elintarviketuotteiden palmuöljy olisi vastuullisesti tuotettua. (Kesko 2018d) 

 

Taulukkoon 4 on koottu yhteenvetona suomalaisyritysten käytössä olevia yleisimpiä 

kansainvälisiä standardeja ja sertifikaatteja. Lisäksi suurinta osaa näistä 

vastuullisuusvaatimuksista vaaditaan myös toimittajilta.  

 

Taulukko 4. Suomalaisyritysten käyttämät sertifikaatit ja standardit 

 

NESTE OUTOTEC NOKIA KESKO 

ISO 9001 

ISO 14001 

OHSAS 18001 

ISCC 

RSPO 

ISO 9001 

ISO 14001 

OHSAS 18801 

ISO 5001 

ISO 12100 

IEC 62061 

 

ISO 14001 

OHSAS 18001 

SA 8000 

 

ISO 14001 

Tuotevalikoima 

kohtaiset 

sertifikaatit 
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4.5.3 Monitorointi ja auditointi  

 

Yritykset asettavat toimittajilleen erilaisia vaatimuksia ja ohjeistoja vastuullisuuden 

suhteen, mutta niiden asettaminen ei yksinään riitä varmistamaan toimitusketjujen 

vastuullisuutta. Toimittajien suoriutuminen asetettujen vaatimusten suhteen täytyy 

pystyä myös todentamaan ja siksi jokainen yritys panostaa myös toimittajiensa 

valvontaan ja erityisesti auditointiin.  

 

Nesteen vastuullisuusraporteissa ja vuosikertomuksissa ei julkaista paljoa tietoa 

toimittajien auditoinnista. Yritys kuitenkin mainitsee vuoden 2017 vuosiraportissaan, 

että potentiaalisille raakaöljyn toimittajille suoritetaan riskikatsauksen perusteella 

kaksivaiheinen arviointi, johon sisältyy taloudellinen ja määräystenmukaisuuden 

arviointi. Nesteen toimittajasopimuksissa on lisäksi määritelty tiukat auditointiehdot. 

(Neste 2018b,109) Neste monitoroi raaka-ainetoimittajiaan jatkuvasti ja sertifioituja 

toimittajia pyritään auditoimaan vuosittain ja epäkohtien tullessa tietoon vaaditaan 

toimittajilta tietoa ongelman suhteen. Lisäksi Neste suorittaa yleensä tilanteessa 

arvioinnin ja tarvittaessa toimitusketjun auditoinnin, jonka toteuttavat Nesteen tai 

yhteistyökumppanin vastuullisuusasiantuntijat. Auditoinnin suoritetaan joko siis 

ulkopuolisen ja riippumattoman tahon toimesta tai Nesteen itsensä suorittamana. 

(Neste 2017) 

 

Outotec auditoi tärkeimmät toimittajansa laadun, terveyden, turvallisuuden ja 

ihmisoikeuksien toteutumisen suhteen ja toimittajien kehittämiskohteet ja -toimet 

perustuvat myös auditointien tuloksiin. Vuonna 2017 Outotec auditoi 46 toimittajaa, 

mikä oli 21% kaikista sen tärkeimmistä toimittajistaan. Auditointien perusteella ei 

havaittu yhtäkään toimittajaa, jolla olisi negatiivisia ympäristövaikutuksia, mutta 

kuudella toimittajalla oli potentiaalisia negatiivisa terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä 

vaikutuksia. Vaikutukset eivät kuitenkaan olleet merkittäviä ja toimittajien kanssa 

sovittiin kehitystoimenpiteistä. Yhtäkään yhteistyösuhdetta ei olla jouduttu 

keskeyttämään auditointien perusteella. Outotecin tavoite vuotee 2020 mennessä on 

auditoida kaikki tärkeimmät toimittajat säännöllisesti kahden vuoden aikana korkean 

riskin maissa ja muissa maissa joka kolmas vuosi.  (Outotec 2018g) Toimittajien 

monitorointia hyödynnetään, kun pyritään seuraamaan toimittajien myöntymistä 

yrityksen Supplier Policy -ohjeistoon. Monitoroinnin tarkoituksena on seurata ohjeiston 
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noudattamista käytännössä ja yksilöidä ne liiketoiminnan alueet, jotka eivät ole 

ohjeiston mukaisia. (Outotec 2018b)  

 

Nokia näkee toimittajien arvioinnin tärkeänä, sillä se auttaa toimittajia vastaamaan 

Nokian asettamiin korkeisiin eettisiin standardeihin ja kehittämään niiden omaa 

toimintaansa. Nokia monitoroi toimittajiaan monella eri tapaa ja mainitsee tärkeimmiksi 

monitoroinnin keinoiksi yhteiskuntavastuuseen kohdistuvan auditoinnin ja 

työolosuhteisiin ja ympäristöllisiin vaikutuksiin kohdistuvan auditoinnin. 

Yhteiskuntavastuuseen kohdistuva auditointi suoritetaan yleensä uusille korkean 

riskin omaaville toimittajille tai toimittajille, joiden liiketoiminta on kokenut merkittäviä 

muutoksia. Tämä auditoinnin malli perustuu Nokian Supplier Requirements -

ohjeistoon ja yhteiskuntavastuullisiin vaatimuksiin. Nykyisille toimittajille suoritetaan 

työolosuhteisiin ja ympäristöllisiin vaikutuksiin kohdistuva auditointi, joka on erityinen 

paikan päällä tehtävä auditointi ja se perustuu muun muassa SA8000 -metodologiaan 

ja ympäristö -ja turvallisuuskysymyksiin. Tämän tyylinen auditointi sisältää asiakirjojen 

tarkastelua, haastatteluja, vierailuja tuotantolaitoksiin sekä varastojen tarkastuksia. 

Suurin osa toimittajista arvioidaan EcoVadis -vastuullisuusarvioinnin mukaan, jossa 

toimittajat vastaavat yksilöityyn kyselyyn. Kysely kattaa esimerkiksi ympäristöön, 

etiikkaan ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kyselyä täydentää myös erilaisten 

asiakirjojen läpikäynti. Vuonna 2016 Nokia suoritti 390 toimitusketjun auditointia, joista 

45 oli yhteiskuntavastuuseen kohdistuvia auditointeja, 39 paikan päällä tehtäviä 

työolosuhteisiin ja ympäristöllisiin vaikutuksiin kohdistuvia auditointeja ja 306 

EcoVadis -työkaluun perustuvia arviointeja (Nokia 2017, 113)  

 

Kesko keskittyy seuraamaan tavarantoimittajiaan erityisesti maissa, joissa riskit 

sosiaalisen oikeuksien loukkaamiselle ovat suuret. Kesko tekee yhteistyötä Amforin 

kanssa, joka on maailmanlaajuinen avointa ja kestävää liiketoimintaa edistävä 

liiketoimintajärjestö. Kesko suosii riskimaatavarantoimittajien sosiaalisen vastuun 

arvioinnissa Amfori BSCI -auditointia, mutta hyväksyy myös muita sosiaalisen vastuun 

arviointijärjestelmiä, jos niiden kriteerit vastaavat amforin BSCI -auditoinnin kriteereitä 

ja auditoinnin suorittaa riippumaton osapuoli. Yksi hyväksytty auditointi on ICA social 

auditin, jossa on neljä vaihetta; johdon haastattelu, tehdas- ja asuntolakierros, 

dokumenttien tarkastelu ja luottamuksellinen työntekijöiden haastattelu. Keskon 

mukaan kyseinen auditointi yhdistettynä kolmansien osapuolien tekemiin 
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auditointeihin on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi edistää toimitusketjun 

läpinäkyvyyttä ja tehokkaan prosessin ansiosta Kesko tuntee nykyisin 

toimitusketjunsa aiempaa paremmin. Vuoden 2017 aikana tehtyjen auditointien myötä 

havaittiin eniten puutteita toimittajien johtamiskäytännöissä, työaikasäännösten 

noudattamisessa sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Vuoden 

2017 aikana päätettiin myös lopettaa yhteistyö kuuden eri tehtaan kanssa 

vastuullisuuteen liittyvien puutteiden vuoksi eikä tehtaiden kanssa päästy 

yksimielisyyteen tarvittavista korjaavista toimenpiteistä. (Kesko 2018d) Monitoroinnin 

suhteen Kesko ei juurikaan julkaise tietoa. Vuoden 2014 vuosiraportissa mainitaan 

Keskon käytössä olevasta SUMO (Supplier Monitoring) -tietokannasta, johon 

tallennetaan tietoja riskimaiden tavarantoimittajista ja niiden sertifioinneista, 

auditoinneista sekä riskiluokituksista. Kyseistä tietoa ei kuitenkaan löydy enää vuoden 

2014 jälkeisistä vuosikertomuksista, jolloin monitoroinnin ja kyseisien tietokannan 

käytöstä ei voida olla varmoja.  

 

 

4.6 Yhteenveto tuloksista 

 

Suomalaisyritysten käyttämät toimittaja-arvioinnin käytänteet ja vaatimukset ovat 

hyvinkin samanlaisia, vaikka joitakin eroavaisuuksia pystytään myös havaitsemaan. 

Lisäksi tulokset ovat pääosin samassa linjassa kirjallisuudessa esiintyvien 

käytänteiden ja vaatimusten kanssa. Empiirisiin tuloksiin verrattuna kirjallisuudessa ei 

kuitenkaan huomioitu esimerkiksi toimittajille erikseen asetettuja Code of Conduct -

ohjeistoja tai toimittajille vastuullisuuskartoituksen rinnalla suoritettuja vastapuoli-, 

turvallisuus -ja maineriskiarviointeja, joita esimerkiksi Neste käyttää aktiivisesti 

toimittajien arvioinnissa. Tutkimukseen valittujen yritysten ollessa suuria ja 

vastuullisuuden suhteen palkittuja, ei voida pitää yllätyksellisenä sitä, että yritykset 

hyödyntävät monenlaisia toimittaja-arvioinnin käytänteitä ja vaatimuksia 

vastuullisuuden varmistamiseksi.  Taulukkoon 5 on koottu vielä kokonaisuudessaan 

tutkimukseen valittujen yritysten käyttämät toimittaja-arvioinnin käytänteet ja 

vaatimukset vastuullisuuden varmistamiseksi.  
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Taulukko 5. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 

 

 NESTE OUTOTEC NOKIA KESKO 

Ohjeistot 

Code of Conduct 
 

Supplier Code of Conduct 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

Seulonta  X   

Vastuullisuusvaatimukset 

Standardit 

Sertifikaatit 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

Toimittajien valvonta 
 

Monitorointi 

Auditointi 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

X 
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5.Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella niitä toimittaja-arvioinnin käytänteitä ja 

vaatimuksia, joilla yritykset pyrkivät varmistamaan toimitusketjujensa vastuullisuuden. 

Lisäksi tutkimus käsitteli vastuullisuuteen ja vastuullisen toimitusketjun hallintaan 

liittyvää kirjallisuutta. Työn teoriaosuus käsitteli aihealuetta kirjallisuuden ja 

tieteellisten artikkelien perusteella. Empiriaosuudessa tutkittiin neljän 

suomalaisyrityksen vastuullista toimitusketjun hallintaa sekä toimittaja-arvioinnin 

käytänteitä ja vaatimuksia vastuullisuuden varmistamiseksi. Empiriaosuus toteutettiin 

monitapaustutkimuksena sisällönanalyysimenetelmää hyödyntäen. Tämä kappale 

kokoaa yhteen tutkimuksen tärkeimmät tulokset, joita tarkastellaan myös suhteessa 

aikaisempaan tutkimukseen. Lopuksi tarkastellaan vielä tutkimuksen luotettavuutta, 

rajoituksia ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

 
5.1Tutkimuksen keskeiset tulokset 
 
Vastuullisuus näkyy keskeisesti tutkimukseen valittujen yritysten jokapäiväisessä 

toiminnassa ja strategiassa. Lisäksi yritykset tarkastelevat vastuullisuutta triple bottom 

line -ajattelutavan mukaisesti ja huomioivat jokaisen osa-alueen omassa 

toiminnassaan. Muista yrityksistä poiketen Kesko on erityisesti keskittynyt sosiaalisen 

vastuullisuuden toteuttamiseen ja varmentamiseen omassa toimitusketjussaan. 

Yritysten vastuullista toimintaa perustellaan erityisesti sidosryhmien asettamien 

paineiden sekä lain ja kansalaisjärjestöjen vaatimien raportointimenetelmien ja -

tapojen lisääntymisellä. Lisäksi tutkimuksessa osallisina olevat yritykset kokevat, että 

vastuullinen liiketoiminta pohjautuu erityisesti edelläkävijyyteen, strategisen 

kilpailuedun hyödyntämiseen sekä velvollisuuteen huolehtia ympäristöstä, 

yhteiskunnasta ja ihmisistä.  Samanlaiset huomiot ovat nousseet esille myös 

kirjallisuudessa.  

 

Vastuullista toimitusketjun hallintaa toteutetaan kaikissa neljässä yrityksessä ja sen 

rooli kokonaisvaltaisen vastuullisuuden suhteen tiedostetaan hyvin. Samaa mieltä 

ovat myös Meixell ja Luoma (2015), jotka toteavat, että hankintojen johtaminen toimii 

etulinjassa liiketoiminnan vastuullisuuden suhteen, sillä se tarjoaa hyvän tilaisuuden 

mukauttaa vastuullisuusajattelu osaksi yrityksen päätöksentekoprosessia. Vaikka 
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yritysten toimitusketjut ovatkin hyvin erilaisia nousee esille niiden läpinäkyvyyden ja 

luotettavuuden tärkeys. Lisääntyneet asiakasvaateet ja kiinnostus tuotteiden 

alkuperää kohtaan kasvattavat yritysten tarvetta raportoida yhä kattavammin 

tuotteidensa alkuperästä ja toimitusketjuista. Lisäksi yritykset haluavat välttää 

toimitusketjuihinsa kohdistuvia riskejä, sillä kuten Kähkönen et al. (2016) mainitsivat 

niin yrityksen imagoa ja brändiä vahingoittavat riskit kumpuavat yhä useammin 

yrityksen hankintapohjasta. Erityisesti Neste ja Kesko panostavat toimitusketjunsa 

läpinäkyvyyteen ja jäljitettävyyteen. 

 

Toimittaja-arvioinnin tarkoituksena on Turkerin ja Altuntasin (2014) mukaan parantaa 

toimittajien kokonaisvaltaista suorituskykyä ja välttää toimitusketjuihin liittyviä riskejä. 

Myös tutkimuksessa osallisina olevat yritykset perustelevat toimittajiensa arvioimista 

kyseisillä keinoilla ja harjoittavat moniosaista ja jatkuvaa toimittajien arviointia 

vastuullisuuden varmistamiseksi. Yritykset toivat vastuullisuusraporteissaan esille 

myös sen, ettei pelkkä toimittajien arviointi riitä vastuullisuuden varmistamiseksi vaan 

myös toimittajayhteistyöllä on merkittävä rooli. Samaa mieltä olivat myös Grimm et al. 

(2016), joiden mukaan toimittajien myöntyminen yrityksen vastuullisuusstandardeihin 

voidaan jakaa toimittaja-arviointiin ja -yhteistyöhön. Vaikka tutkimus keskittyikin 

toimittaja-arviointiin niin on syytä tiedostaa, että toimittajien kanssa tehtävällä 

yhteistyöllä on myös suuri merkitys toimitusketjujen vastuullisuuden toteutumisen 

kannalta.  

 

Kirjallisuudessa tuotiin esille myös paljon vastuullisuuden arviointiin liittyviä haasteita 

ja ongelmia ja Caniato et al. (2014) toteaakin, että innovatiivisuuteen ja 

vastuullisuuteen liittyvä toimittaja-arviointi on jäänyt vähäiselle huomiolle. Väite pitää 

varmasti yleisellä tasolla paikkansa, mutta tähän tutkimukseen valittujen yritysten 

kohdalla vastuullisuuteen liittyvä arviointi on merkittävässä roolissa. Lisäksi aiemmat 

tutkimukset ovat osoittaneet, että sosiaalisen vastuullisuuden arviointi on yrityksissä 

monimutkaista ja usein myös puutteellista. Lisäksi sosiaalisen vastuullisuuden 

mittareita ei olla pystytty kehittämään samalla tavalla kuin esimerkiksi taloudellisen 

vastuullisuuden. Vaikeuksista huolimatta tutkimukseen valitut yritykset arvioivat 

toimittajiaan kattavasti myös sosiaalisten tekijöiden osalta erityisesti hyödyntämällä 

kolmansien osapuolien suorittamia auditointeja. Suurien ja vastuullisuusasioissa 

palkittujen yritysten kohdalla kolmansien osapuolien hyödyntäminen ei kuitenkaan ole 
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yllättävää. Vaikka yritykset eivät suoranaisesti raportoineet sosiaalisen 

vastuullisuuden monimutkaisesta tai puutteellisesta arvioinnista niin yritysten 

listaamat suurimmat riskit vastuullisuuden toteutumisessa liittyivät kuitenkin melkein 

kaikki sosiaalisiin ongelmiin. Erityisesti ihmisoikeusrikkomuksiin, lapsityövoiman 

käyttöön sekä työolosuhteisiin ja -turvallisuuteen liittyvät riskit luokiteltiin melkein 

jokaisessa yrityksissä suurimmiksi riskeiksi vastuullisuuden toteutumisessa. Näin 

ollen voidaan edelleenkin todeta, että vastuullisuuden kolmesta ulottuvuudesta 

sosiaalinen ulottuvuus on haastavin toimittajia arvioitaessa. Lisäksi se sisältää eniten 

riskejä vastuullisuuden toteutumisen suhteen.  

 

Kirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että ympäristöasioihin liittyvä toimittajien 

arviointi keskittyy usein ympäristörikoksiin, vaarallisten ja myrkyllisten jätteiden 

käsittelyyn, kierrätyksen hallintaan sekä ISO 14000 -sertifikaatin käyttöön ja 

otsonikerrosta heikentävien aineiden valvonnan kontrolliin (Monczka et al. 2005, 218). 

Tarkasteltaessa tutkimukseen valittuja yrityksiä voidaan huomata, että 

vastuullisuusstandardeilla ja -sertifikaateilla on tärkeä rooli ympäristövaikutusten 

arvioinnissa. Erityisesti ISO 14000 -sertifikaatin vaatiminen toimittajilta nähtiin 

tärkeänä. Myös muiden sertifikaattien ja standardien vaatiminen auttoi ostavia 

yrityksiä varmistamaan toimittajiensa vastuullisuus.  

 

Toimittajien sijainti ulkomailla ja erityisesti riskimaissa nähtiin kirjallisuuden ja empirian 

valossa suurimpana haasteena toimittajien vastuullisuuden arvioinnissa. Lisäksi 

tutkimuksen tulokset vastasivat Jiangin (2009) ja muutenkin kirjallisuudessa esille 

tulleeseen huomioon, ettei toimittajien vastuullisuuden varmistamiseksi riitä pelkkien 

ohjeistojen ja vastuullisuusvaatimusten vaatiminen, vaan toimittajia tulee myös 

konkreettisesti valvoa ja auditoida. Auditointia hyödynnettiin yrityksissä eri tavalla. Osa 

yrityksistä painotti tärkeimpien tai kriittisempien toimittajien auditointia ja osa auditoi 

toimittajiaan tietoisuuteen tulleiden epäkohtien suhteen. Kesko painotti erityisesti 

sosiaalisiin ongelmiin kohdistuvaa auditointia. Kaikki yritykset hyödynsivät kolmansia 

ja riippumattomia osapuolia auditoineissa, mutta järjestivät myös joitakin auditointeja 

itse. 

 

Kirjallisuudessa esiin tulleet toimittaja-arvioinnin käytänteet ja vaatimukset 

vastuullisen toimitusketjun varmistamiseksi vastaavat tässä tutkimuksessa havaittuja 
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suomalaisyrityksissä käytettyjä käytänteitä ja vaatimuksia. Brammer et al. (2011) 

luettelee toimittaja-arvioinnin tärkeimmiksi elementeiksi eettisiin ohjeistoihin 

sitoutumisen, sertifikaattien vaatimisen toimittajilta, vastuullisuuskriteereihin 

perustuvan arvioinnin sekä toimittajien monitoroinnin ja auditoinnin. Tutkimuksen 

tulosten perusteella voidaan todeta, että toimittajien arviointi vastuullisuuden suhteen 

alkaa suomalaisyrityksissä jo ennen varsinaisen yhteistyön alkamista. Tässä 

vaiheessa nojaudutaan usein Due diligence ja Code of Conduct -ohjeistojen 

läpikäyntiin ja toimittajien mukautumiseen niissä asetettuihin vaatimuksiin. Sen 

jälkeen yritykset vaativat erilaisten standardien ja sertifikaattien hallintaa toimialasta ja 

ostavan yrityksen tahdosta riippuen. Lopuksi yrityksissä hyödynnetään toimittajien 

monitorointia ja auditointia, jotta voidaan varmistua siitä, että edellä mainittuja 

käytänteitä ja vaatimuksia noudatetaan.  

 

 
5.2 Tutkimuksen luotettavuus, rajoitukset ja mahdolliset jatkotutkimusaiheet 
 
Yritysten vastuullisuusraportoinnin perustuessa GRI -ohjeistoon voidaan 

tutkimuksessa käytettyä aineistoa pitää ensisijaisesti luotettavana. Yritysten 

raportoinnissa on silti myös eroavaisuuksia esimerkiksi aiheiden painotusten suhteen. 

Yritykset eivät myöskään raportoineet kaikista asioista yhtä kattavasti, mikä 

puolestaan vaikeutti tutkimuksen tekoa. Lisäksi on otettava huomioon, että yritysten 

vastuullisuutta ei voida arvioida tai todeta pelkästään yritysten laatimien raporttien ja 

julkaisujen perusteella ja siksi aineistoon tulee myös suhtautua kriittisesti. Myös 

tutkimuksen tekijän tulkinnallisuus on otettava huomioon arvioitaessa tutkimuksen 

luotettavuutta. 

 

Tutkimuksen tulokset antavat hyödyllisen, mutta ei yleistettävää kuvaa siitä, millaisia 

toimittajien arviointiin liittyviä käytänteitä ja vaatimuksia palkitut suomalaisyritykset 

käyttävät vastuullisen toimitusketjun varmistamiseksi. Tutkimus esittelee kuitenkin 

hyviä esimerkkejä siitä, miten toimittajia voidaan arvioida vastuullisuuden suhteen ja 

miten suurissa suomalaisyrityksissä pyritään hallitsemaan toimitusketjujen 

vastuullisuutta. Tutkimuksen tuloksista voisi mahdollisesti olla hyötyä yrityksille, jotka 

haluavat kiinnittää enemmän huomiota vastuullisuusasioihin ja erityisesti toimittajien 

arviointiin ja toimitusketjujen vastuullisuuden varmistamiseen.  
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Aiheen ollessa hyvinkin ajankohtainen ja suosittu löytyy siitä varmasti myös paljon 

tutkittavaa. Tulevaisuuden tutkimukset voisivat esimerkiksi liittyä siihen, miten 

digitalisaatio on vaikuttanut yritysten vastuullisuussuoriutumiseen tai sen 

toimitusketjujen parempaan hallittavuuteen. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia, miten 

vastuullinen toiminta on käytännössä hyödyttänyt esimerkiksi tähän tutkimukseen 

valittuja yrityksiä. Onko niiden tuotteiden laatu, kilpailuasema tai esimerkiksi liikevoitto 

parantunut huomattavasti vastuullisen toiminnan myötä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

LÄHDELUETTELO 

 
Acquaye, A. (2017) Measuring the environmental sustainability performance of 
global supply chains: A multi-regional input-output analysis for carbon, sulphur oxide 
and water footprints. Journal of Environmental Management, 187, 571-585.  
 
Andersen, P. H., & Rask, M. (2003) Supply chain management: new organisational 
practices for changing procurement realities. Journal of Purchasing and Supply 
Management, 9,2, 83–95.  

     
Bals, L. & Tate, W. (2016) Implementing triple bottom line sustainability into global 
supply chains. Sheffield, Greenleaf Publishing.  
 
Beamon, B.M. (1998) Supply chain design and analysis: Models and methods. 
International Journal of Production Economics, 55,3,281-294.  

     
Boone, T., Jayaraman, V. & Ganeshan R. (2012) Sustainable Supply Chains: 
Models, Methods, and Public Policy Implications. Lontoo, Springer. 
 

Brammer, S., Hoejmose, S.U. & Millington, A. (2011) Managing Sustainable Global 
Supply Chains: Framework and Best Practices [Verkkodokumentti]. [Viitattu 
9.3.2018]. Saatavilla: 
https://swift.van2.auro.io:8081/swift/v1/6bda5a38d0d7490e81ba33fbb4be21dd/sophi
a/blox/assets/data/000/000/068/original/NBS-Executive-Report-Supply-
Chains.pdf?1492524688  

      
Caniato, F., Luzzini, D. & Ronchi, S. (2014) Purchasing performance management 
systems: An empirical investigation. Production Planning & Control 25, 616-635. 
 
Carroll, A. B. (2015) Corporate social responsibility: The centerpiece of competing 
and complementary frameworks. Organizational Dynamics, 44,2, 87-96.  
      
Carter, C.R. & Rogers, D.S. (2008) A framework of sustainable supply chain 
management: moving toward new theory. International Journal of Physical 
Distribution & Logistics Management 38,5, 360-387.  
 
Coombs, T. & Holladay, S. (2012) The paracrisis: The challenges created by publicly 
managing crisis prevention. Public Relations Review, 38(3), 408-415. 

Elkington, J. (1997) Cannibals with forks: The triple bottom line of the 21st century. 
Oxford, Capstone.  

Evangelista, P. Colicchia, C. & Creazza, A. (2017) Is environmental sustainability a 
strategic priority for logistics service providers? Journal of Environmental Management 
198, 353-362.  
 
Finnish Business & Society (2016) Yritykset ja ihmisoikeudet: ohjeita YK:n yrityksiä ja 
ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toteuttamiseen 2016 

https://swift.van2.auro.io:8081/swift/v1/6bda5a38d0d7490e81ba33fbb4be21dd/sophia/blox/assets/data/000/000/068/original/NBS-Executive-Report-Supply-Chains.pdf?1492524688
https://swift.van2.auro.io:8081/swift/v1/6bda5a38d0d7490e81ba33fbb4be21dd/sophia/blox/assets/data/000/000/068/original/NBS-Executive-Report-Supply-Chains.pdf?1492524688
https://swift.van2.auro.io:8081/swift/v1/6bda5a38d0d7490e81ba33fbb4be21dd/sophia/blox/assets/data/000/000/068/original/NBS-Executive-Report-Supply-Chains.pdf?1492524688


 46 

[Verkkodokumentti]. [Viitattu 3.4.2018]. Saatavilla: http://www.fibsry.fi/images/FIBS-
yritykset_ja_ihmisoikeudet_2016.pdf  
 
Finnish Business & Society (2017) FIBSin yritysvastuututkimus 2017 [Verkkodoku- 
mentti]. [Viitattu 3.4.2018]. Saatavilla: 
http://www.fibsry.fi/images/FIBS_Yritysvastuututkimus2017_Tiivistelma_v3.pdf  
   
Gimenez, C. Sierra, V. & Rodon, J. (2012) Sustainable operations: Their impact on 
the triple bottom line. International Journal of Production Economies 140, 149-159. 
 
Gray, W. & Shadbegian, R. (1993) Environmental regulation and manufacturing 
productivity at the plant Level. IDEAS Working Paper Series from RePEc. 

Grimm, J.H., Hofstetter J.S. & Sarkis, J. (2016) Exploring sub-suppliers' compliance 
with corporate sustainability standards. Journal of Cleaner Production 112, 3, 1971-
1984.     

Grosvold, J., Hoejmose, S.U. & Roehrich, J.K. (2014) Squaring the circle: 
Management, measurement and performance of sustainability in supply chains.  
Supply Chain Management: An International Journal 19, 3, 292-305. 
 
Gupta, K. (2018) Environmental Sustainability and Implied Cost of Equity: 
International Evidence. Journal of Business Ethics 147, 343-365. 
 
Helin, S. & Babri, M. (2015) Travelling with a code of ethics: A contextual study of a 
Swedish MNC auditing a Chinese supplier. Journal of Cleaner Production, 107, 41-53.  

      
Hoejmose, S.U. & Adrien-Kirby, A.J. (2012) Socially and environmentally responsible 
procurement: A literature review and future research agenda of a managerial issue in 
the 21st century. Journal of Purchasing & Supply Management 18, 232-242. 
 
Hoejmose, S. Brammer, S. & Millington, A. (2013) An empirical examination of the 
relationship between business strategy and socially responsible supply chain 
management. International Journal of Operations & Production Management, 33(5), 
589-621.  
 
Hofmann, H., Schleper, M. & Blome, C. (2018) Conflict Minerals and Supply Chain 
Due Diligence: An Exploratory Study of Multi-tier Supply Chains. Journal of Business 
Ethics, 147,1, 115-141.  
 
Hollos, D., Blome, C. & Foerstl, K. (2012) Does sustainable supplier co-operation 
affect performance? Examining implications for the triple bottom line. International 
Journal of Production Research. 50,11, 2968-2986. 
 
Iloranta, K. & Pajunen-Muhonen, H. (2015) Hankintojen johtaminen – Ostamisesta 
toimittajamarkkinoiden hallintaan. 4.p. Helsinki, Tietosanoma Oy.   
 
International Organization for Standardization (2018) [Verkkodokumentti]. [Viitattu 
7.4.2018]. Saatavilla: https://www.iso.org/home.html  

         

http://www.fibsry.fi/images/FIBS-yritykset_ja_ihmisoikeudet_2016.pdf
http://www.fibsry.fi/images/FIBS-yritykset_ja_ihmisoikeudet_2016.pdf
http://www.fibsry.fi/images/FIBS_Yritysvastuututkimus2017_Tiivistelma_v3.pdf
https://www.iso.org/home.html


 47 

Jiang, B. (2009) Implementing supplier codes of conduct in global supply chains: 
Process explanations from theoretic and empirical perspectives. Journal of Business 
Ethics 85,1, 77- 92.  

 
Juutinen S. & Steiner M-L. (2010) Strateginen yritysvastuu. Helsinki, WSOYpro Oy.  
Kesko. (2018a) Strategia, visio ja arvot [Verkkodokumentti]. [Viitattu 6.4.2018]. 
Saatavilla: https://www.kesko.fi/yritys/strategia-visio-ja-arvot/ 
 
Kesko. (2018a) K Code of conduct -toimintaohjeet [Verkkodokumentti]. [Viitattu 

6.4.2018]. Saatavilla: https://www.kesko.fi/yritys/vastuullisuus/miten-johdamme-

vastuullisuutta/k-code-of-conduct--toimintaohjeet/  

 
Kesko. (2018b) Vastuullisuusperiaatteet [Verkkodokumentti]. [Viitattu 6.4.2018]. 
Saatavilla:  https://www.kesko.fi/yritys/vastuullisuus/miten-johdamme-
vastuullisuutta/vastuullisuusperiaatteet/  
 
Kesko. (2018c) Keskeisiä tavoitteita ja tuloksia [Verkkodokumentti]. [Viitattu 
6.4.2018]. Saatavilla: https://www.kesko.fi/yritys/vastuullisuus/keskeisia-tavoitteita-ja-
tuloksia/  
 
Kesko. (2018d) Vuosikertomus 2017, Helsinki, Kesko Oyj. 
 
Kleindorfer, P.R. Singhal, K. & Van Wassenhove, L.N. (2005) Sustainable operations 
management. Production and Operations Management 14, 4, 482-482  
  
Koskinen, I., Alasuutari P. & Peltonen T. (2005) Laadulliset menetelmät 
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