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Tutkimuksen tavoitteena on kuvata elintarvikepakkausalan keskeisen lainsäädän-

nön ja laadunhallintastandardien vaikutusta elintarvikepakkausalan toimitusketjujen 

hallinnassa. Tutkielmassa sovelletaan kvalitatiivista analyysitapaa ja tutkimus ai-

neistona on kirjallinen materiaali sekä teemahaastattelu. 

Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu toimitusketjun hallinnan ympärille. Tut-

kielmassa kartoitetaan elintarvikepakkausvalmistajiin sovellettavan kontaktimateri-

aalilainsäädännön ja ISO 9001 laadunhallintastandardin keskeiset vaatimukset, ja 

tarkastellaan niiden roolia elintarvikepakkausalan toimitusketjun hallinnan väli-

neenä. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että vaikka sekä kontaktima-

teriaalilainsäädäntö että vapaaehtoiset laadunhallintastandardit tukevat elintarvike-

pakkausalan toimitusketjujen hallintaa, on niiden vaikuttavuus ja toimitusketjun 

koordinaation ja integraation kehittäminen pitkälti riippuvainen siitä, kuinka sitoutu-

neita toimitusketjuun kuuluvat yritykset ovat kehittämään toimitusketjun liiketoimin-

taprosesseja ja johtamiskäytäntöjä.  
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The aim of this Master’s Thesis is to describe the role of key legislation and quality 

standards in supply chain management at the food packaging industry. 

The method of analysis is qualitative and analyses are based on written materials 

and interview. The theoretical framework is built around the supply chain manage-

ment. In this thesis, the key requirements of contact material legislation and ISO 

9001 standard are mapped, and their role in supply chain management is examined. 

It can be concluded that even though contact material legislation and quality stand-

ards support supply chain management in food packaging industry, their effective-

ness and impact on supply chains integration and coordination is to a large extent 

dependent of the company’s commitment to develop supply chains business pro-

cesses and management methods.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta  

Yksi viime vuosikymmenen merkittävimpiä liiketaloustutkimuksen ja käytännön joh-

tamiskäsitysten muutoksia on se, että kilpailun ei enää katsota olevan yritysten, 

vaan toimitusketjujen välistä (Lambert 2001, 99). Toimitusketjun hallinnalla (Supply 

Chain Management, SCM) viitataan toimitusketjun moninaisten suhteiden hallintaan 

(Lambert 2001, 99).  SCM:n tavoitteena on saavuttaa synergiaetuja koordinoimalla 

ja integroimalla sekä yrityksen sisäisiä, että yritysten välisiä toimintoja koko toimi-

tusketjussa (Lambert 2001, 91).  

Elintarvikepakkausalan toimitusketjuissa elintarviketurvallisuuden varmistaminen 

on pitkään ollut sisäisen ja yritysten välisen laadunhallinnan keskipiste (Dora et al. 

2013, 607). Elintarvikepakkausalalla elintarvikekontaktimateriaaleja (jäljempänä 

kontaktimateriaaleja) koskevissa säädöksissä määritellään ne vähimmäisvaatimuk-

set, jotka pakkausmateriaalien toimitusketjun kunkin toimijan tuottamien aineosien 

ja tuotteiden, sekä niiden tuottamiseen käytettyjen tuotantoprosessien on elintarvi-

keturvallisuuden näkökulmasta täytettävä (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014).  

Kontaktimateriaaleja koskevat lait ja niiden tehokas täytäntöönpano voivat lisätä 

sekä samaan arvoketjuun kuuluvien yritysten välistä luottamusta elintarviketurvalli-

suuden osalta, että selkeyttää yritysten välistä työnjakoa elintarviketurvallisuuteen 

liittyvien prosessien hallinnassa. Vaikka elintarviketurvallisuus on alalla ehdoton 

edellytys, on lakisääteinen elintarviketurvallisuuden hallinta vain pieni osa kokonais-

valtaista toimitusketjun hallintaa, jonka avulla voidaan elintarviketurvallisuuden hal-

linnan lisäksi vahvistaa toimitusketjun kilpailukykyä kustannustehokkuuden ja asi-

akkaan kokeman arvon lisäämisen kautta (Trienekens 2006, 3-4).  

Vapaaehtoisien laadunhallintastandardien avulla voidaan pyrkiä varmistamaan joko 

yksittäisten tavoitteiden tai tavoiteltujen johtamismallien riittävän yhdenmukainen to-

teutuminen koko toimitusketjussa ilman, että toimintamalleja laaditaan toimitusket-

jukohtaisesti (Trienekens 2006, 3-4). Yksittäiseen tavoitteeseen liittyvä standardi voi 

olla esim. avainlippu –merkki, joka viittaa siihen, että tuote on valmistettu Suomessa 
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(Suomalaisen työn liitto 2014). ISO 9001 -standardi on puolestaan tyypillinen koko-

naisvaltainen johtamisstandardi, jota monilla eri aloilla toimivat yritykset soveltavat 

(Trienekens 2006, 3).  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lainsäädännön ja vapaaehtoisten laadunhallin-

tastandardien roolia osana elintarvikepakkausalalla toimivien yritysten toimitusket-

jun hallintaa. 

1.2 Tutkimusongelma & - tavoitteet  

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää mikä rooli keskeisellä lainsäädännöllä ja 

standardeilla on elintarvikepakkausalan toimitusketjun hallinnassa.  Tutkimuksen ta-

voite voidaan esittää seuraavan kysymyksen muodossa: 

Mikä on lainsäädännön ja vapaaehtoisten laadunhallintastandardien rooli elintarvi-

kepakkausalan toimitusketjun johtamisessa? 

Lainsäädännön ja vapaaehtoisten laadunhallintastandardien avulla pyritään varmis-

tamaan yrityksen prosessien ja markkinoilla myytävien tuotteiden laatu. Kansainvä-

listä kauppaa käyvien yritysten on kyettävä täyttämään sekä eri maissa sovelletta-

vien lakien, että eri asiakkaiden edellyttämien laadunhallintastandardien vaatimuk-

set. Tutkimuksessa pyritään hahmottamaan kokonaiskuva siitä, mikä rooli eri sää-

döksillä on elintarvikepakkausalan toimitusketjujen johtamisessa.  

Tutkimusongelmaan pyritään vastaamaan neljän alaongelman avulla: 

 Mitkä ovat toimitusketjun johtamisen keskeiset tavoitteet? 

 Mitä vaatimuksia ja odotuksia toimitusketjun jäsenet kohdistavat elintarvike-

pakkauksiin, niiden tuotantoprosesseihin ja niitä tuottaviin yrityksiin? 

 Mitä vaatimuksia kehysasetus (EC) No 1935/2004 ja hyviä tuotantotapoja 

koskeva ns. GMP asetus (EY) N:o 2023/2006 asettavat elintarvikepakkaus-

alan toimijoille ja toimijoiden väliselle yhteistyölle? 

 Mikä rooli vapaaehtoisesti sovellettavilla laadunhallintastandardeilla on elin-

tarvikepakkausalan toimitusketjujen johtamisessa? 

Ensimmäinen alaongelma liittyy työn toiseen kappaleeseen, jossa pyritään hahmot-

tamaan mitkä ovat toimitusketjun johtamisen keskeiset tavoitteet ja keinot. Työssä 
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pyritään selvittämään miltä osin lakisääteiset vaatimukset ja vapaaehtoisten laadun-

hallintastandardien soveltaminen voivat toimia toimitusketjun johtamisen välineinä 

elintarvikepakkausalan toimitusketjuissa. Toinen alaongelma linkittyy kappaleisiin, 

joissa kartoitetaan elintarvikepakkauksiin ja pakkaustuottajien prosesseihin kohdis-

tuvia odotuksia elintarvikepakkauksien roolin (kpl. 3.2), kuluttajien (kpl. 3.3) ja toimi-

tusketjun muiden jäsenten (kpl. 3.4) näkökulmasta. Kolmas alaongelma viittaa elin-

tarvikepakkausmateriaaleja ja niiden tuotantoprosesseja koskeviin lakisääteisiin 

vaatimuksiin, joita kartoitetaan kappaleissa 3.5 ja 3.6. Viimeisessä alaongelmassa 

kartoitetaan vapaaehtoisten laadunhallintastandardien soveltamisen taustalla ole-

via tavoitteita ja niiden roolia toimitusketjun hallinnan välineenä. Alaongelma linkittyy 

kappaleisiin 3.7 ja 3.8. 

1.3 Rajaukset 

Tutkimuksen liiketaloustieteellisenä lähtökohtana on toimitusketjun hallinta. SCM:ää 

käsittelevän luvun tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva toimitusketjun hallin-

nan tavoitteista ja osa-alueista. Luvussa ei perehdytä SCM:än yksittäisiin osa-alu-

eisiin syvällisesti. Tarkastelemalla SCM:ää yleisellä tasolla pyritään siihen, että voi-

daan arvioida eri normien roolia SCM:n soveltamisen välineenä  

Elintarvikepakkausmateriaalien toimitusketjujen toimintaan sovellettavasta lainsää-

dännöstä tarkastellaan nimenomaan elintarvikekontaktimateriaaleja koskevia, Suo-

messa sovellettavia säädöksiä. Kontaktimateriaalilainsäädäntöön perehdytään 

kaikkiin alan toimijoihin sovellettavien säädösten näkökulmasta (kehysasetus ja 

GMP) erityisasetukset, GMP –asetusta lukuun ottamatta rajataan tutkimuksen ulko-

puolelle (Kuva 8. Suomessa sovellettava kontaktimateriaalilainsäädäntö). Elintarvi-

kepakkausten kierrättämistä koskeva säädäntö on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. 

Käytännön liike-elämässä yritykset täyttävät hyötykäyttövelvoitteensa ostamalla 

palvelun PYR Oy:ltä, minkä vuoksi kyseinen säädäntö ei tyypillisesti vaikuta yritys-

ten käytännön liiketoimintaprosesseihin merkittävästi. Elintarvikealaa tarkastellaan 

elintarvikepakkausalan toimitusketjun näkökulmasta ja muun muassa elintarvikkei-

den raaka-aineiden, kuten maataloustuotteiden tuottajat, on rajattu tarkastelun ul-

kopuolelle.  
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1.4 Tutkimusmenetelmä ja – aineisto 

Tutkielmassa sovelletaan laadullista analyysitapaa jolle on tyypillistä se, että tutki-

muskohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä pyritään ymmärtämään kokonais-

valtaisesti.(Jyväskylän yliopisto, 2014). Tutkimuksessa pyritään kuvaamaan elintar-

vikepakkausalan toimitusketjua, sitä koskevia lakisääteisiä vaatimuksia ja tyypilli-

sesti sovellettavia vapaaehtoisia standardeja. 

 Elintarvikepakkausalan toimitusketjun, siihen sovellettavien lakisääteisten vaati-

musten ja vapaaehtoisten laadunhallintastandardien sisällön ja merkityksen kuvaus 

perustuu pääosin eri toimijoiden julkaisemaan kirjalliseen aineistoon (taulukko 1). 

Kirjallisen materiaalien pohjalta syntyneiden, avoimiksi jääneiden kysymysten pe-

rusteella päätettiin aineistoa täydentää haastattelun avulla. Tutkimuskirjallisuu-

dessa ja julkisessa kirjallisessa aineistossa oli vähän tietoa siitä, kuinka yrityksissä 

työskentelevät henkilöt näkevät ja kokevat eri säädöksissä asetettujen vaatimusten 

palvelevan elintarvikepakkausalan toimitusketjun hallintaa. Haastatteluaineistoa 

tuodaan esiin sekä toimitusketjun johtamista että elintarvikepakkausalan toimitus-

ketjuja käsittelevissä luvuissa.  

Haastattelumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu. Suunnitellut teemat lähetettiin 

haastateltavalle etukäteen sähköpostitse (Liite 1.). Haastattelu tehtiin Tetra Pak 

Production Oy:n tiloissa, ja se nauhoitettiin litterointia varten. Litteroitu haastattelu 

ja valmis työ toimitettiin haastatellulle tarkistettavaksi, jotta mahdolliset virheet haas-

tattelijan tekemissä tulkinnoissa havaittaisiin ja voitaisiin korjata.  

Haastateltava Titta Vanhatalo toimii Supply Chain managerina nestekartonkipak-

kauksia valmistavassa yrityksessä. Vanhatalo vastaa muun muassa tehtaan mate-

riaalihallinnasta, tuotannonsuunnittelusta, painolevyjen valmistuksesta, varaston-

hallinnasta sekä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Lisäksi Vanhatalo kuuluu tehtaan laadunhallinnasta vastaavaan laatupilariin, joka 

on osa tehtaalla sovellettavaa World Class Manufacturin -ohjelmaa. WCM ohjel-

man, lisäksi tehtaalla on ISO 9001:2008 sertifioitu laadunhallintajärjestelmä ja BRC 

sertifikaatti.  
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Taulukossa yksi havainnollistetaan tutkimuksessa hyödynnettyä aineistoa. SCM:n 

sisältöä ja soveltamista koskeva aineisto koostuu pääasiassa teoreettisista ja em-

piirisistä tieteellisistä artikkeleista, sekä aihetta koskevasta kirjallisuudesta.  

Taulukko1.       Tutkimusaineisto 

 Tutkimuskohde 

 SCM:n si-
sältö ja so-
veltaminen 

Elintarvi-
kepak-
kau-
salan 
toimitus-
ketju 

Kuluttajien 
pakkauksiin 
ja pakkaus-
tuottajan lii-
ketoiminta-
prosesseihin 
kohdistamat 
odotukset ja 
vaatimukset 

Toimitusketjuun 
kuuluvien yritys-
ten pakkauksiin 
ja pakkaustuot-
tajan liiketoimin-
taprosesseihin 
kohdistamat 
vaatimukset ja 
odotukset 

EU:n 
kontakti-
materi-
aalilain-
säädän-
nön 
asetta-
mat vaa-
timukset 

Vapaaeh-
toisten 
standar-
dien si-
sältö ja 
yleinen 
merkitys 

Vapaaeh-
toisten stan-
dardien rooli 
elintarvike-
pakkaus-
alan toimi-
tusketjun 
johtami-
sessa 

Julkiset tutkimus-
hankkeet 

 x x x    

Titeteelliset empii-
riset tutkimukset 

x  x   x  

Tieteelliset teo-
reettiset artikkelit 

x     x  

Muu julkinen ai-
neisto 

 x  x x x  

Teemahaastattelu 
 

 x  x  x x 

Elintarvikepakkausalan toimitusketjujen rakennetta ja erityispiirteitä koskevaa tie-

teelliseen tutkimukseen pohjautuvaa aineistoa ei ollut saatavissa, joten toimitusket-

jun rakennetta ja ominaispiirteitä koskevaa tietoa kerättiin internetissä saatavilla ole-

vasta julkisesta materiaalista, kuten Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta toi-

mialaraportista (Hyrylä 2012) ja pakkausalan järjestöjen julkaisuista (mm. PIRA 

2002).  

Kuluttajien pakkauksiin ja pakkaustuottajan liiketoimintaprosesseihin kohdistamia 

odotuksia ja vaatimuksia koskevana keskeisenä aineistona käytettiin pääosin aiem-

pia tutkimuksia ja selvityksiä, joissa on kartoitettu kuluttajien näkemyksiä ja pak-

kaukseen liittyviä arvonmuodostumisprosesseja (mm.  Arvola et al., 2011; Korhonen 

2010; Tiilikainen et al. 2011). 
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Toimitusketjun jäsenten elintarvikepakkauksiin, niiden tuotantoprosesseihin ja niitä 

tuottaviin yrityksiin kohdistamia vaatimuksia ja odotuksia koskeva keskeinen ai-

neisto perustuu pakkausteollisuuden toimijoiden toteuttaman PAKKI – tutkimus-

hankkeen loppuraporttiin (Lehtonen ja Uusitalo 2011), alan lehdissä julkaistuihin ar-

tikkeleihin (mm. Sjöberg 2001) ja työn yhteydessä toteutettuun haastatteluun.  

EU:n kontaktimateriaalilainsäädännön sisältöä ja soveltamista koskevaa aineisto 

perustuu pääosin viranomaisten julkaisemiin ohjeisiin (Maa- ja metsätalousministe-

riö, 2014; Pohjoismaiden ministerineuvosto 2008; EVIRA 2011) ja aihetta koskeviin 

teoreettisiin artikkeleihin (mm. Henson & Caswell 1999; Grob et al. 2009). 

ISO 9001 -standardin sisältöä koskeva aineisto perustuu pääosin ISO 9001:2008 

standardiin (SFS 2008). Standardin roolia ja merkitystä koskevaa aineistoa koostuu 

pääosin tieteellisistä empiirisistä tutkimuksista   (mm. Romano 2002; Sroufe & Cur-

kovic 2008; Yeung et al. 2003) ja haastattelusta.  

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu viidestä luvusta. Sen sisältöä havainnollistetaan kuvassa yksi.  

 

Kuva 1.            Elintarvikepakkausalan toimitusketjun hallinnan tasot 

  

 

Lakisääteinen elintarviketurvallisuuden hallinta -> elintarvikkei-
den elintarvikekelpoisuuden varmistaminen 

Vapaaehtoinen elintarviketurvallisuuden ja tuotelaadun   hallinta -> 
laadukkaat ja turvalliset tuotteet ja liiketoimintaprosessit 

SCM: toimitusketjun integraation ja koordinaation kehittä-
minen -> toimitusketjun kilpailukyky 

Elintarvikepak- 
kaukset 

Elintarvikkeet Tukku- ja vähit-
täiskauppa 

Kuluttaja 
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Ensimmäinen luku on johdanto, jossa esitellään tutkimuksen taustaa, tutkimuksen 

tavoite, tutkimusongelma ja sen rajaukset, käytetty tutkimusmetodologia, aineisto ja 

tutkimuksen rakenne. Toisessa luvussa käsitellään toimitusketjun hallinnan taustaa 

ja sisältöä tutkimuskirjallisuuden valossa. Kolmannessa luvussa käsitellään elintar-

vikepakkausalan toimitusketjun rakennetta, elintarvikepakkauksiin ja pakkaustuot-

tajien liiketoimintaprosesseihin kohdistettuja odotuksia ja vaatimuksia, sekä vapaa-

ehtoisten laadunhallintastandardien sisältöä ja merkitystä. Viimeisenä on yhteen-

veto ja johtopäätökset kappale, jossa esitetään yhteenveto tutkimuskysymyksistä ja 

niihin saaduista vastauksista, ja nostetaan esiin tutkimuksen rajoituksia ja mahdol-

lisia jatkotutkimusaiheita. 
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2 TOIMITUSKETJUN HALLINNAN TAUSTA JA KÄSITE 

2.1 Toimitusketjun hallinnan kehityksen taustalla olevat tekijät 

Liiketoiminta- ja kilpailuympäristön muutokset edistivät käsitteen ”toimitusketjun hal-

linta” (SCM) nousua 1990 – luvun tutkijoiden ja liiketalouden toimijoiden yleiseen 

käyttöön (Lummus & Vokurka 1999,12; Mentzer et al. 2001, 2). Taulukkoon kaksi 

on koottu sellaisia liikkeenjohtoajattelun ja liiketoiminta- ja kilpailuympäristön muu-

toksia, joiden katsotaan olleen toimitusketjun hallintaan kohdistuvan mielenkiinnon 

leviämisen taustalla. Tyypillistä muutoksille on se, että ne joko lisäsivät sekä osas-

tojen että yritysten välisen yhteistyön tarvetta, keinoja yhteistyön toteuttamiseen tai 

tarvetta tarkastella toimitusketjua kokonaisuutena.  

SCM:n tarpeellisuutta lisänneistä toimitusketjun rakenteellisista muutoksista yhtenä 

suurimmista pidetään verkostoituneisuuden lisääntymistä ja toimitusketjujen kan-

sainvälistymistä. Verkostoitumisen yleistymisen myötä yhä harvemmat yritykset oli-

vat vertikaalisesti integroituneita ja yritysten riippuvuus toimitusketjun muista jäse-

nistä kasvoi (Lummus & Vokurka, 1999, 12).  Haasteeksi nousi juridisesti itsenäisten 

yritysten toimintojen integrointi, ja niiden välisten tavara-, informaatio- ja rahavirtojen 

koordinointi (Stadtler & Kilger 2008, 2). Kansainvälistä kauppaa rajoittaneiden sään-

nösten purkamisen myötä tarjonta markkinoilla lisääntyi, ja sekä tuotannon siirtämi-

nen halvan hintatason maihin, että ulkomaisten toimittajien käyttäminen helpottui. 

Kansainvälisten hankintojen lisääntyminen sai yritykset etsimään aiempaa tehok-

kaampia keinoja koordinoida yritykseen tulevia ja sieltä lähteviä materiaalivirtoja 

(Mentzer et al. 2001, 2).  Avaintekijänä koordinaation lisäämisessä pidettiin yritysten 

välisten suhteiden kehittämistä (Mentzer et al. 2001, 2). 

Suhtautuminen samaan toimitusketjuun kuuluviin yrityksiin oli yksi merkittävä 

SCM:n nousua vauhdittaneista liikkeenjohtoajattelun muutoksista. Toimittajien hal-

lussa olevia resursseja ja kyvykkyyksiä, sekä kykyä hallita toimitussuhteita, alettiin 

pitää kärkiyrityksen kilpailukyvyn kannalta merkittävänä tekijänä (Arnold 2000, 27). 

Kilpailun markkina-asemasta katsottiin muuttuneen yritysten välisestä kilpailusta toi-

mitusketjujen väliseksi kilpailuksi, sillä tuotteiden hinta ja laatu ei enää ollut yksittäi-

sen yrityksen käsissä (Hoyle 2007,8; Lambert 2001, 99; Christopher 2011, 15).  Sa-

malla neuvotteluaseman hyväksikäyttöä samaan toimitusketjuun kuuluvien yritysten 
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kanssa neuvoteltaessa ryhdyttiin kyseenalaistamaan sillä perusteella, että kustan-

nusten siirto toimitusketjun sisällä ei lisää toimitusketjun kilpailukykyä ja samalla ra-

pauttaa sen kestävyyttä ja yhteistyön edellytyksiä pitkällä aikavälillä (Anderson 

2007, 484 ; Christopher 2011, 14 - 15).  

Toinen merkittävä muutos liikkeenjohtoajattelussa oli perinteisen osastoihin perus-

tuvan organisaatiorakenteen ongelmien nostaminen yleiseen keskusteluun. Perin-

teisen osastoihin perustuvan organisaatiorakenteen haasteeksi nähtiin kokonaisval-

taisen koordinoinnin puute ja osastokohtaisten tavoitteiden ristiriidat (Christopher 

2011, 12). Christopherin (2011, 12) mukaan esimerkiksi markkinointi ja tuotanto on 

pitkään nähty aktiviteetteina, joita voidaan johtaa erillisinä toimintoina. Tuotannon 

ensisijaisena tavoitteena on pitkälti pidetty operatiivista tehokkuutta, johon on täh-

dätty pitkien tuotantoajojen, tuotantolajin vaihtojen minimoinnin ja tuotteiden stan-

dardisoinnin avulla (Christopher 2011, 12). Markkinointi puolestaan on pyrkinyt luo-

maan kilpailuetua tuotevalikoiman monimuotoisuuden, korkean palvelutason ja tois-

tuvien tuoteuudistusten kautta (Christopher 2011, 12). Osastojen ja yritysten ”siilou-

tumisen” estämiseksi SCM:n lähtökohtana pidetäänkin päätösten vaikutusten tar-

kastelemista koko toimitusketjun näkökulmasta ja käytännön liiketoiminnan johta-

mista perinteiset osastot ylittävien liiketoimintaprosessien avulla (Lummus & Vo-

kurka, 1999, 12). 

Kolmas merkittävä muutos liikkeenjohtoajattelussa oli siirtyminen varasto-ohjatusta 

tuotannosta kysyntäohjattuun. Varasto-ohjautuvasta tuotannosta pyrittiin siirtymään 

kysyntäohjautuvaan tuotantoon varastoinnin kustannuksien (Hokkanen et al. 2004, 

142) ja kysynnän epävarmuuden vuoksi (Lummus & Vokurka 1999, 12). Tuotanto 

on perinteisesti ollut hyvin varastopainotteista (Hokkanen et al. 2004, 142). Varasto-

ohjautuvassa tuotantomallissa tuotteet kulkevat valmistuksen kautta varastoon, 

josta myynti työntää ne markkinoille (Hokkanen et al. 2004, 142). Tuotteiden elin-

kaarten lyhenemisen myötä varastoitujen valmiiden tuotteiden arvonlaskun riski 

kasvoi (Lummus & Vokurka 1999, 12). Tämä lisäsi osaltaan kiinnostusta kysyntä-

ohjautuvaa tuotantoa kohtaan. Kysyntä-ohjautuvassa tuotannossa ideaali tilanne on 

se, että tuotteita tuotetaan vasta kun niille on tilaus, jolloin vältytään siltä, että tuo-

tetaan hyödykkeitä joille ei ole kysyntää (Christopher 2011, 104). Täysin kysyntäpe-

rustainen toimitusketjun ohjaus on usein utopia. Tuotteen lopullista modifiointia 
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myöhäistämällä on onnistuttu pienentämään tuotteiden arvonlaskun riskiä, koska 

varastoitavat komponentit tai puolivalmiit tuotteet soveltuvat useaan käyttötarkoituk-

seen (Christopher 2011, 102). Varastojen pienentämisen kääntöpuolena on toimi-

tusketjun häiriöiden kerrannaisvaikutuksien kasvu (mm. Pellinen 2003, 237), jonka 

vuoksi toimitusketjujen toiminnan luotettavuuden, nopeuden ja joustavuuden merki-

tys korostuu silloin, kun varastoja vähennetään (Lummus & Vokurka, 1999, 12).  

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehitys avasi mahdollisuuden siirtää in-

formaatiota yritysten ja osastojen välillä tehokkaasti, kerätä ja tallentaa suuria mää-

riä informaatiota ja analysoida kerättyjä tietoja matemaattisien mallien avulla (Stadt-

ler & Kilger 2008, 2).  

Taulukko 2.    SCM:n yleistymiseen myötävaikuttaneet liikkeenjohtoajattelun, liike-

toiminta- ja kilpailuympäristön ja teknologian muutokset. 

Muutos  Kuvaus Lähde 

Verkostoitumisen 
yleistyminen 

”Verkostoitumisen myötä yritysten haasteeksi nousi juri-
disesti itsenäisten yritysten toimintojen integrointi, ja nii-
den välisten tavara-, informaatio- ja rahavirtojen koordi-
nointi. Näistä haasteista muotoutui uusi johtamisfilosofia, 
toimitusketjun hallinta.” 

Stadtler & Kilger 
2008, 2 

Toimittajasuhtei-
den johtamisessa 
ryhdyttiin korosta-
maan yhteistyötä 
kilpailun sijaan  

 

Perinteisen toimittajasuhteiden johtamisen taustalla vai-
kuttaa käsitys siitä, että kilpailuetua voidaan tavoitella 
vahvistamalla neuvotteluasemaa suhteessa toimittajiin, ja 
siten parantamalla vaihdannan ehtoja oman yrityksen 
eduksi. Yhteistyöperustaisten toimittajasuhteiden taus-
talla on puolestaan näkemys siitä, että toimitusketjun kil-
pailuetua voidaan kestävästi parantaa vain toimitusketjun 
tehokkuutta ja lisäarvontuottokykyä parantamalla, ei uu-
delleen allokoimalla tuottoja ja kustannuksia toimitusket-
jun sisällä. 

Christopher 
2011, 113-114 

Kansainvälisten 
hankintojen yleis-
tyminen 

Kansainvälisten hankintojen lisääntyminen on pakottanut 
yritykset etsimään aiempaa tehokkaampia keinoja koordi-
noida yritykseen tulevia ja sieltä lähteviä materiaalivirtoja. 
Avaintekijänä koordinaation lisäämisessä on pidetty yri-
tysten välisten prosessien ja suhteiden kehittämistä.  

Mentzer et al. 
2001, 2 

Osastojen ja yri-
tysten välisen 
osa-optimoinnin 
haittavaikutusten 
tiedostaminen 

Perinteisen osastoihin perustuvan organisaatiorakenteen 
haasteeksi nähdään kokonaisvaltaisen koordinoinnin 
puute (Christopher 2011, 12), joka johtuu sekä osasto-
kohtaisten tavoitteiden ristiriitaisuudesta että osastojen 
välisen informaation vaihdon ja yhteistyön vähenemi-
sestä (Christopher 2011, 99 -114). Toimitusketjun liiketoi-
mintaprosesseihin perustuvan johtamisen katsotaan 
edistävän sekä osastojen että yritysten välistä toimintojen 
koordinointia ja integrointia (Christopher 2011, 99 -114). 

Christopher 
2011, 99-114 
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Informaatiotekno- 
logian kehitys 
mahdollisti eri toi-
mijoiden välisen 
informaation vaih-
don  

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehitys avasi 
uusia mahdollisuuksia informaation siirtämiseen, tallenta-
miseen ja analysoimiseen.  

 

Stadtler & Kilger 
2008, 2 

Nopeuteen ja laa-
tuun liittyvien kil-
pailuominaisuuk-
sien korostuminen 

”Yrityksiltä ja toimitusketjuilta odotetaan aiempaa parem-
paa laatua ja nopeampia toimituksia. Tämä edellyttää toi-
mittajien, ostajien ja kuljetusyritysten välistä tiivistä ja yh-
teistyötä. ” 

Mentzer et al. 
2001, 2 

Epävarmuuden li-
sääntyminen edel-
lyttää toimitusket-
juilta nopeaa muu-
toskykyä. 

Liiketoiminnan kansainvälistyminen, aika- ja laatuperus-
tainen kilpailu ja nopeasti muuttuvat teknologiset ratkaisut 
lisäävät liiketoimintaympäristön epävarmuutta. Epävar-
massa liiketoimiympäristössä yritysten ja toimitusketjujen 
kyky toimia joustavasti korostuu.  

Mentzer et al. 
2001, 2 

Tuotteiden elin-
kaarien lyhenemi-
nen ja kysynnän 
vaihtelu nostaa 
varastoinnin ris-
kejä 

Tuotteiden elinkaarten lyhenemisen myötä varastoitujen 
valmiiden tuotteiden arvonlaskun riski kasvoi. Valmistuo-
tevarastoja pienennettäessä toimitusketjujen toiminnan 
luotettavuuden, nopeuden ja joustavuuden merkitys kas-
voi. 

 

Lummus & Vo-
kurka, 1999, 12 

Monet liiketalouden koulukunnat, liikkeen johdon konsultit ja liike-elämän edustajat 

ryhtyivät 90-luvulla viittaamaan toimitusketjun kehittämispyrkimyksiin käsitteellä toi-

mitusketjun hallinta. Käsitteen laaja-alainen yleistyminen on saattanut osaltaan vai-

kuttaa siihen, että käsitteellä ei ole vakiintunutta teoreettista viitekehystä vaan sillä 

viitataan usein kaikkiin toimitusketjun kehittämiseen tähtääviin pyrkimyksiin.  

2.2 Toimitusketju käsitteenä 

Toimitusketju (engl. Supply Chain, SC) on toimitusketjun hallinnan kohde. Mentzer 

et al. (2001, 4) korostavat, että toimitusketju on käsitteenä erotettava toimitusketjun 

hallinnasta (SCM), sillä toimitusketjun olemassa olo ei riipu siitä, johdetaanko sitä 

kokonaisuutena vai ei.  

Käsitettä toimitusketju käytetään kirjallisuudessa sekä suppeassa, että laajassa tar-

koituksessa. Suppeassa tarkoituksessa sillä viitataan monista valmistus, varasto ja 

myyntipisteistä koostuvan yrityksen sisäiseen toimitusketjuun. Laajassa mielessä 

sillä tarkoitetaan toisistaan juridisesti erillisten yritysten muodostamaa toimitusket-

jua. (Stadtler & Kilger 2008, 10)  
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Monet tutkijat, jotka käyttävät käsitettä toimitusketju sen laajassa merkityksessä 

ovat määritelleet käsitteen sisältöä.  

Christopher (2005,17) määrittelee toimitusketjun seuraavasti: ”toisiinsa osto- ja toi-

mittaja suhteiden kautta linkittyvä verkosto, jonka jäsenet ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään loppuasiakkaalle tuotteen tai palvelun muodossa arvoa tuottavissa pro-

sesseissa ja toiminnoissa”. 

Mentzer et al (2001,4) mukaan “toimitusketju on kolmen tai useamman toisiinsa 

tuote-, palvelu-, raha-, ja/tai informaatiovirtojen välityksellä suorassa yhteydessä 

joko toimittajan tai vastaanottajan roolissa olevan entiteetin (organisaation tai yksi-

lön), muodostama kokonaisuus aina ”virran” alkulähteeltä – loppu asiakkaalle” 

Tässä tutkielmassa käsitteellä toimitusketju tarkoitetaan: 

 kolmesta tai useammasta entiteetistä (yrityksestä tai yksilöstä) koostuvaa 

ketjua tai verkostoa 

 johon kuuluvat yritykset ovat toisiinsa sidoksissa tuote-, palvelu-, raha- ja tai 

informaatiovirtojen välityksellä, joko toimittajan ja/tai vastaanottajan roolissa 

 toimitusketjuun kuuluviksi katsotaan kaikki toimijat tuote-, palvelu-, raha- ja 

informaatiovirtojen alkupisteestä aina lopulliseen asiakkaaseen asti. 

Käytettävä määritelmä on Mentzer et al:n (2001, 4) julkaisema. Määritelmä on toi-

mitusketjuun mukaan luettavien entiteettien näkökulmasta lähes identtinen Christo-

pherin (2005,17) esittämän määritelmän kanssa, mutta toimijoiden välisiä yhteyksiä 

kuvataan käsitteiden prosessi ja aktiviteetti sijaan niiden välillä liikkuvien vaihdan-

nan kohteiden avulla, eikä loppuasiakkaalle tuotettua lisäarvoa toiminnan tarkoituk-

sena nosteta esiin. Olennaista määritelmälle on se, että toimitusketjun katsotaan 

olevan olemassa riippumatta siitä johdetaanko sitä koordinoidusti vai ei (Mentzer et 

al. 2001, 4).  

2.3 Toimitusketjun hallinta käsitteenä 

 Toimitusketjun hallinta on käsitteenä verrattain uusi (Cooper et al. 1997 b, 1).  Sitä 

käyttivät ensimmäisinä kaksi konsulttia, Oliver ja Webber, vuonna 1982 (Oliver & 
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Webber 1982 ; Stadtler & Kilger 2008, 24). Toimitusketjun johtamisen ydinkäsityksiä 

ovat (Cooper et. al. 1997b, 2): 

 yritysten välisten toimintojen johtaminen 

 informaation jakaminen 

 varastojen vaihtaminen informaatioon 

Cooper et al. (1997b, 2) toteavat, että nykykirjallisuudessa esiintyvät ydinkäsitykset, 

joille SCM rakentuu, voidaan tunnistaa yritysten välisten toimintojen johtamisen ja 

informaation välittämisen merkityksen osalta jo 1960- luvulla julkaistuista artikke-

leista (mm. Forrester 1958; Optner 1960; Buckling 1966; Forrester 1969). Informaa-

tion ja varastojen tarpeellisuuden välistä suhdetta alettiin tarkastella 1980 –luvulla 

kun La Londe (1984) esitti ajatuksen informaation jakamisen hyödyllisyydestä ja 

mahdollisuudesta poistaa varastojen tarpeellisuus ajantasaisen informaation välit-

tämisen avulla. (Cooper et. al. 1997b, 2) 

Käsitteelle SCM ei ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää.  1990 – luvulla monet tut-

kijat ja konsultit katsoivat SCM:n olevan toimitusketjun logististen prosessien integ-

roimista eivätkä nähneet sen eroavan logistiikasta merkittävästi (Cooper et al. 1997 

b, 1; Lambert 2001, 100). 1997 Cooper kollegoineen kirjoitti SCM:n käsitteen mer-

kityksen olevan muuttumassa toimitusketjun logistiikan integroinnista toimitusketjun 

ydinliiketoimintaprosessien integrointiin ja johtamiseen. Hän lanseerasi uuden, toi-

mitusketjun ydinliiketoimintaprosessien integroimiseen perustuvan viitekehyksen 

(Cooper et al.1997 b, 5). Cooper et al, (1997b, 1) korostivat, että toimitusketjun lo-

gistiikan kokonaisvaltainen johtaminen (logistiikka) ja koko toimitusketjun hallinta 

(SCM) tulee erottaa toisistaan. Heidän mukaansa käsite SCM viittaa logistiikkaa 

laajempaan kokonaisuuteen, joka koostuu kolmesta osa-alueesta (Cooper et al, 

1997b, 1): 

 Toimitusketjun liiketoimintaprosesseista (joista logistiikka on yksi), jotka ku-

kin keskittyvät yksittäiseen toimintoon. 

 Johtamiskomponenteista, jotka edistävät toimitusketjun jäsenten välistä yh-

teistyötä kaikissa SC:n liiketoimintaprosesseissa. 

  Toimitusketjun rakennetta koskevasta päätöksenteosta, joka määrittää sen, 

mistä yrityksistä SC koostuu.  
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Taulukossa kolme esitetään toimitusketjun hallinnasta kirjallisuudessa esitettyjä 

määritelmiä ja kuvauksia.  

Taulukko 3.     Toimitusketjun hallinnan määritelmiä ja kuvauksia 

Mitä toimitusketjun hallinta on ja mihin sillä pyritään? Lähde 

SCM on perinteisten osastojen välisten toimintojen, ja niitä koskevien taktisten 
suunnitelmien, systemaattista strategista koordinointia niin yrityksen sisällä 
kuin toimitusketjuun kuuluvien yritysten välillä. SCM:n tavoitteena on parantaa 
yksittäisten yritysten ja koko toimitusketjun suorituskykyä pitkällä aikavälillä. 

Mentzer et al. 
2001, 18 

 

SCM on sekä organisaatioyksiköiden integrointi- että materiaali- raha- ja infor-
maatiovirtojen koordinointitehtävä, jonka tavoitteena on lisätä toimitusketjun 
kilpailukykyä loppuasiakkaan tarpeet täyttämällä. 

Stadtler & Kilger 
2008, 10 

SCM on ostaja- toimittajasuhteiden hallintaa, jonka tavoitteena on tuottaa yli-
voimaista lisäarvoa asiakkaalle ja laskea SC:ssä syntyviä kokonaiskustannuk-
sia.  

Christopher 
2011, 3 

SCM on varastojen, tuotannon, sijainnin ja kuljetusten koordinointia yhdessä 
toimitusketjun muiden osapuolien kanssa. Sen tavoitteena on saavuttaa pal-
veltavan markkinan kannalta paras tasapaino vastauskyvyn ja tehokkuuden 
välillä. 

Hugos 2011, 5 

Toimitusketjun hallinnan katsotaan lähes poikkeuksetta kohdistuvan sekä yrityksen 

sisäiseen, että yritysten väliseen toimitusketjuun. Toimitusketjun hallinnan tavoit-

teena pidetään koko toimitusketjun kilpailukyvyn parantamista (Mentzer et al. 2001, 

18). Alun perin kilpailukyvyn parantamisen lähtökohtana pidettiin ensisijaisesti toi-

mitusketjun tehokkuuden parantamista, myöhemmin ryhdyttiin korostamaan asiak-

kaan tarpeiden täyttämistä, ja kiinnittämään huomiota tuotettujen palveluiden ja 

tuotteiden arvon ja kokonaiskustannuksien suhteeseen (Stadtler & Kilger 2008, 10; 

Christopher 2011, 3). Nykyisin SCM:n tavoitteena pidetään tyypillisesti toimitusket-

jun kilpailukyvyn parantamista samanaikaisesti sekä kustannuksia alentamalla että 

tarjoamalla asiakkaalle parempaa palvelua (Christopher 2011, 8-9).  

Toimitusketjun hallinnan keinoiksi nimetään kokonaisvaltaisen näkökulman omak-

suminen, materiaali- raha- ja informaatiovirtojen koordinointi ja organisaatioyksiköi-

den integrointi (Mentzer et al. 2001, 18; Stadtler & Kilger 2008, 10).  
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Vanhatalo luonnehtii edustamansa tehtaan päivittäistä toimitusketjun hallintaa seu-

raavasti (Vanhatalo 16.6.2014): 

 Meidän näkökulmasta toimitusketjun hallinta on olemassa olevien raaka-aineiden 

muuttamista pakkauksiksi ja aihioiksi ja toimittamista asiakkaalle. Meidän tehtaan 

näkökulmasta se on tätä materiaalivirtaa. Tällaista olemassa olevaa bisnestä hoi-

detaan. 

2.4 Toimitusketjun hallinnan empiirinen tutkimus 

Tutkiessaan SCM:ää koskevien empiiristen tutkimusten sisältöä ja esiintymistä Soni 

&  Kodali (2011, 238)  havaitsivat SCM:ää koskevien empiiristen tutkimusten mää-

rän kasvaneen tasaisesti vuodesta 1994 aina vuoteen 2007 asti. Tutkimusmäärien 

kehitystä havainnollistetaan kuvassa kaksi.  

 

Kuva 2.  SCM:ää koskevien empiiristen tutkimusten määrän kehitys 1994 -

2008. Lähde: Soni & Kodali 2011, 247) 

SCM on tutkimuskohteena laaja-alainen ja empiirisissä tutkimuksissa tarkastellaan 

tyypillisesti yksittäisiä osa-alueita vallitsevissa olosuhteissa. Valtaosassa empiiri-

sistä tutkimuksista SCM:n soveltamista tarkastellaan kärkiyrityksen näkökulmasta 

(Soni & Kodali 2011, 238). Useimmissa tutkimuksissa tavoitteena oli joko uuden 

teoreettisen mallin luominen havaintojen perusteella, tai tutkimuksessa lanseeratun 

viitekehyksen empiirinen testaaminen (Soni & Kodali 2011, 246). 569 tutkimuksesta 

73 keskittyi aiemmissa tutkimuksissa esitettyjen viitekehysten testaamiseen (Soni & 

Kodali 2011, 246). Taulukossa neljä on muutama esimerkki viimeaikaisista empiiri-

sistä tutkimuksista joissa on tarkasteltu SCM:n soveltamista eri yrityksissä.   
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Taulukko 4.        SCM:n soveltamista koskevia empiirisiä tutkimuksia 

Tutkimus-
kohde 

Tutkimusky-
symys 

Tutkimus-
menetelmä 

Tulokset ja johtopäätökset Lähde 

Informaa-
tion vaihto 
ja infor-
maatiojär-
jestelmät 

Missä olo-
suhteissa in-
formaatiojär-
jestelmien 
integroimi-
nen edistää 
SCM:n so-
veltamisen 
positiivisia 
vaikutuksia 
suoritusky-
kyyn? 

Haastattelu- 
ja kyselytut-
kimus, jossa 
käytettiin 
sekä kvalita-
tiivista että 
kvantitatii-
vista analyy-
sitapaa. 

Informaatiojärjestelmien (IS) integraatio SC:ssä on 
positiivisesti riippuvainen asiakassuuntautuneen 
operatiivisen suorituskyvyn ja kustannustehokkuu-
den kanssa. IS:ien integraation ja asiakassuuntau-
tuneen operatiivisen tehokkuuden positiivinen riip-
puvuus kasvaa sekä yrityksen toimiessa ennakoita-
vassa toimiympäristössä, jossa liiketoimintaympä-
ristön epävarmuus on matala että tuotettaessa mo-
nimutkaisia tuotteita. IS:ien integraation ja kustan-
nustehokkuuden positiivinen riippuvuus kasvaa yri-
tyksen tuottaessa kestokulutustavaroita toisin kuin 
kompleksisten tuotteiden yhteydessä. 

(Wong 
et al. 
2012) 

Informaa-
tion vaihto 
ja infor-
maatiojär-
jestelmät 

Kuinka ja 
missä käyt-
tötarkoituk-
sissa yrityk-
set käyttävät 
yritysten vä-
lisiä IS:iä?  

Mitä ajureita 
IS:ien käytön 
taustalla on 
niiden eri 
käyttötarkoi-
tuksissa? 

Tapaustutki-
mus, jossa 
aineisto 
koostui use-
asta koh-
deyrityk-
sestä. Ai-
neistona 
hyödynnet-
tiin sekä kva-
litatiivista 
että kvantita-
tiivista ai-
neistoa. 

Transaktioiden prosessointiin tarkoitettujen IS:ien 
käytön ajureiden havaittiin liittyvän aiempien tutki-
musten mukaisesti kustannussäästöihin, manuaali-
sen työn vähentämiseen, informaation laadun- ja 
siirtonopeuden kehittämiseen ja transaktioiden kor-
keaan määrään. Lisäksi havaittiin, että näiden 
IS:ien käyttö liittyi liiketoimintasuhteiden pitkäaikai-
suuteen. Tilausten käsittelyyn ja koordinointiin tar-
koitettujen IS:ien ajurina olivat odotusten mukai-
sesti liiketoiminnan projektiorientaatio ja yrityksen 
järjestelmälliset vahvistuskäytännöt. Vaihteleva, 
vaikeasti ennustettava ja logistisesti haastava liike-
toimintaympäristö ei lisännyt suunnittelua ja yhteis-
työtä edistävien IS:ien käyttöönottoa yritysten vä-
lillä. Näiden IS:ien käytön ajurina oli tarve edistää 
yhteistyössä kehitettyjä yritysten välisiä kysynnän ja 
varaston hallinnan prosesseja, joihin liittyi usein toi-
mittajavarastoinnin soveltaminen. (Kärkkäinen et al. 
2007, 282)                                                                                     

(Kärk-
käinen 
et al. 
2007) 

 

 

JIT:n, 
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TQM:n 
korrelaatio 
ja vaikutus 
yrityksen 
suoritus-
kykyyn 

Missä mää-
rin JIT, SCM 
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toimitusket-
jun integraa-
tiota lisääviä 
johtamismal-
leja ja kuinka 
ne vaikutta-
vat yrityksen 
suoritusky-
kyyn? 

Kvantitatiivi-
nen tutki-
mus, joka 
perustui ky-
selyaineis-
toon. 

Strategisella tasolla JIT:n, TQM:n ja SCM:n välillä 
on monia päällekkäisyyksiä. Yritykset, jotka tunnis-
tavat näiden johtamismallien väliset yhteydet, voi-
vat hyödyntää niiden välisiä synergiaetuja. Vaikka 
JIT:n, TQM:n ja SCM:n taustalla olevissa tavoit-
teissa ja käytännön toimintamalleissa on eroja, on 
niissä paljon päällekkäisyyksiä ja niiden samanai-
kainen soveltaminen voi parhaimmillaan vahvistaa 
toinen toistensa positiivisia vaikutuksia operatio-
naaliseen tehokkuuteen. Laatulähtöinen ajattelu-
tapa ja toimitusketjuun kuuluvien yritysten välisten 
suhteiden ominaispiirteiden ja SC:n dynamiikan 
tunnistaminen ovat suorituskyvyn keskeisimpiä aju-
reita. 

(Kan-
nan & 
Tan 
2005) 

Organ-
isaatiora-
kenteet 

Mikä organi-
saatiomuoto 
edistää par-
haiten 
SCM:n teho-
kasta imple-
mentointia? 

Kvantitatiivi-
nen tutki-
mus, joka 
perustui ky-
selyaineis-
toon. 

 
Toimitusketjun johtamista koskevien päätösten pit-
källe viety keskittäminen SC:n johtamisesta vas-
taavalle osastolle voi heikentää SC:n integraation 
syventymistä ja suorituskyvyn kehittymistä. Toimi-
tusketjun integrointia ja koordinointia koskevia toi-
mintakäytäntöjä lanseerattaessa on kuitenkin tär-
keää, että SCM:stä vastaavalla osastolla on riit-
tävä toimivalta.  
 
 

(Kim 
2007) 
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SCM:ää koskevissa tutkimuksissa useimmin tutkittuja aihepiirejä ovat muun mu-

assa suorituskyvyn mittaaminen, toimitusketjun integraation lisääminen, yritysten 

välisten suhteiden johtamiskäytännöt sekä informaation jakaminen ja sitoutuminen 

yritysten väliseen yhteistyöhön (Soni & Kodali 2011,10). Toimitusketjun laadunhal-

linta (engl. Supply Chain quality Management, SCQM) on tutkimuskohteena verrat-

tain uusi ja sitä koskevat tutkimukset ovat pääosin tapaustutkimuksia joissa tarkas-

tellaan laadunhallintakäytäntöjen laajentamista yrityksen sisäisestä laatujohtami-

sesta toimitusketjun jäsenten väliseen laadunhallintaan (mm. Robinson & Malhotra 

2005;  Yeung 2008; Sroufe & Curkovic 2008).   

2.5 Toimitusketjun hallinnan viitekehys 

Toimitusketjun johtamisesta on kirjallisuudessa esitetty monia malleja, joissa pyri-

tään havainnollistamaan sen eri osa-alueita ja niiden välisiä syy-seurausyhteyksiä. 

Tutkielman tavoitteena on selvittää, mikä on lainsäädännön ja vapaaehtoisten laa-

dunhallintastandardien rooli elintarvikepakkausalan toimitusketjun johtamisessa. 

Tämän vuoksi tutkielmassa on pyritty löytämään viitekehys, joka kuvastaa mahdol-

lisimman kattavasti toimitusketjun johtamisen nykykäsitystä. Tutkimuksessa on pää-

dytty hyödyntämään sekä Mentzerin että Cooperin näkemyksiä (Kuva 3). 

Toimitusketjun hallinnan edellytys on se, että toimitusketjuun kuuluvat yritykset ovat 

omaksuneet toimitusketjuorientaation (engl. Supply Chain Orientation, SCO). SCO 

on johtamisfilosofia, jossa toimitusketjua tarkastellaan kokonaisuutena (Mentzer et 

al. 2001, 11-13). Toimitusketjun varsinainen johtaminen koostuu kolmesta osa-alu-

eesta (Cooper et al. 1997b, 5): 

 toimitusketjun rakenne 

 toimitusketjun johtamiskomponentit 

 toimitusketjun liiketoimintaprosessit 
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Kuva 3.  Toimitusketjun johtamisen kohde, tavoite ja osa-alueet (mukaillen 

Lambert 2001, 102, Cooper et al 1997b). 

Seuraavassa neljässä alakappaleessa käsitellään toimitusketjuorientaatiota ja 

SCM:n kolmea osa-aluetta: toimitusketjun rakennetta, toimitusketjun johtamiskom-

ponentteja ja toimitusketjun liiketoimintaprosesseja.  

2.5.1 Toimitusketjuorientaatio  

Toimitusketjun hallinnan taustalla on johtamisfilosofia, jossa toimitusketjua tarkas-

tellaan kokonaisuutena sen sijaan, että sitä tarkasteltaisiin ensisijaisesti yksittäisten 

toimijoiden ja toimintojen näkökulmasta (Mentzer et al., 2001, 5). Jokaisen toimitus-

ketjuun kuuluvan yrityksen katsotaan vaikuttavan suorasti tai epäsuorasti koko toi-

mitusketjun ja kaikkien siihen kuuluvien yritysten toimintaan (Cooper et al. 1997b, 
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4). Kokonaisvaltaisen näkökulman omaksumisen välttämättömyyttä on kirjallisuu-

dessa perusteltu laajasti. Stadtlerin ja Kilgerin (2008, 1-2, 10) mukaan organisaatio-

yksikköjen koordinoinnin ja informaatiovirtojen ja suunnittelun integroinnin avulla 

saavutettavissa olevat hyödyt eivät toteudu verkostotaloudessa, jos huomio keski-

tetään yksittäiseen yritykseen, koska yritykset ovat keskittyneet ydintoimintoihinsa 

ja suuri osa materiaaleista ja palveluista hankitaan yrityksen ulkopuolelta.  Christo-

pher korostaa verkostoineisuuden lisääntymisen johtaneen siihen, että kilpailu on 

muuttunut yritysten välisestä kilpailusta toimitusketjujen väliseksi kilpailuksi (Chris-

topher 2011, 113-14).  

Vanhatalo katsoo, että mitään yksittäistä tavoitetta, kuten laatu, hinta tai toimitus-

varmuus ei voida nostaa muiden yläpuolelle, vaan nykypäivän kilpailussa on me-

nestyttävä kaikissa osatekijöissä. Vanhatalon mukaan asioinnin helppouden kehit-

täminen ja kumppanuus on kilpailukyvyn kannalta ratkaisevaa ja pitää tuotteiden 

laatua, toimitusvarmuutta ja kustannustehokkuutta perusvaatimuksina, joiden avulla 

ei voi erottua kilpailijoista. (Vanhatalo 16.6.2014) 

Meidän missiona on, että me toimitetaan asiakkaalle oikean laatuista tuotetta, oike-

aan aikaan, huolehditaan turvallisuudesta, hygieniasta ja toimitaan kustannustehok-

kaasti. Ne kaikki kuuluu meidän missioon, ja ne kaikki on tärkeitä.  Me ollaan asiak-

kaan kumppani ja halutaan tehdä heidän elämä helpoksi. Se on just se, minkä takia 

pitkiä asiakassuhteita halutaan vaalia… Ne [muodolliset vaatimukset] on oikeastaan 

itsestään selvyyksiä. Meillä on olemassa spesifikaatiot missä pitää pysyä. Meillä on 

firman sisäiset, globaalisti laaditut ohjeet siitä, mitä sertifikaatteja ja muuta pitää olla 

ja asiakkaalla on omat vaatimuksensa. Esimerkiksi laadunhallintajärjestelmä: jotkut 

asiakkaat voi vaatia sen, tai he voivat itse käydä auditoimassa tai he voi maksaa 

kolmannelle osapuolelle et he käy auditoimassa. Meillä on yhteinen toimitusketju. 

Se, että me pysytään tässä missiossa mitä sanottiin, ei oo mitään ihmeellistä, se on 

ihan normaalia. Mielestäni erinomaisuus tulee siitä, miten asioiden hoito on helppoa 

ja mutkatonta asiakkaalle, ja kuinka hyvin me onnistutaan huomioimaan asiakkaan 

liiketoimintaan liittyvät erityisvaatimukset. (Vanhatalo 16.6.2014) 
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Menzer et al. tiivistää toimitusketjun johtamisfilosofian ydinpiirteet kolmeen näkökul-

maan (Mentzer et al. 2001,7): 

 toimitusketjun johtamisen tarkastelu koko toimitusketjun näkökulmasta toi-

mittajista loppuasiakkaaseen 

 strateginen pyrkimys synkronoida yrityksen sisäiset ja yritysten väliset kyvyk-

kyydet yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 

 asiakaskeskeisyys, jonka avulla pyritään luomaan ainutlaatuisia keinoja tuot-

taa lisäarvoa asiakkaalle ja siten lisätä asiakastyytyväisyyttä 

Mentzer et al. (2001, 11) korostavat, että johtamisfilosofia, joka painottaa toimitus-

ketjun johtamista kokonaisuutena, tulee rajata käsitteen SCM ulkopuolelle ja ehdot-

tavat, että sitä kutsuttaisiin käsitteellä ”toimitusketjuorientaatio” (engl. supply chain 

orientation, SCO). He katsovat SCO:n olevan SCM:n implementoinnin edellytys, 

mutta painottavat, ettei toimitusketjuorientaation omaksuminen johda toimitusketjun 

johtamiseen ennen, kuin useat yritykset ovat omaksuneet sen, ja päättävät ryhtyä 

aktiivisesti implementoimaan SCM:ää.( Mentzer et al. 2001, 11) 

Tässä tutkimuksessa toimitusketjun johtamisfilosofiasta käytetään Mentzer et al. 

(2001, 11) lanseeraamaa käsitettä ”toimitusketjuorientaatio”, jotta yhteistoiminta ha-

lukkuuden taustalla oleva ajattelumalli ja konkreettiset yhteistyön edistämiseksi ja 

toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet voidaan erotella toisistaan.  

2.5.2 Toimitusketjun rakenne 

Toimitusketjun rakenteella viitataan SCM:n soveltamisen organisaationaliseen ulot-

tuvuuteen (Mentzer et al. 2001, 16). Toimitusketjun johtamisen kannalta on tärkeää 

arvioida mitä toimitusketjuun kuuluvien yritysten välisiä rajapintoja, linkkejä, on tar-

peellista johtaa ja millä intensiteetillä (Cooper et al. 1997b, 9 ; Lambert 2001, 104). 

Cooper et al. (1997b, 9) toteaa, että tarkoituksenmukaisin suhdemuoto määräytyy 

kussakin yksittäisessä suhteessa tapauskohtaisten olosuhteiden mukaan ja koros-

taa, ettei kaikista toimitusketjun linkeistä ole tarkoituksenmukaista pyrkiä rakenta-

maan kumppanuussuhteita.  
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Käytännön liike-elämässä toimitusketjut ovat usein monimutkaisia ja muistuttavat 

enemmän verkostoa kuin yksinkertaista ketjua (Cooper et al. 1997b, 9). Toimitus-

ketjun rakenteen hahmottamista vaikeuttaa se, että useat yritykset kuuluvat moneen 

toimitusketjuun ja toimitusketjun rakenne näyttää kunkin yrityksen näkökulmasta eri-

laiselta (Lambert 2001, 107). Kullakin toimijalla oma näkemyksensä siitä, mikä nii-

den rooli ja asema toimitusketjussa on, ja mikä on kyseisen toimitusketjun merkitys 

niiden liiketoiminnalle (Lambert 2001, 107).  

Mentzer et al. (2001,4) luokittelee toimitusketjujen tasot kolmeen ryhmään SC:n 

kompleksisuuden perusteella. Näitä ryhmiä ovat (Mentzer et al. 2001,4): 

 välitön toimitusketju (engl. direct SC) 

 laajennettu toimitusketju (engl. extended  SC) 

 äärimmäinen toimitusketju (engl. ultimate SC) 

Kuvassa neljä havainnollistetaan toimitusketjun eri tarkastelutasoja.   

 

Kuva 4.      Toimitusketjun tarkastelutasot (Mentzer et al  2001, 4). 

Välitön toimitusketju koostuu yrityksestä, sen toimittajasta ja asiakkaasta, jotka ovat 

toisiinsa sidoksissa tuote-, palvelu-, raha- ja tai informaatiovirtojen vastaanottajan 

tai toimittajan roolissa (Kuva 4a). Laajennettuun toimitusketjuun kuuluvat välittömän 

Äärimmäinen toimitusketju 4c 

Laajennettu toimitusketju 4b 
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toimitusketjun toimijoiden lisäksi sekä välittömän toimittajan toimittajat, että välittö-

män asiakkaan asiakkaat, jotka ovat toisiinsa sidoksissa tuote-, palvelu-, raha- ja tai 

informaatiovirtojen vastaanottajan tai toimittajan roolissa. (Kuvio 4b). Äärimmäinen 

toimitusketju sisältää kaikki organisaatiot, jotka ovat toisiinsa sidoksissa tuote-, pal-

velu-, raha- ja tai informaatiovirtojen vastaanottajan roolissa aina tuotteen, palvelun, 

rahan tai informaation alkulähteestä sen loppukäyttäjään (Kuvio 4c). (Mentzer et al. 

2001, 4) 

Lambert (2001, 111) luokittelee toimitusketjun jäsenten välisiä suhteita sen perus-

teella kuinka merkittävä suhde on ydinorganisaatiolle.  Toimitusketjun linkit, toimi-

tusketjuun kuuluvien yritysten väliset rajapinnat, voidaan jakaa neljään kategoriaan: 

johdetut, monitoroidut, ei-johdetut ja ei-jäsen linkit. Johdetut linkit ovat linkkejä, joi-

den integroimista ydinorganisaatio pitää tärkeänä ja joita se johtaa aktiivisesti. Mo-

nitoroidut linkit eivät ole ydinorganisaation näkökulmasta yhtä kriittisiä kuin johdetut 

linkit, mutta ydinorganisaatiolle on tärkeää, että nämä linkit on organisoitu ja niitä 

johdetaan tehokkaasti muiden toimitusketjuun kuuluvien yritysten välillä. Ei-johdetut 

linkit ovat niitä, joiden johtamiseen ydinorganisaatio ei aktiivisesti osallistu. Toisin 

sanoen kärkiyritys luottaa täysin muiden yritysten tapaan johtaa näitä suhteita. Ei-

jäsen linkit viittaavat arvoketjuun kuulumattomiin toimijoihin, jotka vaikuttavat tarkas-

teltavaan arvoketjuun. Näitä toimijoita voivat olla esimerkiksi kilpailevien arvoketju-

jen jäsenet ja viranomaiset. (Lambert 2001, 111- 112) 

Tutkimuskohteena olleessa yrityksessä yhteistyön katsottiin toimivan hyvin sekä 

isojen että pienten toimittajien kanssa. Käytännön työkaluna toimittajasuhteiden joh-

tamisessa käytettiin toimittajaluokitusta. (Vanhatalo 16.6.2014) 

Mielestäni meillä on valittu hyvät toimittajat. Yhteistyö on ehkä vähän säädellympää 

isojen globaalien toimittajien kanssa, mutta ihan samalla lailla me tehdään yhteis-

työtä pientenkin toimittajien kanssa. Me ollaan kategorisoitu toimittajat. On globaalit 

toimittajat, prefered plus, prefered ja basic toimittajat, ja niitten kanssa toimitaan vä-

hän eri lailla. Toisten kanssa tarvitaan sopimus ja joittenkin kanssa ei tehdä sopi-

musta. Toimittajaluokitus on otettu täällä käyttöön, ja se on meidän klusterin strate-

gian mukaista. (Vanhatalo 16.6.2014) 
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2.5.3 Johtamiskomponentit  

Johtamiskomponenteilla (engl. Management Components) viitataan kaikille liiketoi-

mintaprosesseille yhteisiin, toiminnan johtamisen ja koordinoinnin kannalta tarpeel-

lisiin osatekijöihin. Niiden luonne vaihtelee strategisesta operationaaliseen ja fyysi-

sistä rakenteista abstrakteihin, kuten organisaatiorakenteisiin ja -kulttuuriin. (Cooper 

et al. 1997b, 5)  

Cooper et al. (1997b, 5) korostaa johtamiskomponenttien merkitystä toimitusketjun 

liiketoimintaprosessien johtamisessa. Heidän mukaansa johtamiskomponentit mää-

rittävät sekä toimitusketjun rakenteen että sen kuinka liiketoimintaprosesseja, ja si-

ten myös koko toimitusketjua johdetaan (Cooper et al. 1997b, 5).  Lambertin mu-

kaan liiketoimintaprosessi linkkien integraation ja hallinnan tasoon pyritään vaikut-

tamaan johtamiskomponenttien määrällä ja intensiteetillä (Lambert 2001, 116). 

Lambert (2001, 116) toteaa johtamiskomponenttien määrän tai käytettyjen menetel-

mien intensiteetin kasvattamisen voivan lisätä liiketoimintaprosesseihin osallistu-

vien yritysten välistä integraatiota.  

Fyysis- teknisiä johtamiskomponentteja ovat muun muassa suunnittelu ja kontrolli, 

organisaatiorakenne, IT -infrastruktuuri sekä tuotantoverkoston rakenne (Cooper et 

al. 1997b, 10 ; Lambert  2001, 16). Suunnittelun ja kontrolloinnin avulla pyritään 

vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan toimitusketju kehittyy. Toimitusketjuun kuulu-

vien yritysten suunnitteluyhteistyön oletetaan edistävän toimitusketjun menesty-

mistä.  SC:n tasolla kontrollointi voi käytännössä tarkoittaa mm. toimitusketjun yh-

teistä suorituskyvyn mittaristoa. Organisaatiorakenteella voidaan viitata joko yksit-

täiseen yritykseen, tai koko toimitusketjuun. Prosessimaisille organisaatioille on tyy-

pillistä, että tehtäviä hoitavat tiimit, jotka koostuvat eri osastojen jäsenistä. Eri yritys-

ten henkilöstöstä koostuvien tiimien avulla voidaan pyrkiä lisäämään toimitusketjuun 

kuuluvien yritysten välistä integraatiota. Informaation jakamisen roolia SC:n kilpai-

lukyvyn kehittämisessä korostetaan lähes kaikissa toimitusketjun hallintaa koske-

vissa kirjoituksissa. Informaation sisältö, laatu ja ajantasaisuus vaikuttavat olennai-

sesti SC:n tehokkuuteen. Tuotantoverkoston rakenne viittaa hankinnan, tuotannon 

ja jakelun verkostorakenteeseen koko toimitusketjussa. Koko toimitusketjun näkö-

kulmasta voi esimerkiksi olla edullisempaa varastoida mahdollisimman erilaistumat-
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tomia valmiin tuotteen osia tai raaka-aineita koska niihin on sitoutunut valmiita tuot-

teita vähemmän kustannuksia ja niitä voidaan tyypillisesti käyttää tarpeen mukaan 

useiden eri lopputuotteiden valmistamiseen. Tämän vuoksi jotkut verkoston jäsenet 

voivat ylläpitää muita suurempia varastoja ja jyvittää varastoinnista aiheutuneet kus-

tannukset niille jäsenille, jotka saavat suoria säästöjä siitä, että varastoinnin tarve 

vähenee. (Cooper et al. 1997b, 10 ; Lambert  2001, 16) 

Johtamiseen ja käyttäytymiseen liittyviä osatekijöitä ovat muun muassa johtamis-

metodit, valta- ja johtajuusrakenne, riski- ja palkkiorakenne sekä kulttuuri ja asenne 

(Cooper et al. 1997b, 10; Lambert  2001, 16). Johtamismetodit tarkoittavat yhtiön 

arvoja ja johtamiskäytäntöjä. Ns. top-down ja bottom-up organisaatioiden integroi-

minen toisiinsa on haastavaa. Tutkimuksissa tarkastelluissa toimitusketjuissa on 

usein yksi tai kaksi vaikutusvaltaista yritystä, joilla on vahva vaikutus toimitusketjun 

kehityssuunnan määrittämisessä. Vallankäyttö ja sen puute voivat vaikuttaa siihen, 

kuinka sitoutuneita toimitusketjun jäsenet ovat. Riskien ja hyötyjen jakamisen on 

havaittu lisäävän pitkän aikavälin sitoutumista toimitusketjun kehittämiseen. Toimi-

tusketjuun kuuluvien yritysten toimintakulttuureiden ja asenteiden yhteensovittami-

nen on haastavaa, mutta välttämätöntä. Kulttuuri ja asenne tarkoittavat muun mu-

assa suhtautumista laatuun, turvallisuuteen, työntekijöihin ja siihen, kuinka paljon 

työntekijät osallistuvat yrityksen johtamiseen. (Cooper et al. 1997b, 10; Lambert  

2001, 16) 

Fyysis-tekniset johtamiskomponentit ovat johtamiseen ja käyttäytymiseen liittyviä 

osa-alueita helpommin havaittavissa ja arvioitavissa, ja niitä on helpompi muuttaa 

(Cooper et al. 1997b, 10). Lambert (2001, 117) kuitenkin korostaa, että yksinomaan 

fyysis-teknisiin osa-alueisiin keskittymällä toimitusketjun kehittämisen tulokset ovat 

parhaimmillaankin pettymys.  

Vanhatalo katsoo yhteistyön sujuvan hyvin sekä tehtaan sisällä että tehtaan ja toi-

mittajien välillä. Yhtenä syynä sisäisen yhteistyön toimivuuteen Vanhatalo pitää teh-

taan pientä kokoa, joka helpottaa informaation kulkua. Tehtaalla on käytössä myös 

WCM-ohjelmaan perustuva sisäisten reklamaatioiden järjestelmä, joka edistää ha-

vaittuihin laatupoikkeamiin puuttumista. Sisäisten reklamaatioiden juurisyiden ana-
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lysoinnin avulla pyritään estämään vastaavien ongelmien toistuminen tulevaisuu-

dessa ja lisäämään työntekijöiden sitoutumista jatkuvaan laadunvarmistamiseen. 

(Vanhatalo 16.6.2014) 

Meillä on asiakasreklamaatioiden lisäksi sisäisiä reklamaatioita. Eli jos edellinen 

prosessi toimittaa virheellistä tavaraa seuraavalle prosessille, tehdään siitä sisäinen 

reklamaatio, ja se käsitellään. Ne ihmiset, jotka virheen ovat tehneet, käsittelee rek-

lamaation ja lopputulokset käydään pilarissa (pilarit ovat tehtaan eri vastuualueiden 

kehitystiimejä) läpi… Sisäiset reklamaatiot varmasti lisää ymmärrystä oman työn 

vaikutuksia kohtaan. Silloin saa palautetta työstä. Kun itse analysoi ongelmaa, löy-

tää yleensä virheen syyn, ja pystyy kehittämään toimintatapoja. Niitä [sisäisiä rekla-

maatioita] tehdään ihan rohkeasti. Mikä niissä on haastavaa, on saada ne tarpeeksi 

nopeasti ratkaistua. Ongelma ei ole siinä, että välitön ongelma saadaan ratkaistua, 

koska laadun kustannuksella tehdä mitään, mutta haastavaa on saada pidemmällä 

aikavälillä poistettua ongelman syy, jottei sama ongelma uusiudu jatkossa. (Vanha-

talo 16.6.2014) 

WCM –ohjelman kautta tuotannon työntekijät osallistuvat myös eri prosessien ja 

osa-alueiden, kuten laadun, työturvallisuuden ja terveyden ja kunnossapidon kehit-

tämiseen. Vanhatalo kannattaa osallistavaa johtamiskulttuuria, mutta korostaa 

myös johdon vastuuta. (Vanhatalo 16.6.2014) 

Pilarit vastaavat tietyistä prosesseista. Mielestäni prosessilla pitää olla johtaja tai 

vastuu henkilö. Joukko ihmisiä ei voi johtaa prosessia, he voivat monitoroida tulok-

sia ja selvittää mitä niille voidaan yhdessä tehdä, ja se on hyvä, mutta siinä pitää 

olla joku kuka vastaa siitä. Jos miettii laatua, niin vaikka laatupilari yhdessä miettii 

niitä asioita, niin siellä on laatupäällikkö kuka vastaa laadusta ja laatuun liittyvistä 

prosesseista. (Vanhatalo 16.6.2014) 

2.5.4 Toimitusketjun liiketoimintaprosessit 

Toimitusketjun liiketoimintaprosessit viittaavat SCM:n toiminnalliseen ulottuvuu-

teen, eli siihen, mitä perinteisesti eri osastojen suorittamia toimintoja tulisi johtaa ja 

kontrolloida koko toimitusketjun laajuisesti ja mitkä voidaan sulkea SCM:n sovelta-

misen ulkopuolelle (Mentzer et al. 2001, 16). 



33 

 
Monet tutkijat katsovat prosessijohtamisen soveltuvan toimitusketjussa toteutetta-

vien aktiviteettien koordinoinnin välineeksi. Toimitusketjun liiketoimintaprosessien 

johtamiseen perustuvan johtamistavan katsotaan edistävän toimitusketjun raha-, ta-

vara-, palvelu- ja informaatiovirtojen koordinaatiota toimitusketjuun kuuluvien yritys-

ten ja yritysten sisäisten osastojen välillä. (Christopher 2005, 17) 

Christopher (2011, 99 -114) määrittelee liiketoimintaprosessit seuraavasti: 

 ”Liiketoimintaprosessit ovat horisontaalisia toisiaan seuraavien toimintojen sarjoja, 

jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaalle”. 

 Lambertin (2001, 114) mukaan prosessia voidaan pitää asiakkaan tarpeiden täyt-

tämiseen tähtäävien tuote-, informaatio- raha-, tieto- osaamis- ja kehitysaloitevirto-

jen toiminnan ja vuorovaikutuksen rakenteena.  

Prosesseille on ominaista se, että niillä on (Mentzer et al. 2001, 8): 

 selkeästi määritetty tehtävä 

 määritetyt syötteet ja tuotokset  

 määritetty toimintasuunnitelma 

Perinteinen, eri osaamisalueisiin erikoistuneisiin osastoihin perustuva organisaatio-

malli, eroaa prosessilähtöisestä mallista siten, että jokaisen prosessin päämääränä 

on täyttää jokin asiakkaan tarve, ja organisaatio on rakennettu näiden prosessien 

ympärille (Lambert & Cooper 2000, 72 ; Mentzer et al. 2001, 8). Tutkimuksissa on 

havaittu, että muutoksiin nopeasti reagoivat organisaatiot keskittyvät enemmän pro-

sessien kuin yksiköiden johtamiseen (Christopher 2011, 99 -114). Nopeuden lisäksi 

prosessiperusteisesti johdetuista yrityksistä koostuvissa toimitusketjuissa yritysten 

välisten prosessien linjaaminen on helpompaa, kuin niissä toimitusketjuissa joihin 

kuuluvien yritysten johtaminen perustuu vertikaalisiin rakenteisiin (Christopher 

2011, 99 -114). 

Lambert & Cooper (2000, 72) katsovat, että SCM:n menestyksellinen implemen-

tointi edellyttää, että jokaisessa toimitusketjuun kuuluvassa yrityksessä päästään 

eroon perinteiseen toimintoperustaiseen organisaatioon liittyvästä osastojen siilou-

tumisesta, eristäytymisestä omiin ”kuppikuntiin” ja omaksutaan prosessinäkökulma.    
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Toimitusketjun ydinprosessit sisältävät tyypillisesti seuraavat prosessit (Lambert 

2001, 108 ; Lambert & Cooper 2000, 72 ;  Mentzer et al. 2001, 8): 

 asiakassuhteiden hallinta 

 asiakaspalvelun hallinta 

 kysynnän hallinta  

 tilaus- toimitusprosessi 

 tuotannon suunnittelu  

 hankinta  

 tuotekehitys ja kaupallistaminen 

 reklamaatio- ja palautusprosessi 

Ydinasiakkaiden / asiakassegmenttien tunnistaminen on toimitusketjun hallinnan 

soveltamisen ensimmäisiä konkreettisia toimenpiteitä. Ydinasiakkaita / asiakasseg-

menttejä ovat ne asiakkaat, jotka ovat organisaation liiketoimintastrategian näkökul-

masta kriittisiä. Asiakassuhteiden hallinnan katsotaan sisältävän kolme vaihetta: 

tuote- tai palvelusopimusten laadinta, asiakaspalvelutiimien kokoaminen ja suori-

tuskyvyn arvioiminen. Tuote- / palvelusopimuksissa määritellään tuotteelle / palve-

lulle asetetut vaatimukset. Asiakaspalvelutiimit ovat toimitusketjuun kuuluvien yri-

tysten edustajista koostuvia tiimejä, joiden tehtävä on löytää ja eliminoida kysynnän 

vaihtelun syitä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Suorituskyvyn mittariston avulla ke-

rätään tietoa niin asiakkaalle tarjottujen tuotteiden ja palveluiden laadusta kuin asia-

kaskannattavuudesta.  (Lambert & Cooper 2000, 72 ; Lambert, 2001, 108) 

Asiakaspalvelun hallintaprosessi tuottaa tietoa asiakkaista ja toimii asiakassuhtei-

den hallintaprosessissa laadittujen palvelu- / tuotesopimusten puitteissa asiakkaan 

ja toimitusketjun kontaktikanavana. Asiakaspalvelu tuottaa asiakkaalle reaaliai-

kaista informaatiota muun muassa sovituista toimituspäivistä ja tuotteiden saata-

vuudesta. Reaaliaikaisen tiedon tuottaminen edellyttää, että asiakaspalvelua tuot-

tavat henkilöt ovat tietoisia toimituspäiviin ja tuotteiden saatavuuteen liittyvistä poik-

keamista, joita voivat olla muun muassa yrityksen sisäiset ja toimitusketjun muiden 

toimijoiden tuotannossa tapahtuneet poikkeamat. Lisäksi asiakaspalvelun tehtä-

vänä on tukea ostajaa tuotteen / palvelun käytössä. (Lambert & Cooper 2000, 72-

73 ; Lambert, 2001, 108 – 109) 
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Kysynnänhallintaprosessi tasapainottaa asiakkaan kysynnän ja yrityksen tarjonta-

kyvyn välistä vaihtelua. Kysynnänhallinnan yksi keskeinen tehtävä on pyrkiä mää-

rittämään mitä, ja milloin asiakas on halukas ostamaan, jotta tuotteen / palvelun 

saatavuus kyetään varmistamaan ilman, että resursseja / tuotteita säilytetään tar-

peettomasti. Asiakkaan ja toimitusketjun välisen informaation vaihdon avulla voi-

daan vähentää ylimääräistä kapasiteettia ja varastoja, ja siten saavuttaa kustannus-

säästöjä. Lambert (2001, 109) jakaa varastot välttämättömiin ja vaihtelusta johtuviin. 

Välttämättömiä varastoja ovat ne varastot, joita säilytetään koska varastoinnin kus-

tannus on pienempi kuin varastojen poistamisesta aiheutuva kustannus. Vaihtelusta 

aiheutuvat varastot ovat niin sanottuja puskurivarastoja, joita säilytetään esimerkiksi 

kysyntään tai tuotantoon liittyvän epävarmuuden takia.  (Lambert & Cooper 2000, 

73 ; Lambert, 2001, 108 - 109) 

Vanhatalon edustamassa yrityksessä kysynnän hallintaa helpottaa myynti- ja tuo-

tantoennusteiden läpinäkyvyys. 

Meillä ennusteet pyörittää volyymejä aika pitkälle. Eli me saadaan kysyntäennuste 

asiakkaalta ja tieto kulkee läpi ketjun aina meidän toimittajille asti. Ennusteet ovat 

tosi hyvin kaikkien tiedossa, mikä on iso asia tässä toimitusketjun hallinnassa. (Van-

hatalo 16.6.2014) 

Tilaus- toimitusprosessin päätavoite on varmistaa, että asiakas saa tilaamansa tuot-

teet tai palvelut mahdollisimman oikeaan aikaan, ja että toimitukset organisoidaan 

taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Toimitusprosessin tehokas organisointi edellyttää 

tyypillisesti yrityksen sisäisten tuotanto-, jakelu- ja kuljetussuunnitelmien integrointia 

ja yhteistyötä toimitusketjun ydin organisaatioiden, kuljetusyritysten ja asiakkaan vä-

lillä. (Lambert & Cooper 2000, 73 ; Lambert, 2001, 108 - 109) 

Tuotannon suunnittelun tavoitteena on aikatauluttaa eri tuotantolajien ajot siten, että 

ratkaisussa huomioidaan muun muassa tuotannon kysyntäohjautuvuuteen, toimi-

tusvarmuuteen ja tuotantolajin vaihtoon liittyvät näkökulmat. SCM:ää koskevissa ar-

tikkeleissa korostetaan, että yritysten tulisi siirtyä perinteisestä varasto-ohjautuvasta 

toimintamallista kysyntäohjautuvaan malliin. Kirjallisuudessa on esitetty useita kei-

noja joilla tuotannon kysyntäohjautuvuutta voidaan parantaa. Näitä keinoja ovat 

(Lambert & Cooper 2000, 73 ; Christopher 2011, 114): 
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 tuotteen tuottaminen vasta kun asiakas on sen tilannut 

 tuotteen modifiointi vasta kun asiakas on määrittänyt minkä tuotevariaation 

haluaa 

 asiakkaan antamiin kysyntäennusteisiin perustuva tuotannon suunnittelu 

Hankintojen johtamisen operatiivisena tavoitteena on hankintojen tehokas koordi-

nointi siten, että organisaation ulkopuolelta ostetut materiaalit ovat tuotannon käy-

tettävissä oikeaan aikaan. Hankintaprosessia voidaan kehittää yhteistyössä toimit-

tajien kanssa esimerkiksi ostotilausten käsittelyä automatisoimalla. Hankintaproses-

sin strategisena tavoitteena on kehittää pitkäikäisiä yhteistyösuhteita ydintoimitta-

jien kanssa. (Lambert & Cooper 2000, 73-74 ; Lambert, 2001, 111) 

Tuotekehitys- ja kaupallistamisprosessin tehtävä on kehittää uusia tuotteita jotka 

vastaavat asiakkaiden tarpeita. Tuotteiden elinkaarten lyhennyttyä on uusien tuot-

teiden markkinoille tuonnin nopeus aiempaa tärkeämpää. Toimittajien ja asiakkai-

den kanssa tehtävä yhteistyö tuotekehitysprosessin aikana nopeuttaa uusien tuot-

teiden markkinoille tuontia ja lisää asiakkaiden tarpeiden tunnistamista. (Lambert & 

Cooper 2000, 74 ; Lambert, 2001, 111) 

Lambert (2011, 111) nimeää kolme tehtävää, jotka tuotekehitysjohtajien on täytet-

tävä: 

 tehtävä yhteistyötä asiakassuhteiden hallinnasta vastaavien henkilöiden 

kanssa, jotta asiakkaan ääneen lausutut ja ääneen lausumattomat tarpeet 

saadaan tunnistettua 

 valita materiaalit ja toimittajat yhteistyössä hankintaprosessista vastaavien 

henkilöiden kanssa 

 kehittää tuotantomenetelmät ja tuotantosuunnitelmat siten, että ne soveltuvat 

mahdollisimman hyvin kyseiselle tuotteelle ja sen markkinoille 

Palautusprosessin johtamisella viitataan viallisten ja käytettyjen tuotteiden uudel-

leenkäytön tai kierrätyksen organisointiin. Viallisten tuotteiden käsittelyn avulla voi-

daan löytää keinoja estää vastaavien virheiden toistuminen. Käytettyjen tuotteiden 

hyödyntäminen voi tarjota mahdollisuuden saavuttaa kustannussäästöjä ja tuottaa 
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lisäarvoa ekologisia arvoja suosiville asiakkaille. (Lambert & Cooper 2000, 74 ; Lam-

bert, 2001, 111) 

2.6 Menestyvien toimitusketjujen hallinnan ominaispiirteet 

Toimitusketjun hallinnan soveltaminen on kokonaisvaltainen tapa suhtautua ja joh-

taa toimitusketjua koko toimitusketjun näkökulmasta. SCM:ää soveltamalla saavu-

tetun kilpailuedun katsotaan olevan pitkäkestoisempaa kuin neuvotteluvoimaan pe-

rustuvan kilpailuedun, sillä SCM:n soveltamisella pyritään lisäämään toimitusketjun 

kokonaistehokkuutta, eikä yksinomaan uudelleen allokoimaan tuloja ja menoja toi-

mitusketjun sisällä (Christopher 2011, 20). 

Toimittajasuhteiden hallinnassa Vanhatalo ei näe varsinaisia haasteita. Toimivien 

yhteistyösuhteiden syynä Vanhatalo nostaa esiin hyvät henkilöiden väliset suhteet 

ja ennusteiden läpinäkyvyyden. (Vanhatalo 16.6.2014) 

Meillä yhteistyö toimittajien kanssa toimii hyvin. Luulen, että se johtuu aikalailla ih-

missuhteista. Me pidetään palavereja ja ollaan puhelimessa yhteydessä. Toinen 

asia mistä se johtuu on se, että ennusteet kulkee koko ketjun läpi, eikä niin isoja 

yllätyksiä tule. Jos on tulossa joku iso, niin kyllä me tiedetään se jo etukäteen ja 

voidaan kertoa.  Jos toimittajalla on joku iso ongelma niin he pystyvät kyllä kerto-

maan sen meille heti, koska meillä on hyvät suhteet. Jos on ongelmia, niin niitä 

lähdetään ratkaisemaan yhdessä… (Vanhatalo 16.6.2014) 

Asiakkaalle lisäarvoa tuottavia palveluominaisuuksia, joihin voidaan SCM:n avulla 

vaikuttaa, ovat mm. asiakaskohtaisesti räätälöidyt palvelut, luotettavuus ja kyky vas-

tata asiakkaan tarpeisiin nopeasti (Christopher 2011, 8-9). Kustannustehokkuuteen 

vaikuttavia muuttujia, joihin SCM:n avulla pyritään vaikuttamaan, ovat mm. kapasi-

teetin käyttöaste, varastojen kiertonopeus ja toimitusten oikea-aikaisuus (Christo-

pher 2011, 8-9).  

Tutkimuskirjallisuudessa on pyritty tunnistamaan parhaiten menestyville toimitus-

ketjuille (engl. best value supply chains) ominaisia piirteitä ja vertaamaan niitä mui-

den toimitusketjujen piirteisiin (mm. Ketchen et al. 2008; Ketchen & Hult 2007; For-

lich & Westbrook 2001). Menestyville toimitusketjuille näyttäisi olevan tyypillistä se, 

että niiden johtamisessa ei keskitytä yksinomaan yksittäiseen tavoitteeseen, kuten 
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kustannusten tai kiertoaikojen minimoimiseen, vaan asiakkaalle tuotetun lisäarvon 

maksimointiin (Ketchen & Hult 2007, 573; Ketchen et al. 2008, 236). Taulukossa 

viisi havainnollistetaan parhaiten menestyvien ja tyypillisten toimitusketjun eroja eri 

SCM:n osa-alueisiin liittyen.   

Taulukko 5. Parhaiten menestyvien toimitusketjujen ominaispiirteet 

(mukaillen Ketchen et al. 2008, 240) 

 Tyypillinen toimitusketju Menestyvä toimitusketju  

Toimitusket-
juorientaatio 

Toimitusketjun johtamisen tavoitteena on 
tukea strategian toteutumista varmista-
malla tarvittavien tavara- ja palveluvirtojen 
toiminta. 

Toimitusketjun hallintaa, ketteryyttä 
(engl. agility) ja muutoksiinsopeutumisky-
kyä kehittämällä pyritään luomaan kilpai-
luetua. 

Ketchen et al. 
2008, 238 

Toimitusketjun jäsenet kohtaavat valintati-
lanteita, joissa oman yrityksen ja toimitus-
ketjun intressit ovat ristiriidassa. 

Toimitusketjuun kuuluvien yritysten in-
tressit eivät ole kilpailevia. Saavutetut 
edut jaetaan toimitusketjun jäsenten kes-
ken.  

Ketchen et al. 
2008, 238 

Informaatio-
virran hal-
linta 

Informaatio- ja tavaravirtojen liikkeistä väli-
tetään toimitusketjun jäsenille joko reaaliai-
kaan tavaroiden siirtyessä tai jälkikäteen. 

Toimitusketjun jäsenillä on käytettävissä 
reaaliaikainen tieto tuotteen suunnitel-
luista ja toteutuneista tuotantovaiheista il-
man, että yritysten sisäistä informaatiota 
jaetaan tarpeettomasti.  

Ketchen et al. 
2008, 240 

Osastojen ja yritysten välisen informaation 
jakaminen on vähäistä. 

Organisaatiokulttuuri tukee informaation 
jakamista ja oppimista. 

Eng 2006, 770 

Tavaravirto-
jen hallinta 

Tavaravirtojen hallintaa tarkastellaan pää-
asiassa kustannusten näkökulmasta.  

Tavaravirtojen hallintaa tarkastellaan no-
peuden, laadun, kustannusten ja jousta-
vuuden näkökulmasta siten, että keske-
nään ristiriitaisten tavoitteiden väliltä pyri-
tään löytämään paras mahdollinen tasa-
paino.  

 

Ketchen et al. 
2008, 238 

Johtamis-
menetelmät 

Yritysten toimintakulttuuri ja johdon odotuk-
set eivät kannusta osastojen ja yritysten vä-
liseen yhteistyöhön, ja osastojen ja yritys-
ten välinen integraatio on heikko.  

Organisaatiossa vallitsevat kulttuuriset 
normit, kuten yhteistyöhön kannustami-
nen, osastojen välinen informaation jako, 
yritysten välinen osaamisen vaihto, osal-
listumisen kannustaminen ja molemmin-
puolinen luottamus, lisäävät osastojen ja 
yritysten välisen integraation määrää 

 

Eng 2006, 770 

Yritysten vä-
liset suhteet 

Toimitusketjun jäsenten välisten suhteiden 
luonne ei vastaa niiden välisten toimintojen 
asettamia tarpeita. 

Jäsenten välisten suhteiden luonne on 
linjassa niiden välisten toimintojen 
kanssa. Valtaosa suhteista on sopimus-
perusteisia. Luottamusperusteisia suh-
teita hyödynnetään pääosin erityistä po-
tentiaalia omaavien kumppaneiden 
kanssa silloin kun vaihdantaa ei voida 
määritellä etukäteen. 

Ketchen et al. 
2008, 238 
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Parhaiten menestyville toimitusketjuille on tutkimusten mukaan ominaista se, että 

niissä toimialalla yleistyneitä ”parhaita käytäntöjä” ei pyritä noudattamaan sokeasti, 

vaan niiden soveltuvuutta omaan toimintaympäristöön tarkastellaan kriittisesti (Ket-

chen & Hult 2007, 577). Viime vuosikymmeninä trendin omaisesti yleistyneitä tapoja 

johtaa toimitusketjuja ovat olleet muun muassa (Christopher 2011, 173-189): 

 mittakaavaetujen tavoittelu tuotantoa ja varastointia keskittämällä   

 lean-ajattelun soveltaminen  

 ulkoistaminen  

 hankinnan keskittäminen yksittäisille toimittajille 

Christopher (2011, 189) korostaa, että kukin yllämainituista toimintamalleista voi 

lisätä liiketoiminnan riskejä. Esimerkiksi tuotannon ja varastojen keskittämisen 

kääntöpuolena voi olla kuljetuskustannuksien nousu, toimitusaikojen pidentymi-

nen, dominoilmiöiden riskin kasvu, sekä monien tuotantolaitosten lopputuotteista 

koostuvien toimitusten keräilyn vaikeutuminen (Christopher 2011, 173).  Lean-ajat-

telun soveltamisen kääntöpuolena voi olla yksittäisten osastojen tuotanto-ongel-

mien leviäminen koko tuotantoketjuun silloin kun puskurivarastoja pienennetään, 

ilman että varastojen tarve kyetään poistamaan prosessien laadun kehittämisen 

kautta. Hankinnan keskittäminen yksittäiselle toimittajalle voi puolestaan lisätä riip-

puvuutta yksittäisestä toimittajasta. Halvan työvoiman maihin ulkoistamisen haas-

teina Christopher (2011, 185) näkee muun muassa kuljetuskustannusten nousun, 

valuuttakurssien vaihtelun, tarpeen ylläpitää suurempia varastoja pidempien ja 

enemmän vaihtelevien toimitusaikojen vuoksi, laatuongelmat sekä  immateriaalioi-

keuksiin liittyvät rikkomukset.  
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3 TOIMITUSKETJUNHALLINTA ELINTARVIKEPAKKAUSALALLA 

3.1 Elintarvikepakkausten toimitusketju 

Elintarvikepakkausalan toimijat kuuluvat äärimmäisen toimitusketjun (Mentzer et al. 

2001,4) näkökulmasta tarkasteltuna toimitusketjuun, joka koostuu kemikaali- ja al-

kuaineiden valmistajista, välituotteiden valmistajista, pakkausvalmistajista, elintarvi-

kevalmistajasta, elintarviketukuista, elintarvikkeiden vähittäismyyjistä, kuluttajista ja 

käytettyjen elintarvikepakkausten kierrätyksestä vastaavista yrityksistä (Kuva 5.). 

 

Kuva 5.        Kuluttajapakkausteollisuuden toimitusketju (mukaillen  PIRA 2002, 37).  

Elintarvikepakkausten valmistajat ostavat tyypillisesti tarvitsemansa raaka- ja tarve-

aineet niiden tuotantoon erikoistuneilta yrityksiltä (Pohjoismaiden ministerineuvosto 

2008, 7). Yleisesti ottaen pakkausalan raaka-ainetoimittajat ovat pakkaustuottajia 

suurempia kansainvälisiä yrityksiä. Pakkausteollisuus on tyypillisesti vain pieni 

osuus raaka-ainetoimittajan koko asiakaskannasta, minkä vuoksi raaka-ainetoimit-

tajat eivät aina miellä itseään osaksi pakkausteollisuutta. (PIRA 2002, 37) 

Elintarviketeollisuus kehittää ja valmistaa sekä kotimaisista maataloustuotteista että 

tuontiraaka-aineista ruokaa kuluttajille (Hyrylä 2012, 9). Valmiit tuotteet pakataan 

joko suoraan elintarviketuottajan tiloissa, tai kuljetetaan pakattavaksi pakkauspal-

veluja tarjoavaan yritykseen (PIRA 2002, 8 ; Hyrylä 2012, 42 – 43). Elintarviketeol-

lisuus on tuotannon arvolla mitattuna Suomen neljänneksi suurin teollisuusala (Hy-

rylä 2012, 8). Suomen elintarviketeollisuudessa on paljon pieniä ja keskisuuria yri-

tyksiä (Hyrylä 2012, 13). Suomalaisilla elintarvikealan yrityksillä on vahva asema 

kotimaan markkinoilla. Kotimaisen valmistuksen osuus elintarvikkeiden vähittäis-

myynnistä on noin 79 % (Hyrylä 2012, 25).  
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Pakatut elintarvikkeet toimitetaan päivittäistavarakaupan logistiikkayhtiöiden ja Ho-

ReCa-tukkujen välityksellä yksityisille kuluttajille ja kahviloihin, ravintoloihin ja julki-

siin keittiöihin (HoReCa). Suomalaiselle päivittäistavarakaupalle on ominaista ket-

juuntuminen, sekä hankinnan ja logistiikan keskittyminen. Kauppa hoitaa merkittä-

vän osan elintarvikeketjun logistiikasta. Elintarvikkeiden osuus päivittäistavara-

myynnistä on merkittävä, noin 80 %. Elintarvikeyritysten myynnistä HoReCa-

kauppa muodostaa noin 20–30 %:n osuuden. (Hyrylä 2012, 33-35). 

Elintarvikepakkausten loppukäyttäjä on kuluttaja. Kuluttajan kokemalla arvolla on 

merkittävä vaikutus kuluttajien tekemiin elintarvikepakkausten ostopäätösvalintoihin 

(Uusitalo et al. 2011, 38). Kuluttajan pakkaukselle antama arvo muodostuu kulutta-

jan ja pakkauksen välisessä vuorovaikutuksessa (Uusitalo et al. 2011, 35). Pak-

kauksen arvon muodostumisprosessi koostuu pakkauksen ostovaiheesta, käyttö-

vaiheesta ja käytetyn pakkauksen hävitysvaiheesta (Uusitalo et al. 2011, 35).  

Pakkauksen elinkaari päättyy kun käytetty pakkaus toimitetaan jätekeräykseen tai 

kierrätykseen. Suomessa lainsäädäntö velvoittaa kaikki elintarvikkeita pakkaavat ja 

pakattuja elintarvikkeita maahantuovat yritykset, joiden liikevaihto on yli 1Me, huo-

lehtimaan pakkausten hyötykäytöstä. Käytännössä useimmat yritykset maksavat 

hyötykäyttövelvoitteen täyttämisestä Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy:lle, 

joka organisoi käytettyjen pakkausten keräilyn ja uudelleen käytön. (PYR 2014) 

3.2 Elintarvikepakkauksiin ja pakkaustuottajaan kohdistuvat odotuk-

set ja vaatimukset 

Elintarvikealan toimitusketjun näkökulmasta pakkaus on tärkeä osa tuotetta, ja sa-

malla se yhdistää toimitusketjun eri toimijoita toisiinsa (Lehtonen & Uusitalo 2011, 

12). Toimitusketjun osapuolet, kuten raaka-ainetoimittajat, pakkausmateriaalien val-

mistajat, pakkausten valmistajat, pakkaajat, kauppa, kuluttajat ja pakkauksen lop-

pusijoituspaikka muodostavat verkoston, jossa jokaisella toimijalla on omia pak-

kaukseen liittyviä tavoitteitaan (Lehtonen & Uusitalo 2011, 12). Pakkaukseen liitty-

vien vaatimusten ja odotusten lisäksi sidosryhmillä on pakkaustuottajan liiketoimin-

taprosesseja koskevia odotuksia ja vaatimuksia. Liiketoimintaprosesseja koskevat 

vaatimukset voivat liittyä muun muassa tuotantomenetelmiin, käytettäviin tietojär-

jestelmiin, informaation tallentamiseen tai asiakaspalautteen käsittelyyn. Kuvassa 
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kuusi havainnollistetaan toimitusketjun jäsenten ja viranomaisten pakkaustuottajien 

liiketoimintaprosesseihin ja pakkauksiin kohdistamia vaatimuksia ja odotuksia ja 

sitä, kuinka kyky täyttää asetetut vaatimukset ja odotukset riippuvat sekä pakkaus-

tuottajan että hänen käyttämiensä toimittajien kyvykkyydestä vastata asetettuihin 

vaatimuksiin.  

 

Kuva 6.    Pakkaustuottajaan kohdistuvat odotukset ja vaatimukset 

Elintarvikealalle ominaisina vaatimuksina Vanhatalo nostaa esiin materiaalien elin-

tarvikekelpoisuuden varmistamisen, tuotannon korkean hygieniatason ja tuotteiden 

jäljitettävyyden (Vanhatalo 16.6.2014). 

Niillä materiaaleilla, jotka koskettavat pakkausmateriaalia, pitää olla elintarvikehy-

väksynnät… Meillä on arvioitu kaikki materiaalit silloin kun BRC IoP – standardia 

haettiin. Tällä hetkellä uudet materiaalit menee turvallisuuspilarin kautta, eli käytän-

nössä ostovaiheessa varmistetaan materiaalin soveltuvuus. Toinen huomioitava 

asia on jäljitettävyys eli se, että me pystytään jäljittämään materiaalit takaisin päin. 

Esimerkiksi jos kuluttaja löytäisi jotain aihiosta, niin meidän on pystyttävä selvittä-

mään esimerkiksi mitä kartonkierää siihen on käytetty. (Vanhatalo 16.6.2014) 
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Elintarvikepakkausten rooli ja toimitusketjun jäsenten pakkauksiin kohdistamat odo-

tukset ovat sidoksissa sekä jälleenmyyjien toimintakäytäntöihin että kuluttajien 

asenteisiin ja tarpeisiin, ja ne muuttuvat ajan myötä. Taulukossa kuusi esitetään lai-

nauksia kirjoituksista, joissa on käsitelty elintarvikepakkauksiin kohdistuvien odotus-

ten, tarpeiden ja asenteiden muutoksia suomalaisessa liiketoimiympäristössä.  

Taulukko 6. Elintarvikepakkaukseen liittyvien odotusten ja tarpeiden muutokset  

elintarvikepakkausten toimitusketjun jäsenten näkökulmasta.  

Kuluttaja-asenteiden ja tarpeiden muutokset 

Ekologisuuden, 
eettisyyden ja al-
kuperän korostu-
minen kuluttajien 
valintakriteerinä 

Tuotteen ekologisuuteen, eettisyyteen ja alku-
perään kiinnitetään aiempaa enemmän huo-
miota. Lähellä tuotetut tuotteet kiinnostavat 
yhä useampaa kuluttajaa. Tuotteiden alku-
perä, laatu ja aitous korostuvat kuluttajien va-
lintakriteereinä. (Korhonen 2010, 2) 

Ympäristöystävällisyys näkyy muun muassa itse 
pakkauksien määrän vähentämisenä ja kierrätettä-
vyyden (esim. kuljetuslaatikot, lavat) ja hävitettä-
vyyden (esim. kuitupohjaiset pakkaukset) huomioi-
misena. (Hyrylä 2012, 42 -43) 

Väestön ikäänty-
minen  

Iäkkäiden kuluttajien parissa pakkauskoko ja 
helppo avattavuus korostuvat tuotteen valin-
takriteereinä. (Korhonen 2010, 2) 

 

Elintason nousu Elintaso nousee ja arjen luksuksen hakemi-
nen yleistyy. Monet aikaisemmin ylellisyysta-
varoina pidetyt tuotteet ovat tulleet tavallisten 
kuluttajien ulottuville. Kuluttajat ovat valmiita 
maksamaan tuotteiden käyttömukavuudesta, 
designista ja ylellisyydestä. Pakkausten elä-
myksellisyys korostuu suunnittelussa. (Korho-
nen 2010, 2) 

 

Ruokailuaikojen 
ja –tapojen pirs-
taloituminen 

Ruokakulttuurit ja -tavat sekoittuvat. Fast 
food, take away ja on the go -syöminen ovat 
lisääntyneet (Korhonen 2000,2) 

 

Pakkaukseen kohdistettujen odotusten muutokset elintarviketeollisuuden ja kaupanalan piirissä 

Innovatiivisuu-
den ja asiakas-
lähtöisyyden ko-
rostaminen 

”Innovatiivisuus ja kuluttajalähtöisyys ovat pe-
siytyneet myös pakkaussuunniteluprosessien 
tutkimiseen. Innovatiiviset pakkausominai-
suudet on nähty tärkeinä tekijöinä mm. brän-
din differoinnissa, hintapreemion hyväksyttä-
misessä ja asiakasuskollisuuden parantami-
sessa” (Ojala et al. 2011,14) 

”Vaikka suomalaiset jakelijat ja brändinomistajat pi-
tävät kuluttajaa pakkauksen onnistumisen arvioi-
jana ei kuluttajan ääni johda suunnitteluprosessin 
päätöksentekoa. Tahdon ja toiminnan välinen risti-
riita löytynee asenteista pakkausta kohtaan. Asia-
kaslähtöisyys on sisäistetty bisneksen kulmaki-
veksi, mutta kuluttajan ei kuitenkaan ajatella valit-
sevan tuotetta pakkauksen perusteella.” (Ojala et 
al. 2011, 26) 

Pakkauksen roo-
lin  muuttuminen 
säilytys- ja kulje-
tusvälineestä 
markkinointiväli-
neeksi 

Pakkauksen merkitys markkinoinnillisena me-
diana on yhä tärkeämpi. Tämä on osaltaan 
nostanut pakkausdesignin merkitystä. (Hyrylä 
2012, 42 -43) 

Päivittäistavaroiden mainonnassa painopiste on 
siirtynyt myymälämarkkinointiin, ja suurin osa osto-
päätöksistä tehdään myymälässä. (Korhonen 2010, 
2) 
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Brändien ja kau-
pan omien tuote-
merkkien välisen 
kilpailun ja hylly-
tilasta käytävän 
kilpailun kovene-
minen 

”Brändinomistajat ovat tiedostaneet pakkauk-
sen merkityksen erottumisessa kilpailijoistaan 
ja osana brändin imagoa. Heinzin ketsuppi-
pullo, Coca Cola –pullo, Pringlesin perunalas-
tutuubi, Toblerone -patukka ja WC-ankka ovat 
esimerkkejä pakkauksista, joilla on suuri mer-
kitys brändin arvoon.” 
(Korhonen 2010, 2) 

Myyvä pakkaus myy tuotteen kuluttajien lisäksi 
koko jakeluketjulle. Kaupan valikoimapäätöksillä ja 
hyllypaikan määrittelyllä on suuri vaikutus tuottei-
den menestymismahdollisuuksiin. Kilpailu kaupan 
hyllytilasta kiristyy jatkuvasti, ja huonosti kiertävät 
tuotteet poistuvat yhä nopeammin valikoi-
mista.(Lehtonen & Uusitalo 2011, 11) 

Elintarvikepakkauksiin kohdistuvat odotukset ovat viime vuosikymmenen aikana 

kasvaneet. Pakkauksen odotetaan sen perustehtävien, elintarvikkeiden säilytys ja 

kuljetus, lisäksi toimivan markkinoinnillisena mediana, joka myy tuotteen kuluttajalle 

ja antaa tarvittavaa informaatiota tuotteesta (Hyrylä 2012, 42 -43). Pakkausten 

myynnillisen roolin korostaminen on myös johtanut pakkausten designien elinkaar-

ten lyhenemiseen (Vanhatalo 16.6.2014). Elintarviketuottajat käyttävät pakkauksia 

entistä enemmän paitsi pakkaukseen pakatun elintarvikkeen, myös muiden vali-

koimiinsa kuuluvien tuotteiden markkinoimiseen.  

Elintarvikepakkausten designien elinkaaren lyhenemisen näkee kuluttajanakin, 

aiempaa nopeamminhan ne vaihtuvat. Se ei kyllä riipu meistä, vaan se on asiakkaan 

päätös. Asiakas päättää minkälaista imagoa hän haluaa ja kauanko kutakin desig-

nia myydään. (Vanhatalo 16.6.2014) 

Tässä luvussa käsitellään elintarvikepakkauksiin ja pakkaustuottajan liiketoiminta-

prosesseihin kohdistuvia odotuksia ja vaatimuksia, kuluttajien (kappale 3.3) toimi-

tusketjun jäsenten (luku 3.4.) ja lainsäädännön (4.5 ja 4.6) näkökulmasta. Luvun 

lopussa, kappaleessa 3.7 ja 3.8 esitellään lyhyesti elintarvike- ja elintarvikepakkaus-

alalla käytössä olevia vapaaehtoisia laadunhallinta- ja tuotestandardeja ja pohdi-

taan mikä on niiden rooli elintarvikepakkausalan toimitusketjujen johtamisessa.  
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3.3 Kuluttajien elintarvikepakkauksiin kohdistamat tarpeet ja vaati-

mukset 

Kuluttajan kokema pakkauksen arvo on kuluttajan pakkaukseen ja pakattuun elin-

tarvikkeeseen liittämien subjektiivisten kokemusten ja mielikuvien summa. Pak-

kauksen ominaisuuksia ja tuotemielikuvia mitattaessa on käytetty muun muassa 

seuraavia osa-alueita mittaavia kvalitatiivisia väittämiä (Tiilikainen et al. 2011, 16): 

 pakkaukseen liittyviä ominaisuuksia: pakkauksen muoto, väritys, ulkoasu ko-

konaisuutena, materiaali, helppokäyttöisyys, avausmekanismi, erottuvuus 

muista vastaavista pakkauksista, kyky suojata tuotetta, kierrätettävyys, hä-

vittämisen helppous, ryhdikkyys, tuotetiedon riittävyys, tuotetiedon helppolu-

kuisuus, pakkauksen käytön ohjeet, ympäristöystävällisyys, houkuttelevuus, 

kokonaisarvio pakkauksesta 

 pakatusta elintarvikkeesta ja sen laadusta pakkauksen perusteella saatuja 

mielikuvia: herkullisuus, tuoreus, raikkaus, hygieenisyys, turvallisuus, maku, 

terveellisyys, houkuttelevuus, ympäristöystävällisyys ja kokonaislaatu 

Tuote, sen ominaisuudet, käyttötarkoitus ja säilyvyys ratkaisevat pitkälti pakkaus-

tyypin ja materiaaliratkaisut olemassa olevien pakkauslinjastojen lisäksi (Hyrylä 

2012, 42 -43). Elintarvikepakkauksien pääraaka-aineista tyypillisimpiä ovat paperi 

ja kartonki, kovamuovi, pehmeä muovi, metalli ja lasi (WPO 2008, 12). Korhonen. 

(2010, 27 - 29) tutki kuluttajien eri elintarvikepakkausmateriaaleihin liittämiä mieliku-

via ja vertasi tuloksia aiemmin, vuonna 1998 tehtyyn tutkimukseen. Taulukkoon seit-

semän on koottu tyypillisimmät elintarvikepakkauksissa käytetyt materiaalit ja kulut-

tajien niihin liittämät mielikuvat. Mielikuvaa kuvaavan adjektiivin jälkeen on merkitty 

+ merkki, mikäli mielikuva on yleistynyt vuonna 1998 toteutetun tutkimuksen jälkeen, 

ja - merkki mikäli mielikuvan yleisyys on laskenut.  
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Taulukko 7.    Elintarvikepakkausmateriaaleihin liitetyt mielikuvat (Korhonen. 2010, 

27 - 29) 

 Kuluttajan raaka-aineeseen liittämiä mielikuvia 

Paperi ympäristöystävällinen - 
arkinen - 
turvallinen  
edullinen - 

Kartonki ympäristöystävällinen 
turvallinen  
arkinen 
edullinen 

Muovi arkinen + 
edullinen + 
 hygieeninen  
turvallinen 
ympäristölle haitallinen 
 

Lasi esteettinen 
hygieeninen  
laadukas  
ylellinen 
 turvallinen  
kallis 
ympäristöystävällinen – 
ympäristölle haitallinen 

Alumiini ympäristölle haitallinen 
 kallis 

Tinapelti ympäristölle haitallinen 
vanhanaikainen 
kallis 
arkinen 

Korhonen (2010, 27 - 29) havaitsi kuluttajien mielikuvien muuttuneen etenkin pape-

rin ja muovin kohdalla, lisäksi eri materiaaleihin liitettävien mielikuvien havaittiin 

eroavan eri ikäryhmien välillä. Nuoret, alle 30 – vuotiaat, kuluttajat pitävät esimer-

kiksi paperia ja kartonkia arkisempana ja vähemmän trendikkäänä materiaalina kuin 

muut ikäryhmät.  

Perusarvoihin liittyvät asenteet vaikuttavat siihen, kuinka kuluttajan kokema arvo 

muodostuu (Kupiainen 2011, 60). Kupiainen (2011, 60) jakaa kuluttajat viiteen ryh-

mään sen perusteella mitkä perusarvot ovat hallitsevia heidän elintarviketta ja elin-

tarvikepakkausta koskevien näkemysten muodostumisessa.  

Moniarvoisille kuluttajille kaikki arvot ovat yhtä tärkeitä. Ryhmään kuuluvat henkilöt 

ovat hyvin vastaanottavaisia erilaisille myyteille, tarinoille ja yleensäkin sellaiselle 
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tiedolle ja kertomuksille, jotka saavat yleistä sosiaalista hyväksyntää osakseen (Ku-

piainen 2011, 60) 

Arvorealismi on moniarvoisuudelle vastakkainen näkemys arvoista. Realistinen ku-

luttaja katsoo arvojen tärkeyttä ja arvojen toteutumista havaitsemiensa tosiasioiden 

valossa (myös subjektiivisesti). Hän saattaa usein päätyä siihen, että arvot toteutu-

vat käytännössä vain osittain tai huonosti, vaikka ne teoriassa olisivatkin tärkeitä. 

Realistinen arvotyyppi on ’objektiivinen silmä’, joka tarkkailee omien ja muidenkin 

arvojen toteutumista käytännössä. Realistisen arvokäsityksen omaavat henkilöillä 

on taipumus kiinnittää huomiota ensisijaisesti ruokatavaroiden käytännöllisiin ja käy-

tännöllistä toimivuutta edistäviin tekijöihin. Näyttäisi siltä, että realistista arvokäsi-

tystä edustavat kuluttajat ovat esimerkiksi valmisruokien valmistajien tyytyväisiä asi-

akkaita ja samalla pakkausten suurkuluttajia. (Kupiainen 2011, 60) 

Hedonistinen kuluttajatyyppi arvioi kuluttamisen kohteita ja arvottaa niiden merki-

tystä omien subjektiivisten (aisti) kokemustensa perusteella. Tästä näkökulmasta 

tarvitaan aina konkreettinen kokemus, jotta esimerkiksi johonkin tietyllä tavalla pa-

kattuun tuotteeseen voisi liittyä joitakin kuluttaja-arvoja. (Kupiainen 2011, 60) 

Universalismi on elämyksellisen hedonismin vastakohta. Universalistisilla kuluttajilla 

on valinnoissaan henkilökohtaisia painotuksia ja eroja. Ympäristötietoisuus on usein 

suhteellisen korkealla tasolla universalistista arvomaailmaa edustavien kuluttajien 

ryhmässä. Universalistille ’Maailma muuttuu—ostos kerrallaan’. Universalismi ja ar-

vorealismi ovat asenteina melko kaukana toisistaan. (Kupiainen 2011, 60) 

Traditionaalisten kuluttajien arvoajattelu perustuu ensisijaisesti kulttuurin normeihin 

ja erilaisiin normatiivisiin päätelmiin, ruokatuotteiden tapauksessa omaksuttuihin 

ruokatraditioihin. Traditionaaliset kuluttajat eivät aktiivisesti kyseenalaista vallitsevia 

arvoja. Ruokatraditiot muuttuvat vähitellen yleisten asenteiden ja ympäröivän yh-

teiskunnan muuttumisen myötä. (Kupiainen 2011, 60) 

Eri kuluttajatyyppien arvonmuodostamislogiikan tunteminen on tärkeää, niin pak-

kausalan toimitusketjun strategisia valintoja, kuten erilaisten eettisten standardien 

käyttöön otto, kuin pakkauksen fyysisiä ominaisuuksia suunniteltaessa.  
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3.4 Pakkauksen laatu ja ominaisuudet toimitusketjuun kuuluvien yri-

tysten näkökulmasta 

Elintarvikealalla toimivien yritysten sisäistä ja toimitusketjuun kuuluvien yritysten vä-

listä laadunhallintaa ja yritystenvälistä yhteistyötä on tutkittu pääosin elintarviketur-

vallisuuden varmistamisen näkökulmasta (Dora et al. 2013, 607 – 608). Kuitenkin 

pakkauksen laatu ja sen soveltuvuus käyttötarkoitukseen vaikuttavat elintarviketur-

vallisuuteen liittyvien näkökulmien lisäksi monin muin tavoin pakkauksen toimitus-

ketjuun kuuluviin yrityksiin ja kuluttajiin. Pakkausvirheistä aiheutuneita vahinkoja on 

tieteellisessä tutkimuksessa käsitelty vähän.  

Sampo Teollisuusvakuutus Oy:n toimialajohtaja Björn Sjöberg (Sjöberg 2001) kar-

toitti aihetta työuransa aikana kertyneiden kokemusten valossa.Virheellisestä tai 

käyttötarkoitukseensa sopimattomasta pakkauksesta aiheutuvat vahingot voidaan 

jakaa kahteen ryhmään tuote- ja virhevastuuvahinkoihin (Sjöberg 2001). Tuotevas-

tuuvahingoilla tarkoitetaan vahinkoja, joissa pakkauksesta aiheutuu kuluttajalle hen-

kilö- tai esinevahinkoja. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi pakkauksesta irtoavat la-

sinsirut tai kuidut tai vuotavasta pakkauksesta valuva elintarvike. Virhevastuuvahin-

goilla tarkoitetaan virheellisestä pakkauksesta toimitusketjun muille yrityksille aiheu-

tuvia vahinkoja, joissa virheellinen pakkaus joko vaurioittaa pakkauksen sisältöä tai 

hankaloittaa tuotteen pakkaamista, jakelua ja käyttöä. Esimerkiksi pakkauksen si-

säpinnasta irtoava lakka vahingoitti sen sisälle säilöttyä elintarviketta, tuote muuttui 

elintarvikekelvottomaksi ja koko tuotantoerä jouduttiin poistamaan markkinoilta. Toi-

sessa tapauksessa muovipullon tekstin heikko pysyvyys johti tilanteeseen, jossa 

suuri tuotantoerä etikkaa jouduttiin tuhoamaan.  

Sjöbergin (2001) artikkeli on ajalta, jolloin kontaktimateriaalilainsäädäntö, ja siten 

myös elintarvikealan toimijoita sitovat vähimmäisvaatimukset poikkesivat nykyisistä. 

Eviran julkaisemien takaisinvetoilmoituksien valossa kuitenkin näyttäisi siltä, että 

vuosina 2010–2014 elintarvikepakkauksista aiheutuneiden takaisinvetojen taustalla 

oli pitkälti vastaavat syyt kuin Sjöbergin (2001) artikkelissa. On kuitenkin huomioita-

vaa, että Eviran sivuilta löytyvät vain ne takaisin vedot, joissa tuote on jo päätynyt 

vähittäismyyntiin ja aiheuttaa tuotevastuuvahinkoriskin.  
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Vuosina 2010 -2014 elintarvikepakkauksien raaka-aineista ja rakenteesta ja elintar-

vikkeen pakkausprosessin häiriöistä aiheutuneet, Eviran internet- sivustolla julkais-

tut, elintarvikkeiden takaisinvedot ovat johtuneet muun muassa pakkauskoneen toi-

mintavirheestä, pakkausmateriaalista irronneesta hajusta ja mausta, lasipurkin loh-

keamisvaarasta (Evira 2013b), elintarvikkeen liian korkeasta tinapitoisuudesta, ja 

pakkauksesta irtoavien muovin- ja lasinpalojen riskistä. (Evira 2014) 

Uusitalo et al. (2011, 45) tutki kyselytutkimuksen avulla sitä, mitä kuluttajapakkauk-

sen arvoa luovista ominaisuuksista brändinomistajat ja kaupanalan edustajat arvos-

tavat eniten. Kysely liittyi case –tutkimukseen, jossa suunniteltiin uudentyyppisiä ku-

luttajapakkausten prototyyppejä. Neljä arvoa eniten luovaa ominaisuutta olivat pak-

kauksen vaikutus tuotteen kysyntään, pakkauksen toiminnallisuus tuotantolinjalla ja 

myymälässä, hankintakustannukset ja alkuinvestoinnit ja pakkauksen toiminnolli-

suus logistiikassa.  

3.5 Elintarviketurvallisuus ja sen julkinen sääntely 

Elintarviketurvallisuus on elintarvikealalla ehdoton edellytys, jonka takaamiseksi on 

sekä yksityisiä että julkisia normeja. Viime vuosikymmenen aikana elintarvikkeiden 

laatuun liittyvä huoli on lisääntynyt kuluttajien keskuudessa. Teollisuusmaiden ku-

luttajien tietoisuus elintarvikkeisiin liittyvistä riskeistä on lisääntynyt elintarvikekrii-

sien, kuten BSE:n, dioksiinikohun ja lasipurkkeihin pakatuista lastenruuista löyty-

neen semikarbatsidin saaman julkisuuden myötä (mm. Trienekens 2006, 1; Ruoka-

tieto 2014) 

Elintarvikelaatu ja -turvallisuus ovat nousseet monien elintarvikkeiden jälleenmyy-

jien ja muiden elintarvikealan toimijoiden liiketoimintastrategian ydinalueeksi 

(Trienekens 2006, 1). Kun pyritään tuottamaan korkealaatuisia ja turvallisia elintar-

vikkeita tiiviiden yhteistyösuhteiden merkitys korostuu kaikissa tuotantoketjun vai-

heissa sekä elintarviketeollisuuden sisällä että elintarviketeollisuuden ja muiden toi-

mialojen välillä (Trienekens 2006, 1). Sekä prosessien että tuotteiden laadunhallin-

nan tason ratkaisee usein toimitusketjun heikoin lenkki.  Valmiin elintarvikkeen ja 

sen laadun hyväksi tehty työ menee hukkaan, jos tuote pakataan materiaaliin, josta 

tuotteeseen kontaminoituu terveydelle haitallisia aineita (Evira 2009, 1). Pakkauk-

sesta elintarvikkeeseen kontaminoituvien aineiden lisäksi pakkaukset vaikuttavat 
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elintarviketurvallisuuteen suojaamalla elintarviketta ympäristöltä ja antamalla kulut-

tajalle tarvittavaa tietoa pakkauksen sisältämästä elintarvikkeesta ja sen käytöstä 

(Sjöberg 2001).  

Sekä elintarviketeollisuudella että elintarvikepakkausteollisuudella on jaettu vastuu 

siitä, että kontaktimateriaalit eivät vaaranna elintarviketurvallisuutta (Schäfer 2010, 

17). Elintarvikepakkaus- ja elintarviketeollisuuden vastuunjakoa havainnollistetaan 

kuvassa seitsemän.  

 

 

Kuva 7.          Elintarvikepakkaus- ja elintarviketeollisuuden rooli elintarvikepakkaus-

ten elintarvikekelpoisuuden varmistamisessa.  

Pakkausteollisuuden yritysten on toimitettava pakkauksia, jotka soveltuvat elintarvi-

kekäyttöön ja tiedotettava ostajaa mahdollisista rajoituksista, joita pakkausten käyt-

töön liittyy (Schäfer 2010 17). Tämä tarkoittaa myös sitä, että elintarvikepakkaus-

tuottajat ovat velvollisia varmistamaan pakkaustuotannossa käytettyjen aineiden 

vaatimustenmukaisuuden (Schäfer 2010 17). Elintarvikepakkaaja on velvollinen 

varmistamaan, että elintarvikkeet pakataan yksinomaan elintarvikekäyttöön sovel-

tuviin pakkauksiin, ja että pakkaukset täyttävät sekä EU-lainsäädännössä että kan-

sallisessa lainsäädännössä asetetut vaatimukset (Schäfer 2010 17). Elintarvikealan 

Elintarvikepakkauste-
ollisuus  Elintarviketeollisuus 

Tieto käyttöolosuhteista, joille ostettava 

pakkaus altistuu. 

Ostajan määrittelemässä käyttötarkoituksessa 

turvallinen elintarvikepakkaus ja toimitetun pak-

kauksen käyttöturvallisuuden kannalta relevantti 

informaatio 



51 

 
toimijan on oltava yhteydessä tavarantoimittajaansa informoidakseen tätä olosuh-

teista joissa pakkausta käytetään. (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2008, 10) 

Elintarvikepakkaukset, jotka ovat suoraan kosketuksessa elintarvikkeen kanssa, 

ovat elintarvikekontaktimateriaaleja (jäljempänä kontaktimateriaali) ja niihin sovelle-

taan kontaktimateriaaleja koskevaa lainsäädäntöä (Schäfer, 2010 4). Kontaktimate-

riaaleja ovat myös ne materiaalit, joista voidaan kohtuullisella varmuudella olettaa 

siirtyvän aineosia elintarvikkeeseen, kuten muropaketin kartonkinen ulkokuori, 

jonka sisälle murot on pakattu muovipussiin (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014).  

EU – alueella on samanaikaisesti kahden tyyppistä kontaktimateriaaleja koskevaa 

lainsäädäntöä: yhteisön asettamaa koko yhteisössä sovellettavaa yhteisön lainsää-

däntöä ja yksittäisten maiden asettamaa kyseisessä maassa sovellettavaa lainsää-

däntöä (Schäfer 2010, 1). Suomen lainsäädäntö on yhteneväinen EU-

lainsäädännön kanssa. Poikkeuksena on kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 

268/1992 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista liukenevista 

raskasmetalleista, joka on kansallinen säädös. (EVIRA 2011, 2).  

Elintarvikekontaktimateriaaleja koskeva sääntely koostuu kaikkiin toimijoihin sovel-

lettavista yleissäännöksistä, sekä erikseen määriteltyihin materiaaleihin, aineisiin ja 

tapauksiin sovellettavista erityisasetuksista. Varsinaisen kontaktimateriaalilainsää-

dännön lisäksi elintarvikelaki 23/2006 koskee soveltuvin osin myös kontaktimateri-

aaleja (EVIRA 2011, 1). Elintarvikekontaktimateriaaleihin sovellettavia säädöksiä 

havainnollistetaan kuvassa kahdeksan.  
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Kuva 8.       Suomessa sovellettavat kontaktimateriaaleja koskevat säädökset. Mu-

kaillen: (Grob et al. 2009, 477; Schäfer 2010, 3; Maa- ja metsätalous 

ministeriö 2014; EVIRA 2011, 1) 

Kehysasetuksessa (EY) N:o 1935/2004 asetettuja yleisiä periaatteita sovelletaan 

kaikkiin kontaktimateriaaleihin, ja sen nojalla annetuissa erityisasetuksissa anne-

taan yksityiskohtaisia toimintaohjeita siitä, kuinka yleisiä ohjeita tulee yksittäisten 

materiaalien kohdalla noudattaa (EVIRA 2011, 1 ; Grob et al. 2009,477 ; Schäfer, 

2010, 2; Pohjoismaiden ministerineuvosto 2008, 2).  Yksittäisiä materiaaleja koske-

vien erityisasetusten lisäksi kehysasetuksen nojalla on annettu ns. GMP-asetus, 

jossa säädetään yritysten velvollisuudesta noudattaa hyviä tuotantotapoja. GMP-

asetusta sovelletaan kaikkiin kontaktimateriaaleihin. 

Kehysasetuksen (EY) N:o 1935/2004 kolmannessa artiklassa esitetty perusvaati-

mus on, että kontaktimateriaaleista ei saa tavallisissa tai ennakoitavissa olevissa 

Erityisasetukset 

(EY) N:o 2023/2006 
Komission asetus hyvistä 
tuotantotavoista 

(EU) N:o 10/2011 
 Muoviset materiaalit 

Elintarvikelaki 23/2006  

koskee soveltuvin osin 
myös kontaktimateriaaleja 

KTM:n  asetus 697/2005 

Regeneroitu selluloosa 

KTM;n asetus 165/2006 
Keramiikka 
 

EC No 282/2008 
Kierrätetty muovi 

KTM:n päätös 903/1994, 
 N-nitrosoamiinit ja N-nit-
rosoituvat aineet 

EC No 450/2009 
Aktiiviset ja älykkäät ma-
teriaalit 

Muut materiaalit 

Paperi ja kartonki 

Lasi 

Puu 

Korkki 

Metalli ja metalli-

seokset 

Tekstiilit 

Sidosaineet 

Painovärit 

Silikoni 

Lakat ja pinnoit-

teet 

Vahat 

KTM;n päätös 268/1992  
elintarvikkeen kanssa kosketuk-
seen joutuvista tarvikkeista liuke-
nevat raskasmetallit (Säädös on 
kokonaan  kansallinen) 

(EY) N:o 1895/2005 
Tiettyjen epoksijohdannaisten käy-
tön rajoittaminen 

(EY) N:o 372/2007 
Elintarvikkeen kanssa 
kosketukseen joutuvien 
kansien tiivisteet 

 

(EU) N:o 284/2011 
Kiinan kansantasavallasta ja 
Hongkongin erityishallintoalueelta 
peräisin olevat tai niistä lähetetyt 
polyamidista ja melamiinista val-
mistetut muoviset taloustavarat 

KTM;n  päätös 262/1992  
Migraation testaamiseen 
käytettävät simulantit 

 

KTM;n asetus 1065/2007 
elintarvikkeen kanssa kosketuk-
seen joutuvat  muoviset tarvikkeet 

 

KTM;n päätös 487/1998 
Migraation testaamisessa 
käytettävät menetelmät 
 

(EC) No 1935/2004 
Kehysasetus 
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käyttöolosuhteissa siirtyä ainesosia elintarvikkeisiin sellaisia määriä, jotka voisivat 

(Grob et al. 2009,477; Pohjoismaiden ministerineuvosto 2008, 2; Schäfer 2010, 4): 

 vaarantaa ihmisten terveyden 

  aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumukseen 

 heikentää elintarvikkeen aistinvaraisia ominaisuuksia 

Kolmannessa artiklassa viitataan kaikkeen migraatioon (aineosien siirtymiseen), ei 

yksinomaan käytettyihin aineisiin ja kaikkiin elintarvikekontaktimateriaaleihin (Grob 

et al. 2009,477). Artiklan vaatimus saavutetaan soveltamalla hyviä tuotantotapoja 

(eng. Good Manufacturing Practice, GMP) (Grob et al. 2009, 477). 

Viidennessä artiklassa asetetaan lajikohtaiset ominaismigraatiorajat (eng. Specific 

Migration Limit, SML) ja kokonaismigraatiorajat (eng. Overall Migration Limit, OML) 

(Grob 2009, 477 – 478). Ominaismigraatiorajalla tarkoitetaan tietyn aineen migraa-

tiorajaa, jota enempää kyseistä ainetta ei saa siirtyä elintarvikkeeseen (Jokiaho et 

al. 2009, 10). Kokonaismigraatioon puolestaan lasketaan mukaan kaikki siirtyvät ai-

neet (Jokiaho et al. 2009, 10). Erityisesti muovimateriaaleille on asetettu kokonais-

migraatioraja (Jokiaho et al. 2009, 10).  Koska migraatiorajat koskevat ruokaa, ei-

vätkä pakkausmateriaalia, tarkkaa migraatiota ei voida aina määrittää itse pakkaus-

materiaalista, vaan se voidaan joutua määrittämään pakatusta elintarvikkeesta 

(Grob 2009, 477 – 478). 

Kehysasetuksen 15 artiklan mukaisesti kontaktimateriaaleista on annettava asiak-

kaalle käytön kannalta riittävät tiedot. Kontaktimateriaalialan ja -tukkukaupan toimi-

joiden ketjussa tiedot välitetään vaatimustenmukaisuusilmoituksilla. (Evira 2009, 3) 

Kehysasetuksen 16 artiklassa edellytetään, että materiaaleihin ja tarvikkeisiin on lii-

tettävä kaikissa toimitusketjun vaiheissa kirjallinen ilmoitus vaatimustenmukaisuu-

desta. Artiklassa edellytetään myös, että yrityksen on dokumentoitava vaatimusten-

mukaisuustyö siten, että vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa dokumentaatiolla 

(supporting documentation, SD). SD -dokumentaatio tulee toimittaa valvoville viran-

omaisille sitä pyydettäessä. Artikla ei viittaa siihen, että SD -dokumentaatio tulisi 

toimittaa toimitusketjun muille jäsenille. Lainsäädäntö ei siten takaa elintarvikkeiden 

turvallisuudesta vastuussa olevalle elintarviketuottajalla pääsyä informaatioon, 
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jonka perusteella toimittajan suorittaman vaatimustenmukaisuustyön laatua voitai-

siin arvioida (Grob 2008, 478).  

Kontaktimateriaaleihin käytettävien raaka- ja tarveaineiden vaatimustenmukaisuu-

den varmistaminen edellyttää koko toimitusketjun tiivistä yhteistyötä ja informaati-

onvaihtoa. Jokaisen kontaktimateriaalin valmistamiseen käytettävän aineen vaati-

mustenmukaisuus on osoitettava. Elintarvikekontaktimateriaaleihin käytettyjen ai-

neiden vaatimustenmukaisuustyöhön sovelletaan kahdenlaista menettelytapaa riip-

puen siitä, onko kyseinen materiaali säännelty erityisasetuksissa. (Grob et al. 2008, 

481) 

Erityisasetuksissa säänneltyjen kontaktimateriaalien (muovi ja keramiikka) mukana 

on toimitettava vaatimustenmukaisuustodistus (DC) jonka sisältö on erikseen mää-

ritelty. Todistuksessa on oltava erillinen julkilausuma aineista, joiden vaatimusten-

mukaisuus on todettu ja tiedot niistä aineista joiden vaatimustenmukaisuustyö dele-

goidaan ostajalle. (Grob et al. 2008, 481; Evira 2009, 3) 

Niistä kontaktimateriaaleista, joita erityisasetukset ei koske, valmistajan ei tarvitse 

asiakkaalle toimitettavassa elintarvikekelpoisuustodistuksessa erikseen todeta käy-

tettyjen aineiden vaatimustenmukaisuutta.  Valmistaja on kuitenkin vastuussa siitä, 

että aineiden vaatimustenmukaisuus on todettu, mikäli niiden vaatimustenmukai-

suustyötä ei erikseen delegoida ostajalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mi-

käli toimittaja ei erikseen delegoi vaatimustenmukaisuustyötä ostajalle, voi ostaja 

olettaa toimittajan suorittaneen vaatimustenmukaisuustyön omasta toimestaan. 

(Grob et al. 2008, 481) 

Käytettyjen aineiden vaatimustenmukaisuuden todentamista vaikeuttaa se, että 

elintarviketurvallisuus riippuu elintarvikekontaktimateriaaleissa käytettävien ainei-

den sekä valmistusprosessissa tahattomasti lisättävien vierasaineiden migraatiosta 

lopullisessa elintarvikkeessa eikä niiden pitoisuudesta itse kontaktimateriaalissa. Ai-

neiden migraatio lopullisessa elintarvikkeessa riippuu tuotantoketjussa kumuloitu-

vasta kokonaismäärästä, tuotantoketjussa käytettävistä tuotantomenetelmistä, ai-

neen mahdollisesta reaktiosta muiden aineiden kanssa sekä kontaktimateriaalin lo-

pullisista käyttöolosuhteista (kuten pakattavasta elintarvikkeesta, säilytysajasta ja 
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lämpötilasta). Jokaisen tuottajan tulee nähdä tuotteensa lopullisen elintarvikekon-

taktimateriaalin komponenttina ja olla tietoinen niin omien aktiviteettiensa kuin seu-

raavien tuotantovaiheiden vaatimustenmukaisuuden kannalta olennaisista teki-

jöistä. (Grob 2008, 478) 

Reaktiotuotteiden ominaisuudet eivät aina vastaa lähtöaineiden ominaisuuksia. Re-

aktiivisia aineita käyttävien yritysten on huomioitava, että aineet voivat muodostaa 

myrkyllisiä aineita missä tahansa myöhemmässä tuotantovaiheessa. Mikäli reak-

tiotuotteiden vaatimustenmukaisuutta ei voida kaikissa olosuhteissa todentaa, on 

vaatimustenmukaisuustyö delegoitava myöhempiin tuotantovaiheisiin. Näin tapah-

tuu usein myös siitä syystä, että tuottaja ei tiedä minkä aineiden kanssa reaktiivinen 

aine on myöhemmissä tuotantovaiheissa yhteydessä. (Grob 2008, 478) 

Mikäli vaatimustenmukaisuutta ei voida todentaa, tai on mahdollista, että migraatio 

kumuloituu monista eri lähteistä, vaatimustenmukaisuustyö tulee delegoida toimi-

tusketjun seuraavalle toimijalle kirjallisesti. Paitsi vaatimustenmukaisuustyötä dele-

goitaessa, käytetyt aineet tulee mainita myös silloin, kun ne ovat elintarvikkeissa 

käytettäviä lisäaineita, joiden käyttöä on rajoitettu ja joiden migraatioraja voi aiheut-

taa elintarvikkeen migraatiorajan täyttymisen. (Grob 2008, 478) 

Tuottajan, jonka prosessien mukana tuotteeseen siirtyy epäpuhtauksia (tahatto-

masti lisätty aine jota sisältyy esimerkiksi lisättyyn aineeseen) on vahvistettava vaa-

timustenmukaisuus tai delegoitava vaatimustenmukaisuuden vahvistaminen tuo-

tantoketjun myöhempään vaiheeseen. Kuten tahallisesti lisättyjä aineita, epäpuh-

tauksien esiintymistä elintarvikekontaktimateriaaleissa on kontrolloitava siten, että 

niiden esiintyminen ei vaaranna elintarviketurvallisuutta. Tuottajilla on tuotantoket-

jun kaikissa vaiheissa, lukuun ottamatta lopputuotetta, kolme mahdollisuutta (Grob 

2008, 478): 

 Tuottaja voi identifioida epäpuhtaudet ja vahvistaa tuotteen vaatimustenmu-

kaisuuden dokumentaatiossa. 

 Siltä varalta, että migraatio ruuassa on korkeampi kuin oletettu, tuottaja voi 

todeta CD:ssä mihin havaintorajaan asti epäpuhtaudet on analysoitu ja näin 

rajoittaa vastuutaan.  



56 

 

 Tuottaja voi delegoida koko vaatimustenmukaisuustyön eteenpäin totea-

malla, ettei ole tarkastanut epäpuhtauksia. Näin tuottaja jättää tuotteen elin-

tarvikekelpoisuuden varmentamisen asiakkaalleen.  

Vaatimustenmukaisuusilmoituksen ei tarvitse säännöllisissä toimituksissa (esim. 

toimitussopimuksen mukaiset toimitukset) seurata jokaista lähetystä, vaan se voi-

daan toimittaa ensimmäisen lähetyksen yhteydessä, ja uusia kun tuotteen koostu-

muksessa tai valmistusaineksissa on tapahtunut muutoksia. (Evira 2009, 4) 

Vaatimustenmukaisuusilmoitusten ja elintarvikekelpoisuustodistusten tarkoitus on 

informoida toinen toisiaan seuraavia tuotantoketjun vaiheita siitä, mitä vaatimusten-

mukaisuustyötä on tuotteen käytön vuoksi tehtävä ja mitä näkökulmia tuotannossa 

on huomioitava (esim. reaktiotuotteet, olosuhteet joissa pakatut elintarvikkeet on 

säilytettävä jotta pakkauksesta elintarvikkeeseen siirtyvät aineosat eivät vaaranna 

elintarviketurvallisuutta). Vastoin yleistä käytäntöä, asiakkaan velvollisuus ei ole sel-

vittää mitä vaatimustenmukaisuustyötä tuotteelle on tehtävä, vaan myyjällä on vel-

vollisuus informoida asiakastaan. Jos myyjä ei delegoi ostajalle mitään vaatimus-

tenmukaisuustyötä, asiakkaalla on oikeus luottaa myyjän selvittäneen vaatimusten-

mukaisuuden. (Grob 2008, 478) 

Lähtökohtana on, että mikäli yritys päättää vaatimustenmukaisuuden osoittamisen 

eikä delegoi vaatimustenmukaisuuden määrittämistä seuraavalle tuotantovaiheelle 

säilyy esim. käytetty aineosa yrityksen luottamuksellisena tietona. Tämä käytän-

nössä estää vaatimustenmukaisuuden varmistamisen myöhemmissä tuotantovai-

heissa, sillä kattavien migraatioanalyysien tekeminen edellyttäisi kaikkien kompo-

nenttien identifioimista ja niiden vaatimustenmukaisuuden erillistä osoittamista. 

Vastaava haaste koskee elintarvikevalmistajia ja liikemerkkien haltijoita: heillä ei 

normaalisti ole realistisia mahdollisuuksia varmistaa ostamiensa elintarvikekontak-

timateriaalien vaatimustenmukaisuustyön laatua lain perusteella luovutetun infor-

maation avulla. (Grob 2008, 478) 

Pitkien toimitusketjujen valvonta on haasteellista myös viranomaisten näkökul-

masta. Elintarviketurvallisuutta valvovat viranomaiset toimivat paikallisesti ja ovat 

tyypillisesti yhteydessä tuottajaan jos tuottaja toimii samassa maassa, muutoin myy-
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jään tai maahantuojaan. Päästäkseen käsiksi kuluttajalle myytävää tuotetta koske-

vaan, laissa vaadittuun dokumentaatioon, viranomaisten on kontaktoitava toimitus-

ketjun jäsenet jälleenmyyjästä alkuperäisiin tuottajiin. Koska viranomaisilla ei ole 

valvontaoikeutta alueensa ulkopuolisiin toimijoihin, jää muun muassa ulkomailla toi-

mivien materiaalitoimittajien elintarviketurvallisuuden hallintaa koskevaa dokumen-

taatiota kerättäessä elintarviketuottajan tehtäväksi pyytää toimittajia toimittamaan 

oma dokumentaationsa viranomaisille sekä pyytää toimittajan toimittajia edelleen 

tekemään samoin. Elintarvikkeen vaatimustenmukaisuusdokumentaation keräämi-

nen voi venyä pitkäksi, kymmenien toimijoiden kautta kulkevaksi ketjuksi. (Grob 

2008, 478) 

Elintarviketurvallisuutta valvovilla viranomaisilla on viitekehyssäännöksen kolman-

nen artiklan mukaan velvollisuus estää elintarvikkeen myynti, mikäli tuote ei täytä 

laissa asetettuja vaatimuksia tai niiden täyttymistä ei voida osoittaa laissa vaadittu-

jen dokumenttien puuttumisen vuoksi. Elintarvikkeen myynnistä poistaminen jättää 

jakeluportaan hankalaan tilanteeseen: se on riippuvainen siitä, että materiaalin tuo-

tantoketjuun kuuluvat yritykset toimittavat viranomaisille ajantasaiset vastaukset, 

muttei pysty kontrolloimaan sitä. (Grob 2008, 478) 

Artiklassa 17 edellytetään jäljitettävyyttä sen toimintaperiaatteen avulla, että jokai-

sen liiketoiminnan harjoittajan on dokumentoitava välittömät toimittajansa ja asiak-

kaansa (Grob 2008, 478). Tuotteiden valmistajan ja maahantuojan tulee tietää mistä 

hän on hankkinut käyttämänsä raaka-aineet ja tuotteet, ja kenelle hän on kustakin 

hankintaerästä valmistamansa tai markkinoimansa tuotteet toimittanut, (1935/2004 

17. art.). Kontaktimateriaalit on voitava tunnistaa ja jäljittää. Jäljitettävyys on riskin-

hallintakeino, jota käytetään, kun elintarviketurvallisuutta vaarantava tilanne on tar-

peen rajata.  (Evira 2009, 4) 

Kehysasetuksen ydin vaatimuksina (taulukko kahdeksan) voidaan pitää tahallisen 

ja tahattoman kontaminaation kontrollointia, asiakkaan riittävää informointia, vaati-

mustenmukaisuustyön dokumentointia ja tuotteiden jäljitettävyyden varmistamista. 
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Taulukko 8.     Kehysasetuksessa asetetut ydinvaatimukset 

Kontaminaatio Asiakkaan informointi Vaatimustenmukaisuustyön 
dokumentointi 

Jäljitettävyys 

Elintarvikkeisiin ei saa siir-
tyä sellaisia määriä aine-
osia, jotka voivat vaarantaa 
ihmisten terveyden, aiheut-
taa sopimattomia muutoksia 
elintarvikkeen koostumuk-
seen tai heikentää  sen ais-
tinvaraisia ominaisuuksia 
 -> 
 GMP, GMP:n soveltaminen 
on dokumentoitava ja doku-
mentit toimitettava viran-
omaisille pyydettäessä 

 

Asiakkaalle on toimitettava 
riittävä informaatio 
-> 
Elintarvikekelpoisuustodis-
tus, josta ilmenee tuotteen 
soveltuvuus elintarvikekäyt-
töön, käyttörajoitukset ja de-
legoitava vaatimustenmu-
kaisuustyö 

Poikkeus: Muoviset (dir. 
2002/72/EY2) ja keraamiset  
(KTM;n asetus 165/20063) 
tuotteet, joiden vaatimus-
tenmukaisuusilmoituksen 
sisältö  on erikseen määri-
tetty 

 

Vaatimustenmukaisuustyö 
on dokumentoitava 
- > 
SD, jonka perusteella voi-
daan osoittaa, että laissa 
asetetut vaatimustenmukai-
suustyötä koskevat vaati-
mukset on täytetty 
 -> 
Toimitettava viranomaisille 
pyydettäessä 

 

Yrityksen on kyettävä tun-
nistamaan mistä raaka-
aine-eristä mikäkin tuotan-
toerä on valmistettu 

Komission asetus hyvistä tuotantotavoista (eng. Good Manufacturin Practice, GMP) 

(EY) N:o 2023/2006 on niin sanottu GMP-asetus, jossa määrätään toimijoiden vel-

vollisuudesta ylläpitää ja noudattaa omavalvontasuunnitelmaa (Evira 2011, 3).  Hy-

villä tuotantotavoilla tarkoitetaan sitä, että kontaktimateriaalit tuotetaan siten, että ne 

ovat käyttökohteeseensa sopivia ja täyttävät niitä koskevat säädökset (Maa- ja met-

sätalous ministeriö 2014a; Jokiaho et al 2009, 3). 

GMP:tä on sovellettava elintarvikekontaktimateriaalien kaikissa tuotantovaiheissa, 

ainoastaan lähtö- ja raaka-aineiden tuotantovaiheet on suljettu GMP:n soveltamisen 

ulkopuolelle (Schäfer 2010, 5). Käytettävät lähtö- ja raaka-aineet on määritettävä 

laadunhallintajärjestelmässä etukäteen, ja niitä valittaessa on varmistettava niiden 

vaatimustenmukaisuus. Tämä tarkoittaa, että raaka-aineiden on joko kuuluttava 

EU:n hyväksymien raaka-aineiden listalle tai yrityksen on muutoin osoitettava niiden 

soveltuvuus kontaktimateriaalikäyttöön. Raaka-aineen spesifikaatiossa on määritet-

tävä kuinka niiden epäpuhtauksia kontrolloidaan. (Grob 2008, 478) 

Jotta hyvien tuotantotapojen soveltamisen yhdenmukaisuus voitaisiin taata eri jä-

senvaltioiden ja eri liiketoimialojen välillä, on hyvien tuotantotapojen pääperiaatteet 

määritetty asetuksessa (Schäfer 2010, 5).  GMPn mukaan yrityksellä on oltava laa-

dunhallintajärjestelmä, jossa määritetään ne raaka-aineita, tuotantoprosesseja, tuo-
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tantotiloja ja henkilöstöä koskevat kriteerit, joita laissa asetettujen vaatimusten täyt-

täminen edellyttää. Lisäksi laadunhallintajärjestelmässä on määritettävä korjaavat 

toimenpiteet, joihin laadunhallinnan pettäessä ryhdytään. (Schäfer 2010, 5; Grob 

2008, 478) 

Yrityksen on kontrolloitava laadunhallintajärjestelmässä asetettujen, raaka-aineita 

koskevien vaatimusten täyttymistä ja tuotantoprosessin kriittisiä vaiheita asianmu-

kaisen omavalvontajärjestelmän avulla (Schäfer 2010, 5). Omavalvontajärjestelmän 

on perustuttava HACCP -järjestelmään sekä raaka-aineita ja muita käytettäviä ma-

teriaaleja koskeviin vaatimustenmukaisuusilmoituksiin. (Pohjoismaiden ministeri-

neuvosto 2008,4 ; EVIRA 2011, 3). 

GMP -asetuksessa asetettujen vaatimusten täyttämiseen liittyvät toimenpiteet on 

dokumentoitava (Schäfer 2010, 5 ; Grob 2008, 478).  Yritys on velvollinen luovutta-

maan GMP:tä koskevan ja vaatimustenmukaisuusilmoitusta tukevan (SD) doku-

mentaation yksinomaan valvoville viranomaisille, kun taas vaatimustenmukaisuus-

ilmoitukset (CD) toimitetaan materiaalin ostajalle (Grob 2008, 491)   

3.6 HACCP 

GMP –asetuksessa (EY) N:o 2023/2006 edellytettävän omavalvontajärjestelmän on 

perustuttava HACCP:n periaatteisiin  (Hazard Analysis and Critical Control Points, 

vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet) (Pohjoismaiden ministerineuvosto 

2008,4 ; EVIRA 2011, 3).  Asetuksessa ei määritellä HACCP:n soveltamisen yksi-

tyiskohtaisia ominaisuuksia (Henson & Caswell 1999, 596). 

HACCP tunnetaan elintarviketeollisuudessa laajalti ja sitä pidetään yleisesti tehok-

kaana keinona vakiinnuttaa hyviä tuotantotapoja, joiden tavoitteena on tuottaa tur-

vallisia elintarvikkeita (Henson & Caswell 1999, 596; Tuominen 2008, 29-31). 

Useimmat yksityiset ja julkiset elintarvikelaadun ja turvallisuuden hallintajärjestelmät 

perustuvat HACCP –periaatteisiin (Trienekens 2006, 3). 

 HACCP:n avulla pyritään ennaltaehkäisemään elintarviketurvallisuusongelmien 

syntymistä tuotannon aikana (Tuominen 2008, 29). Lähtökohtana on tunnistaa ne 
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tuotantoprosessien kriittisimmät vaiheet, joiden monitorointi ja kontrollointi on tär-

keintä elintarviketurvallisuuden varmistamisen kannalta (Henson & Caswell 1999, 

596; Trienekens 2006, 3). 

Ensimmäisessä vaiheessa kaikki lopputuotteen elintarviketurvallisuuteen liittyvät 

riskit pyritään tunnistamaan ja arvioimaan. Riskien tunnistaminen alkaa siitä, että 

kaikki mahdolliset uhkat pyritään tunnistamaan kvalitatiivisten arvioiden ja yksityis-

kohtaisten aineosaluetteloiden laatimisen avulla, jonka jälkeen merkittävien uhkien 

kontrolloimiseksi laaditaan HACCP suunnitelma. HACCP suunnitelman perusteella 

rakennetaan elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä, jossa määritetään ne toi-

minta- ja seurantaperiaatteet joiden avulla uhkien realisoituminen estetään ja toi-

minta dokumentoidaan. (Tuominen 2008, 29-31)   

HACCP:n seitsemän periaatetta ovat (Trienekens 2006, 3; Tuominen 2008, 29-31): 

 Vaarojen arviointi: analysoidaan biologiset, kemialliset ja fyysiset vaarat. 

 Kriittisten hallintapisteiden määrittäminen: tunnistetaan kriittiset hallintapis-

teet, joissa mahdolliset uhkat voidaan eliminoida tai niiden realisoitumista mi-

tata. 

 Kriittisten rajojen määrittäminen: asetetaan kullekin valvontapisteelle mittari 

ja määritetään kriittiset raja-arvot. 

  Kriittisten hallintapisteiden seurantakäytäntöjen määrittäminen, määritetään 

seurantaohjelma 

 Korjaavien toimenpiteiden määrittäminen: määritetään korjaavat toimenpi-

teet joihin ryhdytään, mikäli asetetut raja-arvot ylittyvät. 

 Todentamiskäytäntöjen määrittäminen ja HACCP –ohjelman validointi: laadi-

taan prosessi, jonka avulla varmistetaan järjestelmän tarkoituksenmukainen 

toiminta. 

 Tallenteidenhallintajärjestelmän perustaminen: luodaan tehokas tallentei-

denhallintajärjestelmä, jonka avulla HACCP -järjestelmän toiminta dokumen-

toidaan. 

HACCP järjestelmän avulta ennaltaehkäistään riskien realisoitumista tuotannon 

kriittisimmissä vaiheissa (Trienekens 2006; Tuominen 2008, 29-31). Sen implemen-
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toinnin on katsottu edellyttävän toimivaa tukijärjestelmää jonka avulla mm. seuraa-

vat perusvaatimusten täyttyminen varmistetaan (Trienekens 2006; Tuominen 2008, 

29-31): 

 Työntekijät (hygieniaohjeet on laadittu, ja niiden noudattamista kontrolloi-

daan; työntekijöiden terveydentilan seuranta, mahdollisten tartuntatautien le-

viämisen ehkäisemiseksi) 

 Työympäristön hallinta (veden laatu, ilman laatu, haittaeläintorjunta, puhdis-

tus- ja desinfiointi ja niiden seuranta, kunnossapito-ohjelma, kuljetustenseu-

ranta, jätehuolto) 

 Tuotteet (raaka-ainetiedot, raaka-aineiden vaatimustenmukaisuustyö, tuote-

tiedot, tuotteiden jäljitettävyys, tuotteiden takaisinvetosuunnitelma) 

  Tuotantoprosessit (prosessikuvaukset, työohjeet, kunnossapitoaikataulut) 

HACCP:n soveltamisen on havaittu olevan haasteellista erityisesti pienille ja keski-

suurille yrityksille (Tuominen 2008, 29-31). 

3.7 Vapaaehtoiset laadunhallintajärjestelmät elintarvikealan toimitus-

ketjun hallinnan välineinä  

1990 -luvun jälkeen on kehitetty useita vapaaehtoisia elintarvikkeiden turvallisuu-

den- ja laadunhallintastandardeja (Trienekens 2006, 3-4). Suuret elintarvike- ja kau-

panalan toimijat tyypillisesti edellyttävät toimittajiltaan valikoitujen standardien so-

veltamista (Trienekens 2006, 3-4). Vaikka viranomaiset valvovat elintarviketurvalli-

suuden toteutumista, on elintarvikkeiden toimitusketjuissa yleistä, että tuotemerk-

kien omistajat ja suuret jälleenmyyntiliikkeet pyrkivät kontrolloimaan koko toimitus-

ketjun elintarviketurvallisuuden tasoa yhdessä prosessi- ja tuotelaadun kontrolloin-

nin kanssa (Trienekens 2006, 3-4). Tyypillisiä toimittajavalvonnan välineitä elintar-

vike- ja elintarvikepakkausalalla ovat muun muassa erityyppiset tuote- ja prosessien 

laadunhallintastandardit ja toimittaja-auditoinnit (Trienekens 2006, 3-4). Jälleen-

myyjän motiivi valvoa koko toimitusketjun tuotelaadunhallintaa voi johtua joko siitä, 

että lainsäädäntö asettaa jälleenmyyjän vastuuseen myymiensä tuotteiden laa-

dusta, tai siitä, että jälleenmyyjä haluaa varmistaa maineensa laadukkaiden tuottei-

den jälleenmyyjänä (Fares, & Rouviere, 2010, 416). 
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Osalle laadunhallintajärjestelmistä voidaan hankkia kolmannen osapuolen myön-

tämä sertifikaatti (mm. ISO 9001 ja BRC), joka toimii yhteistyökumppaneille osoituk-

sena siitä, että yrityksen laadunhallintajärjestelmä täyttää standardin vaatimukset 

(Henson & Caswell, 1999, 593 – 594). 

ISO 9001:2008 ja BRC sertifikaatin hankinnan motiivina kohdeyrityksessä on Van-

hatalon mukaa sekä asiakkaiden vaatimus että yhtiön sisäiset vaatimukset. Vanha-

talo näkee sertifikaattien hyödyttävän sekä tehdasta että asiakasta. Esimerkiksi 

BRC:tä vanhatalo pitää hyvänä keinona varmistaa, että kaikki elintarvikehygienian 

kannalta olennaiset näkökulmat on huomioitu tuotannossa. Asiakkaan etuna Van-

hatalo pitää puolestaan sitä, että asiakas ei joudu itse auditoimaan toimittajaa. (Van-

hatalo 16.6.2014) 

Vanhatalo kuvaa sertifioinnin motiiveja seuraavasti (Vanhatalo 16.6.2014):  

Meillä vaaditaan nämä standardit jo sisäisesti, eli vaikka asiakas ei vaatisi sertifi-

kaattia, niin meillä silti sisäisesti vaaditaan. Meillä tietysti asiakaskin vaati ne. Serti-

fikaatit helpottaa siinä mielessä, että kun yrityksellä on esimerkiksi BRC, niin se aut-

taa ottamaan huomioon kaikki hygienian kannalta tärkeät asiat. Sitähän tottuu hyvin 

nopeasti ympäristöönsä niin, ettei huomaakaan kaikkea. Sen takia on hyvä, että on 

olemassa tarkastuslista siitä mitä kaikkea pitää tehdä, jotta tuotantolaitos on hygiee-

ninen. Kun noudattaa standardia tietää ainakin, että nämä on hoidossa ja pystyy 

vakuuttamaan asiakkaalle, että ne ovat kunnossa.  Sertifikaatista on asiakkaalle se 

hyöty, että asiakkaan ei tarvitse tulla auditoimaan itse hygienia-asioita koska me 

voidaan sertifikaatilla osoittaa, että ne ovat hoidossa. 

Vanhatalo katsoo laadunhallintastandardien olevan sekä tehtaan että asiakkaan toi-

mitusketjun hallinnan välineitä. 

Standardit ovat toisaalta asiakkaan toimitusketjun hallinnan välineitä ja toisaalta 

taas meidän. Se on yksi asia millä me vakuutetaan, että me toimitaan hygieenisesti 

ja hyvin. Standardit ovat kuitenkin vapaaehtoisia, mutta käytännössä pakollisia. 

(Vanhatalo 16.6.2014) 

Yksityisten elintarviketurvallisuus- ja laatustandardien implementoinnin päätavoit-

teita ovat (Trienekens 2006, 3-4): 
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 toimittajasuhteiden hallinnan kehittäminen, käytäntöjen yhdenmukaistami-

nen ja tuotereklamaatioiden määrän vähentäminen 

  päällekkäisten auditointien määrän vähentäminen prosessien sertifioinnin 

avulla 

 kuluttajien ja jälleenmyyjien tarpeiden tunnistamisen lisääminen koko toimi-

tusketjussa 

 varmistaa, että vahinkotapauksissa on saatavissa asianmukaista informaa-

tiota siitä, että tuotteita tuotettaessa on noudatettu laissa asetettuja vaatimuk-

sia. 

Yhteistyökumppanien edellyttämät laadunhallintajärjestelmät ovat usein näennäi-

sesti vapaaehtoisia. Niiden implementointi ei perustu lakisääteisiin vaatimuksiin, ei 

niiden käyttöönotto ole vapaaehtoista, sillä ilman niitä yritys voi menettää toimitus-

sopimuksensa (Fares &  Rouviere, 2010, 416). Laadunhallintajärjestelmien yleistyt-

tyä on lisääntyvissä määrin ryhdytty kiinnittämään huomiota niiden käytöstä ja ser-

tifioinnista aiheutuviin kustannuksiin, standardien välisiin päällekkäisyyksiin, sekä 

järjestelmien rooliin markkinoille tuloa vaikeuttavan tekijänä (Trienekens 2006, 3-4). 

Taulukossa yhdeksän esitetään esimerkkejä erilaisista tuote- ja yritysstandardeista, 

joita sovelletaan elintarvike- ja elintarvikepakkausalalla.  

Taulukko 9.  Elintarvikepakkausalalla käytössä olevia tuote- ja yritys stan-

dardeja ja merkkejä 

Lyhenne Kohde Kuvaus  

BRC Elintarvi-
keturvalli-
suus 

Standardi asettaa vaatimukset HACCP- ja laadunhallintajärjestel-
mälle ja sisältää yksityiskohtaisia hyvien tuotantotapojen vaatimuksia 
työympäristölle.  

(Mäyry 2005) 

ISO 9001 Johtami-
nen 

ISO 9001 on kansainvälisesti tunnustettu laatujärjestelmästandardi, 
joka määrittelee periaatteet laatujohtamisjärjestelmälle. Se on toimi-
alariippumaton standardi, jota kaikki yritykset voivat soveltaa. 

(Trienekens 
2006, 2-3). 

 

Pohjoismainen 
ympäristö-
merkki / Jout-
senmerkki 

Ympäristö Ympäristön kannalta markkinoiden parhaat tuotteet voivat saada Poh-
joismaisen ympäristömerkin. Kriteerit laaditaan niin, että noin 30 % 
kunkin tuoteryhmän tuotteista voi saada merkin. 
Yritykset voivat hakea merkkiä tuotteille, jotka täyttävät asetetut kri-
teerit. Kriteerit laaditaan viranomaisten kokoamissa asiantuntijaryh-
missä ja viranomaiset valvovat merkin käyttöä. 
Merkki on määräaikainen ja kriteerejä uusitaan 3 – 5 vuoden välein. 

(Motiva Services 
Oy – Ympäristö-
merkintä 2014) 
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Avainlippu 

Alkuperä-
maa 

Tuotteille myönnettävän avainlippumerkin myöntämisperusteita ovat 
suomalainen valmistus ja omakustannushinnasta laskettava kotimai-
suusaste.  Palveluiden kohdalla myös omistajuus ja pääkonttorin si-
jainti vaikuttavat merkin saantiin.  

(Suomalaisen 
työn liitto 2014) 

Elintarvikealalla sovellettavat vapaaehtoiset standardit voidaan jakaa kolmeen ryh-

mään: 

 elintarviketurvallisuuden hallintastandardit 

 johtamisstandardit 

 arvostandardit 

Elintarviketurvallisuuden hallintaan keskittyvissä standardeissa, kuten BRC:ssä 

vaatimukset liittyvät elintarviketurvallisuuden kannalta keskeisiin asioihin kuten hy-

gieenisiin tuotantotapoihin ja vierasaineiden kontaminoitumisen ehkäisemiseen. 

Johtamisstandardit, kuten ISO 9001, ovat toimialasta riippumattomia yrityksen 

tuote- ja prosessilaadunhallinnan kehittämistä tukevia standardeja. Arvostandar-

deilla viitataan standardeihin, joiden tavoite on lisätä asiakkaan kokemaa arvoa ja 

vakuuttaa asiakas esimerkiksi tuotteiden tai tuottajan toiminnan ekologisuudesta, 

eettisyydestä tai kotimaisuudesta. 

3.8 ISO 9001 -laadunhallintastandardi 

ISO keskittyy enemmänkin siihen papereiden ja prosessien johtamiseen, eli että 

kaikki prosessit on huomioitu, tiedostettu ja dokumentoitu. (Vanhatalo 16.6.2014) 

ISO 9000 –sarjan laadunhallintastandardit ovat yleisimmin käytettyjä ISO –sarjan 

standardeja.  Toisin kuin HACCP ja BRC, joissa käsitellään toimialasidonnaisia tek-

nologisia näkökulmia, ISO 9001 –standardi on puhtaasti johtamisstandardi eikä se 

ole sidoksissa yksittäiseen toimialaan. ISO 9001 laadunhallintastandardi on yleisesti 

tunnettu ja sitä soveltavien tuotantolaitosten määrä on kasvussa. ISO 9001 – serti-

fioitujen tuotantolaitoksien määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden 2007 ja 2011 vä-

lisenä aikana. Vuonna 2011 Suomessa oli 4831 sertifioitua tuotantolaitosta.  (ISO, 

2012b ; Trienekens 2006, 2-3). 
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ISO 9001 -standardin keskeisiä lähtökohtia ovat (SFS 2008, 10): 

 tuotetta ja palvelua koskevien vaatimusten tunnistaminen ja täyttäminen 

 prosesseihin perustuva systemaattisesti dokumentoitu laadunhallintajärjes-

telmä  

 laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuden jatkuva parantaminen   

Tuotetta ja palveluja koskevilla vaatimuksilla tarkoitetaan asiakkaan ilmaisemia vaa-

timuksia, joita asiakas ei ole ilmaissut, mutta joita tuotteen aiottu käyttötarkoitus 

edellyttää, lakiin tai viranomaisvaatimuksiin perustuvia vaatimuksia sekä organisaa-

tion tarpeellisiksi katsomia lisävaatimuksia (SFS 2008, 24). 

Gotzamanni & Tsiotras (2001, 1334) mukaan prosessijohtaminen on yksi yritysten 

suorituskyvyn kannalta merkittävimmistä ISO 9001 standardiin perustuvista toimin-

tamalleista. Laadunhallintajärjestelmän tulee ISO9001:2008:n mukaan sisältää joh-

tamistoimintojen, resurssien varaamisen, tuotteen toteuttamisen sekä mittauksen, 

analysoinnin ja parantamisen prosessit (SFS 2008, 14). 

 Laadunhallintajärjestelmän dokumentaation tulee sisältää dokumentoidut lausumat 

laatupolitiikasta ja –tavoitteista, laatukäsikirja, standardissa edellytetyt menettelyoh-

jeet ja tallenteet sekä organisaation itsenä määrittämät dokumentit ja tallenteet, 

jotka organisaatio on määrittänyt prosessien vaikuttavan suunnittelun ja toiminnan 

ohjauksen kannalta tarpeellisiksi. Standardissa edellytetään, että organisaatio laatii 

asiakirjojen ja dokumenttien hallintaa koskevat menettelyohjeet ja hallinnoi asiakir-

joja niiden mukaisesti.  (SFS 2008, 16-17) 

Standardissa edellytetään, että yritys parantaa laadunhallintajärjestelmän vaikutta-

vuutta käyttämällä hyväkseen laatupolitiikkaa, laatutavoitteita, auditointien tuloksia, 

tietojen analysointia, korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä sekä johdonkatselmusta 

(SFS 2008, 38).  
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ISO 9001:ssä asetetaan vaatimuksia myös yrityksen ostotoimintaa ja ulkoistettujen 

prosessien hallintaa kohtaan. Siinä velvoitetaan yritystä varmistamaan, että ulkois-

tettujen toimintojen ja ostettujen materiaalien laatu varmistetaan siten, että ne eivät 

vaaranna tuotteen vaatimustenmukaisuuden täyttymistä (SFS 2008, 14). 

ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmä määrittää ulkoistetut prosessit seuraavasti 

(SFS 2008, 14): 

”Ulkoistettu prosessi on prosessi, jota organisaatio tarvitsee laadunhallintajärjestel-

mässään ja jonka se on päättänyt antaa ulkopuolisen tahon suoritettavaksi.” 

Jos organisaatio ulkoistaa prosesseja, jotka vaikuttavat tuotteen vaatimustenmukai-

suuteen, organisaation tulee varmistaa tällaisten prosessien ohjaus. Ulkoistettujen 

prosessien tyyppi ja niihin sovellettavan ohjauksen laajuus tulee määritellä laadun-

hallintajärjestelmässä.  Ulkoistettujen prosessien ohjauksen varmistaminen ei va-

pauta organisaatiota sen vastuusta huolehtia kaikkien asiakasvaatimusten sekä la-

kien ja viranomaisten vaatimusten noudattamisesta. (SFS 2008, 14) 

Ostaessaan tuotteita ja palveluita yrityksen on määriteltävä ostovaatimukset ja var-

mistettava, että tuote täyttää ne. Toimittajan ja ostetun tuotteen valvonnan ja sen 

laajuuden tulee määräytyä sen mukaisesti, miten ostettu tuote vaikuttaa tuotteen 

toteutukseen tai lopulliseen tuotteeseen. Organisaation tulee arvioida ja valita toi-

mittajat sen perusteella, miten hyvin ne kykenevät toimittamaan organisaation vaa-

timusten mukaisia tuotteita. Valinnan, arvioinnin ja uudelleen arvioinnin kriteerit tu-

lee määritellä. Arvioinnin tuloksista ja arvioinnista aiheutuvista toimenpiteistä tulee 

ylläpitää tallenteita. (SFS 2008, 28) 

 

ISO 9001: standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän laatimisesta ja sertifioin-

nista aiheutuvista hyödyistä ja haitoista esitetään käytännön liike-elämässä ja tutki-

muskirjallisuudessa paljon ristiriitaisia näkemyksiä (Gotzamanni & Tsiotras 2001, 

1327).  

 

 Toisaalta standardin on muun muassa katsottu olevan hyvin strukturoitu laadunhal-

linnan työkalu ja sen implementoinnin on sanottu edistävän siirtymistä tuotelaadun 

kontrolloinnista prosessien laadun johtamiseen, lisäävän työntekijöiden tietoisuutta 
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laatua koskevista asioista, lisäävän ja yhdenmukaistavan yrityksen sisäistä laatua 

koskevaa tiedottamista, kannustavan prosessien jatkuvaan kehittämiseen ja lisää-

vän asiakkaiden luottamusta yrityksen laadunhallintakykyä kohtaan. Toisaalta taas 

laadunhallintajärjestelmän sertifioinnin negatiivisina puolina on pidetty sitä, että yri-

tykset jotka pyrkivät täyttämään sertifikaatin edellyttämät minimivaatimukset pääty-

vät usein kehittämään staattisia järjestelmiä, jotka lisäävät byrokratiaa ja vähentävät 

joustavuutta ja innovatiivisuutta. (Gotzamanni & Tsiotras 2001, 1327-1328) 

Sroufe & Curkovic (2008, 511) kartoittivat liike-elämän edustajien näkemyksiä ser-

tifioinnin hyödyllisyydestä.  

Haastatellut henkilöt pitivät ISO 9001 sertifikaatin hankkimisen negatiivisina puolina 

muun muassa seuraavia seikkoja (Sroufe & Curkovic 2008, 511): 

 laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuudesta ei ole selkeää näyttöä 

 pienissä yrityksissä ollaan epävarmoja siitä riittääkö johdon, jolla on jo en-

nestään useita tehtäviä, resurssit laadunhallintajärjestelmän laatimiseen ja 

ylläpitoon 

 laadunhallintajärjestelmästä aiheutuvat kustannukset (sertifiointi- ja auditointi 

maksut, järjestelmän laadintaan kuluva työaika) 

 pelko siitä, että järjestelmä lisää byrokratian määrää 

 maine, pelko siitä, että epäonnistuminen sertifioinnissa tai sertifikaatin me-

nettäminen voi laskea sijoittajien ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden luotta-

musta yritystä kohtaan 

ISO 9001 sertifiointia puoltaviksi asioiksi haastatellut nimesivät muun muassa seu-

raavia seikkoja (Sroufe & Curkovic 2008, 511): 

 asiakkaat vaativat yritystä hankkimaan sertifikaatin 

 standardin edellyttämä dokumentointi voi edistää hiljaisen osaamisen muut-

tamista kirjalliseksi informaatioksi ja informaation tallentamista 

 toiminnan tehostaminen, yhdenmukaistaminen ja jatkuva parantaminen 

 sitouttaa koko johdon laatuasioihin, pelkän laatuosaston sijaan, tukee kult-

tuurista muutosta ja laatuasioiden kommunikointia yrityksen sisällä ja toimi-

tusketjussa 
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Empiirisissä tutkimuksissa on havaittu, että yritykset, jotka suhtautuvat sertifiointiin 

pääasiassa keinona täyttää asiakkaiden vaatimukset eivät hyödy ISO 9001:n sovel-

tamisesta yhtä paljon kuin ne, jotka pitävät laadunhallintajärjestelmän perustamista 

ja ylläpitoa keinona löytää kehityskohteita (Sroufe & Curkovic 2008, 512 ; Gotza-

manni & Tsiotras 2001, 1328). Gotzamanni & Tsiotras (2001, 1328) ja  Yeung et al. 

(2003, 545) toteavat, että vaikka ISO 9001 standardin vaatimukset ovat hyvä lähtö-

kohta prosessien laadunhallintaan, laadunhallinnan vaikuttavuuden ratkaisee viime-

kädessä se kuinka sitoutunut yritys ja sen johto ovat laadunhallintajärjestelmän ke-

hittämiseen ja ylläpitoon.  

Käytännön liike-elämässä monet yritykset hankkivat ISO 9001 sertifikaatin ensisijai-

sesti asiakkaiden vaatimuksesta (Sroufe & Curkovic 2008, 511). Sroufe & Curkovic 

(2008, 504) kuitenkin korostavat, että ISO 9001 sertifikaatti takaa asiakkaille vain 

sen, että yrityksellä on standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä, ei järjestel-

män vaikuttavuutta.  

Vanhatalon mukaan ISO9001:n rooli on tehtaalla melko vähäinen, sillä valtaosa sii-

hen liittyvistä vaatimuksista sisältyy jo tehtaalla aiemmin sovellettuun WCM –ohjel-

maan. Suurin ISO 9001:n kautta tullut muutos tehtaalla on ollut dokumenttien- ja 

tallenteidenhallinnan systematisoiminen. (Vanhatalo 16.6.2014) 

Meillä ISO 9001 ei vaikuttanut päivittäiseen toimintaan hirveästi, koska meillä on 

käytössä WCM, joka johtaa meidän toimintaa. ISO:a varten piti lähinnä kuvantaa 

olemassa olevat käytännöt. Me ei jouduttu luomaan mitään uutta. …Meillä ISO vai-

kutti eniten dokumenttien hallinnointiin, sekin on ihan luonnollista, sekin pitää olla 

joka paikassa. Ei ISO huono asia ole missään tapauksessa, koska se on taas yksi 

tapa osoittaa, että meillä on olemassa kaikki nämä, mutta meillä ISO:n näkökulmat 

oli jo muutenkin otettu aika hyvin huomioon. (Vanhatalo 16.6.2014) 

Tehtaalla on käytössä sekä sisäisten että ulkoisten reklamaatioiden hallintaproses-

sit, joiden avulla reklamaatioihin johtaneet syyt pyritään tunnistamaan ja estämään 

niiden uudelleen esiintyminen. Reklamaatioiden hallintaprosessit perustuvat WCM 

–ohjelmaan. Myös ISO 9001 –standardissa edellytetään, että yritys on määrittänyt 

kuinka se käsittelee tuotteet, jotka eivät täytä asetettuja vaatimuksia. Poikkeavien 
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tuotteiden käsittelyn lisäksi ISO 9001: standardissa edellytetään, että yritys on laa-

tinut menettelyohjeen korjaavista toimenpiteistä, joilla poikkeamien syyt pyritään 

poistamaan, jotta niitä ei tulevaisuudessa esiinny (SFS 2008, 38). Laadunhallinta-

järjestelmää perustettaessa tehtaalla kuvattiin olemassa olevat, WCM:n perustuvat 

käytännöt.  (Vanhatalo 16.6.2014) 

Vanhatalo kuvaa reklamaatioiden hallintaa seuraavasti (Vanhatalo 16.6.2014): 

Tavoite on tietenkin varmistaa prosessien laadunhallinnan ja laadunvarmistustes-

tien avulla, etteivät virheelliset tuotteet lähde asiakkaalle, mutta jos meille tulee rek-

lamaatio, me analysoidaan se, selvitetään mistä se johtuu ja kuinka se voidaan kor-

jata. Meillä reklamaatioiden hallintakäytäntö perustuu WCM:ään. Uskoisin, että jos 

ja kun joku toteuttaa tällaista omaa improwe maintain järjestelmää, on se sitten 

WCM tai mikä tahansa muu, niin jos se on hyvin strukturoitu niin suurin osa ISO:n 

vaatimuksista täyttyy jo sen perusteella.  

ISO 9001:n hyödyllisyyttä pienemmille yrityksille Vanhatalo arvioi seuraavasti (Van-

hatalo 16.6.2014):  

 Pienelle yritykselle ISO 9001 on hyvin byrokraattinen, tai se on työläs. Sanotaan, 

että siinä on niin paljon paperitöitä, että ihan pienessä yrityksessä muilla asioilla 

voidaan toiminnan laatua kehittää helpommin. Jossain keskisuuressa yrityksessä 

ISO voi olla hyödyllinen, kyllähän se helpottaa ottamaan huomioon kaikki asiat.  

Vanhatalon mukaan ISO9001 edellyttämästä prosessien määrittämisen etu on se, 

että se auttaa vakiinnuttamaan prosesseja. Vanhatalo kuvaa prosessien vakiinnut-

tamisen etuja seuraavasti (Vanhatalo 16.6.2014): 

Jos miettii toimitusketjun näkökulmasta, niin itse uskon, että kun prosessista 98 % 

kulkee normaalin prosessin mukaisesti, just niin kuin se on mallinnettu ja kuvattu ja 

se kulkee niin kuin juna, niin sen jälkeen on resursseja miettiä niitä kahta prosenttia 

mitkä ei ehkä menekään ihan just samalla lailla. 

Vanhatalo katsoo, että laadunhallintajärjestelmässä määritettyjen prosessien muut-

tamisen vaikeus ja laadunhallintajärjestelmän byrokraattisuus on pitkälti kiinni siitä, 

millaiseksi järjestelmä on rakennettu. Joustavuuden ja prosessien määrittämisen 

välistä tasapainottelua Vanhatalo kommentoi seuraavasti (Vanhatalo 16.6.2014): 
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Kyllä varmasti hidastaa ja vähentää [kehitysideoiden toteuttamista]. Meillä pyritään 

WCM:n kautta tekemään kehitysideoiden esittäminen mahdollisimman helpoksi. 

Meillä on käytössä esimerkiksi tägit [sisäiset kehitys- ja parannusehdotukset] joiden 

avulla pyritään saamaan esiin nousevia asioita nopeasti eteenpäin. Olen kyllä sitä 

mieltä, että byrokratia tuhoaa paljon hyviä ideoita. Järjestelmistä pystyisi ihan var-

masti poistamaan byrokraattisuutta, mutta isojen järjestelmien taipumus on se, että 

ne eivät yleensä yksinkertaistu, vaan niitä tehdään vähän monimutkaisemmiksi. 

Niitä pyritään usein kasvattamaan isommiksi ja laajemmiksi, jolloin kokonaisnäke-

mys voi heiketä.  Saattaa olla paljonkin asioita, jotka liittyvät samaan asiaan, mutta 

kukaan ei näe kokonaisuutta. Tällaiset systeemit, ISO mukaan lukien, tekee kyllä 

kankeutta nopeisiin juttuihin, mutta kuten sanottu, silloin kun peruskuvio on hyvin 

hallinnassa, niin silloin se pienen osan muutosten tekeminen ja hallinta on ihan eri, 

se on paljon helpompaa kuin silloin, jos kaikki asiat olisi ihan uusia. Jos prosesseja 

ei olisi kuvannettu ja mallinnettu, silloin kaikki tilanteet olisi uusia, ja keskityttäisiin 

ehkä jopa vääriin asioihin. Peruskuvion kun saa kulkemaan nätisti, niin silloin jää 

aikaa niihin kehitystoimiin. 
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkielman päätavoitteena oli selvittää mikä rooli keskeisellä lainsäädännöllä ja 

standardeilla on elintarvikepakkausalan toimitusketjun hallinnassa. Päätavoittee-

seen pyrittiin vastaamaan neljän alakysymyksen avulla.  

Ensimmäiseen alakysymykseen, mitkä ovat toimitusketjun johtamisen keskeiset ta-

voitteet, pyrittiin vastaamaan luvussa kaksi perehtymällä SCM:ää koskevaan kirjal-

lisuuteen ja aiempiin empiirisiin tutkimuksiin. Lisäksi aihe oli yksi haastattelun tee-

moista. Tutkimuskirjallisuuden valossa näyttäisi siltä, että SCM:n keskeisenä tavoit-

teena on lisätä SC:n kykyä tuottaa lisäarvoa loppuasiakkaalle ja toimia tehokkaasti. 

Keinoina näiden tavoitteiden saavuttamiseen nähdään SC:n integraation ja koordi-

naation kehittäminen. Tutkimuskysymyksen kannalta mielenkiintoista oli aiemmissa 

tutkimuksissa tehty havainto, jonka mukaan menestyville toimitusketjuille on tyypil-

listä se, että ne suhtautuvat alalla yleistyneisiin käytäntöihin kriittisesti ja peilaavat 

käytäntöjen soveltuvuutta omaan toimitusketjuunsa aktiivisesti. Tässä tutkimuk-

sessa käytetyn aineiston valossa näyttäisi siltä, että laadunhallintajärjestelmät ovat 

elintarvike- ja elintarvikepakkausalalla yleistynyt toimintakäytäntö, jonka vaikutta-

vuus on usein riippuvainen niitä soveltavasta yrityksestä.  

Toiseen alakysymykseen, mitä vaatimuksia ja odotuksia toimitusketjun jäsenet koh-

distavat elintarvikepakkauksiin, niiden tuotantoprosesseihin ja niitä tuottaviin yrityk-

siin, pyrittiin vastaamaan kappaleissa 3.2 ja 3.4 perehtymällä elintarvikepakkauksia 

ja pakkausalan toimitusketjuja koskeneisiin tutkimuksiin ja haastattelemalla elintar-

vikepakkauksia tuottavan tehtaan Supply Chain Manageria Titta Vanhataloa. Aiem-

pien tutkimusten perusteella näyttäisi siltä, että kuluttajien pakkauksia koskevat vaa-

timukset liittyisivät lähinnä pakkauksen fyysisiin ja esteettisiin ominaisuuksiin. Elin-

tarviketuottajien odotukset puolestaan liittyvät sekä pakkauksen toiminnallisuuteen 

tuotantolinjalla, kuljetuksissa ja kaupassa, pakkauksen kykyyn suojata elintarviketta 

ja varmistaa sen säilyvyys, hintaan sekä pakkauksen toimivuuteen markkinointivä-

lineenä. Pakkaustuottajan liiketoimintaprosesseja koskevista odotuksista ja vaati-

muksista oli aiemmissa tutkimuksissa vähän informaatiota. Esiin nousi lähinnä elin-

tarvikealan yritysten tapa edellyttää toimittajilta erilaisia hygienia- ja laatusertifikaat-

teja. Haastateltu Supply Chain Manageri Titta Vanhatalo korosti sitä, että laatu, toi-
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mitusten oikea-aikaisuus, kilpailukykyinen hinta ja alalla yleiset laadunhallintaserti-

fikaatit ovat perusodotuksia ja kilpailu käydään pikemminkin siinä kuka toimittajista 

kykenee tekemään yhteistyöstä mahdollisimman helppoa ja sujuvaa sekä ottamaan 

asiakkaan liiketoiminnan erityisvaatimukset parhaiten huomioon.  

Kolmanteen alakysymykseen, mitä vaatimuksia kehysasetus (EC) No 1935/2004 ja 

hyviä tuotantotapoja koskeva ns. GMP asetus (EY) N:o 2023/2006 asettavat elin-

tarvikepakkausalan toimijoille ja toimijoiden väliselle yhteistyölle, pyrittiin vastaa-

maan kappaleessa 3.5 ja 3.6 perehtymällä kontaktimateriaalilainsäädäntöä koske-

viin tieteellisiin artikkeleihin sekä niiden soveltamista koskeviin viranomaisten julkai-

semiin ohjeisiin. Aineiston valossa vaikuttaa siltä, että keskeisimpiä kontaktimateri-

aalilainsäädännössä asetettuja vaatimuksia ovat kontaktimateriaaleihin käytettyjen 

aineosien elintarvikekelpoisuuden osoittaminen, materiaalista elintarvikkeeseen 

migratoituvien aineosien ja epäpuhtauksien kontrollointi, tuotteiden jäljitettävyyden 

varmistaminen ja hyvien tuotantotapojen noudattaminen. Lainsäädännössä edelly-

tetyt vaatimukset voidaan täyttää toimitusketjussa kahden välisen informaation vaih-

dannan avulla, mutta esimerkiksi elintarvikkeeseen kontaminoituvien aineosien 

määrittelyä ja tuotteiden takaisinvetoa helpottaa, jos informaatio toimitusketjussa ei 

kulje yksinomaan kahdenvälisten linkkien kautta.  

Neljänteen alakysymykseen, mikä rooli vapaaehtoisesti sovellettavilla laadunhallin-

tastandardeilla on elintarvikepakkausalan toimitusketjujen johtamisessa, pyrittiin 

vastaamaan kappaleessa 3.7 ja 3.8 tieteellisten artikkeleiden ja haastatteluaineiston 

avulla. Aineiston valossa vaikuttaisi siltä, että vapaaehtoiset laadunhallintastandar-

dit kuten ISO 9001 ja BRC ovat elintarvikepakkaus- ja elintarvikealalla niin yleisiä, 

että niitä voidaan pitää alalla toimimisen edellytyksenä. Vapaaehtoisten laadunhal-

lintajärjestelmien rooli toimitusketjun johtamisen välineenä on ristiriitainen. Loppu-

asiakkaalle lisäarvoa tuottavat standardit, kuten joutsenmerkki, voivat toimia kei-

nona profiloida toimitusketjun tuottamia lopputuotteita.  Elintarvikealalla tyypillisiä 

alaan sidonnaisia standardeja ovat erilaiset hygieniastandardit. Niiden sisältö on pit-

kälti päällekkäinen kontaktimateriaalilainsäädännön kanssa, mutta ne voivat lisätä 

elintarvikepakkaustuottajan asiakkaiden luottamusta pakkaustuottajan hygienian 

hallintaa kohtaan. Johtamisstandardien, kuten ISO 9001: n soveltamisen avulla voi-
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daan pyrkiä lisäämään toimitusketjun jäsenten prosessien hallinnan, asiakkaan tar-

peiden tunnistamisen ja laatujohtamisen tasoa. Soveltamisen vaikuttavuuden on 

havaittu olevan sidoksissa yrityksen sisäiseen halukkuuteen sitoutua kehittämään 

prosessien hallintaa. Yksinomaan sertifikaatin saamisen vuoksi toteutettujen laa-

dunhallintajärjestelmien on havaittu jopa vaikuttavan negatiivisesti yritysten toimin-

taan. Negatiiviset vaikutukset ovat johtuneet siitä, että järjestelmän käyttöönoton jäl-

keen toimintojen byrokraattisuus on lisääntynyt. Aineisto ei antanut vastausta siihen 

lisäävätkö laadunhallintajärjestelmät toimitusketjun integraatiota. Yhtäältä voitaisiin 

olettaa, että laadunhallintakäytäntöjen yhteneväisyys helpottaisi SC:n jäsenten vä-

listä vuorovaikutusta. Toisaalta auditointitarpeen vähenemisen voisi olettaa myös 

vähentävän toimitusketjun jäsenten välistä vuorovaikutusta.  

Vaikka tutkimuksessa onnistuttiin kartoittamaan eri normien ydinvaatimuksia melko 

kattavasti, jää asetettujen vaatimusten ja toimitusketjun johtamisen välisten yhteyk-

sien tarkastelu yksittäisen haastattelun varaan eivätkä tulokset siten ole yleistettä-

vissä. Aihetta olisi mielenkiintoista tutkia lisää siten, että aineistoa kerättäisiin haas-

tattelemalla toimitusketjuun kuuluvien muiden yritysten sekä elintarvikevalvontavi-

ranomaisten edustajia. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia kuinka yritykset ovat käy-

tännössä ratkaisseet eri normeihin liittyvien vaatimusten täyttämisen sekä selvittää 

mitä hyötyjä ja haasteita eri vaatimukset integroivissa laadunhallintajärjestelmissä 

on verrattuna järjestelmiin, joissa laadunhallintajärjestelmä koostuu eri normeihin 

perustuvista osajärjestelmistä. Toimitusketjun hallinnan osalta olisi mielenkiintoista 

vertailla toimitusketjuja joissa kärkiyritys edellyttää koko toimitusketjulta sertifioitua 

laadunhallintajärjestelmää niihin toimitusketjuihin joissa järjestelmiä ei edellytetä. 

Vertailun kohteena voisi olla esimerkiksi yritysten laatua koskevien näkemysten yh-

teneväisyys, informaation kulku tai toimitusketjujen kyvykkyys ehkäistä laatuvir-

heitä.  
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Liite 1 

Haastattelu kysymykset 16.6.2014 

- Onko toimitusketjun hallinta tuttu käsite (jos niin mitä katsot sen tarkoittavan/sisäl-

tävän "teoriassa")? 

-Jos, niin miten toimitusketjun hallintaa sovelletaan nykyisessä työpaikassasi? 

-Miten soveltaminen eroaa suhteessa aiempiin kokemuksiisi, mistä katsot erojen 

johtuvan ? 

-Miten elintarvikepakkausten toimitusketjun toimintaa pyritään johtamaan? 

-Miten elintarvikepakkausten toimitusketjun johtaminen on muuttunut viimeisen kah-

denkymmenen vuoden aikana? 

-Mikä on pakkaustuottajan asema toimitusketjussa suhteessa toimittajiin, asiakkai-

siin ja asiakkaan asiakkaisiin ja muihin toimitusketjun jäseniin? 

- Mitä kokemuksia sinulla on erilaisista toimitusketjun johtamisen menetelmistä 

(mitkä on menetelmien hyödyt, haasteet, haitat, riskit, menetelmiä esim: toimittaja 

varastointi, yritysten väliset informaatiojärjestelmät, kysynnän ennustaminen yhteis-

työssä muiden toimitusketjun jäsenten kanssa...)? 

-Mitä vapaaehtoisia standardeja yrityksessänne sovelletaan, mikä on mielestäsi nii-

den suhde elintarvikepakkausalan toimitusketjun johtamiseen? 

-Mitä vaatimuksia ja odotuksia toimitusketjun muut jäsenet kohdistavat yritykseenne 

ja tuotteisiinne? 

  

  

  

 


