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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia vastuullista hankintaa ja sen 

varmistamisen käytänteitä suomalaisyrityksissä. Tarkoituksena on selvittää, mitä edellytyksiä 

hankintojen vastuullisuuden toteuttamiseen sisältyy, millä käytänteillä hankinnan 

vastuullisuutta voidaan varmistaa, sekä millaisia haasteita vastuullisen hankinnan 

varmistamiseen liittyy. Tutkimuksen kohteena on viisi suurta vastuullisuutta korostavaa 

suomalaisyritystä, jotka toimivat globaaleilla markkinoilla. Tutkimus on toteutettu laadullisena 

tutkimuksena. Teoriaosuus muodostuu alan kirjallisuudesta ja tieteellisistä artikkeleista. 

Empiriaosuus on toteutettu monitapaustutkimuksena ja sisällönanalyysimenetelmää 

hyödyntäen. 

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vastuullisessa hankinnassa on otettava huomioon 

sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen ulottuvuuden lisäksi yrityksen strateginen 

suuntautuneisuus, kansainväliset säännökset ja periaatteet, sekä sidosryhmien tarpeet. 

Vastuullisen hankinnan varmistamisen käytänteisiin kuuluvat vastuullisuusvaatimusten ja 

linjausten asettaminen, toimittajien vastuullisuussuorituksen valvonta ja seuranta, sekä 

vastuullisuuden kehittäminen yhteistyön ja koulutuksen avulla. Vastuullisuuden varmistamisen 

haasteina nähdään vastuullisuuden hallinta globaalissa hankintaketjussa, raaka-aineiden 

jäljitettävyys, sekä kulttuurierot ostajaorganisaation ja toimittajien välillä, mikä voi johtaa 

epätietoisuuteen ja vastuullisuusrikkomuksiin. Tuloksista ilmenee, että ostajaorganisaatiot 

asettavat korkeita vastuullisuusvaatimuksia toimittajan valinnassa, vaikka todellisuudessa 

hankinta saatetaan tehdä toimittajilta, joiden kyvykkyys vaatimusten kohtaamiseen ei ole 

riittävä.  
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The purpose of this bachelor’s thesis is to study sustainable supply and its ensuring practices in 

Finnish companies. The goal is to identify required conditions for companies to implement 

sustainability in the supply chain, practices that are utilized to ensure sustainable purchasing, 

and challenges related to ensuring sustainable supply. The research is focused on five Finnish 

companies which emphasise sustainability and operate on global markets. Using qualitative 

methods, the theory section is based on the field’s literature and scientific studies, and the 

empirical section is executed using the multiple case study method and content analysis. 

 

The results of this study indicate that - in addition to social, environmental and economical 

dimensions - strategic orientation, international guidelines and policies as well as stakeholders’ 

needs must be taken into consideration when implementing sustainable purchasing. Ensuring 

practices include setting sustainability criteria, auditing and monitoring suppliers, and 

improving sustainability through collaboration and training. Challenges in ensuring sustainable 

supply are mostly related to managing sustainability in global supply chains, traceability of raw 

materials, and cultural differences between the buying organisation and suppliers. These 

challenges might lead to uncertainty for suppliers, and thereby to potentially breaking the 

sustainability promises. Also, buying organisations seem to have high sustainability demands 

in selecting their suppliers, however find it difficult to source from suppliers that have the 

required capabilities. 
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1. JOHDANTO 

 

Vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ovat olleet viime vuosina ajankohtainen aihe. Kuluttajien 

valveutuneisuuden lisääntymisen ja globalisaation johdosta yrityksissä on jouduttu ottamaan 

vastuullisuusasiat huomioon paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Vastuullisuus näkyy usein 

kokonaisvaltaisena teemana yrityksen strategiassa, mutta erityisesti hankintatoimella on oma 

merkittävä roolinsa. Suurissa suomalaisissa teollisen valmistuksen yrityksissä hankintojen 

osuus liikevaihdosta on keskimäärin 54 prosenttia (Hallikas, Kähkönen, Lintukangas ja Lirkki 

2016), mikä tekee siitä tärkeän osa-alueen yrityksen vastuullisuuden toteuttamisessa. Krause, 

Vachon ja Klassen (2009) toteavatkin, että yritys on yhtä vastuullinen kuin sen hankintaketju. 

Näin ollen sen valitsemat toimittajat määrittelevät yrityksen vastuullisuuden tason. 

 

Pitkällä aikavälillä yhä useammat organisaatiot alkavat kehittää vastuullisuustoimia 

hankintojen johtamisessa (Beske ja Seuring 2014). Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana 

yritykset ovat alkaneet liittää yritysvastuun käsitteen liiketoimintamalleihinsa. Pääideana on, 

että voiton maksimoinnin motiivin lisäksi yritykset ovat velvollisia suurelle sidos-

ryhmäjoukolle, kuten henkilöstölle, asiakkaille, ympäristölle ja yhteiskunnan parantamiselle. 

(Boone, Jayaraman & Ganeshan 2012, 5) Sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullinen hankinta 

on tärkeä aihe, sillä sen avulla on mahdollista sekä vahingoittaa yrityksen mainetta, että 

parantaa sen kilpailukykyä merkittävästi (Hoejmose ja Adrien-Kirby 2012). Useimmat suuret 

yritykset julkaisevatkin yritysvastuuraportteja, sillä vakiintuneet suuntaviivat helpottavat 

ideoiden, toimintatapojen ja toimenpiteiden raportointia sidosryhmille (Boone et al. 2012, 5). 

 

Vastuullinen hankintojen johtaminen on noussut merkittäväksi tutkimusaiheeksi viime vuosien 

aikana (Hoejmose ja Adrien-Kirby 2012), mutta konkreettisten vastuullisuuskäytänteiden 

esittäminen on jäänyt vähäiseksi, eikä yhtenäistä ja hyväksyttyä linjaa käytänteistä ole esitetty. 

Pagell ja Shevchenko (2014) toteavat, että tulevaisuudessa on selvä tarve tutkimuksille siitä, 

miten voidaan luoda todellisesti vastuullisia hankintaketjuja, sekä millaisia uusia käytänteitä ja 

prosesseja niiden luomisessa tarvitaan. 
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1.1 Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 

 

Tämän tutkimuksen aiheena on vastuullisuus ja sen varmistaminen hankintojen johtamisen 

kontekstissa. Aihe on ajankohtainen ja merkittävä, sillä vastuullisella hankinnalla on vaikutusta 

koko yhteiskunnan hyvinvointiin, erityisesti valmistusmaissa. Vastuullinen hankinta 

määrittelee suurelta osin sen, miten maailman olemassa olevia ja rajoitettuja resursseja 

käytetään. Vastuullisuus on myös tärkeä elementti yrityksen imagon luomisessa ja positiivisen 

yrityskuvan säilyttämisessä. Sidosryhmien ja erityisesti asiakkaiden luoma paine, sekä 

kansainväliset säännökset määräävät osaltaan yritysten vastuullisuustoimia, mutta nykyään 

yrityksiltä vaaditaan myös omaa panosta, jotta kilpailuetua pystytään saavuttamaan 

vastuullisuuden avulla. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vastuullisuuden toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä 

yrityksissä, yleisempiä vastuullisuuden varmistamisen käytänteitä kansainvälisessä 

hankinnassa, sekä tutkia vastuullisuuden varmistamiseen liittyviä haasteita. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää yleisimmät käytänteet, joiden avulla hankintaorganisaatio voi pitää 

huolen hankintaketjun sosiaalisesta, ympäristöllisestä ja taloudellisesta vastuullisuudesta. 

Tutkimuksen kohteena on suuret suomalaiset yritykset, jotka harjoittavat kansainvälistä 

hankintaa liiketoiminnassaan ja joilla vastuullisuus on osana strategiaa. Tavoitteena on saada 

ajankohtainen ja suuntaa antava kuva siitä, mitä vastuullisuuskäytänteitä suomalaisyrityksissä 

käytetään, miten vastuullisen hankinnan varmistamiseen panostetaan, sekä mitä oma-aloitteisia 

toimia yritykset mahdollisesti tekevät vastuullisuuden eteen. Suurilla yrityksillä on vaikutusta 

yhteiskunnallisiin asioihin ja ne toimivat esimerkkeinä vastuullisuuden toteuttamisessa, joten 

on mielenkiintoista selvittää, miten vastuullisuuden eri osa-alueita voidaan toteuttaa 

kansainvälisillä markkinoilla.  

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

”Miten yritykset voivat varmistaa hankintaketjun vastuullisuuden? 

 

Päätutkimuskysymyksellä pyritään saamaan kattava kuva siitä, miten yritykset voivat varmistaa 

hankintaketjun vastuullisuutta, sekä millaisia ulottuvuuksia siihen liittyy.  
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Tutkimuksen alatutkimuskysymykset ovat: 

”Mitä edellytyksiä yrityksiltä vaaditaan hankintojen vastuullisuuden toteuttamisessa?” 

”Mitä hankintojen vastuullisuuden varmistamisen käytänteitä on olemassa?” 

”Millaisia haasteita hankintojen vastuullisuuden varmistamiseen liittyy?” 

 

Päätutkimuskysymystä täydennetään alatutkimuskysymyksillä, jotta tutkimusaiheesta ja siihen 

vaikuttavista tekijöistä saadaan parempi näkemys. Olemassa olevien vastuullisuuskäytänteiden 

selvittämisellä tuodaan esille konkreettisia tapoja vastuullisuuden varmistamiseen, 

edellytyksien selvittämisellä tutkitaan vastuullisuuden toteuttamisen lähtökohtia ja vaikuttavia 

tekijöitä, sekä vastuullisuuden varmistamisen haasteilla tuodaan ilmi asioita, joita yritysten 

pitäisi ottaa huomioon vastuullisuuden varmistamisessa, jotta vastuullisuuden toteutuminen 

onnistuisi. Alatutkimuskysymyksiin vastaamalla pystytään lopulta vastaamaan itse 

päätutkimuskysymykseen. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena, eli laadullisena tutkimuksena. Laadullista tutkimusta 

on vaikea määritellä, koska sillä ei ole omaa selvää teoriaa tai täysin omia metodeja. Se voidaan 

kuitenkin kuvailla kokonaiseksi joukoksi erilaisia tulkinnallisia tutkimuskäytänteitä. 

Laadullinen tutkimusmenetelmä soveltuu hyvin silloin, kun halutaan tutkia tiettyjen tilanteiden 

syy-seuraussuhteita, ollaan kiinnostuneita yksittäisten toimijoiden merkitysrakenteista ja 

halutaan tutkia luonnollista tilannetta, jossa ei voida kontrolloida vaikuttavia tekijöitä. 

(Metsämuuronen 2005, 198, 203) Empiriaosuus toteutetaan monitapaustutkimuksena ja 

sisällönanalyysimenetelmää hyödyntäen. Tapaustutkimus kuuluu yleisimpiin 

liiketaloustieteellisen tutkimusten menetelmiin ja sillä tarkoitetaan tutkimusta, jossa tutkitaan 

muutamaa tai yhtä tarkoituksella valittua tapausta – usein yritystä (Koskinen, Alasuutari ja 

Peltonen 2005, 154). Empiria-aineistona käytetään valmista kirjallista aineistoa. Työssä 

tutkitaan Suomen vastuullisuusraportointikilpailussa vuonna 2016 palkittuja 

suomalaisyrityksiä ja niiden laatimia vastuullisuusraportteja. Empiriaosuuteen valitut viisi 

yritystä ovat monen eri toimialan edustajia ja kaikilla on yhteistä vastuullisuuden korostaminen 

liiketoiminnassa, sekä kansainvälinen hankinta. 
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Tutkimuksen primääriaineistona toimivat Keskon, Stora Enson, Nesteen, Koneen ja Nokian 

vastuullisuusraportit vuodelta 2015. Sekundääriaineistona käytetään valittujen yritysten 

nettisivujen vastuullisuusosioita, sekä muita raportteja ja ohjeistuksia, jos vastuullisuus-

raporttien ohelle tarvitaan lisämateriaalia. Kilpailussa palkittujen vastuullisuusraporttien 

käyttäminen empiria-aineistona on perusteltua, sillä niiden takana olevat suomalaisyritykset 

täyttävät tutkimuksen kriteerit, eli kaikki harjoittavat kansainvälistä hankintaa, sekä 

vastuullisuuden ja sen varmistamisen eteen nähdään paljon vaivaa. Vastuullisuusraporteista 

voidaan olettaa löytyvän vastuullisuuden varmistamisen käytänteihin liittyvää materiaalia, sekä 

ajankohtaista tietoa yritysten kehityksestä kohti vastuullisempaa toimintaa. 

 

1.4 Tutkimuksen rajaukset ja teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimus on rajattu ostajaorganisaation näkökulmaan. Rajallisen pituuden vuoksi keskitytään 

vain niihin käytänteisiin, joita ostajaorganisaatio voi hyödyntää tehtävässään hankintojen 

vastuullisuuden toteuttamisessa yhdessä toimittajien kanssa. Huomioon ei näin ollen oteta koko 

hankintaketjun vastuullisuutta, vaikka monilla käytänteillä voidaankin vaikuttaa siihen 

epäsuorasti. Tutkimus on rajattu suuriin suomalaisiin yrityksiin, jotka harjoittavat 

kansainvälistä hankintaa ja joilla vastuullisuus on keskeinen osa strategiaa, jotta saadaan 

mahdollisimman hyvä kuva parhaista vastuullisuuden varmistamisen käytänteistä hankintojen 

johtamisessa. 

 

 
Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
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Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on esitetty kuviossa 1. Tutkimuksen lähtökohtana toimii 

vastuullisuuden the triple bottom line -käsite, jolla tarkoitetaan ympäristöllisen, sosiaalisen ja 

taloudellisen vastuullisuuden tasapuolista huomiointia (Elkington 1997). Työssä käsitellään 

hankintojen johtamista vastuullisuuden näkökulmasta, eli keskeiseksi käsitteeksi muodostuu 

vastuullinen hankintojen johtaminen. Vastuulliseen hankintojen johtamiseen kuuluu 

olennaisesti vastuullisuuden varmistaminen ja sen keinot, joiden avulla sosiaalista, 

ympäristöllistä ja taloudellista vastuullisuutta voidaan yrityksissä toteuttaa. 

Vastuullisuuskäytänteisiin liittyvää teoriaa peilataan tutkielmassa empiriaosuuden tuloksiin. 

 

1.5 Kirjallisuuskatsaus 
 

Sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullinen hankinta on valtaosin 2000-luvun aihe, vaikka 

sillä on juurensa myös aikaisemmissa kirjoituksissa. Aikaisemmat alan teokset ovat ottaneet 

huomioon laajemman eettisen näkökulman, johon sisältyy aiheita kuten lahjominen, korruptio 

ja ostohenkilöstön yleinen eettinen käyttäytyminen. (Hoejmose ja Adrien-Kirby 2012) Walker, 

Miemczyk, Johnson ja Spencer (2012) toteavat, että vastuullinen hankinta on nuori ala, joka 

näyttää käyvän läpi nopeaa kasvuvaihetta. Vaikka vastuullinen kehitys vaatii kaikkien kolmen 

osa-alueen huomiointia (Elkington 1997; Varsei 2016), kirjallisuudessa on keskitytty lähinnä 

yhteen tai kahteen – usein taloudelliseen ja ympäristölliseen – näkökulmaan samalla kun 

sosiaalisen ulottuvuuden tutkimus on jäänyt vähäiseksi (Seuring ja Müller 2008; Pullman, 

Maloni ja Carter 2009; Varsei 2016). Tässä tutkimuksessa on huomioitu kaikki vastuullisuuden 

näkökulmat sen sijaan, että joku tai jotkut rajattaisiin tarkastelusta pois. Käsittelyssä nousee 

kuitenkin omalla tavallaan esille sosiaalinen ja ympäristöllinen ulottuvuus, sillä taloudellisen 

ulottuvuuden voidaan ajatella kuuluvan jo perinteiseen hankintojen johtamiseen. 

 

Vastuullisen hankintojen johtamisen kirjallisuudessa on lähivuosina keskitytty enimmäkseen 

vastuullisuuden jalkauttamiseen ostofunktioon sidosryhmänkökulmasta (Schneider ja 

Wallenburg 2012), sen takana vaikuttaviin tekijöihin (Seuring ja Müller 2008; Walker, Di Sisto 

ja McBain 2008) ja esteisiin (Giunipero, Hooker ja Denslow 2012; Walker et al. 2008). Seuring 

ja Müller (2008) ovat tunnistaneet myös vastuullisuusstrategioita. Carter ja Rogers (2008) ovat 

lisäksi luoneet viitekehyksen vastuulliselle hankintojen johtamiselle. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa on tutkittu myös esimerkiksi vastuullisuuden hankinnan vaikutusta 

ostajaorganisaation suoriutumiseen (Gualandris, Golini ja Kalchschmidt 2014), 
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toimittajayhteistyön vaikutusta ostajaorganisaation suoriutumiseen (Hollos, Blome ja Foerstl 

2011), vertaitu sosiaalisen ja ympäristöllisen vastuullisuuden käytänteiden vaikutusta 

suoriutumistuloksiin (Pullman et al. 2009), sekä vihreän hankinnan käytänteitä suorituksen 

mittaamiseen liittyen (Min ja Galle 2001).  

 

Konkreettisten vastuullisuuden varmistamisen käytänteiden käsitteleminen kirjallisuudessa on 

kuitenkin jäänyt vähäiseksi ja ongelmaksi on muodostunut yhtenäisen linjan puuttuminen. 

Beske ja Seuring (2014) ovat esittäneet kolmitasoisen teorian, jonka avulla voidaan tunnistaa 

vastuullisen hankinnan kategorioita ja niiden sisältämiä käytänteitä strategisella, 

rakenteellisella, sekä operatiivisella tasolla. Vastuullisen hankinnan varmistamisen käytänteitä 

on tutkittu myös sosiaalisesta (Leire ja Mont 2010), ympäristöllisestä (Vachon ja Klassen 

2006), sekä yritysvastuun näkökulmasta (Cramer 2009). Grosvold, Hoejmose ja Roehrich 

(2014) ovat selvittäneet, että yritykset, jotka linkittävät vastuullisen hankintaketjun hallinnan 

mittaamiskäytänteisiin suoriutuvat paremmin vastuullisuuden toteuttamisessa. Turker ja 

Altuntas (2014) ovat tehneet Seuringin ja Müllerin (2008) viitekehykseen pohjautuvan 

tutkimuksen, joka osoittaa, että yritykset keskittyvät vastuullisessa hankintojen johtamisessa 

määräystenmukaisen toiminnan varmistamiseen Code of Conductin avulla, monitorointiin ja 

auditointiin estääkseen ongelmat kehittyvissä maissa, hankintaketjun suorituskyvyn 

parantamiseen, sekä toimittajien vastuullisuuskriteereiden asettamiseen.  

 

1.6 Keskeiset käsitteet 

 

Vastuullisuuteen ja hankintojen johtamiseen liittyviä käsitteitä on hankala määritellä niiden 

monipuolisista merkityksistä johtuen. Vastuullisuuden konseptista on olemassa monenlaisia 

tulkintoja (Giunipero et al. 2012; Ahi ja Searcy 2013; Touboulic ja Ejodame 2016, 16). 

Hankintojen ja ostamisen termistö on englannissa, suomessa, sekä useissa muissa kielissä 

epätäsmällistä. Yleisesti hyväksyttyjä ja yksikäsitteisiä määritelmiä ei juuri ole, samalla sanalla 

saattaa olla monta eri merkitystä ja termejä käytetään ristiin (Iloranta ja Pajunen-Muhonen 

2015, 49). Ahi ja Searcy (2013) ovat tunnistaneet ja analysoineet julkaistuja määritelmiä 

vastuullisesta hankintojen johtamisesta, sekä vihreästä hankinnasta. Ensimmäisestä löydettiin 

12 julkaistua määritelmää ja jälkimmäisestä 22. Alan käsitteistö on näin ollen hyvin 

tulkinnanvaraista. Vastuullisuuden käsitettä ja siihen kuuluvia ulottuvuuksia tarkastellaan 

yksityiskohtaisemmin omassa alaluvussaan 2.1. 



 
 
 

 

7 

Vastuullisuudella tarkoitetaan liiketoiminnan kontekstissa sosiaalisen, ympäristöllisen ja 

taloudellisen vastuullisuuden integraatioita yrityksen toimintaan (Carter ja Rogers 2008). 

 

Hankintojen johtamisella tarkoitetaan materiaalien suunnittelua ja kontrollointia, informaation 

kulkua ja logistisia toimintoja yrityksen sisällä, sekä ulkoisesti eri yritysten välillä (Cooper, 

Lambert ja Pagh 1997). 

 

Vastuullisella hankintaketjun johtamisella tarkoitetaan organisaation sosiaalisten, 

ympäristöllisten ja taloudellisten tavoitteiden strategista ja avointa integraatiota, sekä 

saavuttamista organisaatioiden välisten liiketoimintaprosessien suunnitelmallisessa 

koordinoinnissa (Carter ja Rogers 2008). Seuring ja Müller (2008) määrittelevät vastuullisen 

hankintaketjun johtamisen materiaalien, informaation ja pääomien virran hallinnaksi, sekä 

hankintaketjun välisten yritysten yhteistyöksi samalla kun otetaan huomioon ympäristölliset, 

sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka juontavat asiakkaiden ja sidosryhmien vaatimuksista. 

Giunipero et al. (2012) määrittelevät vastuullisen hankintojen johtamisen ulottuvuudeksi, jossa 

hankintojen johtaminen sisällyttää ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen arvon yrityksen 

hankintapohjan valinnassa, arvioinnissa ja hallinnassa. Erona hankintojen johtamisen 

käsitteeseen voidaan näin ollen pitää sitä, että vastuullisessa hankintaketjun johtamisessa 

huomioidaan kaikki kolme vastuullisuuden ulottuvuutta, kun taas perinteisessä hankintojen 

johtamisessa huomio on enimmäkseen taloudellisessa osa-alueessa. 

 

1.7 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus koostuu viidestä pääluvusta, joista ensimmäinen on johdanto. Ensimmäisessä luvussa 

on käsitelty tutkimuksen aihe ja tavoitteet, rajaukset ja teoreettinen viitekehys, 

kirjallisuuskatsaus, sekä työn kannalta merkittävimpien käsitteiden määritelmät. Toinen luku 

pitää sisällään vastuullisuuden ja vastuullisen hankintojen johtamisen teoriaa. Kolmannessa ja 

samalla viimeisessä teorialuvussa on käyty läpi vastuullisuuden varmistamisen käytänteitä, 

sekä varmistamiseen liittyviä haasteita. Teoriaosuuden jälkeen on vuorossa tutkimuksen 

empiirinen osuus, joka on toteutettu monitapaustutkimuksena. Neljännessä luvussa on esitelty 

tutkimusmenetelmä ja -aineisto, tutkimukseen valitut yritykset, sekä empiriaosuuden tiivistetyt 

tulokset. Viides luku koostuu johtopäätöksistä ja tutkimuksen tärkeimmistä löydöksistä, sekä 

samalla esitetään tutkimuksen luotettavuus, rajoitukset ja mahdollisia jatkotutkimusaiheta. 
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2. VASTUULLINEN HANKINTOJEN JOHTAMINEN 

 

Hankintojen johtaminen on perinteisesti nähty ensisijaisesti operatiivisena toimintona, jossa 

keskitytään kustannusten vähentämiseen. Viime vuosien aikana kyseinen näkemys on 

laajentunut olennaisesti, kun yritykset ovat huomanneet tarvitsevansa tehokkaan hankintojen 

johtamisen strategian kilpailukyvyn edistämiseksi. (Giunipero et al. 2012) Globalisaatio sallii 

työskentelemisen lukuisien toimittajien kanssa raaka-aineiden ja puolivalmisteiden 

hankkimisessa, sekä usein jokainen ensitoimittaja on riippuvainen omasta monitasoisesta 

hankintaketjusta omassa valmistuksessaan. Tämänkaltainen rakenne vaikeuttaa koko 

toimittajaverkoston hallintaa ja kertoo hankintaketjun monimutkaisuudesta. (Koplin, Seuring 

ja Mesterharm 2006) Vastuullisuuden ulottuvuuden lisääminen hankintaketjuun tuo lisäksi 

omat haasteensa tilanteeseen.  

 

Kun yritys pyrkii toiminnassaan kohti vastuullisuutta, keskittyy se yleensä ensin säännösten 

noudattamiseen, käytänteiden toteuttamiseen pitäen kiinni säännöistä ja standardeista, sekä 

kustannusten vähentämiseen ja tehokkuuden parantamiseen. Lopulta nämä toimet saattavat 

levitä yrityksen hankintaan. (Lee ja Kashmanian 2013) Meixell ja Luoma (2015) toteavat, että 

hankintojen johtaminen toimii etulinjana liiketoiminnan vastuullisuudessa, sillä se tarjoaa 

arvokkaan tilaisuuden vastuullisuusajattelun sulauttamiseen koko yrityksen 

päätöksentekoprosessiin. Koplinin et al. (2006) mukaan hankintaketjun vastuullisuuden 

taustalla toimii kaksi laukaisevaa tekijää; ostajaorganisaatiota pidetään vastuussa toimittajien 

aiheuttamista ympäristöllisistä ja sosiaalisista ongelmista, sekä arvon luominen tapahtuu entistä 

merkittävämmin toimittajatasolla. Hartmann ja Moeller (2014) toteavat myös, että 

ostajaorganisaatio on vastuussa toimittajien rikkomuksista markkinoiden näkökulmasta; 75 % 

heidän tutkimuksensa vastaajista ei ostaisi tuotetta yritykseltä, jonka hankintaketjussa on 

tapahtunut vastuullisuusrikkomus. Balsin ja Taten (2016, 4) mukaan yrityksen taloudelliset 

resurssit on otettava huomioon erityisesti kannattavuuden osalta, koska niillä on kriittinen 

vaikutus ideointiin, vastuullisuuden toteuttamiseen ja siinä onnistumiseen.  

 

Pagell ja Wu (2009) huomauttavat, että vastuullisen hankintaketjun luomisessa johdon on 

integroitava vastuullisuustavoitteet, -käytänteet ja -tietoisuus jokapäiväiseen hankintojen 

johtamiseen. Vastuullisuuden on lisäksi oltava osa jokaisen työntekijän työtehtäviä ja 

lähdettävä aina ylimmästä johdosta asti – se ei voi näin ollen koskettaa vain tiettyä yksikköä. 
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Vastuullisella hankinnalla on todettu olevan vaikutusta yrityksen suoriutumiseen ja 

kilpailuedun saavuttamiseen. Carterin, Kalen ja Grimmin (2000) tutkimustulokset osoittavat, 

että ympäristöllisellä hankinnalla on positiivinen vaikutus yrityksen suoriutumiseen 

nettotuloksen ja myytyjen tuotteiden kustannusten osalta. Vastuullisuuden positiivisen 

vaikutuksen ovat huomanneet myös Pagell ja Wu (2009) yrityksen tehokkuuden ja 

suoriutumisen osalta ja Zhu ja Sarkis (2004) vihreän toimittajayhteistyön näkökulmasta 

vaikuttaen yrityksen taloudelliseen ja ympäristölliseen suoriutumiseen.  

 

Kuten aiemmin todettiin, yrityksen vastuullisuuden tason määrää sen hankintaketjun 

vastuullisuus. Pagellin ja Wun (2009) mukaan todellisesti vastuullista hankintaketjua ei ole 

olemassa, vaan tietyt yritykset ovat vain merkittävästi vastuullisempia kuin toiset. Täysin 

vastuullinen hankintaketju ei tuottaisi lainkaan harmia luonnolle tai sosiaalisille systeemeille, 

mutta pystyisi samalla tuottamaan voittoa pitkällä aikavälillä ja käytännössä jatkaa toimintaa 

loputtomiin. (Pagell ja Wu 2009) Vaikka täysin vastuullista hankintaa ei ole olemassa, on siihen 

pyrkiminen kuitenkin erittäin tärkeää koko yhteiskunnan kannalta.  

 

2.1 Vastuullisuus 

 

Vastuullisuuden käsitteen tarkka määritteleminen on hankalaa sen laajalle levinneestä käytöstä 

huolimatta. Ahi ja Searcy (2013) toteavat, että vastuullisuutta voidaan tulkita lukuisilla eri 

tavoilla – sukupolvien välisestä filosofisesta näkemyksestä moniulotteiseen liiketoiminnan 

termiin. Aikaisemmin vastuullisuuden tutkimuksissa on keskitytty erityisesti ympäristölliseen 

puoleen, mutta ajan kuluessa the triple bottom line -lähestymistavan käyttäminen on yleistynyt 

merkittävästi erityisesti hankintojen johtamisessa. Elkingtonin (1997) esittämä the triple bottom 

line -näkökulma (Kuvio 2) ottaa yrityksen taloudellisen lisäarvon luomisen lisäksi huomioon 

myös ympäristöllisen ja sosiaalisen puolen, jotka yhdessä muodostavat vastuullisuuden. 

Carterin ja Rogersin (2008) mukaan the triple bottom linen avulla voidaan sosiaalisten ja 

ympäristöllisten vaikutusten lisäksi saavuttaa pitkän aikavälin taloudellista hyötyä ja 

kilpailuetua yrityksissä. Kyseistä ajattelua on myös kritisoitu. Griggs, Stafford-Smith, Gaffney, 

Rockström, Öhman, Shyamsundar, Steffen, Glaser, Kanie ja Noble (2013) toteavat, että 

luonnon elämää ylläpitävä kokonaisuus tulisi olla keskipisteenä ja sosiaaliset, sekä taloudelliset 

ulottuvuudet sulautuvat siihen sen sijaan, että ulottuvuuksia tarkasteltaisiin tasapuolisesti yhtä 

suurina elementteinä.  
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Kuvio 2. The triple bottom line -näkökulma (Carter ja Rogers 2008) 

 
Yleisimpiä vastuullisuudesta käytettyjä suomenkielisiä termejä ovat yritysvastuu, kestävä 

kehitys, yrityksen sosiaalinen vastuu ja yhteiskuntavastuu. Yritysten vastuullisuuden 

terminologia on sopimuskysymys, eli usein yrityksen johto päättää mitä termiä käytetään 

kuvaamaan yrityksen toimintaa kestävän kehityksen edistämiseksi. (Juutinen ja Steiner 2010, 

20) EU:n komissio on määritellyt yritysvastuun (engl. corporate social responsibility, CSR) 

konseptiksi, jossa yritykset yhdistävät sosiaalisen ja ympäristöllisen ajattelun liiketoimintaan ja 

sidosryhmien kanssa käytyyn vuorovaikutukseen vapaaehtoisuuteen perustuen (Commission of 

The European Communities 2001, 6). Vastuullinen yritys pyrkii näin ollen kehittämään 

vastuullisuustoimia oma-aloitteisesti, mikä osoittaa organisaation arvomaailman tärkeyden 

vastuullisuuden toteuttamisessa. Lainsäädännön mukaisen toiminnan lisäksi yrityksiltä 

odotetaan lisäinvestointeja esimerkiksi yrityksen henkiseen pääomaan, ympäristöön ja 

sidosryhmäsuhteisiin (Commission of The European Communities 2001, 6). Liiketoiminnan 

vastuullisuus yhdistetään usein yritysvastuun käsitteeseen ja niitä saatetaan käyttää 

synonyymeina yritysmaailmassa, mikä on saanut osakseen kritiikkiä. Termin ongelmana on sen 

liiallinen laajuus, mikä luo puutteellisen lähtökohdan yritysten toiminnan perustaksi (Van 

Marrewijk 2003), sekä sen kohdalla saatetaan korostaa erityisesti sosiaalista ulottuvuutta. 
 

Tässä tutkimuksessa vastuullisuuden käsite pohjautuu the triple bottom line -käsitteeseen, sillä 

sen merkitys on hankintojen johtamisen kannalta sopiva ja sitä on käytetty lisääntyneessä 

määrin alan kirjallisuudessa. Vastuullisen hankintojen johtamisen perustana on kaikkien 

kolmen osa-alueen huomioiminen ja TBL kuvaa kattavimmin kaikkia kolmea vastuullisuuden 

ulottuvuutta. Yksinkertaisuuden vuoksi tutkimuksessa puhutaan aiheesta yleisesti sanalla 

vastuullisuus 
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2.1.1 Sosiaalinen ulottuvuus 

 

Woodin (1991) mukaan sosiaalisella ulottuvuudella tarkoitetaan sosiaalisten asioiden, kuten 

työolosuhteiden parantamisen, lapsityövoiman välttämisen, sekä moninaisuuden huomiointia 

positiivisten sidosryhmäsuhteiden kehittämiseksi. Organisaation kontekstissa sosiaalinen 

ulottuvuus yhdistetään usein vastuullisuuskriteerien integrointiin tarjouskilpailuissa, 

yritysvastuun periaatteisiin, sekä niiden integroimiseen hankinnassa (Walker et al. 2012). 

Walker ja Jones (2012) toteavat, että ulottuvuus voidaan sisällyttää hankintaan esimerkiksi 

huomioimalla työolosuhteet hankintaverkostossa. Ostaja-toimittajasuhteissa sosiaalinen 

ulottuvuus otetaan huomioon toimittajan valinnassa ja pätevyysvaatimuksissa (Walker et al. 

2012). 

 

2.1.2 Ympäristöllinen ulottuvuus 

 

Vastuullisuuden ympäristöllisen ulottuvuuden tutkimus – joka usein rinnastetaan vihreään 

hankintojen johtamiseen – tähtää integroimaan ympäristöajattelun hankintojen johtamisen 

prosesseihin ja toimintoihin, kuten esimerkiksi tuotesuunnitteluun, materiaalien valintaan, 

toimittajien valintaan, sekä tuotteen menettelyyn elinkaaren loputtua (Srivastava 2007). Leen 

ja Rheen (2007) mukaan ympäristöllinen ulottuvuus viittaa ympäristöystävällisiin käytänteisiin 

ja toimiin eri osa-alueilla, kuten tuotantoprosesseissa, sidosryhmäviestinnässä, hankinnassa, 

ympäristöjohtamisessa ja tuotteiden uudelleenkäytössä. Walkerin ja Jonesin (2012) mukaan 

ympäristöllinen ulottuvuus voidaan integroida hankintaketjuun minimoimalla sen negatiivinen 

vaikutus. Kleindorfer, Singhal ja Van Wassenhove (2005) ehdottavat, että yritykset 

sisällyttäisivät ympäristölliset, sekä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet 

hankintaan ja erityisesti toimintoihin, kuten tutkimus ja suunnittelu, laatu, jakelu ja varastointi, 

sekä logistiikka ja kuljetus. Ympäristöllinen ulottuvuus tulee organisaatiotasolla esille 

hankintojen johtamisessa yhdessä muiden toimintojen, kuten markkinoinnin kanssa, sekä 

rajoitettujen tuotteiden hankintaan liittyvissä periaatteissa ja käytänteissä (Walker et al. 2012). 

Siihen kuuluvat myös yrityksen ympäristöperiaatteet ja kierrätysstrategiat (Vachon ja Klassen 

2006; Walker et al. 2012). Toimittajasuhteissa sillä viitataan yhteistyöhön pakkausten, 

hiilidioksidipäästöjen, jätteiden, energian ja veden kulutuksen vähentämiseksi, sekä resurssien 

tehokkuuden parantamiseksi. (Walker et al. 2012)  
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2.1.3 Taloudellinen ulottuvuus 

 

Taloudellinen vastuullisuus hankinnassa tulee organisaation tasolla esille vastuullisuusosaston 

kehittämisessä ja optimoinnissa, ostamisen ja vuokraamisen vertaamisen strategioissa ja 

käytänteissä, sekä ostohenkilöstön kykyjen kehittämisessä, tietoisuudessa ja koulutuksessa. 

Ostaja-toimittajasuhteissa ulottuvuus otetaan huomioon yhteistyössä, kuten tuotekehityksessä, 

kustannusten laskemiseksi ja vastuullisuuden parantamiseksi. Lisäksi siihen liittyy myös 

lahjomisen ja korruption kitkeminen, sekä oikeudenmukaisen tuottojen kysymykset. (Walker 

et al. 2012) Walker ja Jones (2012) ehdottavat, että taloudellista osa-aluetta voidaan integroida 

hankintaketjuun hankkimalla paikallisilta toimittajilta, jotta paikallista taloudellista kehitystä 

voidaan tukea. Varsei (2016) puolestaan toteaa, että ulottuvuuksien välisiä suhteita selvittäneet 

tutkijat ovat useasti huomanneet, että taloudellinen näkökulma näkyy hankintatoimen 

vastuullisuudessa enemmänkin taloudellisina etuina, joita voidaan saavuttaa sosiaalisten ja 

ympäristöllisten asioiden toteutuksella. 

 

2.2 Vastuullisuuden toteuttamiseen vaikuttavat tekijät 

 

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että yritysten ”vihertymisen” motiiveina toimii 

tekijöitä, kuten toimiminen sääntelyn mukaisesti, sidosryhmien paineet, eettiset huolenaiheet, 

kilpailuetu, sekä johdon oma-aloitteisuus (Giunipero et al. 2012). Lisäksi Sroufe (2003) 

tunnistaa ympäristöllisen sääntelyn kasvun, viranomaisten paineet, kansainvälisten 

standardien, sekä asiakkaiden vaatimusten muuttumisen syinä ympäristöllisten toimintatapojen 

kehittymiseen valmistuksessa ja hankintaketjussa. Vastuullisuuden toteuttamisen taustalla 

toimii monia vaikuttavia tekijöitä, jotka vaihtelevat tilanteen ja organisaation mukaan. Yleisinä 

motivoivina tekijöinä voidaan kuitenkin pitää organisaation strategista suuntautuneisuutta, 

kansainvälisiä säännöksiä ja periaatteita, sekä sidosryhmien aiheuttamaa painetta. 

Toteuttamiseen vaikuttaa näin ollen sekä yrityksen sisäisiä, että ulkoisia tekijöitä, jotka yhdessä 

ajavat yrityksiä kohti vastuullisempaa toimintaa. 

 

2.2.1 Strateginen suuntautuneisuus 

 

Strategia on tärkeä elementti vastuullisen hankintatoimen käyttöönotossa ja onnistumisessa. Ne 

ilmaantuvat lähes automaattisesti ekologisten ja sosiaalisten kysymysten noustessa 
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merkittävimmiksi, sekä niiden vaikuttaessa positiivisesti yritysten suoriutumiseen (Beske ja 

Seuring 2014). Lee ja Kashmanian (2013) toteavat hankintaketjun olevan niin tärkeä yrityksen 

toiminnan ja tulevaisuuden suunnan kannalta, että yritykset linkittävät sen vastuullisuuden yhä 

useammin liiketoiminnan strategiseen kokonaisuuteen. Vastuullisen hankintaketjun johtamisen 

perustana toimii yrityksen ajattelutapa (Pagell ja Wu 2009), ja omistautuminen siihen edellyttää 

vastuullisuuden olevan liitettynä yrityksen arvopohjaan ja strategiaan (Beske ja Seuring 2014). 

Seuring ja Müller (2008) ovat tunnistaneet kaksi vastuullisuusstrategiaa. Ensimmäisessä 

vastuullinen hankintojen johtaminen liittyy toimittajanhallinnan riskeihin ja suorituskykyyn, eli 

sosiaalisilla ja ympäristöllisillä kriteereillä pyritään täydentämään taloudellisuuteen perustuvaa 

toimittajien arviointia, jotta voidaan välttää erilaisia riskejä. Toisessa vastuullisuutta toteutetaan 

vastuullisten tuotteiden kautta; ensin määritellään elinkaareen perustuvat standardit tuotteen 

vastuullisen suorituskyvyn kannalta, jonka jälkeen niitä toteutetaan hankintaketjun läpi.  

 

Carterin ja Rogersin (2008) mukaan organisaatiot, jotka haluavat ottaa vastuullisuuden osaksi 

liiketoimintaa, eivät yksinkertaisesti päällystä vastuullisuuden aloitteita yritysstrategiaan, vaan 

ne ovat samalla joutuneet muuttamaan yrityskulttuuria ja ajattelutapaa (Savitz ja Weber 2006). 

Ajatus vastuullisesta liiketoiminnasta on näin ollen lähdettävä yrityksen johdosta asti ja sen on 

kannettava läpi koko organisaation. Carter ja Jennings (2004) ovat löytäneet tutkimuksessaan 

merkittävän yhteyden ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vastuullisten hankintatoimintojen, sekä 

muiden hyvinvoinnista välittävän ja reilun organisaatiokulttuurin välillä. Hamel ja Prahalad 

(1989) toteavat, että jaettu ja koko organisaation kattava pitkän aikavälin visio on merkittävässä 

asemassa sisäisen motivaation ja intohimon luomisessa, mikä taas kannustaa innovaatioihin ja 

muutokseen. Carterin ja Rogersin (2008) mukaan organisaatioiden on linkitettävä selkeästi 

ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet laajempaan strategiseen näkökulmaan, 

jotta voidaan varmistaa ympäristöllisten ja sosiaalisten aloitteiden ilmaantuminen the triple 

bottom line -ajattelun läpimenossa. Besken ja Seuringin (2014) mukaan strategista 

suuntautuneisuutta voidaankin pitää ehdottomana vastuullisen hankintojen johtamisen 

sitouttamisessa organisaatioon. 

 

2.2.2 Kansainväliset säännökset ja ohjeistukset 

 

Valtion asettamat ohjeet ja lainsäädäntö toimivat merkittävimpinä syinä ja vaikuttajina 

yritysten vastuullisuuden toteuttamiseen (Björklund 2010). Työ- ja elinkeinoministeriö (2016) 
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on listannut kansainvälisesti tunnustettuja periaatteita ja ohjeita, jotka muodostavat 

yhteiskuntavastuun toteuttamisen pohjan. Näitä ovat esimerkiksi OECD:n toimintaohjeet 

monikansallisille yrityksille, ILO:n kolmikantainen periaatejulistus ja työelämää säätelevät 

sopimukset, kansainvälisen standardisoimisjärjestön luomat ohjeistukset, sekä Yhdistyneiden 

kansakuntien Global Compact -aloite ja yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat 

periaatteet.  

 

OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille muodostuvat suosituksista, joita valtiot 

ovat esittäneet monikansallisille yrityksille. Tavoitteena on lisätä yritysten osallistumista 

kestävän kehityksen edistämiseen, vahvistaa valtioiden ja yritysten molemminpuolista 

luottamusta, sekä varmistaa yritystoiminnan sopusointuisuus valtion politiikan kanssa. (OECD 

2011, 13) ILO:n (2001) kolmikantaisessa periaatejulistuksessa mainitut periaatteet tarjoavat 

hallituksille, monikansallisille yrityksille, sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöille 

työllistämiseen, elin- ja työolosuhteisiin, koulutukseen, sekä työelämän suhteisiin liittyviä 

toimintaohjeita. Mainittuja määräyksiä vahvistavat tietyt yleissopimukset, jotka koskevat 

kansainvälistä työelämää. (ILO 2001) Kansainvälisen standardisoimisjärjestön, eli ISO:n 

luoman ISO 26000 -oppaan tarkoitus on tarjota ohjausta organisaatioille toiminnan 

harjoittamiseen eettisellä ja läpinäkyvällä tavalla, jotta yhteiskunnan hyvinvointia voidaan 

edistää. Opas sisältää teemoja, kuten ympäristö, ihmisoikeudet, hallintotavat, työelämän 

käytännöt, oikeudenmukaisuus, yhteiseen toimintaan osallistuminen, sekä kuluttaja-asiat. (ISO 

2016)  

 

Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloite koostuu kymmenestä periaatteesta, jotka 

on jaettu ihmisoikeuksien, työvoiman, ympäristön ja korruption vastaisuuden teemoihin. 

Yritykset, jotka allekirjoittavat Global Compact -aloitteen, sitoutuvat kaikkiin periaatteisiin 

strategian ja liiketoiminnan toteuttamisessa. (YK 2016). Yhdistyneiden kansakuntien yrityksiä 

ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet muodostuvat kolmesta osa-alueesta; suojelusta, 

kunnioittamisesta ja korjaamisesta. Periaatteista on mainittu sekä perus- että 

toimintaperiaatteet, joita valtioiden ja yrityksien on noudatettava. Ensimmäinen periaate on 

valtion velvollisuus suojella ihmisoikeuksia, toinen liittyy yrityksen vastuuseen 

ihmisoikeuksien kunnioittamisessa ja kolmantena mainitaan korjaavien toimenpiteiden 

saatavuus. (YK 2011) 
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2.2.3 Sidosryhmien paine 

 

Sidosryhmät vaikuttavat merkittävästi yritysten vastuullisuuden toteuttamisen taustalla. Bals ja 

Tate (2016, 4) toteavatkin, että kaikkien yritysten sidosryhmien ja niiden keskeisten suhteiden 

tunnistaminen on kriittistä vastuullisuuden menestyksekkään lopputuleman suhteen; valtioilla, 

ammattiyhdistyksillä, kilpailijoilla, asiakkailla, yhteisöiden jäsenillä ja sijoittajilla on omat 

sidosryhmäroolinsa. Hankinnassa huomioitavia sidosryhmiä ovat myös työntekijät, naapurit, 

voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja media (Roberts 2003; Vachon ja Klassen 2006). Luonto 

itsessään saattaa myös ajaa yrityksiä vastuullisuusasioiden huomioimiseen päätöksenteossa 

(Giunipero et al. 2012). Pagell ja Shevchenko (2014) toteavat, että hankintaketjussa on 

tyydytettävä myös sellaisten sidosryhmien tarpeita, jotka eivät ole kiinnostuneita ketjun 

taloudellisesta suoriutumisesta, vaan sen vaikutuksista yhteiskuntaan tai ympäristöön.  

Sidosryhmien paineella on huomattu olevan vaikutusta vastuullisuustietoisuuteen, 

vastuullisuustavoitteiden omaksumiseen, sekä vastuullisuuskäytänteiden käyttöönottoon 

yrityksissä (Meixell ja Luoma 2015). Sidosryhmillä on myös huomattu olevan merkittävä rooli 

yritysten ympäristöasioihin liittyvän reagointikyvyn parantamisessa (Giunipero et al. 2012). 

Robertsin (2003) mukaan yrityksiltä vaaditaan järjestelmällisten mekanismien kehittämistä 

sidosryhmien kanssa käytävää vastuullisuuteen liittyvää vuoropuhelua varten, jotta voidaan 

ymmärtää niiden muuttuvia odotuksia ja reagoida niihin. Näin yritys voi säilyttää ja rakentaa 

mainettaan. (Roberts 2003) 

 

Asiakkaiden merkitys on suuri erityisesti markkinaorientoituneilla yrityksillä, joiden liikevoitto 

on riippuvainen asiakkaiden ostopäätöksistä (Schneider ja Wallenburg 2012). Robertsin (2003) 

mukaan yritykset, jotka toimivat kuluttajamarkkinoilla kohtaavat enemmän vaatimuksia 

vastuullisuuteen liittyen. Esimerkiksi Carter ja Jennings (2004) ovat tunnistaneet asiakkaiden 

vaikutuksen yrityksen vastuullisuuskäytänteiden käyttöönotossa. Asiakkaiden odotukset 

nauttivat nykyään suuresta etuoikeudesta ja niitä pyritään usein täyttämään niin hyvin kuin 

mahdollista. Kaikki asiakkaat eivät kuitenkaan aina vaadi yrityksiltä panostusta 

vastuullisuuteen, jos he eivät esimerkiksi koe sitä välttämättömäksi ostokriteeriksi tai halua 

maksaa siitä lisähintaa. (Schneider ja Wallenburg 2012) Toimittajat toimivat myös 

merkittävänä sidosryhmänä yritysten hankinnassa. Schneiderin ja Wallenburgin (2012) mukaan 

tutkimuksissa on saatu erilaisia vastauksia siihen, onko toimittajilla vaikutusta 

ostajaorganisaation vastuullisen hankinnan toimeenpanossa. Toisissa on selvinnyt vaikutuksen 
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olemattomuus, kun taas Sharma ja Henriques (2005) ovat huomanneet positiivisen vaikutuksen 

riippuen toimittajaorganisaation koosta suhteessa ostajaorganisaatioon.  

 

Schneiderin ja Wallenburgin (2012) mukaan ostajaorganisaatiolta tarvitaan järjestelmällistä 

kommunikointia, vuorovaikutusta ja yhteistyötä myös yritysten sisäisten toimittajien ja 

asiakkaiden, kuten myynti- ja markkinointiosastojen kanssa, jotta vastuullisuuden 

toteuttamisessa voidaan menestyä. Meixell ja Luoma (2015) puolestaan toteavat, että yrityksen 

sisäiset sidosryhmät, kuten yritysjohto, sekä osto-, markkinointi- ja myyntiyksiköt toimivat 

joustavina sidosryhminä yritykselle. Niillä on vapaus päättää, miten muiden sidosryhmien 

tarpeet huomioidaan vastuullisuuteen liittyvässä päätöksenteossa, esimerkiksi vastuullisuuden 

eri ulottuvuuksien painotuksessa hankinnassa. Yritysten sisäisten sidosryhmien vaatimukset 

heijastavat näin ollen henkilökohtaisia, yrityskohtaisia ja toimialakohtaisia erityispiirteitä, sekä 

samalla myös muiden sidosryhmien vaatimuksia. (Meixell ja Luoma 2015) Vastuullisuuden 

toteuttamisen onnistumisen kannalta on siis tärkeää, että yritys huomioi päätöksenteossaan sekä 

sen ulkoiset, että sisäiset sidosryhmät, sekä keskittyy vuoropuheluun, jotta vastuullisuuden 

toimeenpanossa voidaan menestyä ja kukin taho pystyy täyttämään omat 

vastuullisuustavoitteensa.  

 

 

3. VASTUULLISUUDEN VARMISTAMINEN 

 

Vastuullisuutta on edistettävä ja valvottava koko hankintaketjussa, jotta toimittajien 

ympäristölliset ja sosiaaliset valmistusmenetelmät voidaan varmistaa (Pagell ja Wu 2009). 

Cramer (2008) toteaa, että yritysten tavat hankintaketjun vastuullisuuden organisointiin 

kansainvälisessä kontekstissa vaihtelevat huomattavasti riippuen hankintaketjun 

moninaisuudesta ja monimutkaisuudesta, yrityksen vaikutusvallasta suhteessa muihin 

osapuoliin, sekä tahtotilan tasosta. Kaksi merkittävää teemaa vastuullisuuden varmistamisessa 

ovat hankintaketjun läpinäkyvyys ja riskinhallinta.  

 

Carter ja Rogers (2008) toteavat, että läpinäkyvyydellä ei tarkoiteta pelkästään raportointia 

sidosryhmille, sillä siihen kuuluu myös aktiivinen sidosryhmien sitouttaminen, jossa 

hyödynnetään annettu palaute ja panos turvatun hankinnan varmistamiseksi ja 

hankintaprosessin kehittämiseksi. Maignan, Hillebrand ja McAlister (2002) mainitsevat myös 
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vastuullisuussaavutuksista viestimisen ja palautteen annon merkityksen sidosryhmien välisessä 

toiminnassa. Läpinäkyvyyttä voidaan Carterin ja Rogersin (2008) mukaan parantaa 

vertikaalisella koordinaatiolla hankintaketjua pitkin, sekä horisontaalisella koordinaatiolla 

verkostojen välillä. Cramerin (2008) mukaan läpinäkyvyyttä tarvitaan ulkoisten ja sisäisten 

sidosryhmien hyväksynnän saavuttamiseksi. Yritys voi tehostaa sitä raportoimalla toimittajien 

kansainvälisten ohjesääntöjen ja standardien määräysten noudattamisesta, kuten auditoinnin 

laadusta ja metodeista, niiden tuloksista ja korjaustoimista, ohjeista ja standardeista 

poikkeavista asioista, sekä tavoista, joilla yritys tukee toimittajia taloudellisesti tai muilla osa-

alueilla vaatimusten kohtaamiseksi. (Cramer 2008) Kähkönen, Lintukangas, Hallikas ja 

Evangelista (2016) toteavat, että riskit, jotka voivat vahingoittaa yrityksen imagoa ja brändiä 

nousevat yhä useammin yrityksen hankintapohjasta. Tämän vuoksi yritysten tulisi seurata 

periaatteita, käytänteitä ja eettisiä ohjeistoja liittyen hankintaprosessiin ja toimittajasuhteisiin 

eri ostotilanteissa. (Kähkönen et al. 2016) Min ja Galle (2001) ovat selvittäneet, että olemassa 

oleva riski sääntöjen ja velvollisuuksien noudattamattomuuteen hankintaketjussa on yhteydessä 

vahvempiin vihreän hankinnan käytänteisiin. Yritysten vastuullisuussuoriutuminen on 

luonnostaan riippuvainen toimittajien hankintaketjun käytänteiden noudattamisesta (Krausen 

et al. 2009), joten on tärkeää huolehtia sen varmistamisesta. 

 

3.1 Vastuullisuuden varmistamisen käytänteet 

 
Kähkönen et al. (2016) toteavat, että vastuulliseen hankintaan liittyy monenlaisia käytänteitä ja 

tehtäviä, joissa ostajien on seurattava yrityksen vastuullisuusperiaatteita, sekä edistettävä koko 

hankintaketjun läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. Käytänteet saattavat erota yritysten välillä 

merkittävästikin, esimerkiksi Leire ja Mont (2010) ovat huomanneet, että nykyisissä 

käytänteissä on paljon eroavaisuuksia muutamien edelläkävijäyritysten ja muiden yritysten 

välillä. Lisäksi ne ovat rajoittuneita ja vaikuttavat epäjärjestelmällisiltä. Vaikka vastuullisuuden 

varmistamisen käytänteet saattaisivat vaihdella merkittävästi organisaatioiden kesken, jakavat 

ne saman perimmäisen tarkoituksen, eli informoida yritystä siitä, vastaako toimittajien 

toimenpiteet ostajaorganisaation vastuullisuuteen liittyviä odotuksia (Brammer, Hoejmose ja 

Millington 2011). Vastuullisuuden varmistaminen on olennainen osa hankinnan 

vastuullisuuden toteutumista, joten on tärkeää, että yritys löytää omat parhaat käytänteensä 

hankintaprosessin perustaksi. Grimm, Hofstetter ja Sarkis (2016) toteavat, että käytänteet, joilla 

varmistetaan toimittajien myöntyminen yrityksen vastuullisuusstandardeita kohtaan, voidaan 

jaotella karkeasti kahteen osaan; toimittaja-arviointiin ja -yhteistyöhön. Toimittaja-arvioinnin 
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elementtejä ovat eettisiin ohjeistoihin sitoutuminen ja sertifikaattien vaatiminen toimittajilta, 

toimittajien vertailu ja valinta vastuullisuuskriteereihin perustuen, sekä toimittajien 

monitoroinnin ja auditoinnin ohjelmat (Brammer et al. 2011). Björklundin (2010) mukaan 

toimittajasuhteisiin liittyvät käytänteet koskevat usein eettisiä ohjesääntöjä, toimittajien 

valvontaa ja monitorointia, sekä lisäksi sopimusten hylkäämistä, toimittajien opettamista, 

tiedottamista ja tukemista. Hallikas et al. (2016) ovat huomanneet, että vastuullisuuden 

varmistamisen näkökulmasta kansainvälisten standardien ja vastuullisen hankinnan 

periaatteiden noudattaminen, sekä toimittaja-auditoinnit ja toimittajan vastuullisuuden 

mittaaminen ovat tärkeitä vastuullisuuskäytänteitä. 

 

3.1.1 Vastuullisuuskriteerit toimittajille 

 

Ostajaorganisaation asettamat kriteerit toimittajille vaikuttavat merkittävästi koko 

hankintaprosessiin ja siinä onnistumiseen. Strateginen suuntautuminen vastuullisuuteen 

määrittelee suuressa osin sen, mitä toimittajilta vaaditaan vastuullisuuden edistämiseksi. 

Kähkönen et al. (2016) toteavat, että tieto yrityksen vastuullisuusvaatimuksista tulisi jakaa 

toimittajille erityisesti toimittajan valinnassa, auditoinnissa, sekä valvontatoimissa. 

Ostajaorganisaation on asetettava vaatimuksia toimittajille ja todentaa toimittajan antamat 

tiedot, jotta vastuullisuus voidaan sulauttaa hankintaketjuun. Todennettavat tiedot voivat 

sisältää raportteja viranomaisilta, sisäisten käytäntöjen dokumentteja, menetelmien kuvauksia, 

standardeja, sertifikaatteja ja auditointien tuloksia. Ostajaorganisaatio voi myös pyytää 

toimittajalta jäsenyyttä oleelliseen järjestöön tai organisaatioon. (Leire ja Mont 2010)  

 

Cramerin (2008) mukaan operatiivisella hankinnan tasolla on oleellista aloittaa varmistamalla, 

että tärkeimmät toimittajat mukautuvat yrityksen eettiseen ohjeistoon. Yrityksen eettisellä 

ohjeistolla, eli Code of Conductilla (CoC) tarkoitetaan laadittuja kirjallisia periaatteita, 

standardeja tai suuntaviivoja, joilla on tarkoitus parantaa yrityksen sosiaalista ja ympäristöllistä 

suoriutumista (Pedersen ja Andersen 2006). Vastuullisuuskäytänteiden määrän lisääntymisen 

ohella yksi merkittävimmistä kehityksistä ja omaksumisista on tapahtunut eettisen ohjeiston 

kohdalla (Johnsen, Howard & Miemczyk 2014, 366). Code of Conductin avulla voidaan 

osoittaa ostajan minimiodotukset toimittajaa kohtaan sosiaaliseen ja ympäristölliseen 

vastuullisuuskäyttäytymiseen liittyen (Preuss 2009; Lee ja Kashmanian 2013) ja ne jaetaan 

usein kategorioihin, kuten työvoima, ympäristö, terveys ja turvallisuus, etiikka, sekä 
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valvontamenetelmät (Lee ja Kashmanian 2013). Eettinen ohjeisto on laajasti käytetty 

vastuullisuuskäytänne, jota toteutetaan ja vahvistetaan valvonnalla ja monitorointimenetelmillä 

(Lee ja Kashmanian 2013). Ostajaorganisaatio voi toisin sanoen asettaa ohjeistolla haluamansa 

vastuullisuuskriteerit ja ohjeet, jotka uusien toimittajien on hyväksyttävä, ja joita nykyisten 

toimittajien tulisi toiminnassaan jatkuvasti noudattaa. Skjoett-Larsenin (2009) mukaan Code of 

Conduct perustuu tyypillisesti arvoihin, joihin yritys haluaa olla liitettyinä ja periaatteet 

juontavat usein kansallisista laeista ja kansainvälisistä sopimuksista, standardeista, sekä 

periaatteista kuten YK:n Global Compact, SA8000, ISO 14001 ja ILO:n julistukset. Niitä myös 

omaksutaan usein eri sidosryhmien paineiden estämiseksi. (Skjoett-Larsen 2009) 

 

Leire ja Mont (2010) huomauttavat, että Code of Conduct tai muu yrityksen sisäisiä 

toimintaperiaatteita kuvaava dokumentti on välttämätön toiminnan ohjauksessa. Sen 

toteuttaminen vaatiikin yritykseltä motivaatiota ja sitoutumista, mutta ainoastaan 

ostajaorganisaation omistautuminen sosiaalisiin ja ympäristöllisiin asioihin ei ole riittävää. Sen 

on suostuteltava myös muut hankintaketjun yritykset toteuttamaan kyseisiä toimintatapoja, 

mikä saattaa joissain tilanteissa osoittautua hankalaksi. (Pedersen ja Andersen 2006) Vachonin 

ja Klassenin (2006) mukaan ostajaorganisaation standardien omaksumisen ja läpinäkyvyyden 

lisäksi niiden tulisi ulottua myös toimittajien ja koko hankintaverkoston toimiin vastuullisuuden 

varmistamiseksi. Robertsin (2003) mukaan eettisen hankinnan ohjeiston tehokas toteuttaminen 

vaatii yrityksiltä hankintayksikön kapasiteetin rakentamista, jotta ympäristöllisiä ja sosiaalisia 

aiheita voidaan hallita hankintaverkostossa ja tehokkaisiin suhteisiin eri tahojen kanssa 

pystytään sitoutua. 

 

Vastuullisuusvaatimuksissa annetaan usein myös määräyksiä kolmansien osapuolten 

sertifioinneista, kuten SA8000 ja ISO 14001 standardeista, jotka ilmenevät vakiintuneina 

odotuksia ostajan ja toimittajan välisessä suhteessa (Brammer et al. 2011). ISO 14001 standardi 

on keskeisin ympäristönhallinnan järjestelmä ja SA8000 standardia käytetään usein sosiaalisen 

vastuullisuuden hallinnassa (Seuring ja Müller 2008). Grosvold et al. (2014) mukaan ISO-

sertifioinnit ovat tärkeimpiä kriteerejä toimittajan valinnassa. Riippumattomat ja 

maailmanlaajuisesti hyväksytyt ISO:n, eli kansainvälisen standardisoimisjärjestön julkaisemat 

suuntaviivat voivat tarjota yritykselle suuntaa vastuullisuuden toteuttamisessa, mahdollistaa 

vastuullisuuden hallintajärjestelmien käyttöönoton ja lopulta kolmannen osapuolen 

sertifioinnin (Chiarini 2013). Kolmannen osapuolen sertifikaatit todennetaan ja auditoidaan 
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usein ulkoisesti (Grosvold et al. 2014). Kähkönen et al. (2016) lisäävät, että kansainvälisten 

standardien omaksuminen on yrityksen tapa osoittaa vastuullisuutta hankintapäätöksissä.   

Säädösten mukaisen toiminnan valvonta standardien ja toimintaohjeiden avulla on kriittistä 

hankintaketjun riskien minimoinnissa (Johnsen et al. 2014, 337). Kontekstissa, jossa yritykset 

valitsevat uusia toimittajia, luokitellut odotukset ja sertifiointivaatimukset ovat keskeisiä 

käytänteitä riskinhallinnassa (Brammer et al. 2011). Vastuullisuusstandardien käyttämisen 

lisäksi myös pelkästään niiden olemassaololla on todettu olevan vaikutusta, esimerkiksi 

Handfield, Walton, Sroufe ja Melnyk (2002) ovat havainneet tutkimuksessaan, että ISO 14000 

standardin esittely yhdessä muiden tekijöiden kanssa on edesauttanut yritysten pyrkimistä kohti 

parempaa ympäristöllistä vastuullisuutta. Grosvold et al. (2014) ovat puolestaan kritisoineet 

yleisten standardien käyttöä. Heidän mukaan yritysten tulisi ottaa huomioon toimittajien 

yksilölliset tilanteet, kuten koko ja kapasiteetti sen sijaan, että kaikilta toimittajilta pyydetään 

samaa sertifikaattia; ISO-sertifikaattien vaatimisen sijaan yritysten itse suunnittelemat 

sertifiointijärjestelmät voisivat olla sopivampia.  

 

Yksi kansainvälisesti tunnistettujen standardien ja normien käytön hyödyistä on se, että niiden 

avulla pystytään valmistautumaan kansainvälisen hankinnan haasteisiin. Standardit toimivat 

usein kriteereinä toimittajien esivalinnassa, mutta ostajayritykset eivät voi kuitenkaan vielä 

tässä vaiheessa erottaa toimittajia enempää standardien perusteella. (Johnsen et al. 2014, 337) 

Grosvold et al. (2014) toteavatkin, että sertifioinneista huolimatta kaikki yritykset eivät valvo 

niiden noudattamista toimittajien puolesta. Standardit toimivat näin ollen yrityksen välineenä 

minimivaatimusten asettamisessa ja vastuullisten toimittajien tunnistamisessa, mikä on alku 

vastuullisuuden varmistamisessa ja riskinhallinnassa. Standardit eivät kuitenkaan takaa 

toimittajien vastuullista toimintaa, vaan yritysten on myös valvottava niiden toteutumista. 

 

3.1.2 Toimittajien valvonta ja suorituksen mittaaminen 

 

Vachon ja Klassen (2006) toteavat, että toimittajien tarkastaminen on herättänyt paljon 

huomiota organisaatioiden ollessa sidoksissa alkupään toimittajien ympäristöllisiin ja 

sosiaalisiin käytänteisiin asiakkaiden mielessä. Grosvoldin et al. (2014) mukaan yritys on 

alttiina toimittajien suunnasta tuleville riskeille, jos vaatimuksia asetetaan ilman, että niiden 

noudattamista valvotaan. Brammer et al. (2011) toteavatkin, että selkeiden odotusten 

asettaminen ja pätevän toimittajan valinta sertifikaattien avulla varmistavat kykenevyyden ja 
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halun odotusten täyttämiseen, mutta tärkein vastuullisuuden hallinnoimisen käytänne on 

kuitenkin suorituksen arvioiminen, jota tehdään usein auditointi- ja monitorointiprosessien 

kautta. Grosvoldin et al. (2014) tutkimuksen mukaan yleisimmin käytettyjä suorituksen 

mittaamiseen käytettäviä työkaluja ovat auditoinnit, riskinarviointi ja monitorointi, sekä 

toimittajakyselyt ja key performance (KPI) -indikaattorit. 

 

Toimittajien auditointi on yleinen tapa valvoa toimittajia ja se sisältää tyypillisesti 

toimintatilojen tarkastuksia ja arvioivia kyselyitä (Gonzalez-Padron 2016). Leire ja Mont 

(2010) havaitsevat tutkimuksessaan, että yritysten auditointitavoissa on suuria eroja yritysten 

välillä; joissain organisaatioissa suurin osa toimittajista auditoidaan, kun muissa sama tehdään 

vain kriittisille toimittajille. Yksi suurimmista haasteista sosiaalisen ja ympäristöllisen 

suoriutumisen auditoinnissa on se, että yleisesti hyväksyttyjä maailmanlaajuisia auditointi- tai 

raportointistandardeja ei ole olemassa (Epstein 2008, 236). Leiren ja Montin (2010) mukaan 

suurimmalla osalla heidän tutkimistaan organisaatioista oli vaikeuksia löytää resursseja 

toimittajien auditointiin. Tämä viittaa siihen, että vastuullisuuden toteuttamisen taso yrityksissä 

ei välttämättä kohtaa suunniteltua. Yritys voi kuitenkin hyödyntää myös ulkopuolista apua 

toimittajien auditoinnissa. Organisaatioissa käytetään yleisesti sekä yrityksen sisäisiä, että 

ulkoisia auditoijia tai molempia (Darnall, Seol ja Sarkis 2009; Leire ja Mont 2010). Darnall et 

al. (2009) mukaan esimerkiksi ISO 14001 viitekehyksen ulkopuolella monet yritykset ovat 

hyödyntäneet muunlaisia ulkoisia auditointeja, ottaneet käyttöön sisäisiä auditointeja tai 

omaksuneet molemmat menettelyt. Auditointi voidaan jaotella kolmeen osaan; ensimmäisen 

tason toimittajan itsearviointiin, toisen tason ostajaorganisaation toteuttamaan auditointiin tai 

kolmannen tason auditointiin, jossa itsenäinen ja ulkopuolinen yritys hoitaa toimittajan 

arvioinnin (Darnall et al. 2009). Auditointia voidaan tehdä myös toimialaliittouman kesken. 

Kyseinen auditointitapa voi mahdollistaa tehokkaita ja yksittäisiä auditointeja, jotka edistävät 

läpinäkyvyyttä ja toimittajien vastuullisuutta samalla kun voidaan säästää toimittajan ja sen 

kanssa kauppaa tekevän ostajaorganisaation välisissä transaktiokustannuksissa. (Carter ja 

Rogers 2008).  

 

Toimittajan monitoroinnilla tarkoitetaan vapaamuotoisempaa valvontaa, jossa tarkoituksena on 

tarkkailla jatkuvasti toimittajien suoriutumista (Brammer et al. 2011). Moralin ja Searcyn 

(2013) tutkimuksen mukaan vain 33 % tutkituista kanadalaisyrityksistä käyttää toimittajien 

suorituksen monitorointia hankintojen johtamisessa. Monitorointitapojen välillä on nähty 
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paljon vaihtelua sisältäen esimerkiksi arviointiohjeet ja kyselyt, tarkastukset, sosiaalisten 

vaikutusten arvioinnit, sekä yritysvastuuauditoinnit (Morali ja Searcy 2013). Hankintaketjun 

ympäristöllisen suoriutumisen monitoroinnilla voidaan mahdollisesti saavuttaa kilpailuetua, jos 

yritys tiedottaa suoriutumisesta, sen jatkuvasta kehittämisestä, sekä pitkän aikavälin tavoitteista 

loppuasiakkaille ja muille sidosryhmille riskien välttämiseksi (Hervani, Helms ja Sarkis 2005). 

Min ja Gallen (2001) mukaan ympäristöllisen monitoroinnin toimintoihin kuuluvat toimittajien 

tietojen kerääminen julkisista ympäristörekistereistä ja niiden prosessointi, yrityskohtaiset 

kyselyt, sekä yrityksen tai kolmannen osapuolen tekemät auditoinnit. Vachon ja Klassen (2006) 

puolestaan toteavat, että monitorointi voi olla muodoltaan toimittajavaatimusten noudattamisen 

mittaamista vapaaehtoista ohjeistoa tai julkisia standardeja kohtaan. Grosvoldin et al. (2014) 

mukaan yrityksillä tulisi olla myös riskinarviointijärjestelmiä ja -käytänteitä käytössään 

auditointi- ja monitorointitoimien perustalla. Monitorointi voidaan näin ollen yhdistää moniin 

eri vastuullisuuden varmistamisen käytänteisiin, jolloin saadaan kattavampi kuva toimittajan 

vastuullisuussuoriutumisesta. Sen toteuttaminen on kuitenkin hyvin vaihtelevaa, sillä yleisiä 

tapoja ei ole olemassa.  

 

3.1.3 Yhteistyö toimittajien kanssa 

 

Pitkäaikaset suhteet toimivat merkittävänä edistäjänä toimittajan suorituksen kehittämisessä 

(Jiang 2009). Meehanin ja Bryden (2011) mukaan hankinnassa keskitytään kuitenkin useasti 

periaatteiden noudattamiseen kehittämisen ja yhteistyön sijaan. Hollos et al. (2011) mukaan 

yhteistyö toimittajien kanssa ei vaikuta suoraan ostajaorganisaation taloudelliseen 

suoritukseen, mutta se tukee sosiaalista ja vihreää käyttäytymistä hankintaketjua pitkin. Zhu ja 

Sarkis (2004) ovat puolestaan löytäneet positiivisia vaikutuksia taloudelliseen ja 

ympäristölliseen suoriutumiseen vihreän toimittajayhteistyön avulla. Meehanin ja Bryden 

(2011) mukaan vastuullisen hankinnan avaintekijä on yritysten välisen yhteistyön hallinta, joka 

vaatii toimittajien sitouttamisen strategioita, sekä suunnan muutoksen valvonnasta ja sääntöjen 

noudattamisen toiminnoista kohti kehittäviä yhteistyötoimia toimittajien kanssa. Pedersenin ja 

Andersenin (2006) mukaan luottamus on tehokas suojakeino erityisesti pitkäaikaisissa 

suhteissa, joissa ostaja ja toimittaja kartuttavat perusteellista tietoa toisistaan. He kuitenkin 

huomauttavat, että opportunistisesti käyttäytyvät ja luotettavat toimittajat voivat olla vaikea 

erottaa toisistaan ja siksi luottamus tulisi yhdistää muihin suojaaviin keinoihin.  
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Morali ja Searcy (2013) ovat selvittäneet, että 42 prosenttia kanadalaisyrityksistä tekee 

vastuullisuuteen liittyvää yhteistyötä hankintaketjun kumppanien kanssa keskittyen 

tuotantoketjun alkupäähän. Yhteistyökäytänteitä ovat esimerkiksi toimittajien kehitysohjelmat, 

jotka muodostuvat harjoittelusta, työpajoista, työntekijöiden siirroista ja investoinneista 

(Grimm et al. 2016). Carter ja Rogers (2008) toteavatkin, että toimittajien koulutus ja 

kehittäminen ostajaorganisaation henkilöstön lisäksi on tärkeää, kun pyritään kohti parempaa 

vastuullisuutta. Grosvold et al. (2014) lisäävät, että yritysten tulisi investoida luottamuksen 

kehittämiseen ja tarjota toimittajille koulutusta, jotta vastuullisuuskäytänteitä voidaan sulauttaa 

toimittajatasolle ja lopulta myös pidemmälle hankintaketjussa. Pitkäaikaisiin suhteisiin 

investoiminen kasvattaa luottamusta ja mahdollistaa samankaltaisten rakenteiden, kuten IT-

infrastruktuurin ja tavoitteiden kehittämisen (Beske ja Seuring 2014). Vachonin ja Klassenin 

(2006) mukaan teknologinen integraatio päätoimittajien kanssa on positiivisessa yhteydessä 

ympäristölliseen monitorointiin ja yhteistyöhön. He ovat myös selvittäneet, että hankintapohjan 

karsimisella voidaan kehittää vihreää yhteistyötä päätoimittajien kanssa. Cramerin (2008) 

mukaan toimittajat, jotka tekevät yhteistyötä korkeiden ympäristöllisten ja sosiaalisten 

standardien omaksuneiden ostajaorganisaatioiden kanssa, voivat hyötyä tilanteesta 

uskollisuuden kautta. Tämän kaltaiset organisaatiot saattavat järjestää koulutuksia 

varmistaakseen, että toimittajat saavuttavat asetetut vaatimukset, tukea heitä korjaavissa 

toimenpiteissä, sekä investoida sosiaaliseen kehitykseen, kuten koulutukseen, 

terveydenhuoltoon ja infrastruktuuriin. (Cramer 2008) Tämä sitouttaa toimittajaa yhteistyöhön, 

sekä auttaa molempia osapuolia kehittämään vastuullisuustoimia.  

 

3.2 Vastuullisuuden varmistamisen haasteet 
 

Cramer (2008) toteaa, että yrityksen kohtaavat monenlaisia ongelmia globaalin hankintaketjun 

vastuullisuuden toteuttamisessa. Brammerin et al. (2011) mukaan monet vastuullisuuden 

varmistamisen ongelmat johtuvat suurimmaksi osaksi ylhäältä alas -menettelytavasta, johon ei 

sisälly neuvottelemista silloin kun yritys kehittää sen eettistä ohjeistoa. Cramerin (2008) 

mukaan yhtenä ongelmana onkin yhteistyön tekemisen vaikeus toimittajien kanssa. Tämä voi 

johtua esimerkiksi siitä, että toimittaja hylkää asiakkaan vaatimukset, jos niitä ei pidetä riittävän 

tärkeinä. Eettisen ohjeiston hyväksynnän kohdalla toimittaja saattaa osoittaa erimielisyytensä 

ja koska ohjeiston asema on erittäin tärkeä, ainoa vaihtoehto on usein suhteen lopettaminen. 

(Cramer 2008) Eettisen ohjeiston ongelmia ovat Brammerin et al. (2011) mukaan esimerkiksi 
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laillisuuden puuttuminen ja huono viestiminen, mikä saattaa aiheuttaa asetettujen odotusten 

sivuuttamista ja vastustusta toimittajien keskuudessa. Toimintaohjeet ovat myös luonteeltaan 

staattisia, kun taas asiat hankintaketjussa ja yhteiskunnassa saattavat muuttua nopeaan tahtiin. 

Tämä voi aiheuttaa aukkoja ja monitulkinnallisuutta ohjeiden merkityksiin. (Brammer et al. 

2011) Ohjeiden epämääräisyys vaikeuttaa niiden toteuttamista toimittajien kannalta, mikä taas 

vaikuttaa negatiivisesti ostajaorganisaation vastuullisuuden toteuttamiseen ja varmistamiseen. 

Ohjeiston ongelmana on usein yksityiskohtaisuuden ja tarkkuuden puutteellisuus suhteessa 

standardeihin (Lee ja Kashmanian 2013). Cramer (2008) lisää, että toimittajat eivät aina 

ymmärrä vastuullisuusvaatimuksia. Aasian ja länsimaiden välillä on huomattu suuria eroja 

muun muassa ylitöiden osalta, sillä työntekijät Aasiassa haluavat usein tehdä niin paljon ylitöitä 

kuin mahdollista ansaitakseen enemmän. Kansainväliset standardit taas rajoittavat ylitöitä 12 

tuntiin viikossa. (Cramer 2008) Kulttuurierot saattavat näin ollen aiheuttaa haluttomuutta 

vaatimusten noudattamiseen. Jiang (2009) toteaakin, että jotkut toimittajat esimerkiksi Aasiassa 

saattavat harhauttaa ostajayritystä piilottamalla tietoja ylitöistä ja palkkarikkomuksista. 

Brammerin et al. (2011) mukaan tilanne johtaa ohjeiston tehottomuuteen riskinhallinnassa ja 

saattaa aiheuttaa ennennäkemättömiä negatiivisia seurauksia. 

 

Vastuullisuussuoriutumisen valvontaan ja mittaamiseen liittyy myös erilaisia haasteita. 

Pedersenin ja Andersenin (2006) mukaan eettisen ohjeiston toteuttamista on vaikea valvoa 

globaaleissa hankintaketjuissa, sillä osallisena olevat yritykset saattavat olla maantieteellisesti, 

kulttuurisesti, taloudellisesti, laillisesti ja poliittisesti erillään. Grosvoldin et al. (2014) mukaan 

joissain yrityksissä saatetaan asettaa tarkat vaatimukset sertifikaattien, valtakirjojen ja eettisten 

ohjeistojen kautta, mutta todellisuudessa suorituksen mittaamisjärjestelmiä ei käytetä niiden 

noudattamisen varmistamiseen. Hervani et al. (2005) mukaan suorituksen arviointiin liittyy 

ongelmia organisaatioissa ja erityisesti yritysten välisessä ympäristöllisen suorituksen 

mittaamisessa, minkä takia mittareiden tulisi olla muun muassa läsnä monilla eri organisaatio-

tasoilla, dynaamisia, sisällyttää tuotteet ja prosessit, sekä sisältää linkin yritysstrategiaan. 

Vaatimusten noudattamisen seuraaminen on erityisen vaikeaa yrityksille, joilla on laaja 

tuotevalikoima. Tämän takia valvonta kohdistetaan tuotteisiin, joihin liittyy riskejä tai jotka 

ovat strategisesti tärkeitä, jolloin noudattamisen valvonta helpottuu. (Cramer 2008) 

Ostajaorganisaation olisi kuitenkin hyvä pitää mielessä, että riskejä saattaa liittyä myös siihen 

osaan tuotevalikoimasta, joka on jätetty valvonnan ulkopuolelle. Suorituksen arvioinnissa on 

haasteena myös keinojen sopivuus, sillä ankarien keinojen käyttö, kuten ennalta 
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ilmoittamattomat tarkastukset, voivat vaikuttaa negatiivisesti ostaja-toimittajasuhteeseen 

(Brammer et al. 2011). Auditoinnissa ongelmaksi saattaa muodostua sen laatu, joka riippuu 

auditoijan kyvystä ottaa huomioon sekä työntekijät että yrityksen sidosryhmät. Usein myös 

toimittajien kehitystarpeista viestimisen heikkous saattaa johtaa siihen, että seuraavassa 

auditoinnissa toistuu samat laiminlyönnit. Yritysten auditoinnin haasteisiin liittyen saatetaan 

käyttää tunnistettuja sertifiointiorganisaatioita helpottamaan ja yksinkertaistamaan prosessia. 

(Cramer 2008). 

 

Vastuullisuuden varmentamisessa voi lisäksi syntyä ongelma siitä, kuka on vastuussa 

auditointien ja korjaavien toimenpiteiden kustannuksista (Cramer 2008). Myös Brammer et al. 

(2011) tunnistavat taloudellisen taakan syntymisen, joka seuraa kolmansien osapuolten ja 

sertifioinnin prosesseista. Perusperiaatteena on se, että toimittaja vastaa kuluista ja kattaa ne 

tuotteiden hinnoittelussa. Halukkuus sertifikaatin maksamisesta kasvaa, jos se on pätevä 

laajemmassa mittakaavassa; toimittajan voi näin välttää useita eri tahojen tekemiä auditointeja.  

(Cramer 2008) Toimittajat ovat Jiangin (2009) mukaan yhä useammin vastuussa eettisen 

ohjeiston vaatimusten täyttämisestä ilman tukea, tilojen tarkastuskustannuksista, ongelmien 

korjaustoimista, sekä myöhemmistä jatkoauditoinneista. Ostajaorganisaation on näin ollen 

otettava huomioon myös toimittajan saama hyöty vastuullisuuden varmistamisen käytänteissä. 

Haasteeksi saattaa muodostua myös se, että monet yritykset eivät pysty järjestämään globaalin 

ketjun vastuullisuutta yksin, esimerkiksi vaikutusvallan tai resurssien puutteellisuuden takia, 

jolloin voimien yhdistäminen toimialakohtaisella yhteistyöllä tai laajempien aloitteiden, kuten 

Business Social Compliance Initiativen (BSCI) kautta voi olla tarpeellista (Cramer 2008). 

Robertsin (2003) mukaan eettisen hankinnan aloitteita mainostetaan usein ratkaisuna 

hankintaverkoston vastuullisuuskysymyksiin, mutta vastaanotto yrityksiltä on ollut hajanaista.   

 

Brammerin et al. (2011) mukaan yksi suurimmista haasteista on kilpailullinen 

toteuttamiskelpoisuus, kun toimittajia valitaan tiukoilla kriteereillä. Todellisuudessa 

kansainvälinen hankinta sisältää ostot vähemmän kehittyneiden talousalueiden toimittajilta, 

joilla on usein puutteelliset kapasiteetit ja pätevyys vastata länsimaiden standardeihin ilman 

niiden tukea ja investointeja. Jos yritykset hankkivat vain hyvin päteviltä toimittajilta, voi se 

johtaa ylikeskittymiseen hankintapohjassa, mikä taas lisää riskiä opportunismiin toimittajan 

puolelta, epävakaaseen tarjontaan ja ostajaorganisaation riippuvuuteen toimittajasta. (Brammer 

et al. 2011) 
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4. VASTUULLISUUDEN VARMISTAMISEN KÄYTÄNTEET 

SUOMALAISYRITYKSISSÄ 

 

Tämä luku muodostaa tutkimuksen empiirisen osuuden. Ensimmäisessä alaluvussa käydään 

läpi käytetty tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Tämän jälkeen esitellään 

monitapaustutkimukseen valitut caseyritykset, sekä käydään läpi tutkimusaineistosta kerättyä 

tietoa. Empiriaosuuden lopussa esitetään tutkimuksen tiivistetyt tulokset. 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto  

 

Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Empiriaosuudessa selvitetään, miten 

hankintaketjun vastuullisuutta varmistetaan käytännössä eri suomalaisyrityksissä. 

Monitapaustutkimukseen on valittu Suomen vastuullisuusraportointikilpailussa 2016 palkittuja 

eri toimialojen yrityksiä, jotka ovat päässeet 10 eniten pisteitä saaneiden joukkoon tai ovat 

saaneet kunniamaininnan. Kilpailulla pyritään edistämään suomalaisyritysten vastuullisuutta ja 

sen näkyvyyttä, palkita siihen panostaneita yrityksiä, sekä innoittaa myös pienempiä yrityksiä 

antamalla esimerkkejä onnistumiseen. Kilpailussa arvioidaan vastuullisuusraportointia 

sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen vastuullisuuden näkökulmista. Kilpailussa on 

arvioitu Helsingin pörssin päälistalla olevien 146 yrityksen ja organisaatioiden 

vastuullisuusraportit, jotka koskevat vuotta 2015. (Vastuullisuusraportointi 2016, 3-4)  

 

Tutkimuksen primääriaineistona on käytetty valittujen yritysten vastuullisuusraportteja tai niitä 

osioita vuosiraporteista, joissa aihetta käsitellään. Sekundääriaineistoa on käytetty tarvittaessa 

sisältäen muut vastuullisuuteen liittyvät raportit ja ohjeistot, sekä yritysten nettisivut. Aineisto 

on käsitelty sisällönanalyysiä mukaillen. Tuomen ja Sarajärven (2002, 105) mukaan 

sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, jossa tarkastellaan valmista aineistoa. Sen piirteisiin kuuluu 

aineiston erittely, yhtäläisyyksien ja erojen etsiminen ja aineiston tiivistäminen, sekä 

pyrkiminen tiiviin kuvauksen muodostamiseen tutkimuskohteesta, mikä kytketään lopulta 

laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin tutkimustuloksiin. (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 105) 

Monitapaustutkimukseen on valittu 11 vastuullisuusraportointikilpailussa menestyneestä 

yrityksestä lopulta viisi suhteellisen vapaasti. Yritykset on valittu sen perusteella, että ne 

edustavat mahdollisimman montaa eri toimialaa. Valintaan on vaikuttanut myös se, miten hyvin 

yritykset ovat raportoineet vastuullisuudesta erityisesti hankintaketjuun liittyen. Tutkimus on 
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edennyt niin, että kirjallista aineistoa on tarkasteltu kaikkien yritysten kohdalla, poimittu 

oleellisin tieto aiheeseen liittyen, jonka jälkeen havainnot on jaettu sopiviin aihealueisiin. 

Keskeisimmät tulokset on koottu yhteen empiriaosuuden lopussa. 

 

4.2 Caseyritykset 

 

Kesko Oyj on päivittäistavarakaupassa, rauta- ja erikoiskaupassa, sekä autokaupassa toimiva 

suomalainen kaupan alan pörssiyhtiö. Vuonna 2015 Keskon liikevaihto oli noin 8,7 miljardia 

euroa ja yritys työllistää noin 20 000 henkilöä kahdeksassa maassa. Keskon ketjutoimintaan 

kuuluu yli 1 500 kauppaa Suomessa, pohjoismaissa, sekä itäisessä Euroopassa. (Kesko 2015a) 

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat yhdessä K-ryhmän, joka on Pohjois-Euroopan kolmanneksi 

suurin vähittäiskauppias (Kesko 2016a). Strategian ytimenä on kannattava kasvu sen kolmella 

toimialueella, sekä erottautua kilpailijoista asiakaslähtöisyydellä ja laadulla (Kesko 2015a). 

 

Stora Enso Oyj on maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja 

paperiratkaisujen tuottaja, joka työllistää noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Stora Enson 

vuoden 2015 liikevaihto oli 10,0 miljardia euroa. Yrityksen tavoitteena on korvata 

innovoimalla uusiutumattomat materiaalit, sekä kehittää uusia puuhun ja muihin uusiutuviin 

materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. (Stora Enso 2016a) 

 

Neste Oyj on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Vuonna 2015 Nesteen 

liikevaihto oli 11, 1 miljardia euroa ja yritys työllisti 4 906 henkilöä. Strategisiin tavoitteisiin 

kuuluvat Itämeren alueen johtavana toimijana oleminen, sekä kasvun etsiminen uusiutuvien 

raaka-aineiden globaaleilla markkinoilla. (Neste 2015) 

 

KONE Oyj on yksi alansa johtavista yrityksistä maailmanlaajuisesti hissien, liukuportaiden ja 

automaattiovien valmistuksessa. Kone tarjoaa myös ratkaisuja laitteiden huoltoon ja 

modernisointiin ottaen huomioon rakennusten koko elinkaaren. Sen liikevaihto oli 8,6 miljardia 

euroa vuonna 2015 ja työllisti noin 50 000 henkeä. Yrityksen tavoitteena on tehdä ihmisten 

liikkumisesta turvallisempaa, mukavaa ja luotettavaa korkeammissa ja älykkäämmissä 

rakennuksissa, sekä tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. (KONE 2016) 
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Nokia Oyj on verkottuneen maailman teknologioiden kehittämisen globaali johtaja, joka 

tarjoaa tuotteita, palveluita, sekä lisensointimahdollisuuksia viestintäpalvelujen tarjoajille, 

suuryrityksille, viranomaisille ja kuluttajille. Yritys työllistää noin 56 000 henkeä 130 maassa. 

Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 12,5 miljardia euroa vuonna 2015. Jatkuvat toiminnot 

muodostuvat Nokia Networks -liiketoiminnasta, joka tarjoaa mobiiliyhteyksien infrastruktuuria 

ja palveluita, sekä Nokia Technologies -toiminnasta, johon kuuluvat tulevaisuuden innovaatiot 

ja lisensointi. Nokian tavoitteena on rakentaa verkottuneen maailman tulevaisuutta. (Nokia 

2015)  

 

4.3 Vastuullisuus liiketoiminnassa ja strategiassa 

 

Keskon (2015a) Vuosiraportin mukaan yhteiskuntavastuutyö on osa konsernin jokapäiväistä 

tekemistä ja se perustuu arvoon, visioon sekä missioon. Keskolla on oma vastuullisuusohjelma, 

jonka avulla vastuullisuutta edistetään. Vastuullisuustyötä ohjaavat yrityksen yleiset 

yhteiskuntavastuun ja Keskon ostotoiminnan periaatteet, sekä vastuulliset toimintatapamme -

ohjeisto. Konsernin vastuullisuusperiaatteissa on määritelty peruslupaukset taloudelliseen, 

sosiaaliseen ja ympäristölliseen vastuuseen. Niissä on myös mainittu Keskon sitoumukset 

kansainvälisiin sopimuksiin ja julistuksiin, joista keskeisimmät ovat ILO:n sopimus työelämän 

perusoikeuksista, YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, 

OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, YK:n Global Compact –aloite, sekä 

Business Social Compliance Initiativen (BSCI) ostotoiminnan periaatteet. Kesko on jäsenenä 

BSCI-auditointijärjestelmässä ja on sitoutunut sen asettamiin toimintaperiaatteisiin (CoC), 

joiden sisältö vastaa Keskon omien ostotoiminnan periaatteiden sisältöä. Konserni on käyttänyt 

yhteiskuntavastuussa opastavaa ISO 26000 -standardia lähdedokumenttina. 

 
Stora Enson Vastuullisuusraportissa (2015) mainitaan, että vastuullisuus on avainelementti sen 

strategiassa. Vastuullisuusstrategia koostui vuonna 2015 kolmesta pääalueesta; ihmiset ja 

etiikka, metsät ja maan käyttö, sekä ympäristö ja tehokkuus. Vuonna 2015 kehitettiin erityisesti 

vastuullisuuden yhdistämistä vuosittaiseen riskinarviointiprosessiin, jonka kehitystä 

monitoroidaan kvartaaleittain. Stora Enson tuoreisiin tavoiteisiin kuuluvat esimerkiksi lyhyen 

ja pitkän aikavälin vastuullisuussuunnitelmien tekeminen selkeämmäksi vastuullisuustyössä ja 

viestinnässä, sekä taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten vaikutusten korostaminen 

toiminnoissa pitkin arvoketjua. Stora Enso on osallisena lukuisissa aloitteissa ja järjestöissä, 

kuten YK:n Global Compact, Pelastakaa lapset, BSR, ILO ja WWF. Stora Enson Code of 
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Conduct, sekä muut vastuullisuuteen ja sidosryhmäsuhteisiin liittyvät ohjeistot, suuntaviivat ja 

lausunnot täsmentävät yrityksen lähestymistapaa merkittäviin aiheisiin, sekä ohjaavat 

työntekijöitä päivittäisessä työssä ja sidosryhmäsuhteiden hoidossa.  

 

Nesteen vuosi -raportin (2015) mukaan vastuullisuus on mukana yrityksen kaikessa 

toiminnassa, strategian ytimessä ja on yksi yrityksen neljästä arvosta. Neste edistää 

vastuullisuustoimintaa kestävien ratkaisujen tarjoamisella asiakkaiden ja yhteiskunnan 

tarpeisiin, sekä toimimalla läpinäkyvästi koko arvoketjussa. Yrityksen vastuullisuus perustuu 

liiketoiminnan vaatimuksiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja sopimuksiin, joihin yritys on 

sitoutunut. Näihin kuuluvat esimerkiksi YK:n Global Compact ja kansainvälisen työjärjestön, 

eli ILO:n julistus työelämän keskeisistä perusperiaatteista ja oikeuksista. Nesteen johtoryhmä 

on vuonna 2015 hyväksynyt koko konsernia koskevat periaatteet, joissa sitoudutaan 

noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteita, sekä ILO:n 

työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia. Neste pyrkii vaikuttamaan siihen, että myös sen 

yhteistyökumppanit noudattavat niitä. Nesteen toimintaa ohjaavat eettiset säännöt (CoC), 

vastuullisuusperiaatteet ja kestävän kehityksen politiikka. 

 

Kone on sitoutunut Yritysvastuuraportin (2015) mukaan harjoittamaan liiketoimintaa, joka on 

vastuullista ja tukee kestävää kehitystä, sekä edellyttää sitä kaikilta yhteistyökumppaneilta. 

Yritysvastuu on osa kaikkea Koneen toimintaa, sekä se määrittää tavat hoitaa liiketoimintaa ja 

toimia yhteiskunnassa laajemmin. Koneen mukaan yrityksen on yksinkertaisesti toimittava 

vastuullisesti ja ymmärrettävä sen eri ulottuvuudet. Koneella vastuullisuus on integroitu 

kaikkeen toimintaan, ja se on erottamaton osa missiota. Yritys on ollut vuonna 2015 jäsenenä 

esimerkiksi YK Global Compactissa, kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä (ISO), 

eurooppalaisessa standardisointikomiteassa (CEN), sekä lukuisissa muissa neuvostoissa, 

työryhmissä ja järjestöissä. Kone mainitsee noudattavansa paikallisia lakeja ja määräyksiä 

kaikilla toiminta-alueilla, sekä päivittäistä toimintaa ohjaavat Code of Conduct, sekä muut 

periaatteet ja ohjeistot. 

 

People & Planet 2015 -raportin (2015) mukaan Nokian vastuullisuuden visiona on keksiä ja 

hyödyntää kestävää teknologiaa, jolla on suuri vaikutus ihmisten elämään, sekä ottaa vastuutta 

toiminnan vaikutuksista maailmaan. Nokian toimitusjohtajan sanoja mukaillen yritys sitoutuu 

kunnioittamaan ihmisiä ja ympäristöä kaikessa toiminnassa, sekä etsimään tapoja kestävän 
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huomisen luomisessa. Arvojohteisessa liiketoiminnassa yritys suunnittelee tavoitteellisesti 

teknologiaa, joka ajaa sosiaalista, ympäristöllistä ja taloudellista edistystä. 

Vastuullisuusstrategia on linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden (SDGs) kanssa. Vuonna 

2015 yritys keskittyi erityisesti järjestelmälliseen sidosryhmien vaatimusten analysoimiseen, 

Nokian vaikutukseen kestävässä kehityksessä pitkin arvoketjua, toimialayhteistyöhön, sekä 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Nokian mukaan sidosryhmien kuuntelu ja odotusten 

muuttaminen liiketoiminnan arvoksi on tärkeää. Nokialla on vahvat johtamisrakenteet eettisten 

liiketoimintakäytänteiden ja yritysvastuun hallintaan, joita ohjaavat muun muassa OECD:n 

toimintaohjeet. Periaatteisiin kuuluvat esimerkiksi ihmisoikeusperiaatteet, konfliktimineraalien 

periaatteet, toimittajavaatimukset ja ympäristölliset periaatteet. Code of Conduct asettaa 

Nokian odotukset henkilöstölle ja sitä tuetaan muilla vastuullisuusperiaatteilla ja 

hallintajärjestelmillä.  

 

4.4 Vastuullinen hankintaketju 

 

Keskon Vastuullisen hankinnan oppaassa (2015b) mainitaan, että vastuullinen hankinta on 

keskeinen osa sen yritysvastuuta. Asiakkaat vaativat tuotteiden jäljitettävyyttä ja sosiaalisesti 

hyväksyttyjä valmistuskäytänteitä, sekä kilpailussa menestymisen vuoksi sen on tarjottava 

tuotteita, jotka noudattavat näitä vaatimuksia, sekä panostettava pitkäaikaiseen kumppanuuteen 

toimittajien kanssa. Kesko mainitsee, että sosiaalisen vastuullisuuden hallinta nykypäivän 

monimutkaisessa globaalin hankinnan verkostossa on haastava tehtävä ja 

työskentelyolosuhteiden kehittäminen vaatii aikaa ja resursseja. Vuosiraportissa kerrotaan, että 

Kesko kiinnittää erityistä huomiota hankintaketjun ihmisoikeuskysymyksiin ja työoloihin 

keskittyen tarkastelussa ensisijaisesti riskimaiden toimittajiin. Riskimaiksi luokitellaan BSCI-

aloitteen mukaisesti maat, joissa on olemassa riski ihmisoikeuksien ja työoikeuksien 

loukkaamiselle. Suoran riskimaatuonnin osuus Suomeen oli 14,8 % ja EU-maiden 82 % 

tarkasteluvuonna. Tilastointia ei ole tehty muiden maiden tytäryhtiöiden kohdalla. Keskon 

vastuullista hankintaa ohjaavat Keskon omat ostotoiminnan periaatteet, jotka pohjautuvat 

kansalliseen työlainsäädäntöön ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksiin, joita 

sovelletaan siinä tilanteessa, kun kansallinen lainsäädäntö ei yllä näiden sopimusten tasolle. 

Hankinnan tueksi on myös laadittu vastuullisuuslinjauksia tuoteryhmittäin. Keskon vuoden 

2015 Vuosiraportissa kerrotaan, että yritys lisää yhteistyötä toimitusketjussa, jotta 

luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähähiilisen yhteiskunnan luomista voidaan edistää. 
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Vastuullisen hankinnan oppaassa mainitaan, että yritys haluaa tehdä yhteistyötä sen toimittajien 

kanssa järjestelmällisesti ja rakentaa pitkäaikaisia suhteita keskittyen erityisesti vastuulliseen 

tuotantoon. 

 

Stora Enson Vastuullisuusraportista ilmenee, että puun ja kuidun lisäksi yritykselle hankitaan 

muita raakamateriaaleja, tuotteita ja palveluja noin 30 000 toimittajalta ja alihankkijalta 

globaalisti. Kuitu kattoi tarkasteluvuonna 50 % muuttuvista kustannuksista ja loput 50 % 

jakautui raakamateriaaleille, tuotteille ja palveluille. Stora Enso tunnistaa vastuunsa 

hankintapäätöksissä, minkä vuoksi toimittajien sitoutuminen korkeisiin vastuullisuus-

vaatimuksiin varmistetaan ja vastuullisuutta kehitetään. Yritys pyrkii tunnistamaan ja 

osoittamaan toiminnan vaikutukset koko hankintaketjussa. Raportissa mainitaan, että tietyillä 

alueilla vastuullinen hankinta on suhteellisen uusi kehityssuunta, minkä takia paikalliset 

toimittajat eivät aina ole tutustuneet vastuullisuusvaatimuksiin ja auditointeihin. Yrityksen 

tavoitteena on edistää vastuullista hankintaa globaalisti ottamalla huomioon läpinäkyvyys, 

sidosryhmien vaatimukset ja vaihtelevat ympäristöt sääntelyn osalta. Vastuullisuusvaatimusten 

asettaminen nostaa Stora Enson mielestä toimittajien kapasiteettia tavoitteiden täyttämiseen, 

sekä luo suuremman vastuullisten toimittajien valikoiman. 

 

Nesteen vuosi -raportin mukaan yritys hankkii pääasiassa raakapalmuöljyä ja fossiilista 

raakaöljyä. Neste käyttää ainoastaan toimittajia, jotka pystyvät vastaamaan yrityksen 

vastuullisuusvaatimuksiin. Nesteen (2016a) mukaan hankintaketjun vastuullisuudessa on 

tärkeintä hyvien kumppanien tunnistaminen ja valinta, mikä toimii samalla varmistamisen 

lähtöpisteenä. Yritys haluaa edistää vastuullisten käytänteiden soveltamista omassa 

hankintaketjussa, sekä koko palmuöljyteollisuudessa. Toimitusketjun läpinäkyvyyden 

parantamiseksi Neste tekee yhteistyötä The Forest Trust (TFT) -järjestön kanssa esimerkiksi 

kolmansien osapuolten kartoittamiseksi hankintaketjussa. Yritys pyrkii siihen, että myös 

sellaiset viljelijät, jotka toimivat Nesteen raaka-aineiden tuottajien yhteydessä noudattavat 

hyväksyttyjä toimintatapoja. Nesteen tavoitteena on kasvattaa itsenäisten toimittajien osuutta 

hankinnassa; raakapalmuöljyn toimitusketjussa toimii noin 53 000 indonesialaista 

pienviljelijää. Neste hankkii fossiilista raakaöljyä sopimustoimittajilta ja spot-erinä pääasiassa 

10-15 toimittajalta. Neste mainitsee, että öljyerien alkuperää on vaikea jäljittää täsmällisesti, 

minkä vuoksi potentiaalisille toimittajille tehdään riskikartoitukset. 
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Koneen Yritysvastuuraportissa kerrotaan, että Koneen toimittajat, sekä heidän omat 

toimittajansa ovat suuressa roolissa sen toimitusketjussa ja hankinnassa. Toimiva yhteistyö 

noin 20 000 raaka-aineita toimittavien, komponentteja ja moduuleja valmistavien, sekä 

asentavien ja kuljettavien toimittajien kanssa on tärkeää yritykselle, kuten myös muiden 

välillisten materiaalien ja palveluiden toimittajien kanssa. Kone ostaa 80 prosenttia 

uuslaitetuotannossa tarvittavista raaka-aineista, järjestelmistä ja osista 100 toimittajalta, jotka 

toimivat usein samoissa maissa Koneen tuotantolaitosten tai jakelukeskusten kanssa. Kone 

kehittää liiketoimintaa läheisessä yhteistyössä toimittajien kanssa, sillä yrityksen tavoitteena on 

luoda pitkäjänteisiä toimittajasuhteita. Kone tarkastelee säännöllisesti toimittajilta tehtyjen 

hankintojen laajuutta ja rahallista arvoa, innovaatiopotentiaalia, toimitusketjun tilannetta, 

palvelujen tai materiaalien kriittisyyttä, sekä Koneen investointeja ja integroitumisen tasoa 

toimittajiin. Yritys tekee hankintaan liittyen auditointeja toimittajan aseman mukaan, torjuu ja 

arvioi toimittajariskejä, sertifioi toimittajia ja arvioi niiden toimintaa, sekä soveltaa 

standardoituja sopimuksia mukaan lukien toimittajien eettisen ohjesäännön. 

 

Nokian People & Planet -raportin mukaan yrityksen hankintaketju muodostuu kolmesta 

hankintatyypistä: tuotteista, palveluista ja välittömistä hankinnoista. Valmistavat toimittajat 

sijaitsevat valtaosin Aasiassa ja palvelutoimittajat ympäri maailmaa, joten Nokia tunnistaa 

roolinsa globaalissa vastuullisuudessa. 80 prosenttia kuluista jakautuu noin 400 toimittajalle. 

Nokia raportoi tavoittelevansa tuloksellisia, eettisiä ja läpinäkyviä suhteita toimittajiensa 

kanssa. Nokian määrittelemiä ostokäytänteitä seurataan toimittajien valinnassa ja nykyisten 

toimittajasuhteiden ylläpidossa. Yritys mainitsee vuorovaikutuksen olevan läpinäkyvää ja 

avointa. 

 

4.5 Vastuullisuuden varmistamisen käytänteet 

 

Toimittajavalinnan kriteerit 
 

Vastuullisen hankinnan oppaassa raportoidaan, että Kesko haluaa varmistaa toimittajien 

määräysten noudattamisen, minkä vuoksi heidän tulee hyväksyä BSCI:n Code of Conduct.  

Vuosiraportissa 2015 mainitaan, että vuodesta 2013 lähtien uusiin sopimuksiin on kuulunut 

vastuullisuuslauseke, jolla varmistetaan yhteistyökumppanien toimiminen vastuullisten 

toimintaperiaatteiden mukaisesti. Yritys edellyttää myös sen riskimaiden tavarantoimittajilta 

sosiaalisen vastuun auditointia tai sertifiointia. Keskon liiketoiminnan luonteesta johtuen 
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käytössä on lukuisia erilaisia sertifiointeja tuoteryhmittäin. Vuosiraportissa on mainittu 

esimerkiksi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, palmuöljyä sisältävät tuotteet), Reilu 

kauppa (maataloustuotteet ja puuvilla), UTZ Certified (kahvi, kaakao ja tee) ja ICTI CARE 

(lelut), sekä lukuisia muita sertifikaatteja. Kaikkien tuoteryhmien kohdalla käytetään BSCI, 

SA8000, ETI, Sedex/SMETA ja ICS sertifiointi- tai auditointijärjestelmiä. Keskon 

liiketoiminnassa sovelletaan myös ISO 14001 ja ISO 9001 järjestelmiä. 

 
Stora Enson Vastuullisuusraportista selviää, että Supplier Code of Conductilla on olennainen 

rooli yrityksen hankinnassa. Se on sitova lakisääteinen dokumentti, joka määrää toimittajien 

vastuullisuuden minimivaatimukset kattaen ihmis- ja työoikeudet, työturvallisuuden ja -

terveyden, ympäristölliset sitoutumiset ja vastuullisen liiketoiminnan käytänteet. Ohjeistoa 

käytetään globaalisti sekä suorissa että välillisissä hankinnoissa. Stora Enso mainitsee myös 

muita tukevia vastuullisen hankinnan linjauksia, kuten hankintastrategian, käytännön oppaan 

Stora Enson toimittajille, hankinnan suuntaviivat, ostajan ohjeistuksen, periaatteet puun ja 

kuidun hankintaan, sekä maa-alueiden hallintaan, joiden tarkoituksena on sitouttaa toimittajia 

ja auttaa heitä kehittämään vastuullisuutta. Stora Enson vastuullinen toiminta lähtee osaavasta 

henkilöstöstä, jota tukevat tiukat laatujärjestelmät; ISO 14001 sertifiointi ympäristö-

johtamisessa, PEFC- ja FSC -metsäsertifiointistandardit puun vastuullisuuden varmistamisessa, 

sekä puun alkuperän seuranta koko tuotantoketjun kattavassa järjestelmässä. OHSAS 18001 

standardi sitouttaa yrityksen henkilöstön ja alihankkijoiden työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin 

ylläpitoon. Standardien noudattamista tarkastellaan säännöllisesti ulkoisilla ja puolueettomilla 

auditoinneilla. 

 

Nesteen vuosi -raportissa ilmenee, että yritys tekee raaka-ainetoimittajien valintapäätökset 

Nesteen Supplier Compliance -periaatteiden mukaisesti. Uusien toimittajien tulee läpäistä 

valintaprosessiin kuuluva due diligence -arviointi, jossa käsitellään esimerkiksi hyvää 

hallintotapaa, avoimia oikeustapauksia ja korruptiota, jotta toimittajan toiminnan 

ristiriidattomuus Nesteen toimintaperiaatteiden ja ohjeiden kanssa voidaan varmistaa. 

Toimittajan valinnassa tehdään myös vastuullisuuskartoitus, jossa arvioidaan toimittajan 

toimintatapoja ja ohjeita, tuotannon sertifiointivalmiutta, sekä mahdollisia huolenaiheita, joita 

kansalaisjärjestöt ovat tuoneet esiin. Yritys edellyttää kaikilta palmuöljytoimittajiltaan RSPO-

järjestön jäsenyyttä, jonka tarkoituksena on edistää palmuöljytuotannon vastuullisuutta. Neste 

raportoi myös, että toimittajien tulee sitoutua yrityksen kestävän kehityksen politiikkaan, 

metsäkadon estämistä ja uusiutuvien raaka-aineiden vastuullista hankintaa koskeviin 
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periaatteisiin, sekä biopolttoaineiden kestävän kehityksen periaatteisiin. Nesteen nettisivuilla 

(Neste 2016b) mainitaan, että toiminnan vastuullisuutta varmistetaan sertifioinneilla ja ne 

kattavat koko yrityksen tuotantoketjun. Uusiutuvien polttoaineiden sertifikaatteihin kuuluu 

Euroopan unionin vaatimukset täyttävä ISCC, joka on raaka-aine riippumaton, sekä RSPO ja 

RSPO-RED erityisesti palmuöljyn kohdalla. Kaikilta raaka-aineilta ei vaadita sertifiointia, 

mutta siinä tapauksessa tuotannon vastuullisuus todennetaan esimerkiksi Nesteen 

vastuullisuuspolitiikan ja -periaatteiden mukaan. Neste mainitsee nettisivuillaan (2016c) myös, 

että raakapalmuöljyn kohdalla yritys ei osta erillisiä sertifikaatteja maailmanmarkkinoilta, vaan 

hankkii sertifioidun palmuöljyn suoraan tuottajayhtiöltä saadakseen näkyvämmän 

toimitusketjun ja paremmat vaikutusmahdollisuudet. Nesteen nettisivuilla (2016d) kerrotaan, 

että yhteistyö lopetetaan, jos toimittaja menettää sertifikaatin. Yleiset toimintaa ohjaavat 

standardit ovat ISO 14001, ISO 9001 ja OHSAS 18001, joiden toimivuutta arvioidaan 

vuosittain sisäisillä ja ulkoisilla riippumattoman tahon auditoinneilla.  

 
Kone ilmoittaa Yritysvastuuraportissa 2015 eettisen ohjesäännön olevan erottamaton osa sen 

yrityskulttuuria ja arvomaailmaa. Yritys on asettanut liiketoimintaa ohjaavan Code of 

Conductin lisäksi oman toimittajia koskevan eettisen ohjeiston (Supplier Code of Conduct), 

joka uusien toimittajien on allekirjoitettava. Sitä käytetään pohjana sopimusneuvotteluissa ja 

siinä on asetettu vaatimukset toimittajille koskien liiketoimintaa, lakien noudattamista, 

työntekijöiden oikeuksia ja ihmisoikeuksia, ympäristöä, sekä terveyttä ja turvallisuutta. 

Ohjeissa on esitetty myös ohjeiston noudattamisen valvontaan liittyviä seikkoja. Toimittajilta 

vaaditaan ohjeiston noudattamista kaikessa toiminnassa mukaan lukien Koneen, omien 

toimittajien ja henkilöstön, sekä kolmansien osapuolten, kuten julkis- ja paikallishallinnon 

edustajien kanssa. Kone raportoi laadunhallintaprosessiin kuuluvasta toimittajien Supplier 

Excellence -sertifiointiohjelmasta, jossa arvioidaan avaintoimittajia ja josta kerrotaan 

tarkemmin toimittajan valvonnan kappaleessa. Yritys vaatii sertifiointia kaikilta 

avaintoimittajien toimipisteiltä ja mainitsee ISO 9001 ja ISO 4001 standardien soveltamisen 

liiketoiminnassa. Vuonna 2015 Koneen toimittajista 97 % oli sertifioitu ISO 9001 standardin 

mukaisesti ja 93 % ISO 14001 standardin mukaisesti. Kone mainitsee soveltavansa yleisesti 

toiminnassaan muun muassa OHSAS 18001, ISO 14001 ja ISO 9001 järjestelmiä, sekä ISO 

50001 energianhallintajärjestelmää, LEED ja muita vihreän rakentamisen sertifikaatteja. 

 

Nokia mainitsee People & Planet -raportissaan, että uusien toimittajien on läpäistävä Nokian 

standardit, noudatettava asiaankuuluvia lakeja ja sääntöjä, sekä jakaa arvot, jotka on kirjattu 
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yrityksen Code of Conduct -ohjeistoon. Nokia mainitsee ansaitsevansa asiakkaiden luottamusta 

ohjeiston avulla. Ennen yhteistyötä toimittajien edellytetään jakavan korkean etiikan, 

työvoiman ja ympäristölliset standardit, joka mainitaan toimittajien vaatimuksissa osana 

sopimusta. Nokia edellyttää toimittajiltaan myös hallintajärjestelmiä, resursseja ja eettisen 

ohjeiston, joilla osoitetaan sitoutuminen ihmisoikeuksien ja eettisen liiketoiminnan ohjeiden 

kunnioittamiseen. Heikon ympäristöllisen vaikutuksen toimittajia lukuun ottamatta kaikilla 

toimittajilla on oltava dokumentoitu ympäristöhallinnan järjestelmä (EMS). Avaintoimittajien 

tulee olla sertifioituja ISO 14001 standardin mukaisesti, mitä valvotaan auditoinneilla ja 

arvioinneilla. Nokian terveyden ja turvallisuudenhallinnan järjestelmä on OHSAS 18001 

sertifioitu. Nokian periaatteet ovat linjassa SA8000 standardin kanssa ja yritys mainitsee 

sopimusten lopettamisesta, jos sen asettamia standardeja ei noudateta. Nokia edellyttää 

standardien noudattamista myös toisen tason toimittajilta. 

 

Toimittajien valvonta ja seuranta 

 

Keskon Vastuullisen hankinnan oppaassa mainitaan, että yritykset pitävät läheiset välit 

toimittajiin, mutta työskentelyolosuhteiden uskottavaan tarkastamiseen vaaditaan 

ammattilaisauditointia. Keskon mukaan luotettavin ja kustannustehokkain tapa toimittajalle on 

kääntyä itsenäisen auditointiorganisaation puoleen ja pyytää sosiaalinen auditointi yleisen 

standardoidun auditointimallin sijaan. BSCI-auditoinnin lisäksi hyväksytään muita 

auditointeja, jos ne seuraavat samanlaisia kriteerejä. Vuosiraportissa mainitaan, että Kesko 

valvoo erityisesti riskimaatoimittajia sosiaalisen vastuun auditoinneilla; vuonna 2015 

tavarantoimittajien viljelmillä tai tehtailla tehtiin 107 täyttä auditointia ja 80 

uudelleenauditointia. Samana vuonna tehtiin omien päivittäistavaramerkkien ainesosien 

alkuperän kartoitustyö, jossa saavutettiin 100 % varmennus. Jatkossa Kesko mainitsee 

tekevänsä sen aina, kun uutta tuotetta ollaan ottamassa mukaan valikoimaan. Raportissa 

kuitenkin mainitaan, että oman suoran tuonnin lisäksi Kesko ostaa riskimaissa valmistettuja 

tuotteita myös Suomessa toimivilta maahantuonti- ja brändiyrityksiltä, sekä tuonnilla 

kolmansien maiden kautta, joiden kohdalla ei ole olemassa luotettavia tilastoja tuontituotteiden 

alkuperämaista. Keskolla on käytössään SUMO (supplier monitoring) -tietokanta, johon 

tallennetaan tiedot riskimaiden tavarantoimittajien sertifioinneista, auditoinneista, sekä 

riskiluokituksesta, joka määräytyy niiden perusteella. Keskon tiedot BSCI-auditoinneista 

tallentuvat myös BSCI:n ylläpitämään tietokantaan, joka on jäsenten käytössä. Keskon 
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päivittäistavarakaupassa on ollut myös riskinarviointityökalu käytössä vuodesta 2015 lähtien, 

jolla kartoitetaan omien tuotteiden ainesosien sellaiset riskimaavalmistajat, joilta edellytetään 

selvitystä vastuullisuudesta. 

 

Stora Enson Vastuullisuusraportista ilmenee, että toimittaja-auditointeja tehtiin 

tarkasteluvuonna keskittyen korkean riskin toimittajiin Kiinassa. Ensimmäinen puoli vuotta 

koski toimittajia, joita auditoitiin vuonna 2014 korjaavien toimintasuunnitelmien 

täydentämiseksi. Loppuosa vuodesta 2015 käytettiin 39 sellaisten kiinalaisten toimittajien 

auditointeihin, joita ei ole aikaisemmin auditoitu Supplier Code of Conductin alaisena. 

Kiinalaisten toimittajien auditoinneissa sääntöjenvastaisuuksia liittyi enimmäkseen 

työturvallisuuteen, palkkoihin, työtunteihin ja työntekijöiden oikeuksiin. Yritys auditoi myös 

sen viittä globaalia toimittajaa, joiden kohdalla ongelmat esiintyivät palkoissa, työtunneissa ja 

työpaikkojen valmiuksiin hätätilanteissa. Stora Enso raportoi myös auditoivansa strategisesti 

merkittäviä toimittajia eettistä ohjesääntöä vasten ennen sopimuksen myöntämistä. Yritys 

mainitsee raportissaan viiden toimittajan irtisanomisesta vuonna 2015 johtuen toimittajan 

haluttomuudesta sitoutua Stora Enson eettiseen ohjeistoon. Stora Enso raportoi monitorointiin 

liittyen vastuullisen hankinnan key performance -indikaattorista (KPI), joka mittaa toimittajien 

eettisen ohjeiston alaisen osuuden toimittajien kokonaiskuluista. 2015 vuoden lopussa 90 % 

Stora Enson materiaali-, tavara- ja palvelukuluista oli katettu ohjeistolla. 

 

Nesteen kohdalla toimittajien valvonnasta raportoitiin suppeammin. Nesteen vuosi -raportista 

ilmenee, että Neste seuraa jatkuvasti raaka-ainetoimittajien toimintaa. Yritys mainitsee 

auditointeihin liittyen vuosittaisista sertifioitujen toimittajien auditoinneista, jotka tehdään 

ulkopuolisen ja riippumattoman tahon toimesta. Neste tekee tarvittaessa myös itse toimittaja-

auditointeja, joissa valvotaan toimitusketjua ja sen vastuullisuutta.  

 

Kone mainitsee auditoivansa säännöllisesti kaikkia sen päätoimittajia, jotka toimittavat suoraan 

sen tehtaisiin tai jakelukeskuksiin. Esimerkiksi vuonna 2015 auditoitiin kaikki strategisen 

toimittajat. Suunnitelmat auditointeihin käydään läpi vuosittain ja ne aikataulutetaan, sekä 

priorisoidaan yrityksen liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Kone järjestää auditointeja 

tuotantoprosesseihin tai tuotteisiin liittyvien muutosten tarkastamiseksi, kehityskohteiden ja 

potentiaalisten toimittajien selvittämiseksi, sekä ympäristö- ja laatujärjestelmien arvioimiseksi 

erityisesti silloin, kun toimittaja ei ole ISO-sertifioitu. Toimittajia arvioidaan järjestelmällisesti 
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myös muilla tavoilla riskien minimoimiseksi. Koneen riskienhallintajärjestelmässä 

huomioidaan strateginen yhteistyö toimittajien kanssa hintatason kilpailukykyisyyden 

varmistamiseksi, sekä toimittajien vakavaraisuus, riippuvuus Koneesta ja liiketoiminnan 

pitkäjänteisyys. Avaintoimittajien suorituskykyä arvioidaan kuukausittaisen tunnuslukujen 

mittaus- ja seurantaprosessin avulla. Toimittajien kanssa keskustellaan säännöllisesti 

arvioinneista, sekä toteutetaan tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä tai kehitysprojekteja. 

Aikaisemmin mainitulla Supplier Excellence -sertifiointiohjelmalla Kone tarkastaa esimerkiksi 

toimittajien ympäristö- ja laatujohtamisjärjestelmiä, taloudellisia mittareita ja toimittaja-

auditointien tuloksia. Arviointikriteerinä on esimerkiksi se, miten toimittajat täyttävät ISO 9001 

ja ISO 14001 standardien mukaiset vaatimukset. Ohjelman tarkoituksena on ylläpitää Koneen 

ja kansainvälisten ympäristöstandardien mukaisesti toimivaa toimittajaverkostoa. 

 

Nokia kertoo People & Planet -raportissa valvovansa määräysten noudattamista säännöllisillä 

ja vakailla arvioinneilla ja ne koostuvat kolmesta osa-alueesta. Nokian toimittajavaatimusten 

auditoinnissa yritysvastuu on osana yleistä auditointia, jossa auditoijat arvioivat 

toimittajavaatimukset kokonaisuudessaan. Tätä auditointitapaa käytetään uusien, korkean 

riskin toimittajien kohdalla, tai silloin kun on tapahtunut merkittävä muutos. Perusteellisia 

auditointeja työskentelyolosuhteisiin ja ympäristön hallintaan tehdään nykyisille toimittajille. 

Auditointi tehdään linjassa SA8000 metodologian kanssa sisältäen dokumenttien katsaukset, 

haastatteluita johdolle ja työntekijöille, vierailuja, sekä tilojen, tuotantolinjojen ja varastojen 

tarkastuksia. Yritysvastuussa suoriutumisen arviointi EcoVadis-järjestelmällä on Nokian 

kolmas valvontamenetelmä, jossa toimittajan menettelytavat, toiminnot, toiminta ja tulokset 

liittyen vastuullisuuteen arvostellaan ja pisteytetään itsenäisen analyytikon toimesta. Vuonna 

2015 Nokia teki yhteensä 195 auditointia ja arviointia, joista 16 oli perusteellisia, 24 liittyi 

toimittajien vaatimuksiin ja 155 oli EcoVadis-auditointeja. Nokia mainitsee lisäksi, että 

perusteellisten auditointien lukumäärässä on parannettavaa. 

 

Vastuullisuuden kehittäminen 

 
Keskon Vuosiraportissa mainitaan, että yritys lisää yhteistyötä toimitusketjussa, jotta 

luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähähiilisen yhteiskunnan luomista voidaan edistää. Kesko 

on osallisena Foreign Trade Associationin (FTA) Business Environmental Performance 

Initiative (BEPI), sekä BSCI-aloitteissa, jotka auttavat vastuullisuuden hallinnassa globaaleissa 

toimitusketjuissa. Vastuullisuutta kehitetään myös ostoyhteistyöllä muiden eurooppalaisten 
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kauppaketjujen, kuten ICA:n, Swisstecin ja AMS:n kanssa. Kesko raportoi tarjoavansa 

säännöllistä koulutusta vastuullisiin toimintatapoihin liittyen. Vastuulliset toimintatapamme -

ohjeistuksesta on kerrottu tarkasteluvuonna kaikille Keskon työntekijöille suunnatussa 

vastuullisuuden verkkokoulutuksessa. Vuoden 2015 lopussa koulutuksen oli suorittanut 6 088 

Keskon työntekijää. Vastuullisen hankinnan oppaan 2015 mukaan monitorointiprosessin lisäksi 

BSCI tarjoaa kapasiteetin rakennustoimia sekä Keskolle että sen toimittajille. Toiminnalla 

autetaan rakentamaan vaadittua tietämystä ja taitoja, jotta parannukset sosiaalisten 

vastuullisuusvelvoitteiden noudattamisessa saavutetaan.  

 

Stora Enso raportoi Vastuullisuusraportin mukaan tarkasteluvuonna tarjottiin laajamittaista 

koulutusta ostajille toimittajien esivalintaan, lasten oikeuksiin ja liiketoiminnan periaatteisiin 

liittyen. Koulutuksiin osallistui 231 ostajaa. Stora Enso esitteli myös uuden toimittajien 

hallinnan työkalun, jolla pyritään kehittämään esivalintaprosessia entisestään potentiaalisten 

toimittajien kohdalla. Toimittajille suunnatuista koulutuksista ei ollut mainintaa. 

 

Neste mainitsee Nesteen vuosi -raportissa aloittaneensa tutkimusyhteistyön kansainvälisen 

Business Social Responsibility (BSR) -järjestön kanssa vastatakseen toimitusketjun 

vastuullisuuteen ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviin odotuksiin. Tutkimus koski sosiaalisia ja 

työelämän oikeuksia ja sen tavoitteena on kehittää yrityksen yhteiskunnallisten riskien 

arviointia, sekä sosiaalista toimitusketjun vastuullisuutta. Neste raportoi myös järjestäneensä 

palmuöljyteollisuuden työelämän oikeuksia ja yhteiskuntavastuuta käsittelevän työpajan, jossa 

tutkimustuloksia hyödynnettiin ja johon osallistui palmuöljyn tuottajia, kansainvälisten 

organisaatioiden edustajia ja kansalaisjärjestöjä. Työpajan aiheita olivat eettinen rekrytointi, 

työolosuhteet, lastensuojelu, valitusjärjestelmät, sekä työntekijöiden sitouttaminen. 

Tutkimuksen ja työpajan tuloksia käytetään esimerkiksi Nesteen toimittajien eettisen ohjeiston 

ja yhteiskuntavastuunormien kehittämisessä. Neste tekee yhteistyötä sademetsätuhojen 

torjuntaan erikoistuneen The Forest Trust (TFT) -järjestön kanssa, jonka kanssa on järjestetty 

kehitystyötä erityisesti niille toimittajille, joilla ei ole vielä metsäkatojen ehkäisemiseen 

liittyvää politiikkaa tai toimintaohjeita. Neste on yhdessä järjestön kanssa tarjonnut koulutusta 

ja työpajoja, sekä auttanut toimittajia tekemään riskianalyysejä. Neste tekee IDH-järjestön 

kanssa kehitysyhteistyötä auttaen pienviljelijöitä markkinoiden luomisessa ja niille pääsyssä. 
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Koneella on myös käytössä koulutuksia vastuullisuuteen liittyen. Yritys raportoi 

Yritysvastuuraportissa eettistä ohjesääntöä ja kilpailuoikeusohjesääntöä koskevista 

verkkokoulutusohjelmien uudistuksista, sekä niihin liittyvistä työntekijöiden koulutusten 

käyttöönotoista, joita tullaan jatkamaan vuonna 2016. Aiheet käsittelevät lahjonnan torjumista, 

eturistiriitoja, kestävää kehitystä, sekä ihmisten ja omaisuuden kunnioittamista. 

Kilpailuoikeusohjesääntökoulutus koskee tietyssä asemassa olevia henkilöitä, joihin 

esimerkiksi hankintatoimeen osallistuvat kuuluvat. Kone raportoi myös tarjoavansa tukea 

ohjesääntöjen noudattamiseen, eli työntekijät, toimittajat ja jakelijat voivat ottaa yhteyttä 

Koneen Compliance-toiminnon henkilöstöön ja kysyä neuvoa tai ilmoittaa epäilyistä 

ohjesääntöjen rikkomiseen liittyen. Kone raportoi valmentavansa ja kouluttavansa toimittajia 

aktiivisesti laadunhallintamenetelmien käyttöönotossa, mutta vastuullisuuteen liittyvistä 

koulutuksista toimittajille ei ole mainittu.  

 
Nokia mainitsee People & Planet -raportissa, että määräystenmukaisuuden varmistamisen 

arviointi ei yksin riitä jatkuvaan parantamiseen ja pätevyyden kehittämiseen vastuullisuudessa, 

vaan toimittajien kanssa on lisäksi tehtävä yhteistyötä. Nokian vastuullisuuden varmistamisen 

käytänteisiin kuuluu koulutus sekä hankintatiimeille että toimittajille. Vuonna 2015 Nokian 

hankintahenkilöstöstä 99 % suoritti pakollisen eettisen liiketoiminnan koulutuksen, mikä auttaa 

riskien tunnistamisessa ja toimittajavaatimusten kommunikoinnissa. Korkean riskin maiden 

toimittajille järjestettiin verkkokoulutustyöpajoja ilmastonmuutokseen, konfliktimineraaleihin 

ja yritysvastuuseen liittyen, mikä kosketti kokonaisuudessaan 117 toimittajaa. Face-to-face 

koulutustyöpajoja pidettiin 42 toimittajalle Intiassa, Filippiineillä ja Tansaniassa. 

Koulutuksissa keskusteltiin Nokian eettisestä ohjeistosta ja toimittajavaatimuksista keskittyen 

työskentelyolosuhteisiin, terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöriskeihin, sekä jaettiin 

molemmin puolin haasteita ja parhaita käytänteitä. Nokia mainitsee raportissaan myös 

tuloksista; koulutusten johdosta toimittajat ovat tuoneet enemmän esille hiilijalanjälkeen ja 

säästöihin liittyviä asioita konkreettisten toimintasuunnitelmien tekemisen lisäksi. Lisäksi niillä 

on huomattu olevan positiivista vaikutuksia raportoinnin läpinäkyvyyteen ja 

konfliktimineraaleihin liittyviin kysymyksiin. 

 

4.6 Tutkimuksen tiivistetyt tulokset 

 

Empiriaosuuden tulokset kertovat, että tutkimukseen valituissa yrityksissä vastuullinen 

hankintaketju otetaan huomioon monilla eri tavoilla ja eri vastuullisuuden varmistamisen 
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käytänteitä hyödyntäen. Yritysten hankintojen vastuullisuuden varmistamisen käytänteet on 

koottu taulukkoon 1. 

 

Taulukko 1. Vastuullisuuden varmistamisen käytänteet 

 

 

Käytänteistä löytyy paljon yhtäläisyyksiä ja ne seuraavat pääpiirteittäin samaa kaavaa; 

vastuullisuusvaatimuksien asettaminen, toimittajien valvonta ja jatkuva seuranta, sekä 

vastuullisuuden kehittäminen yhteistyön ja koulutuksen avulla. Eroavaisuuksia löytyy 

esimerkiksi painotukseen liittyen, mikä johtuu osittain myös yritysten eri toimialojen luonteista.  
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Vastuullisuus liiketoiminnassa ja strategiassa  

 

Vastuullisuuden tärkeys nousee voimakkaasti esille yritysten liiketoiminnassa ja strategiassa. 

Tutkimusten tulosten mukaan vastuullisuus vaikuttaa kaikkien yritysten jokapäiväisiin 

toimintatapoihin ja on merkittävässä asemassa strategiassa. Vastuullisuuden eri ulottuvuuksien 

tasapuolinen huomiointi mainitaan esimerkiksi Stora Enson, Koneen ja Nokian kohdalla. 

Keskon raportoinnissa taas sosiaalinen vastuullisuus on noussut vahvemmin esille. 

Vastuullisuustyön tärkeimpänä ohjaavana dokumenttina toimii eettinen ohjeisto, eli Code of 

Conduct. Tämän lisäksi toimintaa ohjaavat muut periaatteet ja linjaukset, sekä kansainväliset 

sopimukset ja julistukset, joista yleisimpiin kuuluvat YK:n Global Compact, OECD:n 

toimintaohjeet, sekä ILO:n sopimukset. Yritykset ovat tunnistaneet myös sidosryhmien tärkeän 

roolin vastuullisuuden toteuttamisessa, esimerkiksi Nokian mukaan sidosryhmien kuuntelu ja 

odotusten muuttaminen liiketoiminnan arvoksi on tärkeää. Vastuullisuuden kehityskohteissa 

mainittiin esimerkiksi Stora Enson kohdalla vastuullisuussuunnitelmien tekeminen 

selkeämmäksi pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, sekä sidosryhmäsuhteiden parempi huomiointi. 

 

Vastuullinen hankintaketju 
 

Tutkimuksen tulosten mukaan valittujen yritysten hankintaketjut ovat hyvin erilaisia ja lähes 

kaikki yritykset korostavat vastuullisuutta tärkeänä osana hankintaa. Suurin osa tunnistaa myös 

suuren roolinsa vastuullisuudessa globaalina toimijana. Esimerkiksi Keskolla vastuullinen 

hankinta on keskeinen osa yritysvastuuta ja siinä keskitytään erityisesti sosiaalisiin 

kysymyksiin riskimaiden toimittajien kohdalla. Stora Enson tavoitteena on edistää vastuullista 

hankintaa globaalisti ottamalla huomioon läpinäkyvyys, sidosryhmien vaatimukset ja 

vaihtelevat ympäristöt sääntelyn osalta. Stora Enson mainitsee, että vastuullisuusvaatimusten 

asettaminen rakentaa toimittajien kapasiteettia tavoitteiden täyttämiseen, sekä luo suuremman 

vastuullisten toimittajien valikoiman. Neste kertoo käyttävänsä ainoastaan toimittajia, jotka 

pystyvät vastaamaan yrityksen vastuullisuusvaatimuksiin; hankintaketjun vastuullisuudessa on 

tärkeintä hyvien kumppanien tunnistaminen ja valinta, mikä toimii samalla vastuullisuuden 

varmistamisen lähtöpisteenä. Neste tekee myös yhteistyötä The Forest Trust -järjestön kanssa 

kolmansien osapuolten kartoittamiseksi hankintaketjussa, jotta läpinäkyvyys paranisi. Kone 

tunnistaa Nesteen tavoin kolmansien osapuolten tärkeyden; toimittajat, sekä heidän omat 

toimittajansa ovat suuressa roolissa sen toimitusketjussa ja hankinnassa. Nokia taas raportoi 

tavoittelevansa tuloksellisia, eettisiä ja läpinäkyviä suhteita toimittajiensa kanssa, sekä 
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tunnistaa roolinsa globaalissa vastuullisuudessa. Näin ollen läpinäkyvyyttä, sidosryhmiä ja 

pitkäjänteisiä suhteita voidaan pitää merkittävinä elementteinä tutkittujen yritysten 

vastuullisessa hankinnassa.  

 

Vastuullisen hankintaketjun varmistamiseen liittyviä haasteita ilmenee Keskon kohdalla 

sosiaalisen vastuullisuuden hallinnassa ja työskentelyolosuhteiden kehittämisessä globaalissa 

verkostossa. Yritys on osallisena BSCI- ja BEPI-aloitteissa helpottaakseen toimitusketjujen 

hallintaa. Neste puolestaan mainitsee täsmälliseen jäljitettävyyteen liittyvistä ongelmista, 

minkä vuoksi riskikartoitus on tärkeää. Stora Enson mukaan vastuullinen hankinta on tietyillä 

alueilla suhteellisen uusi kehityssuunta, minkä takia paikalliset toimittajat eivät ole aina 

tutustuneet vastuullisuusvaatimuksiin ja auditointeihin, mikä vaikeuttaa vastuullisuuden 

toteuttamista hankinnassa. 

 

Toimittajavalinnan kriteerit 

 

Toimittajavaatimusten kohdalla selvisi, että yritykset käyttävät pääpiirteittäin samankaltaisia 

kriteerejä toimittajan valinnassa. Yritykset vaativat lain noudattamisen lisäksi periaatteiden 

hyväksymistä ja noudattamista Code of Conductilla tai muulla vastaavalla ohjeistolla, mikä 

allekirjoitetaan usein sopimuksen yhteydessä. Niissä on asetettu minimivaatimukset 

vastuullisuuteen ja esitetty noudattamisen valvontaan liittyviä seikkoja. Monissa yrityksissä 

periaatteiden noudattamista vaadittiin myös seuraavan tason toimittajilta ja muilta kolmansilta 

osapuolilta.  

 

Keskon toimittajien on hyväksyttävä sen omia periaatteita kuvaavan BSCI:n Code of Conductin 

ehdot vastuullisuuslausekkeella ja heiltä edellytetään sosiaalisen vastuun auditointia tai 

sertifiointia. Stora Enson kohdalla taas käytetään globaalisti Supplier Code of Conductia, joka 

määrää toimittajien vastuullisuuden minimivaatimukset, sekä lisäksi lukuisia muita toimittajia 

sitouttavia ja vastuullisuutta kehittäviä hankinnan linjauksia. Neste tekee toimittajien 

valintapäätökset Supplier Compliance -periaatteiden mukaisesti ja vaatii sitoutumista myös 

muihin linjauksiin. Toimittajien on myös läpäistävä erilaisia vastuullisuusarviointeja ja -

kartoituksia, joissa tuodaan esiin myös mahdollisia kansalaisjärjestöjen huolenaiheita. Neste 

vaatii myös RSPO-järjestön jäsenyyttä palmuöljytoimittajilta. Kone on asettanut liiketoimintaa 

ohjaavan Code of Conductin lisäksi Supplier Code of Conductin, joka uusien toimittajien on 
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allekirjoitettava. Toimittajilta vaaditaan ohjeiston noudattamista kaikessa toiminnassa mukaan 

lukien Koneen, toimittajien omien toimittajien ja henkilöstön, sekä kolmansien osapuolten 

kanssa. Nokian kohdalla uusien toimittajien on noudatettava asiaankuuluvia lakeja, sääntöjä ja 

standardeja, sekä jakaa arvot, jotka on kirjattu yrityksen Code of Conduct -ohjeistoon. 

Toimittajilta edellytetään myös hallintajärjestelmiä, resursseja ja eettinen ohjeisto, joilla 

osoitetaan sitoutuminen ihmisoikeuksien ja eettisen liiketoiminnan ohjeiden kunnioittamiseen. 

 

Yrityksissä asetetaan erilaisia toimialakohtaisia sertifiointivaatimuksia toimittajille, sekä 

yleisiä liiketoimintaa ohjaavia standardeja, jotka vaikuttavat myös toimittajan valintaan ja 

valvontaan. Yleisimpiä standardeja ovat ympäristönhallinnan ISO 14001, laadunhallinnan ISO 

9001, työterveyden ja työturvallisuuden järjestelmä OHSAS 18001, sekä sosiaalisen vastuun 

SA8000, joita käytetään organisaatiotasolla ja joita auditoidaan sisäisesti ja ulkoisesti. Keskon 

toiminnan luonteesta johtuen se vaatii toimittajilta useita erilaisia tuotekohtaisia sertifikaatteja. 

Kaikkien tuoteryhmien kohdalla riskimaissa vaaditaan esimerkiksi BSCI ja SA8000 

järjestelmien noudattamista ja liiketoiminnassa sovelletaan myös ISO 14001 ja ISO 9001. Stora 

Enso käyttää ISO 14001 sertifiointia ympäristöjohtamisessa, PEFC- ja FSC-

metsäsertifiointistandardeja puun vastuullisuuden varmistamisessa, sekä puun alkuperän 

seurannassa koko tuotantoketjun kattavassa järjestelmässä. OHSAS 18001 sitouttaa yrityksen 

henkilöstön ja alihankkijoiden työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin ylläpitoon. Standardien 

noudattamista tarkastellaan säännöllisesti ulkoisilla ja puolueettomilla auditoinneilla.  

 

Neste varmistaa vastuullisuutta sertifioinneilla, jotka määräytyvät raaka-ainekohtaisesti, sekä 

mainitsee myös lopettavansa yhteistyön, jos toimittaja menettää sertifikaatin. Neste hankkii 

sertifioituja tuotteita suoraan tuottajalta maailmanmarkkinoiden sijaan, jotta läpinäkyvyys 

säilyy ja vaikutusmahdollisuudet taataan. Uusiutuvien polttoaineiden kohdalla käytetään 

esimerkiksi ISCC-sertifikaattia, joka on riippumaton raaka-aineesta ja yleisinä toimintaa 

ohjaavina standardeina toimivat ISO 14001, ISO 9001 ja OHSAS 18001, joita auditoidaan 

sisäisesti ja ulkoisesti riippumattoman tahon toimeksi. Kone vaatii sertifiointia kaikilta 

avaintoimittajilta toimipisteiltä mainiten ISO 9001 ja ISO 14001 standardien soveltamisen. 

Standardien noudattamista valvotaan ja kehitetään Supplier Excellence -sertifiointiohjelmalla, 

eli noudattamattomuus ei välttämättä johda suoraan irtisanomiseen toisin kuin Nesteen 

kohdalla. Nokian periaatteet ovat linjassa SA8000 standardin kanssa, sekä yrityksen terveyden 

ja turvallisuudenhallinnan järjestelmä on OHSAS 18001 sertifioitu. Avaintoimittajien tulee olla 
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sertifioituja ISO 14001 standardin mukaisesti, mitä valvotaan auditoinneilla ja arvioinneilla. 

Heikon ympäristöllisen vaikutuksen toimittajia lukuun ottamatta kaikilla toimittajilla on oltava 

dokumentoitu ympäristöhallinnan järjestelmä ja standardien noudattamista edellytetään myös 

toisen tason toimittajilta. 

 

Toimittajien valvonta ja seuranta 
 

Tutkimuksen tulosten mukaan auditointia käytetään välineenä kaikkien yritysten kohdalla. 

Auditoinnin kohteet ja tavat vaihtelevat paljon yritysten välillä, mutta useimmiten niissä 

keskitytään erityisesti riskimaiden toimittajiin ja keskeisimpiin toimittajiin. Kesko raportoi 

keskittyvänsä BSCI-auditoinneilla riskimaatoimittajiin sosiaalisen vastuullisuuden 

kysymyksissä, kun taas Stora Enso riskimaiden auditointeihin ja strategisesti merkittäviin 

toimittajiin eettistä ohjesääntöä vasten. Neste mainitsee auditoivansa sertifioituja toimittajia. 

Kone tekee auditointeja strategisille toimittajille, muutostilanteissa, sekä kehityskohteiden ja 

potentiaalisten toimittajien kohdalla erityisesti, kun sertifiointia ei ole tehty toisin kuin Neste. 

Nokian kohdalla auditoinnit tehdään SA8000 standardin mukaisesti sisältäen 

toimittajavaatimusten auditoinnit erityisesti riskimaiden kohdalla ja muutoksissa, sekä 

perusteelliset auditoinnit nykyisille toimittajille. Nokia ilmaisi tyytymättömyytensä tehtyjen 

auditointien määrään, mutta pyrkii kompensoimaan sitä toimittajien jatkuvalla arvioinnilla.  

Yrityksistä Kesko käyttää BSCI-aloitetta apuna auditoinnissa yleisen standardoidun 

auditointimallin sijaan, mikä eroaa Nokian toimintatavasta. Keskon hankinta sisältää lukuisia 

erityyppisiä toimittajia, minkä vuoksi standardointi ei luultavasti onnistu ja auditoinnissa 

tarvitaan ulkopuolista organisaatiota. Neste hyödyntää ulkopuolista ja riippumatonta tahoa 

omatoimisten auditointien lisäksi. Stora Enson kohdalla mainittiin toimittajien irtisanomisista, 

jos auditoinnissa ilmenee eettisen ohjesäännön noudattamattomuus.  

 

Jatkuvaan monitorointiin ja riskinhallintaan liittyvissä työkaluissa ilmeni paljon eroavaisuuksia 

yritysten välillä. Yrityksissä seurataan kuitenkin pääsääntöisesti toimittajien jatkuvaa 

suoriutumista erilaisten tietokantojen ja riskinhallintajärjestelmien avulla. Keskon kohdalla 

mainittiin omien merkkien ainesosien alkuperän kartoitustyöstä, SUMO-tietokannasta, johon 

tallennetaan tiedot toimittajien sertifioinneista, tarkastuksista, auditoinneista ja 

riskiluokituksista, auditointitietojen BSCI-tietokannasta, sekä riskinarviointityökalusta. Stora 

Enson kohdalla toimittajien jatkuvassa valvonnassa käytetään KPI-indikaattoria, jolla seurataan 

Code of Conductin toteutumista. Kone hyödyntää riskien minimoinnissa riskienhallinta-
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järjestelmää, avaintoimittajien suorituksen mittausta ja Supplier Excellence -

sertifiointiohjelmaa, jolla toimittajia arvioidaan jatkuvasti. Nokia puolestaan valvoo 

toimittajien jatkuvaa vastuullisuussuoriutumista EcoVadis-järjestelmällä. Nesteen kohdalla ei 

mainittu toimittajien monitoroinnista. 

 

Vastuullisuuden kehittäminen 

 

Tuloksista ilmenee, että myös vastuullisuuden kehittämiseen liittyvissä tavoissa on 

eroavaisuuksia yritysten välillä. Pääpiirteittäin vastuullista hankintaa kehitetään pitkäjänteisen 

yhteistyön ja koulutuksen avulla. Kaikki yritykset tarjoavat jonkun asteista koulutusta joko 

työntekijöille, toimittajille tai molemmille. Yritykset pyrkivät kehittämään vastuullista 

hankintaa erilaisilla työpajoilla, verkkokoulutuksilla, yhteistyössä organisaatioiden kanssa, 

sekä tutkimusyhteistyöllä. Kesko on osallisena BEPI- ja BSCI-aloitteissa, jotka auttavat 

vastuullisuuden hallinnassa globaaleissa toimitusketjuissa. BSCI tarjoaa kapasiteetin 

rakennustoimia sekä Keskolle että sen toimittajille. Vastuullisuutta kehitetään myös 

ostoyhteistyöllä muiden eurooppalaisten kauppaketjujen kanssa. Keskon työntekijöille 

pidetään vastuullisuuden verkkokoulutuksia. Stora Enso tarjoaa laajamittaista koulutusta 

ostajille toimittajien esivalintaan, lasten oikeuksiin ja liiketoiminnan periaatteisiin liittyen. 

Yrityksessä otettiin tarkasteluvuonna käyttöön uusi toimittajien hallinnan työkalu, jolla 

kehitetään toimittajien esivalintaa. Toimittajien vastuullisuuskoulutuksista ei ollut mainintaa 

raportissa Keskon ja Koneen tavoin.  

 

Neste tekee tutkimusyhteistyötä organisaation kanssa muista yrityksistä poiketen, sekä 

työpajoja palmuöljyn toimittajille, joiden tuloksia hyödynnetään yrityksen 

vastuullisuustoimissa, esimerkiksi eettisen ohjesäännön kehittämisessä. Neste auttaa myös 

IDH-järjestön kanssa pienviljelijöitä markkinoiden luomisessa ja niille pääsyssä. Kone järjestää 

eettistä ohjesääntöä ja kilpailuoikeusohjesääntöä koskevia verkkokoulutusohjelmia ja 

työntekijöiden koulutuksia. Kone tukee myös vastuullissäännösten noudattamista Compliance-

yksiköllä. Nokian kohdalla koulutusta tehdään sekä hankintahenkilöstölle että toimittajille. 

Toimittajien kohdalla hyödynnetään verkkokoulutustyöpajoja, sekä face-to-face koulutuksia. 

Koulutusten johdosta toimittajat ovat tuoneet enemmän esille hiilijalanjälkeen ja säästöihin 

liittyviä asioita konkreettisten toimintasuunnitelmien tekemisen lisäksi, sekä saatu parannettua 

raportoinnin läpinäkyvyyttä. 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella vastuullista hankintaketjua, sen toteuttamiseen 

vaikuttavia tekijöitä, vastuullisuuden varmistamisen käytänteitä, sekä siihen liittyviä haasteita.  

Pyrkimyksenä oli selvittää, miten yritykset voivat varmistaa hankintojen vastuullisuuden 

globaaleissa hankintaketjuissa. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin aihealuetta alan kirjallisuuteen 

ja tieteellisiin artikkeleihin perustuen. Empiriaosuus toteutettiin monitapaustutkimuksena 

sisällönanalyysimenetelmää käyttäen tutkien viittä suurta suomalaisyritystä ja niiden 

hankinnan vastuullisuutta, sekä vastuullisuuden varmistamisen käytänteitä.  Tässä kappaleessa 

kootaan yhteen tutkimuksen tärkeimmät löydökset, joita tarkastellaan suhteessa aikaisempiin 

tutkimuksiin. Ensin vastataan alatutkimuskysymyksiin, joiden myötä pystytään lopulta 

vastaamaan itse päätutkimuskysymykseen. Päätutkimuskysymyksellä pyritään saamaan 

kattava kuva siitä, miten yritykset voivat varmistaa hankintaketjun vastuullisuutta, sekä 

millaisia ulottuvuuksia siihen liittyy. Lopuksi esitetään tutkimuksen luotettavuus ja rajoitukset, 

sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita, joita on noussut esiin tutkimuksen edetessä. 

 

5.1 Tutkimuksen keskeiset löydökset 

 

Mitä edellytyksiä yrityksiltä vaaditaan hankintojen vastuullisuuden toteuttamisessa? 

 

Tutkimusten tulosten mukaan vastuullisuuden toteuttamisen edellytyksiin kuuluvat sosiaalisen, 

ympäristöllisen ja taloudellisen ulottuvuuden huomioinnin lisäksi strateginen suuntautuneisuus 

vastuullisuuteen, kansainvälisten suuntaviivojen ja periaatteiden noudattaminen, sekä 

sidosryhmien tarpeiden huomioiminen. Vastuullisuuden ja vastuullisen hankinnan tärkeys 

nousee voimakkaasti esille tutkittujen yritysten liiketoiminnassa, strategiassa ja jokapäiväisessä 

tekemisessä, mikä tukee Leen ja Kashmanianin (2013) ajatuksia. Sosiaalisen, ympäristöllisen 

ja taloudellisen ulottuvuuden tasapuolinen huomiointi mainitaan useimpien yrityksen kohdalla. 

Tämä tukee Elkingtonin (1997) the triple bottom line -ajattelua. Kansainväliset säännökset 

vaikuttavat merkittävästi yritysten vastuullisuuden toteuttamiseen ja tulevat esille yritysten 

toimintaperiaatteissa. Tärkeimpänä vastuullisuuden ohjaavana dokumenttina toimii eettinen 

ohjeisto, eli Code of Conduct, joka mainitaan kaikkien yritysten kohdalla. Löydös myötäilee 

vahvasti Leiren ja Montin (2010) näkemystä Code of Conductin tärkeydestä toiminnan 

ohjauksessa. Code of Conduct on luotu tutkimukseen valituissa yrityksissä vastaamaan 

strategiaa, sidosryhmien tarpeita, sekä kansallisten sopimusten ja julistusten linjauksia. 
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Vastuullisuustoimia ohjaavat myös muut periaatteet ja linjaukset, sekä kansainväliset 

sopimukset ja julistukset, joista yleisimpiin kuuluvat YK:n Global Compact, OECD:n 

toimintaohjeet, sekä ILO:n sopimukset. Yritykset ovat tunnistaneet myös sidosryhmien tärkeän 

roolin vastuullisuuden toteuttamisessa, esimerkiksi Nokian mukaan sidosryhmien kuuntelu ja 

odotusten muuttaminen liiketoiminnan arvoksi on tärkeää, sekä Kesko mainitsee asiakkaiden 

vaatimusten merkittävyyden hankinnan vastuullisuudessa. Tämä mukailee Balsin ja Taten 

(2016) näkemystä sidosryhmien tunnistamisen tärkeydestä vastuullisuuden toteuttamisen 

onnistumisessa. Vastuullisuuden kehityskohteiksi mainittiin esimerkiksi Stora Enson kohdalla 

vastuullisuussuunnitelmien tekeminen selkeämmäksi pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, sekä 

sidosryhmäsuhteiden parempi huomiointi. 

 

Mitä hankintojen vastuullisuuden varmistamisen käytänteitä on olemassa? 

 

Empiriaosuuden tulosten mukaan vastuullisuutta voidaan varmistaa asettamalla 

vastuullisuuskriteerit ja linjaukset ostohenkilöstölle ja toimittajille, auditoimalla ja jatkuvalla 

toimittajien suorituksen seuraamisella, sekä kehittämällä vastuullisuutta yhteistyöllä ja 

koulutuksella. Tulokset mukailevat Hallikkaan et al. (2016) ja Brammerin et al. (2011) 

näkemyksiä. Tutkimuksen perusteella yrityksen eettinen ohjeisto, eli Code of Conduct tai muu 

vastaava ohjeisto, määrittää pääsääntöisesti ostajaorganisaation vaatimukset toimittajille, sekä 

ohjaa ostajia vastuullisuuden toteuttamiseen hankinnassa. Lisäksi toimittajille asetetaan 

erilaisia sertifiointivaatimuksia riippuen toimialasta ja liiketoiminnan luonteesta. Yleisimpiä 

toimintaa ohjaavia standardeja ovat ISO:n ympäristönhallinnan, sosiaalisen vastuun, 

työterveyden ja -turvallisuuden, sekä laadunhallinnan järjestelmät. Leiren ja Montin (2010) 

näkemyksen mukaan ostajaorganisaatio voi myös pyytää toimittajalta jäsenyyttä oleelliseen 

organisaatioon tai järjestöön, mikä nousee esille Nesteen kohdalla.  

 

Tutkimuksen tulosten mukaan auditointia käytetään välineenä kaikkien tutkittujen 

suomalaisyritysten kohdalla. Yrityksissä on näin ollen huomattu sama asia kuin tutkimuksen 

teoriaosuudessa; vastuullisuusvaatimusten asettaminen ei yksinään riitä, vaan yritysten on 

pidettävä huolta myös niiden toteutumisesta. Auditoinnin kohteet ja tavat vaihtelevat paljon 

yritysten välillä, mutta pääosin keskitytään riskimaiden toimittajiin ja keskeisimpiin 

toimittajiin, minkä ovat huomanneet myös Leire ja Mont (2010). Auditointeja käytetään 

tutkimuksen mukaan useimmiten eettisen ohjesäännön noudattamisen, työskentelyolosuhteiden 
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ja ympäristönhallinnan tarkastamiseksi, sekä muutostilanteissa ja potentiaalisten toimittajien 

arvioinnin kohdalla. Auditoinnissa käytetään sekä yrityksen ulkoisia, että sisäisiä auditoijia, 

esimerkiksi Keskon toimittajat pyytävät auditoinnin itsenäiseltä organisaatiolta ja Neste tekee 

myös omatoimisia tarkastuksia, joilla valvotaan toimitusketjun vastuullisuutta. Jatkuvaan 

monitorointiin ja riskinhallintaan liittyvissä työkaluissa ilmenee paljon eroavaisuuksia yritysten 

välillä, minkä ovat huomanneet myös Morali ja Searcy (2013). Pääsääntöisesti toimittajien 

jatkuvaa suoriutumista seurataan tutkituissa yrityksissä erilaisten tietokantojen ja riskinhallinta-

järjestelmien avulla. Tulokset viittaavat siihen, että yrityksillä on hyvin vapaat kädet 

vastuullisuuden varmistamisessa toimittajien suorituksen mittaamiseen liittyen. Yrityksistä 

Stora Enso on ainoa, joka käyttää vastuullisuussuorituksen mittaamisessa key performance -

indikaattoria, mikä taas on Grosvoldin et al. (2014) mukaan yleinen tapa mitata suoriutumista. 

 

Vastuullisuuden kehittämiseen liittyvät käytänteet eroavat merkittävästi tutkituissa yrityksissä. 

Pääpiirteittäin vastuullista hankintaa kehitetään yhteistyön ja koulutuksen avulla, mikä 

mukailee teoriaosuuden tuloksia. Tulosten mukaan kaikki yritykset tarjoavat jonkun asteista 

koulutusta joko työntekijöille, toimittajille tai molemmille, mitä Carter ja Rogers (2008) pitävät 

tärkeänä vastuullisuuden edistämisessä. Yritykset pyrkivät kehittämään vastuullista hankintaa 

erilaisilla työpajoilla, verkkokoulutuksilla ja yhteistyöllä organisaatioiden ja järjestöjen kanssa. 

Nesteen kohdalla hyödynnetään lisäksi tutkimusyhteistyötä, jonka tuloksia hyödynnetään 

yrityksen vastuullisuustoimissa, kuten eettisen ohjesäännön kehittämisessä. Tätä tapaa ei ole 

tuotu esille teoriaosuudessa esitetyistä näkökulmissa, mikä tekee siitä mielenkiintoisen 

löydöksen. Nokian koulutuksilla on huomattu olevan positiivista vaikutusta luottamukseen; 

toimittajat ovat tuoneet enemmän esille vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä esimerkiksi 

hiilijalanjälkeen ja säästöihin liittyen, mikä on parantanut läpinäkyvyyttä yritysten välillä. 

Löydös tukee Grosvoldin et al. (2014) näkemystä luottamuksen kehittämisestä, mikä 

mahdollistaa vastuullisuuskäytänteiden sulauttamisen toimittajatasolle ja lopulta myös 

pidemmälle hankintaketjussa. 

 

Millaisia haasteita hankintaketjun vastuullisuuden varmistamiseen liittyy? 

 

Hankintaketjun vastuullisuuden varmistamisen haasteet liittyvät pääsääntöisesti globaalien 

hankintaketjujen vastuullisuuden hallintaan, jäljitettävyyteen ja eroihin vastuullisuuden 

ymmärtämisessä ostajaorganisaation ja toimittajan välillä. Keskon kohdalla ilmeni ongelmia 
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vastuullisuuden hallinnassa ja työskentelyolosuhteiden kehittämisessä globaalissa verkostossa. 

Hallintaa helpottaakseen yritys on osallisena BSCI ja BEPI -aloitteissa, mitä Cramerin (2008) 

ajatukset tukevat. Robertsin (2003) näkemys aloitteiden hajanaisesta vastaanotosta näkyi myös 

empiriaosuuden tuloksissa, sillä kaikista tutkituista yrityksistä ainoastaan yksi hyödynsi niiden 

apua. Hallinnan vaikeuden ja oletettavasti resurssien puutteen vuoksi tutkituissa 

suomalaisyrityksissä keskitytäänkin pääasiassa riskimaiden toimittajien ja strategisten 

toimittajien valvontaan Cramerin (2008) ajatuksia mukaillen. Tapa kuitenkin jättää osan 

toimittajista tarkastelun ulkopuolelle ja lisää riskiä vastuullisuusrikkomuksiin. Kesko mainitsee 

tiedottomuuden joidenkin tuontituotteiden alkuperämaista ja Neste täsmällisen jäljitettävyyteen 

liittyvistä ongelmista.  

 

Tutkimuksessa nousee myös esille, että vastuullinen hankinta on uusi kehityssuunta tietyillä 

alueilla, mikä vaikeuttaa vastuullisuuden varmistamista. Löydös vastaa Cramerin (2008) ja 

Jiangin (2009) ajatuksia länsimaiden ja Aasian kulttuurieroista, sekä toimittajien kapasiteetin 

heikkoudesta. Esimerkiksi Stora Enson hankintaketjussa vastuullisuuden toteuttamista 

vaikeutti tiettyjen alueiden toimittajien ymmärtämättömyys ja epätietoisuus vastuullisuudesta, 

sen vaatimuksista ja auditoinneista, mikä johtaa Brammerin et al. (2011) mukaan eettisen 

ohjeiston tehottomuuteen ja saattaa aiheuttaa negatiivisia seurauksia. Brammerin et al. (2011) 

mukaan yksi suurimmista ongelmista on ristiriita korkeiden vastuullisuusvaatimusten ja 

tosielämän tilanteen välillä, jossa ostot tapahtuvat suurelta osin riskimaiden toimittajilta, joilla 

ei ole tarvittavaa kapasiteettia vaatimusten kohtaamiseen. Tutkimuksen tuloksista voidaan 

nähdä epäsuoraa viittausta tähän näkemykseen, esimerkiksi Stora Enson toimittajien 

epätietoisuus ja Keskon hyödyntämä BSCI-aloitteen kapasiteetin rakennustoimet viittaavat 

siihen, että toimittajilla ei ole aina resursseja kohdata yritysten vaatimuksia. 

 

Miten yritykset voivat varmistaa hankintaketjun vastuullisuuden? 

 
Yritykset voivat varmistaa hankintaketjun vastuullisuuden ottamalla huomioon kaikki 

vastuullisuuden osa-alueet, eli sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen ulottuvuuden. 

Vastuullisuuden on lisäksi oltava osa yrityksen liiketoimintastrategiaa, sekä näkyä sen 

jokapäiväisissä toimintatavoissa. Yritykset voivat varmistaa vastuullisuutta seuraamalla yleisiä 

kansainvälisiä säännöksiä ja periaatteita, sekä integroimalla ne omaan eettiseen ohjeistoon, 

jotka määrittävät suurelta osin myös toimittajille asetetut vaatimukset. Vastuullisuudessa on 
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myös huomioitava sidosryhmien esittämät tarpeet ja huolenaiheet, mikä on tärkeää arvon 

luomisessa. 

 

Hankintaketjun vastuullisuuden varmistamisen lähtöpisteenä toimii vastuullisuusvaatimusten 

ja linjausten asettaminen ostohenkilöstölle ja toimittajille eettistä ohjesääntöä ja sertifikaatteja 

hyödyntäen. Vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi toimittajia auditoidaan ja 

vastuullisuussuoriutumista seurataan jatkuvalla arvioinnilla monitorointi- ja 

riskinhallintamenetelmiä käyttäen. Vastuullisuuden kehittäminen yhteistyön ja koulutuksen 

avulla on merkittävässä roolissa henkilöstön ja toimittajien sitouttamisessa vastuullisiin 

toimintatapoihin, sekä hankintaketjun vastuullisuuden edistämisessä. 

 

Vastuullisen hankintaketjun varmistamisessa on myös otettava huomioon mahdolliset siihen 

liittyvät haasteet. Yritysten on huomioitava kulttuuriset ja alueelliset erot toimittajien 

valinnassa, sekä pidettävä huolta, että toimittajat ymmärtävät asetetut vastuullisuus-

vaatimukset. Raaka-aineiden jäljitettävyys on myös tärkeä huomion aihe, mitä voidaan kehittää 

riskinhallintamenetelmiä hyödyntäen. Ristiriita korkeiden vastuullisuusvaatimusten ja heikon 

kapasiteetin toimittajilta hankkimisen välillä on huomioitava; yritysten tulisi kehittää 

vastuullisuutta yhdessä toimittajien kanssa, jotta vastuullisuusvaatimuksiin voidaan vastata. 

Haasteiden huomioimisella vastuullisuutta voidaan varmistaa parhaalla mahdollisella tavalla ja 

kaikki osapuolet voivat osallistua vastuullisuuden toteuttamiseen hankintaketjussa.  

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus, rajoitukset ja mahdolliset jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessa on otettava huomioon, että kaikkien yritysten 

vastuullisuusraportit on toteutettu GRI-ohjeiston mukaisesti. Tämä lisää tutkimuksen 

luotettavuutta. Yritysten vastuullisuusaiheiden painotuksessa ja raportoinnissa on kuitenkin 

löydettävissä eroja, mikä toisaalta on vaikeuttanut tutkimuksen tekemistä. Kaikkien 

aihealueiden kohdalla vastuullisuusraportointi ei ole ollut yhtenevää, minkä takia on 

hyödynnetty muuta yritysten julkaisemaa materiaalia. Lisäksi on huomioitava, että 

tutkimusaineiston sisältö ei välttämättä kerro kaikkea yritysten vastuullisuuden varmistamisen 

käytänteistä. Huomioon on otettava myös tutkimuksen laatijan tulkinnallisuus. Tutkimusta ei 

voida yleistää koskemaan kaikkia suomalaisia yrityksiä, mutta tuloksena on kuitenkin saatu 
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ajankohtainen ja suuntaa antava kuva suomalaisyritysten raportoimista vastuullisen hankinnan 

varmistamisen käytänteistä. 

 

Vastuullinen hankinta on nuori tutkimusala, joka tarjoaa paljon mielenkiintoisia 

tutkimusmahdollisuuksia. Tutkimusten tulosten perusteella jatkossa olisi mielenkiintoista 

tutkia vastuullisuuden varmistamisen käytänteitä syvällisemmin. Vastuullisuuden 

varmistamisen haasteisiin liittyen olisi kiinnostavaa tutkia korkeiden vastuullisuusvaatimusten 

ja globaalin hankinnan luonteen välistä suhdetta syvällisemmin. Aihetta voitaisiin tutkia myös 

yleistettävämmällä laajuudella, esimerkiksi tutkien suurempaa yritysjoukkoa Suomessa. Näin 

voitaisiin saada selkeämpi ja kattavampi kuva suomalaisyritysten käyttämistä vastuullisuuden 

varmistamisen käytänteistä. 
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