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The aim of this bachelor's thesis is to find out how a construction company takes life-cycle
assessment into account as part of a procurement activity. Life-cycle assessment has become
a competitive advantage function in companies' procurement activities by taking environmental impacts into account and reducing costs. To achieve this goal, the thesis analyzes the interviews collected from the case company. The analysis is supported by previous studies and
the literature.
The thesis has been implemented as a qualitative study. The data acquisition strategy has used
case studies and semi-structured interviews as a data collection method. Interviews were collected from five employees of the case company's procurement unit. The theoretical framework of the thesis deals with the theories of corporate social responsibility, the purchasing
process and life-cycle assessment.
The results of the study show that the life cycle of material procurement and services is considered in support of the purchase process implemented by the target company. Based on the
interviewees' reports, there are differences in the definitions of responsibility, purchasing process and life cycle. Based on the differences and a more common approach, there is a need
for training in the case company related to the above-mentioned activities.
The conclusion of the thesis is that there is no life-cycle assessment in use in the case company. The company has a life cycle approach, which, however, cannot achieve the same benefits as life-cycle assessment. By integrating life-cycle assessment into the purchasing process,
the case company could gain a competitive advantage through a more consistent quality of
assets, consideration of environmental impacts and lower total costs.
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1. Johdanto
Vastuullisuus, sen tutkiminen ja käytäntöön implementointi on ollut tasaisessa kasvussa viime
vuosina. Vastuullisuuteen pyrkivät yritykset tehostavat suorituskykyään seuraamalla kestävän
kehityksen mukaisia käytänteitä. (Beske ja Seuring, 2014) Rio De Janeirossa 1992 järjestetyn
YK:n huippukokouksen jälkeen vastuullisuudesta tuli globaalimpi tavoite organisaatioilla ympäri maailmaa (Varma, Wadhwa ja Deshmukh, 2006). Siksi toimitusketjut tai verkostot kilpailevat keskenään kilpailuedun saavuttamisesta (Gold, Seuring ja Beske, 2009). Organisaatioiden
on tärkeää ottaa vastuu toimitusketjujen jokaisesta tasosta, sillä vastuullisen hankintatoimen
tärkeys näkyy kilpailuetuna markkinoilla. Vastuu organisaatioissa täytyy ulottua tuotteisiin,
prosesseihin ja yhteistyöhön, minkä ympärille sosiaalisen ja ympäristöystävällisen näkökulman yhdistämisen tuloksena organisaation hankintatoimessa voidaan toimia vastuullisesti.
(Ashby, Leat, ja Hudson-Smith, 2012)
Vuonna 1992 YK:n huippukokouksessa tuotteen elinkaaren oli havaittu olevan tärkeä osa puhuttaessa kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta (Klöpffer ja Grahl, 2014, 358). Rakentamisessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota energian kulutukseen ja materiaalien käyttämiseen (Buyle, Braet & Audenaert, 2013). Elinkaariarvioinnin tuloksena tuotteen vastuullisuus otetaan myös huomioon (Klöpffer ja Grahl, 2014, 1). Tämä kandidaatintutkielma tulee
keskittymään elinkaariarviointiin, sekä siihen, miten se huomioidaan rakennusyrityksen hankintatoimessa. Elinkaariarvioinnilla on tärkeä rooli rakennuksien ja kaupunkiympäristöjen rakentamisen vastuullisuudessa sekä ympäristöystävällisyydessä. (Goldstein ja Rasmussen,
2017) Organisaatiot ovat täydessä vastuussa tuotteen elinkaaresta, eikä vastuu lopu esimerkiksi rakennusalalla materiaalien asentamiseen tai kohteen luovuttamiseen (Hedstrom, 2018).
Aiheena elinkaariarviointi on tällä hetkellä ajankohtainen, koska siinä tarkastellaan tuotteen
elinkaarta raaka-aineen hankinnasta tuotantoon, käyttöön ja hävittämiseen asti. Ajankohtaista on myös elinkaaren aikana syntyvien jätteiden ja energiankulutuksen minimointi. Läpikäymällä tutkielman kohdeyrityksen hankintatoimea ja yhdistämällä se ostajien haastatteluihin, työn oletetaan antavan hyvä kuva siitä, mitä kohdeyritys voisi tehdä parantaakseen aikaisemmin mainittua kilpailuetua. Huomionarvoista on myös elinkaariarvioinnin tason määrittäminen kohdeyrityksessä sekä siihen paneutuminen, siinä toivossa, että kohdeyrityksessä tehtäisiin säästöjä tai vielä ympäristöystävällisempiä valintoja.
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1.1 Aiempi tutkimus ja kirjallisuus
Rakennusalalta löytyy monipuolista kansainvälistä tutkimusta länsimaista ja kehittyvistä
maista. Tutkimuksia on tehty vastuullisten materiaalien valitsemisesta (Govindan, Madan
Shankar ja Kannan, 2016) Euroopassa tapahtuvaan rekrytointiin asti (Fellini, Ferro ja Fullin,
2007). Rakennusala on yksi maailman suurimmista työllistäjistä, se työllistää seitsemän prosenttia työikäisistä. Rakennusalalla käytetään vuodessa 10 biljoonaa dollaria erilaisiin hyödykkeisiin, palveluihin ja tuotteisiin. (McKinsey, 2017) Tämän takia voidaan todeta alaan liittyvien
tutkimuksien kattavan monipuolisesti erilaisia näkökulmia.
Viimeisen vuosikymmenen aikana vastuullinen hankintatoimi on ollut yksi tekijä, joka ottaa
huomioon sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökulmat organisaatioissa. Vastuullisuuden
merkityksen lisääntyessä yritykset ovat huomioineet elinkaariarvioinnin osana vastuullista
hankintatoimea. Tutkimuksia, jotka perustuvat ISO 14040 standardiin, elinkaariarviointiin, on
tehty eri aloilla useita. (Ruiz-Méndez ja Güereca, 2019) Esimerkiksi Afrikassa on vuonna 2019
tutkittu toimenpiteitä, joiden avulla elinkaariarviointi saadaan implementoitua rakennusalaan
tavoitteena edistää vastuullista rakentamista (Kwofie, Aigbavboa ja Thwala, 2019).
Kovin montaa tutkimusta ei ole suoritettu, jossa tutkitaan elinkaariarvioinnin huomioimista
osana hankintoja ja tuotteiden valintaa organisaatiossa. Yksi kyseisistä on kuitenkin RuizMéndezin ja Güerecan (2019) tutkimus elinkaariarvioinnin tekemisestä toimitusketjussa tuotteiden ympäristövaikutusten huomioimiseksi. Artikkelissaan he toteavat, että tuloksien perusteella standardoidun elinkaariarviointityökalun muodostaminen olisi välttämätöntä, minkä
seurauksena yritykset voisivat arvioida tuotteidensa ympäristövaikutuksia (Ruiz-Méndez ja
Güereca, 2019). Toisessa tämän tutkielman aihetta sivuavassa tutkimuksessa Varnäs, Balfors
ja Faith-Ell (2009) tutkivat ympäristön huomioimista rakennussopimuksissa. Tutkimuksessaan
he keskustelivat, että tulevaisuudessa tutkimukset voisivat tutkia ympäristövaatimuksia ja miten niitä voidaan monitoroida. Kolmannessa tätä tutkimusta sivuavassa artikkelissa Buyle,
Braet ja Audenaert (2013) tutkivat elinkaariarviointia rakennusalalla. Kyseisen tutkielman johtopäätöksissä kuvataan tarvetta olla tietoinen tuotteiden ja palveluiden ekologisista vaikutuksista kestävän yhteiskunnan luomiseksi (Buyle, Braet ja Audenaert, 2013). Näiden artikkeleiden valossa, tämän tutkielman on tarkoitus tarkastella miten kohdeyritys huomioi elinkaariarvioinnin ja sitä tukevat toiminnot hankintatoimessa.
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Tutkielma rajataan koskemaan rakennusyritystä, jonka pääasiallinen toiminta on materiaalihankinnat. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten rakennusyrityksessä määritellään elinkaariarviointi. Tarkoituksena on tarkastella elinkaariarvioinnin määrittelyn kautta mahdollisia
ongelmia ja poistaa niitä sekä parantaa hankintayksikön ympäristökustannuksien huomioimista ja vähentää kustannuksia. Tutkielman toivottuna lopputuloksena olisi kohdeyrityksen
henkilöstön suhtautumisen ja toimintojen muokkaaminen siten, että hyödykkeiden ympäristöystävällisyys huomioidaan pitämällä kuitenkin kustannukset alhaisina.
Tutkimuskysymyksen tarkasteluun päädyttiin aiemman tutkimuksen ja kirjallisuuden avulla.
Buylen, Braetin ja Audenaertin (2013) tutkimuksesta käy ilmi, että rakennusalalla tuotetaan
ympäristölle haitallisia vaikutuksia mihin tulisi puuttua. Tähän voitaisiin vaikuttaa ottamalla
huomioon ympäristönäkökulmat elinkaariarvioinnin avulla ostettaessa tuotteita tai palveluita.
Tällä tavoin organisaatioiden ympäristönsuojelu ohjaa myös toimittajia ympäristöystävällisempiin valintoihin. (Varnäs, Balfors ja Faith-Ell, 2009) Tästä syystä tutkimusongelmana ja tutkielman päätutkimuskysymyksenä on tarkastella, miten elinkaariarviointi huomioidaan rakennusyrityksen hankintatoimessa. Merkityksen tarkastelua pyritään pohjustamaan kahdella sitä
tukevalla alatutkimuskysymyksellä. Kyseisten tutkimuskysymyksien on tarkoitus antaa hyvä
kuva elinkaariarviointia tukevista toimista hankintatoimessa.
Tavoitteen saavuttamiseksi tutkimuksen päätutkimuskysymys on:
Miten rakennusyritys huomioi elinkaariarvioinnin hankintatoimessa?
Ja sitä tukevat tutkimuksen alakysymykset:
Miten rakennusyrityksen hankintatoimessa määritellään vastuullisuus?
Miten rakennusyrityksen hankintatoimessa määritellään ostoprosessi?

1.3 Tutkimuksen rajaus
Tutkittavana kohteena tutkielmassa on suomalainen rakennusyritys ja sen hankintayksikkö.
Toimialana toimii rakennusala ja erityisesti työssä tarkastellaan yrityksen varastoon hankittavia materiaaleja sekä tuotteita. Tutkimuksen rajaukset ovat tapaustutkimuksessa (case study)
selkeät, koska käsittelyssä on vain yksi kohdeyritys. Maantieteellinen rajaus on kohdeyrityksen
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pääkonttori, joka toimii pääkaupunkiseudulla. Kohdeyrityksellä ei ole toimintaa Suomen ulkopuolella, minkä takia emme voi tarkastella muita maantieteellisiä alueita. Työ rajataan ajallisesti vuoden 2020 syksyyn tekemällä kohdeyrityksessä haastatteluja, koska elinkaariarvioinnin
tekemisestä ei ole kohdeyrityksessä dataa. Hankintayksikkö työllistää viisi henkilöä, joiden toimintaan työ rajataan. Hankintayksikön ohella toimivat arkkitehtuuri ja suunnittelu, mutta niiden kohdalla tuotteiden elinkaarien huomioiminen tulee hankintayksikön johtajan toimesta.
Tämän takia työ rajataan hankintayksikön toimintaan. Hankintayksikön pääasiallinen toiminta
keskittyy korjausrakentamisen ja erilaisten projektien materiaalihankintoihin. Kuitenkin projektiluontoisen työn takia tutkielmassa tarkastellaan hankintayksikön yleistä toimintaa koskien tuotteiden vastuullisuutta, ostoprosessia ja elinkaaria.
Tutkielman teoreettinen viitekehys on rajattu elinkaariarvioinnin, yrityksen yhteiskuntavastuun ja ostoprosessin teorioihin. Kyseiset teoriat täydentävät toisiaan, koska elinkaariarviointi
voidaan ottaa osaksi ostoprosessia ja vastuullisuus voidaan huomioida molemmissa. Tutkielman teoreettinen viitekehys on myös rajattu koskemaan vain teoriaa eikä sitä vielä integroida
kohdeyrityksen toimintaan. Huomionarvoista on kuitenkin, että teoreettisen viitekehyksen viimeinen luku käsittelee teorioita synteesinä.

1.4 Työn rakenne
Kandidaatintutkielman rakenne koostuu kuudesta pääluvusta. Ensimmäinen pääluku on tutkielman johdanto. Se aloitetaan käymällä läpi tutkimuksen taustaa. Luvussa esitellään tutkimuksen taustan lisäksi tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset, tutkimuksen rajaus, aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta ja kirjallisuutta sekä tutkielman keskeisimmät käsitteet.
Toinen pääluku sisältää kandidaatintutkielman toimialakohtaisen kuvauksen. Kolmannessa
pääluvussa esitellään tutkielman teoreettinen viitekehys. Siinä käydään läpi yrityksen yhteiskuntavastuun, ostoprosessin ja elinkaariarvioinnin teoriat sekä näiden teorioiden integroiva
kappale. Neljäs pääluku käsittelee tutkielmassa käytettyä tutkimusmenetelmää, tapaustutkimusta (case study). Lisäksi siinä käsitellään tutkimusaineistoa, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmää. Viidennessä pääluvussa käsitellään tutkimustuloksia, joita on analysoitu aineiston
ja aikaisemman kirjallisuuden sekä tutkimuksien pohjalta. Tutkimustuloksien sekä työn aiempien lukujen perusteella tehdyt johtopäätökset käsitellään tutkielman kuudennessa pääluvussa.
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1.5 Keskeiset käsitteet
Tässä luvussa on tarkoituksena käsitellä tutkielman keskeiset avainkäsitteet. Tavoitteena on
muodostaa lukijalle selkeä käsitys tutkielmassa käytettävistä käsitteistä. Tällä tavoin voidaan
helpottaa tutkielman lukemista samalla luoden siitä johdonmukaisemman lukijalle.
Elinkaari (Life Cycle)
Elinkaarella tarkoitetaan tuotteen raaka-aineen hankinnasta tuotteen hylkäämiseen asti ulottuvaa kaarta.
Elinkaariarviointi (Life-Cycle Assesment, LCA)
Elinkaariarviointi on menetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana syntyviä ympäristövaikutuksia ja kustannuksia. Elinkaariarvioinnin avulla vaikutuksia voidaan analysoida ja arvioida.
Hankintatoimi (Procurement)
Hankintatoimella tarkoitetaan prosessia, minkä aikana tapahtuu ehtojen löytäminen ja hyväksyminen sekä palveluiden tai tavaroiden hankkiminen ulkoisesta lähteestä (toimittaja) tarjouskilpailun tai kilpailuttamisen kautta.
Ostoprosessi (Purchasing Process)
Ostoprosessilla tarkoitetaan yrityksen kuuden eri vaiheen suorittamista hankittavan tuotteen
ympärillä. Tässä tutkielmassa käytetään lineaarista ostoprosessia, johon kuuluu: tarpeen määrittely, toimittaja valinta, sopimusehdot, tilauksien lähettäminen, nopeuttaminen ja arviointi
sekä seuranta ja arviointi.
Toimittaja (Supplier)
Toimittajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka tarjoaa tuotetta tai palvelua toiselle
henkilölle tai organisaatiolle.
Vastuullisuus (Sustainability, Corporate Social Responsibility, CSR)
Tässä tutkielmassa vastuullisuuden määritelmä on erilainen, yrityslähtöinen, näkemys. Vastuullisuus yhdistetään käsitteeseen yrityksen yhteiskuntavastuu, mikä sisältää neljä eri vastuuta; taloudellinen, laillinen, eettinen ja sosiaalinen. Näitä vastuita toteuttamalla yritys toimii
vastuullisesti.
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2. Toimialakohtainen kuvaus
Tässä pääluvussa käsitellään rakennusalaa yleisellä tasolla sekä tutkitaan hieman tarkemmin
Euroopan rakennusalaa ja siihen liittyviä tunnuslukuja. Tarkoituksena on myös tarkastella Suomen rakennusalaa sekä siihen liittyviä tunnuslukuja. Näiden seurauksena lukijalle muodostuu
yleinen käsitys rakennusalasta ja kohdeyrityksen toimintaympäristöstä. Rakennusalaan luetellaan kuuluvaksi rakennuksien sekä maa- ja vesirakennustöiden yleinen ja erityinen rakentaminen. Näihin kuuluu uusiorakentaminen, korjaaminen, lisäykset sekä muutokset. Näiden lisäksi
rakennusalaan luetaan kuuluvaksi rakenteiden pystyttäminen työmaille sekä tilapäinen rakentaminen. (Statista, 2020)
Euroopassa rakennusalan yhtiöitä vuonna 2019 oli 1,388 miljoonaa, joiden tulot olivat 1937
miljardia euroa. Eurooppalaiset yhtiöt työllistivät 13,82 miljoonaa ihmistä, joiden vuotuinen
keskitulo oli 23648 euroa yhtä työntekijää kohden. Eurooppalaiset rakennusalan yhtiöt veivät
99,2 miljardilla eurolla ulkomaille tavaroita ja palveluita vuonna 2018, mikä oli enemmän kuin
Yhdysvallat, Australia ja Oseania, Aasia sekä Afrikka yhteensä. (Statista, 2020)

Rakennusala Euroopassa (miljoonissa)
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Kuvio 1, Rakennusala Euroopassa (miljoonissa) (Statista 2020)
Euroopassa rakennusalan tulojen odotetaan nousevan 1,9 prosentilla vuodessa vuoteen 2024
asti tehdyssä ennusteessa. Keskimääräinen bruttokäyttöaste, joka vastaa bruttoylijäämän
osuutta liikevaihdosta, oli Euroopassa rakennusalalla vuonna 2019 alhaisempi kuin muilla
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aloilla. Nouseva trendi Euroopan rakennusalalla on älykoti sektori, minkä odotetaan kasvavan
vuodesta 2019 vuoteen 2023 mennessä 15,7 prosentilla. Toinen pidemmällä aikavälillä vaikuttava trendi on ennustettu olevan prosessien automatisointi. Vuoteen 2030 mennessä oletetaan ongelmanratkaisun ja reagoivien toimien sekä fyysisen työn olevan automatisoituja. Huomionarvoista on, että verrattuna Suomeen Itä-Euroopan maiden rakennusalan yhtiöt ovat
suuremmalla todennäköisyydellä tulevaisuudessa automatisoituja. Tämä johtuu siitä, että teollinen tuotanto on suurempaa Itä-Euroopassa ja Suomessa on korkeampi koulutusaste, jolloin on epätodennäköisempää, että automatisointi tapahtuisi vuoteen 2030 mennessä Suomessa. (Statista, 2020)
Suomessa vuonna 2016 rakennusalan yhtiöitä oli 40891 (Statista, 2018a), joiden liikevaihto
samana vuonna oli 32,8 miljardia euroa (Statista, 2018b). Suomessa rakennusala työllisti
166207 ihmistä vuonna 2016 (Statista, 2019a), ja henkilöstökustannukset olivat 7,37 miljardia
euroa (Statista, 2019b), mikä on arviolta 44325 tuhatta euroa yhtä työntekijää kohden. Suomessa vuonna 2018 rakennettiin 39,6 miljoonaa neliömetriä rakennuksia. Näistä suurimpana
olivat asuinrakennukset sekä teollisuusrakennukset ja varastot, joita rakennettiin yli 10 miljoonaa neliömetriä. (Statista, 2019c)

Rakennusala Suomessa 2010 ja 2016 (tuhansissa)
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Kuvio 2, Rakennusala Suomessa 2010 ja 2016 (tuhansissa) (Statista 2018a, 2018b,
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3. Teoreettinen viitekehys
Tässä pääluvussa käsitellään tämän tutkielman teoreettista viitekehystä. Teoreettiseen viitekehykseen sisältyy yrityksen yhteiskuntavastuu, ostoprosessi ja elinkaariarviointi. Viimeisessä
luvussa käsitellään teorioiden välisiä suhteita synteesinä. Tarkoituksena on tuottaa lukijalle
ymmärrettävä kokonaisuus teorioista, joiden avulla tehdään empiirinen tutkimus sekä analyysi ja johtopäätökset.

3.1 Yrityksen yhteiskuntavastuu
Organisaatioiden vastuullisuus on ollut jo pidemmän aikaan esillä ja sen ympärille on kehitelty
erilaisia teorioita, joita hyödyntämällä organisaatiot voivat saavuttaa kilpailuedun. Mainittakoon kuitenkin, että vastuullisen hankintatoimen käsitteen ympärillä on ollut myös keskustelua siitä, että tällä hetkellä termiä vastuullisuus on saatettu käyttää liian herkästi. (Ashby, Leat,
ja Hudson-Smith, 2012) Kolme yleistä teoriaa organisaatioiden vastuullisuudesta ovat TBL (Triple Bottom Line), NRBV (Natural-Resource Based View) ja CSR (Corporate Social Responsibility). Näiden teorioiden keskeisin tavoite on saavuttaa kilpailuetu huomioimalla organisaation
vastuullinen toiminta ja sen parantaminen.
Tässä kandidaatintutkielmassa keskitytään yrityksen yhteiskuntavastuuseen (Corporate Social
Responsibility, CSR), koska se tukee lineaarista ostoprosessia tekemällä siitä vastuullisemman
organisaatiolle, toimittajille ja sidosryhmille. Käsite yrityksen yhteiskuntavastuu on ollut jo
1960-luvulta asti käytössä (Carroll, 1991). Yrityksen yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan organisaation kykyä luoda vastuullista kannattavuutta ottamalla huomioon erilaiset sidosryhmät,
kuten asiakkaat, työntekijät, yhteiskunta sekä ympäristö ja sen sidosryhmät. Tunnetun yrityksen yhteiskuntavastuu-pyramidikuvion idean kehitti Archie Carroll vuonna 1991, joka esitellään kuvassa 1. (Kuva 1; Weele, 2014, 311; Carroll, 1991) Carroll esittää teoriassaan neljä erilaista näkökulmaa, jotka huomioimalla organisaatiot voivat saavuttaa edellä mainitun kilpailuedun.

Kuva 1, Yrityksen yhteiskuntavastuu pyramidikuvio (Carroll, 1991)
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Ensimmäinen näkökulma, joka on aikaisemmin mainitun pyramidin pohja, on taloudellinen
vastuu. Kaikilla aloilla taloudelliset vastuut liittyvät voittojen maksimointiin, toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen ja kilpailuedun saavuttamiseen (Carroll, 1991). Taloudelliset instituutit ovat kestäviä, jos ne saavat jatkuvia voittoja (Kessler, 2013). Siksi kaikki muut kolme näkökulmaa perustuvat taloudelliseen vastuuseen (Carroll, 1991). Pyramidin toinen näkökulma on
laillinen vastuu. Laillisella vastuulla tarkoitetaan lakien mukaista organisaation reilua toimintaa, joka on taloudellisen vastuun kanssa vapaiden markkinoiden perustana. (Carroll, 1991)
Rakennusalalla tämä näkyy esimerkiksi harmaan talouden torjumisessa sekä erilaisten standardien ja määräyksien mukaisena toimintana. Yhteiskunta myös odottaa yrityksien toimivan
laillisesti lakipykälien ja määräyksien mukaisesti, samalla tavalla kuin se odottaa yrityksien toimivan taloudellisen vastuun mukaisesti (Kessler, 2013).
Kolmantena näkökulmana on eettinen vastuu, jonka Carroll (1991) on kuvaillut velvollisuudeksi toimia oikein, oikeudenmukaisesti ja reilusti, harmeja välttäen. Eettisen vastuun tarkoituksena on noudattaa yhteiskunnan odotuksia, joita taloudellinen tai laillinen vastuu ei ota
huomioon (Carroll, 1991). Rakennusalalla tämä näkyy esimerkiksi työmailla epäkohtiin puuttumisena. Kessler (2013) toteaa, että useat lait ovat puutteellisia, ja siksi yhteiskunta odottaa
organisaatioilta ja yritysjohdoilta vastuullisuutta. Vastuun odotetaan myös jatkuvan yli näiden
odotuksien, jolloin yrityksien sidosryhmien odotukset otetaan huomioon ja niistä ollaan vastuussa (Carroll, 2016). Neljäs näkökulma, sosiaalinen vastuu, sitoo edelliset näkökulmat yhteen. Tämän seurauksena organisaatioiden teot ottavat yhteiskunnan huomioon. Sosiaalisen
ja eettisen vastuun erona on, että eettinen vastuu on yhteiskunnan kannalta odotettu. Sosiaaliseen vastuuseen Carroll (1991) kuvailee kuuluvan yrityksien hyväntekeväisyyden, joka on
toivottua mutta ei odotettua. Sosiaalisten vastuiden mukainen toiminta lisää yrityksien hyvää
mainetta, vaikka kyseinen toiminta ei aina olisikaan organisaation toiveiden mukaista. (Carroll,
2016) On myös usein ajateltu, että strateginen hyväntekeväisyys, mikä auttaa yhteiskuntaa
auttaa myös yritystä (Kessler, 2013). Rakennusalalla sosiaalinen vastuu näkyy esimerkiksi kestävässä rakentamisessa. Yhteiskunta toivoo organisaatioilta hyväntekeväisyyslahjoituksia,
mutta ei pidä sitä epäeettisenä, jos ne eivät niitä jaa. Sosiaalinen vastuu on kuitenkin organisaatioiden tärkeimpiä vastuita kilpailuetua ajatellen. (Carroll, 2016)
Yrityksen yhteiskuntavastuu-pyramidikuvion heikkoutena ovat ristiriidat, joita taloudellinen
vastuu luo yrityksen omistajille ja osakkeenomistajille. Lyhyellä aikavälillä lailliset-, eettiset- ja
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sosiaaliset vastuut luovat ristiriitoja, koska ne näyttävät vaikuttavan heikentävästi tuottavuuteen, mikä on ristiriidassa osakkeenomistajien tai omistajien tuotto-odotusten kanssa. Organisaatiot voivat laskea resursseja näihin vastuisiin muita sidosryhmiä ensisijaisesti ajatellen,
huomioiden samalla omistajat ja osakkeenomistajat, luomalla pitkän aikavälin strategioita.
(Carroll, 2016) Mainittuihin vastuisiin liittyen resurssien vähentäminen heikentää kannattavuutta. Kuitenkin perinteinen ajatus on poistumassa jo jonkin aikaa vallinneen näkemyksen
tieltä, että sosiaalisen toiminnan avulla voidaan kasvattaa kannattavuutta ja yritysten tulisi
hakeutua tällaisiin tilanteisiin. (Carroll 2016) Yrityksen yhteiskuntavastuukäsitettä on kritisoitu
liian laajaksi ja epämääräiseksi. Näin organisaatioille muodostuu enemmän kysymyksiä kuin
vastauksia (Marcel, 2003).
Yrityksen yhteiskuntavastuun tarkoituksena on katsoa organisaation toimintaa kaikkien vastuiden kautta yhtenäisenä kokonaisuutena eikä yksittäisinä osina. Yrityksen yhteiskuntavastuu
edellyttää huomioimaan kaikki edellä käydyt vastuut, joiden avulla se voi luoda kannattavuutta ja kilpailuetua. Yhtenäisenä kokonaisuutena yrityksen yhteiskuntavastuu huomioi eri
vastuillaan kaikki sidosryhmät ja vastuullisuuden velvoittamana saa organisaatiot tekemään
päätöksiä, jotka ottavat huomioon myös tulevat sukupolvet. (Carroll, 2016)

3.2 Ostoprosessi
Bäckstrand, Suurmond, van Raaij ja Chen (2019) määrittelevät ostoprosessi-mallin olevan visuaalinen esitys aktiviteeteista, jotka määrittelevät ostamisen ja toimitusten hallinnan. Mallien avulla yritykset voivat standardisoida sekä monitoroida ja kontrolloida ostojaan. Ostoprosessiin liitettyjä malleja on kehitelty 1970-luvulta asti, jolloin ensimmäinen ostopäätösmalli
kehitettiin. Myöhemmin on kehitelty seuraavia malleja: lineaarinen ostoprosessi, strateginen
ostoprosessi, syklinen ostoprosessi sekä hybridi lineaarissyklinen ostoprosessi. (Bäckstrand et
al. 2019)
Tässä kandidaatintutkielmassa on käytetty lineaarista ostoprosessi-mallia sen yksinkertaisuuden ja suosion takia. Yleisin lineaarinen ostoprosessi-malli on muotoiltu Weelen esittelemän
mallin mukaiseksi (Bäckstrand et al. 2019). Weele (2014, 8) ehdottaa lineaarisen ostoprosessin
olevan yhdistelmä kuudesta askeleesta, jotka jakautuvat taktiseen ja operationaaliseen osaan,
kuten kuvasta 2 nähdään (Kuva 2). Weele (2014, 28–32) määrittelee ostoprosessin olevan ulkoisten resurssien hallitsemista niin, että kaikki yrityksen ostamat tuotteet, palvelut, tietotaito

11
ja mahdollisuudet, jotka ovat välttämättömiä yrityksen ydin- ja sivutoimintojen ylläpitämiseksi
sekä tukemiseksi, ovat tuettuja parhaalla mahdollisella tavalla.
Operationaalinen osa

Taktinen osa
Tarpeen
tunnistaminen

Toimittaja
valinta

Sopimusehdot

Tilauksien
lähettäminen

Nopeuttaminen
ja arviointi

Seuranta ja
arviointi

Kuva 2, Lineaarinen ostoprosessi (Weele, 2014, 8)
Mallin ensimmäisessä osassa, tarpeen tunnistaminen, yrityksellä on edessään ”tee-tai-osta”
päätös. Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan ostopäätöstä, koska case yritys ei itse
valmista tuotteitaan. Ostopäätöksen tehdessään yrityksen täytyy määrittää tuotteen tarpeet
ja tekniset tiedot. (Weele, 2014, 32–33) Tuotteen määrittelyn jälkeen yritys siirtyy taktisessa
osassa seuraavaan kohtaan: toimittajan valinta. Ennen toimittajan valintaa yrityksen täytyy
ensin määrittää, minkälaisia kriteereitä toimittajan valintaan liittyy. Tämän jälkeen seuraa tarjouskilpailu ja tarjousten analysointi. Valittuaan yhden tai useamman toimittajan, yritys voi
edetä taktisen osan viimeiseen kohtaan: sopimusehdot. (Weele, 2014, 33–41)
Sopimusta tehtäessä sopimuksen sisältö yleensä määritellään kyseessä olevan tuotteen tai
projektin sekä toimialan mukaan. Sopimuksessa määritellyt sopimusehdot vaihtelevat sopimuksien välillä, koska organisaatioiden ostopolitiikka tai tuotteen valmistustapa voi muuttua
ajan kuluessa. Sopimusten allekirjoittamisen jälkeen ostoprosessissa liikutaan operationaaliseen osaan: tilauksien lähettäminen. Yleensä tilaukset varasto tai tuotantohyödykkeille lähtevät automaattisesti eteenpäin organisaatioiden Material Resource Planning (MRP) -järjestelmien kautta. Järjestelmiin voidaan asettaa tilauspiste eli hälytysraja. Kun varastossa olevan
tuotteen määrä saavuttaa tilauspisteen, niin järjestelmä hälyttää, että kyseinen hyödyke on
loppumassa, jolloin hyödykettä pitää tilata lisää. Organisaatioissa ostajat yleisesti lähettävät
kyseiset tilaukset joko järjestelmän kautta tai manuaalisesti sähköpostilla. Kehittyneimmät
MRP-järjestelmät lähettävät tilaukset automaattisesti hyödykkeiden määrän laskiessa asetettuun tilauspisteeseen. (Weele, 2014, 35–41)
Ostoprosessin viides ja kuudes vaihe, nopeuttaminen ja arviointi sekä seuranta ja arviointi,
pyörivät käytännössä samanaikaisesti. Näiden vaiheiden tarkoituksena on tarkastella toimittajan suoritusta tallentamalla toimituksen dokumentit yhdessä ostotilauksen ja laskun kanssa
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järjestelmään, jolloin niitä voidaan vertailla keskenään. Tavarantoimittajien vertailulla poissuljetaan sellaiset toimittajat, jotka kuormittavat organisaation työmäärää. Tämä lisää hankintojen kautta saavutettua kilpailuetua. Tämän lisäksi aktiivinen toimittajien auditointi ja toimittajille raportointi hyödykkeen laadusta sekä toimituksesta edesauttavat kilpailuedun kasvamista. Näin ollen yritykset keskittyvät valitsemaan sellaisia tavarantoimittajia, joiden toiminta
on edistyksellistä. (Weele, 2014, 42–48)
Weelen (2014, 48–49) mukaan organisaatiot ovat enemmän tai vähemmän implementoineet
yrityksen yhteiskuntavastuuta toimitusketjuihin. Myös strategiat, jotka liittyvät yrityksen yhteiskuntavastuuseen ovat erilaisia riippuen toimialasta (Weele, 2014, 48–49). Tämän seurauksena seuraavassa alaluvussa käsitelty elinkaariarviointi voisi käytännössä yhdistää yrityksen
yhteiskuntavastuu strategian ja ostoprosessin.

3.3 Elinkaariarviointi
Tutkijat ovat huomanneet viimeisten vuosikymmenten aikana, että maapallo kärsii ympäristöongelmista, kuten ilmastonlämpenemisestä, otsonikerroksen ohentumisesta ja jätteiden
kertymisestä luontoon (Sharma, Saxena, Sethi, Shree ja Varun, 2011). Siksi on tärkeää löytää
uusia toimintatapoja, joilla voidaan säilyttää ympäristö ja maapallo mahdollisimman elinkelpoisena tuleville sukupolville (Cabeza, Rincón, Vilariño, Pérez ja Castell, 2014). Elinkaariarviointi mahdollistaa tuotteen tarkastelun elinkaaren aikana tapahtuvien toimintojen ja prosessien ympäristövaikutuksista (Bjørn, Owsianiak, Molin ja Laurent, 2018).
Alkunsa elinkaarianalyysi on saanut 1960-luvulta, kun Harold Smith esitteli aiheen Maailman
Energia konferenssissa (World Energy Conference). Elinkaarella tarkoitetaan tuotteen tai prosessin elämän jokaisen vaiheen tarkastelemista energian ja materiaalien käytöstä elinkaaren
aikana tuotettuihin jätteisiin ja kulutettuun energiaan. Tuotteen tai prosessin elinkaari alkaa
tästä ajatuksesta ja päättyy kierrättämiseen tai hävittämiseen. (Ciambrone, 1997) Elinkaarianalyysilla on paljon eri tarkoitukseen toimivia malleja, kuten LCSA (Life cycle sustainability
assesment) tai SLCA (Social life cycle assesment). Tässä tutkielmassa tullaan tarkastelemaan
LCA (Life cycle assesment) -mallia, joka on myös osa ISO 14040 -standardia.
International Organization for Standardization (ISO) 14040-standardi on osa ISO 14000-sarjaa,
joka tarjoaa erilaisia ympäristön hallitsemiseen liittyviä standardeja. ISO 14040 -standardin
määritelmä elinkaariarvioinnista sisältää neljä erikohtaa: tavoitteiden ja laajuuden määrittely,

13
inventaarioanalyysi, vaikutuksen arviointi ja tulkinta. Elinkaariarvioinnin voisi kuvitella olevan
lineaarinen prosessi, mutta se on elinkaaren aikana tapahtuvien prosessien palautteiden yhteissumma kuten kuvasta 3 nähdään. (Kuva 3; Hauschild, 2017)

Kuva 3, Elinkaariarviointi ISO 14040-standardin mukaisesti (Hauschild, 2017)
Tuotteen tai prosessin elinkaariarviointi alkaa tavoitteiden ja laajuuden määrittelyllä. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus saada selville määritelmät mitattavaan dataan ja asettaa kerättävälle datalle rajoitukset sekä päättää tarkasteltavat näkökulmat. Ensimmäisen vaiheen
aikana pitää myös määrittää miten seuraavat vaiheet toteutetaan sekä miten elinkaariarviointi tulee raportoida. (Bjørn, Laurent, Owsianiak ja Olsen, 2017; Bjørn, Owsianiak, Laurent,
Olsen, Corona ja Hauschild, 2017) Tämän seurauksena ensimmäisellä vaiheella on iso merkitys
elinkaariarvioinnin lopputuloksissa.
Seuraavassa vaiheessa, inventaarioanalyysi, tarkoituksena on kerätä informaatiota tuotteen
tai prosessin fyysisistä panoksista. Inventaarioanalyysin tekeminen on nykyään helpompaa,
koska data kerätään jo olemassa olevista järjestelmistä, joita hyödynnetään varastojen hallinnassa. Lopputuloksena inventaarioanalyysissä on elinkaari-inventaario, jolla voidaan määrittää tuotteeseen kuluvat materiaalit ja resurssit sekä tuotteesta aiheutuvat päästöt ja jätteet.
(Hauschild, 2017; Bjørn, Moltesen, Laurent, Owsianiak, Corona, Birkved ja Hauschild, 2017)
Kolmannessa vaiheessa, vaikutusten arvioinnissa, tarkoituksena on tutkia elinkaaren aikana
ympäristöön vaikuttavia tekijöitä. Apuna käytetään tutkimustietoa ja malleja ympäristötieteistä. Vaikutusten arviointi koostuu viidestä kohdasta, joista kolme ensimmäistä ovat pakollisia ISO 14040 -standardissa:
1. Vaikutuskategorioiden, kategoriaindikaattoreiden ja luonnehdintamallien valinta.
2. Tulosten määrittäminen vaikutusluokkiin mahdollisien tunnettujen vaikutuksien
mukaisesti.
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3. Kategoriaindikaattoreiden tulosten laskeminen varaston virtauksien vaikutuksesta
vaikutus -kategorioihin.
4. Tulosten normalisointi, jotta ympäristöön vaikuttavia tekijöitä voidaan verrata keskenään.
5. Asettamalla painoarvoja tai ryhmittämällä vaikutuksia voidaan arvioida, mitkä ympäristöön vaikuttavista tekijöistä ovat keskeisimpiä ja kuinka keskeisiä ne ovat.
Vaikutusten arviointi tapahtuu yleensä LCIA (Life Cycle Impact Assesment) -ohjelmalla, joka
toteuttaa arvioinnit automaattisesti sähköisessä järjestelmässä. Elinkaariarvioinnin kannalta
vaikutusten arviointi vaihe on tärkeä, koska sen avulla voidaan tarkastella varaston virtauksien
vaikutuksia ympäristöön. (Rosenbaum, Hauschild, Boulay, Fantke, Laurent, Núñez ja Vieira,
2017)
Viimeisessä vaiheessa, tulkinta, tarkoituksena on tulkita elinkaariarvioinnin tuloksia yhtenä
kokonaisuutena ottaen kaikki edelliset vaiheet, niiden data ja johtopäätökset huomioon (Hauschild, Bonou ja Olsen, 2017). Tulkinnan täytyy kuitenkin tapahtua siitä näkökulmasta, jossa
otetaan tavoitteet ja laajuus -vaiheessa tehdyt määritelmät mukaan tarkasteluun. Tällä tavalla
tuloksia on mielekästä tulkita. (Hauschild, 2017) Tulkintavaihe koostuu kolmesta eri kohdasta,
jotka etenevät lineaarisesti. Ensimmäisenä suurimmat ongelmakohdat elinkaariarvioinnin aikaisemmissa kohdissa tunnistetaan. Seuraavaksi ongelmakohdat arvioidaan täydellisesti ja
johdonmukaisesti, jolloin kokonaisvaikutukset saadaan selville. Kolmannessa vaiheessa luodaan tuloksien avulla suositeltavia jatkotoimenpiteitä. (Hauschild, Bonou ja Olsen, 2017)

3.4 Synteesi
Ostoprosessi on olennainen osa jokaisen yrityksen toimintaa. Ostoprosessin aikana tapahtuvat toiminnot käsittelevät yrityksien perustoimintoja, kuten sopimuksia ja taloutta. (Weele,
2014) Kuten aikaisemmin johdannossa on mainittu, vastuullisuus on yleistymässä jokaisen organisaation toimintoihin (Beske ja Seuring, 2014). Vastuullisuuden eri dimensioita, joita yrityksen yhteiskuntavastuun pyramidikuviossa esiintyy (Kuva 1), pystytään yhdistämään organisaatioiden päivittäiseen toimintaan. Ostoprosesseissa vastuullisuus näkyy esimerkiksi vastuullisempien raaka-aineiden, materiaalien, tuotteiden tai toimittajien valintana (Weele, 2014),
mihin elinkaariarvioinnilla myös pyritään (Bjørn et al. 2018). Elinkaariarvioinnin avulla ostoprosessista luodaan vielä enemmän kestävän kehityksen mukainen, koska sen avulla voidaan
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laskea erilaisia ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, kuten tuotteiden hiilijalanjäljen suuruus.
(Schenck, 2000).
Elinkaariarviointi tarjoaa erilaisia apuvälineitä, joiden avulla voidaan tutkia aikaisemmin mainittuja ympäristöä koskevia tunnuslukuja. Huomionarvoista on kuitenkin, että elinkaariarvioinnin tekeminen on kallista, kun huomioidaan siihen käytettävät resurssit, esimerkiksi työtunnit ja koulutukset. Sen lisäksi elinkaariarvioinnin suorittama sähköinen järjestelmä on yritykselle suuri investointi. Elinkaariarvioinnin tekeminen ostoprosessin ohella on myös aikaa
vievää ja tuotteiden suora vertailu keskenään voi olla vaikeaa. (Schenck, 2000) Elinkaariarvioinnin vastuullisuudessa on myös ongelma, mikä näkyy tuloksien tulkinnassa. Kestävää kehitystä tutkineet tutkijat ovat huomanneet, että elinkaariarviointi ei voi itsessään ottaa kaikkia
kestävän kehityksen mukaisia näkökulmia huomioon. (Moltesen ja Bjørn, 2017) Elinkaariarviointi ei ole menetelmänä täydellinen. Erityisesti alkuinvestoinnit ovat kalliita, mutta menetelmän käyttöönoton jälkeen voidaan saavuttaa ympäristöystävällisempiä valintoja ja vähentää
kuluja. Elinkaariarviointi tulee olemaan tulevaisuudessa menetelmä organisaation kulujen vähentäjänä sekä ekotehokkuuden, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen eteenpäin vievänä
voimana (Moltesen ja Bjørn, 2017).
Elinkaariarvioinnin toteuttamiseen organisaatioissa on monia kannustimia. Elinkaariarvioinnin
avulla organisaatiot voivat saavuttaa suuremman markkinaosuuden paremman maineen, parannettujen tuotteiden sekä uusien innovaatioiden avulla. Elinkaariarvioinnilla voidaan esimerkiksi välttää ympäristöön negatiivisesti vaikuttavien innovaatioita tai tuotteita. Elinkaariarviointi voi tukea ympäristöystävällisempiä tuotteita sekä palveluita tehokkaalla käytöllä
tuotekehityksessä, julkisissa keskusteluissa, asiakkaiden valintojen tukena ja ulkoisessa viestinnässä. (Pennington, Wolf, Bersani ja Pretato, 2007) Synteesinä aikaisemmissa luvuissa esitellyt teoriat näyttäisivät kuvan 4 mukaiselta, johon on lisätty elinkaariarviointi osaksi ostoprosessia (Kuva 4). Kuvan mukainen ostoprosessi olisi teorioiden pohjalta organisaatioille kilpailuetu ja sen avulla voitaisiin vaikuttaa erilaisiin yrityksen yhteiskuntavastuun osa-alueisiin.
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Kuva 4, Elinkaariarvioinnin ja vastuullisuuden integroiminen ostoprosessiin
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4. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto
Tämän pääluvun tarkoituksena on kuvailla tutkimuksen tekemiseen käytettyä menetelmää,
tiedonhankinnan strategiaa sekä analyysi- ja aineistonkeruumenetelmää. Luvun avulla pyritään alustamaan tutkimuksen tuloksien analyysiin käytettäviä menetelmiä. Tavoitteena on perustella minkä takia kyseiset menetelmät sopivat tutkielman ilmiön tarkastelemiseen.

4.1 Tutkimusmenetelmä
Tämän kandidaatin tutkielman tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus.
Puusa, Juuti ja Aaltio (2020) kuvailevat laadullista tutkimusta pyrkimykseksi ymmärtää kohteena olevien henkilöiden näkökulmasta tutkimuksessa tarkasteltavaa ilmiötä. Laadullista tutkimusta on hyvä soveltaa tutkimukseen, kun tarkoituksena on saada syyseuraussuhteista tietoa tietyissä tapauksissa (Metsämuuronen, 2011). Tässä tutkielmassa tarkoituksena on saada
tietoa, miten kohdeyrityksessä huomioidaan elinkaariarviointi, minkä takia laadullinen tutkimus soveltuu käytettäväksi.
Tiedonhankinnan strategiana tutkielmassa on käytetty tapaustutkimusta (case study). Yksi
määritelmä, jonka Flyvbjerg (2011) oli hakenut Merriam-Webster sanakirjasta kuvailee hyvin
tarvetta suorittaa tutkielma tapaustutkimuksena: ”Intensiivinen analyysi yksittäisestä yksiköstä (henkilöstä tai yhteisöstä) korostamalla ympäristöön kohdistuvia kehitystekijöitä.” Kohdeyritystä tarkasteltaessa tapaustutkimus soveltuu tiedonhankinnan strategiaksi, koska tutkielman tavoitteena on tarkastella miten ja miksi kohdeyrityksen hankintayksikkö toimii. Metsämuuronen (2011) listaa yhtenä tapaustutkimuksen etuna sen, että tuloksia voi soveltaa käytännössä, koska tarkoitus on usein toiminnallinen.
Aineiston analyysimenetelmänä tutkimuksessa on käytetty narratiivista analyysia. Tarkoituksena narratiivisessa analyysissa on muodostaa aineiston pohjalta uusi kertomus, minkä avulla
tuodaan aineiston keskeisiä teemoja esiin (Heikkinen, 2018). Riessman (2008) toteaa narratiivisen analyysin olevan tutkijan tarkoitusta tutkia haastateltavan sanomisia ”miten” ja ”miksi”
muodoissa eikä pelkästään sisältöä mihin sanominen viittaa. Tutkimuksen tarkoituksena on
luoda kokonaisuus vastuullisuuden, ostoprosessin ja elinkaariarvioinnin osa-alueiden ymmärryksen tasosta yrityksessä. Analyysin lopputuloksena tarkoituksena on vastata tutkimuskysymyksiin kohdeyrityksen hankintayksikön henkilöstön haastattelujen perusteella. Tämä tullaan
suorittamaan tulkitsemalla vastauksia kertomuksina.
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4.2 Aineisto
Aineistonkeruu menetelmänä tutkielmassa on käytetty puolistrukturoituja yksilöhaastatteluja. Puolistrukturoitu haastattelu soveltuu tapaustutkimukseen, koska sen etuna on saada
tutkimuksen keskeisiin aiheisiin vastauksia haastateltavien omin sanoin. Toinen huomattava
etu on tuoda esiin jotain, mitä ei tutkielman alussa osattu ottaa huomioon. (Puusa, Juuti ja
Aaltio, 2020) Puolistrukturoidulla haastattelulla voidaan myös selvittää perusteluja aiheisiin,
jotka on tiedostettu heikosti tai joita ei ole tiedostettu lainkaan aikaisemmin (Metsämuuronen, 2011).
Aikaisemmin mainitun narratiivisen analyysin tekemiseen haastateltaville korostetaan, että
he saavat vastata vapaasti kysymyksiin ja tutkija yrittää vain edistää kerronnan etenemistä.
Huomionarvoista on myös, että narratiivista aineistoa syntyy, jos haastateltavalle annetaan
mahdollisimman hyvä tilaisuus selittää. Siksi aineistonkeruu menetelmänä oli puolistrukturoitu haastattelu. (Hänninen, 2018) Yin (2009, 106–109) listaa haastattelujen olevan vahvoja
aineiston keräämiseen, koska kysymykset voidaan fokusoida suoraan tapaustutkimuksen aiheen ympärille ja niiden avulla voidaan saada oivaltavia johtopäätöksiä tai selityksiä. Huomionarvoista on kuitenkin, että haastattelut ovat alttiita huonosti muotoilluille kysymyksille, vastauksien puolueellisuudelle ja haastattelijan omien ennakkotietojen, oletuksien ja tulkintavirheiden vaikutuksille (Yin, 2009, 106–109).
Aineisto kerättiin haastattelemalla kohdeyrityksen hankintayksikön viittä työntekijää. Kaikki
viisi henkilöä haastateltiin käyttämällä Microsoft Teams -sovellusta, minkä avulla myös haastattelut nauhoitettiin analyysia varten. Haastattelut kestivät arviolta 25 minuuttia yhtä haastateltavaa kohden. Haastattelukysymykset (Liite 1) muodostettiin teorian pohjalta ja jatkokysymykset pohjautuivat haastateltavien mainitsemiin asioihin. Kuten aiemmin mainittu, haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina yksilöhaastatteluina. Tällä pyrittiin siihen, että haastateltavien henkilöiden annettiin itse vastata kysymyksiin oman tiedon pohjalta eikä vastauksia yritetty ohjata mihinkään suuntaan. Haastateltaville ei myöskään kerrottu haastattelun aihealueita etukäteen, minkä takia haastattelujen voidaan olettaa olevan luotettavampia ilman
haastattelijan asettamia rajoitteita.
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Analyysissa haastateltaviin viitataan henkilöinä, jotka on numeroitu yhdestä viiteen, eikä ne
ole missään tietyssä järjestyksessä anonyymiyden säilyttämiseksi. Analyysissa käytettävien lainauksien anonyymina pitämisen seurauksena joitakin lauseita saatettiin muuttaa niin, että ne
eivät paljasta haastateltavan henkilöllisyyttä. Anonyymiys pyrittiin toteuttamaan niin, että
myöskään kohdeyrityksen henkilöstö ei välttämättä tunnista toimijoita. Kuvassa 5 on kuitenkin määriteltynä kohdeyrityksessä haastateltavat henkilöt (Kuva 5). Edellä mainittujen syiden
takia, ammattinimikettä tai haastateltavan koulutusta ei otettu analyysissa huomioon.

Toimitusjohtaja

•Haastattelun kesto 29 minuuttia
•Haastattelu toteutettu marraskuussa 2020
•Koulutus: Rakennusmestari

Hankintapäällikkö

•Haastattelun kesto 38 minuuttia
•Haastattelu toteutettu marraskuussa 2020
•Koulutus: Ammattikoulu

Ostaja

•Haastattelun kesto 25 minuuttia
•Haastattelu toteutettu marraskuussa 2020
•Koulutus: Merkonomi

Ostaja

•Haastattelun kesto 25 minuuttia
•Haastattelu toteutettu marraskuussa 2020
•Koulutus: Merkonomi

Ostaja

•Haastattelun kesto 20 minuuttia
•Haastattelu toteutettu marraskuussa 2020
•Koulutus: Yo-Merkonomi

Kuva 5, Yhteenveto haastateltavista
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5. Tutkimustulokset
Tässä pääluvussa kohdeyrityksen esittelyn jälkeen tutkielmassa esitetyn teorian ja kerätyn aineiston pohjalta esitellään analyysejä, minkä tarkoituksena on tutkia kohdeyrityksen henkilöstön toimintamalleja. Tavoitteena analyyseissa on määritellä miten hankintayksikön henkilöstö
määrittää erilaisia käsitteitä sekä minkälaisia ja miksi erilaisia ristiriitoja syntyy. Luvussa käsitellään tavoitteiden lisäksi tutkimukselle asetettuja tutkimuskysymyksiä, jonka avulla voidaan
mahdollisesti myös luoda kohdeyritystä avustavia tulkintoja.

5.1 Kohdeyritys
Tutkielmassa analysoitavana on suomalainen rakennusyritys, joka on osa konsernia. Kohdeyrityksen toiminta keskittyy hankintoihin sekä suunnitteluun. Tässä tutkielmassa on haastateltu
vain kohdeyrityksen hankintatiimiä, joka koostuu viidestä työntekijästä. Kohdeyrityksen ollessa osana konsernia on sillä oma toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan alla työskentelee hankintapäällikkö, jonka alaisena työskentelee kolme ostajaa. Hankintapäällikkö vastaa tiimin operatiivisesta toiminnasta. Kukin edellä mainituista neljästä työntekijästä vastaa omasta hankintakategoriastaan. Hankintapäällikkö ja ostajat saavat tehdä päätöksiä vain tiettyyn euromääräiseen summaan asti, minkä jälkeen vastuu siirtyy toimitusjohtajalle. Kohdeyrityksen toiminta on pääasiallisesti korjausrakentamisen ja erilaisten projektien materiaalihankintojen
ympärille sijoittuvaa. Hankinnat tapahtuvat hankintapyynnön perusteella esimerkiksi varastosta tulevan tilauspyynnön mukaisesti.

5.2 Vastuullisuus
Tässä luvussa pyritään selvittämään aineiston avulla, miten haastattelijat kertoivat vastuullisuudesta ja miksi. Kohdeyrityksen henkilöstöltä kysyttiin vastuullisuuteen liittyen yksi kysymys, joka oli tarkoituksella mahdollisimman laaja. Tällä pyrittiin antamaan haastateltaville vapaus vastata omin sanoin ja kertoa vastuullisuudesta niin paljon kuin koettiin tarpeelliseksi.
Haastatteluissa vastaajilta kysyttiin: ”Selitä omin sanoin vastuullisuus, mitä se mielestäsi tarkoittaa ja miten se näkyy työssäsi?”. Haastateltavien kertomukset erosivat toisistaan, koska
jokaisella oli omanlainen näkemyksensä eikä kertomuksissa mainittu yhteistä yrityksen sisäistä linjaa koskien vastuullisuutta.
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Haastateltavien kertomus vastuullisuudesta liittyi kaikista vahvimmin tuotteisiin ja tavarantoimittajiin. Kohdeyrityksen pääasiallinen toiminta pyörii erilaisten hankittavien tuotteiden sekä
tavarantoimittajien ympärillä, minkä takia vastuullisuus kerrottiin käsittelevän juuri mainittuja
asioita. Haastateltavat kertoivat vastuullisuuden näkyvän työssään lähinnä tuotteiden valikoimisessa, erilaisten standardien sekä sertifikaattien tiedostamisena ja tavarantoimittajien toimintojen huomioimisena:
Henkilö 3: ”…Tässä niin kuin mun työssä nii sitten on sellaisia tuotteeseen taikka se,
taikka sitten sen niin kuin rakentamiseen liittyviä vastuita…”
Henkilö 1: ”…Tekee oikean tyyppisiä ratkaisuja hankinnassa tuotteiden osalta…”
Henkilö 5: ”…Selvitetään niin kuin tavarantoimittajan toimintaa ja tuotteisiin liittyviä
ketjuja mistä ne tulee ja onko tuotettu ei lapsityövoimalla esimerkiksi, tai onko niissä
huomioitu ekologiset näkökulmat…”
Henkilö 4: ”…Toki se vastuullisuus tulee siinä koko läpi sen prosessin, siitä että miten
ne tuotteet sitten kuljetetaanki perille saakka, ja miten ne pakataan, ja että ne ihan
sitten loppuhetkillä ne pakkausmateriaalit on hävitettävissä…”
Materiaalihankintoja tekevän yrityksen on haastava ottaa toiminnassaan muita näkökulmia
huomioon. Kuitenkin kertomuksissa käsiteltiin kaikki yrityksen yhteiskuntavastuun osa-alueet.
Kohdeyrityksessä osa haastateltavista huomioi vastauksissaan, miten vastuullisuus vaikuttaa
myös yhteiskuntaan. Yhteiskuntaa kohtaan vastuullisuutta ei kuitenkaan käsitelty kovinkaan
paljoa. Haastateltavat kertoivat kuitenkin, miten vastuullisuus näkyy yleisellä tasolla:
Henkilö 2: ”…Tietysti niinku kokonaisalueella nykyään kaikki vihreät arvot ja kaikki
tärkeitä, eli pyritään myös maailmaakin säästämään tässä eli kokonaiskuvan hallinta
nykysin…”
Henkilö 3: ”…eli tietynlainen arvo ja tapa toimia mikä se yrityksessä on, nii se on sitä
vastuullisuutta sen yrityksen kautta…”
Sosiaaliseen vastuuseen kohdeyrityksessä on kuitenkin haastavaa vaikuttaa muilla keinoilla
kuin huolellisella tuote ja toimittajavalinnalla. Henkilö 5 puhui vastauksissaan kuitenkin yrityksen sisäisestä vastuusta sekä sen jalkauttamisesta yrityksen sisäisiin prosesseihin:
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Henkilö 5: ”…Se vastuullisuus mun mielestä vois olla sitä, että me otetaan vastuuta
tästä meiän talon sisäisestä osaamisesta, ja siitä että mitä tuotteita me tänne tehdään (hankitaan)…”
Sisäisistä toiminnoista lähtöinen vastuullisuuden tuominen yrityksen tavanomaisiin käytänteisiin olisi varmasti huomionarvoinen idea, jolla pystyttäisiin lisäämään henkilöstön tietoisuutta
vastuullisuudesta. Näin vastuullisuus voisi kohdeyrityksessä ulottua materiaalihankintojen
sekä toimittajavalintojen ulkopuolelle sosiaaliseen vastuuseen tehokkaammin.
Vastuullisuuden määritteleminen oli myös tietyssä määrin haastavaa haastateltaville. Osa
haastateltavista alkoi kertomaan vastuullisuudesta empien sekä hyppien asiasta toiseen. Ymmärrettävää on kuitenkin vastuullisuuden laaja käsite sekä siihen viittaavat erilaiset käsitteet
(Weele, 2014), mitkä aiheuttavat epävarmuutta:
Henkilö 2: ”…Noh vaikee se on sanoo, en mä saa nyt päähän sitä miten mä sen kiteytän…”
Henkilö 1: ”…Vastuullisuus, mitähän tohon nyt sanois…”
Epävarmuuksien poistamiseksi kohdeyrityksessä voitaisiin esimerkiksi pitää koulutus liittyen
vastuullisuuteen, jolloin käsittelyssä voisi olla vastuullisuus yleisesti. Vastuullisuus käsitteessä
on kuitenkin ongelmana, kuten aikaisemmin mainittu, että sitä saatetaan käyttää liian herkästi
(Ashby, Leat ja Hudson-Smith, 2012). Henkilö 5 oli asiasta myös samaa mieltä, ja kertoi vastuullisuuden olevan hänen mielestään hyvin laaja sekä haastava käsite.
Rakennusyrityksessä vastuullisuus yhdistetään tuotteisiin sekä tavarantoimittajiin yleisimmin.
Myös erilaiset sertifikaatit sekä standardit tuotteissa ja toimittajien tuotannossa yhdistettiin
vastuullisuuteen. Vastuullisuus koettiin olevan myös tärkeää kuljetuksissa, pakkausmateriaaleissa ja kierrättämisessä, esimerkkinä tästä oli maininta sähkö- ja elektroniikka romu (SER)
kuluista. Vastuullisuuden käsitettä ei kukaan haastateltavista määritellyt tarkasti yhdellä kiteyttävällä lauseella vaan sitä kuvailtiin kertomuksina toimitavoista ja alalle yleisinä toimitapoina. Täten voidaan todeta, että rakennusyrityksessä vastuullisuus määritellään erilaisina
ratkaisuina, millä voidaan varmistaa hankintatoimen taloudelliset, lailliset ja eettiset vastuut.
Kohdeyrityksessä käsitettä vastuullisuus voitaisiin kuitenkin analyysin perusteella laajentaa
koskemaan enemmän myös sosiaalista vastuuta sekä yrityksen sisäisiä toimia. Käsitteen laa-
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jentamista voitaisiin esimerkiksi toteuttaa jonkin muotoisella koulutuksella tai muulla vastaavalla ulkoisen toimijan tuottamalla tavalla. Vastuullisuuden laajemmalla implementoimisella
yrityksen toimintaan voisi yritys saavuttaa mahdollisesti kilpailuedun (Carroll, 2016), kuitenkin
on huomionarvoista, että kohdeyrityksessä vastuullisuus on jo osittain osana operationaalista
toimintaa.

5.3 Ostoprosessi
Tämän luvun tarkoituksena on tutkia miten haastateltavat määrittelevät ostoprosessin ja
miksi. Ostoprosessista haastateltavilta kysyttiin kaksi kysymystä, joiden avulla pyrittiin saamaan käsitys kohdeyrityksen ostoprosessista sekä henkilöstön eri vastuista ostoprosessin aikana: ”Selitä omin sanoin ostoprosessi ja mitä siihen mielestäsi liittyy?” ja ”Onko sinulla erityistä roolia tai vastuuta ostoprosessissa?”. Tutkimuksen ajatuksena oli kysyä laajoja kysymyksiä sekä sellaisia missä haastateltava pääsee itse määrittämään käsitteitä, jolloin saadaan vastaukset kysymyksiin ”miten” ja ”miksi”. Ostoprosessin määrittelyssä ei ollut samanlaisia eroavaisuuksia kuin vastuullisuuden määrittelyssä. Huomionarvoista on, että ostoprosessi kuitenkin on osa kohdeyrityksen jokapäiväistä toimintaa, minkä seurauksena sen oletettiin olevan
helpommin määriteltävissä.
Ostoprosessia määritellessään haastateltavat kertoivat hieman toisistaan poikkeavia prosesseja. Vastauksia kerrottiin osittain selkeästi kuvaillen, että mistä prosessi alkaa ja mihin se
päättyy, mikä vaatii erityishuomiota ja miksi. Osa vastauksista kertoi vain yleisesti erilaisista
ostoprosesseista, niihin liittyvistä toimijoista prosessin ympärillä eikä missään tietyssä järjestyksessä. Henkilöstön rooleista tai vastuista haastateltavilla oli yhtenäinen käsitys; ostoprosessin aikana on vastuu koko ketjusta, kunnes hankittava tuote tai palvelu ylittää tietyn euromääräisen summan. Jälkimmäisessä tapauksessa vastuu siirtyy toimitusjohtajalle.
Ostoprossin määrittelyissä kaikki haastateltavat mainitsivat tarjouspyyntöjen lähettämisen,
mahdollisten toimittajien selvittämisen ja mahdollisten tuotteiden selvittämisen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että vastaajat eivät olisi tietoisia prosessin muista osista. Kohdeyrityksessä
esimerkiksi hankintapyyntö tulee hankintayksikön ulkopuolelta, mikä on oletettava syy siihen
miksi osa ei ole sitä maininnut. Huomionarvoista on kuitenkin, että kaikista haastateltavista
ainoastaan Henkilö 5 määritteli ostoprosessin lineaarisen mallin (Kuva 2) mukaisesti alusta
loppuun asti. Yhdistämällä haastateltavien kertomuksia lineaarinen malli saadaan kuvailtua:
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Henkilö 2: ”… No ostoprosessiin liittyy tietenkin se, että täytyy löytää tarve…”
Henkilö 1: ”… Selvitetään mahdolliset toimittajat tai valmistajat…”
Henkilö 4: ”… Sitten kilpailutetaan ja kysytään monilta toimittajilta, taino ehkä kahdelta tai kolmelta, riippuen määrästä…”
Henkilö 3: ”… Ja sitten niiden jatkokeskusteluiden jälkeen, sitten tota, tehään tota
päätös, eli päätetään keneltä tilataan … tehdään tilaukset ja tilaus lähetetään toimittajalle…”
Henkilö 2: ”… Ja sitten toimitus, siis seurataan tietenkin tätä toimitusketjua niin pitkään ku se palaa tai on tuolla varastolla tai kohteessa mihin se sitten tarvitaankaan…”
Henkilö 5: ”… Mutta sitten se ostoprosessi mielestäni lopu tähän vaan sitten se jatkuu
siihen että meil tulee lasku ja se tarkistetaan ja mahdolliset reklamaatiot hoidetaan…”
Kohdeyrityksen hankintayksikön toiminnan yhtenäistämiseksi voitaisiin esimerkiksi ottaa yhtenäiseen käyttöön jokin tietty malli ostoprosessista. Tällaisen mallin implementoimiseen
hankintayksikössä ei välttämättä tarvitsisi edes pitää mitään erillistä koulutusta. Haastateltavien kertomuksien perusteella kohdeyrityksessä ei myöskään tehdä erillisiä arvioita toimittajien suorituksista ostoprosessin jälkeen muuten, kuin tuotteen toimitukseen tai asennuksiin
liittyviä. Toimittajien vertailua haastateltavat kertoivat tekevänsä, mikä voi olla osa syy, että
kokonaisarviointeja ei tehdä jälkikäteen. Tämä pohjautuu kuitenkin vain siihen tietoon mitä
on jätetty sanomatta.
Vastaus ostoprosessin määrittelyyn ei ole yhtä helppoa kuin edellisessä luvussa vastuullisuuden määrittely oli. Haastateltavien yksittäiset kertomukset ostoprosessin määrittelystä ei
täytä tutkielman teoriaosiossa käytettyä lineaarista ostoprosessia. Kuitenkin, kuten edellä
mainittu, yhtenäistämällä hankintayksikön vastaukset saadaan kohdeyrityksen yhteisesti kuvailema ostoprosessi selville. Täten voidaan todeta, että hankintayksikössä ostoprosessi määritellään teoriassa käytetyn lineaarisen ostoprosessimallin mukaisesti, mutta vain kun tarkastellaan hankintayksikköä kokonaisena toimijana.
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Analyysin perusteella kohdeyrityksessä, kuten aikaisemmin mainittu, voitaisiin yhtenäistää
hankintayksikön toimintaa. Toiminnan yhtenäistämisellä voitaisiin mahdollisesti taata tasaisempi laatu, mikäli toimintaa ohjaisi samat kriteerit kaikilla työntekijöillä. Tämän lisäksi samoilla kriteereillä työntekijöiden kesken, voitaisiin myös taata vastuullisempaa toimintaa,
tuotteita ja toimittajia. Tällä tavoin aikaisemmassa luvussa ehdotettu vastuullisuuden parantaminen implementoitaisiin ostoprosessiin.

5.4 Elinkaariarviointi
Tässä luvussa tarkoituksena on tarkastella haastateltavien kertomuksia koskien elinkaariarviointia. Elinkaariarviointiin liittyviä kysymyksiä haastattelussa oli neljä kappaletta: ”Selitä omin
sanoin tuotteen tai palvelun elinkaari, mitä se mielestäsi tarkoittaa ja kuvaile esimerkillä?”,
”Onko yrityksessä tunnistettu tarpeita elinkaariarviointiin?”, ”Tiedätkö miten kunkin tuotteen
elinkaaren aikana olevat kustannukset syntyvät?” ja ”Voisitko elinkaarikustannuksien huomioimisella omasta mielestäsi vähentää kustannuksia tai tehdä ympäristöystävällisempiä valintoja samalla rahalla?”. Kysymyksiä liittyen elinkaariarviointiin kysyttiin enemmän, koska niiden avulla pyrittiin saamaan vastaajilta tietoa elinkaariarvioinnista ja sen jo mahdollisesta olemassaolosta kohdeyrityksessä.
Tuotteen tai palvelun elinkaaren määrittämisen yhteydessä yhtenäisin kertomus oli tuotteisiin
liittyvät elinikää pidentävät toiminnot. Tällaisia toimintoja kerrottiin olevan varaosat ja lisäosat sekä erilaiset tuotteen hoitamiseen, huoltamiseen tai puhdistamiseen liittyvät ohjeet.
Henkilö 1 nostaa esille, että elinkaaren pituus ei kuitenkaan aina loppupeleissä ole hankintayksiköstä riippuvainen:
Henkilö 1: ”…Jos me annetaan ohjeet, että sitä pitäis hoitaa näin ja näin, niin se että
kuka sitä noudattaa, niin sitä ei pysty kunnolla valvoon…”
Muita toimintatapoja mitä hankintayksikön kertomuksissa esiintyi elinkaaren pidentämiseen,
liittyi ostoprosessin ensimmäiseen vaiheeseen; tarpeen määrittelyyn. Tässä kohtaa analyysia
voimme todeta, että 3.4 Synteesi luvussa esitetyn elinkaariarvioinnin integroimisen ostoprosessiin on jo pienissä määrin osa kohdeyrityksen toimintaa kertomuksien perusteella:
Henkilö 1: ”…Kun se tarve on nyt selvitetty ja tehty ne kaikki prosessit siihen …
Jolloin sen tuotteen elinikää voidaan pidentää sillä, että se ei oo kertahyödyke…”

26
Henkilö 5: ”…Mun mielestä tähän liittyy jo nyt se mistä alotettiin, että se oston
tarpeen määrittelyssä, tää elinkaari tavallaan määrittyy…”
Kuitenkin on huomioitava, että haastattelijat kertoivat tarpeesta huomioida elinkaariarviointia enemmän eikä se välttämättä ole jokaisessa ostoprosessissa automaattisesti mukana.
Elinkaariarvioinnin tarpeesta yrityksessä kaikki haastateltavat olivat yhtenäisiä siinä, että elinkaariarvioinnille olisi tarvetta. Henkilöstö oli yhtenäinen, että elinkaarien arviointia jo jossain
määrin esiintyy:
Henkilö 4: ”…No toki nyt noiden mun hoitamien varastotuotteiden kautta, siin arvioidaan sitä elinkaarta…”
Henkilö 1: ”…Mistä se vaikka kokonaisuus tehdään, ja millasii materiaaleja siin käytetään ja kuinka pitkään niinku kätttöikää niille voidaan saada…”
Henkilö 2: ”…Tohon liittyy niin monta asiaa, et siellä on tuotteen materiaalit, värit,
laatu, miten se kestää…”
Henkilö 3: ”…Elinkaari on sitä, että sä ymmärrät sen tuotteen, sen niinkun sen viimesen pääteaseman ja siinä matkalla sitä pitää, että se on mahdollista hoitaa, huoltaa,
mikä se sitten onkaan se tuote…”
Henkilö 5: ”…Kyl me yritetään miettii niitä niin, että siin palvelussa, tai sopparissa
olevat tuotteet, on elinkaareltaa sellaset, että meidän ei niitäkään tarvii vaihtaa jatkuvasti…”
Tästä huolimatta kohdeyrityksessä ei ole käytössä mitään erityistä elinkaariarviointi ohjelmistoa tai mallia. Elinkaariarviointi tapahtuu kohdeyrityksessä kirjaimellisesti arviointina. Kuten
Pennington et al. (2007) totesivat, elinkaariarvioinnilla voitaisiin vaikuttaa yrityksen eri toimintoihin, joiden avulla yritys voisi vähentää kuluja (Moltesen ja Bjørn, 2017).
Elinkaaren aikana syntyviä kustannuksia haastateltavat osasivat myös määritellä. Esimerkkejä
kustannuksista annettiin liittyen kodinkoneiden veden ja energian kulutukseen, materiaalihankintojen huoltoväleihin sekä kuljetus- ja pakkauskustannuksiin. Kohdeyrityksen tietämys
elinkaaren aikana syntyvistä kustannuksista oli odotetulla tasolla, koska rakennusalaa ohjaa
tarkka rakentamismääräyskokoelma (Ympäristöministeriö). Huomio mikä haastattelijoiden
kertomuksista ei noussut esille, oli toimittajien kanssa tapahtuvan yhteistyön puuttuminen.
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Erilaisten toimittajayhteistyön avulla yritykset voisivat vaikuttaa vielä enemmän hankittavien
hyödykkeiden elinkaaren aikana syntyviin kustannuksiin (Beske ja Seuring, 2014).
Viimeisellä kysymyksellä liittyen elinkaariarviointiin pyrittiin herättelemään haastateltavien
ajatuksia elinkaariarviointiin. Kertomuksien mukaan osa haastateltavista oli sitä mieltä, että
lisäämällä elinkaariarviointia kustannuksia voisi vähentää tai tehdä ympäristöystävällisempiä
ratkaisuja samalla rahalla:
Henkilö 4: ”…Joo tottakai…”
Henkilö 5: ”…Kyllä, kyllä, tohon mä vastaan ihan heti, että kyllä…”
Kuitenkaan osa henkilöstöstä ei ollut täysin vakuuttuneita:
Henkilö 1: ”…Jossain määrin kustannuksia voidaan, niinku vähentää … ympäristöystävällisempiä, no se on vähän vaikee … Voi siihen vaikuttaa, mutta ei välttämättä
halvemmalla… ”
Henkilö 2: ”…No tää on vähän hankalampi kysymys sit … Jos tuote on tarpeeks hyvä
niin sit se on vaan hintaneuvottelut millä pystytään omasta pussista säästämään rahaa…”
Henkilö 3: ”…Tota osa varmaan samalla rahalla, mutta osasta joutuis ehkä maksamaan vähän enemmän…”
Näissä kertomuksissa huomion keskipisteenä oli tavarantoimittajat. Kyseiset yritykset saattavat kertomuksien mukaan veloittaa ympäristöystävällisemmistä tuotteista tai tuotteissa käytetyistä materiaaleista enemmän.
Elinkaarien huomioiminen rakennusyrityksen hankintatoimessa analyysin perusteella ei välttämättä ole vaikeaa. Kuitenkaan elinkaariarvioinnin toteuttamista ei tapahdu eikä analyysin
perusteella myöskään pysty sanomaan, että elinkaariarviointia toteutetaan sen täydessä potentiaalissa. Siihen käytettävien ohjelmistojen implementoimisen avustuksella rakennusyrityksessä voitaisiin varmasti tehostaa ekologisia valintoja, ympäristöystävällisyyttä sekä kestävää kehitystä ostoprosessissa ja toimittajayhteistöissä. Elinkaari määritellään rakennusyrityksessä taloudellisten vastuiden etujen mukaisesti, kuitenkin huomioimalla ympäristöystävällisiä tuotteita, palveluita ja toimintoja. Toimenpiteet, joiden avulla etuja ja ympäristöystävällisiä
valintoja saavutetaan ovat hintaneuvottelut ja laadukkaammat sekä kestävämmät tuotteet.
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Haastatteluiden analyysin perusteella kohdeyritykseen ehdotetaan tehtäväksi tuotteiden ja
palveluiden elinkaaria huomioiva malli tai yhteinen linjaus. Tällaisen mallin tai hankintayksikön yhteisen linjauksen avulla voitaisiin varmistaa materiaalihankintojen tasainen laatu. Tämän implementoimisen jälkeen, mikäli kohdeyritys haluaa, suositellaan jonkinlaisen elinkaariarvioinnin implementoimista toimintaan. Tämän lisäksi kohdeyrityksen ehdotetaan tekevän
syvempää toimittajayhteistyötä, jonka avulla voitaisiin mahdollisesti saada ympäristöystävällisempiä materiaalihankintoja alhaisemmilla kustannuksilla.

5.5 Tutkimustulosten yhteenveto
Kohdeyrityksen henkilöstön tietämys teoriassa esitetyistä malleista on keskitasolla. Huomionarvoista on, että henkilöstön koulutukset eivät liity hankintoihin, minkä takia teorioiden mukaisten prosessien ja mallien puuttuminen työskentelystä on ymmärrettävää. Huomionarvoista on myös, että teoriat ovat hyviä malleja, mutta eivät välttämättä niin helppoja toteuttaa
käytännössä. Kohdeyrityksen tuottavuuden parantamiseksi olisi kuitenkin suotuisaa käyttää
erilaisia prosesseja ja malleja, joita erilaiset teoriat tarjoavat.
Vastuullisuus ymmärrettiin kohdeyrityksessä yleisellä tasolla ja laajan käsitteen takia sen määrittäminen tuotti hankaluuksia. Kohdeyrityksessä oli eroavia kertomuksia vastuullisuudesta,
jonka seurauksena yrityksen tulisi luoda yhtenäinen linjaus vastuullisuuden ympärille. Kaikista
vahvimmin vastuullisuus yhdistettiin tuotteisiin ja tavarantoimittajiin sekä vastuullisuus yhdistettiin vihreisiin arvoihin ja vastuuseen yhteiskuntaa kohtaan. Materiaalihankintoja tekevän
yrityksen on hankala vaikuttaa sosiaaliseen vastuuseen, mutta sen voisi aloittaa esimerkiksi
sisäisistä toiminnoista, jotka myös Henkilö 5 mainitsi. Kohdeyrityksessä vastuullisuus määritellään erilaisina ratkaisuina, joiden avulla varmistetaan hankintayksikön toimivan taloudellisten, laillisten ja eettisten vastuiden mukaisesti. Kuvassa 6 on esitelty elinkaariarvioinnin vaikutuksia yrityksen yhteiskuntavastuun osa-alueisiin, jonka avulla esitetään konkreettiset esimerkit elinkaariarvioinnin implementoimisen vaikutuksista (Kuva 6). Tällä tavoin elinkaariarvioinnin avulla kohdeyrityksen vastuullisuuskäytänteitä voitaisiin parantaa.
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Yrityksen yhteiskuntavastuu

Elinkaariarvioinnin vaikutus

Sosiaalinen vastuu

Vaikutus yrityksen sisäisten toimintojen
avulla

Eettinen vastuu

Ympäristövaikutuksien huomioiminen

Laillinen vastuu

Rakentamismääräyskokoelman
huomioiminen

Taloudellinen vastuu

Tuottavuuden parantumisen kautta
kustannusten väheneminen

Kuva 6, Elinkaariarvioinnin vaikutus yrityksen yhteiskuntavastuisiin
Ostoprosessi käsitteenä ei tuottanut ymmärtämisen puolesta ongelmia kohdeyrityksessä. Ongelmat syntyivät käsitteen määrittelyssä, koska yrityksessä ei ole yhtenäistä selkeästi määriteltyä ostoprosessia käytössä. Huomionarvoista on kuitenkin, että käytännössä tämä ei ole
ongelma kohdeyrityksessä, koska kukin henkilö osaa tehdä materiaali- ja palveluhankintoja.
Vaikutus näkyy kuitenkin siinä, että yhtenäistämällä ostoprosessia esimerkiksi jonkin tietyn
mallin mukaiseksi, kohdeyritys voisi saavuttaa tasaisempaa laatua ja alhaisempia kustannuksia
hankinnoissa. Henkilöstöllä oli selkeää tietämystä ostoprosessin aikana syntyvistä rooleista ja
vastuista. Haastateltavat osasivat selkeästi määritellä missä kohtaa ja kuinka pitkälle rooli ja
vastuu ulottuu ostoprosessissa ennen kuin se siirtyy toimitusjohtajalle. Hankintayksikön määritelmät ostoprosessista erosivat toisistaan, mutta yhtenäistämällä niistä saatiin lineaarisen
ostoprosessin mukainen. Yrityksen yhteiskuntavastuun osa-alueiden ja elinkaariarvioinnin
käyttöönottaminen ostoprosessin tukena edistäisi kohdeyrityksen toimintaa huomattavasti.
Kuvassa 7 on esitelty vastuullisuuden osa-alueiden ja elinkaariarvioinnin huomioiminen ostoprosessin eri vaiheissa (Kuva 7). Tällä tavoin kohdeyritys voisi laajentaa vastuullisuuskäytänteitä toiminnassaan, ottaa elinkaariarvioinnin osaksi ostoprosessia sekä yhtenäistää ostoprosessia kohdeyrityksen toiminnassa.
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Ostoprosessi

Yrityksen yhteiskuntavastuu

Elinkaariarvioinnin vaikutus

Tarpeen määrittäminen

Kaikkien osa-alueiden
huomioiminen

Ympäristövaikutuksien ja
kustannusten huomioiminen

Elinkaariarviointi

Kaikkien osa-alueiden
huomioiminen

Elinkaariarvioinnin kaikki
hyödyt

Toimittaja valinta

Kaikkien osa-alueiden
huomioiminen

Ympäristövaikutuksien ja
kustannusten huomioiminen

Sopimusehdot

Kaikkien osa-alueiden
huomioiminen

Ympäristövaikutuksien,
alhaisempien kustannusten ja
toimittajien arvioimisen
hyödyt

Tilauksien lähettäminen

Laillisen vastuun
huomioiminen

Ei vaikutusta

Nopeuttaminen ja arviointi

Kaikkien osa-alueiden
huomioiminen

Ei vaikutusta

Seuranta ja arviointi

Arvioidaan osa-alueiden
vaikutus koko prosessissa

Arvioidaan elinkaariarvioinnin
vaikutus koko prosessissa

Kuva 7, Yrityksen yhteiskuntavastuiden ja elinkaariarvioinnin yhdistäminen ostoprosessiin
Elinkaariarvioinnin määrittely tuotti kohdeyrityksen henkilöstölle vaikeuksia, koska sitä ei varsinaisesti hyödynnetä hankinnoissa. Tuotteiden ja palveluiden elinkaari osattiin määritellä ja
se yhdistettiin elinikää pidentäviin toimintoihin kuten tuotteen huoltamiseen tai hoitamiseen
liittyviin. Tämän lisäksi tuotteiden ja palveluiden elinkaaren aikana syntyvistä kustannuksista
haastateltavat olivat tietoisia ja osasivat nimetä niitä. Huomionarvoista on kuitenkin, että elinkaaren aikana syntyvät kustannukset jäävät vain arvioinnin tasolle, koska yrityksessä ei ole
käytössä elinkaariarviointia. Kuvassa 8 on esitelty yrityksen yhteiskuntavastuun osa-alueiden
huomioiminen elinkaariarvioinnin eri vaiheissa sekä niiden vaikutus ostoprosessiin (Kuva 8).
Ottamalla elinkaariarviointi osaksi yrityksen ostoprosessia, yritys voisi tehostaa aikaisemmin
esiteltyjen toimintojen vaikutusta. Tällä tavoin kohdeyrityksen toiminta olisi ympäristöystävällisempää, vastuullisempaa ja kustannustehokkaampaa, joka näkyisi kohdeyrityksessä tuottavuuden parantamisen kautta kilpailuetuna.
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Elinkaariarvioinnin vaiheet

Yrityksen yhteiskuntavastuun
osa-alueet

Vaikutus ostoprosessiin

Tavoitteiden ja laajuuden
määrittely

Kaikkien vastuullisuus osa-alueiden
huomioiminen

Suuri vaikutus hankittavan tuotteen
tai palvelun ympäristövaikutuksien
ja kustannuksien huomioimisessa

Inventaarioanalyysi

Kaikkien vastuullisuus osa-alueiden
huomioiminen

Vaikutus hankittavan tuotteen tai
palvelun kustannuksiin

Vaikutusten arviointi

Ympäristöön vaikuttavien
tekijöiden huomioiminen

Vaikutus tuotteen tai palvelun
ympäristövaikutuksiin

Tulkinta

Osa-alueiden kokonaisvaikutuksen
huomioiminen

Suositeltavien jatkotoimenpiteiden
vaikutus ulottuu prosessin läpi

Kuva 8, Elinkaariarvioinnin eri vaiheissa yrityksen yhteiskuntavastuun osa-alueiden
huomioiminen ja niiden vaikutus ostoprosessiin
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6. Johtopäätökset
Tässä pääluvussa tarkoituksena on esitellä vastaukset tutkielman tutkimuskysymyksiin sekä
tutkimuksesta esiin nousseet johtopäätökset. Tämän tutkielman avulla pyrittiin selvittämään
miten elinkaariarviointi huomioidaan rakennusyrityksen hankintatoimessa. Selvittämisen tukena käytettiin yrityksen yhteiskuntavastuun, ostoprosessin ja elinkaariarvioinnin teorioita
sekä kohdeyrityksessä viidelle henkilölle tehtyjä puolistrukturoituja haastatteluja. Tutkielma
toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena käyttäen analysointimenetelmänä narratiivista analyysia, jolloin pystyttiin tutkimaan haastateltavien kertomuksia sekä kohdeyrityksen
toimintatapoja. Seuraavissa kappaleissa annetaan vastaukset tutkimuskysymyksiin, esitellään
johtopäätökset ja ehdotetaan jatkotutkimusehdotuksia.
Haastateltavat kertoivat erilaisia yrityksessä käytössä olevia vastuullisia toimintatapoja liittyen
tuotteisiin ja toimittajiin. Itse ”vastuullisuus”-käsitteen määrittäminen kuitenkin tuotti hankaluuksia, mikä tukee Weelen (2014) ja Asbyn, Leatin ja Hudson-smithin (2012) tutkimuksia vastuullisuus käsitteen laajoista ja erilaisista assosiaatioista sekä sen liian herkästä käyttämisestä.
Haastateltavien kertomuksista nousi esille yrityksen yhteiskuntavastuu-pyramidikuvion (Carroll, 1991) osa-alueet, mutta niiden syvempi implementointi yrityksen toimintaan puuttui kertomuksista. Erityisesti sosiaalinen vastuu tulisi implementoida kohdeyrityksen toimintaan,
koska sen avulla voitaisiin kasvattaa kannattavuutta ja se on organisaation tärkeimpiä vastuita
kilpailuetua ajatellen (Carroll, 2016). Haastateltavien kertomuksista ilmeni myös, että kohdeyrityksessä ei ole erikseen määritelty yhtenäistä linjausta vastuullisuuteen liittyen. Kukaan
haastateltavista ei osannut kiteyttää vastuullisuutta johonkin sanaan tai lauseeseen. Tämä ei
tue Carrollin (2016) tutkimusta, jonka mukaan vastuullisuuden yhtenäisen kokonaisuuden
kautta organisaatio voisi huomioida kaikki sidosryhmät. Tämän lisäksi kohdeyrityksessä yhtenäinen linjaus voisi velvoittaa tekemään päätöksiä, jotka ottavat myös tulevat sukupolvet huomioon (Carroll, 2016). Johtopäätöksenä ja vastauksena toiseen alatutkimuskysymykseen kertomuksien perusteella voidaan todeta, että kohdeyrityksen vastuullisuus tukee Weelen (2014)
tutkimusta, jonka mukaan organisaatiot ovat enemmän tai vähemmän implementoineet yrityksen yhteiskuntavastuuta toimitusketjuihin.
Ostoprosessin määrittelyssä haastateltavien kertomukset poikkesivat toisistaan. Osa haastateltavista määritteli ostoprosessin alusta loppuun asti, kun taas osa määritteli vain tietyt osuu-
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det ostoprosessista. Weele (2014) toteaa, että yrityksen ostopolitiikka myötävaikuttaa yrityksen liiketoimintaan. Tämän seurauksena kohdeyrityksen ostoprosessin yhtenäistäminen tarjoaisi alhaisemmat kokonaiskustannukset, paremman laadun ja logistiikkajärjestelyt sekä toimittaja yhteistyön kautta uusia innovaatioita. Yhtenäisellä ostoprosessilla voitaisiin myös torjua rakennusalalle yleisiä ei-toivottuja ympäristövaikutuksia, joiden korjaamiseen tai välttämiseen tarvittavat taloudelliset kustannukset harvoin näkyvät tuotteiden tai palveluiden hinnoissa (Buyle, Braet ja Audenaert, 2013). Tällä tavoin kohdeyritys voisi samalla edistää vastuullisuuskäytänteitään toimitusketjussa. Weelen (2014) mukaan tavarantoimittajien vertailulla sekä toimittajien auditoinnilla ja toimittajille raportoinnilla voidaan saavuttaa kilpailuetua. Haastateltavien kertomuksien mukaan tavarantoimittajien vertailua tapahtuu ostoprosessissa, mutta ostoprosessin jälkeisestä arvioinnista ei mainittu kuin tuotteen toimitukseen
tai asennuksiin liittyviä toimenpiteitä. Weelen (2014) mainitseman kilpailuedun saavuttamiseksi kohdeyrityksen tulisi vahvistaa toimittajayhteistyötään ostoprosessissa. Täten johtopäätöksenä ja vastauksena toiseen alatutkimuskysymykseen kertomuksien perusteella voidaan todeta, että kohdeyritys toimii Weelen (2014) tutkimuksen kanssa osittain samassa linjassa. Kuitenkin liiketoiminnan edistämiseksi ja kilpailuedun parantamiseksi ostoprosessi tulisi
olla yhtenäisempi ja ympäristöystävällisempi sekä toimittajayhteistyötä pitäisi kehittää.
Elinkaariarviointi oli haastateltavien kertomuksien perusteella tuntemattomin asia yrityksessä, eikä sitä ole implementoitu yrityksen toimintaan. Tämän seurauksena kohdeyrityksessä
ei voida ottaa huomioon tuotteen tai prosessin elinkaaren aikana syntyviä ympäristövaikutuksia (Bjørn et al. 2018). Huomionarvoista kuitenkin on, että kohdeyrityksessä tutkitaan osittain
tuotteiden ja palveluiden elinkaaria esimerkiksi ostoprosessin alussa tarpeen määrittelyssä.
Elinkaariarvioinnin avulla elinkaarien tutkiminen voitaisiin vaihtaa ekotehokkuuteen, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen sekä kulujen vähentämiseen (Moltesen ja Bjørn,
2017). Vaikka elinkaariarviointi tarjoaa ympäristöystävällisempiä valintoja (Schenck, 2000;
Moltesen ja Bjørn, 2017; Pennington et al. 2007) se ei kuitenkaan välttämättä pidennä tuotteen elinkaarta kuten haastateltavat kertoivat. Erityisesti tuotteiden elinkaaren kohdalla vaikuttaa myös loppukäyttäjän toiminta, jolloin elinkaaren pituus ei aina ole hankintayksikön toiminnasta riippuvainen. Elinkaarenaikana syntyvistä kustannuksista haastateltavat kertoivat
erilaisia kulutukseen, huoltoväleihin ja kuljetukseen sekä pakkauksiin liittyviä kustannuksia.
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Kertomukset tukivat osittain Besken ja Seuringin (2014) tutkimusta erilaisista toimittajayhteistöistä, joiden avulla voidaan vaikuttaa hankittavien hyödykkeiden elinkaaren aikana syntyviin
kustannuksiin kuten kuljetus- ja pakkauskustannuksiin. Näin ollen johtopäätöksenä ja vastauksena tutkimuksen päätutkimuskysymykseen kohdeyrityksen toiminta koskien elinkaariarviointia tai siihen liittyviä menetelmiä ei tue aikaisempaa kirjallisuutta. Elinkaariarvioinnin avulla
kohdeyritys voisi saavuttaa suuremman markkinaosuuden parannettujen tuotteiden, paremman maineen sekä uusien innovaatioiden avulla samalla välttäen ympäristöön negatiivisesti
vaikuttavia tuotteita ja palveluita (Pennington et al. 2007).
Näin ollen tutkimuksen yhtenä johtopäätöksenä, täyttäen samalla tutkielman tavoitteen, on
että kohdeyritys ei voi määritellä elinkaariarviointia, koska sitä ei tapahdu hankintayksikössä.
Aikaisemman kirjallisuuden antamien tuloksien perusteella (Ruiz-Méndez ja Güereca, 2019;
Varnäs, Balfors ja Faith-Ell, 2009; Buyle, Braet ja Audenaert, 2013) kohdeyrityksen toimintojen
ympäristövaikutuksien ja kustannusten laskemisen saavuttamiseksi, yritykselle suositellaan
elinkaariarviointiin hyödynnettäviä sähköisiä järjestelmiä käyttöönotettavaksi. On kuitenkin
huomioitava, että kohdeyrityksen hankintayksikössä on jo käytössä elinkaaria huomioiva toiminta materiaalihankinnoissa sekä projekteissa. Näitä toimintoja yhtenäistämällä kohdeyrityksen hankintayksikössä, voitaisiin materiaalihankintojen ympäristövaikutusten huomioimisen avulla saavuttaa tuotteisiin pidempiä elinkaaria.
Toinen johtopäätös, joka havaittiin haastateltavien kertomuksien perusteella, on ostoprosessin, yrityksen yhteiskuntavastuun ja elinkaariarvioinnin muodostavan käytännössä yhtenäisen
kokonaisuuden teoriana. Ostoprosessi on oleellinen osa yrityksen päivittäistä toimintaa. Siksi
vastuullisuuden ja elinkaariarvioinnin liittäminen siihen, kuten luvussa 3.4 ehdotettiin, voisi
parantaa yrityksen kilpailuetua. Tämän takia kohdeyritykseen ehdotetaan ostoprosessiin yhtenäistä mallia tai ohjeistusta, joka huomioi vastuullisuuden ja tuotteiden sekä palveluiden
elinkaaret yksityiskohtaisemmin. Tällä tavoin kilpailuetua voi mahdollisesti syntyä yrityksen
yhteiskuntavastuun osa-alueiden, hyödykkeiden tasaisemman laadun, ympäristövaikutuksien
ja alhaisempien kokonaiskustannuksien kautta.
Tutkielman analyysin ja johtopäätöksien perusteella syntyi myös mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia. Jatkotutkimukseksi ehdotetaan tehtävän kohdeyritykseen tapaustutkimus aikasarja analyysin (Time Series Analysis) avulla elinkaariarvioinnin sähköisen järjestelmän käyttöönotosta. Toinen jatkotutkimusehdotus koskee tarkempaa yrityksen yhteiskuntavastuun,
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ostoprosessin ja elinkaariarvioinnin yhteyden tarkastelemista ja siitä mahdollisesti syntyviä
hyötyjä sekä haittoja yrityksien hankintatoimessa ja toimitusketjuissa. Kolmantena jatkotutkimusehdotuksena olisi vastuullisuus käsitteen ymmärtämisen tarkempi tutkiminen. Tätä voitaisiin tutkia esimerkiksi työikäisten eri ikäryhmien välillä. Sen avulla voitaisiin myös levittää
tietoisuutta aikaisemmin mainittujen ympäristöongelmien osalta.
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