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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia vastuullisuuden roolia hankinnoissa ja toi-

mittajavalinnassa perehtymällä vastuullisen toiminnan motiiveihin ja toteutumisen taustateki-

jöihin, sekä syventymällä toimittajalle asetettaviin valintakriteereihin. Vastuullisuuden merki-

tys osana yritysten liiketoimintaa lisääntyy jatkuvasti ja se luo myös liiketoiminnan toteuttami-

selle erilaisia vaatimuksia. Hankintatoimi on avaintekijänä vastuullisuuden toteuttamisessa yri-

tyksissä, ja tässä tutkielmassa hankintatoimea tutkitaan juuri vastuullisuuden näkökulmasta. 

Vastuullisuutta käsitellään tutkielmassa kolmen pilarin mallin (triple bottom line) pohjalta, eli 

huomioimalla sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu.  

 

Tutkielma toteutetaan laadullisena tapaustutkimuksena, jossa tarkastelun kohteena toimivat sa-

man konsernin kaksi yritystä, joiden toiminta keskittyy liikuntapaikkojen rakentamiseen. Ai-

neiston keräämiseen on käytetty teemahaastatteluita, jotka on toteutettu kolmen haastateltavan 

kanssa. Tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että vastuullisuus ilmenee yritysten hankin-

noissa ja toimittajavalinnoissa esimerkiksi pitkäaikaisten toimittajayhteistöiden aktiivisella yl-

läpitämisellä, erinäisten sertifikaattien ja standardien vaatimisella sekä tarpeen mukaan hankin-

tamaiden rajaamisella. Motiiveina vastuulliseen toimintaan koetaan lainsäädännön lisäksi yri-

tysten maineen ylläpitäminen sekä kilpailukyvyn lisääminen. Toimittajanvalinnassa perinteiset 

kriteerit, kuten hinta, laatu ja toimitusvarmuus koetaan yrityksissä hyvin tärkeinä, lisäksi toi-

mittajanvalinnassa otetaan huomioon vastuullisuus kriteereiden asetuksessa. Haasteeksi vas-

tuullisen hankinnan toteuttamisessa voidaan kokea vastuullisten yhteistyökumppaneiden löytä-

minen sekä urakoiden tilaajien vastuullisuusvaatimusten eroavaisuudet. 
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The purpose of this bachelor’s thesis is to study how the responsibility is taken into account in 

company’s procurement and supplier selection. The aim is to get acquainted with responsible 

sourcing practices as well as motivating factors and supplier selection criteria. The importance 

of responsibility in companies’ business is constantly growing and it also creates various re-

quirements for conducting business. Purchasing is a key factor in implementing responsibility 

in companies, and in this study, purchasing is examined precisely from the perspective of re-

sponsibility.  Responsibility is addressed in the study based on triple bottom line, which takes 

into account social, economic and environmental responsibility.  

  

The thesis has been implemented by using qualitative case study of two companies that belongs 

to the same corporation, and whose business focuses on the construction of sports grounds. 

Empirical data were collected through a thematic interview, interviewing three interviewees. 

The result of the study shows that responsibility is taken into account in procurement and sup-

plier selection for example by maintaining long-term supplier cooperation’s, by requiring dif-

ferent certificates and standards and by defining procurement countries as needed. Motives for 

responsible action are perceived to be in addition to legislation, maintaining the reputation of 

companies and increasing competitiveness. In the supplier selection, traditional criteria such as 

price, quality and security of supply are perceived as very important for companies, but in ad-

dition, responsibility is taken into account in the selection of supplier’s criteria regulation. The 

challenge in implementing responsible sourcing is to find responsible partners and differences 

in responsibility requirements of contracting authorities. 
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1. Johdanto 

Hankintatoimella on ratkaiseva merkitys yritysten vastuullisuuden toteuttamisessa sekä varmis-

tamisessa, sillä se toimii aivan yrityksen arvoketjun alkupäässä. Hankintatoimen tehtäviä ovat 

ulkoisten resurssien hallinta, hankintalähteiden etsiminen ja valinta sekä vastuu hankittavien 

tuotteiden, raaka-aineiden tai palveluiden alkuperästä. (Tate, Ellram & Kirchoff 2010, 27–32)   

Vastuullisuus on jatkuvasti kasvava ilmiö, joka on yhä enemmän osana yritysten liiketoimintaa, 

ja kaikki toiminnan osa-alueet pyritään toteuttamaan vastuullisin keinoin. Nykypäivänä hyvin 

harvat yritykset luovat tuotteen itse raaka-aineiden hankinnasta aina valmiin tuotteen myyntiin 

asti. Sen vuoksi yritysten tulee jatkuvasti kiinnittää vastuullisen toiminnan varmistamiseksi 

huomiota omaan toimintaansa, mutta myös sen hankintatoimeen liitännäisten tahojen, kuten 

toimittajien ja yhteistyökumppaneiden toimintaan (Wilson 2015, 436).  

 

Toimittajavalinnalla on suuri vaikutus yritysten jokapäiväiseen toimintaan ja valintoihin, sillä 

se on suuressa roolissa osana päätöksentekoa koskien hankittavia tuotteita. Usein toimittajava-

linta pohjautuu hintaan, laatuun sekä toimitusvarmuuteen (Wetztein, Hartmann, Benton & Ho-

henstein 2016, 306), mutta nykyään, myös vastuullisuuden merkitys on korostunut osana toi-

mittajien valintaa. Kuluttajien kasvavat vaatimukset koskien yritysten tarjoamaa entistä vas-

tuullisempaa ja ympäristöystävällisempää toimintaa ovat johtaneet siihen, että vastuullisuus on 

noussut yhdeksi merkittävimmäksi valintakriteeriksi osana toimittajan valintaa (Amindoust, 

Ahmed, Saghafinia & Bahreininejad 2012, 1669).  

 
Vastuullisuus voidaan jaotella kolmeen ulottuvuuteen, joita ovat ympäristöllinen, sosiaalinen 

ja taloudellinen vastuu. Ympäristövastuu sisältää yritysten suoria sekä välillisiä vaikutuksia, 

kuten esimerkiksi jätteiden kierrättäminen sekä päästöjen ja saasteiden vähentäminen. Sosiaa-

linen vastuu sisältää yrityksen sisäisten sekä ulkoisten yhteisöjen hyvinvoinnin ja hyvinvoinnin 

edellytykset. Taloudellinen vastuu käsittää yrityksen toimintaedellytykset sekä taloudelliset 

vaikutukset. (Gimenez, Sierra & Rodon 2010, 150) Näiden mainittujen osa-alueiden huomioi-

minen tulee esiin yritysten toiminnassa, kun taloudellisten päämäärien lisäksi otetaan huomioon 

myös eettiset päämäärät (Carter & Rogersin 2008).  

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan vastuullisuuden roolia hankinnoissa ja toimittajavalinnoissa lii-

kuntapaikkarakentamisen yhteydessä. Hyvänä esimerkkinä siitä, miksi vastuullisten yhteistyö-

kumppaneiden ja turvallisten materiaalien hankinta on ensisijaisen tärkeää liikuntapaikkojen 
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rakentamisessa, on se, että Euroopan Unionin on uutisoitu lähitulevaisuudessa rajoittavan tai 

jopa kieltävän kumirouheen käytön tekonurmikentissä. Tämä johtuu siitä, että mikromuovin 

pääseminen luontoon tai vesistöihin on ympäristölle haitallista ja kumirouheesta voi aiheutua 

mahdollisia terveyshaittoja. (Hirvonen, 2019) Tällaisten seikkojen vuoksi liikuntapaikkojen ra-

kentamisessa on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota hankintoihin ja toimittajavalintoihin. Ai-

hetta on tärkeää tutkia juuri sen ajankohtaisuuden vuoksi.  

 

1.1. Tutkimuksen aihe  

Tämän kandidaatintutkielman aiheena on vastuullisuuden rooli yritysten hankinnoissa sekä toi-

mittajavalinnassa. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti liikuntapaikkarakentamista, ja sen 

toimintaan liittyvää vastuullisuutta. Vastuullisuus on jatkuvasti kasvamassa yhä tärkeämpään 

rooliin osana yritysten liiketoimintaa ja siihen kiinnitetään jatkuvasti kasvavassa määrin huo-

miota. Vastuullisuuden toteutuminen on tärkeää kaikille sidosryhmille, kuten osakkeenomista-

jille, työntekijöille sekä muille toimitusketjun organisaatioille (Carter & Rogers 2008, 363). 

Toimittajavalinnalla on suuri merkitys osana hankintaketjun toimivuutta ja organisaation toi-

mintaa, sillä se on osa hankinnan perustaa. Hankintojen näkökulmasta vastuullisuudella voi-

daan vaikuttaa materiaalien hankintaan sekä resurssien käyttöön. Lisäksi vastuullisuus on tär-

keää yrityksen maineen vuoksi, sillä mahdolliset laiminlyönnit liittyen vastuullisuuteen voivat 

johtaa yrityksen heikkoon maineeseen (Gimenez et al. 2010).   

 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka vastuullisuus näkyy hankinnoissa ja miten 

se vaikuttaa toimittajavalintaan liikuntapaikkarakentamisen alalla toimivissa yrityksissä. 

Työssä tarkastellaan vastuullisuutta ja sen roolia hankinnoissa ja toimittajavalinnassa, lisäksi 

pohditaan vastuullisen toiminnan motiiveja ja toteutumisen taustatekijöitä, sekä tarkastellaan 

minkälaisia valintakriteereitä toimittajille voidaan asettaa. Tutkimalla vastuullisuuden vaiku-

tuksia hankintaan ja toimittajavalintaan pyritään luomaan kuva siitä, minkä takia yritykset pyr-

kivät löytämään vastuullisen toimittajakumppanin ja kuinka yritykset voivat siitä hyötyä. Tut-

kimuksen avulla pyritään myös lisäämään tietoa vastuullisuudesta hankinnoissa ja toimittaja-

valinnassa, sillä on tärkeää selvittää, millä tavoin vastuullisuus vaikuttaa toimittajien valintaan 
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ja sitä kautta koko hankintaketjun vastuullisuuteen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tutki-

mukselle on asetettu tutkimuskysymyksiä. Tähän tutkimukseen asetetut pää- ja alatutkimusky-

symykset ovat seuraavat: 

 

Päätutkimuskysymys: 

• Kuinka vastuullisuus voi ilmentyä hankinnoissa ja toimittajavalinnoissa? 

 

Alatutkimuskysymykset: 

• Mitkä ovat yrityksen vastuullisen toiminnan motiiveja ja toteutumisen taustatekijöitä? 

• Minkälaisia valinta- ja vastuullisuuskriteereitä toimittajille voi asettaa? 

 

Asetettujen alatutkimuskysymysten avulla saadaan laajempi ja syvällisempi käsitys aiheesta 

sekä pystytään soveltamaan ja luomaan syvempi vastaus päätutkimuskysymykseen. Ensimmäi-

nen alatutkimuskysymys tuo esiin vastuullisen toiminnan motiiveja sekä toteutumisen taustate-

kijöitä ja toisen alatutkimuskysymyksen avulla selvitetään erilaisia olemassa olevia valinta- ja 

vastuullisuuskriteereitä toimittajavalintaan.  

 

1.3. Tutkimuksen rajaukset ja teoreettinen viitekehys 

Tämän tutkielman teoriaosuus käsittelee hankintatoimea vastuullisuuden kolmen ulottuvuuden 

kautta. Hankintatoimea tarkastellaan vastuullisuuden motiivien ja toteutumisen taustatekijöiden 

pohjalta, ja toimittajanvalintaa valintaprosessin ja -kriteereiden pohjalta. Tutkimuksen aihe on 

rajattu niin, että tarkastellaan vastuullisuutta ja sen toteuttamista yrityksissä, mutta laaja-alainen 

yritysvastuun tarkastelu on rajattu pois. Työssä tarkastellaan, kuinka vastuullisuus voi ilmentyä 

hankinnoissa ja toimittajavalinnassa ja tutkitaan tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa vastuullisuu-

den kehittymiseen. Maantieteellisesti tutkimus rajautuu Suomeen ja työn empiriaosuus perus-

tuu kahteen liikuntapaikkarakentamisen alalla toimivaan yritykseen. Teoreettinen viitekehys 

esitellään kuviossa 1.  
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Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 

 
Kuvio 1 ilmentää tutkimuksen teoriakehyksen muodostumista. Vastuullisuudella on vaikutuk-

sia hankintatoimeen ja hankintatoimella puolestaan voidaan vaikuttaa vastuullisuuteen. Tutki-

muksessa hankintatoimea tutkitaan yritysten vastuullisuuteen ohjaavien motiivien sekä toteu-

tumisen taustatekijöiden pohjalta, ja vastuullisuutta tutkitaan sosiaalisesta, ympäristöllisestä ja 

taloudellisesta näkökulmasta. Toimittajan valintaprosessia tarkastellaan kriteerien muodosta-

misen osalta. Näitä sovelletaan lopulliseen päätökseen koskien hankintaa ja toimittajavalinta.  

 

1.4. Tutkimusmenetelmä 

Tämä tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadullisen tutkimuk-

sen perimmäisenä tarkoituksena on ymmärtää sekä tulkita ilmiöitä, kokemuksia ja käytäntöjä 

(Puusa & Juuti 2020). Laadullinen tutkimus osoittautuu hyväksi valinnaksi silloin, kun kiinnos-

tuksen kohteena ovat tapahtumien yksityiskohtaiset rakenteet enemmän kuin niiden yleisluon-

toinen jakaantuminen. Se soveltuu menetelmäksi hyvin myös silloin, kun on tarkoituksena tut-

kia yksittäisiä toimijoita sekä tiettyjä tapahtumia. (Metsämuuronen 2001, 14)  

 

Tutkimuksessa hyödynnetään tiedonkeruumenetelmänä tapaustutkimusta, sillä sen tarkoituk-

sena on omaksua syvällisempi ymmärrys tutkittavasta aineistosta ja tapaustutkimus sallii mah-

dollisuuden erilaisille tulkinnoille. (Metsämuronen 2001, 17) Tässä tutkimuksessa tutkitaan 

kahden liikuntapaikkarakentamisen alalla toimivan yrityksen vastuullista hankintaa ja toimitta-

javalintaa, jonka vuoksi laadullinen tapaustutkimus on sopiva valinta tutkimusstrategiaksi. Ai-

neiston keräyksestä ja analysoinnista kerrotaan tutkielman empiriaosiossa.  
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1.5. Tutkimuksen rakenne 

Tämä tutkimus sisältää rakenteellisesti viisi lukua. Ensimmäisen luvun, eli johdannon perim-

mäisenä tarkoituksena on luoda lukijalle näkemys siitä, mitä tutkimus sisältää ja mikä on sen 

tarkoitus. Luodaan käsitys tutkimuksen aiheesta, tutkimuskysymyksistä sekä tutkimuksen teo-

reettisesta viitekehyksestä. Toisessa ja kolmannessa luvussa tutustutaan työn teoriaosuuteen. 

Teoriaosat keskittyvät hankintatoimen vastuullisuuteen ja toimittajavalintaan. Tästä seuraa em-

piirinen osuus, jossa esitellään tutkimusmenetelmä ja syvennytään kohdeyrityksiin sekä koh-

deyrityksistä valittujen henkilöiden kanssa käytyihin haastatteluihin. Viimeisenä vuorossa on 

yhteenveto ja johtopäätökset, jossa kootaan tutkimustulokset tutkimuskysymyksien avulla yh-

teen, arvioiden pätevyyttä ja luotettavuutta, sekä esitetään mahdollisia jatkotutkimuskysymyk-

siä.  
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2. Vastuullinen hankintatoimi 

Vastuullisuuden käsite on laaja, ja sille on olemassa useita erilaisia termejä. Yritysvastuulla 

tarkoitetaan yritysten vastuullisuutta, kuten käytänteitä ja toimintatapoja ja yrityksen yhteis-

kuntavastuulla tarkoitetaan vastuullisuutta ja toimintatapoja yhteiskunnan kannalta. Näitä ter-

mejä voidaan myös käyttää toistensa synonyymeina. Yrityksillä on vaikutuksia ympäröivään 

ympäristöön sekä yhteiskuntaan, mutta myös ympäristöllä ja yhteiskunnalla on vaikutuksia yri-

tyksen toimintaan (Carroll 1999, 272). 

Vastuulliset yritykset ilmaisevat toiminnassaan sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset vai-

kutukset ja pyrkivät toimimaan kestävällä tavalla. Tarkoituksena sidosryhmien etujen ja odo-

tuksien huomioiminen samalla kun tähdätään kannattavaan liiketoimintaan. (Stubbs & Cocklin 

2008, 121; Carter & Rogers 2008, 367) Usein yritykset pyrkivät toiminnassaan toteuttamaan 

vastuullisuutta, sillä halutaan välttää negatiivista huomiota, joka voi heijastua yrityksen mai-

neeseen. Toimitusketjuihin ja käytäntöihin, joissa vastuullisuudelle ei aseteta painoarvoa, liite-

tään myös huomattavia riskejä, kuten esimerkiksi asiakkaiden menetykset, maineriskit ja toi-

mitusketjuriskit. Näitä riskejä halutaan pyrkiä minimoimaan vastuullisilla toimilla ja valvon-

nalla. (Hoejmose, Roehrich & Grosvold 2014, 84) Yritykset voivat saavuttaa vastuullisuutta 

omien sisäisten voimavarojen avulla, mutta lopulta vastuullisuuden voi saavuttaa vain, jos koko 

järjestelmä, johon ne kuuluvat, omaavat saman päämäärän ja pyrkivät toimimaan vastuullisesti 

(Stubbs & Cocklin 2008, 122).   

Useissa aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa vastuullisuutta lähestytään näiden jo mainittujen 

kolmen ulottuvuuden, ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden kautta. Myös 

Carter & Rogersin (2008) sekä Gimenez, Sierra & Rodon (2012) lähestyvät tutkimuksissaan 

vastuullisuutta tämän pohjalta. Tämä näkökulma vastaa kolmen pilarin mallia (The triple bot-

tom line), jonka on kehittänyt Elkington (1998). Tässä mallissa otetaan huomioon sekä tasapai-

notetaan ympäristöön, taloudelliseen sekä sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyviä tavoitteita. Car-

terin ja Rogersin (2008) mukaan, tällä kolmen pilarin mallin avulla yrityksissä voidaan sosiaa-

listen ja ympäristöllisten vaikutusten lisäksi saavuttaa pitkän aikavälin taloudellista hyötyä sekä 

kilpailuetua. Näiden kolmen ulottuvuuden toteuttamisen mukana tuomien vaikutusten hyödyt 

riippuvat kuitenkin suuresti siitä, kuinka niitä suunnitellaan ja toteutetaan (Coffman & 

Unemoto 2010, 601).   
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2.1. Vastuullisuuden kolme ulottuvuutta 

Tässä tutkimuksessa vastuullisuuden käsitteen tarkastelu pohjautuu siis Elkingtonin (1998) kol-

men pilarin malliin. Mallin merkitys sopii hankintojen ja toimittajavalinnan tarkasteluun ja sitä 

onkin sovellettu lisääntyneessä määrin alan kirjallisuudessa. Vastuullisten hankintojen ja toi-

mittajan valinnan taustalla on kaikkien kolmen ulottuvuuden huomioiminen ja tämä malli kuvaa 

näitä kolmea vastuullisuuden ulottuvuutta kattavasti. Malli on esitelty kuviossa 2. Seuraavaksi 

esitellään nämä kolme ulottuvuutta, jotka pohjautuvat Elkingtonin kolmen pilarin malliin. 

                                       
 

Kuvio 2. The triple bottom line – Vastuullisuuden ulottuvuudet. (Elkington, 1998) 

 

2.1.1. Ympäristöllinen ulottuvuus 

Wilson (2015) toteaa tutkimuksessaan, että ympäristön huomioiminen on yksi johtavista stra-

tegioista, joita yritykset käyttävät imagonsa parantamiseksi, kustannusten alentamiseksi sekä 

kilpailuedun luomiseksi. Ympäristölliseen vastuuseen liittyviä tavoitteita ovat esimerkiksi toi-

mintojen energiakustannusten minimoiminen, hiilipäästöjen vähentäminen sekä kestävän kehi-

tyksen tavoitteisiin sitoutuminen (Wilson 2015, 435). Leiren ja Montin (2010) mukaan, yritys-

ten tulisi hyödyntää toimittajavalinnassa apunaan vastuullisuusraportteja sekä toimittajien eet-

tisiä toimintaohjeita. Kilpailuedun saavuttamiseksi tai sen säilyttämiseksi yritysten on otettava 

huomioon ympäristöön liittyvät kysymykset ja omaksuttava siihen liittyvät arviointimallit. 

Myös hankinnoissa ja toimittajien valinnoissa tulee ottaa huomioon tuotteiden ja palveluiden 

ympäristövaikutukset raaka-ainehankinnasta aina loppupalveluiden tarjoajaan asti. (Bai & Sar-

kis, 2010)  
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2.1.2. Sosiaalinen ulottuvuus 

Yritysten vastuualueet yhteiskunnassa ovat muuttumassa ja myös sosiaaliset ja eettiset näkö-

kulmat saavat kasvavaa huomiota eri toimialojen yrityksissä. Sen vuoksi julkisissa ja yksityi-

sissä organisaatioissa on aloitettu ottamaan käyttöön sosiaalisesti vastuullisia hankintakäytän-

töjä. Sosiaalisen vastuun täyttymisen tavoitteita voivat olla työttömyyden vähentäminen, työn-

tekijöiden ja tuotannossa olevien työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojeleminen, vä-

hemmistöjen yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen sekä sosiaalisen syrjäytymisen estämi-

nen. (Leire & Mont 2010, 29) 

 

Hoejmose et al. (2014) mukaan sosiaalisen vastuun käytänteet hankinnoissa voivat parantaa 

yritysten mainetta ja yrityskuvaa sekä voivat vaikuttaa kuluttajien ostohalukkuuteen ja -päätök-

siin. Näitä pidetään kannustavina tekijöinä yrityksille sosiaalisen vastuun huomioimiseen toi-

minnassa. Sosiaalisen vastuun käytänteet voivat liittyä esimerkiksi lapsityövoiman ja pakko-

työvoiman kieltämiseen, riittävien työskentelyolosuhteiden varmistamiseen, syrjinnältä ehkäi-

semiseen sekä kohtuullisen työajan ja palkan varmistamiseen (Hoejmose et al. 2014). Mani, 

Agarwal, Gunasekaran, Papadopoulos, Dubeyn ja Childen (2016) mukaan, sosiaalinen vastuu 

sisältää kuusi taustalla olevaa ulottuvuutta, joita ovat oikeudenmukaisuus, turvallisuus, terveys 

ja hyvinvointi, hyväntekeväisyys, etiikka sekä ihmisoikeudet.  

 

2.1.3. Taloudellinen ulottuvuus 

Taloudellinen ulottuvuus pohjautuu yritysten vastuuseen huolehtia taloudellisuudesta vastuul-

lisesti. Tämä sisältää esimerkiksi voiton tuottamisen, korkojen ja lyhennyksien maksamisen 

sekä asianmukaisten palkkojen ja verojen maksamisen. (Ketola 2005, 32–33) Taloudellinen 

vastuu sisältää edellä mainittujen lisäksi muitakin näkökulmia. Taloudellista ulottuvuutta kos-

kevat ongelmakohdat liittyvät usein siihen, missä koetaan menevän raja voiton tavoittelun ja 

eettisesti väärän toiminnan välillä. Oikean ja väärän toiminnan välille asetettava rajanveto voi 

olla hankalaa, mutta Ketolan (2005) mukaan, ahneuden rajan voi määrittää niin, että tulosta ei 

saa tehdä sidosryhmien tai ympäristön oikeuksien kustannuksella. Tällöin taloudellinen vastuu 

kohtaa sosiaalisen ja ympäristöllisen vastuun.  

 

Wilson (2015) toteaa tutkimuksessaan, että yritysten keskimääräinen elinikä on ollut laskussa 

viimeisten vuosikymmenten aikana. Tämä johtuu siitä, että yritysten välinen kilpailu on kasva-

nut entisestään ja markkinoihin reagoidaan nopeammin. Kilpailijoiden nopea reagointi markki-
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noihin tarkoittaa sitä, että pitkällä aikavälillä ei tulla saavuttamaan tehokkaasti kilpailuetua ai-

noastaan perinteisillä tekijöillä, kuten laadulla, hinnalla tai ajalla. Yritysten on tärkeää löytää 

sellaisia tekijöitä, jotka luovat niille kilpailuetua ja kyvyn menestyä jatkuvasti haastavammassa 

kilpailussa. Jos yritys ei tähän kykene, sen on hankalaa menestyä taloudellisesti ja vastata sille 

asetettuihin taloudellisiin vaatimuksiin. (Wilson 2015, 436) 

 

2.2. Vastuullisen toiminnan motiivit ja toteutumisen taustatekijät  
 
Vastuullisuus yritysten toiminnassa tarkoittaa sitä, että yritykset huomioivat toimintansa ympä-

ristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Kirjallisuudessa on tunnistettu useita vastuul-

liseen toimintaan ohjaavia motiiveja, jotka saavat yritykset tekemään muutoksia ja pyrkimään 

erilaisin keinoin vastuullisuuden toteuttamiseen yritysten kaikessa toiminnassa. Lähtökohtai-

sesti yritysten toimintaa ohjaa lakien ja asetettujen säännösten noudattaminen, mutta myös 

useilla muilla tekijöillä on vaikutus siihen, että yritysten toiminta on vastuullista. Lainsäädän-

nön ja säännösten lisäksi, yleisimpinä vastuullisuustekijöinä vodaan pitää sidosryhmien vaati-

muksia, ylimmän johdon asenteita sekä eettistä vastuuta. (Giunipero, Hooker & Denslow 2012, 

260). Myös Walker, Di Sisto & McBain (2008) ovat tunnistaneet jo edellä mainitut motiivit. 

Tutkimuksessaan he ovat lajitelleet motiivien lähteet yrityksen ulkopuolelta kumpuaviin sekä 

sisäisiin motiiveihin. Näistä ulkopuolelta kumpuavia motiiveja voidaan pitää moninaisempina, 

kuten lainsäädäntöä, asiakkaita, kilpailutilannetta sekä yhteiskuntaa. Sisäisiin lähteisiin Walker 

et al. (2008) toteavat kuuluvan organisaatioihin liittyvät seikat, kuten arvot, tavoitteet ja kyvyt.  

 

Gonzales-Benito & Gonzales-Benito (2005) puolestaan ovat jaotelleet yritysten motiivit vas-

tuullisuuden huomioimisessa osana toimintaa kolmeen osaan. Ensimmäisenä, sen voidaan to-

deta kumpuavan huolista, joita yrityksellä on liittyen sosiaalisiin velvoitteisiin tai arvoihin, tai 

se voi olla seurausta päätöksentekijöiden tietoisuudesta koskien ekologisia ongelmia. Toisena, 

nähdään olevan halu vastata tavoitteisiin koskien tuoton parantamista sekä yrityksen kilpai-

luedun lisäämistä. Ja kolmantena, myös he toteavat olevan lainsäädäntö sekä tavoitteet pyrkiä 

vastaamaan sidosryhmien odotuksiin. Seuring & Müller (2008) ovat koonneet tutkimuksessaan 

kattavasti yhteen erilaisia motiiveja, jotka kannustavat yrityksiä vastuullisiin hankintoihin, 

nämä esitellään kuviossa 3.  
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Kuvio 3. Vastuullisen hankinnan motiivit. (Seuring & Müller, 2008) 

 
Kuviossa 3 esitellään useita eri tekijöitä, jotka voivat toimia motiiveina vastuullisuuden huo-

mioimiseen yritysten hankinnoissa. Lähtökohtina toteuttaa vastuullisuutta hankintatoimessa 

ovat usein eri ryhmien asettamat ulkoiset paineet sekä kannustimet. (Seuring & Müller, 2008) 

Vastuullisuuden on koettu vaikuttavan jatkuvasti yhä enemmän kuluttajien tekemiin ostopää-

töksiin, ja ympäristöongelmien ollessa keskeinen puheenaihe viimeisten vuosikymmenten ai-

kana, myös ihmisten tietoisuus ympäristöasioista on lisääntynyt huomattavasti. Tämän vuoksi, 

kuluttajien ostokäyttäytymisessä on nähtävissä muutoksia kohti ympäristöystävällisempiä tuot-

teita. (Walker et al. 2008) Myös Handfield, Walton, Seegers & Melnyk (1997) ovat tunnistaneet 

kuluttajien vaikutukset yritysten vastuullisuuden toteuttamisessa, ja he tuovat tutkimuksessaan 

esiin, että kuluttajilla voidaan nähdä olevan myönteinen vaikutus yritysten ympäristön huomi-

oimiseen. Lisäksi yrityksessä toimivien yksilöiden, perustajan ja omistajan henkilökohtaisen 

sitoutumisen on havaittu vaikuttavan positiivisesti vastuullisuuteen. Johdon henkilökohtaisilla 

ja eettisillä arvoilla todetaan olevan koko yritykseen liittyvä vaikutus, sillä vastuullisen toimin-

nan on havaittu liittyvän positiivisesti myös työntekijöiden osallistumiseen. (Walker et al. 2018) 

Seuring & Müllerin (2008) tutkimuksessa tuodaan myös esiin se, että hankkivaan yritykseen 

kohdistuu suuria paineita toteuttaa vastuullisuutta, ja usein tämä paine siirtyy myös toimittajille. 

Tämä on yksi kestävän toimitusketjun hallinnan piirre, jonka avulla vastuullisuudesta voidaan 

varmistua paremmin.  

 

Motiivit ohjaavat yrityksiä vastuulliseen toimintaan ja niiden avulla yritykseen pyritään valit-

semaan sellaisia toimintatapoja, joilla voidaan toteuttaa vastuullisuutta, ohjamaan sitä sekä 

viestiä siitä. Yrityksiin valituilla toimintatavoilla nähdään olevan suuri merkitys vastuullisen 
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toiminnan toteuttamisessa ja siinä onnistumisessa. Vastuullisen toiminnan käytänteitä on tun-

nistettu useita, ja niistä eniten esiin kirjallisuudessa ovat nousseet hyvin suunniteltu strategia, 

toimintaohjeet sekä vastuullisuusraportointi. (Leire & Mont, 2010) Pagell & Wu (2009) totea-

vat, että hankintaketjun vastuullisuuden onnistumisen perustana on yrityksen ajattelutapa. Si-

toutuminen vastuullisuuteen ja kokonaisvaltaiseen toimitusketjun hallintaan on sisällytettävä 

yrityksen strategiaan ja arvoihin. Tämä nähdään tärkeänä sen vuoksi, että kun vastuullisuus on 

osana yrityksen strategiaa ja päämääriä, sen levittäminen ja hyväksyminen koko yrityksen han-

kintaketjuun on todennäköisempää. (Beske & Seuring 2014, 324)  

 

Vastuullisen hankintaketjun luomiseksi, tavoitteet ja käytännöt on siis sisällytettävä yritysten 

päivittäiseen toimintaan (Pagell & Wu 2009, 48). Yritykset, jotka ylläpitävät pitkäaikaisia toi-

mittajasuhteita ja sisällyttävät toimittajasuhteiden vaatiman luottamuksen osaksi strategiaa, voi-

vat onnistua paremmin myös ympäristöasioiden hallinnassa ja niihin liittyvien tavoitteiden saa-

vuttamisessa. Pitkäaikaisten toimittajasuhteiden vaalimisen voidaan kokea johtavan vastuulli-

suuden lisääntymiseen toimitusketjuissa, lisäksi se voi vähentää epävarmuutta sekä kustannuk-

sia, joka puolestaan voi johtaa parempaan suorituskykyyn ja luottamuksen kehittymiseen. 

(Beske & Seuring 2014, 326; Walker et al. 2008, 74) Vastuullisen toiminnan toteuttamisella 

yritykset usein pyrkivät kustannusten aleneminemiseen sekä päästöjen ja jätteiden vähenemi-

seen, ja näiden tekijöiden on todettu edistävän myös tuotteiden ja palveluiden korkeampaa laa-

tua. (Walker et al. 2008) Myös Giunipero et al. (2012, 261) tuovat tutkimuksessaan esiin kus-

tannussäästöt ja niiden luomat vaikutukset, sillä vastuullisuuden voidaan nähdä olevan kannat-

tavaa myös taloudellisesta näkökulmasta.  

 

Nykyään sidosryhmät vaativat näkyviä ja avoimia käytäntöjä (Carter & Rogers, 2008) ja sen 

vuoksi sidosryhmien paine, kilpailu ja huoli yrityksen maineesta on kannustanut yrityksiä si-

sällyttämään vastuullisuuden osaksi strategiaansa sekä raportoimaan vastuullisuudestaan. Vas-

tuullisuusraportointi antaa sidosryhmille mahdollisuuden tietää hankintaketjun toimittajien va-

lintaan asetetuttuja kriteereitä, lisäksi se luo uskottavuutta, luotettavuutta ja toimitusketjun pa-

rempaa hallintaa. Yritykset ovat vastuussa tuotteistaan, ja sen vuoksi toimintaan sisältyy toi-

mittajien mahdollisimman aktiivinen valvonta. Täyttääkseen tämän roolin eettisyyden ylläpitä-

misestä, yhä useammin yritykset ottavat käyttöön vastuullisia prosesseja ja raportoivat niistä. 

(Fernandes & Bornia 2019, 106) 
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Siitä huolimatta, että erilaiset motiivit ohjaavat yrityksiä vastuulliseen toimintaan ja yritykset 

pyrkivät valitsemaan toimintatapoja vastuullisen toiminnan toteuttamiseksi, niin on kuitenkin 

olemassa tekijöitä, jotka voivat hidastaa tai estää yrityksiä omaksumasta vastuullisia käytäntöjä. 

Tällaisia tekijöitä on tunnistettu olevan muun muassa johdon sitoutumattomuus, vastuullisuus-

käytänteiden korkeammat kustannukset ja niiden vaikutukset taloudelliseen suorituskykyyn ly-

hyellä aikavälillä, vastuullisuusstandardien ja asianmukaisten määräysten puuttuminen sekä ly-

hyen ja pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden epätasapaino. (Giunipero et al. 2012, 262)  

 

Vastuullisempaan tuotantoon siirtyminen voi vaikuttaa yritysten hintojen nousuun lyhyellä ai-

kavälillä, ja yritykset voivat kokea pelkoa siitä, että kuluttajat jatkavat silti alhaisempien hinto-

jen vaatimista. Yrityksille on siis tärkeää tarjota kuluttajille vastuullisempia vaihtoehtoja, mutta 

samalla, tarkoituksena on myös tehdä tulosta. (Orsato, 2006) Tämän nähdään olevan yksi syy 

siihen, miksi osa yrityksistä omaksuu vastuullisuuden osaksi toimintaansa hitaammin, eikä esi-

merkiksi ympäristöön liittyviä seikkoja huomioida niin vahvasti osana hankintaprosessia (Min 

& Galle 2001, 1223). Walker et al. (2008) puolestaan ovat huomioineet hidastavana tekijänä 

toimijoiden pätevyyden ja laillisuuden puutteen, sillä osa yrityksistä voi luoda julkisen kuvan 

kehittymisestään kohti vastuullisempaa toimintaa, vaikka todellisuudessa toiminnassa ei ta-

pahdu muutoksia. Myös luottamukseen, laadulliseen tietoon ja osaamiseen liittyvän tiedon ja-

kamisen käytännöt ovat tekijöitä, jotka on tunnistettu esteeksi vastuullisuuden saavuttamiselle 

ja siihen liittyvälle mittaamiselle. (Beske & Seuring, 2014). Toimialojen välillä on todettu ole-

van eroavaisuuksia siinä, mitkä toimivat motiiveina vastuulliseen toimintaan ja mitkä voivat 

hidastaa vastuullisuuden sisäistämistä yrityksiin, jonka vuoksi eri sektoreiden yritykset voivat 

reagoida eri tavoin. (Walker et al. 2008, 74) 

 

2.3. Vastuullisuuden rooli hankintatoimessa 

Vastuullisuuden ollessa yksi aikamme tärkeimmistä suuntauksista ja kasvava trendi liiketoi-

minnassa, sen huomioimisen merkitys kaikessa yrityksen toiminnassa on kasvanut huomatta-

vasti. Suuri osa yrityksistä harjoittaa hankintatoimea osana yrityksen toimintaa ja vastuullisuu-

den toteutus yrityksissä riippuu vahvasti vastuullisen hankinnan toteutustavoista. Tämä johtuu 

siitä, että yrityksen arvoketjun alkupäässä toimivan hankintatoimen koetaan olevan erityisen 

sopiva edistämään organisaation vastuullisuutta. Hankintatoimen tehtäviä ovat ulkoisten resurs-

sien hallinta, hankintalähteiden etsiminen sekä valinta, ja vastuu hankittavien tuotteiden raaka-

aineiden alkuperästä. (Schneider & Wallenburg 2012, 243; Tate et al. 2010, 27–32) Yrityksillä 
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on suuri vastuu omasta toiminnastaan, mutta myös koko hankintaketjussa tapahtuvasta toimin-

nasta ja vastuullisuuden toteuttamisesta. Kaikki, mitä tapahtuu yrityksen toimittajien toiminta- 

ja hankintaketjuissa, heijastuu suoraan loppuyritykseen ja kuvaan, joka siitä välittyy kuluttajille 

sekä muille sidosryhmille. Vastuullisen hankintatoimen käytännöt pitävät sisällään luotettavia 

ja pitkäkestoisia toimittajasuhteita, kustannussäästöjä, riskienhallintaa, jopa parantunutta toi-

mitusvarmuutta asiakkaille sekä innovatiivista raaka-aineiden käyttöä. Jos yritys ei ota vastuul-

lisuuden varmistamista osaksi strategiaansa hankintaketjun eri vaiheissa, voi sillä olla vakavia 

seurauksia yrityksen maineelle, ja sen pohjalta liiketoiminnalle voi muodostua jopa kohtalok-

kaita seurauksia. (Hoejmose et al. 2014)  

 

Giunipero, Hooker & Denslow (2012) määrittelevät vastuullisen hankintatoimen niin, että se 

on jatke perinteiseen hankintatoimeen, jonka lisäksi ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudelli-

nen näkökulma arvonluonnissa otetaan mukaan hankintaketjun hallintaan, arviointiin sekä va-

lintaan. Joten myös hankintojen vastuullisuus muodostuu kolmesta keskeisestä vastuullisuuden 

ulottuvuudesta, kun yritys ottaa huomioon kaikkia näitä ulottuvuuksia koskevia periaatteita 

hankintaprosessissaan. Käytännössä vastuullinen hankintojen johtaminen on siis sosiaalisten- 

ja ympäristötekijöiden huomioimisen yhdistämistä hankintapäätöksissä, taloudelliset resurssit 

huomioiden (Giunipero et al. 2012, 260; Tchokogué, Nollet, Merminod, Pache & Coupil 2018, 

336). Pagell & Wu (2009, 38) toteavat tutkimuksessaan, että täysin vastuullinen hankintaketju 

ei vahingoita ympäristöllistä tai sosiaalista ympäristöä ja siitä huolimatta tuottaa voittoa ja käy-

tännössä pystyy toimimaan loputtomasti. Tällaista täysin vastuullista hankintaketjua ei kuiten-

kaan ole olemassa, mutta tutkimuksessa todetaan, että osa hankintaketjuista on selkeästi vas-

tuullisempia kuin toiset. (Pagell & Wu 2009, 38)  

 

Seuring & Müller (2008) ovat tuoneet tutkimuksessaan esiin kaksi erilaista strategiaa hankin-

taketjun vastuullisuuden lisäämiseksi. Ensimmäinen strategia sisältää toimenpiteitä, joilla ket-

justa tehdään vastuullisempi uusien tuotteiden hankinnan ja toimittajien valinnan avulla tai 

vaihtoehtoisesti olemassa olevaa ketjua kehitetään toimimaan vastuullisemmin painostamalla 

muutoksien tapahtumista vastuullisen johtamisen avulla. Näitä kahta strategiaa ei tule kuiten-

kaan ajatella toisiaan poissulkeviksi, sillä vaikka ne ovat kaksi erilaista, erotettavissa olevaa 

lähestymistapaa, niin ne voivat myös täydentää toisiaan. (Seuring & Müller 2008, 1705) Han-

kintojen johtamisen on todettu edistävän yrityksen kestävässä kehityksessä suoriutumista sekä 

kilpailuedun saavuttamista. Carter, Kale & Grimm (2000) toteavat tutkimuksessaan, että ym-
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päristön huomioivilla hankinnoilla voidaan nähdä olevan positiivinen vaikutus yrityksen suori-

tuskykyyn, tuloksen sekä kustannusten osalta. Tämän ovat todenneet myös Pagell & Wu (2009) 

ja Zhu & Sarkis (2004), tuoden esiin vastuullisuuden positiiviset vaikutukset yritysten tehok-

kuuteen ja suoriutumiseen sekä vaikutukset yritysten taloudelliseen ja ympäristölliseen suoriu-

tumiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

3. Vastuullinen toimittajavalinta 

Ulkoistamisen lisääntyessä eri toimialoilla, myös oikeiden toimittajien löytämisen ja valinnan 

merkitys kasvaa yritysten toiminnan kannalta. Toimittajan valintaa on kuvattu yhdeksi merkit-

tävimmistä prosesseista hankinnan- ja toimitusketjunhallinnan toiminnoissa. (Wetztein et al. 

2016, 305) Myös Ting & Cho (2008) toteavat tutkimuksessaan, että toimittajien valinta ja os-

topäätökset ovat yrityksen hankintaosaston tärkeimpiä toimintoja ja sen vuoksi, hankintaosas-

ton roolia organisaation tehokkuuden saavuttamisessa voidaan pitää keskeisenä. Toimittajan 

valinta on osa yritysten hankintastrategiaa sekä hankintaprosessia ja se sijoittuu aivan hankin-

taprosessin alkupäähän, sillä se koskee kaikkia toimintoja raaka-aineiden hankinnasta lopulli-

seen toimitukseen. Toimittajia tarvitaan toimittamaan organisaatioille tuotteita ja materiaaleja 

tehokkaasti. Nykyään tärkeimmiksi valintakriteereiksi toimittajille ei koeta ainoastaan olevan 

hinta- ja laatuperusteiset kriteerit, sillä pyritään keskittymään myös sosiaalisiin ja ympäris-

töseikkoihin (Bai & Sarkis 2010, 252).  

 

Toimittajan valintaa voidaan pitää monimutkaisena ja strategisena prosessina, jossa tehtävänä 

on tunnistaa parhaat toimittajat yritykselle (Punniyamoorty, Mathiyalaga, Lakshmi & Lorentz 

2012, 71). Toimittajan valinnan tärkein tavoite on minimoida hankintojen riskejä ja maksi-

moida hyötyjä (Kannan & Haq 2007, 3831). Mitä enemmän yritykset harjoittavat harkitumpaa 

toimittajan valintaa, sitä suurempia hyötyjä saadaan luotua. Spekman, Kamauff & Spear (1999) 

toteavat tutkimuksessaan, että yritykset voivat saavuttaa edullisemman kustannustason sekä 

hyötyä yhä enemmän toimittajamarkkinoiden mahdollisuuksista tavoitteiden saavuttamisessa, 

kuin yritykset, joissa valintaan ei keskitytä niin paljon. Vastuullisen toimittajavalinnan muka-

naan tuomien hyötyjen ja siihen johtavien kannustimien nähdään olevan selkeässä vuorovaiku-

tuksessa vastuulliseen yritystoimintaan. Lisääntyneen asiakastuntemuksen sekä markkinoiden 

ja eri sidosryhmien painostuksen vuoksi, yritykset ovat korostaneet vastuullisuuden ja kestä-

vyyden merkitystä toimitusketjuissaan toimittajien valinnan kautta. Sen vuoksi yritykset käyt-

tävät myös järjestelmällistä ja vastuullisuuteen tähtäävää kriteerien valintaa ja arviointia toimit-

tajien valinnassa. (Luthra, Govindan, Kannan, Mangla & Garg 2017, 247)  

 

3.1. Toimittajan valintaprosessi 

Toimittajan valinta on vaativa päätöksentekoprosessi, joka vaatii strategista johtamista ja jossa 

kriteerit ja niille asetetut painoarvot tulee valita huolellisesti sopimaan yrityksen strategiaan 
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(Shen 2014, 405). Toimittajan valintapäätökset vaikuttavat useaan eri toiminta-alueeseen, kuten 

raaka-aineiden ja komponenttien hankintaan, varastonhallintaan sekä tuotannon suunnitteluun 

ja valvontaan. Sopivan toimittajan valintaa ja arviointia voidaan pitää yhtenä liiketoiminnan 

avaintekijänä. (Parthiban, Zubar & Katakar 2013, 1536)  

 
Toimittajan valintaprosessia voidaan kutsua yhdeksi toiminnaksi, joka sisältää useita vaiheita. 

Useissa kirjallisuuden lähteissä toimittajan valinnan ensimmäinen vaihe on tarpeen tunnistami-

nen ja määrittäminen, jonka jälkeen määritellään päätökseen vaikuttavat toimittajien valintakri-

teerit, joiden avulla tunnistetaan potentiaaliset toimittajat. Näille toimittajille lähetetään tarjous-

pyynnöt. Ehdokkaiden tietojen avulla suoritetaan lopullinen yksityiskohtainen arviointi sekä 

valinta ja viimeinen vaihe liittyy valinnan jälkeiseen toimittajan suorituskyvyn arviointiin. 

Tämä kuusivaiheinen prosessi esitellään kuviossa neljä. Toimittajan valintaprosessin avulla on 

tarkoitus tunnistaa ja arvioida sopivia toimittajia, tavoitteena valita vaihtoehdot, jotka sopivat 

yritykselle parhaiten. (Igarshi, De Boer & Fet 2013, 248; Patrhiban et al. 2013)  

 
 

 
 

Kuvio 4. Toimittajan valintaprosessi (Igarshi, De Boer & Fet, 2013) 

 
Useat toimittajan valintaprosessit muistuttavat paljon toisiaan ja ne sisältävät samankaltaisia 

vaiheita, mutta suurimpana erona on vaiheiden lukumäärä. Momme & Hvolby (2002) esittele-

vät tutkimuksessaan strategisen nelivaiheisen toimittajan valintaprosessin mallin, joka sisältää 

peruselementit sekä niiden väliset yhteydet. Ensimmäinen vaihe on potentiaalisten toimittajien 

tunnistaminen ja määrittely, joka sisältää esimerkiksi toimittajamarkkinoiden kartoituksen ja 

alustavan arvioinnin. Toiseen vaiheeseen liittyy toimittajien arviointi ja hyväksyminen, ja se 

koostuu auditoinneista sekä hyväksyttyjen toimittajien listasta. Kolmas ja neljäs vaihe liittyy 

valinnan tekemisen jälkeisiin toimiin, kuten yhteistyön kehittämiseen ja valvontaan. (Momme 

& Hvolby 2002, 192)  
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3.2. Toimittajan valinta- ja vastuullisuuskriteerit 

Yritysten käyttämiä toimittajan valintakriteereitä on tutkittu paljon jo useiden vuosikymmenten 

ajan, ja perinteisessä lähestymistavassa toimittajien valinnassa on painotettu kustannustekijöi-

den merkitystä. Parthiban et al. (2013) mukaan, yritykset ovat kuitenkin ymmärtäneet, että lä-

hestymistapa, jossa korostetaan kustannuksia ainoana kriteerinä, on tehoton ja siihen on tultava 

muutos. Kustannustekijöitä korostetaan tuotteiden hankkimisessa ja kustannukset koostuvat 

esimerkiksi tuotteen hinnasta, tilauskustannuksista, kuljetuskustannuksista sekä toimituskus-

tannuksista. Vaikka kustannustekijöitä voidaan pitää ratkaisevana tekijänä perinteisessä lähes-

tymistavassa toimittajanvalinnassa, niin myös globaalin ympäristön ja asiakasvaatimusten 

vuoksi ei tule luottaa ainoastaan kustannuksiin ratkaisevana tekijänä. (Parthiban et al. 2013) 

 

Parthiban et al. (2013, 1538) ovat poimineet tutkimukseensa kustannustekijöiden lisäksi eniten 

huomiota saaneita toimittajan valintaan käytettyjä kriteereitä. Näitä ovat laatu, toimitus, tuotta-

vuus, palvelu, tekniset valmiudet, tuotanto, ympäristön hallinta, henkilöstöhallinto sekä tuotan-

non haasteet. Tutkimusten mukaan, esimerkiksi laatu, toimitusaika sekä palvelu, on otettava 

huomioon toimittajaa valitessa, sillä toimittajien tarjoaman korkean laadun sekä laadukkaiden 

tuotteiden oikeiden määrien toimittamista sopivana aikana tulee pitää keskeisenä tekijänä toi-

mittajan valinnassa. (Parthiban et al. 2013) Kriteerien merkitys onkin ajan myötä muuttunut ja 

perinteisten kriteerien merkitys on tasaantunut suhteessa muihin valintakriteereihin (Bharad-

waj, 2004).   

 

Toimittajien strategisen roolin kasvaminen ja tavoitteet, jotka liittyvät vastuullisten tuotteiden 

kehittämiseen ovat syitä, joiden takia nämä perinteiset kriteerit eivät yksinään sovellu toimitta-

jien valintaan ja arviointiin. Yritysten on sisällytettävä toimittajanvalintaan perinteisten valin-

takriteerien, kuten jo mainittujen hinnan, laadun ja toimitusvarmuuden lisäksi myös ympäris-

töön ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin liittyviä kriteereitä. Näitä ovat esimerkiksi tasa-arvoisuus ja 

työntekijöiden hyvinvointi sekä ympäristökäytäntöjen toimintaperiaatteet ja menettelyt (Bai & 

Sarkis 2010, 253; Amindoust et al. 2012, 1669). Pitkällä aikavälillä myös ympäristöstä on tullut 

tärkeä tekijä osana yritysten toimittajanvalintaa. Tämän ovat tunnistaneet myös Handfield, 

Walton, Sroufe & Melnyk (2002) tutkimuksessaan, sillä he tuovat esiin, että ympäristöstä huo-

lehtimisen kasvaessa tärkeäksi tekijäksi liiketoiminnassa, siitä on tullut myös toimittajan valin-

takriteerinä tärkeä. Kuitenkaan yhtä oikeaa tapaa valita toimittajille valintakriteereitä ei ole, ja 

myös Chou & Chang (2008) toteavat, että kriteerien valinta liittyy suuresti yrityksen strategiaan 

ja tarpeeseen. Olennaisesti toimittajanvalinnassa nousee esiin myös toimittajan organisaatio ja 
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johto. Yrityksen koko, maine, asema markkinoilla sekä eettiset normit luovat mielikuvan orga-

nisaation toiminnasta ja standardeista. (Punniyamoorty et al. 2012, 74)  

 

Toimittajanvalinnassa käytettäviä kriteereitä voidaan jaotella kahteen perusluokkaan, kvantita-

tiivisiin ja kvalitatiivisiin kriteereihin. Kvantitatiivisia kriteereitä voidaan mitata määrällisesti, 

kuten esimerkiksi kustannuksia, mutta kvalitatiivisten eli laadullisten kriteerien arvioiminen voi 

olla haastavampaa. Jotkut valintakriteerit voivat myös olla ristiriidassa keskenään, kuten ensi-

merkiksi alhaisimman hinnan tarjoava toimittaja ei välttämättä tarjoa parasta mahdollista laa-

tua. Sen vuoksi määrällisten ja laadullisten tekijöiden välillä on tehtävä valintoja, jotta yritys 

löytää parhaan mahdollisen toimittajan. (Sen, Basligil, Sen & BaraCli 2008, 1826) Humphreys, 

Wong & Chan (2003) ovat jaotelleet myös tunnistettuja ympäristökriteereitä määrällisiin ja laa-

dullisiin kriteereihin, joista ensimmäiseen kuuluvat esimerkiksi saasteeseen sekä kehitykseen 

liittyvät kustannukset ja toiseen esimerkiksi johtamisosaaminen sekä vihreän kuvan antaminen. 

Seuraavaksi kuviossa 5 esitellään toimittajan valintakriteereitä jaoteltuna vastuullisuuden kol-

men ulottuvuuden mukaan.  

 

              

Kuvio 5. Toimittajan valintakriteereitä kirjallisuudesta 
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Bai & Sarkis (2010) mukaan, ympäristöön liittyvät vastuullisuuskriteerit voivat viitata esimer-

kiksi toimintaperiaatteisiin tai -menettelyihin, kuten päästöjen seurantaan, luonnonvarojen ku-

lutukseen ja saasteiden tuottoon. Ympäristön huomioiminen toimittajavalinnassa yksilöi ne toi-

mittajat, jotka ovat kykeneväisiä täyttämään yrityksen vaatimukset koskien ympäristöosaamista 

sekä parantamaan taloudellisia hyötyjä tehostamalla materiaalien käyttöä, vähentämällä jätteitä 

sekä saasteita (Luthra et al. 2017, 1695). Sosiaalisia ulottuvuuksia voidaan tarkastella sisäisten 

ja ulkoisten sosiaalisten kriteerien näkökulmista. Sisäiset sosiaaliset kriteerit viittaavat työlli-

syyskäytäntöihin, kuten työvoiman lähteisiin, monimuotoisuuteen ja työturvallisuuteen. Ulkoi-

sissa sosiaalisissa kriteereissä otetaan huomioon sidosryhmät ja niiden väliset suhteet. (Bai & 

Sarkis 2010, 254) Taloudelliset vastuullisuuskriteerit toimittajan valinnassa pohjautuvat usein 

toimittajan kykyyn noudattaa toimitusaikataulua, tarjota alhaisempia hintoja, parempia palve-

luita sekä noudattaa laatuvaatimuksia (Luthra et al. 2017, 1695).  

 

Tärkeinä toimittajavalintaan vaikuttavina elementteinä voidaan pitää myös yritysten eettisten 

toimintaohjeiden noudattamista ja niihin sitoutumista sekä sertifikaattien ja standardien vaati-

mista toimittajilta. Sen vuoksi yritys voi painottaa toimittajan valinnassa yrityksen toimintaoh-

jeiden noudattamista, sillä useat yritykset käyttävät eettisiä toimintaohjeita, Codes of Conduct, 

keinona varmistaa, että toimitusketjun kaikki yritykset noudattavat ja ylläpitävät kestävän ke-

hityksen strategiaa. Nämä toimintaohjeet ovat yleisiä vastuullisuuden työkaluja, joilla pyritään 

valvomaan vastuullisten toimintatapojen toteutusta. (Wu & Pagell 2011, 582) Yritysten on py-

rittävä koko hankintaketjujen laajuiseen vastuullisuuteen ja useasti hankintaketjut ulottuvat hy-

vin laajalle, jolloin toimintaohjeiden avulla voidaan sitouttaa toimittajia koko hankintaketjun 

laajuisesti noudattamaan näitä ohjeita (Baliga, Raut & Kamble, 2019).  

 

Vastuullisuuden toteutumisen lisäämiseksi, tuotteiden on katettava ympäristö- ja sosiaalistan-

dardit. Yleinen riskien vähentämismekanismi on standardien ja sertifikaattien käyttöönotto ja 

niiden vaatiminen toimittajilta. Standardien käyttöönottoa voidaan pitää helppona tapana tehdä 

toimitusketjusta ympäristöystävällisempi ja sosiaalisesti vastuullisempi. (Beske & Seuring, 

2014) On olemassa erilaisia valmiiksi kehitettyjä standardeja, joita voidaan käyttää vastuullisen 

hankinnan ja toimittajavalinnan tukena. Näistä tunnetuimpia ovat esimerkiksi ISO 14001- ja 

SA 8000 standardit, jotka ilmenevät odotuksina ostajien ja toimittajien välisissä suhteissa.  ISO 

14001 standardi on yleisin ympäristöhallinnan järjestelmä ja SA 8000 standardia käytetään so-

siaalisen vastuullisuuden hallinnassa. (Seuring & Müller 2008, 1704) ISO 14001 on osa laa-
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jempaa ISO 14000- standardien sarjaa, joka on kansainvälisen standardoimisjärjestö ISO:n ke-

hittämä vapaaehtoinen ympäristönhallintaan liittyvä standardi. ISO 14000:n käyttöönotto vaatii 

yrityksiltä toimenpiteitä, kuten lainsäädännön noudattamiseen, ympäristövaikutuksien tunnis-

tamiseen sekä ympäristövaikutuksien pienentämiseen liittyvien tavoitteiden asettaminen. ISO 

14000- standardin käytön taustalla voi olla esimerkiksi yrityksen tavoite parantaa vastuullisuut-

taan, vastuu sidosryhmille viestimisestä sekä pyrkimys riskien ja ympäristökulujen hallitsemi-

sesta tehokkaammin. (Nga 2009, 409–410) 
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4. Vastuullinen hankintatoimi ja toimittajavalinta kohdeyrityk-

sissä 

Tämä luku muodostaa tutkielman empiirisen osuuden. Tutkimuksen empiria osuus muodostuu kah-

desta kohdeyrityksestä valittujen henkilöiden kolmesta henkilöhaastattelusta sekä niistä saatujen 

tietojen pohjalta tehdystä analyysista sekä yrityksistä saatavilla olevasta julkisesta tiedosta. Tutki-

muksessa tarkastellaan, kuinka vastuullisuus ilmenee kohdeyritysten hankinnoissa ja toimittajava-

linnoissa. Lisäksi tarkastellaan minkälaisia motiiveja ja tekijöitä vastuullisen toiminnan ja sen to-

teutumisen taustalla on sekä syvennytään tarkastelemaan erilaisia toimittajille asetettavia valinta- 

ja vastuullisuuskriteereitä. Kohdeyrityksinä tutkimuksessa ovat kaksi samaan konserniin kuuluvaa 

liikuntapaikkarakentamisen alalla toimivaa yritystä.  

 

4.1. Tutkimusmenetelmä ja aineistonkeruu 

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tarkoituksena pyrkiä ym-

märtämään sekä tulkitsemaan ilmiöitä, kokemuksia ja käytöstä. Keskeisenä ominaispiirteenä 

laadullisessa tutkimuksessa on se, että se pohjautuu ihmisten yksilöllisiin kokemuksiin ja näke-

myksiin sekä niiden tarkasteluun. Laadullisessa tutkimuksessa on tarkasteltava teorian, empi-

rian ja käytännön suhdetta. (Puusa & Juuti 2020) Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavaa ai-

hetta on pyrkimys tarkastella mahdollisimman laajasti. Tyypillisiä piirteitä laadulliselle tutki-

mukselle ovat esimerkiksi se, että tutkimus on kokonaisvaltaista tiedonhankintaa ja aineisto 

koostuu luonnollisista, todellisista tilanteista. Tutkimuksessa käytetään ihmisiä tiedon keräämi-

seen ja tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2009, 161–164) Laadulliselle tutkimukselle on luontaista, että aineisto koostuu tilanteista, 

jotka ovat järjestetty juuri tutkimusta varten. Laadullisen tutkimuksen analyysi koostuu kah-

desta vaiheesta, joista ensimmäinen vaihe on havaintojen pelkistäminen, joka alkaa jo ennen 

aineiston keräämistä ja toinen vaihe on arvoituksen ratkaiseminen, jossa tuloksia tulkitaan. 

Käytännössä vaiheet punoutuvat yhteen, joten erottelu vaiheiden välille tehdään analyyttisesti. 

(Alasuutari 2011, 50)  

 

Tutkimus toteutetaan puolistrukturoiduilla haastatteluilla eli teemahaastatteluilla. Teemahaas-

tattelussa aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymysten järjestys ja muoto voivat vaihdella. Puo-

listrukturoidussa haastattelussa haastateltavat saavat vastata kysymyksiin omin sanoin ja ilman 

että vastauksia sidotaan mihinkään muottiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75) Tutkimusta varten 

tehty haastattelu on hyvä tiedonkeruu muoto ja sen avulla pyritään saamaan mahdollisimman 
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päteviä ja luotettavia tietoja (Hirsjärvi et al. 2009, 208) Tiedonkeruussa on hyödynnetty tapaus-

tutkimusta, sillä sen tarkoituksena on luoda syvällisempi käsitys tutkittavasta aineistoista. Ta-

paustutkimuksen aikana muodostuva materiaali luo mahdollisuuksia erilaisille tulkinnoille. 

(Metsämuronen 2001, 17)  

 

Tutkimuksen aineisto on pääosin kerätty haastatteluilla, mutta haastatteluiden lisäksi tutkimuk-

sen sekundääriaineistona on käytetty yritysten nettisivuja ja muita julkisia tietoja. Haastatteluita 

varten oli laadittu valmiit kysymykset teemoittain. Näiden valmiiksi laadittujen teemojen ja 

kysymysten vuoksi haastattelu on helpompi pitää suunniteltujen aiheiden puitteissa eikä se anna 

haastateltaville liikaa vapautta. Haastattelussa haastateltavat kertovat kokemuksistaan kysy-

myksien avulla eri teemoihin liittyen. Haastattelut koostuvat neljästä teemasta; taustakysymyk-

set, vastuullisuus, hankinta ja toimittajavalinta sekä muuta-osio. Haastattelukysymykset ovat 

esiteltyinä liitteessä 1. Haastatteluiden tarkoituksena on saada selville kohdehenkilöiden ja yri-

tysten kokemuksia sekä toimintatapoja hankinnan ja toimittajavalinnan toteuttamisesta.  

 

Haastatteluita toteutettiin kolme kappaletta. Yritysten anonymiteetin suojaamiseksi haastattelut 

on käsitelty anonyymisti ja työssä tarkasteltavista yrityksistä käytetään nimikkeitä yritys A ja 

yritys B. Yritys A:n haastattelut toteutettiin yrityksen toimitusjohtajan sekä vastaavan työnjoh-

tajan kanssa, ja työssä käsiteltävät haastateltavien vastaukset on yhtenäistetty. Yritys B:n haas-

tattelu toteutettiin henkilön kanssa, joka toimii vientipäällikkönä ja on mukana myös yrityksen 

tuotekehityksessä. Haastattelut toteutettiin haastateltavien toiveiden mukaisesti. Yritys A:n mo-

lemmat haastattelut toteutettiin kasvotusten ja yritys B:n haastattelu toteutettiin puhelimitse. 

Kaikille haastateltaville lähetettiin haastattelukysymykset etukäteen. Kaikki haastattelut ääni-

tettiin myöhempää läpikäyntiä varten. Haastateltavien kanssa oli mahdollista tarkentaa kysy-

myksiä ja vastauksia sähköpostin välityksellä myös haastatteluiden jälkeen. Kukin haastatte-

luista kesti noin 30 minuuttia.  

 

4.2. Kohdeyritysten toimintaympäristön ja toiminnan esittely 

Tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat kaksi samaan konserniin kuuluvaa yritystä. Suurin 

osa kohdeyritysten toiminnasta Suomessa pohjautuu julkiseen hankintaan ja molempien yritys-

ten palveluiden ja tuotteiden suurimpina tilaajina toimivat eri kaupungit ja kunnat sekä näiden 

lisäksi, myös yksityiset yritykset ja yksityishenkilöt. Toimittajien osalta, alalla joidenkin tietty-

jen materiaalien toimittajia voi olla vain muutamia, joiden tarjoamien tuotteiden on katettava 
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laatukriteerit jo itsessään. Tämä rajaa jonkin verran kohdeyritysten mahdollisuuksia sekä tar-

vetta vaikuttaa hankintoihin ja toimittajavalintoihin asetettaviin vaatimuksiin. Yritysten tuotta-

mien liikuntapaikkojen kuluttajia ovat niin ammattiurheilijat, harrastajat kuin satunnaiset liik-

kujat, jonka vuoksi on tärkeää luoda jokaiselle mahdollisuus liikkua vastuullisesti luodussa ym-

päristössä.  

 

Kokonaisuudessaan konsernin toiminta sisältää liikuntapaikkojen rakentamisen, toimittamisen 

ja valmiiden liikuntapaikkojen huoltamisen sekä liikuntapaikkakalusteiden ja -välineiden han-

kinnan. Tutkimukseen tarkasteltavaksi valittujen yritysten toiminta keskittyy liikuntapaikkojen 

rakentamiseen. Yritys A:n toiminta sisältää erilaisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jääkenttien 

rakentamisen ja kunnossapidon, ja yritys B:n toiminta sisältää erilaisten tekonurmea sisältävien 

urheilukenttien valmistuksen sekä tekonurmien ja tekonurmijärjestelmien kehityksen. Koh-

deyritykset esitellään tarkemmin kuviossa 6, jossa on myös esitelty niiden pääasiallinen toi-

minta.  

 

                          

Kuvio 6. Kohdeyritysten ja haastateltavien esittely 

Yritysten kesken jaetaan konsernin yhteiset vastuullisuusperiaatteet sekä arvot, joten kappa-

leessa 4.3. tarkastellaan vastuullisuuden ilmentymistä koko konsernin näkökulmasta, jonka jäl-

keen tarkastellaan yritysten hankintaa ja toimittajavalintaa kahden kohdeyrityksen näkökul-

masta.  
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4.3. Vastuullisuuden rooli konsernissa 

Vastuullisuus on olennainen osa konsernin strategiaa ja etenemissuunnitelmaa. Konsernin vi-

siona on luoda terveempi yhteiskunta ja kestävän kehityksen avulla saada ympäristö sekä ihmi-

set terveemmäksi. Konsernin yritykset sitoutuvat kestävään kehitykseen ja liiketoimintaa pyri-

tään toteuttamaan vastuullisesti jokaisella osa-alueella, kehittämällä osaamista ja uusia tuot-

teita. Konsernilla on yhteiset toimintaohjeet, Code of Conduct, joita konsernin yritysten, mutta 

myös yritysten suurimpien toimittajien ja yhteiskumppaneiden on sitouduttava noudattamaan.  

Näin pyritään varmistamaan, että yhteistyötä tehdään sellaisten yritysten kanssa, jotka noudat-

tavat samoja periaatteita ja jakavat yhteisiä arvoja. Konsernissa kaikilla osa-alueilla huomioi-

daan toiminnassa vastuullisuuden kolme ulottuvuutta, ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudel-

lisen ulottuvuuden.  

 

Koko konserni pyrkii ympäristöystävällisyyteen ja sen edistämiseen kaikessa toiminnassaan. 

Ympäristö vastuun toteuttamiseen kuuluu muun muassa päästöjen ja saasteiden minimointi, 

toimivan jätehuollon varmistaminen sekä uusien ratkaisuiden kehittäminen ympäristövaikutus-

ten parantamiseksi. Erilaisten liikuntapaikkojen ja välineiden valmistamiseen käytetään turval-

lisia materiaaleja, jonka vuoksi toimittajien valintaan ja seurantaan kiinnitetään suuri huomio.  

Konsernin toimittajien on noudatettava EU:n ympäristöä koskevaa REACH-asetusta ja toimit-

tajien on voitava taata, että tuotteet eivät sisällä aineita, jotka ovat vasten kyseistä asetusta. 

Työmailla toteutetaan satunnaisia tutkimuksia, joiden avulla voidaan varmistua siitä, että ma-

teriaalit, joita käytetään ovat turvallisia.  

 

Konsernin sosiaalinen vastuu sisältää turvallisen ja inspiroivan työpaikan tarjoamisen työnte-

kijöille, ja työntekijöiden hyvinvointia pyritään koko ajan kehittämään paremmaksi. Rakennus-

alan luonteeseen ja vaatimuksiin liittyen, erityisesti työturvallisuus nousee tärkeäksi asiaksi. 

Tätä toteutetaan huomioimalla työntekijöiden työturvallisuus ja -terveys, varmistamalla turval-

liset olosuhteet ja suojavarusteet sekä kurssittamalla työntekijöitä. Hankintaketjussa huomioi-

daan tuotteiden ja palveluiden alkuperä sekä vaaditaan, että toimittajien henkilöstön työolot 

noudattavat lainsäädäntöön ja perusoikeuksiin perustuvia periaatteita.  

 

Konsernissa huomioidaan taloudellinen vastuu niin tehdyissä tuloksissa kuin laittomien toimien 

estämisessä. Konsernissa kielletään kaikki korruptioon ja lahjontaan liittyvä toiminta, ei osal-

listuta liikesuhteisiin, jotka voivat johtaa eturistiriitoihin eikä lahjuksia tai laittomia maksuja 
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hyväksytä osana liiketoimintaa. Toimittajia valitessa ja valinnan jälkeisessä arvioinnissa, seu-

rataan toimittajien taloudellista vakautta, eikä minkäänlaisia lainvastaisia toimia hyväksytä toi-

mittajien toiminnassa. 

 

4.4. Hankintatoimi ja sen vastuullisuus kohdeyrityksissä 

Yritys A:n toimintaan kuuluu erilaisten ulkoliikuntapaikkojen, kuten esimerkiksi yleisurheilu-

kenttien, pinnoitteiden, lähiliikuntapaikkojen ja erilaisten jääurheilukenttien rakentaminen. Täl-

laisten liikuntapaikkojen rakentamiseen hankittavat materiaalit ovat usein erilaisia putkia, ku-

meja tai kemikaaleja. Yrityksessä vastuullisuus osana toimintaa koetaan tärkeänä, mutta se aja-

tellaan osittain myös itsestäänselvyytenä. Tämä tulee esiin myös hankintoja tehdessä, sillä py-

ritään suosimaan tuttuja ja luotettaviksi todettuja toimittajia. Yhteistyökumppaneiden toimin-

nan vastuullisuutta pyritään kuitenkin varmistamaan erilaisten vaatimusten avulla, kuten ym-

päristöön liittyvien sertifikaattien, omien ja toimittajien työntekijöiden kurssittamisen sekä toi-

mittajan vakaan taloudellisen tilanteen seurannan avulla.  

 

Yritys B:n toimintaan kuuluu tekonurmien valmistaminen, kehittäminen ja asentaminen. Yritys 

B kehittää jatkuvasti uusia ja parempia tekonurmijärjestelmiä, joilla edistetään ympäristöystä-

vällisyyttä. Yrityksessä vastuullisuus koetaan erittäin tärkeäksi osaksi liiketoimintaa. Yritys B 

vaalii pitkäaikaisia toimittajasuhteita, ja vaatii että toimittajien ympäristöllisten ja sosiaalisten 

arvojen sekä toimintaperiaatteiden on kohdattava yrityksen kanssa.  

 

4.4.1. Vastuullisen toiminnan motiivit 

Kaikki haastateltavat tunnistivat useita vastuullisempaan toimintaan ohjaavia tekijöitä. Yrityk-

set kokevat, että lainsäädäntö ja yleisten rakennusalan sopimusehtojen noudattaminen on vas-

tuullisuuteen motivoiva tekijä. Näitä on lähtökohtaisesti noudatettava ja niiden puitteissa on 

toimittava, mutta kaikki lainsäädännön yli toteuttava vastuullisuus on yrityksestä kiinni. Sen 

vuoksi, yritys B kokee, että kaikki alalla toimivista yrityksistä eivät koe vastuullisuutta niin 

tärkeänä, jonka vuoksi markkinoiden kilpailussa on myös havaittavissa epätasapainoa. Osittain 

vastuullisuuden toteuttaminen liikuntapaikkojen rakentamisessa nähdään olevan myös tilaajien 

käsissä, sillä eri kaupungit ja kunnat Suomessa voivat toimia eri tavoin ja vaatimuksin. Vas-

tuullisuuden koetaan kuitenkin olevan kasvavassa määrin julkisissa hankinnoissa yhä suurem-

man painoarvon saava kriteeri, ja yritys B totesi haastattelussa, että tulevaisuudessa se voi olla 

jopa yksi tärkeimmistä kriteereistä. Yrityksen A toimintaan vaikuttaa lainsäädännön lisäksi 
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koko ajan uudistuvien turvanormien vaatiminen, jonka nähdään edistävän vastuullisen toimin-

nan toteutumista. Esimerkkinä turvanormeista yritys A antoi seuraavan: 

 

’’Ennen leikkipaikoilla ei ole vaadittu sen kummempia putoamisalustoja, mutta nykyään vaa-

ditaan turvasoraa, synteettistä turva-alustaa tai tekonurmea joustolla. Alustan on siis oltava 

sellainen, joka suojaa putoamiselta ja on turvallinen.’’ (Yritys A) 

 

Lainsäädännön ja muiden turvaohjeiden noudattamisen lisäksi, velvollisuus toteuttaa konser-

nissa jaettuja arvoja, joihin yritykset ovat sitoutuneet, nähdään molemmissa yrityksissä moti-

voivaksi vastuullisuuden toteuttamisessa. Molemmille yrityksille on tärkeää säilyttää maine 

kunnollisena toimijana, joka huomioi vastuullisuuden jokaisen osa-alueen. Vastuullisesti toi-

mimisen koetaan vaikuttavan myös osittain asiakkaiden ostopäätöksiin, eli sen nähdään edistä-

vän luottamusta ja positiivista yrityskuvaa sekä auttavan kilpailuedun luomisessa. 

 
Yritys B näkee myös taloudellisen puolen vastuullisessa toiminnassa, sillä markkinoilla on tär-

keää säilyttää kilpailukyky. Yrityksen mukaan, markkinoilla harvoin kohtaa tilanteen, että on 

valittava, toimiiko vastuullisesti vai onko kilpailukykyinen. Vaikka markkinoilla kilpaillaan 

ensisijaisesti hinnalla, niin on mahdotonta arvioida, olisiko lopputulos kokonaisuudessaan edul-

lisempi, jos se toteutettaisiin edullisemman mutta heikomman tuotteen kanssa. 

 

’’Vaikka vastuullisesti hankkiminen voisi olla hieman kalliimpaa, niin alalla motiivina on kui-

tenkin tuottaa laadukkaita ja kestäviä liikuntapaikkoja, joten en näe vaihtoehtoja.’’ 

(Yritys A) 

 

’’En näe, että vastuullisuus ja kustannustehokkuus olisi toistensa vastakohtia, välillä se voi 

vaatia hieman työtä, jos se ajatus ei ole dna:ssa, niin helposti voi sitten jäädä tekemättä.’’  

(Yritys B) 

 

Molemmissa yrityksissä koetaan, että kalliimmilla ja laadukkaammilla tuotteilla on vähemmän 

reklamaatioita, ja niitä hyödyntämällä uudelleenrakentamista tapahtuu vähemmän. Joten vas-

tuullisuudella koetaan voivan saavuttaa pitkän aikavälin juoksussa säästöjä. Yritys B:n toimin-

taan liittyy myös jatkuvasti uusien yhä ympäristöystävällisempien prosessien kehittäminen, 

jonka vuoksi uudet innovaatiot koetaan motiiveina toteuttaa vastuullista toimintaa. Halutaan 
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luoda jotakin uutta, jolla voidaan saavuttaa muutosta markkinoilla, ja sen avulla hankkia yri-

tykselle niin taloudellista etuutta kuin myös etuuden kilpailla markkinoilla paremmassa ase-

massa.  

 
Yritys B kokee, että työntekijöiden arvoilla on johdon arvoja suurempi merkitys vastuullisuu-

den toteuttamisessa. Kun onnistutaan iskostamaan yrityksen arvot työntekijöille, jotka toimivat 

työmailla, sen voidaan kokea luovan suurimman merkityksen. Johdon arvojen ja yleiseen tie-

toisuuteen jaettujen yrityksen arvojen merkitys on laskenut, sillä esimerkiksi useiden yritysten 

ulosanti nettisivuilla poikkeaa toteutettavasta toiminnasta. Myös yritys A kokee, että johdon 

arvoilla ei ole sen suurempaa vaikutusta yrityksen vastuulliseen toimintaan. Osittain tähän vai-

kuttaa se, että osa yritys A:n hankkimista materiaaleista on hyvin spesifejä, joita markkinoilla 

saattaa tarjota vain muutama toimija ja joiden valmistukseen on tarkat kriteerit. Tämä osittain 

ohjaa vastuullista toimintaa, sillä se on ainoa ja oikea tapa hankkia tuotteita.  

 

4.4.2. Vastuullisen toiminnan toteutuminen 

Niin yrityksessä A kuin yrityksessä B otetaan turvallisuus huomioon työmaiden toiminnassa, 

tämä tapahtuu esimerkiksi varmistamalla työntekijöiden turvalliset olosuhteet ja vaadittava va-

rustus. Jokaisesta työmaasta laaditaan laatu- ja turvallisuussuunnitelmat, joiden pohjalta ohjeis-

tetaan toiminta työmailla. Kaikki työmailla olevat työntekijät kurssitetaan ja myös toimittajilta 

vaaditaan esimerkiksi työturvallisuuskortit, joita ilman työmaille ei pääse kulkemaan. Yritys A 

tuo esiin, että osa hankittavista materiaaleista on kemikaaleja, jotka voivat olla vaarallisia ym-

päristölle sekä haitallisia ihmisille. Tällaisia materiaaleja käytetään yritys A:n toiminnassa jat-

kuvasti, ja sen vuoksi jokaisella työmaalla vaaditaan olevan käyttöturvatiedotteet. Työmaiden 

alueet on myös aidattava ulkopuolisilta, jotta voidaan estää ulkopuolisten pääseminen työ-

maille. Kemikaalimateriaaleja hankitaan useammalta toimittajalta, mutta tällaisia materiaaleja 

sisältävä kuljetus järjestetään joko toimittajan tai kuljetusyhtiön puolesta, joilla on luvat kuljet-

taa niitä, jolloin voidaan varmistua turvallisesta kuljetuksesta. Molemmissa yrityksissä myös 

jätteiden kierrätys on tärkeässä osassa vastuullisuuden varmistamisessa ja sen vuoksi, yritysten 

kaikki jätteet kierrätetään ja huolehditaan, että ylijäämämateriaalit varastoidaan oikein.  

 
Molemmat yritykset pyrkivät toiminnassaan hyödyntämään pitkäaikaisia toimittajayhteistöitä 

ja ylläpitämään niitä aktiivisesti. Yrityksellä A on merkitykseltään ja kustannuksiltaan suuria 

hankintoja, joissa on paljon rahaa kiinni, ja joiden kustannusten vaihteluilla koetaan olevan 
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suora vaikutus yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Yritys kokee, että tällaisissa tuotehankin-

noissa vakiintuneiden toimittajien vaaliminen, joiden kanssa ylläpidetään sopimuksia, minimoi 

kustannusten vaihtelut sekä epävarmuudet toimitusten kanssa. Yritys B taas kokee, että pitkä-

aikaisten toimittajayhteistöiden avulla luottamus yritysten välillä kasvaa ja sen koetaan tuovan 

mukanaan parannettua kykyä hallita vastuullisuuteen liittyviä seikkoja. 

 

Vaikka yritysten toimitusketjut voivat olla pitkiä, ja toimitusketjujen toiminnan läpinäkyvyy-

den takaaminen voi olla haasteellista, niin kumpikaan yritys ei ole kokenut suurta pelkoa toi-

mittajien epäoikeudenmukaisesta toiminnasta hankintamaissa, kuten esimerkiksi lapsityövoi-

man käytöstä. Jos tällainen tilanne kohdattaisiin, asiaan puututtaisiin välittömästi. Kuitenkin 

molemmissa yrityksissä koetaan, että tiettyjen tuotteiden hankinnassa hankintamaiden rajaami-

sella voidaan minimoida riskejä ja taata paras mahdollinen laatu ja turvallisuus tuotteissa, jonka 

vuoksi yrityksissä pyritäänkin rajaamaan maita tarpeen mukaan. Yritys A antoi seuraavan esi-

merkin hankintamaiden rajauksesta: 

 

’’Esimerkiksi Latviasta ei oteta kumia, jotta voidaan säilyttää korkea laatutaso. Latviasta tu-

lee huonompaa kumia, kun siinä on nukkaa joukossa. On tärkeää, että tuotteille tehdään pis-

tokokeita ja laatua tutkitaan jatkuvasti, jotta laatu täyttää kriteerit.’’ 

(Yritys A) 

 

Yritys A kokee tärkeäksi, että hankittavien tuotteiden laatua tutkitaan jatkuvasti ja tuotteille 

tehdään säännöllisiä pistokokeita toimittajien toimesta. Laatutason on koettu vaikuttavan niin 

rakentamisvaiheeseen kuin valmiiden liikuntapaikkojen lopputulokseen. Jos rakennusvaiheessa 

ei käytetä laadukkaita tuotteita, lopputulos ja kenttien kestävyys on heikompi, jonka seurauk-

sena uudelleenrakentamista tapahtuu enemmän ja pitkässä juoksussa ilmaan voi nousta myös 

jäämiä. Yritys B pyrkii hankkimaan ensisijaisesti länsimaista, jotta voidaan taata toimittajien 

toiminnan vastuullisuus ja taloudellinen tilanne, sekä mahdollisuudet toimittajien tuotantolai-

toksille tehtäville vierailuille ovat paremmat.  

 

 ’’Kyllä mieluummin hankitaan länsimaista, sillä aina kun mennään isojen merien taakse, niin 

se on nettisivujen ja muutaman vierailun varassa tietää mitä siellä oikeasti tehdään.’’  

(Yritys B) 
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Konsernissa on yhteiset toimintaohjeet, Code of Conduct, jotka sisältävät yrityksen periaatteet, 

työntekijöiden hyvinvointiin liittyvät periaatteet, lakien ja asetusten noudattamisen, ympäris-

töön ja kestävyyteen liittyvät periaatteet sekä näiden käytänteiden rikkomiseen liittyvät toimet. 

Konsernin yritysten suurimpien toimittajien on sitouduttava noudattamaan näitä toimintaoh-

jeita. Yritys A ei ole tekemisissä niin suurten toimittajien kanssa, että heillä olisi käytössään 

konsernin Code of Conduct, mutta yritys B noudattaa tätä suurimpien toimittajiensa kanssa. 

Näin yritys pyrkii varmistamaan, että yhteistyötä tehdään sellaisten yritysten kanssa, jotka nou-

dattavat samoja periaatteita ja jakavat yhteisiä arvoja. Näiden toimintaohjeiden lisäksi, Yritys 

B tekee jatkuvaa yhteistyötä kansainvälisen jalkapalloliitto FIFA:n kanssa, joka valvoo teko-

nurmikenttien ominaisuuksia ja testaa niitä. Nurmien laadun on läpäistävä laboratorio- ja kent-

täkokeet, jotta FIFA hyväksyy sen. Tähän liittyen yritys B:n sekä yrityksen toimittajien tuotan-

tolaitoksille tehdään FIFA:n puolesta auditointeja, joiden lisäksi yritys B:n ja sen toimittajien 

on allekirjoitettava FIFA:n kanssa kirjallinen sopimus. Tämä on vaatimus siitä, että vastuulli-

suus otetaan toiminnassa huomioon.  

 

Yritys A vaatii, että hankittavilla tuotteilla on tarpeen mukaiset turvallisuusmerkinnät tai serti-

fikaatit.  Näiden avulla voidaan varmistaa vastuullisuus hankinnoissa sekä varmistua siitä, että 

tuotteet ovat hyväksyttyjä määrätyillä instansseilla. Yritys B:llä on käytössä ISO9001- stan-

dardi, ja yritys tarkistaa myös mitä laatujärjestelmiä toimittaja käyttää, ja että tuotteilla on vaa-

dittavat sertifikaatit. Yrityksessä B edellytetään myös, että sen toimittajat noudattavat EU:n 

REACH-ympäristönsuojeluasetusta, jolla pyritään edistämään ihmisten terveyttä sekä ympäris-

tön suojelua. Vastuullisuusraportointi ei ole osana kummankaan yrityksen toimintaa, mutta sen 

sijaan yritys B raportoi vastuullisuusmittareistaan vuosittain osana ISO9001- JA ISO14001- 

järjestelmiä. Näitä mittareita ovat muun muassa kierrätettyjen tekonurmien määrä, suoritetut 

koulutukset sekä asiakkaille toimitetut ympäristöystävälliset kentät. Lähtökohtana ympäris-

töystävällisyyden toteuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen voidaan pitää yrityksen kehittämiä 

täyteaineita, joilla pyritään minimoimaan mikromuovin tuottaminen tuotannossa.  

 

4.4.3. Toimittajan valintaprosessi ja -kriteerit 
 
Kuten jo mainittu, molemmat yritykset pyrkivät hyödyntämään pitkäaikaisia toimittajasuhteita 

ja ylläpitämään niitä aktiivisesti, mutta mahdollisessa toimittajan vaihtotilanteessa tai uusien 

innovaatioiden kohdalla yritys A:n toimittajan valintaprosessi alkaa tarpeen tunnistamisesta tai 

uuden urakan tarpeiden pohjalta. Molemmissa tapauksissa, aluksi kartoitetaan potentiaaliset 
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toimittajat, joita voivat olla esimerkiksi aiemmat yhteistyökumppanit, alalla tunnetut ja luotet-

tavat toimittajat sekä täysin uudet toimittajat. Toimittajille lähetetään tarjouspyynnöt, joissa on 

määritelty vaatimukset ja kriteerit, joiden pohjalta valinta tehdään, jotta voidaan varmistua siitä, 

että toimittaja on kykeneväinen toteuttamaan hankinnan. Tarjouspyyntöjen pohjalta toimittaja-

ehdokkaiden kanssa järjestetään neuvottelut, joissa tarkennetaan määriä ja hintoja. Näiden tie-

tojen pohjalta tehdään lopullinen valinta. Yrityksessä B toimittajanvalinta lähtee usein liik-

keelle tuotekehityksen puolelta, kun tarvitaan uusi tuote tai tuotetta kehitetään. Yritys tutustuu 

ensin mahdollisiin toimittajayrityksiin, jonka avulla toiminnasta ja toimintatavoista saadaan 

selville tärkeimmät seikat. Tuotekehityksen puolella yhteistyötä tehdään suurien yritysten 

kanssa, joissa hyödynnetään erilaisia sopimuksia, missä rajataan vastuualueet sekä määritellään 

salassapitovelvollisuudet. Sopimukset toimittajien kanssa tehdään hankintavaiheessa.  

 

Toimittajanvalintaan asetettavat kriteerit riippuvat molemmissa yrityksissä aina siitä, mitä han-

kitaan. Kuitenkin yleisesti tärkeimpinä valintakriteereinä molemmissa yrityksissä koetaan ole-

van laatu, hinta, toimitusvarmuus ja -nopeus. Laadun varmistamisella pyritään siihen, että yri-

tyksen maine laadukkaiden liikuntapaikkojen tuottajana pysyy yllä. Toimitusvarmuudella ja -

nopeudella koetaan olevan suuri merkitys toimittajan valintaan sen vuoksi, että kun tuotetta 

tarvitaan, on tärkeää, että toimittamiseen oikeana ajankohtana voidaan luottaa.  

 

Yrityksessä A hyödynnetään enimmäkseen kotimaisia toimittajia, jonka vuoksi toimittajien ta-

loudellisen tilan ja esimerkiksi työterveyshuollon ylläpitäminen on helposti tarkistettavissa. 

Mutta myös suurempien ulkomaisten toimittajien kanssa toimiva yritys B tarkistaa toimittajaa 

valitessa sen, minkälaisia laatujärjestelmiä toimittajat käyttävät, että toimittaja on taloudellisesti 

vakaa ja mitään esimerkiksi verolainsäädäntöön liittymiä vastuuttomuuksia ei ole olemassa. 

Lisäksi yrityksessä B koetaan tärkeäksi, että toimittajat huolehtivat työntekijöiden turvallisuu-

desta ja hyvinvoinnista, ja esimerkiksi viitteitä ihmisoikeuksien väärinkäytöstä ei ole. Näiden 

valintakriteereiden lisäksi, molemmat yritykset tuovat esiin sen, että toimittajan maineella sekä 

toimittajan referensseillä on vaikutus toimittajaa valitessa. Jos toimittajalla on markkinoilla 

hyvä maine ja useita referenssejä, sen osaamiseen ja toimintaan voidaan luottaa ja sen koetaan 

osaksi vaikuttavan myös lopulliseen toimittajanvalinnan päätökseen.  

 

Yrityksessä A hyvän toimittajan piirteisiin koetaan kuuluvan luotettavuus, luvatun laatutason 

ylläpitäminen ja kykeneväisyys vastaamaan muuttuviin tarpeisiin, näitä tavoitellaan myös va-

lintakriteerien asettamisella. Jos toimittajat ovat valintakriteereiden osalta tasavertaisia, niin 
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toimittajan valinnan ratkaisee hinta. Valintakriteereiden asettamisella yritys pyrkii haluttuun 

lopputulokseen, jotta tuote tai palvelu vastaa odotettua ja toimitusvarmuus toimittajan suunnalta 

kohtaa hankkivan yrityksen toiveet.  

 

’’Kauppahan on silloin hyvä, kun se on molemmille kannattava’’. 

(Yritys A) 

 

Yrityksessä B koetaan, että tulee löytää vakavarainen ja kilpailukykyinen toimittaja, joiden 

kanssa kommunikaatio toimii ja yhteistyö sujuu. Myös kyky kehittää toimintaa ja pitää kiinni 

sopimuksista on tärkeää. Koetaan, että pääasia on saada toimittajilta juuri niitä materiaaleja, 

joita tarvitaan, ja jos toimittajat eivät toimita ympäristöystävällisiä materiaaleja, niin myöskään 

yritys ei voi luoda ympäristöystävällisiä lopputuloksia.                               

           

          

Kuvio 7. Yhteenveto empirian tuloksista 

 
Kuviossa 7 esitellään empiriassa haastatteluiden pohjalta saadut tulokset liittyen vastuullisuu-

den ilmenemiseen kohdeyritysten hankinnoissa ja toimittajavalinnoissa. Tämän osion tuloksia 

tarkastellaan enemmän seuraavassa luvussa, jossa vastataan tutkimuskysymyksiin, sekä peila-

taan teorian ja empirian yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. 
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkittiin vastuullisuuden roolia hankinnoissa ja toimittajavalin-

nassa. Työssä tarkasteltiin vastuullisen toiminnan motiiveja ja toteutumisen taustatekijöitä sekä 

toimittajan valintaan vaikuttavia valinta- ja vastuullisuuskriteereitä. Työn teoriaosuus pohjautui 

aiheen kannalta tärkeisiin aiheisiin, kuten vastuullisuuden kolmeen ulottuvuuteen, hankintatoi-

men vastuullisuuteen sekä toimittajan valintaprosessiin ja -kriteereihin. Teoriaosiossa lähteinä 

hyödynnettiin aikaisempia tutkimuksia ja kirjallisuutta aiheesta. Tutkielman empiirisen osion 

tarkoituksena on luoda kuva vastuullisuuden vaikutuksesta hankintoihin sekä toimittajavalin-

taan liikuntapaikkarakentamisen yrityksissä. Tässä luvussa vastataan tutkimuskysymyksiin tut-

kimusta hyödyntämällä.  

 

5.1. Vastaukset tutkimuskysymyksiin  

Tutkielman päätutkimuskysymyksenä oli selvittää kuinka vastuullisuus voi ilmentyä hankin-

noissa ja toimittajavalinnoissa? Vastuullisuus on osana konsernin yhteisiä arvoja, joten se il-

menee kohdeyritysten toiminnassa jo lähtökohtaisesti näiden arvojen toteuttamisella osana toi-

mintaa. Lisäksi vastuullisuuden vaikutus hankintatoimeen on erityisen suuri ja hankintapuolella 

tärkeää on varmistaa vastuullisuus materiaalien hankinnassa. Giunipero et al. (2012) määritte-

levät vastuullisen hankintatoimen jatkeena perinteiseen hankintatoimeen, jossa ympäristölli-

nen, sosiaalinen ja taloudellinen näkökulma otetaan huomioon. Myös kohdeyrityksissä huomi-

oidaan nämä vastuullisuuden kolme näkökulmaa, eritoten yrityksessä B, sillä yrityksessä koe-

taan tärkeänä taloudellinen varmuus, joka saavutetaan niin, että vastuullisuus otetaan huomi-

oon. Yritys B toimii sellaisten yritysten kanssa, jotka jakavat samat periaatteet ja arvot, ja var-

mistaakseen sen, yritys noudattaa konsernin toimintaohjeita suurimpien toimittajien kanssa, ja 

pyrkii vierailemaan toimittajien tuotantolaitoksilla. Kuten Carter et al. (2000), myös molemmat 

yritykset kokevat ympäristön huomioivilla hankinnoilla olevan positiivinen vaikutus yrityksen 

suorituskykyyn, sillä yritykset toteavat haastatteluissa, että laadukkaampien tuotteiden käytöllä 

on todistetusti parempi ja kestävämpi lopputulos. Sertifikaattien ja standardien avulla taataan 

ympäristöllisten ja sosiaalisten vaikutusten huomioiminen ja toimintojen kehittäminen myös 

toimittajien toiminnassa.  

 

Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen avulla selvitettiin mitkä ovat yrityksen vastuullisen toi-

minnan motiiveja ja toteutumisen taustatekijöitä? Molemmissa kohdeyrityksissä lainsää-
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däntö, yrityksen maineen ylläpito sekä kilpailuedun merkitys tunnistetaan suurimmiksi motii-

veiksi, ja kirjallisuudessa Seuring & Müller (2008) ovat tunnistaneet nämä tekijät tuodessaan 

esiin vastuullisen toiminnan motiiveja. Giunipero et al. (2012) ovat tuoneet edellä mainittujen 

lisäksi esiin sidosryhmien vaatimukset sekä ylimmän johdon asenteet. Kohdeyritykset eivät 

tunnistaneet johdon asenteita vaikuttavaksi tekijäksi vaan sen sijaan, yritys B toi esiin työnte-

kijöiden arvot, joilla koetaan olevan suurempi vaikutus. Beske & Seuring (2014) tuovat tutki-

muksessaan esiin, että kun vastuullisuus on osana yrityksen ajattelutapaa, myös sen levittämi-

nen hankintaketjuun nähdään todennäköisempänä. Tämä ajatus esiintyy myös kohdeyrityk-

sissä, sillä vastuullisuuden ollessa osana arvoja, niiden ylläpitäminen ja levittäminen osaksi yri-

tysten toimintaa koetaan velvollisuutena. Arvojen koetaan vaikuttavan myös yrityksen mainee-

seen, ja maine markkinoilla toimivana vastuullisena toimijana halutaan pitää yllä. Hoejmose et 

al. (2014) mukaan, vastuullisen hankintatoimen käytänteet voivat sisältää esimerkiksi pitkäkes-

toisia toimittajasuhteita, kustannussäästöjä sekä riskienhallintaa. Kohdeyrityksissä ylläpidetään 

pitkäaikaisia toimittajasuhteita, pyritään minimoimaan riskejä esimerkiksi hankintamaiden ra-

jaamisella. Näiden avulla pyritään varmistamaan toimittajien työntekijöiden hyvinvointi ja oi-

keudet sekä hankittavien tuotteiden turvallisuus ja laatu. Täten voidaan minimoida reklamaatiot 

sekä uudelleenrakentaminen ja sen avulla luoda pitkän aikavälin taloudellisia etuuksia.   

 

Toisen alatutkimuskysymyksen avulla haluttiin selvittää minkälaisia valinta- ja vastuullisuus-

kriteereitä toimittajille voi asettaa? Molemmissa kohdeyrityksissä valintakriteerien asettami-

nen riippuu hankittavista tuotteista, ja tämän tunnistavat myös kirjallisuudessa Chou & Chang 

(2008), sillä kriteerien valinnan todetaan liittyvän olennaisesti tarpeeseen. Parthiban et al. 

(2013) ovat määritelleet perinteisiksi valintakriteereiksi esimerkiksi hinnan, laadun, toimitus-

varmuuden ja -nopeuden. Nämä perinteiset valintakriteerit koetaan molemmissa kohdeyrityk-

sissä tärkeimmiksi valintakriteereiksi, joilla pyritään takaamaan se, että yritys löytää potentiaa-

liset toimittajat ja saavutetaan haluttu lopputulos. Molemmat yritykset huomioivat lisäksi ym-

päristöllisen ja sosiaalisen vastuun toimittajien valintakriteereiden asettamisessa. Kuten Hand-

field et al. (2002) ovat tuoneet tutkimuksessaan esiin ympäristöasioiden tarkastelun lisääntymi-

sen ja tärkeyden toimittajanvalinnassa, molemmissa yrityksissä pyritäänkin aktiivisesti jättei-

den ja saasteiden vähentämiseen sekä materiaalien käytön tehostamiseen ja kierrättämiseen. 

Sosiaalisen vastuun kriteereinä yritykset kokevat olevan työterveyden ja -turvallisuuden takaa-

minen, lisäksi yritys B tuo esiin myös toimittajien työntekijöiden lainmukaiset oikeudet ja pe-

rusperiaatteet. Myös Bai & Sarkis (2010) ovat tunnistaneet näiden kriteerien asettamisen sosi-
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aalisen vastuun osalta. Yritys B pyrkii varmistamaan näiden kriteereiden täyttymisen sitoutta-

malla suurimmat toimittajat noudattamaan konsernin eettisiä toimintaohjeita, varmistuen tämän 

avulla siitä, että toimittajien ympäristöarvot ja sosiaaliset arvot kohtaavat yrityksen kanssa.  

                                                   

Taulukko 1. Teorian ja empirian tulokset 

                             
 
 
Taulukossa 1 esitellään yhteenveto tutkimuksen tuloksista. Taulukkoon on merkitty, mitkä te-

kijät ilmenevät yrityksissä, ja taulukon lihavoidut tekijät edustavat niitä tekijöitä, jotka ilmeni-

vät ainoastaan tutkimuksen empiria osiossa. Tuloksista voidaan tulkita, että teorian ja empirian 

välillä on hyvin paljon yhtäläisyyksiä kirjallisuudessa tunnistettujen sekä kohdeyrityksien mai-

nitsemien motiivien, toteutumisen taustatekijöiden ja toimittajan valintakriteereiden välillä. 
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Myös tutkimuksen kohteena olevien kahden yksittäisen yrityksen välillä on hyvin paljon yhtä-

läisyyksiä, joka johtuu siitä, että yritykset toimivat samalla alalla, jossa on noudatettava tiettyjä 

periaatteita. 

 

5.2. Johtopäätökset ja kehitysehdotukset  

Vastuullisuuteen liittyvien tutkimuksien tekeminen on lisääntynyt viime vuosien aikana hyvin 

paljon, mutta liikuntapaikkojen vastuullisuuteen liittyvää tutkimusta ei ole juurikaan tehty. Tä-

män tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että niin kuin usein yrityksissä, molempien koh-

deyritysten toimitusketjut saattavat olla pitkiä ja sen vuoksi on vaikeaa tietää mitä toimittajien 

toimittajaketjuissa tapahtuu ja haasteena koetaan nähdä ylemmän portaan toimittajien toiminta. 

Tämän takia koko ketjun vastuullisuus ja sen takaaminen voi olla haasteellista. Myös vastuul-

listen yhteistyökumppaneiden löytäminen ja sen haasteellisuus tulee tutkimuksessa esiin. Mo-

lemmat yritykset kuitenkin pyrkivät toteuttamaan vastuullisuutta hankintojen suunnittelussa ja 

toteutuksessa mahdollisuuksien mukaan, ja se huomioidaan toimittajavalintaan asetettavissa 

kriteereissä, sillä ympäristöystävällisten liikuntapaikkojen luominen vaatii myös tarkkaa mate-

riaalivalintaa. Jo lainsäädäntö, rakennusalan yleiset sopimusehdot sekä vaaditut turvanormit 

ovat syynä vastuullisen toiminnan toteuttamiseen, mutta sen lisäksi molemmilla yrityksillä on 

alalla hyvä maine, jota halutaan pitää yllä.  

 

Tutkimuksen tuloksien mukaan yritys B:n toimintaa voi pitää lähtökohtaisesti jatkuvasti kohti 

ympäristöystävällisempiä prosesseja kehittävää, ja sen vuoksi vastuullisuuden voidaan nähdä 

oleva suuremmassa roolissa yrityksessä B kuin yrityksessä A. Yritys A:n toiminta eroaa siitä, 

kuinka yritys B toteuttaa vastuullisuutta ja kehittää jatkuvasti ympäristöystävällisempiä proses-

seja. Yrityksessä A luotetaan siihen, kuinka toimintaa on toteutettu jo vuosien ajan, ja uusimpia 

vastuullisuuden huomioivia prosesseja ei välttämättä ole vielä otettu käyttöön. Osana konser-

nia, molemmat yritykset toimivat niin, että yhteiset arvot toteutuvat ja mitään väärinkäytöksiä 

toiminnassa ei ole. Vastuullisuuden osaamista ja toteuttamista hankinnoissa voisi kehittää kou-

luttamalla henkilökuntaa, jotta tiedot ja taidot olisivat samalla tasolla koko yrityksessä. Myös 

alan markkinoiden muuttuvien vaatimusten vuoksi on pysyttävä mukana kehityksessä. Lisäksi 

huomiota voitaisiin kiinnittää enemmän hankintamaiden rajaukseen, jotta voidaan varmistua 

toimittajien toiminnasta ja työntekijöiden oikeuksista. Lisä huomiota tulisi kiinnittää hankinta-

maiden välimatkoihin, josta hyvänä esimerkkinä on COVID- 19 pandemia tilanne, joka voi olla 

syynä viivästyneille kuljetuksille huonompien kuljetusmahdollisuuksien vuoksi.  
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Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa on otettava huomioon se, että tutkimus antaa syväl-

lisemmän kuvan vain haastatteluun valittujen, yksittäisten yritysten näkökulmasta vastuullisuu-

teen ja sen vuoksi tutkimus ei kata koko liikuntapaikkarakentamisen toimialan näkökulmaa. 

Empiirinen osio koskee vain liikuntapaikkarakentamista, joten tutkimustuloksia ei voida myös-

kään yleistää muille toimialoille. Haastateltavien vähäinen määrä voi myös heikentää tutkimuk-

sen luotettavuutta, ja se on otettava huomioon tarkastelussa. Empiriaosuuden aineisto on kerätty 

kahteen eri yritykseen kohdistuvien kolmen henkilöhaastattelun sekä yrityksistä julkisesti saa-

tavien tietojen pohjalta, joten aineistoa voidaan pitää rajallisena. Yrityksiä valitessa, tutkimuk-

seen haluttiin valita samaa alaa edustavat, mutta erilaisia toimintoja sisältävät yritykset, jotta 

aiheeseen saisi laajemman näkökulman. Lisäksi mielenkiintoa tutkimuksessa lisäsi se, että yri-

tykset toimivat samassa konsernissa. Tutkimuksessa käytettiin laajasti englanninkielisiä läh-

teitä, joten käännösvirheiden mahdollisuus on olemassa. Tutkimustulokset voivat olla hyödyksi 

muille tutkijoille, joilla on sama aihepiiri sekä organisaatioille, jotka pyrkivät kehittämään toi-

mintaansa vastuullisemmaksi.  

 

Jatkotutkimusehdotukset 

Tässä tutkielmassa on keskitytty tarkastelemaan aihepiiriä hankkivan yrityksen näkökulmasta, 

ja tutkimusta voisi laajentaa tutkittavaksi aihetta esimerkiksi urakoiden tilaajien tai toimittajan 

näkökulmasta. Lainsäädännön noudattamisen lisäksi toteutettavan vastuullisuuden huomioi-

mista liikuntapaikkojen rakentamisessa ei ole juurikaan tutkittu, jonka vuoksi lisätutkimuksista 

voisi olla alalla toimiville apua. Tutkimuksissa voisi myös käsitellä yritysten kokemia hankin-

toihin vaikuttavia ongelmia, joita COVID-19 pandemian takia on ilmentynyt. Tulevaisuudessa 

tätä aihetta voisi myös tutkia laajemmin, yhdistäen eri kokoisia yrityksiä. Tällainen laajempi 

tutkimus voisi olla järkevämpää toteuttaa kvantitatiivisena tutkimuksena, jolloin tutkimuksesta 

saisi kokonaisuudessaan laajemman sekä tutkimustuloksista monipuolisempia ja tutkimustu-

losten yleistäminen olisi helpompaa.  
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