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The purpose of this theses is to examine the evaluation of sustainability and responsibility 
in supplier relationships. The main aim is to investigate the different ways to evaluate sup-
pliers and the sustainability and responsibility of their actions. The aim is also to learn what 
criteria the company has for their suppliers as well as how the company could improve the 
supplier evaluation process. This research has been done for one target company, so the 
results apply for that company. However, other companies can surely benefit from this re-
search, since for example improving ideas for evaluating sustainability were presented. The 
data for this research has been collected from an interview with employees of the target 
company and from the company’s sustainability reports. This is a qualitative research.  
 
The results of this research indicate that the target company has several ways to evaluate 
their suppliers’ sustainability such as different certificates, code of conduct and auditing. 
However, during the supplier selection process, the company doesn’t yet have a method to 
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safety and security and the climate change. Even though the sustainability and responsibility 
of the company’s suppliers are already being evaluated in several ways, there are still im-
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1      Johdanto 

Viimeisen vuosikymmenen aikana vastuullisuuden merkitys on kasvanut yleisen tietoisuu-

den, ympäristöpolitiikan sekä yhteiskunnallisten kysymysten johdosta. Kilpailun kiristymi-

nen, tiukat lait ja lisääntynyt huoli ympäristöstä ovat kannustaneet yrityksiä kehittämään toi-

mintansa vastuullisuutta sosiaalisella, taloudellisella ja ympäristöllisellä tasolla. (Liu & You 

2021, 4-6.) Tämän seurauksena vastuullinen toimitusketjujen hallinta (sustainable supply 

chain management, SSCM) on alkanut saamaan yhä enemmän huomiota yritysten liiketoi-

minnassa (Seuring & Müller 2008). Yrityksen toimitusketjujen vastuullisuuden kehittämi-

nen on keskeinen osa yrityksen yhteiskuntavastuuta. Vastuulliset toimitusketjut mahdollis-

tavat kustannusten alentumisen, tuotantoprosessien helpottumisen, varastonhallinnan paran-

tumisen, tuotteiden elinkaaren vaikutuksen vähenemisen, tuotteiden laadun nostamisen, 

asiakasarvon lisäämisen sekä yrityksen maineen parantumisen. (Lee & Kashmanian 2013.)  

 

Kestävän kehityksen merkityksen kasvu hankinnassa on näkynyt toimitusketjuissa ja niiden 

hallinnassa. Kovan kilpailun takia kriittistä ei ole ainoastaan yrityksen suorituskyky, vaan 

myös yrityksen toimittajien toiminta. Yrityksen vastuullisuus riippuu vahvasti sen suhteista 

toimittajien kanssa. Toimittajien vastuullisuuden arvioinnilla ja kehittämisellä on suuri rooli 

yrityksen ja toimitusketjun vastuullisuudessa. (Agan, Acar & Neureuther 2018.) Vastuulli-

sen toimittajan valitseminen on kriittinen osa vastuullista yritystoimintaa myös siksi, että 

toimittajien suorituskyky ei vaikuta ainoastaan tuottajien, vaan myös jatkojalostusyritysten 

suorituskykyyn. Vastuullisella toimittajalla on tämän lisäksi suuri vaikutus lopputuotteiden 

laatuun ja asiakkaiden tyytyväisyyden parantamiseen. Arvioimalla toimittajien vastuulli-

suutta ja valitsemalla vastuullisia toimittajia yritykset voivat säästää kustannuksia, parantaa 

kestävän kehityksen suorituskykyään ja asiakastyytyväisyyttään sekä siten rakentaa kilpai-

luetua. (Liu et al. 2021, 4-6.) Toimittajavalinnalla ja -arvioinnilla on suuri vaikutus yrityksen 

tuotannon ja logistiikan hallintaan, mikä vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn (Banaeian, 

Mobli, Nielsen, & Omid 2014). 
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1.1 Tutkimuksen aihe, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen aiheena on toimittajavalinta, toimittajasuhteet sekä niiden vastuullisuus 

ja sen arviointi. Aihe on erittäin ajankohtainen, sillä vastuullisuuden merkitys yritysten toi-

minnassa kasvaa ja erilaisia vastuullisuuskriteereitä tulee jatkuvasti lisää. Aihetta on mieles-

täni tärkeää tutkia myös siksi, että tutkimuksen avulla on mahdollista löytää kehityskohteita 

yrityksen vastuullisuuden arvioinnissa.  

 

Tavoitteeni tällä tutkimuksella on selvittää, miten kohdeyritys, Yritys X, arvioi toimitta-

jiensa vastuullisuutta. Tutkimuksessa tutkitaan sekä vastuullisuuden arviointia toimittajava-

linnassa, että yrityksen nykyisten toimittajien vastuullisuutta ja sen jatkuvaa arviointia. Pyrin 

tutkimuksen avulla selvittämään, mitä kriteereitä Yritys X:llä on toimittajilleen, millä eri 

keinoilla toimittajien vastuullisuutta arvioidaan sekä sitä, olisiko toimittajien vastuullisuu-

den arvioinnissa kehityskohteita.  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on:  

 

Miten Yritys X arvioi toimittajiensa vastuullisuutta? 

 

Tutkimuksen kaksi alatutkimuskysymystä ovat: 

 

Minkälaisia kriteereitä Yritys X:llä on toimittajilleen? 

 

Miten Yritys X:n toimittajien vastuullisuuden arviointia voisi kehittää? 

 

Päätutkimuskysymyksen tarkoitus on auttaa selvittämään, millä eri keinoilla Yritys X arvioi 

vastuullisuutta yrityksen toimittajasuhteissa ja toimittajavalinnassa. Alatutkimuskysymys-

ten tarkoituksena on tuoda tutkimukseen erilaisia näkökulmia ja samalla auttaa vastaamaan 

päätutkimuskysymykseen. Alatutkimuskysymykset antavat myös laajemman kuvan tutki-

muksen aiheesta.   
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1.2 Tutkimuksen rajaukset ja teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoriaosio käsittelee yritysvastuuta ja vastuullista hankintatoimea sosiaalisesta, 

taloudellisesta sekä ympäristöllisestä näkökulmasta. Tämän lisäksi teoriaosiossa käsitellään 

toimittajasuhteita ja toimittajien vastuullisuuden arviointia. Teoriaosuus muodostuu tutki-

muksen aiheesta kirjoitetusta kirjallisuudesta sekä aiemmin aiheesta tehdyistä tutkimuksista.  

 

Empiriaosuudessa tutkimusta rajaa vastuullisuuden näkökulman lisäksi se, että tutkimus teh-

dään yhdelle elintarvikealan yritykselle. Tämä tarkoittaa, että tutkimustuloksia ei voi suo-

raan yleistää, vaan ne kertovat yhden yrityksen vastuullisuuden arvioinnin keinoista, tavoista 

ja tavoitteista. Empiriaosuudessa tutkimusta rajaa myös se, että tutkimus keskittyy yrityksen 

suoriin ja epäsuoriin hankintoihin, joten kaikki yrityksen hankkimat tuotteet eivät sisälly 

tutkimukseen. Tästä rajauksesta on kerrottu enemmän kappaleessa 6. Tutkimuksessa keski-

tytään arvioimaan, millä eri keinoilla yritys arvioi uusien ja nykyisten toimittajiensa vastuul-

lisuutta, mitä kriteereitä yrityksellä on toimittajilleen sekä sitä, miten toimittajien vastuulli-

suuden arviointia voisi kehittää.  

 

 
Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Kvalitatiivinen tutki-

mus terminä käsittää laajan kirjon erilaisia lähestymistapoja ja metodeja luonnollisen sosi-

aalisen elämän tutkimiseen (Saldana 2011, 3). Laadullisessa tutkimuksessa tarkasteltavaa 

aihetta pyritään tutkimaan tutkimuksen kohteen näkökulmasta (Puusa & Juuti. 2020, 77). 
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Tutkimuksen empiirinen osuus on tapaustutkimus, eli siinä tutkitaan tapausta yhden yrityk-

sen näkökulmasta. Tapaustutkimus tarkoittaa sellaista tutkimusta, jossa tutkitaan yhtä tai 

enintään muutamaa valittua tapausta. Tapaus on yleensä yritys, yrityksen osa tai jokin pro-

sessi. Tapaustutkimus on myös yksi yleisimmistä liiketaloustieteellisen tutkimuksen laadul-

lisista menetelmistä. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 154.) Kvalitatiivinen mene-

telmä sopii tähän tutkimukseen, sillä tutkimuksen kohteena on yhden kohdeyrityksen toi-

minta.  

 

Empiriaosuudessa on käytetty tätä tutkimusta varten tehtyä teemahaastattelua, jossa haasta-

teltiin kahta kohdeyrityksen edustajaa. Haastattelussa kahta kohdeyrityksen edustajaa haas-

tateltiin samanaikaisesti. Teemahaastattelussa haastattelu etenee etukäteen valittujen teemo-

jen ja niitä koskevien tarjentavien kysymysten avulla ja tavoitteena on antaa haastateltavien 

vastata mahdollisimman vapaasti (Puusa et al. 2020, 112). Päätin toteuttaa teemahaastatte-

lun, sillä koen haastattelusta saavan enemmän irti silloin, kun haastateltavat saavat vastata 

kysymyksiin omin sanoin. Haastattelun lisäksi tutkimuksessa on käytetty yrityksen vastuul-

lisuusraportteja ja code of conduct:ia. Code of conduct sisältää yrityksen toimittajilleen aset-

tamia kriteereitä. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus sisältää seitsemän pääotsikkoa, joista ensimmäinen on johdanto. Johdannossa lu-

kija johdatellaan aiheeseen ja pohjustetaan aiheen tärkeyttä. Johdannossa esitellään myös 

tutkimuksen aihe, tavoitteet sekä tutkimuskysymykset. Näiden lisäksi johdannossa käsitel-

lään tutkimuksen rajauksia, teoreettista viitekehystä, tutkimusmenetelmää ja -aineistoa. Joh-

dannon jälkeen alkaa teoriaosuus, joka sisältää kolme pääotsikkoa. Kappale 2 käsittelee vas-

tuullista yritystoimintaa, kappale 3 toimittajasuhteita ja kappale 4 toimittajien vastuullisuu-

den arviointia. Teoriaosuuden jälkeen, kappaleessa 5, esitellään tutkimuksen metodologiaa. 

Tässä kappaleessa käydään tarkemmin läpi tutkimusaineistoa ja -menetelmää. Kappale 6 on 

tutkimuksen empiirinen osuus, jossa avataan tutkimusta varten tehtyä haastattelua ja käsitel-

lään aihetta tutkimuskysymysten näkökulmasta. Empiriaosuuden jälkeen esitellään tutki-

muksen johtopäätökset sekä tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimukset. Johtopäätöksissä 

vastataan alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja esitetään tutkimuksesta saadut havain-

not. Tutkimuksen lopusta löytyvät lähteet ja liitteet.  
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2        Vastuullinen yritystoiminta 

Yritysvastuu (corporate social responsibility, CSR) tarkoittaa lain vaatimukset ylittäviä so-

siaalista hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä (Kang, Germann & Grewal 2016). Yritysvas-

tuu liittyy yrityksen ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen ja sen merkitys on viime 

aikoina korostunut ilmastonmuutoksen ja resurssien niukkuuden takia (Niskala, Pajunen & 

Tarna-Mari 2013, 7-9). Useat yritykset ovat ymmärtäneet, että imago vastuullisesta yritys-

toiminnasta on arvokas strateginen etu. Useat tutkimukset todistavat lisäksi, että vastuulli-

sesti toimivat yritykset saavat tietynlaisia etuja markkinoilla, kuten asiakastyytyväisyyttä. 

(Hae-Ryong, Moonkyu, Hyoung-Tark & Na-Min 2010.) 

 

Vastuullisen yritystoiminnan kehittäminen vaatii toimenpiteitä sosiaalisella, taloudellisella 

ja ympäristöllisellä tasolla (Henry, Buyl & Jansen 2018). Sosiaalisen, taloudellisen ja ym-

päristöllisen näkökulman huomioonottamisesta vastuullisuuden kehittämisessä on tullut yri-

tyksille erittäin keskeistä viime vuosien aikana. Elkingtonin luoman Triple Bottom Line- 

mallin avulla yrityksen toimintaa voidaan tarkastella näistä kolmesta näkökulmasta. (Elking-

ton 1998.) Idea tämän mallin takana on, että yrityksen menestystä tulisi mitata taloudellisen 

toiminnan lisäksi myös sosiaalisen sekä ympäristöllisen toiminnan kautta. Mallin mukaan 

yrityksen velvollisuuksia yhteisöjä, työntekijöitä, asiakkaita sekä toimittajia kohtaan tulisi 

mitata, laskea ja raportoida samalla tavalla, millä yrityksen taloudellista toimintaa on mitattu 

yli vuosisadan ajan. (Norman and MacDonald 2004.) Vaikka vastuullisuudesta on olemassa 

erilaisia käsityksiä, Triple Bottom Line -malli on keskeinen konsepti, jota voidaan käyttää 

vastuullisuuden toteuttamisessa taloudellisessa, sosiaalisessa sekä ympäristöllisessä ulottu-

vuudessa (Seuring et al. 2008). 



 10 

 
 

 

Kuva 2. Triple Bottom Line -malli (Mukaillen Longoni 2014, 17) 

 

2.1 Vastuullinen hankintatoimi 

Vastuullisuus viittaa sosiaalisten, ympäristöllisten sekä taloudellisten velvollisuuksien yh-

distymiseen (Carter & Rogers 2008). Vastuullisella hankintatoimella tarkoitetaan materiaa-

lien, informaation ja pääoman hallintaa sekä yhteistyötä toimitusketjun eri asemissa olevien 

yritysten kanssa samalla, kun otetaan huomioon sellaiset taloudelliset, ympäristölliset ja so-

siaaliset tavoitteet, jotka perustuvat asiakkaiden ja sidosryhmien vaatimuksiin (Seuring et al. 

2008). Pagellin & Zhaohuin (2009) mukaan, jos toimitusketju toimii hyvin kaikilla Triple 

Bottom Line -mallin osa-alueilla, vastuullinen hankintatoimi tarkoittaa tiettyjä johtotoimia, 

joiden avulla toimitusketjuista saadaan vastuullisempia. Vastuullisen hankintatoimen tavoit-

teena on luoda täysin vastuullinen toimitusketju.  

 

Hankintatoimen vastuullisella kehittämisellä tarkoitetaan sellaista kehitystä, joka täyttää ny-

kyiset tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia täyttää omat tarpeensa. 

Yrityksen tulee toteuttaa tietyt vaatimukset taloudellisella, sosiaalisella sekä ympäristölli-

sellä osa-alueella, jotta se kykenee edes kilpailemaan muiden yritysten kanssa markkinoilla. 

(Seuring et al. 2008.) Koska yritysten toimittajapohja määrittää sekä yrityksen että 
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toimitusketjun vastuullisuuden tason, yritysten tulee proaktiivisesti laajentaa strategioitaan 

ja toimiaan sekä kehittää heidän toimittajiaan ja kapasiteettiään. Yritykset liikkuvat jatku-

vasti kohti vastuullisuutta ja kehittävät vastuullista toimintaansa lähinnä ulkoisen paineen 

takia. Yrityksen vastuullisen hankinnan toimet määrittävät, miten yritys onnistuu hallitse-

maan sekä implementoimaan vastuullisuutta heidän hankintaansa. Kehittämällä vastuullisen 

hankinnan toimia on mahdollista kehittää myös ympäristöllistä sekä taloudellista suoritta-

mista. (Kähkönen, Lintukangas & Hallikas 2018.)  

 

2.1.1 Sosiaalinen vastuullisuus 

Tähän päivään asti sosiaalinen vastuullisuus yrityksissä on kuulunut asiantuntijoille ja se on 

nähty pelkkänä lisäosana pääliiketoiminnalle. Nyt kuva sosiaalisesta vastuullisuudesta on 

kuitenkin muuttumassa ja siitä on tulossa keskeinen osa liiketoimintaa, joka vaikuttaa yri-

tyksissä tehtäviin päätöksiin. (Timpere 2008, 37.) Yrityksen sosiaalisella vastuullisuudella 

tarkoitetaan yritysten vastuuta täyttää sidosryhmiensä tarpeet sekä sidosryhmien vastuuta 

saada yritykset kantamaan vastuuta teoistaan. Se kattaa tämä lisäksi suhteet yhtiöiden ja yh-

teiskunnan välillä sekä molempien puolien vastuut. (Chandler 2017, 4.)  

 

Kukkosen (2003, 11) mukaan sosiaaliseen vastuuseen lukeutuu henkilöstön hyvinvointi ja 

osaaminen, kuluttajansuoja ja tuoteturvallisuus, hyvät toimintatavat ja yhteistyö yritysver-

kostossa, suhteet lähiyhteisöihin sekä yleishyödyllisten toimintojen tukeminen. Stepniowski 

(2016) avaa artikkelissaan vuonna 2014 päivitettyä SA8000 -työkalua, jonka avulla tunnis-

tettiin sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyviä riskejä, jotka vaativat objektiivista näyttöä ja 

joita yrityksissä tulisi arvioida. Näitä riskejä ovat pakkotyö, terveys ja turvallisuus, oikeus 

työehtosopimusneuvotteluihin, syrjintä, kurinpitokäytännöt, työntunnit ja palkkaus.  

 

Yrityksen sosiaalisen vastuullisuuden päätavoite on saada yritykset tekemään toimintaansa 

liittyviä päätöksiä taloudellisen näkökulman lisäksi myös muista näkökulmista kuten luon-

nollisen ympäristön tai työntekijöidensä tarpeiden perusteella (Timpere 2008, 229). Sosiaa-

linen vastuu on yrityksille tärkeää, sillä se vaikuttaa kaikkiin yrityksen toiminnan osa-aluei-

siin. Kuluttajat haluavat ostaa tuotteita yritykseltä, johon he luottavat, työntekijät haluavat 

työskennellä yrityksessä, jossa on hyvät oltavat ja investoijat haluavat panostaa yrityksiin, 

joita johdetaan hyvin. Sosiaalinen vastuullisuus on ratkaisevaa yrityksen toiminnan 
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menestykselle, sillä se tarjoaa yritykselle tehtävän ja strategian, joiden ympärille sidosryh-

mät voivat kokoontua. Koska sosiaalisen vastuullisuuden merkitys on kasvussa, se on ja tu-

lee olemaan erittäin oleellinen osa yritysten strategiaa ja toimintaa. (Chandler 2017, 23.)  

 

2.1.2 Taloudellinen vastuullisuus 

Taloudellisen hyvinvoinnin tuottamisen ja vastuullisin keinoin toimimisen edellytyksenä on, 

että yrityksen toiminta on kannattavaa. Taloudelliseen vastuullisuuteen sisältyy tapa, jolla 

yrityksen on mahdollista luoda taloudellista hyvinvointia ympäröivään yhteiskuntaan. (Har-

maala & Jallinoja 2012, 19.) Kukkosen (2003, 111) mukaan taloudellinen vastuu sisältää 

vastuun kannattavuudesta, kilpailukyvystä, tehokkuudesta, vastaamisen omistajien tuotto-

odotuksiin, yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin tuottamisen ja taloudellisten edellytyk-

sen tuottamisen sosiaaliselle vastuulle ja ympäristövastuulle. Taloudellisessa vastuullisuu-

dessa keskeistä on täyttää sekä nykyisen että tulevien sukupolvien tarpeet. Kun puhutaan 

vastuullisuudesta, esiin nousee usein kysymys siitä, miten tämänhetkiset tarpeet voidaan 

täyttää menettämättä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Taloudellisen vastuun kohdalla tämä 

kysymys pätee myös. Talous, joka ei onnistu täyttämään ihmisten taloudellisia tarpeita on 

epävakaa, eikä se ole vastuullinen. (Ikerd 2012, 1.) 

 

Yleisenä oletuksena on, että kaikki sellainen, jolla ei ole yhteiskunnassa taloudellista arvoa, 

ei myöskään vaikuta taloudelliseen vastuullisuuteen. Vain niitä taloudellisia päätöksiä ja toi-

mia, joilla on taloudellista arvoa, pidetään relevantteina taloudellisessa vastuullisuudessa. 

Tämä taloudellinen maailmankuva jättää suuren osan taloudesta, luonnosta ja yhteiskunnasta 

yhteisen huolen ulkopuolelle, joten niillä ei ole merkitystä taloudellisen kestävyyden kysy-

myksissä. (Ikerd 2012, 1.) 

 

2.1.3 Ympäristöllinen vastuullisuus 

Ympäristöllinen vastuullisuus on yksi ihmiskunnan suurimmista ongelmista tällä hetkellä ja 

se on yksi avainstrategioista ympäristön tuhoutumista vastaan (Arora 2018). Viime vuosien 

aikana ympäristöllisen vastuun merkitys on kasvanut säännösten ja lakien kautta, ja tämä on 

pakottanut suuren osan yrityksistä muuttamaan toimintatapojaan 
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ympäristövastuullisempaan suuntaan (Criado-Gomis, Cervera-Taulet & Iniesta-Bonillo 

2017). Myös yritysten sidosryhmät ovat alkaneet vaatia yrityksiltä vastuullisen toiminnan 

kehittämistä (Neutzling, Land, Seuring & do Nascimento 2018). Yritykset usein pyrkivät 

toimimaan vastuullisemmin, jotta he saisivat paremman kilpailuaseman markkinoilla ja sai-

sivat toiminnastaan näin tehokkaampaa (Adams, Jeanrenaud, Bessant, Denyer & Overy 

2016). Nidumolun, Prahaladin & Rangaswamin (2009) mukaan yrityksiä kannustaa vastuul-

lisuuteen myös parempi maine yrityksestä sekä avustukset, joita yritykset saattavat saada 

palkintona vastuullisesta toiminnastaan.  

 

Ympäristöllisellä vastuullisuudella viitataan systemaattisiin olosuhteisiin, jossa ihmisten toi-

minta ei alue- tai planeettatasolla häiritse luonnon kiertokulkua enemmän kuin luonnollinen 

joustavuus sallii, eikä samalla köyhdytä tulevien sukupolvien kanssa jaettavaa luonnonpää-

omaa (Vezzoli & Manzini 2008, 6). Ympäristölliseen vastuullisuuteen kuuluu Konradin, 

Streurerin, Langerin ja Martinuzzin (2006) mukaan energialähteiden vastuullinen käyttö, 

haitallisten päästöjen oikeanlainen käsittely sekä ympäristöhaittojen ehkäiseminen. Goyal, 

Routroy & Shah (2018) näkevät ympäristölliseen vastuuseen sisältyvän ympäristövaikutus-

ten arvioinnin, vastuullisten tuotteiden kehityksen, uusiutuvien energialähteiden käytön, 

ekologisen kommunikaatioteknologian sekä paineen sidosryhmiltä vastuullisempaan toi-

mintaan.  Voidaan puhua myös ympäristölliseen vastuullisuuteen suuntautumisesta (envi-

ronmental sustainability orientation, ESO), joka tarkoittaa ennakoivaa strategista suhtautu-

mista ympäristöhuoliin sekä yrityksen uusia toimia strategiassaan näitä vastaan (Roxas & 

Coetzer 2012). Implementoimalla ympäristövastuullisia käytänteitä yritykset todennäköi-

semmin kehittävät tehokkuuttaan, joka antaa yritykselle suuren kilpailuedun markkinoilla 

(Aragón-Correa & Sharma 2003).  
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3 Toimittajasuhteet 

Kilpailun merkitys liiketoimintaympäristössä kasvaa, joten toimittajasuhteista on tullut yri-

tyksille strateginen etu, joillekin jopa ehto yrityksen menestymiselle. Yritykset ovat kohdan-

neet toiminnallisia haasteita erilaisten tekijöiden, kuten maailmanlaajuisen hankinnan, toi-

mitusketjujen pidentymisen sekä massaräätälöidyn valmistuksen takia. Tästä syystä yrityk-

set ovat alkaneet panostaa toimittajasuhteisiin, jotta toimitusketjujen ja hankinnan tehokkuus 

kehittyisi. (Tseng 2014.) Toimittajasuhteiden perustana on Shethin ja Sharman (1997) mu-

kaan lisääntynyt tehokkuus ja kustannustehokkuus, uusi teknologia sekä kilpailukyvyn pa-

rantuminen. Yritysten väliseen yhteistyöhön on olemassa kolme perustyökalua; tietopää-

oma, luottamus sekä lisäarvon tuottaminen. Tietopääoma voi olla osaamista, tuotteita tai 

markkinaosuuksia. Jos mitään tietopääomaa ei ole, on mahdotonta toimia yhteistyössä toisen 

yrityksen kanssa. Koska yhteistyön perustana on luottamus, yhteistyö yritysten välillä ilman 

luottamusta ei voi onnistua. Yhteistyön tavoite on aina aineellisen tai aineettoman lisäarvon 

luominen. Koska yhteistyösuhteisiin pitää panostaa voimavaroja, niihin sisältyy aina ansain-

nan ja menetyksen mahdollisuus. (Ståhle ja Laento 2000, 26.) 

 

3.1          Toimittajavalinta 

Toimittajavalinta tarkoittaa kaikkia niitä toimia, joita yritykseltä vaaditaan, jotta saadaan va-

littua parhaat mahdolliset toimittajat. Toimittajavalinta on yksi hankintaprosessin tärkeim-

mistä osista ja se on myös yksi nopeimmin kasvavista tutkimusalueista. Toimittajavalinta on 

monikriteerinen päätös, johon liittyy kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia suoritusmittareita. Va-

lintaprosessiin kuuluu useita kriteereitä, kuten hankintakustannukset, materiaalien laatu, toi-

mitusaika ja toimittajan luotettavuus. (Amol 2014.) Kun hahmotellaan kategoriakohtaista 

toimintasuunnitelmaa tai strategiaa, tulee hankittavan tuote- tai palveluryhmän kustannusra-

kenteita ja kyseessä olevan toimialan kilpailun logiikkaa ja toimittajamarkkinoiden tilan-

netta miettiä. Tämän pohjalta pitäisi muodostaa käsitys siitä, minkälaisia toimittajia halutaan 

ja mistä niiden etsintä kannattaa aloittaa. Tärkeitä kysymyksiä toimittajavalinnassa ovat: 

ovatko roolissa keskeisiä työvoimakustannukset, nopeat logistiikkayhteydet vai koulutettu-

jen ihmisten tai raaka-aineiden saatavuus? (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 227.) 
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Ristiriitaiset kriteerit tekevät toimittajavalinnasta usein monimutkaisen ongelman, minkä ta-

kia kompromissien teko kriteerien välillä on toivottavaa. Valintakriteerit voidaan määritellä 

monella eri tapaa, sillä ostajat ottavat huomioon useita ristiriitaisia tekijöitä. Alhainen hinta 

voi esimerkiksi korvata huonon laadun tai pitkän toimitusajan. (Amol 2014.)  

 

Toimittajavalintaprosessi koostuu seitsemästä osasta. Ensimmäisenä yrityksen tulee tunnis-

taa tarve uudelle toimittajalle. Tällainen tarve syntyy usein tilanteissa, jossa uutta tuotetta 

kehitellään, sopimus toisen toimittajan kanssa on päättymässä tai toimintaa laajennetaan uu-

delle markkina-alueelle. Tarpeen tunnistamisen jälkeen yritys määrittelee pääkriteerit tule-

valle hankinnalle. Tämän jälkeen yritys määrittää hankintastrategian, minkä jälkeen tunnis-

tetaan joukko potentiaalisia toimittajia. Potentiaaliset toimittajat rajataan erilaisten kriteerien 

avulla pienempään joukkoon, jonka jälkeen yritys määrittelee toimittajien arviointiin käytet-

tävän metodin, jonka avulla lopullinen toimittaja valitaan. (Monczka, Trent & Handfield 

2005, 209-210.)   

 

3.2 Toimittajasuhteiden ylläpito ja kehittäminen 

Toimittajien kehittämisellä tarkoitetaan ostaja- ja toimittajayrityksen pyrkimystä lisätä toi-

mittajan suorituskykyä sekä täyttää ostavan yrityksen toimitustarpeet. Ostajayrityksen näkö-

kulmasta esimerkiksi tehokas kaksisuuntainen viestintä ja ylimmän johdon osallistuminen 

ovat kriittisiä toimittajien kehittämiselle. Toimittajan kehittäminen vaihtelee suuresti ja voi 

sisältää toimittajan arviointia, palautetta toimittajan suoriutumisesta, odotusten nostamista 

toimittajan suoriutumisen suhteen, koulutuksia tai investointeja. (Krause & Ellram 1997.) 

 

Toimittajasuhteiden hallinta on liiketoimintaprosessi, jolla hallinnoidaan kaikkia organisaa-

tion ja sen toimittajien välisiä kontakteja (Tseng 2014). Schuh, Strohmer, Easton, Hales & 

Triplat (2014, 11) näkevät toimittajasuhteiden hallinnan olevan kaikkea sitä vuorovaiku-

tusta, jota ostajan ja toimittajan välillä tapahtuu. Hallinta ohjaa toimittajan käyttäytymistä, 

kattaa kahden yrityksen välisen suhteen sekä antaa yrityksen hyödyntää kokoaan koordinoi-

malla toimintojen ja hierarkioiden välillä. Toimittajasuhteiden ylläpito ja kehittäminen on 

olennaista yrityksen kilpailukyvyn kannalta (Carr & Pearson 1999; Sheth & Sharma 1997). 

Koska yritykset siirtyvät transaktiopainotteisesta ja kotimaisesta suuntautumisesta globaa-

limpaan suuntautumiseen, toimittajasuhteiden ylläpidon merkitys kasvaa (Sheth et al. 1997). 
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Jotta toimittajasuhde on tehokas ja kauaskantoinen, sen tulee olla hyödyllinen sekä ostajayri-

tykselle että toimittajalle. Toimittajasuhteen ylläpito koostuu viidestä käytänteestä, joita ovat 

toimittajan laadun kehittäminen, luottamus toimittajan ja ostajan välillä, toimitusajan lyhen-

täminen, toimittajien osallistuminen uusien tuotteiden kehittämiseen sekä toimittajayhteis-

työn kehittäminen. (Al-Abdallah, Abdallah, Hamdan 2014.) Sheth et al. (1997) näkevät toi-

mittajasuhteen onnistuneen ylläpidon edellytyksiksi sellaiset suhteet, jotka ovat arvokkaita 

kestävän kilpailuedun kannalta, suhteet, joista on molemminpuolista hyötyä, suhteet, joissa 

on keskinäistä sitoutumista kuten yhteiset sijoitukset sekä suhteet yritysten välillä, joiden 

organisaatiokulttuuriin kuuluu toimittajien arvostaminen.  

 

Toimittajasuhteiden jatkuva kehittäminen vaatii toimintojen ja prosessien integrointia ja ke-

hittämistä, jatkuvaa yhteistyötä, pitkäkestoista suhdetta sekä molemmin puoleisia etuja kai-

kista toimista. Yritykset keskittyvät yhä enemmän ydinosaamiseensa, joten he joutuvat luot-

tamaan toimittajiensa osaamiseen. Jotta toimittajat vastaavat jatkuvasti nouseviin odotuksiin 

ja mahdollistavat ostajayrityksen kilpailukyvyn, tulee yrityksen toimittajaperusta olla yhtä 

hyvä, tai jopa parempi, kuin kilpailijoidensa. (Burnes & Whittle 1995.) 
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4 Toimittajien vastuullisuuden arviointi 

Neely, Gregory & Platts (1995) määrittelevät toimittaja-arvioinnin toimittajien toiminnan 

tehokkuuden ja vaikuttavuuden määrittämisprosessiksi. Toimittajan arviointi sisältyy lähes 

jokaiseen hankintapäätökseen. Kaikissa ostotilanteissa ostaja kartoittaa myyjän mahdolliset 

riskit ja laatuongelmat sekä ostaja pohtii, mitä riskejä hankintaan sisältyy, kun se hankitaan 

juuri tältä myyjältä. Ammattimaiseen ostopäätökseen kuuluu aina toimittajan arviointi. (Ilo-

ranta et al. 2018, 234-236.) Toimittaja-arviointi on tärkeä osa toimitusketjuprosessia ja se on 

ratkaiseva tekijä valmistavan yrityksen menestymisen kannalta (Choi & Hartley 1996).  

 

Toimittajaa arvioidaan kahdesta syystä; toimittajan kehittämiseksi tai toimittajan valitse-

miseksi. Molemmissa tapauksissa arvioinnin keinot ovat samankaltaisia. Mitä suuremmasta 

ja pitkäjänteisemmästä hankinnasta on kyse ja mitä suurempi riski hankintaan liittyy, sitä 

tärkeämpi rooli toimittajan arvioinnilla on. Järjestelmällisessä hankintaprosessissa toimitta-

jia arvioidaan valintaprosessin eri vaiheissa. Kun ostajayritys on löytänyt suuren joukon po-

tentiaalisia toimittajia, joukosta valitaan joillakin yksinkertaisilla kriteereillä sopivimmat 

toimittajat. Kun näiltä toimittajilta on saatu tarjouksia, jäljelle jääneitä toimittajia arvioidaan 

yksityiskohtaisimmilla kriteereillä. Kun toimittajasuhde on syntynyt, toimittajan suoritusta 

arvioidaan. Tässä kohtaa halutaan vähintään varmistaa, että toimittajan suoritus pysyy sovi-

tulla tasolla ja se noudattaa kaikkia sovittuja toimitusehtoja. Jos kyseessä on pitkäaikainen 

yhteistyö, myös toiminnan kehittämistä ja suorituksen parantamistavoitteiden saavuttamista 

arvioidaan. (Iloranta et al. 2018, 234-237.) 

 

Perinteisesti yritykset ottavat toimittaja-arvioinnissa huomioon tekijöitä kuten laatu ja jous-

tavuus. Ympäristöpaine kuitenkin kasvaa jatkuvasti, minkä seurauksena monet yritykset 

ovat alkaneet pohtia ympäristökysymyksiä ja toimittajiensa ympäristönsuojelun mittaamista. 

(Humphreys, Wong & Chan 2003.) Yrityksen vastuullisen toiminnan kehittämisessä vas-

tuullisen toimittajan valitseminen on tärkeässä asemassa. Monelle yritykselle haasteena on 

kuitenkin arvioida, mitkä toimittajista ovat tehokkaita ja täyttävät samalla yrityksen vastuul-

lisuuskriteerit. (Amindoust, Ahmed, Saghafinia & Bahreininejad 2012.) Jotta valitaan paras 

mahdollinen toimittaja, useita kriteereitä tulee pohtia ja arvioida kunkin toimittajan 
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ominaisuuksien mukaan. Tästä syystä toimittajavalintaa pidetään moniperusteisena päätök-

sentekona. (Cheaitou & Khan 2015.) Vastuullisessa toimittajavalinnassa haasteena on usein 

ristiriitaiset kriteerit, kuten tuotteen hinta, laatu, toimitusaika, joustavuus ja ympäristövaati-

mukset (Dweiri, Khan & Almulla 2018). Vaikka toimittajien vastuullisuuden arviointi on 

kehittynyt viime vuosien aikana, ala on edelleen vasta sulautumassa (Sharfuddin, Simonov, 

Francis, Horsten 2018).  

 

4.1 Keinoja toimittajien vastuullisuuden arviointiin 

Yritysten pyrkiessä kehittämään toimintansa vastuullisuutta ja kestävyyttä pyritään tyypilli-

sesti ensiksi siihen, että yritys itse noudattaa säännöksiä ja standardeja sekä samalla vähentää 

kustannuksia ja lisää toiminnan tehokkuutta. Nämä toiminnot yleensä leviävät myös yrityk-

sen toimitusketjuihin. Tämä vaatii yrityksiltä erilaisia keinoja toimitusketjujen vastuullisuu-

den varmistamiseen. (Lee & et al. 2013.) 

 

Toimittajan toiminnan vastuullisuutta voidaan arvioida code of conduct:in avulla. Code of 

conduct on työkalu, jonka avulla voidaan varmistaa, että toimittajat noudattavat lakeja, mää-

räyksiä ja standardeja. Toisin sanoen, code of conduct sisältää vähimmäisehdot, joita toimit-

tajien tulee noudattaa tehdessään yhteistyötä yrityksen kanssa. (Lee et al. 2013.) Code of 

conduct sisältää määräyksiä mm. turvallisista ja hygieenisistä työoloista, lapsityövoiman 

kieltämisestä sekä työntekijöiden toimeentulopalkasta. Toimittajien code of conduct:in vaa-

timusten noudattamista ei tulisi uskoa vain sillä, että toimittajat väittävät toimivansa sään-

nösten mukaisesti. Yritysten tulisi jatkuvasti valvoa, että toimittajat noudattavat sovittuja 

sääntöjä. (Jiang 2009.) Toimittajia voidaan valvoa ja arvioida esimerkiksi auditoinneilla. 

Auditointien tarkoituksena on nimenomaan varmistaa, että toimittajat noudattavat sovittuja 

sääntöjä. Toimittajilla on usein vähän valtaa neuvotella auditointien suorittamisesta ja niiden 

odotetaan noudattavan yrityksen vaatimuksia. (Helin & Babri 2015.) Turkerin & Altun-

taksen (2014) mukaan auditointien avulla yritys voi estää tuotanto-ongelmia, parantaa toi-

mitusketjun suorituskykyä sekä asettaa vastuullisuuteen liittyviä kriteereitä toimittajilleen.  

 

Toimittajien vastuullisuuden arviointiin voidaan käyttää myös ISO-standardeja ja ne ovat 

yksi tapa kehittää yritysten ja toimittajien vastuullisuutta (Wrana & Diez 2018). ISO-stan-

dardit ovat kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n kehittämiä malleja, joita voidaan 
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käyttää yritysten toiminnan mittaamiseen ja kehittämiseen (Liu, Yu, Wernick & Chang 

2015).  Yksi vastuullisuuteen liittyvistä standardeista on ISO 14001, joka on maailmanlaa-

juisesti hyväksytty kansainvälinen standardi, joka perustuu ajatukseen, että ympäristösuoje-

lua on mahdollista kehittää, kun ympäristönäkökohdat tunnistetaan. Tämä edistää merkittä-

västi kestävää kehitystä, saasteiden ehkäisyä, ympäristösuojelun parantumista sekä lakien 

noudattamista. (da Fonseca 2015.) Näiden lisäksi erilaisten sertifikaattien vaatiminen on yksi 

tapa arvioida toimittajia. Toimittajien sertifiointi on prosessi, jolla varmistetaan, että toimit-

taja on täyttänyt asetetut laatuvaatimukset. Sertifiointi todentaa ostajayritykselle, että toimit-

tajat käyttävät tuotannossaan vaadittuja käytäntöjä sekä sen, että tuotteet ylittävät vaaditun 

laadun. (Chen & Deng 2011.)  

 

Toimittajien vastuullisuuden arviointi erityisesti toimittajavalinnassa on haastavaa, sillä toi-

mittajan valintaan vaikuttavia tekijöitä on paljon. Kun arvioidaan toimittajan vastuullisuutta, 

arvioidaan toimittajan taloudellisen suorituskyvyn, tuotteen laadun ja hinnan, kuljetusten, 

huoltopalveluiden ja tuotannon hallinnan lisäksi myös ympäristösuojelua, energiansäästöä 

ja sosiaalista suorituskykyä. Yritysten on usein erittäin vaikeaa valita sopivin toimittaja, joka 

täyttää kaikki arviointikriteerit. (Liu et al. 7.) 

 

Humpreysin et al. (2003) toteuttamassa tutkimuksessa esitellään työkalu, jonka avulla toi-

mittajan ympäristövastuullisuus voidaan ottaa kriteeriksi toimittaja-arvioinnissa. Arviointi-

prosessissa ensiksi tunnistetaan ne ympäristövastuullisuuteen liittyvät kysymykset, jotka 

vaikuttavat yrityksen ostopäätökseen. Tämän jälkeen toimittajavalinnasta kehitetään viite-

kehys, joka sisältää ympäristövastuullisen toiminnan. Lopuksi viitekehystä käytetään ha-

vainnollistamaan, miten tietopohjaiset järjestelmät voivat auttaa ympäristövastuullisuuden 

arvioinnissa toimittaja-valintaprosessissa. Kriteerit on jaettu kvantitatiivisiin ja kvalitatiivi-

siin ja niihin sisältyy tekijöitä kuten kemikaaliset päästöt, kierrätys, työntekijöiden koulutus, 

uusiokäyttö sekä ISO 14001 -sertifikaatti. 

 

Myös Luthra, Govindan, Kannan, Mangla & Garg (2017) esittelevät tutkimuksessaan mene-

telmän toimittajien vastuullisuuden arviointiin. Tutkimuksessa tunnistetaan kriteerit vastuul-

listen toimittajien valintaprosessiin ja määritetään eri kriteerien painoarvot, joiden avulla va-

litaan tehokkain ja vastuullisin toimittaja. Menetelmässä käytetään Analytical hierarchy -

prosessia (AHP) sekä VIKOR-prosessia. AHP on päätöksentekoon liittyvä analyysi, jonka 
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avulla voidaan priorisoida arviointikriteerejä. VIKOR-metodia taas käytetään tehokkaim-

man ja vastuullisimman toimittajan valitsemiseen. Näiden prosessien avulla pyritään arvioi-

maan toimittajien vastuullisuutta toimitusketjussa. Tutkimuksessa on taloudellisia, sosiaali-

sia sekä ympäristöllisiä arviointikriteereitä. Näitä ovat esimerkiksi hinta, toimitusaika, pääs-

töjen ehkäiseminen, ympäristöasioiden hallintajärjestelmät, turvallisuussysteemit sekä työn-

tekijöiden oikeudet.  

 

4.2 Toimittajien luokittelu 

Toimittajien luokittelu on yrityksille tärkeä strateginen toiminta. Toimittajien luokittelun 

tarkoituksena on hallita suurta määrää toimittajia muotoilemalla suhteiden hallintastrategi-

oita toimittajien segmenteille, mikä on tehokkaampaa, kun erilliset strategiat kullekin toi-

mittajalle. Nykyisissä toimittajien segmentointimenetelmissä on kiinnitetty huomattavan vä-

hän huomiota ympäristöön liittyviin kriteereihin. (Bai, Rezaei & Sarkis 2017.) Segmentoin-

titavat perustuvat organisaation sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Ulkoisia tekijöitä ovat esi-

merkiksi logistiset ja maantieteelliset tekijät, erilaisten palvelujen tarjonta, toimittajakentän 

rakenne ja kilpailun luonne ja intensiivisyys. Sisäisiin tekijöihin kuuluu esimerkiksi hankin-

nan suhteellinen volyymi, käyttö, monimutkaisuus ja palvelusisältö. Toimittajien luokittelun 

tarkoituksena on auttaa organisaatioita hallitsemaan hankintojensa kokonaisuutta paremmin 

eri tavoin, kuten allokoimalla resursseja ja ajankäyttöä, erilaistamalla toimintatapoja erilai-

sissa hankinnoissa, kohdistamalla osaamista ja oppimista sekä jakamalla tehtäviä yksiköi-

den, tiimien ja yksilöjen kesken. Toimittajien luokittelun tavoitteena on siis maksimoida 

saavutettavat tulokset käytettävissä olevien resurssien avulla. (Iloranta et al. 2018, 106-113.) 

 

Toimittajien luokitteluun voidaan käyttää esimerkiksi Kraljicin matriisia (Caniëls & Gelder-

man 2007). Matriisin tavoitteena on toimitusriskin minimointi ja ostovoiman maksimointi. 

Yritysten tekemät hankinnat luokitellaan neljään luokkaan ottaen huomioon toimitusriskin 

ja tulosvaikutuksen. (Rezaei, Wang & Tavasszy 2015.) Pagell, Wu & Wasserman (2010) 

kehittivät vastuullisen hankinnan portofolion, joka pohjautuu alkuperäiseen Kraljiicin mat-

riisiin. Vastuullisen hankinnan portofoliossa hankinnat luokitellaan niiden sosiaaliseen, ta-

loudelliseen ja ympäristölliseen vastuullisuuteen liittyvien riskien sekä toimitusketjun riskin 

perusteella.  
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5 Metodologia 

Tämän osion tarkoituksena on avata empiirisen osion tutkimusaineistoa sekä sen analysoin-

tia ja keräysmenetelmiä. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuk-

sena. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tyypillisesti ymmärtämään tutkimuksessa tarkas-

teltavaa aiheitta tutkimuksen kohteen näkökulmasta. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena 

voi olla jonkin ilmiön kuvaaminen, syvällisempi ymmärrys tutkittavasta aiheesta tai uuden 

tiedon hankinta. (Puusa et al. 2020, 77.) Tutkimuksen empiirinen osuus on tapaustutkimus, 

jolla tarkoitetaan tutkimusta, jossa tutkimuksen kohteena on yritys, sen osa tai prosessi. Ta-

paustutkimuksessa tutkitaan yhtä tai muutamaa tapausta. (Koskinen et al. 2005, 154.) Tutki-

mus on toteutettu yhdelle suurelle elintarvikealan yritykselle, jota kutsutaan tästä lähtien ni-

mellä Yritys X.  

 

Empiriaosiossa aineistona on käytetty haastattelua, joka toteutettiin kahden Yritys X:n edus-

tajan kanssa. Yritys X:n edustajien työnkuvaan sisältyy vastuullisuus, joten he ovat päteviä 

tätä tutkimusta varten toteutettuun haastatteluun. Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna, 

jossa haastateltaville annetaan suorat kysymykset ilman vastausvaihtoehtoja. Haastateltavat 

pääsevät näin itse omin sanoin vastaamaan kysymyksiin, minkä mahdollistaa laajemmat vas-

taukset. Teemahaastattelun ominaisuuksiin kuuluu, että haastattelu etenee etukäteen valittu-

jen teemojen ja niitä koskevien tarjentavien kysymysten avulla. Haastattelussa ei kuitenkaan 

muotoilla valmiiksi määrämuotoisia kysymyksiä, vaan tavoitteena on päästää haastateltava 

puhumaan aihepiiristä vapaasti. (Puusa et al. 2020, 112.) Haastattelun tarkoituksena oli saada 

tutkittavasta aiheesta laaja kuva sekä vastauksia tutkimuskysymyksiin. Vaikka Yritys X:n 

vastuullisuudesta on paljon tietoa saatavilla, koen, että haastattelemalla yrityksen edustajia 

on mahdollista saada syvällisempi ymmärrys aiheesta. Haastattelu toteutettiin Teams-ohjel-

man välityksellä niin, että haastattelin molempia Yritys X:n edustajia samanaikaisesti. Haas-

tattelun lisäksi aineistona on käytetty yrityksen vastuullisuusraportteja vuosilta 2019 ja 2020 

sekä yrityksen code of conduct:ia. 
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 6 Vastuullisuuden arviointi Yritys X:n toimittajasuhteissa 

Tämä osio on tutkimuksen empiirinen osuus, jonka tarkoituksena on avata tutkimuksessa 

tehtyä haastattelua Yritys X:n edustajien kanssa. Haastattelin kahta Yritys X:n työntekijää, 

joista käytän nimeä haastateltavat tästä lähtien.  

 

Yritys X:n hankinnat jaetaan suoriin ja epäsuoriin. Suorilla hankinnoilla tarkoitetaan raaka-

aineita, pakkauksia sekä apu- ja lisäaineita, jotka liittyvät suoraan yrityksen valmistamiin 

elintarviketuotteisiin. Epäsuoria hankintoja ovat kaikki muut tarvikkeet ja materiaalit, joita 

ei käytetä tuotteisiin. Epäsuoriin hankintoihin kuuluvat myös palvelut. Yritys X:n hankinnat 

voidaan jakaa myös yrityksen omistajilta hankittaviin tuotteisiin ja muihin hankintoihin. 

Tämä tutkimus keskittyy suoriin ja epäsuoriin hankintoihin, eli niihin, jotka eivät tule Yritys 

X:n omistajilta.  

 

6.1 Hankinta ja vastuullisuus yleisesti Yritys X:ssä 

Yritys X:n hankintaprosessi riippuu paljon hankittavasta tuotteesta. Haastateltavien mukaan, 

kun kyseessä on perustuotteen kilpailutus, prosessi vastaa enemmän teoriamallien mukaista 

hankintaprosessia, jossa käydään useita kierroksia ja karsitaan isosta joukosta eri kriteereillä 

toimittajia, kunnes löydetään paras. Elintarvikealalla on usein kiire ja päätöksiä pitää tehdä 

nopeasti, joten toimittajavalintaprosessissa ei yleensä ehditä tekemään useita kierroksia. 

Teoriamalleihin verrattuna haasteena on usein aika, jota ei teoriamalleissa ole otettu huomi-

oon. Voi olla myös tilanteita, joissa jollekin tietylle raaka-aineelle on vain yksi toimittaja tai 

vain yhden toimittajan raaka-ainetta voidaan käyttää Yritys X:n kriteereiden takia. Näissä 

tilanteissa on harvoin mahdollista arvioida vastuullisuuseroja toimittajien välillä.  

 

Haastattelusta ja Yritys X:n vastuullisuusraporteista käy selvästi ilmi, että vastuullisuus on 

tärkeä aihe yrityksen toiminnassa ja siihen panostetaan paljon. Yritys X luo jatkuvasti uusia 

tavoitteita vastuullisuuteen liittyen ja pyrkii näin tekemään toiminnastaan kestävämpää ja 

vastuullisempaa. Vuoden 2020 vastuullisuusraportin mukaan Yritys X:n strategiana on olla 

edelläkävijä elintarvikealan innovatiivisissa ratkaisuissa. Vastuu ympäristöstä, taloudesta, 
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ihmisistä sekä yhteiskunnasta on osa kaikkea toimintaa ja Yritys X pyrkii kehittämään vas-

tuullisuutta esimerkiksi jatkuvasti kouluttamalla työntekijöitään.  

 

Haastateltavien mukaan Yritys X:n vastuullisuus voidaan jakaa sustainability- ja responsi-

bility-puoliin. Responsibility-puoli kattaa elintarviketurvallisuuskriteerit, tuotteiden laadun 

ja toimitusketjun läpinäkyvyyden. Sustainability-puoli taas kattaa sosiaalisen vastuun ja il-

mastovaikutukset. Yritys X:n vastuullisen toiminnan kivijalkana ovat mm. kiertotalous ja 

terveyttä ja hyvinvointia edistävät innovaatiot. Vastuullisuusraporteissa mainitaan tämän li-

säksi vastuullisen liiketoiminnan painopistealueisiin kuuluvan mm. kiertotalous, jota ediste-

tään vastuullisilla energiaratkaisuilla tuotannossa ja logistiikassa. Muita painopistealueita 

ovat esimerkiksi ympäristöviisaat pakkaukset ja uudistava maatalous. Yritys X käyttää kier-

rätysmuovia pakkauksissaan, pyrkii kehittämään hiilijalanjälkilaskentaa ja on sitoutunut 

asettamaan Pariisin sopimuksen mukaiset tieteelliset arvioidut ilmastotavoitteet. Vastuulli-

suusraporttien mukaan työn painopiste on päästöjen vähentämisessä, ei niiden kompensoin-

nissa. Yritys X ottaa toiminnassaan huomioon kaikki Triple Bottom Line -mallin osa-alueet, 

vuonna 2020 Yritys X esimerkiksi loi selkeän vastuullisuuden johtamismallin ja otti käyt-

töön päätösfoorumit sekä operatiiviset tiimit niin ympäristöllisen, taloudellisen kuin sosiaa-

lisen vastuullisuuden asioille. Vuoden 2020 vastuullisuusraportin mukaan Yritys X:n vas-

tuullisuusteot linkittyvät erityisesti kahdeksaan tavoitteeseen, jotka ovat osa YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteita vuosille 2016-2030. Nämä kahdeksan tavoitetta ja niille asetetut toi-

menpiteet ovat esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 1).  
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Taulukko 1. Yritys X:n vastuullisuustavoitteet ja niiden toimenpiteet 

 

 
 

Yritys X on saanut tunnustusta vastuullisesta toiminnastaan. Vuonna 2020 Yritys X:n maine 

nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle T-Median Luottamus&Maine -tutkimuksessa. 

Tämän lisäksi yritys oli Suomen vastuullisin brändi Sustainable Brand Index -yritysvastuu-

tutkimuksessa kahdeksannen kerran peräkkäin. Yritys X pyrkii jatkuvasti edistämään vas-

tuullisuusosaamistaan olemalla Pohjoismaiden suurimman yritysvastuuverkoston FIBS:in 

sekä Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistyksen jäsen.  

 

6.2 Yritys X:n keinot arvioida toimittajiensa vastuullisuutta 

Toimittajien vastuullisuuden arviointi eroaa suorien ja epäsuorien hankintojen välillä. Suo-

rissa hankinnoissa code of conduct edellytetään kaikilta toimittajilta, kun taas epäsuorissa 

hankinnoissa code of conduct:in ehdot tulee täyttää vain silloin, kun ostetaan kerralla tai 

vuositasolla yli 10 000 eurolla. Suorissa hankinnoissa myös toimittajan mahdolliselta tuot-

teen valmistajalta edellytetään elintarviketurvallisuutta, eli valmistajalta tulee löytyä PSCI-

sertifikaatti. Jos sertifikaattia ei löydy, Yritys X lähettää oman elintarviketurvallisuusky-

selyn tuotteen valmistajalle. Myös ympäristösertifikaattia edellytetään ja mikäli sellaista ei 

ole, Yritys X:llä on olemassa siihen oma ympäristökysely. Yrityksellä on käytössään myös 

ISO 14001-standardin mukainen ympäristösertifikaatti osassa tuotantolaitoksistaan sekä 

käytössään ISO 9001-sertifioitu laatujärjestelmä. Epäsuoralla puolella ei taas kaikilta osin 
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mennä aina valmistajatasolle, kun arvioidaan vastuullisuutta. Vastuullisuutta vaaditaan ja 

arvioidaan esimerkiksi tilanteissa, joissa hankittavaa palvelua suoritetaan Yritys X:n omissa 

tiloissa. Tällöin palveluntarjoajan tulee täyttää elintarviketurvallisuusehdot.  

 

Vaikka toimittajavalinnassa vastuullisuus ei ole vielä arviointikriteerinä, toimittajien vas-

tuullisuus varmistetaan jatkuvassa toimittaja-arvioinnissa. Haastateltavien mukaan Yritys 

X:n yleisin tapa arvioida toimittajien vastuullisuutta on erilaiset sertifikaatit, kuten Sedex-

jäsenyys, EcoVadis sekä Amfori BSCI. Vastuullisuussertifikaattien ja code of conduct:in 

lisäksi toimittajien toimintaa ja vastuullisuutta arvioidaan auditoinneilla. Yritys X:n itse te-

kemät auditoinnit liittyvät vahvasti elintarviketurvallisuuteen. Auditoinneilla arvioidaan tä-

män lisäksi ympäristöön ja työturvallisuuteen liittyviä asioita. Koska Yritys X:llä on toimin-

taa ympäri maailmaa, ei se tee kaikkia vastuullisuusauditointeja itse, vaan ne suorittaa kol-

mas osapuoli kuten Sedex tai EcoVadis. Toimittajien vastuullisuuden jatkuvaa arviointia 

tehdään myös seuraamalla reklamaatioita. Jos näiden kohdalla ilmenee ongelmia, niistä kes-

kustellaan toimittajan kanssa ja pyritään kehittämään niiden toimintaa, ääritapauksissa on-

gelmat voivat johtaa jopa toimittajan hylkäämiseen.  

 

Suorien hankintojen puolella Yritys X on tehnyt joillekin raaka-aineille vastuullisuusarvi-

oinnin sen perusteella, mihin raaka-aineisiin liittyy turvallisuusriskejä. Ajatuksena on, että 

kun raaka-aineiden riskejä tunnistetaan, niille tehdään linjaukset niiden käytön osalta. Lin-

jaus voi ääritapauksessa olla, ettei raaka-ainetta käytetä ollenkaan. Tähän mennessä Yritys 

X on tehnyt tällaiset linjaukset kaakaolle, palmuöljylle sekä soijaöljylle.  

 

Yritys X:llä on yli 4000 toimittajaa ja hankintatiimissä työskentelee noin 20 henkilöä, joten 

jokaisen toimittajan vastuullisuuden jatkuva arviointi on mahdotonta. Elintarviketurvalli-

suus on kuitenkin kriteeri, joka varmistetaan kaikilta toimittajilta jatkuvasti. Yritys X pyrkii 

jakamaan toimittajiansa eri kategorioihin ja sen avulla arvioimaan niiden vastuullisuutta jat-

kuvalla tasolla. Jatkuvaa arviointia toimittajille tehdään niiden riskisyyden mukaan. Toimit-

tajia voidaan jakaa kategorioihin usealla eri tavalla, kuten riskisyyden perusteella tai maa-

kohtaisesti. Riskimaita luokitellaan esimerkiksi Amfori BSCI -luokittelun pohjalta. Vastuul-

lisuutta arvioidessa prioriteettilistalla ovat lastenruokien ja eläinperäisten raaka-aineiden toi-

mittajat ja valmistajat. Haastateltavien mukaan toimittajasuhteen pituudella ei ole merkitystä 
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siihen, kuinka tarkasti niiden vastuullisuutta arvioidaan. Toki, mitä pidempi suhde toimitta-

jan kanssa on, sitä enemmän yksityiskohtiin voidaan paneutua.  

 

 
Kuva 3. Yritys X:n keinot arvioida toimittajiensa vastuullisuutta 

 

6.3 Yritys X:n toimittajilleen asettamat kriteerit 

Haastateltavien mukaan toimittajien tärkeimmät kriteerit ovat hinta, laatu ja luotettavuus. 

Tämän lisäksi Yritys X:n toimittajille suunnattuun code of conduct:iin on listattu minimi-

vaatimukset toimittajille. Code of conduct sisältää viisi aihepiiriä, jotka ovat liiketoiminta-

periaatteet, toteutus ja monitorointi, ihmis- ja työoikeudet, terveys ja turvallisuus sekä ym-

päristö ja ilmastonmuutos. Toimittajien tulee noudattaa kaikkia kansainvälisiä lakeja ja sään-

nöksiä, jotka koskevat niitä maita, joissa he operoivat. Toimittajilta vaaditaan tämän lisäksi 

yhteistyökumppaneidensa ja työntekijöidensä yksityisyyden kunnioitusta sekä yhteisen da-

tan väärinkäytön estämistä. Liiketoiminnan perusperiaatteisiin sisältyy myös kaikenlaisen 

korruptiomaisen toiminnan kieltäminen, ihmis- ja työoikeuksista huolehtiminen ja vaati-

mukset minimipalkasta. Yritys X vaatii toimittajiltaan oikeutta valvoa sitä, miten toimittajat 

noudattavat vaadittuja kriteereitä. Code of conduct:issa mainitaan esimerkiksi Yritys X:n 

tekemät kyselyt sekä yrityksen ja kolmannen osapuolen tekemät auditoinnit.  
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Yritys X:n mukaan kansainväliset toimitusketjut ovat luonnostaan monimutkaisia, joten ta-

voitteena on rehellinen ja luotettava yhteistyö toimittajien kanssa. Code of conduct:in mu-

kaan, jos toimittaja poikkeaa sovituista säännöistä tai kriteereistä, Yritys X:llä on oikeus 

vaatia korjaustoimia ja toimittajan on suoritettava ne viipymättä. Yritys X vaatii toimittajil-

taan asianmukaisia toimia korruption estämiseksi liiketoiminnassaan ja kieltää rahanpesuun 

osallistumisen tai sen yrittämisen. Näiden lisäksi toimittajia vaaditaan välttämään tilanteet, 

joissa yrityksen ja toimittajan välille syntyisi eturistiriita. Code of conduct:issa kielletään 

kaikki asiattomat lahjat, palvelukset tai muut henkilökohtaiset hyödyt, jotka voivat vaikuttaa 

osapuolten väliseen yhteistyöhön.  

 

Yritys X kieltää lapsityövoiman ja vaatii toimittajiaan tekemään toimenpiteitä sen eteen, 

ettei lapsityövoimaa harjoiteta heidän tai heidän yhteistyökumppaneidensa toiminnassa. Tä-

män lisäksi vaaditaan, että toimittajilla on systeemi, jonka avulla he voivat tunnistaa mah-

dollisia terveys- ja turvallisuusriskejä työntekijöihinsä liittyen. Tähän liittyen Yritys X vaa-

tii, että kaikki toimittajiensa työntekijät saavat terveyteen ja turvallisuuteen liittyvää koulu-

tusta. Mahdolliset hätätilanteet tulee tunnistaa ja niille tulee olla valmiina toimintasuunnitel-

mat. Yritys X:n code of conduct:issa kielletään täysin tahdonvastaisen työn tekeminen, ih-

miskauppa ja orjuus. Näiden lisäksi Yritys X kieltää kaiken syrjinnän niin palkkauksessa, 

koulutusmahdollisuuksissa, palkkioissa kuin irtisanomisissa. Syrjinnän perusteina mainitaan 

etnisyys, ihonväri, sukujuuret, uskonto, ikä, rajoitteet, sukupuoli, siviilisääty, raskaus, sek-

suaalinen suuntautuminen sekä poliittinen suuntautuminen.  

 

Ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyen Yritys X:ltä löytyy myös vaatimuksia toimitta-

jilleen. Toimittajien tulee toimia paikallisten ympäristölakien mukaisesti sekä heidän tulee 

kontrolloida huomattavia ympäristövaikutuksia sekä osoittaa jatkuvaa kehitystä ympäris-

töön vaikuttavissa toimissa. Toimittajien tulee tunnistaa toimintansa suurimmat ilmastoon 

vaikuttavat toimet ja pyrkiä vähentämään viherhuonekaasupäästöjään. Toimittajien tulee tä-

män lisäksi tunnistaa haittaavat materiaalit, kemikaalit ja aineet sekä varmistaa niiden tur-

vallinen ja asianmukainen käyttö, varastointi, kierrätys ja hävitys.  
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Kuva 4. Yritys X:n toimittajilleen muodostama code of conduct  

 

Niille toimittajille, jotka työskentelevät suoraan ruokaan liittyvien raaka-aineiden kanssa, 

Yritys X on laatinut omat ruokaturvallisuuskriteerit. Nämä kriteerit sisältävät esimerkiksi 

allergeenien hallinnan, tuotteiden riskianalyysit, hygieniasäännöt ja jäteveden prosessoinnin.  

 

6.4 Yritys X:n tavoitteet vastuullisuuden arviointiin  

Haastateltavien mukaan pelkän code of conduct:in vaatiminen toimittajilta ei ole riittävää, 

vaan se on vasta ensimmäinen askel vastuullisuutta kohti.  Yritys X:n vahvana tavoitteena 

ja tahtona on, että yhtenä toimittajayhteistyön fokuksena on paneutuminen niihin code of 

conduct:in osa-alueisiin, jotka ovat kunkin toimittajan riskialuetta. Näitä voivat olla esimer-

kiksi työturvallisuus, ihmisoikeudet tai ilmastoasiat. Toiveena on tämän lisäksi, että Yritys 

X:llä olisi toimittajiensa kanssa yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä, kuten hiilijalanjäljen 

pienentäminen. Tässä ollaan kuitenkin haastateltavien mukaan vielä alkuvaiheessa.  

 

Toinen suuri tavoite olisi tuoda vastuullisuuden arviointi osaksi toimittajien kilpailutuspro-

sessia. Tähän Yritys X:n tulisi löytää ne kriteerit ja keinot, joiden avulla toimittajien vastuul-

lisuutta voisi ylipäätään arvioida ja vertailla keskenään toimittajien valintaprosessissa. Ta-

voitteena on myös luokitella toimittajia vastuullisuuden näkökulmasta. Tällä hetkellä, jos 

uusien potentiaalisten toimittajien muut kriteerit kuten hinta, laatu ja luotettavuus ovat sa-

malla tasolla, Yritys X:llä ei vielä ole työkalua, jonka avulla he voisivat verrata, mikä toi-

mittajista on vastuullisin.  
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Haastattelussa yhdeksi tavoitteeksi mainittiin myös hankintojen elinkaariajattelu. Elinkaa-

riajattelulla tarkoitetaan ajattelutapaa, joka sisältää tuotteen taloudelliset, ympäristölliset ja 

sosiaaliset seuraukset koko sen elinkaaren ajan. Ajattelu kostuu teoreettisesta lähestymista-

vasta, joka tutkii tuotteiden vaikutuksia kaikissa sen elinkaaren vaiheissa. (Eduardo, Zepka 

& Deprá 2021.)  

 

Yritys X:n toimittajien vastuullisuuden arviointi ja seuraaminen on tällä hetkellä tarkempaa 

suorien hankintojen kohdalla. Haastattelussa edellisten lisäksi yhtenä tavoitteena mainittiin 

sellaisen työkalun löytäminen epäsuorien hankintojen puolelle, jonka avulla olisi mahdol-

lista löytää sellaisia tuotekategorioita, joihin liittyy esimerkiksi ihmisoikeusriskejä. Epäsuo-

ralla puolella alakategorioita on noin 80, joten niitä on mahdotonta jatkuvasti tarkastella ja 

arvioida erikseen. Tästä syystä työkalu, joka mahdollistaisi epäsuorien hankintojen vastuul-

lisuuden arvioimisen, olisi Yritys X:lle erittäin hyödyllinen.  
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7         Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kohdeyrityksen, Yritys X:n, keinoja arvioida toi-

mittajiensa vastuullisuutta. Tutkimuksessa tutkittiin niin vastuullisuuden arviointia toimitta-

javalintaprosessissa kuin kohdeyrityksen tämänhetkisten toimittajien vastuullisuuden arvi-

ointia. Tämän lisäksi tutkimuksessa tutkittiin Yritys X:n asettamia kriteerejä toimittajilleen 

sekä tavoitteena oli selvittää, voisiko yritys kehittää vastuullisuuden arviointia niin toimitta-

javalintaprosessissa kuin nykyisissä toimittajasuhteissa.  

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa luotiin yleiskäsitys tutkimukseen liittyvistä aiheista. Teo-

riaosiossa käsiteltiin vastuullista yritystoimintaa Triple Bottom Line -mallin (Elkington 

1998) mukaisesti sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristöllisestä näkökulmasta sekä toi-

mittajayhteistyötä ja toimittajien vastuullisuuden arviointia. Tutkimuksen empiriaosuus on 

tapaustutkimus, jota varten toteutettiin haastattelu kahden Yritys X:n työntekijän kanssa. 

Empiriaosion tarkoituksena oli avata tätä haastattelua. Haastattelun lisäksi empiriaosuudessa 

on käytetty Yritys X:n vastuullisuusraportteja ja muita vastuullisuuteen liittyviä lähteitä ku-

ten yrityksen code of conduct:ia. 

 

 Tämän osion tarkoituksena on vastata esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tämän osion lo-

pussa käsitellään tutkimuksen luotettavuutta sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  

 

7.1 Tutkimuskysymykset 

Tässä osiossa käsitellään tutkimuksessa esitettyjä tutkimuskysymyksiä. Tutkimuskysymyk-

siin vastataan teoriaosuuden luoman pohjan sekä empiriaosuuden perusteella. Ensiksi vasta-

taan ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen, joka pohjustaa päätutkimuskysymystä. Tämän 

jälkeen vastataan päätutkimuskysymykseen. Viimeisenä vastataan toiseen alatutkimuskysy-

mys, sillä se käsittelee kehitysehdotuksia Yritys X:n vastuullisuuden arvioinnin keinoihin. 
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Minkälaisia kriteereitä Yritys X:llä on toimittajilleen? 

 

Yritys X:llä on toimittajilleen paljon erilaisia kriteereitä, joista suurin osa liittyy vastuulli-

seen toimintaan. Yritys X:n toimittajien kolme tärkeintä kriteeriä ovat laatu, hinta ja luotet-

tavuus. Näiden lisäksi toimittajille on useita vastuullisuuteen liittyviä kriteereitä. Yritys X:n 

toimittajilleen asettamat kriteerit voidaan luokitella Triple Bottom Line -mallin mukaisesti 

sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöllisiin osa-alueisiin.  

 

Chandlerin (2017, 4) mukaan sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa sidosryhmien tarpeiden 

täyttämistä. Kukkonen (2003, 11) ja Stepniowski (2016) näkevät sosiaaliseen vastuullisuu-

teen ja sen riskeihin liittyvän esimerkiksi henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen, yhteistyö 

sidosryhmien kanssa sekä syrjinnän ja pakkotyön ehdoton kieltäminen. Yritys X:n code of 

conduct:issa kriteereiksi mainitaan useampia edellä mainittuja aiheita, kuten ihmisoikeuk-

sien kunnioitus, lapsityövoiman, pakkotyön ja orjuuden kieltäminen, yhteisöjen oikeuksien 

kunnioitus, turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä järjestelmä, jonka avulla voidaan 

havaita riskejä työntekijöiden turvallisuuteen liittyen. Yritys X tämän lisäksi vaatii toimitta-

jiaan kouluttamaan työntekijöitä esimerkiksi tilanteessa, jossa käsitellään vaaralliseksi luo-

kiteltuja materiaaleja. Yritys X pyrkii avoimeen ja rehelliseen yhteistyöhön toimittajiensa 

kanssa ja tavoitteena on suhteet, jotka perustuvat luottamukseen. Yritys X selvästi vaatii 

toimittajiaan huomioimaan sosiaalisen vastuullisuuden aiheita kaikessa toiminnassaan. Elin-

tarviketurvallisuuden merkitys Yritys X:n toiminnassa korostui erityisesti tässä tutkimuk-

sessa. Kuten Kukkonen (2013, 11) toteaa, tuoteturvallisuus on yksi sosiaalisen vastuullisuu-

den aiheista. Yritys X vaatii kaikilta toimittajiltaan elintarviketurvallisuuden kriteerien täy-

tön ja ruokaan liittyvien raaka-aineiden kanssa työskenteleville toimittajille on erilliset ruo-

katurvallisuuskriteerit. Nämä sisältävät esimerkiksi hygieniasääntöjä sekä raaka-aineiden 

riskianalyysejä.  

 

Taloudellinen vastuullisuus koostuu kannattavuuden vastuusta, kilpailukyvystä, tehokkuu-

desta sekä tuotto-odotuksista (Kukkonen 2003, 11). Harmaalan et al. (2012, 19) mukaan 

taloudelliseen vastuullisuuteen taas liittyy vahvasti sellainen tapa toimia, jonka avulla voi-

daan luoda taloudellista hyvinvointia yhteiskuntaan. Yritys X:n vahvana perustana on eetti-

nen liiketoiminta. Toimittajien kriteereihin sisältyy, että kaikille työntekijöille maksetaan 
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lakien mukainen korvaus ilman syrjintää. Toimittajien tulisi jatkuvasti kehittää palkkoja vas-

taamaan perustarpeita ja mahdollistamaan hankinnanvaraiset tulot. Yritys X:n code of con-

duct ei näiden lisäksi sisällä tarkempia kriteereitä taloudelliseen vastuullisuuteen liittyen. 

Koska Priorin (2012) mukaan yrityksen suhteilla toimittajiinsa on suuri vaikutus ostajayri-

tyksen tuloksiin, voidaan ajatella toimittajien sitoutumisen yhteisiin sääntöihin olevan osana 

taloudellista vastuullisuutta. Yritys X:n code of conduct:issa mainitaan, että kaikkien sen 

toimittajien tulee noudattaa sääntöjä toiminnassaan ja toimitusketjuissaan.  

 

Ympäristöllinen vastuullisuus tarkoittaa systemaattisia olosuhteita, jossa ihmisten toiminta 

ei häiritse luonnon kiertokulkua eikä köyhdytä tulevien sukupolvien kanssa jaettavaa luon-

nonpääomaa (Vezzoli et al. 2008, 6). Yritys X:n asettamiin kriteereihin sisältyy useita ym-

päristölliseen vastuullisuuteen liittyviä aiheita. Konrad et al. (2006) ja Goyal et al. (2018) 

näkevät ympäristölliseen vastuullisuuteen kuuluvan esimerkiksi energialähteiden vastuulli-

nen käyttö, haitallisten päästöjen oikeanlainen käsittely, ympäristöhaittojen mittaaminen 

sekä vastuullisten tuotteiden kehitys. Yritys X:n toimittajien tulee noudattaa paikallisia ym-

päristölakeja, tunnistaa ja pienentää merkittäviä ympäristövaikutuksiaan sekä samalla osoit-

taa, että ympäristölliseen vastuullisuuteen liittyviä toimintoja parannetaan jatkuvasti. Toi-

mittajien tulee lisäksi varmistaa vaarallisten materiaalien turvallinen käsitteleminen, säilyt-

täminen, kierrättäminen sekä hävittäminen. Code of conduct:in vaatimusten lisäksi suorien 

hankintojen kohdalla myös toimittajien mahdollisilta tuotteen valmistajilta vaaditaan ympä-

ristösertifikaatti tai vaihtoehtoisesti heille lähetetään Yritys X:n ympäristökysely varmista-

maan, että toimittaja ja tuotteen valmistaja täyttävät yrityksen antamat ympäristöllisen vas-

tuullisuuden kriteerit.   

 

Miten Yritys X arvioi toimittajiensa vastuullisuutta? 

 

Kestävän kehityksen merkityksen kasvun myötä yritykset ovat alkaneet kehittämään toimin-

tansa vastuullisuutta (Liu & You 2021, 4.) Yritys X:n raporteista ja tutkimusta varten teh-

dystä haastattelusta käykin selvästi ilmi, että vastuullisuus on iso osa yrityksen toimintaa ja 

se pyritään ottamaan huomioon kaikessa. Yritys X:llä on olemassa erilaisia keinoja toimit-

tajiensa vastuullisuuden arviointiin sekä varmistamaan, että toimittajat toimivat sovitulla ta-

valla. 
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Yritys X:n yleisin keino varmistaa toimittajiensa vastuullisuus on erilaiset sertifikaatit. Näitä 

vaaditaan toimittajilta esimerkiksi elintarviketurvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyen. 

Yritys X:n käyttämiä sertifikaatteja ovat mm. Sedex-jäsenyys, EcoVadis ja Amfori. Jiangin 

(2009) mukaan, sen lisäksi että toimittajan vastuullisuus näyttää hyvältä paperilla, yrityksen 

tulisi myös fyysistesti valvoa toimittajiensa toimintaa. Tästä Yritys X pitää huolen esimer-

kiksi suorittamalla auditointeja toimittajilleen. Osan auditoinneista Yritys X tekee itse, ja 

nämä liittyvät usein elintarviketurvallisuuteen. Koska Yritys X:llä on toimintaa ympäri maa-

ilmaa, auditointeja suorittaa myös kolmas osapuoli. Nämä auditoinnit liittyvät usein muihin 

vastuullisuuden osa-alueisiin, kuten työolosuhteisiin. Toimittajien toimintaa arvioidaan näi-

den lisäksi esimerkiksi reklamaatioiden avulla. Wranan et al. (2018) mukaan toimittajien 

vastuullisuuden arviointiin voidaan käyttää myös ISO-standardeja, joiden avulla yrityksen 

ja toimittajien vastuullisuutta voidaan kehittää. Näin tekee myös Yritys X. Yrityksellä on 

käytössään ISO 14001-standardin mukainen ympäristösertifikaatti osassa yrityksen tuotan-

tolaitoksista sekä ISO 9001-standardin mukaisesti sertifioitu laatujärjestelmä käytössään.  

 

Ilorannan et al. (2018) mukaan, mitä suurempi riski hankintaan liittyy, sitä merkittävämpi 

rooli kyseisen toimittajan arvioinnilla on. Yritys X toimii tämän mukaisesti, sillä vastuulli-

suutta pyritään arvioimaan kategorisoimalla toimittajia niiden riskisyyden perusteella. Tä-

män lisäksi Yritys X kategorisoi tuotteitaan niiden riskisyyden mukaan. Kun tietylle tuot-

teelle tunnistetaan riskejä, sen käytön osalta tehdään linjaus. Linjaus voi olla esimerkiksi 

tuotteen käytön vähentämistä tai käytön lopettaminen kokonaan.  

 

Yritys X:llä hankinnat jaetaan suoriin ja epäsuoriin. Toimittajien ja vastuullisuuden arviointi 

eroaa hieman näiden kahden kohdalla. Suorissa hankinnoissa eli niissä, jotka liittyvät suo-

raan Yritys X:n valmistamiin tuotteisiin, code of conduct vaaditaan jokaiselta toimittajalta. 

Jos suoran hankinnan toimittajalla on oma valmistaja, myös heiltä vaaditaan Yritys X:n kri-

teerien täyttäminen. Epäsuoriin hankintoihin kuuluvat ne tuotteet ja palvelut, jotka eivät suo-

raa liity yrityksen valmistamiin tuotteisiin. Näiden hankintojen puolella code of conduct vaa-

ditaan vain silloin, jos toimittajalta hankitaan kerralla tai vuositasolla yli 10 000 euron 

edestä. Epäsuorissa hankinnoissa ei myöskään aina mennä valmistajatasolle, kun toimittajan 

toimintaa ja vastuullisuutta tarkastellaan.  
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Voidaan todeta, että Yritys X arvioi tällä hetkellä toimittajiensa vastuullisuutta usein eri kei-

noin, mutta ei vielä täysin kokonaisvaltaisesti. Vaikka Yritys X:llä onkin käytössä sertifi-

kaatteja, code of conduct, auditoinnit, reklamaatioiden seuraaminen sekä toimittajien ja tuot-

teiden riskikategorisointi, ei jokaisen yrityksen toimintaan liittyvän toimittajan tai valmista-

jan vastuullisuutta arvioida. On tärkeää kuitenkin huomata, että niiden toimittajien vastuul-

lisuutta, joiden tuotteet vaikuttavat loppukäyttäjien hyvinvointiin ja terveellisyyteen, Yritys 

X arvioi erityisen tarkasti esimerkiksi elintarviketurvallisuuden kautta. Ne toimittajat, joiden 

vastuullisuutta arvioidaan heikommin ja joilta ei jokaisessa tilanteessa vaadita code of con-

duct:ia, ovat tekemisissä ainoastaan sellaisten tuotteiden ja palveluiden kanssa, jotka eivät 

suoraan liity Yritys X:n valmistamiin tuotteisiin. Tutkimuksesta kävi selvästi ilmi myös se, 

että Yritys X:llä on korkeita tavoitteita vastuullisuuden arvioinnin kehityksen suhteen. Yri-

tys X tiedostaa kehityskohteensa ja vahvana tahtona on niiden kehittäminen.  

 

 

 Miten Yritys X:n toimittajien vastuullisuuden arviointia voisi kehittää? 

 

Vaikka Yritys X:llä on jo monenlaisia keinoja toimittajiensa vastuullisuuden arviointiin, löy-

tyy siihen myös kehityskohteita. Amindoust et al. (2012) toteavat, että yrityksille on usein 

haasteena arvioida, mitkä toimittajista tehokkuutensa lisäksi täyttävät vaaditut vastuullisuus-

kriteerit. Tämä on haasteena myös Yritys X:lle. Kun uusia toimittajia kilpailutetaan, ei Yri-

tys X:llä ole vielä käytössä työkalua toimittajien vastuullisuuden arviointiin. Koska toimit-

tajavalinta on yksi hankintaprosessin tärkeimmistä osista (Amol 2014), tulisi Yritys X:n pys-

tyä arvioimaan toimittajiensa vastuullisuus jo valintavaiheessa. Ongelmana Yritys X:llä on 

osittain myös kiire, joka vallitsee elintarvikealalla. Koska saattaa olla tilanteita, joissa aikaa 

uuden toimittajan valintaan on päivä, on mahdotonta käydä teoriamallien mukaisesti useaa 

kierrosta ja arvioida yksityiskohtaisesti jokaisen potentiaalisen toimittajan vastuullisuutta. 

Tästä syystä Yritys X hyötyisi työkalusta, joka pystyisi arvioimaan uusien toimittajien vas-

tuullisuutta ja vertailemaan potentiaalisten toimittajien vastuullisuutta keskenään. Tutki-

muksesta kävi ilmi, että kehityskohteena on myös sellaisen työkalun löytäminen, jonka 

avulla epäsuoria hankintoja olisi mahdollista kategorisoida niiden riskisyyden perusteella. 

Koska tällä hetkellä kaikilta epäsuorien hankintojen toimittajilta ei esimerkiksi vaadita code 

of conduct:ia, tällainen työkalu olisi Yritys X:lle tärkeä. Tämä kehittäisi huomattavasti Yri-

tys X:n mahdollisuutta arvioida epäsuorien hankintojen toimittajien vastuullisuutta.  
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Teoriaosiossa esiteltiin Humphreysin et al. (2003) sekä Luthran et al. (2017) tutkimuksissaan 

toteuttamat työkalut toimittajien vastuullisuuden arviointiin. Humpreysin et al. (2003) työ-

kalulla saadaan sisällytettyä ympäristövastuullisuus kriteeriksi toimittaja-arviointiin toimit-

tajavalinnassa. Arviointiprosessissa tunnistetaan ensiksi ne aiheet, jotka vaikuttavat yrityk-

sen hankintapäätökseen, minkä jälkeen luodaan viitekehys, jota käytetään parhaimman ja 

vastuullisimman toimittajan valintaan. Luthran et al. (2017) työkalun avulla voidaan arvi-

oida toimittajien vastuullisuutta. Arvioinnissa tunnistetaan tärkeimmät kriteerit vastuullisuu-

den arviointiin ja määritetään näille kriteereille painoarvot. Arvioinnissa käytetään analytical 

hierarchy- ja VIKOR-prosesseja. Vaikka näitä työkaluja ei ole suunniteltu nimenomaan elin-

tarvikealalle, antavat ne ainakin osviittaa siitä, millaisia työkaluja Yritys X voisi toimittaja-

valinnan arviointiprosessissa käyttää. On totta, että kriteerit vaihtelevat tuotteittain eikä kaik-

kien hankintojen toimittajia voida arvioida täysin samalla tavalla, mutta työkalu jonkinlai-

seen toimittajien vastuullisuuden arviointiin tai toimittajien vastuullisuuden vertailuun olisi 

Yritys X:lle tärkeä, ellei jopa ehdoton.  

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus, rajaukset ja jatkotutkimukset 

Tutkimuksen aineistona käytettiin haastattelua, joka toteutettiin kahdelle Yritys X:n edusta-

jalle sekä yrityksen vastuullisuusraportteja ja code of conduct:ia. Jotta tutkimus on luotet-

tava, tulee se olla objektiivisesti toteutettu (Koskinen et al. 2005). Koska haastateltavia oli 

vain kaksi ja kyseessä on iso yritys, luotettavuutta heikentäisi haastateltavien mahdollisuus 

tuoda omia mielipiteitään esille. Haastattelun tulokset ja yrityksen vastuullisuusraportit kui-

tenkin täsmäsivät sisällöltään, joten voidaan todeta, että haastattelussa ei näkynyt haastatel-

tavien omia mielipiteitä ainakaan merkittävästi. Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta.  

 

Tämä tutkimus on tehty yhdelle elintarvikealan yritykselle, mikä rajaa tutkimusta. Vaikka 

tutkimuksen tulokset kertovat yhden kohdeyrityksen toiminnasta, voidaan tuloksia varmasti 

soveltaa muiden yritysten toiminnassa. Varsinkin yritykset, joiden vastuullisuuden arvioin-

nin keinot ja kriteerit ovat samankaltaisia, voivat hyötyä kehitysideoista vastuullisuuden ar-

viointiin. Toisena rajaavana tekijänä voidaan pitää sitä, että tutkimus käsitteli vain osaa koh-

deyrityksen hankinnoista. Yritys X:n hankintaprosessi jakautuu niihin tuotteisiin, jotka tule-

vat suoraan yrityksen omistajilta, ja muihin hankintoihin. Tämä tutkimus käsitteli ainoastaan 
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niitä hankintoja, jotka eivät tule yrityksen omistajilta, joten tutkimustulokset pätevät tästä 

syystä vain näiden tuotteiden toimittajiin.  

 

Jatkotutkimusaiheena voisi olla erilaiset työkalut toimittajien vastuullisuuden arviointiin ja 

vertailuun sekä vastuullisuuden arviointi nimenomaan toimittajien valintavaiheessa. Myös 

vastuullista toimittajavalintaa ja sen eri työkaluja erityisesti elintarvikealalla olisi mielen-

kiintoista tutkia. Koska elintarvikealalla yritysten valmistamat tuotteet vaikuttavat suoraan 

loppukäyttäjän terveyteen ja hyvinvointiin, on vastuullisten toimittajien valitseminen erityi-

sen tärkeää. Toinen mahdollinen jatkotutkimusvaihe voisi olla elinkaariajattelu hankinnassa. 

Elinkaariajattelu liittyy vahvasti vastuulliseen toimintaan, ja koska vastuullisuuden merkitys 

yritystoiminnassa ja hankinnassa kasvaa jatkuvasti, olisi tällainen tutkimus varmasti mielen-

kiintoinen.  
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