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This Bachelor thesis research’s what are the environmental responsibilities that can be achieved 
through procurement in the energy-industry.   The main point is to understand what kinds of 
polluting impacts the procurement is bringing into lifecycle model in the energy industry (The 
source for energy: wood fuels) and how can these be minimized.  The theme of the thesis is 
topical; hence the global climate change has changed the importance of environmental respon-
sibility.  

The theory covers subjects such: why environmental responsibility is topical, what is sustain-
able procurement and what is the role of wood fuels in the Finnish energy industry. In the 
interviews the focus is in finding solutions for the challenges that have been found in the theory 
chapters. The thesis also covers many-sided information about certificates (PEFC, FCS, FFCS 
and SBP) and standard series. (ISO 14000) 

The results of the thesis are comprehensive and include many concrete examples about sus-
tainable procurement as a solution to achieve lower lifecycle emissions. The main themes 
among results are: Ways to compare suppliers; The supplier choice & criterion; Different ways 
to compare suppliers during the time of contract and The attitude that business executives have 
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1. JOHDANTO 

Tässä kandidaatintutkielmassa perehdytään erilaisiin mahdollisuuksiin edistää ympäristövas-

tuuta osana hankintatoimea suomalaisella energia-alalla. Tutkielma tarkastelee energia-alan 

lopputuotteita sekä niihin liitännäisiä hankintaprosesseja. (Tilastokeskus 2022b) Keskiössä on 

ymmärtää, miten ympäristövastuuta voidaan lisätä osana energia-alan hankintatoimea, kun 

määritelty energianlähde on puupolttoaine.  

 

Ympäristövastuun kehittäminen eri toimialoilla on äärimmäisen ajankohtainen aihe. Tätä voi-

daan perustella ilmastonmuutoksella, luonnon monimuotoisuuden hupenemisella sekä niiden 

tuottamilla uhkakuvilla ihmiselle ja ympäristölle.  (Hiltunen 2017, 48–50) Myös Suomen hal-

lituksen, vuonna 2019 aloitettu lmastopolitiikka tavoittelee hiilineutraalia Suomea vuoteen 

2035 mennessä.  Tämä edellyttää nopeita päästönvähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiili-

nielujen vahvistamista. (Ympäristöministeriö 2021, 1) 

 

Vuoden 2020 tilastoissa 26 prosenttia kaikista Suomen kasvihuonepäästöistä oli peräisin ener-

giateollisuudesta.  Energiateollisuus pitää sisällään sähkön- ja kaukolämmöntuotannon sekä 

öljynjalostuksen. (Tilastokeskus 2021a) Hankintatoimen merkitys osana yrityksen toimintaa 

korostuu jatkuvasti. Yritysten hankintatoimi on vastuullisuuden kannalta yksi tärkeimmistä 

funktioista, koska se kattaa suurimman kokonaisuuden yritysten mahdollisuuksista toimia vas-

tuullisesti. Kestävä hankintatoimi on siis myös ovi yrityksen kokonaisvaltaisesti kestävämpään 

toimintaan. (Kähkönen, Lintukangas & Hallikas 2018, 518) Myös globaalit markkinat lisäävät 

yrityksien painetta ylläpitää parempaa kilpailukykyä ja vastata ympäristökysymyksiin hankin-

tatoimen piirissä. (Kähkönen et al. 2018, 523) 

Kirjallisuutta tutkielman aihealueista löytyy reilusti. Ympäristövastuu käsitteellistettiin kestä-

vän kehityksen pohjalta jo vuonna 1994, kirjailija John Elkingtonin toimesta  (Elkington 1997, 

49). Näin ollen aiheen ympärille on ehtinyt kehittyä paljon kirjallisuutta ja tulkintoja. Hankin-

tatoimesta sekä sen prosesseista löytyy paljon kirjallisuutta, mutta se miten energia-alalla han-

kintatoimen tulisi ottaa huomioon ympäristövastuu, ei ole yhtä yleinen aihe. Tämä antaa 
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osaltaan erinomaisen syyn tämän tutkielman luomiselle. Tutkielma tutkii konkreettisia toimia 

ympäristövastuun edistämiselle osana puupolttoaineiden hankintaa suomalaisissa energia-alan 

yrityksissä. Tarkoituksena on havainnollistaa näitä toimia ja ymmärtää miten niiden avulla saa-

vutetaan positiivisia ympäristövaikutuksia.   

 

1.1. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET  

Tutkimuksen keskeisin tavoite on löytää keinoja joilla, hankintayksiköt voivat tukea ympäris-

tövastuun toteutumista suomalaisella energia-alalla, kun energia tuotetaan puupolttoaineilla.  

Tavoite on muodostettu tutkielmassa päätutkimuskysymyksen muotoon: ”Miten energia-alan 

hankintatoimi voi lisätä ympäristövastuuta toiminnassaan?”  Kysymys johdattelee lukijaa poh-

timaan, kuinka ympäristövastuu ja hankintatoimi linkittyvät toisiinsa. Pääkysymys myös sisäl-

tää itsessään tutkielman tärkeimmät teemat ja aihealueet: Ympäristövastuu, hankintatoimi ja 

energia-ala. Päätutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan tutkielman eri vaiheissa, myös ke-

rätty aineisto pohjautuu tavoitteeseen saada vastauksia päätutkimuskysymykseen.  

 

Päätavoitteen lisäksi tutkielma sisältää kolme alatutkimuskysymystä, joiden avulla pyritään tu-

kemaan päätutkimuskysymyksiä. Tutkielman alatutkimuskysymykset ovat: ”Mitä on ympäris-

tövastuu ja miksi se on tärkeä?”; ”Millaisia ovat hankintatoimen vaikutusmahdollisuudet 

osana ympäristövastuuta?” ja ” Miten puupolttoaineiden hankinnoissa maksimoidaan ympä-

ristövastuu?” Nämä auttavat ymmärtämään päätutkimuskysymyksen tulkintaa ja rajaamaan 

tutkielmaan aihealuetta. Kokonaisuudessa tutkimuskysymyksillä pyritään siis ohjaamaan tut-

kielman etenemistä ja luomaan lukijalle mielikuvia tutkielman kulusta sekä tavoitteista (Lane 

2018, 125). Kaikki tutkimuskysymykset on visuaalistettu taulukossa yksi.  
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Päätutkimuskysymys 
Miten energia-alan hankintatoimi voi lisätä ympäristövastuuta toiminnassaan? 
Alatutkimuskysymys  
Mitä on ympäristövastuu ja miksi se on tärkeä? 
Alatutkimuskysymys  
Millaisia ovat hankintatoimen vaikutusmahdollisuudet osana ympäristövastuuta? 
Alatutkimuskysymys  
Miten puupolttoaineiden hankinnoissa maksimoidaan ympäristövastuu? 

 

Taulukko 1. Tutkimuskysymykset 

 

1.2. TUTKIMUSMENETELMÄT  

Tutkielma on kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä on ymmärtää tutkimuskohdetta, eikä löytää kes-

kimääräisiä yhteyksiä tai tilastollisia säännönmukaisuuksia (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 161–181). Laadullinen tutkimus tarkoittaa mitä tahansa tutkimusta, jonka avulla pyritään 

löydöksiin ilman tilastollisia menetelmiä tai muita määrällisiä keinoja (Lapan & Quartanoli 

2012, 3–19). Tässä tutkielmassa laadullisen tutkimuksen ominaisuudet ilmenevät tulkitsemi-

sessa asiantuntijoiden näkökulman kautta, konteksti- ja aikaspesifisesti. Laadulliselle tutki-

mukselle yleisimpiä aineistonkeruumenetelmiä ovat muun muassa havainnointi, kyselyt ja 

haastattelut (Lapan et al. 2012, 3–19). Tässä tutkielmassa aineistonkeruumenetelmänä toimii 

haastattelut ja vielä tarkennettuna teemahaastattelut.  

 

Tutkittavan aineiston analyysimenetelmänä toimii sisällönanalyysi, kyseistä menetelmää voi-

daan hyödyntää laaja-alaisesti laadullisen tutkimuksen kysymyksissä. Sisältöanalyysillä voi-

daan analysoida dokumentteja niin objektiivisesta kuin systemaattisesta näkökulmasta. Ana-

lyysisissä voidaan hyödyntää laajasti erilaisia materiaaleja, kuten haastattelut tai tieteelliset ar-

tikkelit. Tutkielman tavoitteena on tunnistaa sekä nimetä aineistosta löytyviä sisällöllisiä ele-

menttejä ja tiivistää ne selkeään muotoon.  (Tuomi & Sarajärvi 2018, 93–95)  

Teemahaastattelu on sovellettu puolistrukturoitu haastattelu, se on myös tilastollisesti yksi 

käytetyimmistä haastattelutyypeistä. Kyseinen muoto mahdollistaa haastattelijan ja haastatel-

tavan välille monipuolisen vuorovaikutuksen. Teemahaastatteluissa aihepiirit ovat ennakkoon 
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määriteltyjä, mutta kysymyksien esitysjärjestyksellä ei ole tiukkaa linjaa. Kysymysrunko toi-

mii haastattelijan muistilistana, mikä voi joustaa tilanteiden mukaan. Valitut teemat käydään 

läpi haastateltavien kanssa, mutta on mahdollista, että teemoissa on eroja haastateltavasta riip-

puen. Teemahaastattelu vaatii haastattelijalta paljon erilaisia valmisteluja sekä aiheeseen pe-

rehtymistä ennen teemahaastattelun pitämistä. (Valli & Aarnos 2018, 52–55)  

 

Tässä tutkielmassa teemahaastattelut toteutettiin viidelle eri henkilölle. Kaikki haastateltavat 

ovat energia-alan asiantuntijoita hankintatoimen sektorilta. Haastateltavat esiintyvät tutkiel-

massa anonyyminä.  Haastattelukysymykset löytyvät tutkielman lopussa liitteiden muodossa. 

Teemahaastattelu on tälle tutkielmalle erinomainen valinta, koska tavoitteena oli saada run-

saasti syvällistä tietoa ja erilaisia näkökulmia.  

 

1.3. TUTKIELMAN RAJAUKSET 

Tutkielman maantieteellinen rajaus on tehty Suomeen, missä hankintatoimen mahdollisuuksia 

tarkastellaan ympäristövastuun näkökulmasta energia-alalla. Pääpaino tarkastelussa on rajattu 

puupolttoaineiden hankintaan osana energian tuotantoa. Seuraavassa kappaleissa perehdytään 

siihen, miten tätä tutkielmaa on rajattu ja miten rajauksia perustellaan.  

Energiasektorin osuus on Suomen kokonaispäästöistä merkittävä, vuonna 2019 kokonaispääs-

töistä 74 prosenttia oli peräisin energiasektorilta, sisältäen polttoaineiden käytön sekä haihtu-

mapäästöt. (SVT 2020) Toisaalta tulee huomioida, että energiateollisuuden osuus itse energia-

sektorista oli vuoden 2020 tilastoissa 37 prosenttia ja kaikista Suomen kasvihuonepäästöistä 

26 prosenttia vuonna 2020.  Energiateollisuus pitää sisällään sähkön- & kaukolämmöntuotan-

non sekä öljynjalostuksen. (Tilastokeskus 2021a) 

 

Energiaa voidaan saada lukuista eri lähteistä sekä raaka-aineista. Tässä tutkielmassa energian-

lähteet on rajattu puupolttoaineisiin. Rajausta perustellaan sillä, että puupolttoaineet ovat Suo-

men tärkein energiantuotannon yksittäinen energialähde ja niistä saadaan uusiutuvaa bioener-

giaa. Puupolttoaineiden osuus on ollut vuodesta 2012 lähtien suurempi kuin öljyn, hiilen tai 

maakaasun. Vuonna 2019 puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta oli 

28 prosenttia. Puupolttoaineiden pääkäyttökohde Suomessa on lämmön ja sähkön tuotanto. 

(Maa- ja metsätalousministeriö 2021) Toinen perustelu puupolttolaineiden valintaan on 
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ympäristövastuun tavoittelu. Ympäristövastuu maksimoidaan, kun energian lähteenä käytetään 

uusiutuvia energianlähteitä. (Liappis, Pentikäinen & Vanhala 2019, 99) Puupolttoaineet luoki-

tellaan uusiutuvan energian lähteeksi. (Tilastokeskus 2022a) 

 

1.4. TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET 

Teoreettinen viitekehys (Kuva 1), visuaalistaa tutkimuksen punaisen langan ja auttaa näin hah-

mottamaan, miten erilaiset teoriat ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Globaali ilmastonmuu-

tos ja sen vaikutukset ovat johtaneet ympäristövastuun käsitteellistämiseen. Hankintayksiköi-

den toiminta on oleellista, kun pohditaan, miten tätä ympäristövastuuta käytännössä toteute-

taan. Energia-ala on itsessään merkittävä negatiivisten ympäristövaikutusten tuottaja, joten sen 

sisäisten toimien tarkastelu on erittäin oleellista, kun halutaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ne-

gatiivisten ympäristövaikutusten hallintaan. Tässä tutkielmassa tarkastellaan rajatusti näitä toi-

mia puupolttoaineiden hankintatoimen kautta. Mahdollisuudet kuvastaa tutkielman tuloksissa 

selviäviä keinoja edistää ympäristövastuuta. Voidaan siis todeta, että viitekehys esittelee tutki-

muksen oleellisimmat teemat sekä syy-seuraussuhteet. Seuraavassa kappaleessa on esitelty tut-

kielman keskeisimmät käsitteet.  

Kuva 1. Teoreettinen viitekehys 

 

 

 

 

Ilmastonmuutos ja 
ympäristövastuu

Hankintatoi osana 
ympäristövastuuta

Energia-alan 
ympäristövastuu osana 

hankintatoimea
Mahdollisuudet
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Puupolttoaineet  

Puupolttoaineet sisältävät seuraavat polttoaineluokituksen luokat: muut puunjalostusteollisuu-

den sivu- ja jätetuotteet; kierrätyspuu; puupelletit ja -briketit; kuori; halot, rangat ja pilkkeet; 

kokopuu- tai rankahake; metsätähdehake tai murske; sahanpuru, kutterilastut ym. purut; puu-

tähdehake tai – murske; erittelemätön teollisuuden puutähde ja puunjalostusteollisuuden jäte-

liemet. (Tilastokeskus 2022a) 

 

Hankintaprosessinmalli 

Hankintaprosessi (Procurement process) on monimuotoinen prosessi, joka esittää hankintapro-

sessin pääaktiviteetit ja se voidaan esittää tapahtumaketjuna. (Weele 2014, 8) Vaiheet ovat 

riippuvaisia toimintaympäristöstä ja hankinnan kohteesta.  (Novack & Simco 1991, 12) 

 

Uusiutuva energia 

Energiamuotoja voidaan kutsua uusiutuviksi, jos primäärienergianlähdettä voidaan pitää lop-

pumattomana inhimillisillä mittasuhteilla mitattuna. Näitä ovat tuuli-, vesi-, aurinko- ja bio-

energia, maaperän geometrisestä lämmöstä sekä ilman varastoimasta lämmöstä, aalloista ja 

vuorovedestä saatavaa energia. Bioenergiaa ovat peltomassat, biokaasu, puuperäiset polttoai-

neet ja kierrätyspolttoaineiden biohajoavaosa  (Bioenergy 2009, 5–6). Vuorovesi- ja aaltoener-

gian tuotannolle on Suomessa heikot olosuhteet. (Ilmasto-opas 2013, 1).  

 

Sertifiointi 

Sertifiointi on arviointien tekemistä annettujen vaatimusten pohjalta. Vaatimukset pohjautuvat 

useimmiten standardeihin, joissa ne on esitetty. Standardit voivat esiintyä kansainvälisenä ISO, 

eurooppalaisia EN tai kansallisten SFS-standardien muodossa. Kohteena voi olla esim. hen-

kilö, prosessi tai tuote. Sertifiointiorganisaatio arvioi, täyttääkö sertifioitava kohde sen antamat 

kriteerit. Arvioinnin perusteella sertifiointiorganisaatio antaa todistuksen, jossa todetaan täyt-

tääkö kohde annettavan sertifikaatin vaatimukset. (FINAS 2021) 
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2. TEORIA 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen teoriaosuutta. Osuus aloitetaan syventymällä ensimmäi-

seen alatutkimuskysymykseen: ”Mitä on ympäristövastuu ja miksi se on tärkeä?”  Kappaleissa 

2.1. perehdytään tarkemmin ilmastonmuutokseen ja kappaleessa 2.2. ympäristövastuuseen.   

2.3. alkuisissa kappaleissa syvennytään alatutkimuskysymykseen kaksi: ”Millaisia ovat han-

kintatoimen vaikutusmahdollisuudet osana ympäristövastuuta?” 2.4. alkavissa kappaleissa, 

keskitytään kolmanteen alatutkimuskysymykseen: ”Miten puupolttoaineiden hankinnoissa 

maksimoidaan ympäristövastuu?” ja käsitellään puupolttoaineita sekä niihin liittyviä kritee-

reitä osana vastuullista hankintatoimea.  

 

2.1. ILMASTONMUUTOS  

Ympäristövastuun merkitys on korostunut ilmastonmuutoksen myötä. (Ilmastopaneeli 2016, 

19) Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan pitkäaikaista lämpötilan ja sään vaihtelua. Nämä siirty-

mät voivat olla luonnollisia ja johtua esimerkiksi auringonsyklien vaihteluista. Mutta 1800-

luvulta lähtien ihmisen toiminta on ollut pääasiallinen ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Tämä 

johtuu pääasiassa fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä ja polttamisesta. Fossiilisten poltto-

aineiden polttaminen synnyttää huomattavan määrän kasvihuonekaasupäästöjä. Kasvihuone-

kaasujen määrän nousu johtaa maapallon keskimäärisen lämpötilan nousuun. Tällaisia kasvi-

huonekaasuja ovat esimerkiksi. hiilidioksidi ja metaani. Näitä voi vapautua esim. bensiinin 

käytöstä, mutta myös esimerkiksi maanraivaus ja metsien hakkuu voivat vapauttaa hiilidioksi-

dia. Päästöjen suurimmat aiheuttajat ovat energia, teollisuus, liikenne, rakennukset, maatalous 

ja maankäyttö. (United Nations 2021, 17–26) 

Maapallon lämpötila on noussut esiteollisesta ajasta keskiarvollisesti yhden asteen verran. Glo-

baali lämpeneminen oli vuonna 2020 yhden celsiusasteen, mutta Suomessa jo yli kaksi celsius-

astetta. Suomessa suurin muutos on havaittavissa alkutalvesta, jolloin erotus on jopa 4 celsius-

astetta, verrattaessa esiteolliseen aikaan. Suomalaiset talvet ovat myös entistä sateisempia ja 

aurinko nähdään harvemmin. (Korhonen 2020)   
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Ilmastomuutoksen seuraukset ovat globaaleja ja ne näkyvät niin ihmisessä kuin luonnossa. 

Kielteisiä vaikutuksia on aiheutunut mm. luonnon monimuotoisuudelle & ekosysteemille; ih-

misten & eläinten terveydelle; ihmistein elinkeinoille & toimeentulolle sekä rakennuksille & 

infrastruktuurille.  Merkittäviä muutoksia on lukuisia, etenkin jäätikköjen pieneneminen, iki-

roudan sulaminen ja sään ääri-ilmiöiden lisääntymistä voidaan pitää huolestuttavina. Kun maa-

ilmanlaajuiset vuoristojäätiköt vetäytyvät, on se osaltaan johtanut merenpinnan nousuun ja ma-

kean veden saannin alueelliseen heikentymiseen. Valtamerien pinnan kohoaminen, on yksi il-

mastonmuutoksen huolestuttavimmista käänteistä, sään ääri-ilmiöiden lisäksi.  (Korhonen 

2020) Voidaan siis todeta, että luonnon monimuotoisuus suppenee hälyttävällä tahdilla, luon-

nonvaroja käyttö on selkeän ylikulutuksen vallassa ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat 

määrällisessä kasvussa.  

 

2.2. YMPÄRISTÖVASTUU  

Ympäristövastuun määritelmä pohjautuu kestävän kehityksen tavoitteista. Kestävä kehitys 

määriteltiin ensimmäisen kerran YK:n ympäristön ja kehityksen maailmankomission, vuonna 

1987 julkaisemassa raportissa Our Common Future. Raportissa määriteltiin kestävä kehitys 

seuraavasti: ”Kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mah-

dollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan.” (The World Comission on Environment and Develop-

ment 1987) Vuonna 2015 YK:n määritelmää tarkennettiin uuden toimintaohjelma 

”Agenda2030” avulla. Uusi määritelmä kattaa 17 kestävän kehityksen päätavoitetta, jotka si-

sältävät 169 alatavoitetta. (United Nation 2021, 2–3) 

Kestävän kehityksen yksi pyrkimyksistä on sovittaa taloudellinen kehitys sosiaaliseen ja eko-

logiseen kestävyyteen. (Elkington 1997, 49–55) Tämän pyrkimyksen pohjalta kirjailija ja yrit-

täjä John Elkington rakensi kolmen pilarin mallin (Triple Bottom Line Management) jossa ta-

loudellisia, sosiaalisia ja ympäristövastuuta kehitetään tasapainoisesti ja samansuuntaisesti. 

Ideana on, että vastuullinen toiminta löytyy näiden kolmen tekijän keskeltä. Mallin kautta on 

mahdollista hahmottaa yhteys ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun välillä. (Rogers 

& Hudson 2011, 43) Tässä tutkielmassa tarkastellaan nimenomaan ympäristövastuun näkökul-

maa osana yrityksen toimintaa.   
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Oikeustieteellisen määritelmän mukaan ympäristövastuulla viitataan toiminnanharjoittajan tai 

jonkin muun pilaantumista aiheuttaneen tahon kyky ottaa vastuuta vaikutuspiirissään olevasta 

ympäristöstä, niin että otetaan huomioon toiminnasta kertyneet vaikutukset. Näitä vaikutuksia 

voivat olla esim. luonnonvaroihin, vesistöihin, ilmaan, maaperään, luonnon monimuotoisuu-

teen tai ilmastonmuutokseen liitännäiset vaikutukset. Näkökulmana sekä tarkastelun kohteena 

toimii koko tuotteen ja palvelun elinkaaren aikana syntyneet vaikutukset. (Tieteen Termi-

pankki 2022)  

Yritysten näkökulmasta ympäristövastuu nähdään usein halukkuutena lisätä ympäristötietoi-

suutta sekä ympäristöystävällisempiä käytänteitä osana liiketoimintaa. Osaltaan tämä antaa yri-

tyksille mahdollisuuksia kehittää kestävämpää liiketoimintaa ja säästää resursseja. (William-

son, Lynch-Wood & Ramsay 2006, 317–330) Ympäristövastuuta toteuttamalla yritykset voivat 

myös saavuttaa paremman kilpailukyvyn markkinoilla. (Rahman & Posti 2011, 311) Se miten 

yritykset ottavat ympäristövastuun huomioon omassa toiminnassaan on usein liitännäinen ne-

gatiivisten ulkoisvaikutuksen minimointiin osana luonnollista ympäristöä. Jotta ympäristövas-

tuun toteutuminen saavutetaan, on oleellista, että yritysten johto on perillä yrityksien ympäris-

tövaikutuksista ja pyrkii minimoimaan yrityksen toiminnasta koituvia haittoja. (Chuang & 

Huang 2016, 993).  

Ympäristövastuun suurimpana edesauttava tekijänä pidetään lainsäädäntöä, missä vaaditaan 

erinäisten ympäristövastuun osa-alueiden toteutumista osana yritysten ja organisaatioiden toi-

mintaa. Suomessa merkittävimpiä ympäristövastuuseen vaikuttavia tekijöitä ovat kansallinen 

lainsäädäntö. Lainsäädäntöön vaikuttaa EU-tason lait & sopimukset sekä kansainväliset sopi-

mukset. (Niskala, Pajunen & Tarna-Mani 2015) 

 

2.3.  VASTUULLINEN HANKINTATOIMI 

Seuraavassa kappaleessa käsitellään toiseen tutkimuskysymykseen liitännäistä teoriaa: ”Mil-

laisia ovat hankintatoimen vaikutusmahdollisuudet osana ympäristövastuuta?” Kysymyksen 

pohjalta käsitellään ennen kaikkea hankintatoimeen liitännäistä teoriaa. Ensin käsitellään han-

kintatoimi käsitteenä ja siitä edetään vastuullisen hankintatoimen määritelmiin ja käsitteisiin.  
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Hankintatoimen perimmäisenä tarkoituksena voidaan pitää lisäarvon tuottamisena yritykselle 

ja sen asiakkaille. (Alijan 1984, 3) Hankintatoimi on käsitteellisesti laaja ja painottuu kirjalli-

suudessa usein sen mukaan, mikä on korostettu näkökulma. Yksinkertaistettu tapa luokitella 

onko vai eikö jokin toiminta ole hankintaa, on esittää kysymys: Tuleeko tehdyn toiminnan, 

vastaan otetun tavaran, palvelun tai oikeuden perusteella laskua? (Weele 2014, 5) 

Monet hankintatoimen tärkeimmät osa-alueet voidaan tiivistää hankintaprosessimalliin, kysei-

nen malli on visuaalistettu kuvassa kaksi. Hankintaprosessimalli sisältää oston eri vaiheet han-

kinnassa ja esittää hankintaprosessin pääaktiviteetit. Tässä tutkielmassa tarkastellaan mallia, 

jonka on määritellyt Arjan J. van Weele kirjassaan- Purcasing and Supply Chain Management. 

Hankintaprosessimalli on kuitenkin saanut laajaa kritiikkiä sen vastuullisuusteemojen heikosta 

huomioinnista. (Weele 2014, 5–10) Kappaleessa 3.2. haastatteluista saatu informaatio on jä-

sennelty hankintaprosessimallin mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Hankintaprosessimalli (Weele 2014, 8) 

 

Kun tarkastellaan yritysten strategisia toimintoja, voidaan todeta, että hankintatoimi on vah-

vasti läsnä. Tätä perustellaan hankintatoimen vallalla vaikuttaa yrityksen lyhyen aikavälin ta-

loudelliseen tilanteeseen sekä kilpailukyvyn parantamiseen pidemmällä aikavälillä. (Huuhka 

2019, 11)  Hankinnoilla on myös ratkaiseva merkitys, kun yrityksissä luodaan edellytyksiä 

tulevaisuuden liikennetoiminnolle sekä kilpailukyvylle. (Hardt, Reinecke & Spiller 2007)  

Seuranta ja arviointi

Hallinta ja seuranta tehdystä tilauksesta

Tilauksen tekeminen sopivalta toimittajalta

Sääntöjen sopiminen toimittajan kanssa 

Valitaan sopivin toimittaja

Määritellään oston tarve
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Hankintatoimessa tärkeimmiksi tavoitteiksi, voidaan nimetä kyvykkyys ostaa tuotteita ja pal-

veluita oikea määrä, ajoittaa tilaus oikeaan aikaan ja sopia kohtuullinen hinta. Myös toimitus-

ehtojen räätälöinnillä on merkittävä rooli. Tämän saavuttaakseen hankintaprosessin tulee mää-

ritellä: ostotarpeet, etsiä kilpailukykyisiä-, tasokkaita- sekä osaavia hankintalähteitä ja yhteen-

sovittaa toimittajien sekä yrityksen toimintoja.  (Huuhka 2019, 12–18) Hankintatoimen roolin 

voidaan siis todeta olevan tasapainottelua arvon parannuksen, hankintakustannusten ja riskite-

kijöiden suhteen. Hankintojen roolia arvoketjussa voidaan pitää merkittävänä (Kähkönen et al. 

2018, 518).  

 

2.3.1. YMPÄRISTÖVASTUUN HUOMIOINTI OSANA HANKINTATOIMEA 
 

Kappaleessa 2.1 puhuttiin globaaleista ongelmista, jotka ovat johtaneet ilmastonmuutoksen 

kiihtymiseen. Tässä kappaleessa pohditaan, kuinka näihin ongelmiin on mahdollista vaikuttaa 

hankintatoimen keinoin. Ympäristövastuun huomiointi osana yrityksen hankintayksikköä on 

yksi merkittävimmistä keinoista, joilla yrityksen on mahdollista saavuttaa kestävämpää toimin-

taa, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. (Dahlmann & Roehrich 2019, 1632–

1636) Yritysten hankintayksiköitä pidetään vastuullisuuden kannalta merkittävinä funktioina, 

koska niihin liittyy laaja-alaisesti ympäristövastuun riskejä sekä kysymyksiä. Tämä tekee han-

kintayksiköistä tärkeän, mutta haastavasti hallittavan yritysvastuun osa-alueen. (Kähkönen et 

al. 2018, 518–519) 

Ympäristövastuullisen hankintatoimen pääaktiviteetit on määritelty hieman vaihtelevasti, kir-

jailijasta sekä tutkijoista riippuen. Tutkijat Carter, Ellram & Ready painottavat ympäristövas-

tuullisen hankinnan yhteydessä ennen kaikkea materiaalien vähentämistä, uudelleenkäyttöä 

sekä kierrätystä. (Carter, Ellram & Ready 1998, 28) Neljän englantilaisen tutkijan: Bowen, 

Cousins, Lamming & Faruk mukaan hankintatoimen ympäristövastuu tarkoittaa osto-organi-

saation pyrkimystä nostattaa ympäristötehokkuutta. Avaintekijänä pidetään toimittajien sekä 

tuotantoresurssien jakamista tekijöihin, joiden perusteella ympäristövastuullinen hankinta ote-

taan huomioon. Toimittajien kannalta tämä tarkoittaisi toimittajien ympäristöystävällisen suo-

rituskyvyn kehittämistä osana ostoja. Tuotantoresurssien näkökulmalla puolestaan viitataan 

ympäristöystävällisiin muutoksiin osana tuotteita, hyvänä esimerkkinä pakkausmateriaalien 

vaihto ekologisempiin vaihtoehtoihin. (Bowen, Cousins, Lamming & Faruk 2001, 175) 
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Kestävässä hankintatoimessa johtotoimen toimivuus on merkittävässä roolissa, koska sillä on 

merkittävä vaikutus materiaali-, tieto- sekä pääomavirtojen hallintaan. Yritysten johdon tulisi 

tavoitteessaan huomioida erilaiset asiakkaiden sekä sidosryhmien vastuullisuusvaatimukset ja 

pyrkiä toteuttamaan ne erinäisillä vastuullisuuden osastoilla. (Seuring & Müller 2008, 1700) 

Ympäristöystävällisessä hankintatoimessa korostuu laaja-alainen yhteistyö ostajayrityksen 

sekä toimittajan välillä.  Läpinäkyvä toimittajayhteistyö mahdollistaa selvemmän ymmärryk-

sen hankintaketjun alihankkijoista sekä selkeyttää logistisia ympäristövaikutuksia. (Vachon & 

Klassen 2006, 797)  

 

2.3.2. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ HANKINTATOIMEN TUKENA 
 

Ympäristövastuullisessa hankintatoimessa suurimmat mahdollisuudet ja haasteet sijaitsevat 

hankintaketjussa. Hankintaketjun täydellinen hallinta on kuitenkin käytännössä mahdotonta, 

koska ketjut ovat usein moniportaisia ja alihankkijoita on paljon. Tästä syystä, on tyypillistä, 

että vastuullisuus asioissa tukeudutaan kansainväliseen yhteistyöhön.  Esimerkkejä yhteistyön 

toteuttamisesta ovat erilaiset auditoinnit, sertifioinnit sekä standardisarjat. (Liappis et al. 

2019, 218–219) 

Auditointi on riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jolla arvioidaan tiettyjen vaatimusten ja 

kriteereiden täyttymistä auditoitavassa kohteessa. Vastuullisuustyön seurantaan kuuluu olen-

naisena osana sisäiset tai kolmannen osapuolen tekemät auditoinnit.  (Liappis et al. 2019, 180–

182) Standardi on asiakirja, joka pitää sisällään vaatimuksia, ohjeita tai suosituksia, jostain 

aihealueista. Sertifikaatti on puolestaan virallinen merkki siitä, että organisaatio toimii standar-

din asetettujen ehtojen mukaisesti. Standardi voi olla kansallinen, eurooppalainen tai kansain-

välinen. Standardista riippuen, niillä on omat tunnukset. Esimerkkejä tunnuksista ovat SFS-EN 

tai ISO. SFK kertoo, että standardi on virallisesti vahvistettu Suomessa; EN kertoo, että stan-

dardi on vahvistettu eurooppalaiseksi standardiksi ja ISO-merkintä tarkoittaa, että käsiteltävä 

standardi on maailmanlaajuisesti vahvistettu. (SFS 2022a) Standardeista voidaan myös muo-

dostaa kokonaisia standardisarjoja. Seuraava kappale esittelee ISO 1400 standardisarjaa, ky-

seinen sarja on ympäristövastuun näkökulmasta erittäin merkittävä standardisarja.  
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ISO 14000 on ympäristöjohtamisen standardisarja, joka tarjoaa työkaluja ympäristönsuojeluun 

sekä ympäristöasioiden hallintaan. Standardien avulla yritysten on myös mahdollista saavuttaa 

taloudellista etua liiketoiminnassaan. Ympäristöstandardit siis tukevat kestävää kehitystä ja ke-

hittävät pelisääntöjä globaaleille markkinoille. Taulukossa kaksi on havainnollistettu ISO 

14000–sarjan aihealueet. Hyödyt, joita ISO 1400–standardisarjasta saadaan linkittyvät yritys-

ten prosesseihin, raaka-aineiden kulutukseen sekä resurssi- ja energiatehokkuuteen. Standar-

deilla vaikutetaan myös jätteen käsittelyyn sekä synnyn minimointiin. Standardit myös luovat 

yhtenäisyyttä ympäristöasioiden hallintaan, mikä omalta osaltaan tuo toimittajien välille lisää 

vertailukelpoisuutta. Standardien avulla kehitetään myös yhteisiä pelisääntöjä maailman mark-

kinoille. (SFS 2020b) 

 

ISO 14000 - SARJA   
Ympäristöjohtamisen työkalut ja tekniikat.   
ISO 14001 & ISO 14004 ISO 14020 & ISO 14026 
Ympäristöjärjestelmät. Ympäristövaikutusten kokonaisvaltainen hallinta.  Ympäristömerkit ja -selosteet. 
ISO 14006 ISO 14063 
Ympäristön huomioon ottava suunnittelu.  Ympäristöviestintä.  
ISO 14031 & ISO 14034 ISO 14040 & ISO 14044 
Ympäristönsuojelun tason arviointi. Elinkaariarviointi. 
ISO 14007 & ISO 14008 ISO 14045 
Ympäristökustannusten ja - hyötyjen arviointi.  Ekotehokkuuden arviointi.  
ISO 14051 & ISO 14052 ISO 14046 
Materiaalivirtojen kustannusanalyysi.  Vesijalanjälki.  
ISO 14090 & ISO 1491   
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen.   

Taulukko 2. ISO 14000 – Sarja (SFS 2020b) 

 

2.4. PUUPOLTTOAINEIDEN HANKINTA JA YMPÄRISTÖVASTUU 

Seuraava kappale käsittelee kolmanteen alatutkimuskysymykseen liitännäistä teoriaa. Kysy-

mys: ”Miten puupolttoaineiden hankinnoissa maksimoidaan ympäristövastuu?” johdattelee 

lukijan pohtimaan, miten juuri puupolttoaineiden hankinnoissa maksimoidaan ympäristövas-

tuu. Puupolttoaineita voidaan luokitella monilla eri kriteereillä. Yksi tapa luokitella näitä on 
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niiden alkuperän tai laadun (hake, kuori, pilke, jalostetut puupolttoaineet, pelletit, briketit ja 

puuhiili) perusteella. (Alakangas 2000, 65) Energia mitä puupolttoaineista saadaan, kutsutaan 

bioenergiaksi. Bioenergia on uusiutuvaa energiaa, se myös luokitellaan hiilidioksidineutraa-

liksi eli sen ei lasketa lisäävän hiilidioksidipäästöjä. Ajatusta perustellaan biomassojen poltossa 

vapautuvan hiilen kyvyllä sitoutua takaisin kasvavaan biomassaan pitkällä aikavälillä  (Bio-

energy 2009, 5–6) Puun merkitys energiantuotannossa on merkittävä. Vuonna 2018 uusiutuvan 

energian osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta oli 37 prosenttia. Tästä puupolttoainei-

den osuus oli jopa 74 prosenttia. (Luonnonvarakeskus 2019a) Lämpö- ja voimalaitoksissa käy-

tettiin vuonna 2018 kiinteitä puupolttoaineita yhteensä 20,1 miljoonaa kiintokuutiometriä. 

Energiasisällöttään se vastaa 38,6 terawattituntia. (Luonnonvarakeskus 2019b) 

 

2.4.1. HANKINNAN VAIHEET PUUPOLTTOAINEILLE 
 
 
Kestävä puunhankinta sisältää monia vaiheita, energiateollisuuden sektoreilla. Näitä vaiheita 

ovat: erilaiset puulajien hakkuut, huolinta, matkojen väliset varastoinnit, välikuljetukset, va-

rastointi, esikäsittely, kuljetus tehtaille, tuotanto ja jakelu loppukäyttäjille. (Kärhä & Palander 

2017, 1) Kuva kolme visuaalistaa näiden vaiheiden keskinäistä suhdetta.  

 

 

 
 

Kuva 3. Puunhankinnan puuvirtausmalli (Takkinen & Palander, 2) 
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Se kuinka suuri on kunkin prosessivaiheen osuus, nähdään tapauskohtaisena. Esimerkiksi suo-

malainen metsäteollisuusyhtiö UPM on raportoi männystä saatava sahatavaran C02 logistiik-

kapäästöjen jakaantumisen seuraavasti: raakamateriaalin kuljetus 44 %; metsän hallinto & kor-

juu 52 % sekä muiden raakamateriaalien tuotto 4 %. (UPM 2020a) Mänty- ja kuusisahatavaran 

kohdalla UPM raportoi seuraavat luvut: raakamateriaalin kuljetus 44 %; metsän hallinto & 

korjuu 51 % sekä muiden raakamateriaalien tuotto 5 %. (UPM 2020b)  

 

2.4.2. ELINKAARIKUSTANNUSTEN HUOMIOINTI TUKEE YMPÄRISTÖVASTUUTA 
 

Ympäristövastuun periaatteiden mukaisesti, energian tuotannossa tulisi minimoida ympäristö-

vahingot. (Logistiikan Maailma 2022a) “Mitä tulee valittuihin raaka-aineisiin, niin sitä pa-

rempi raaka-aine, mitä vähemmän sen kokonaisrasitus on ympäristöä kohtaan” – Asiantuntija 

1. Raaka-aineita sekä niistä saatavaa energiaa on mahdollista luokitella erilaisin keinoin. Yksi 

keino on jakaa energiamuodot poltettaviin ja niihin, joita ei polteta. Palamisprosessissa poltto-

aineen ominaispäästö on riippuvainen siitä, kuinka paljon polttoaineessa on hiiltä. (Alakangas 

2000, 196) Palamisprosessissa kertyy suoria päästöjä, mutta näiden lisäksi on olemassa paljon 

epäsuoria päästöjä. Näiden epäsuorien päästöjen todellinen vaikutus näkyy esimerkiksi elin-

kaarianalyysiä hyödyntämällä. Elinkaarianalyysi (Life-cycle analysis) tarkoittaa menetelmää, 

jolla arvioidaan tuotteen, prosessin tai toiminnon aiheuttamat ympäristövaikutukset sen koko 

elinkaaren aikana, ”kehdosta hautaan”. (Heiskanen 1997) 

Hankintatoimesta koituvat negatiiviset ulkoisvaikutukset voidaan hahmottaa elinkaarimallin 

avulla. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019) Kuvassa neljä on mallinnettu erilaisten poltto-

aineiden päästöjä. Kuvan tarkoitus on visuaalistaa, kuinka suuri osa ympäristöön kohdistuvista 

negatiivisista ulkoisvaikutuksista tapahtuu polttoprosessin ulkopuolella.  
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Kuva 4. CO2 päästöjä voi mitata erilaisilla tavoilla (Tilastokeskus 2018) & (IPCC 2014, 539, 

1335) 

 

Vihreässä kuvaajassa tarkastellaan polttoprosessissa syntyviä päästöjä ja sinisessä kuvaajassa 

koko sähköntuotannon elinkaaren aikana syntyneitä päästöjä. Tilastollisesti puun polttopro-

sessista vapautuu eniten hiilidioksidia, ajatus puun päästöttömyydestä perustuu oletukseen 

siitä, että kaadetun puun tilalle kasvaa uusi puu. (Statistics Finland 2015) Sinisessä taulukossa 

on laskettu sähköntuotannon elinkaaripäästöjä. Taulukossa näkyy myös energiamuodot, joissa 

ei ole lainkaan polttoprosessia, koska elinkaaritarkastelussa ei ole lainkaan olemassa täysin 

päästötöntä energiaa. Sinisen taulukon luvut ovat myös suhteessa suuremmat kuin vihreässä 

taulukossa, koska lämmöstä voidaan muuttaa sähköksi vain noin 40 prosenttia. (Statistics Fin-

land 2015) Kuva neljä luo siis ymmärrystä sille, miksi kaikki toiminta myös polttoprosessin 

ulkopuolella on oleellista, tarkasteltaessa energian tuotannon negatiivisia ulkoisvaikutuksia.  

 

2.4.3. PUUPOLTTOAINEIDEN ENERGIATEHOKKUUS 
 

Energianlähteen tehokkuuteen vaikuttaa sen sisältämä energiatiheys. Biomassaoilla, kuten 

puupolttoaineilla on usein matala energiatehokkuus, etenkin kun verrataan fossiilisiin polttoai-

neisiin. Energiatiheyden korvaaminen kuljetusten määrän nousulla on merkittävä osa koko-

naispäästöjen summaa. Jotta ympäristövastuu maksimoitaisiin, tulisi siis valita mahdollisim-

man energiatehokas puupolttoaine. Energiatiheyksiä voi myös lisätä esimerkiksi esikäsittely-

tekniikoilla, kuten lisätiivistämisellä tai lämpökemiallisella käsittelyllä. Hankintayksikön tulisi 

myös huomioida, että puupohjaisilla polttoaineilla on usein korkea kosteuspistoisuus. Jos 
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polttoaineella on korkea kosteuspitoisuus, johtaa se usein haasteisiin varastoinnissa, koska kos-

teus lisää kuiva-aineen hävikkinopeutta ja itsesyttymisriskiä. (Bioenergy 2009, 25) 

Kuvassa viisi on havainnollistettu eri polttoaineiden tilantarve, kun energiamäärä on 10 MWh. 

Energiatiheys kuvaa energiasisältö tilavuusyksikköä kohti. Jos voimalaitokset vaihtavat ener-

gianlähteisiin, joilla on suhteessa matalampi energiatiheys, johtaa se automaattisesti varastojen 

tarpeen kasvuun, jos tuotantovarmuus halutaan pitää samalla tasolla. Suurien varstojen ylläpito 

on usein epäedullista ympäristövastuun kannalta. (VTT 2016, 194–196) Energiatiheys vaikut-

taa varastoinnin lisäksi käsittelyn sekä syöttölaitteiston kapasiteetteihin ja kuljetuksen kustan-

nuksiin. Jos varastoitavan tuotteen määrät kasvavat johtaa se myös logistiikan kustannusten 

nousuun, mikä osaltaan nostaa ympäristökustannuksia. Puupolttoaineen laatu määrittelee myös 

sen, kuinka ympäristöystävällinen varastointitapa sille voidaan valita. (VTT 2016, 195) 

 

Kuva 5. Energiatiheyksillä on eroa (VTT 2016, 196) 
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2.4.4. SERTIFIKAATIT PUULLE  
 
 
Lähtökohtana hankintatoimen vastuullisuudelle ovat yritysten laatimat, hankintaketjun toimit-

tajalle suunnatut vastuullisuusperiaatteet. Vastuullinen yritys huolehtii siitä, että sen sopimus-

ehdoissa on riittävät sopimuskumppania velvoittavat vastuullisuusvaatimukset. Käytännössä 

tämä voi tarkoittaa, esimerkiksi erilaisten sertifikaattien tai muita vastuullisuusmerkkejä sekä 

sitoumuksia. Hankintaketjuissa sertifiointia voidaan usein myös pitää yhtenä parhaista työka-

luista vastuullisuuden saavuttamisessa. (Liappis et al. 2019, 218)  

Nykypäivän kansainvälisille toimitusketjuille on tehty yli 200 erilaista sertifikaattia, näistä yli 

puolet liittyy metsätalouteen & hakkuisiin, biomassoin sekä biopolttoaineisiin. (Sbp 2020, 1) 

Metsäsertifiointi edistää vastuullista metsätaloutta. Metsäsertifioinnin tarkoituksena on taata, 

että metsien hoito ja käyttö vastaa asetettuja standardeja niin ekologisesta, taloudellisesta kuin 

sosiaalisia näkökulmasta. Suomen talouskäytössä olevista metsistä yli 90 prosenttia on sertifi-

oitu. Maailman metsistä on kuitenkin sertifioitu vain noin. 10 prosenttia. (Metsäteollisuus 

2021, 1) Suomessa metsäteollisuuden käytetyimmät sertifiointijärjestelmiä ovat PEFC (Pro-

gramme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), FSC (Forest Stewardship Coun-

cil) ja FFCS (Finnish Forest Certification System). (Saunila & Vauhkonen 2007, 20). 

PEFC on riippumaton ja voittoa tavoittelematon kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, 

joka edistää kestävää metsätaloutta maailman eri maissa. PEFC-sertifioinnin käytännöillä osoi-

tetaan, että metsiä hoidetaan ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestä-

vällä tavalla. Toimintaa sertifikaatilla on lähes 50 maassa ja sen piirissä on yli 300 miljoonaa 

hehtaaria metsiä, joista 18 miljoonaa Suomessa. (PEFC 2021, 1–5)  

FSC toteuttaa tällä hetkellä parhaiten metsäsertifioinnin tavoitteita ympäristönäkökulmasta. 

Sen tavoitteena on edistää vastuullista metsänhoitoa. FSC:n etuja ympäristön kannalta on mm. 

se, että viisi prosenttia metsistä jätetään käsittelemättä ja toiset viisi prosenttia käsitellään met-

säekosysteemin kannalta erityiskohteina. Myös metsänomistajan asema paranee puunmyynti-

tilanteessa, sillä FSC-sertifioidulle puulle on tällä hetkellä hyvä ja jatkuvasti kasvava kysyntä. 

Toimittajien on myös mahdollista saada parempaa hintaa FSC sertifioiduista tuotteista. (WWF 

Suomi 2022, 1) 
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FFCS on metsäsertifiointijärjestelmä, joka on räätälöity Suomen oloihin sopivaksi ja voidaan 

kytkeä osaksi muita järjestelmiä. Suomen metsäsertifiointijärjestelmälle on myönnetty hyväk-

syntä PEFC järjestelmän puolesta. FFCS sertifikaattia voidaan pitää kansainvälisellä mittarilla 

korkeatasoisena. Sen perustana on alueelliset ryhmäsertifioinnit ja muu kriteeristö muistuttaa 

huomattavasti yleiseurooppalaisia kriteereitä. (Saunila & Vauhkonen 2007, 20) 

Näistä sertifiointijärjestelmistä maailmanlaajuisia ovat FSC sekä PEFC. Niiden kriteereistö 

pohjautuu laajamittaisiin kestävän metsätalouden kriteeristöihin. Suomen talouskäytössä ole-

vista metsistä noin 93 % on PEFC sertifioituja ja noin 8 % on FSC-sertifioituja. Lähes kaikki 

Suomen FSC-sertifioidut metsät ovat myös PEFC-sertifioituja.  Metsäsertifioinnin perustana 

olevat arvioinnit, takaavat metsäteollisuudelle ja sen kuluttajille, että metsien sosiaaliset, talou-

delliset sekä ympäristöarvot huomioidaan kestävällä otteella. (Metsäteollisuus 2021, 1)  
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3. HANKINNAN YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIA-ALALLA 

Kappaleessa kolme perehdytään tutkimuskysymyksiin ja niihin liittyviin haasteisiin haastatte-

luista saadun analyysin ja informaation kautta. Kappale etenee alatutkimuskysymysten käsit-

telystä kohti päätutkimuskysymyksen tarkastelua. Haastatteluissa ei keskitytty alatutkimusky-

symykseen yksi, joten kappale kolme ei käsittele siihen liitännäistä informaatiota. Haastattelut 

toteutettiin viidelle eri energia-alan ammattilaiselle, kolmesta eri yrityksestä. Asiantuntija 1 ja 

– 4 toimivat molemmat energia-alalla johtotehtävissä erilaisissa hankintayksiköissä. Asiantun-

tijat 2, 3 & 5 toimivat puolestaan muissa asiantuntija tehtävissä, liittyen energia-alan hankin-

toihin. Kaikki vastaajat työskentelevät suurissa suomalaisissa energia-alan yrityksissä. Haas-

tatteluiden kysymykset löytyvät liitteinä tutkielman lopusta. Haastatteluiden kesto henkilö koh-

den oli viidestätoista minuutista yhteen tuntiin. Haastattelut toteutettiin virtuaalisesti Teamisin 

välityksellä ja saadut vastaukset nauhoitettiin, jonka jälkeen nauhoitteesta tehtiin kirjallinen 

versio analyysiä varten.  

 

3.1. HANKINTATOIMEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET OSANA YMPÄRISTÖVASTUUTA 

Alatutkimuskysymyksen kaksi: ”Millaisia ovat hankintatoimen vaikutusmahdollisuudet osana 

ympäristövastuuta?” kootut vastaukset löytyvät tästä kappaleesta. Aikaisemmassa teoria osuu-

dessa käsiteltiin hankintaprosessin (oston tarpeen määrittely, sopivan toimittajan valinta, sään-

töjen sopiminen toimittajan kanssa, tilauksen tekeminen, tilauksen hallinta ja seuranta & seu-

ranta ja arviointi) mallia. Seuraava osio esittelee, millaisia näkökulmia haastatteluista saatiin, 

ympäristövastuun kehittämiseksi osana hankintaprosessia, kun hankinnan kohteena on puu-

polttoaineet.  

Ostotarpeen määrittely on hankintaprosessin ensimmäinen vaihe. Erilaisten puupolttoaineiden 

kirjo on laaja, mutta myös niiden sisäiset erot ovat merkittäviä, etenkin kun tarkastellaan niiden 

sisältämiä energiatiheyksiä ja muita ominaisuuksia. Jos hankinnassa on prioriteettina maksi-

moida ympäristövastuu, tulee puupolttoaineen laatu myös valita sen mukaisesti. (Asiantuntija 

2 & 5) Asiantuntija 5: ”Mitä parempi energiatehokkuus puupolttoaineella on, sitä vähemmän 
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koituu määrällisiä kuljetuksia sekä varastointia. Kuljetusten ja varastoinnin määrällinen sup-

peus korreloi puolestaan hyvin ympäristötehokkuuden kanssa.” 

Sopiva toimittajavalinta on hankintaprosessin toinen vaihe, myös sen merkitys korostui haas-

tatteluissa. Toimittajanvalinta ja toimittajien seuranta on yksi hankintatoimen yksikön merkit-

tävimmästä rooleista ympäristövastuu sektorilla mitattuna. (Liappis et al. 2019, 99) Kaikissa 

haastatteluissa korostettiin toimittajanvalinnan tärkeyttä, Asiantuntija 2 kiteytti hyvin oman 

linjansa seuraavasti: ”Toimittajan hiilineutraalisuus tavoitteiden tulee olla linjassa oman or-

ganisaation kanssa; mahdollinen raportti toimittajan hiilijalanjäljestä tai vaatimus nähdä toi-

mittajan suunnitelma pienentää hiilijalanjälkeä.”  

Sääntöjen sopiminen on hankintaprosessin kolmas vaihe. Asiantuntijalta 2 saatiin paljon kehi-

tysideoita, miten tällä sektorilla voitaisiin nostattaa ympäristövastuuta. Hänen mukaansa hy-

vässä hankintasopimuksessa huomioidaan vastuullisuuden seuranta myös sopimuskauden ai-

kana. Esimerkkeinä hän antoi itsearvioinnit ja auditoinnit, vaikkakin käyttöä kannattaa suhteut-

taa myös toimittajan riskiprofiiliin. Vastuullisen yrityksen tulee myös huolehtia, että sen sopi-

musehdoissa on riittävät ja sopimuskumppania velvoittavat vastuullisuusvaatimukset. Yritys 

voi myös edellyttää sopimuskumppaniltaan, että sekin käyttää omalta osaltaan vain vastuullisia 

toimittajia. (Asiantuntija 2) Käytännössä ostaja voi varmistua mahdollisimman vastuullisesta 

ostajasta erilaisten sertifikaattien, vastuullisuusmerkkien tai muiden sitoumuksien kautta. Ser-

tifikaatteja pidetään usein parhaana työkaluna edesauttaa hankintaketjujen vastuullisuutta, ne 

ovat hyviä konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä energia-alan hankintasektori voi vaatia toimit-

tajiltaan. (Asiantuntija 2 &1)  

 

Tilauksen hallinta ja seuranta on hankintaprosessin viides vaihe. Haastatteluissa ilmeni, että 

tässä prosessin vaiheessa on paljon pelivaraa suomalaisilla puupolttoaineiden markkinoilla. 

Suomessa on paljon kotimaisia puupolttoaineiden toimittajia, joten yritysten ei tarvitse mureh-

tia toimitusvarmuudesta. (Asiantuntija 1 & 2) Asiantuntija 5: ”Kun löytyy runsaasti kotimaisia 

toimittajia, on mahdollista tehdä logistisesti ympäristöystävällisiä ratkaisuja osana hankintaa. 

Käytännössä on siis mahdollista vaikuttaa ajettujen kilometrien määrään” Ajetut kilometrit 

osana logistiikkaa korreloivat ympäristövaikutusten kanssa, mitä enemmän kilometrejä sitä 

enemmän päästöjä. Myös kuljetusvälineiden polttoaineina tulisi suosia uusiutuvia, energian-

lähteitä.   (Asiantuntija 5) 
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Osana logistiikan prosessia tulee pohtia välivarastointia ja muuta varastointia. Kun taviote on 

tässäkin osa-alueessa maksimoida ympäristövastuu, on pohdittava millaiset varastomuodot 

maksivoivat ympäristövastuun. Haastattelussa yksi teemoista oli Suurimmat haasteet puupolt-

toaineiden varastoinnissa, kun huomioidaan ympäristövastuu. Ohessa Asiantuntija 1 kom-

mentti aiheesta: ”Puuperäiset polttoaineet, kuten puupelletti imevät vettä, joten niille tarvitaan 

kunnolliset säilytysvarastot ja esim. hake palaa itsekseen, joten sitä ei voi säilyttää varastossa 

pitkään.” Tarvitaan siis tuotteille sopiviksi räätälöidyt varastointitilat. Eri haastatteluissa nousi 

useimman kerran esiin puupolttoaineiden herkkyys kosteudelle ja sen tuomat vaatimukset 

osana varastointia.  

Erinomainen toimitusvarmuus edesauttaa hankintaprosessin kuudetta vaihetta Seurantaa ja ar-

viointia. Tätä perustellaan sillä, että toimitusvarmuus edesauttaa auditoinnin mahdollisuuksia, 

Asiantuntija 2: ”Kun tuote tulee kotimaasta, on koko ketjun auditointi helpompaa ja ylipää-

tänsä mahdollista. Eli aiemmin puhuttu avoimuus tavoitetaan. ” Toisaalta haastattelussa saatiin 

myös seuraavanlainen näkökulma: ”Suurin osa suomalaisista toimittajista on suhteellisen pie-

niä, joten yritysten on solmittava suhteellisen laaja toimittajaverkosto.” -Asiantuntija 1 

 

3.2. YMPÄRISTÖVASTUUN EDISTÄMINEN OSANA PUUPOLTTOAINEIDEN HANKINTAA 

Alatutkimuskysymys kolme: ”Miten puupolttoaineiden hankinnoissa maksimoidaan ympäris-

tövastuu?” saatiin erinomaisia näkökulmia etenkin Asiantuntijalta 3. Haastatteluissa korostui 

etenkin sertifikaattien ja muiden vastuullisuusmerkkien merkityksellisyys. Kun toimittajanva-

lintaa tehdään ympäristökriteereitä painottaen ovat sertifikaatit ja muut ympäristömerkit avain-

asemassa tehtäessä toimittajanvalintaa. (Asiantuntija 2 & 3) Erilaiset sertifikaatit ja merkit ei-

vät kuitenkaan ole yksiselitteisiä, sillä niiden välillä on paljon päällekkäisyyksiä sekä ristirii-

toja. (Asiantuntija 3) Asiantuntija 3 on erikoistunut vastuulliseen puupolttoaineiden hankin-

taan, joten häneltä saatiin erinomaisia näkökulmia sertifikaateista ja vastuullisuusmerkeistä, 

haastatteluissa häneltä pyrittiin näkökulmia ympäristövastuun kehittämiseksi. 

Haastattelussa häneltä mm. kysyttiin: ”Mitkä ovat suurimmat haasteet sekä edut (PEFC) & 

(FSC) sertifikaateissa? Näkökulmana ympäristövastuu.” Vastuksissa nousi esille haasteet löy-

tää tarpeeksi sertifioituja tuotteita, joiden hinta on realistisella tasolla. Toinen esille noussut 
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tekijä oli sertifikaattien luotettavuus sekä niiden välinen kilpailu, jos yksi sertifikaatti täyttyy 

se ei tarkoita, että toinen täyttyy. Lain silmissä ei myöskään saavuteta ”vastuullisuutta” sertifi-

kaattien avulla vaan sille on omat kriteerinsä. Myös sertifikaattien epävarmat kriteerit nousivat 

esille. Ei ole itsestään selvää, että sertifikaatin kriteerit johtavat automattisesti fiksumpaan ja 

vastuullisempaan toimintaan. Näin ollen, ostajan on oltava kriittinen sertifikaattien suhteen. 

Tutkielman teoria osuudessa 2.4.4. on käsitelty muutamia sertifikaatteja, jotka ovat Suomessa 

yleisiä puupolttoaineiden keskuudessa. Haastateltaessa Asiantuntijaa 3 nousi esille myös serti-

fiointijärjestelmä nimeltä ”SBP”. Haastattelussa kuitenkin todettiin, että vaikka kyseinen ser-

tifikaatti on järkevä, ei se ole vielä Suomessa kovin käytetty. (Asiantuntija 3) 

SBP (Sustainable Biomass Program) on suunniteltu puubiomassalle, pääosin puupelletille ja 

hakkeelle, jota käytetään teollisessa laajamittaisessa energiantuotannossa. Järjestelmän tavoite 

on edistää biomassan taloudellisesta, ympäristöystävällistä sekä sosiaalisesti vastuullista käyt-

töä, ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. (Sbp 2020, 1–3) Näiden vastuullisuusmerkkien li-

säksi Code Of Conduct herätti haastatteluissa keskustelua, liittyen sen vastuullisuushaasteisiin. 

Hyvänä havainnollistavana esimerkkinä Asiantuntija 3 pohdinta siitä, kuinka Code Of Con-

ductin sopimustilanteissa ostaja osapuoli voi hämääntyä toimittajaosapuolen todellisesta sijain-

nista, jos heillä on esimerkiksi myyntikonttori eri valtiossa, kuin missä yrityksen todellinen 

toiminta sijaitsee.  

 

3.3. YMPÄRISTÖVASTUUN KEHITTÄMINEN ENERGIA-ALALLA 

Päätutkimuskysymyksen: ”Miten energia-alan hankintatoimi voi lisätä ympäristövastuuta toi-

minnassaan?” kootut vastaukset löytyvät tästä kappaleesta. Haastatteluiden aikana nousi pal-

jon erilaisia keinoja ja näkökulmia siitä, miten lisätä ympäristövastuuta osana energia-alan han-

kintatoimea. Erilaisten kysymyksen kautta saatiin paljon mielenkiintoisia näkökulmia. 

 

Yksi tutkielman kysymyksistä oli: ”Miten energian tuotannon hankinnoissa huomioidaan ym-

päristövastuu?” Asiantuntija 1 & 4 mukaan tehokkain tapa vähentää ympäristörasitusta ener-

gia-alalla on fossiilisten energianlähteiden korvaaminen uusiutuvilla energianlähteillä. Puu-

polttoaineet ovat uusiutuva energianlähde. Heti toisena asiantuntijat nostivat esille toimitusket-

jujen vastuullisen johtamisen, sisältäen mm. auditoinnin, toimituksien seuraamisen sekä 
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jatkuvan kehittämisen. Asiantuntijat 1 & 4 korostivat, että toimittajiksi tulisi valita vain sellai-

sia yrityksiä, joiden vastuullisuus on vaaditulla tasolla. Toisaalta Asiantuntija 2 korosti, kuinka 

energiantuotanto on itsessään hyvin luvanvaraista toimintaa, joten ympäristövastuu huomioi-

daan automaattisesti myös sen kautta. ”Hankintatoimi määräytyy monilta osin lainsäädännön 

mukana, joka kehittyy jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan.”- Asiantuntija 2 

Haastateltavien pohtiessa tapoja lisätä ympäristövastuuta, nousi hyötysuhteiden merkitykselli-

syys usein esille. ”Hankinnassa yksi suurimmista avaintekijöistä on pyrkimys hankkia mahdol-

lisimman hyvät hyötysuhteet kaikesta siitä mitä hankintaan” - Asiantuntija 2. Asiantuntija 1 

nosti esille vaikutusmahdollisuudet siihen, miten yritykset kierrättävät tai hyödyntävät kierrä-

tettyjä materiaaleja hankinnoissa. Hänen mukaansa kierrätys, kulutuksen vähentäminen sekä 

hyödykkeen elinkaaren pidentäminen ovat avainasemassa. ”Myös arviointi siitä, miten pitkää 

elinkaarta tuotteelta odotetaan, on olennaista.”- Asiantuntija 1 

Haastatteluissa nousi myös esille erilaisia haasteita, koskien ympäristövastuun kehittymistä 

suomalaisella energia-alalla. Suurimpana kompastuskivenä pidetään Asiantuntija 1 mukaan 

korvaavien ratkaisujen kustannuksia ja epäkypsää tekniikkaa, kun tavoitellaan ympäristövas-

tuun maksimointia. Loppuasiakkaiden halu ja kyky ympäristövastuun hinnasta voi myös olla 

vaihteleva ja vaikuttaa yrityksien toimintaan kertoi Asiantuntija 1. Keskustelua herätti myös 

poliittinen peli sekä erilaisten energiamuotojen suosiminen poliitikosta riippuen.  ”Poliittinen 

peli vaikuttaa epäedullisesti ympäristötavoitteiden saavuttamiseen” - Asiantuntija 1.  

Muita haasteet lopputuotteen hinnannousun suhteen nousivat esiin keskusteluissa. Ympäristö-

vastuun huomiointi korreloi usein hintalapun kanssa. Uusiutuvien polttoaineiden markkinat 

poikkeavat oletettavasti uusiutumattomista energianlähteistä. Sama pätee niiden kustannuksiin 

Suomen markkinoilla. Energian tuottaminen uusiutuvista energianlähteistä on keskimääräisesti 

kalliimpaa kuin uusiutumattomista. (Asiantuntija 1& 3) Näin ollen, ympäristövastuun parissa 

työskentelevien ihmisen olisi hyvä olla motivoituneita tekemästään työstä. Suomalaisille ener-

gia-alan yrityksille voi kuitenkin olla hyvinkin epämotivoivaa toimia ilmastotavoitteiden mu-

kaisesti, kun globaalit tavoitteet eivät ole yhtenäisessä linjassa. (Asiantuntija 1 & 2) ”Esimer-

kiksi Aasian mantereella rakennetaan jatkuvasti uusia valtavia hiilivoimaloita. Tämä osaltaan 

vaikuttaa suomalaisten energiantuottajien kokemukseen hiilineutraalin muutoksen merkityk-

sellisyydestä.” -Asiantuntija 1  
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4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Luvussa neljä muodostetaan yhteenveto tutkimuksen tuloksista, vastaamalla tutkimuskysy-

myksiin sekä kokoamalla johtopäätökset liittyen aiempaan tutkimukseen. Tutkimuksen tavoit-

teena oli löytää keinoja, joilla hankintayksiköt voivat tukea ympäristövastuun toteutumista suo-

malaisella energia-alalla, kun energia tuotetaan puupolttoaineilla.  Keskiössä oli ymmärtää mil-

laisia ympäristörasituksen kustannuksia hankintatoimi tuo osana energian tuotantoa ja miten 

näitä voidaan minimoida. Tutkielman aihe on erittäin ajankohtainen, koska maailmanlaajuinen 

ilmastokriisi on nostanut ympäristöarvot erittäin korkealle.  

Tutkielman päätutkimuskysymys oli: ”Miten energia-alan hankintatoimi voi lisätä ympäristö-

vastuuta toiminnassaan?” Kysymys on ideaali, koska siinä ilmenee selkeästi tutkielman avain-

sanat ja teemat: Ympäristövastuu, hankintatoimi ja energia-ala. Tutkielman alatutkimuskysy-

mykset: ”Mitä on ympäristövastuu ja miksi se on tärkeä”; ”Millaisia ovat hankintatoimen vai-

kutusmahdollisuudet osana ympäristövastuuta” ja ”Miten puupolttoaineiden hankinnoissa 

maksimoidaan ympäristövastuu?” toimivat tukevina pilareina päätutkimuskysymykselle.  

Teoriaosuus koostui neljästä alakappaleesta ja kuudesta syventävästä kappaleesta. Teoria osuus 

kattoi informaatiota: vastuullisuudesta & ympäristövastuusta; vastuullisesta hankintatoimesta 

sekä puupolttoaineista & puupolttoaineiden hankinnoista. Teoriaosuuden pohjalta tuli selkeä 

mielikuva siitä, miksi ympäristövastuu on tärkeätä; millaista on vastuullinen hankintatoimi ja 

millaisia asioista tulisi ottaa huomioon vastuullisissa puupolttoaineiden hankinnoissa. Tutkiel-

man haastatteluosuudessa pyrittiin saamaan konkreettisia näkökulmia tutkimuskysymyksiin, 

tässä myös onnistuen. Seuraava osuus käsittelee tuloksia. Tulosten keskeiset teemat ovat: kei-

not, joilla vertailla toimittajia ja heidän vastuullisuuttaan; toimittajanvalinta & kriteerit; kulje-

tus & varastointi; erilaiset tavat seurata toimittajia sopimuskauden aikana ja johdon asenne 

ympäristövastuuta kohtaan. Myös erilaisten sertifikaattien (PEFC, FCS, FFCS ja SBP) tär-

keyttä korostettiin ja standardisarjan ISO 14000 mahdollisuuksia nostettiin esille.  Tutkielman 

lopuksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta sekä muodostetaan hypoteeseja jatkotutkimus-

aiheista.  
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4.1. TUTKIMUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitetään yhteenveto antamalla vastaukset tutkimuskysymyksiin ja muodostetaan 

johtopäätökset haastatteluiden tuloksista.  Kaikkiin tutkimuskysymyskin on annettu vastaukset 

kirjallisena sekä kuvan tai taulukon muodossa tiivistettynä. Kappale etenee alatutkimuskysy-

myksistä päätutkimuskysymykseen, näin analyysien syyseuraus suhteet on helppo hahmottaa.  

Tutkielman tuloksia tarkastellaan myös kriittisesti ja niitä vertaillaan muuhun kirjallisuuteen.  

Ensimmäinen alatutkimuskysymys oli:  

 

• Mitä on ympäristövastuu ja miksi se on tärkeä? 

Ympäristövastuuta on toiminnanharjoittajan tai jonkin muun pilaantumista aiheuttavan tahon 

kyky ottaa vastuuta vaikutuspiirissään olevasta ympäristöstä, niin että otetaan huomioon toi-

minnasta kertyneet vaikutukset. Tavoite voi olla esimerkiksi pyrkimys luonnonvarojen mah-

dollisimman tehokkaaseen käyttöön, samalla huomioiden koko tuotteen ja palvelun elinkaaren 

aikana syntyneet ympäristövaikutukset.  

 

 

 

Kuva 6. Mitä on ympäristövastuu ja miksi se on tärkeää 

 

Mitä on ympäristövastuu ja miksi se on tärkeä?

Luonnon 
monimuotoisuus 

Luonnonvarojen 
ylikulutus

Ilmastonmuutoksen 
vaikutukset

Pilaantumista aiheuttavan tahon kyky 
ottaa vastuuta vaikutuspiirissään olevasta 

ympäristöstä
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Ympäristövastuun tiedostaminen ja huomioiminen on äärimmäisen tärkeätä lukuisista eri 

syistä, mutta tärkeimpinä voidaan pitää luonnon monimuotoisuuden suppenemista, luonnon-

varojen ylikulutusta ja ilmastonmuutoksen lisääntyviä vaikutuksia. Nämä lopputulokset on 

myös tiivistetty kuvaan kuusi. Kuvassa näkyvät tulokset ovat myös syy sille, miksi hankintayk-

siköiden tulee korostaa ympäristövastuuta osana kaikkea toimintaa.  

Tuloksia voidaan pitää luotettavina, koska lähteitä on käytetty runsaasti ja monissa lähteissä 

sekä haastatteluissa toistuivat samat argumentit. Toisaalta, koska ympäristövastuu ja ilmaston-

muutos ovat käsitteellisesti laajoja, ovat niihin liittyvät teoriat sekä syysseuraus suhteet todella 

monipuolisia sekä lähteittäin vaihtelevia. Näin ollen on erittäin mahdollista, että oleellista tie-

toa on jäänyt uupumaan ja jotain syyseuraus teorioita puuttuu tutkielmasta kokonaan.   

Toinen alatutkimuskysymys: 

 

• Hankintatoimen vaikutusmahdollisuudet ympäristövastuun kehittämiseksi  

Organisaatioiden toiminnoissa hankintatoimella on huomattava rooli yrityksen menestyksen 

kannalta sekä ympäristövastuun näkökulmasta. Taulukossa kolme on havainnollistettu tämän 

tutkielman keskeisimmät ratkaisut ympäristövastuun kehittämiseksi osana hankintatoimea. 

Ratkaisut paremman ympäristövastuun löytämiseksi on kategorisoitu hankintaprosessin vai-

heiden mukaisesti. Nämä vaiheet on taulukoitu alapuolelle, hankintaprosessin mukaisessa jär-

jestyksessä. Hankintaprosessin vaihe ”tilauksen tekeminen” on kuitenkin rajattu pois, sillä tut-

kielmasta ei löydetty tuloksia, millä parantaa tämän prosessivaiheen ympäristövastuuta.  
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1. Oston tarpeen määrittely 3. Sääntöjen sopiminen toimittajan kanssa 
Hyötysuhteen maksimointi Sopimusehtojen vastuullisuusvaatimukset 

 Vaaditaan toimittajia suosimaan vastuullisia toimittajia 

2. Sopivan toimittajan valinta 4. Tilauksen hallinta ja seuranta 
Toimittajan hiilineutraalisuustavoitteet Kuljetusmuoto 
Toimittajan suunnitelmat pienentää hiilijalanjälkeä Välivarastointi ja muut varastointi 
Toimittajan riskiprofiilin mittaaminen   
Sertifikaatit ja muut standardisarjat 5. Seuranta sekä arviointi 
 Toimittajan kuljetus etäisyydet Auditoinnit & itsearvioinnit 

Taulukko 3. Ympäristövastuun kehittäminen hankintaprosessin sisällä 

 

Tuloksia voidaan lähtökohtaisesti pitää suuntaa antavina. Lähteitä on käytetty määrällisesti pal-

jon ja kaikissa viidessä haastattelussa toistuivat samat teemat. Jos tuloksia vertailee muiden 

tieteellisten sivustojen näkökulmiin, hankintojen ympäristövastuusta on huomattavissa paljon 

yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi Suomen käytetyin logistiikan perustietojen tietolähde: Logistiikan 

Maailma, on listannut esimerkkejä hankintojen ympäristöystävällisyyttä edistävistä keinoista 

ja kyseinen lista on hyvin samankaltainen tämän tutkielman tulosten kanssa. (Logistiikan Maa-

ilma 2022b) 

Todenmukaisuuteen tuo kuitenkin vastakkainasettelua työn suppeus sekä pintapuolinen käsit-

tely. Haastatteluissa saatiin paljon tukevaa informaatiota, mutta suuremmalla otoksella olisi 

niistä saatava yhteenveto luotettavampi. Tulee myös huomioida, että hankintatoimen vaikutus-

mahdollisuuksia on määrällisesti paljon ja kunkin mahdollisuuden painoarvo on tapauskohtai-

nen. Näin ollen kuvassa seitsemän listatut vaikutusmahdollisuutta ovat vain suuntaa antavia. 

Laajemman tutkimustyön kautta olisi voitu saavuttaa vieläkin laajempi ja tarkempi listaus.  

Kolmas alatutkimuskysymys:  

 

• Ympäristövastuun osana puupolttoaineiden hankintaa 

Puupolttoaineet ovat Suomessa yleisin puhtaan energian lähde energiateollisuudessa. Niiden 

käyttö on yleistynyt, kun fossiilisten polttoaineiden käyttöä on vähennetty, Suomen 
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hiilineutraalisuustavoitteiden johdosta. Puupolttoaineiden suurimmat mahdollisuudet voidaan-

kin kiteyttää siihen, että niistä saatava energia on hiilidioksidineutraalia.  

Suomessa on myös paljon kotimaisia puupolttoaineiden toimittajia ja tarjolla on runsaasti ser-

tifikaatteja puulle. Haasteita vastuulliseen puupolttoaineiden hankintaan tuo sopivan kriteeris-

tön löytäminen, jotta vastuullisuus saavutetaan. Myös se onko juuri halutulla kriteeristöllä tar-

peeksi tuotteita markkinoilla, kun halutaan pysyä optimaalisella hintahaarukalla. Ostajan täy-

tyy myös olla hyvin tietotaitoinen, kun tämä punnitsee, tuovatko erilaiset vastuullisuusstandar-

dit todella lisää vastuullisuutta tai riittääkö vastuullisuuden näkökulmaksi se mikä lainsäädän-

nössä määritellään vastuulliseksi.  

 Haasteita puupolttoaineiden hankinnoille tuovat herkkyys kosteudelle, vaihtelevat energiati-

heydet, vastuullisuusmerkkien vajaavaisuus, haasteet verrata toimittajia ja riittävyys vastuulli-

suus kriteerit täyttävistä tuotteista. Mahdollisuudet lisätä ympäristövastuuta osana puupoltto-

aineiden hankintaprosesseja on listattu taulukkoon neljä. Lista on suhteellisen lyhyt, mutta se 

korostaa työn tärkeimpiä havaintoja. Kotimaisia toimittajia suosimalla, helpotetaan auditointia 

sekä toimitusketjujen seurattavuutta. Ostamalla sertifioituja ja muita vastuullisuusmerkeillä 

leimattuja tuotteita voidaan puolestaan suosia vastuullisesti tuotettuja puupolttoaineita, tai vä-

hintäänkin lisätä sen todennäköisyyksiä.   

 

Ympäristövastuun lisääminen puupolttoaineiden hankintatoimessa 
Suositaan kotimaisia toimittajia.  
Ostetaan vain sertifioituja tuotteita, kuten PEFC, FCS, FFCS & SBP.  

Suositaan puupolttoaine lajeista niitä, joilla on parhaat hyötysuhteet energian tuotannossa 

Taulukko 4. Ympäristövastuu osana puupolttoaineiden hankintatoimea 

 

Tämän alatutkimuskysymyksen tulokset ovat myös hyvin linjassa monien lähteiden sekä haas-

tatteluiden kanssa. Mutta se kuinka ympäristöystävällistä puupolttoaineiden käyttö on todelli-

suudessa tai kuinka luotettavia erilaiset vastuullisuusmerkit ovat jakaa tieteellisessä kirjallisuu-

dessa mielipiteitä. Hyvänä esimerkkinä Suomen Ilmastopaneelin Puheenjohtajan Markku Ol-

likaisen artikkeli Kansantalouden aikakausikirjasta vuodelta 2017: ”Tavoite puun käytöstä 
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biopolttoaineiden tuotantoon on ilmastollisesti kyseenalainen. Kantojen poltto aiheuttaa kivi-

hiileen verrattavat päästöt ja luonnon monimuotoisuus kärsii. Jätteiden ja tähteiden käyttö 

biopolttoaineiden tuotannossa on ilmastokestävää, mutta puun ei.” (Ollikainen 2017, 42–56) 

Tällä hetkellä biomassan nollapäästöisyys perustuu kuitenkin EU:n lainsäädäntöön, joten han-

kintayksikön tulee pohtia riittääkö heille lainsäädännöllinen näkökulma, vai tulisiko energian 

tuotannon hiilineutraalisuus tavoitteissa mennä lainsäädännön yli.  

Päätutkimuskysymys ja sen yhteenveto: 

 

• Miten energia-alan hankintatoimi voi lisätä ympäristövastuuta toiminnassaan? 

Energian tuotannossa on äärimmäisen tärkeätä maksimoida ympäristövastuun toteutuminen, 

koska kyseisellä teollisuussektorilla on merkityksellinen osuus globaalista hiilijalanjäljestä. 

Suurin positiivisen hiilijalanjälkeen heijastuva vaikutus tällä sektorilla saadaan, kun polttoai-

neena käytetään uusiutuvia energianlähteitä. Uusiutuvista polttoaineiden ryhmästä valittiin tä-

hän työhön tarkasteltavaksi puupolttoaineet. Tutkielmassa tarkasteltiin erilaisia keinoja, joilla 

ostaja voi hankinnoissaan maksimoida näiden puupolttoaineiden ympäristövastuutekijöiden 

huomiointia. Nämä tekijät on listattu taulukkoon viisi.   

Hankintojen keinot on luokiteltu viiteen eri luokkaan: keinot, joilla voidaan vertailla toimitta-

jien vastuullisuutta; toimittajanvalinta; kuljetus ja varastointi; toimittajan seuranta sopimus-

kauden aikana ja johto. Taulukossa viisi voidaan siis nähdä, että ostotoimen puolella työsken-

televiltä ihmisiltä vaaditaan paljon tietotaitoa, jotta toimittajien sekä erilaisten standardien 

kriittinen vertailu on mahdollista.  
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Taulukko 5. Ympäristövastuun lisääminen toiminnassa 

 

Jos tarkastellaan päätutkimuskysymykseen saatuja tuloksia kriittisesti, voidaan todeta, että tu-

lokset ovat suuntaa antavia, mutta ne voisivat olla sisällöllisesti vieläkin yksityiskohtaisempia. 

Tuloksille on haastavaa etsiä täydellistä vertailukohdetta, koska sellaisia ei itsessään mistään 

löytynyt. Tulokset eivät kuitenkaan ole ristiriidassa muiden alatutkimuskysymysten tulosten 

kanssa taikka aikaisemman teoria osuuden, mikä on positiivinen merkki tulosten pitävyydestä. 

Voidaan kuitenkin todeta, että viisi haastateltavaa asiantuntijaa ei anna vedenpitäviä tuloksia. 

Haastateltavilla oli myös osittain erilaiset kysymykset, joten moniin kysymyksiin saatiin sup-

peasti näkökulmia.  

 

 

Miten energia-alan hankintatoimi voi lisätä ympäristövastuuta toiminnassaan? 
  
Keinot, joiden kautta vertailla toimittajien vastuullisuutta.  
Erilaiset standardisarjat, kuten ISO 14000 tuo toimittajien välille vertailumahdollisuuksia.  
Onko toimittajan tuotteilla sertifikaatteja käytössä?  
Kriittinen suhtautuminen erilaisten sertifikaattien kestävyysvaikutuksiin.  
Sopimusehtojen riittävät kestävyysvaatimukset.  
Toimittajanvalinta 
Millainen on toimittajan hiilijalanjälki ja miltä näyttää suunnitelma sen pienentämiseksi.  
Onko toimittajan hiilineutraalisuus tavoitteet linjassa oman organisaation kanssa.  
Onko toimitusketjun realistinen auditointi- mahdollista?  
Arviointi toimittajan riskiprofiilista.  
Kuljetus ja Varastointi 
Puupolttoaineiden säilytykselle optimoidut tilat. 
Optimaaliset varastokoot ja varastointiajat polttoaineille.  
Kuljetusvälineen polttoaineina tulisi käyttää uusiutuvia energianlähteitä.  
Minimoidaan ajettavat kilometrit.  
Toimittajan seuranta sopimuskauden aikana 
Itsearvioinnit 
Auditoinnit 
Johto 
Työntekijöiden motivointi ympäristövastuun tuomasta merkityksellisyydestä 
Tiedostetaan kaikessa toiminnassa päästöt elinkaarimallia hyödyntämällä.  
Toteutetaan toiminnassa ulkoistuksia, jos sillä edesautetaan yritysvastuun toteutumista.  
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4.2. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA JATKOTUTKIMUSKYSYMYKSET 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista ei ole yksiselitteistä ohjetta (Tuomi & Sa-

rasjärvi 2006, 135) Laadullisessa tutkimuksissa yleisinä luotettavuuskriteereinä voidaan kui-

tenkin käyttää mm. seuraavia tekijöitä: Informaation vahvistus, vahvistettavuus, arvioitavuus, 

tulkinnan ristiriidattomuus, saturaatio sekä aikaisemmat tutkimukset. (Creswell 2007, 202–

220) Laadullisen tutkimuksen yksi tärkeimmistä onnistumisen takaajista on tutkijan avoin sub-

jektiivisuus ja sen myöntäminen, että tutkielman keskeisin tutkimusväline on itse tutkija. (Es-

kola & Suoranta 1998, 165) Näiden tietojen perusteella, on tutkielmassa pyritty minimoimaan 

subjektivisuutta. Tämä näkyy koko tutkielman läpi siinä, että kaikki argumentit on perusteltu 

ja niille on annettu selkeät syyseuraussuhteet.  

Tutkielman haastattelut koostuivat yhteensä viidestä haastattelusta, joissa kysyttiin osittain 

vaihtelevia kysymyksiä. Haastattelusta saatua informaatiota voidaan lähtökohtaisesti pitää to-

denmukaisena, haastatelluilla asiantuntijoilla ei pitäisi olla mitään syytä antaa tietoisesti väärää 

informaatiota. Toisaalta tulee huomioida, että haastateltavat saattavat tiedostamattaan muo-

toilla vastauksia sosiaalisesti suotavien arvojen mukaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 206).  

On myös mahdotonta tietää, millainen on haastateltavan henkilökohtainen arvomaailma. (Kan-

sasen 2004, 93) Myös haastateltavien suppea määrä vaikuttaa negatiivisesti luotettavien tulok-

sien saamiseen. Toisaalta kaikki saadut tulokset ovat hyvin järkeen käyviä, ja niistä poikkeavaa 

kirjallisuutta oli hyvin suppeasti. Tulosten rakenne on myös hyvin linjassa teoria osuudessa 

löydettyjen havaintojen kanssa eikä tulosten välillä ilmene merkittäviä ristiriitoja. Teoria osuu-

dessa käytettyjen lähteiden määrä on huomattava, mikä tukee koko tutkielman luotettavuutta.  

Kokonaisuudessaan voidaan siis todeta, että tutkimuksien tulokset ovat konkreettisia ja suuntaa 

antavia, mutta yhä hyödyllisempien ja luotettavien tulosten saamiseksi olisi jatkotutkimukselle 

käyttöä. Olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin tuloksissa nimettyjä keinoja ja syventyä niiden 

mahdollisuuksiin sekä ongelmakohtiin. Ajankohtaisen aiheen vuoksi olisi jatkotutkimuksesta 

myös varmasti hyötyä erilaisille organisaatioille sekä asiantuntijoille.  
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LIITE 1 

 

Haastattelukysymyksiä 

 

A – Hankintatoimi ja hankintojen johtaminen alana  

1. Mikä on hankintatoimen tai yksikön tärkein tehtävä energia-alalla?  
2. Muutokset joita hankinnassa on tapahtunut teidän uranne aikana? Esim. hankinnan  

rooli osana yrityksen strategiaa.  

3. Millaisena te näette hankintatoimen tulevaisuuden? Mitkä asiat korostuvat?  
4.  

B – Hankintatoimi ja ympäristövastuu  

4. Mikä olisi sinusta tehokkain tapa vähentää ympäristörasitusta kokonaisvaltaisesti han-
kinnan saralla? Kun tarkastellaan energia-alaa ja sähkön tuotantoa?  

5. Mikä on teistä suurin kompastuskivi ympäristövastuun saavuttamisessa, hankintatoi-
men saralla? Kun tarkastellaan energia-alaa ja sähkön tuotantoa.  

6. Onko uusiutuvien polttoaineiden hankinnoissa kompastuskiviä?  
7. Suurin etu uusittavien polttoaineiden hankinnoissa?  
8. Onko markkinoilla tarpeeksi keinoja saada/ostaa raaka-aineita uusiutuvien  

polttoaineiden osalta, kun otetaan huomioon  

a. Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035. b. Toimitusvarmuus  

b.  

C – Hankintajohtajan vastuu ja mahdollisuudet  

9. Mikä on hankintajohtajan tärkein tehtävä̈, kun tavoitteena on ympäristövastuu?  

10. Mitkä̈ tekijät, voisivat mahdollistaa hankintojen johdosta vieläkin tehokkaampaa, näkökul-
mana ympäristövastuu.  
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LIITE 2 
 
 
Haastattelukysymyksiä 
  
 
 
A-Hankintatoimi ja ympäristövastuu 
 

1. Miten näet, että hankintatoimen rooli on muuttunut, ympäristövastuun näkökul-
masta teidän uranne aikana? 

 
2. Mitkä asiat korostuvat hankintatoimen tulevaisuudessa, kun tavoitteena on ympä-

ristövastuu ja saavuttaa hiilineutraali Suomi vuonna 2035. 
 
3. Mitkä keinot olisivat teidän mielestänne paras tapa lisästä ympäristövastuuta säh-

kön tuotannon hankintatoimessa. (Jos unohdetaan lainsäädäntö ja ns. muut rajoit-
teet) 

 
 
Bioenergia ja toimitusketju 
 

4. Biopolttoaineiden suurimmat edut, kun näkökulmana on hankintatoimi ja ympäris-
tövastuu?  
energiatiheys 

5. Suurimmat haasteet biopolttoaineiden toimitusketjussa, kun näkökulmana on han-
kintatoimi ja ympäristövastuu?  

6. Suurimmat haasteet biopolttoaineiden varastoinnissa, kun huomioidaan ympäristö-
vastuu?  

 
Code of Conduct ja vastuullisuus 

 
7. Onko Code of Conduct teidän mielestänne tehokas tapa edistää ympäristövastuuta 

energia-alan hankinnoissa?  
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LIITE 3 
 
 
Haastattelukysymyksiä 
 
 
A - Sertifikaatit ja Code of Conduct 
 

1. Suurimmat haasteet (PEFC) & (FSC) sertifikaateissa? Näkökulmana hankintatoimen 
ympäristövastuu.   

 
2. Suurimmat edut (PEFC) & (FSC) sertifikaateissa? Näkökulmana hankintatoimen ym-

päristövastuu.   
 

3. Mikä on paras tapa seurata, että toimittajat noudattavat ostaja osapuolen Code Of Coun-
ductin sisältöä? Näkökulmana ympäristövastuu.  
 

4. Osaatteko lisätä/nimetä jotain muita merkittäviä vastuullisuusmerkkejä? Näkökulmana 
puupolttoaineiden hankinta suomalaisella energia-alalla.  

 
 
B – Läpinäkyvyys 

 
5. Läpinäkyvyys erilaisissa energianlähteissä. Kuinka suurta painoarvoa te annatte sille, 

että puupohjaiset polttoaineet tulevat usein Suomesta ja koko hankinnan toimitusketju 
on suhteellisen läpinäkyvä? Esim. Venäjältä tulevilta raaka-aineilta on lähes mahdo-
tonta saavuttaa samanlaista läpinäkyvyyttä.  

 

C – Hankintatoimi ja ympäristövastuu  

6. Mikä on teistä suurin kompastuskivi ympäristövastuun saavuttamisessa, hankintatoi-
men saralla? Näkökulmana puupolttoaineiden hankinta suomalaisella energia-alalla. 
(sähkön & lämmön tuotantoa) 
 

7. Millaisena pidätte Suomen tavoitetta olla hiilineutraali, vuoteen 2035 mennessä? Nä-
kökulmana suomalainen energia-ala.  

a. Suurimmat haasteet 
b. Suurimmat mahdollisuudet 

 


