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Tämän kandinaatintutkielman tarkoituksena on selvittää pikaruokaravintoloiden toimenpi-

teitä vastuullisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi. Pikaruokaloiden vastuullisuuden toi-

minnassa otetaan huomioon vastuullisuuden kolme ulottuvuutta. Tutkimuksen tavoitteena 

on selvittää tämänhetkisiä eettisyyttä pikaruuan suhteen ja sen haasteita. Tutkielma toteutet-

tiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkimuksen aineisto koostui haastatteluista yritysten 

edustajien kanssa. Aineistoa analysoitiin sisällönanalyysimenetelmää käyttäen. 

 

Vastuullisuus on ollut kasvava trendi varsinkin viimeisen vuosikymmenen aikana. Yritysten 

vastuullisuus on herättänyt kuluttajissa huomiota ja onkin tärkeä aihe tarkasteltavaksi ajan-

kohtaisuuden vuoksi. Hankintatoimessa vastuullisuus on suuressa asemassa. Hankintatoimi 

on ottanut vastuullisuuden vakavasti ja vastuullinen hankinta onkin tulevaisuuden kannalta 

kestävää kehitystä. Hankintaketjun loppupään yritys eli tuotetta/palvelua ostava yritys on 

vastuussa hankintaketjun mahdollisista epäkohdista, kuten päästöistä tai epäeettisestä toi-

minnasta. Tutkimuksen perusteella käy ilmi, että pikaruokaloiden vastuullisuudesta ollaan 

hyvin perillä kohdeyrityksissä. Tarjolla olisi kuitenkin kestävämpiä ja ekologisimpia ratkai-

suja. Kohdeyritykset ovat ottaneet vastuullisuuden vakavasti toiminnassaan erilaisten serti-

fikaattien sekä eettisten käytänteiden pohjalta. 
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The purpose of this bachelor’s thesis is to find out the measures of fast-food restaurants to 

promote and ensure responsibility. The three dimensions of responsibility are taken into ac-

count in the responsibility operations of fast-food restaurants. The study aims to find out the 

current ethics of fast food and its challenges. The dissertation was carried out as a qualitative 

case study. The research material consisted of scientific articles and interviews with repre-

sentatives of companies. The material was analyzed using a content analysis method. 

 

Responsibility has been a growing trend, especially over the last decade. The responsibility 

of companies has attracted of consumers and is an important topic to consider due to its 

sociality. Responsibility plays a major role in procurement. Procurement has taken respon-

sibility seriously, and responsible sourcing is sustainable development for the future. The 

company down the supply chain, is the company that buys the product/service, is responsible 

for any shortcomings in the supply chain, such as emissions or unethical activities. The study 

shows that the responsibility of fast-food restaurants is well understood. However, there 

would be more sustainable and environmentally friendly solutions. Target companies have 

taken responsibility seriously in their operations based on various certificates and ethical 

practices. 
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1  Johdanto 

Tässä tutkimuksessa käydään läpi, kuinka yritysten toimet liiketoiminnassa pääsevät jatku-

vasti tarkempien arvosteluiden kohteiksi. Vastuullisuus nousee monilla yrityksillä esiin lii-

ketoiminnassaan ja vastuuttomalla toiminnalla voi saada paljon huonoa mainetta. Vastuulli-

nen yritystoiminta koostuukin yritysvastuusta sekä eettisistä päämääristä. Tässä tutkimuk-

sessa paneudutaan pikaruokaravintoloiden lihatuotteiden hankintaketjuihin. Lihatuotteiden 

vastuulliseen hankintaan halutaan paneutua lihan suurien ympäristöhaittojen vuoksi sekä pi-

karuokaloiden suuren lihan jakelun vuoksi. Tutkimuksessa pyritään käymään läpi tämänhet-

kiset ratkaisut vastuullisuuden edistämiseksi. Tätä on tärkeä tutkia juuri nyt vastuullisuuden 

ollessa nouseva trendi sekä maapallon ylikuormittumisen vuoksi. Kuluttajat ovat koko ajan 

entistä kiinnostuneempia kulutuksen kohteista ja valitsevat entistä eettisempiä valintoja.  

Myös yrityksien vastuullisuuskilpailu ajaa tutkimuksen tekemisen hyötyjä, koska jokainen 

yritys haluaa pärjätä markkinoilla mahdollisimman hyvin. 

 

 Yritysvastuuseen sisältyy vastuullisuuden kolmijakoisuus eli taloudellinen-, sosiaalinen- ja 

ympäristöllinen vastuullisuus. Käytännössä vastuullisuus on yhtenäinen kokonaisuus, jota 

mitataan ihmisten, ympäristön sekä yhteiskunnan hyvinvoinnissa ja eettisyydellä. (Rohwe-

der, 11, 2004) Toimittajavalinta on perinteisesti sisältänyt kolme osiota; hinta, laatu ja toi-

mitusvarmuus. Kuitenkin nykyhetki on lisännyt ympäristötietoisuutta. Ympäristötietoisuus 

kuluttajilla on ajanut yrittäjät valitsemaan ratkaisuja, jotka ovat kestävämpiä luonnon kan-

nalta. Ympäristötietoisuus ja luonnon huomiointi ovat asettaneet toimittajavalintaan lisäkri-

teerin; vastuullisuuden. Yrityksen vastuullisuus käsittää ympäröivään yhteiskuntaa liittyvän 

taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen näkökulma. Laiminlyömällä vastuullisuutta voi-

daan tehdä säästöä toimittajavalinnassa, mutta nykyhetkessä vastuullisuuteen panostaminen 

luo yritykselle lisäarvoa. Täten vastuullisuutta ei kannata laiminlyödä. Yritysten ei kannata 

siis toteuttaa vastuullisuutta minimistandardeilla. (Utting, Clapp 2008, 959) Vastuullinen 

hankintatoimi ja yritystoiminta on kasvattanut kiinnostusta niin yritysten kuin kuluttajienkin 

näkökulmista. (Giunipero, Hooker & Denslow 2012, 259–260)   
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Tutkimus on haluttu toteuttaa jatkuvasti todella nopeasti kehittyvällä alalla, yritysten han-

kintatoimen muuttumisen myötä. Hankintatoimen rooli yritystoiminnassa on laaja ja lähes 

jokainen yritys kohtaa sen. Työssä on käsitelty pikaruokaloiden roolia tämänhetkisessä lii-

ketoiminnassa, koska siitä ei ollut ajankohtaista tutkimustietoa. Tällä tutkimuksella kartoi-

tetaan ajankohtaista tilannetta niin yrityksille kuin kuluttajille. Tutkimuksen avulla sadut tu-

lokset antavat loistavan mahdollisuuden tutkia aihetta lisää ja luoda erilaisia sovellettuja jat-

kotutkimuksia. 

 

1.1  Tutkimuksen aihe ja tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksen aiheena on pikaruokaravintoloiden vastuullisuutta edistävät toimenpiteet liha-

tuotteiden hankintaketjuissa. Tutkimuksessa kartoitetaan vastuullisuuden käsitettä, miten se 

vaikuttaa hankintatoimessa. Vastuullisen hankintatoimen toimenpiteitä käsitellään kahdessa 

kohdeyrityksessä. Kohdeyrityksinä toimii kaksi suurta vaikuttajaa pikaruokaliiketoimin-

nassa.  Kohdeyritykset valikoituivat globaalisuuden sekä brändien tunnettavuuden vuoksi. 

Kaksi suurta toimijaa ovat todella suuria lihan levittäjiä ympäri maailmaa ja sen takia vai-

kuttavat suurella volyymilla markkinoilla. Suuri volyymi markkinoilla tuo yrityksille pai-

netta panostaa imagoon sekä brändiin. 

 

Tutkimuksessa on otettu näkökulmaksi pikaruokaliiketoiminta. Pikaruokaravintoloiden han-

kintatoimi koostuu suurella prosenttiosuudella lihatuotteista. Suuren prosenttiosuuden 

vuoksi on lihan hankintaketju merkittävä ympäristön kuormittaja sekä suuri liikevaihdon 

kerryttäjä. Lihatuotteet ovat myös tuotteita, jotka ovat suurimmassa suosiossa pikaruokara-

vintoloissa. 

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus, joka pohjautuu haastatteluihin. 

Tutkimusaineisto on koottu haastatteluista, jotka on toteutettu kahdentoista kysymyksen 

haastattelulla. Haastatteluissa haastateltavana oleva on saanut vastata omin sanoin. Empiria-

osuus rakentuu haastattelun aineistosta. Teoriaosuus rakentuu tieteellisistä artikkeleista sekä 
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kirjallisuudesta. Teoriaosuudella luodaan vankka ja relevantti teoriapohja, jonka avulla on 

helppo omaksua empiriaosuuden sisältöä. 

 

1.2  Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena on saada käsitys kohdeyritysten käytännöistä. Myös nykyisten käy-

täntöjen uudistamistavoitteet ja valmius niiden toteuttamiseksi. Vastuullisuus on kasvava 

trendi niin ruoka- kuin muussa liiketoiminnassa. Päätutkimuskysymykseksi asetettiin  

- Mitkä ovat pikaruokaravintoloiden vastuullisuuden toimenpiteet lihatuotteiden han-

kintaketjuissa? 

Alatutkimuskysymykseksi asetettiin 

- Miten pikaruokaravintoloiden vastuullisuuden toimenpiteet eroavat toisistaan kah-

dessa kohdeyrityksessä? 

Tutkimuksen tavoitteina on kehittää kohdeyritysten vastuullisuutta paneutumalla heidän tä-

mänhetkisiin toimenpiteisiinsä. Kohdeyritysten tämänhetkisten toimenpiteiden läpikäynti 

edistää vastuullisen hankintatoimen toimenpiteiden tämänhetkisen tilanteen kartoittamista ja 

antaa suuntaa tulevaisuudelle. Tämänhetkisten ratkaisujen läpikäyminen antaa suuntaa ny-

kyisestä vastuullisuuden tilasta. Tutkimuksen tavoitteena on tarjota lisää keinoja ja kerryttää 

yritykselle lisää vastuullisuutta ja sitä kautta lisätä yritysten kilpailukykyä markkinoilla.  

Yritysten markkina-arvon korottaminen vastuullisuuden lisäämisellä vaikuttaa positiivisesti 

yrityksen kilpailukykyyn. Tutkimuksessa esille tulevilla ratkaisuilla voidaan luoda koh-

deyrityksille keinoja, joilla he voivat halutessaan edistää kilpailukykyään. 

 

1.3  Teoreettinen tutkimuskehys sekä tutkimuksen rajaus 

Teoreettinen viitekehys sijoittuu työssä kohdeyritysten toimenpiteiden ympärille. Kohdeyri-

tysten toimenpiteet ovat tutkimuksen punainen lanka. Lihatuotteiden hankintaketjua tarkas-

tellaan kahden kohdeyrityksen eli tässä tapauksessa ostajaorganisaation näkökulmasta. Tut-

kimus rajataan kohdeyritysten lihatuotteiden hankintaketjun ympärille. Tutkimuksessa ei 
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huomioida kohdeyritysten muiden tuotteiden hankintaketjuja. Tutkimuksen rajaus lihatuot-

teisiin on olennaista kohdeyritysten laajan tuotevalikoiman ja lihan ympäristövaikutuksen 

kannalta.  

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu vastuullisuuden perinteiseen kolmijakoisuu-

teen. Vastuullisuuden kolmijakoisuus pohjautuu Elkingtonin (1997) teoreettiseen vastuulli-

suus jakoon mikä sijoittuu taloudelliseen, ympäristölliseen ja sosiaaliseen teoriaan. Näillä 

kolmella vastuullisuuden ulottuvuudella pyritään selittämään vastuullisten tekojen vaikutuk-

sia markkinoilla toimiviin yrityksiin. (Elkington 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Teoreettisen viitekehyksen havainnollistaminen 

 

1.4  Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuden näkökulmasta vastuullisuus on ollut liiketoiminnassa mukana useita vuosi-

kymmeniä. Kuitenkin 1990-luvulla vastuullisuudessa tapahtui käännös ja sen myötä 

        Vastuullinen hankintatoimi 

Ympäristöllinen Taloudellinen Sosiaalinen 

          Vastuullisuuden toimenpiteet kohdeyrityksissä 

Vastuullisuuden antama kilpailuetu markkinoilla 
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vastuullisuuden painopiste muuttui. 1990-luvulla vastuullisuutta tarkasteltiin ympäristön 

vastuullisuuden kannalta ja sen vaikutusta taloudelliseen kannattavuuteen. 2000-luvulla vas-

tuullisuutta alettiin lähestymään proaktiivisella tavalla. Proaktiivinen lähestymistapa luo 

ymmärrystä vastuullisuuden sisältämiä arvoja liiketoiminnan strategisissa tavoitteissa. Lii-

ketoiminnan arvot heijastavat vastuullisuuden arvoja yhä enemmän hankintatoimessa. 

Viime aikoina vastuullisuus on kehittynyt seuraamaan tavoitteiden toteutumista hankintatoi-

messa. Vastuullinen hankintatoimi onkin saanut paljon huomiota yritystoiminnassa. (Giuni-

pero, Hooker & Denslow 2012, 259–260) 

 

Kuluva vuosikymmen aikana vastuullisuuden painoarvo yrityksien liiketoimintastrategiassa 

on ollut kovassa nousussa. Vastuullisuudesta on tarjolla paljon tuoretta kirjallisuutta, ensim-

mäiset julkaisut ovat vuodelta 1994. Kirjallisuuden jatkuva kasvaminen on tukenut vastuul-

lisuuden painoarvon nousemista. Vastuullisuuden ollessa kasvava trendi, yritysten kiinnos-

tus kilpailuedun saavuttamiseksi siihen on kasvanut jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla. (Seu-

ring & Müller 2008, 1699–1701).  

 

1.5  Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen rakenne koostuu neljästä pääluvusta. Ensimmäinen pääluku on johdanto, joka 

sisältää kuusi alalukua. Johdanto pääluvussa käydään tutkimuksen perusrakenne läpi eli 

aihe, tutkimusmenetelmä, -kysymykset, -tavoitteet, -viitekehys ja tutkimuksen rajaus. Li-

säksi johdannossa käsitellään kirjallisuuskatsaus, tutkimuksen rakenne ja -aineisto. Toisessa 

pääluvussa käsitellään vastuullisuuden teoriaa. Vastuullisuuden teoriaa käydään läpi vas-

tuullisuuden ulottuvuuksien avulla. Vastuullinen hankintatoimi käydään läpi teoriaosuu-

dessa ja siihen liittyvät seikat. 

 

Kolmannessa pääluvussa esitellään kohdeyrityksinä toimivat pikaruokaravintolat. Tässä osi-

ossa paneudutaan empiriaan. Empiriaosiossa otetaan huomioon kohdeyritysten toimintaa 

sekä heidän toimintaansa vastuullisuudessa hankintatoimessa. Vastuullisen hankintatoimen 

toimenpiteet kohdeyritysten toiminnassa käydään läpi. Neljännessä osiossa kerrotaan 
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tutkimuksen tuloksia. Tuloksien läpikäynnin jälkeen esitetään johtopäätökset tutkimuksessa 

ja kerrotaan jatkotutkimuksen mahdollisuuksista.  

 

1.6  Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistossa hyödynnetään haastattelua. Haastattelu toteutetaan tutkimushaastatte-

lulla. Eli siinä on strukturoidun haastattelun piirteitä tarkkojen kysymysten vuoksi, mutta 

teemahaastattelun tavoin vastaukset ovat avoimempia. Haastattelun kohteena on kohdeyri-

tysten henkilö, joka toimii vastuullisessa hankintatoimessa lihatuotteiden toimitusketjuissa. 

Haastattelu rakennetaan antamaan mahdollisimman kattavan kuvan, kuitenkin kohtuullisella 

haastattelun laajuudella. 

 

Haastattelussa on teemahaastattelun kuin lomakehaastattelun piirteitä. Teemahaastattelussa 

vastaajalaajuus on suppea. Teemahaastattelussa ei ole suoria vastausvaihtoehtoja. Näin haas-

tateltavan vastaukset ovat omin sanoin kerrottuja. Tieto on laajempaa kuin vastausvaihtoeh-

tojen ollessa. Lomakehaastattelussa saadaan yksinkertaisia vastauksia, jotka eivät ole laa-

joja. (Metsämuuronen 2001, 41–43) Tässä tutkimuksessa haastattelulla pyritään saamaan 

laajoja vastauksia kysymyksiin, jotta niistä voidaan luoda empiriaa. 

 

Haastattelut toteutettiin puhelinpalaverissa. Sähköpostin välityksellä vastauksista tulee sup-

peita, siten niiden antama pohja ei ole niin laaja kuin vuorovaikutteisessa keskustelussa saa-

dut vastaukset. Palaverin pystyi myös nauhoittamaan, joten sitä voi tarvittaessa tarkastella 

useampaan kertaan ja kerätä aineistoa empiriaan. 
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2  Vastuullisuus käsitteenä 

Vastuullisuus on käsitteenä hyvin laaja-alainen. Vastuullisuus sisältää lukuisia tekoja ja sen 

vuoksi sillä on lukuisia määritelmiä. Ymmärtämällä vastuullisuuden määritelmiä voidaan 

luoda vastuullisuuden kehitystä ja parantaa yritystoimintaa. Vastuullisuuden keskeinen kä-

site on kestävä kehitys ja se onkin ollut vastuullisuuden trendi jo 2000-luvun alusta. Vas-

tuullisuuden mittaaminen kuitenkin on hankalaa. (Slaper & Hall 2011, 4) 

 

Vastuullisuus vaatii enemmänkin kuin pelkän lain määräämän pohjan. Vastuullisuudesta 

voidaankin liittää voitontavoitteluna. Vastuullisuus vaatii lakia enemmän, koska se luo toi-

mintatapoja, jotka liitetään kilpailuetuun. Vastuullisuudella on useita määritelmiä, mutta 

siitä voidaan eritellä yksittäinen ja yrityksen vastuullisuus. Yhteiskuntavastuuta voi harjoit-

taa myös yritykset, jos ne vaikuttavat toimillaan merkittävästi yhteiskuntaan. (Bärlund  & 

Perko, 2013, esitiedot) 

 

Vastuullisuus on myös yrityksille osittain pelon aihe. Pelätään, että vastuullisuuden takia 

haitat kuten kulut nousevat suuremmiksi kuin saavutetut hyödyt. Saavutettuja hyötyjä ovat 

esimerkiksi pienemmät päästöt ja suuremmat voitot. Kuitenkin vastuullisuudella tavoitellaan 

hyötyjä ja voittoja, joilla voidaan nostattaa yrityksen julkisivukuvaa ja kilpailukykyä. (Lan-

koski. & Halme, 2011, 1) 

 

2.1  Vastuullisuuden varmistamisen toimenpiteet 

Vastuullinen hankintatoimi tarvitsee toimiakseen vastuullisuuskäytänteet. Vastuullisuus-

käytänteet ovat vastuullisen hankintatoimen ohjenuora. Vastuullisen hankintatoimen valvo-

minen on osa toimenpiteitä millä varmistetaan vastuullisuuden toteutuminen. Jokaisella yri-

tykselle on omat vastuullisuuskäytänteet. Yritys säätelee omat vastuullisuuskäytänteet sen 

mukaan, miten yritys haluaa toteuttaa vastuullisuuttaan. (Kähkönen et al. 2018, 519–520) 
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Yritysten vastuukilpailussa yritys, joka pystyy voittamaan kilpailijansa vastuullisuudessa 

voivat he parantaa hankintatoimensa pohjaa. Hankintatoimen voidaan parantaa koordinoi-

malla hankintapohjaa. Hankintatoimen johtamisen rooli korostuu, jos toimittajat ovat sa-

malla maantieteellisellä sijainnilla. Maantieteellinen sijainti korostuu parhaiten, jos kyseessä 

on paikallinen yritys. (Gualandris et al. 2014, 267-268) 

 

2.2    Vastuullisuuden ulottuvuudet 

Vastuullisuuden ulottuvuudet jaetaan kolmeen kategoriaan. Nämä kategoriat pitävät sisäl-

lään ympäristöllisen, taloudellisen ja sosiaalisen näkökulma. Vastuullinen yritystoiminta ra-

kentuu jokaisesta näistä kolmesta osa-alueesta. Vastuullinen hankintatoimi pyrkii edistä-

mään jokaisen osa-alueen epäkohtia tasaisesti. (Elkington 1997) Liiketoiminta on kestävää 

sen täyttäessä kolminkertaisen ulottuvuuden kategoriat. Kolme kategoriaa (ympäristöllinen, 

taloudellinen ja sosiaalinen) liittyvät vahvasti toisiinsa. Nämä kolme ulottuvuutta luovat vas-

tuullisuutta. (Elkington 1997)  

 

2.2.1  Ympäristöllinen näkökulma 

Vastuullisuuden käsitteen alla olevan ympäristöllisen näkökulman avulla tutkitaan luontoon 

vaikuttavia tekijöitä. Ympärillä oleva luonto sisältää käytettävissä olevia resursseja, uusiu-

tuvia ja uusiutumattomia. Ympäristöllisessä näkökulmassa käsitellään myös esimerkiksi ve-

den laatua sekä jätettä. Vastuullisuutta voidaan parantaa esimerkiksi hankintaorganisaation 

ja toimittajien välisessä suhteessa minimoimalla hiilidioksidipäästöjä, vähentämällä energi-

ankulutusta ja parantaa hyötysuhdetta. (Slaper & Hall 2011, 5) Vastuullisen hankintatoimen 

kehittäminen kehittää ympäristöä ja sen hyödyntämistä.  

 

2.2.2  Taloudellinen näkökulma 

Taloudellinen näkökulma kattaa yrityksen tulot ja menot. Yrityksen rahan liikkuvuus kertoo 

yrityksen taloudellisesta puolesta, mutta taloudelliseen puoleen liittyy myös verot, 
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liiketoiminnan tekijät, monimuotoisuuden tekijät sekä työllisyysaste. Hankintatoimen näkö-

kulmasta yrityksen taloudellinen puoli tulee esille ostoprosessissa, jossa hankintaketjua tar-

kastellaan ja rakennetaan. (Slaper & Hall 2011, 5) Hankintatoimen kannalta oleellinen osto-

prosessin kehittäminen nostaa omistussuhteen ja vuokraussuhteen hyötyjä ja haittoja. Han-

kintatoimen ostoprosessissa voidaan harkita, ostetaanko kalustoa vai harkitaanko esimer-

kiksi leasing tuotteita. Taloudellinen vastuu on suurin ja yleisin osa-alue, joka on kaikilla 

yrityksillä tarkastelun alla. (Walker, Miemczyk, johnsen & Spencer 2012, 204).  

 

2.2.3  Sosiaalinen näkökulma  

Sosiaalinen näkökulma pitää sisällään tasa-arvon, koulutustason, terveyden, hyvinvoinnin 

sekä muut elämänlaatuun vaikuttavat asiat. Työttömyysaste, tulot työaika sekä rikokset ovat 

sosiaaliseen pääomaan vaikuttavia kohtia, jotka heijastuvat ihmisten hyvinvointiin. Sosiaa-

lisen pääoman kartoittaminen vastuullisessa hankintatoimessa on esimerkiksi lapsityövoi-

man estäminen. Lapsityövoiman välttäminen ja sen jättäminen pois hankintaketjusta lisää 

sosiaalista pääomaa yritykselle. Hankintaketjun vastuullisuuden kartoittaminen sosiaalisesti 

parantaa yrityksen eettisyyttä. (Slaper & Hall 2011, 5) 

 

2.3   Vastuullisen yrityksen toimenpiteet 

Hankintaketjujen sisältäessä suuria määriä toimittajia vastuullisuuden valvominen vaikeu-

tuu. Yritysten ulkoistaessa toimintojaan yritys sisällyttää hankintaketjuunsa monen eri yri-

tyksen arvoja, jotka eivät aina esiinny selvästi kuluttajille. Eri toimijoiden ratkaisut eivät 

välttämättä tule esille edes ostajayritykselle. Yrityksen kontrolli ja resurssi ei riitä valvomaan 

laajojen toimitusketjujen toimijoiden toimenpiteitä. (Grant, Trautrims & Wong 2013, 128–

129)  

Vastuullisen hankintatoimen tekijät voidaan jakaa kahteen joukkoon; sisäisiin ja ulkoisiin. 

Nämä kaksi ryhmää sisältävät seikkoja, joiden avulla voidaan tarkastella vastuullisuuden 

toteutumista hankintatoimessa. Sisäiseen joukkoon sisältyy yrityksen johdon omistautumi-

nen ja kulujen tiivistäminen jätehuollon parantamisella. Ulkoisia painavia syitä ovat 
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kilpailuedun säilyttäminen, asiakkaiden antama paine yritykselle sekä alueellinen säännös-

tely ja lainsäädäntö. (Grant, Trautrims & Wong 2013, 128–129) 

 

Vastuullisen yrityksen etsiessä toimittajia hankintaketjuihinsa paneutuu yritys toimittajien 

etsimiseen markkinoilta. Markkinoiden analysointi antaa tietoa mitä tuotteita ja palveluita 

on saatavilla. Potentiaalisten toimittajien valinta perustuu yrityksen kriteereihin. Jokaisella 

liiketoiminnan alalla on sinne sopivat kriteerit. Vastuullisen yrityksen valitsevassa omia kri-

teerejään toimittajavalintaan he ottavat myös huomioon tulevan toimittajan arvioinnin. Tämä 

toimittajan arviointi suoritetaan yrityksen samoilla vastuullisuuden kriteereillä. (Sollish F & 

Semanik J., 2011, 101) 

 

Toimittajavalinta on prosessi, joka pitää sisällään erilaisia vaiheita. Ensimmäisenä vaiheena 

asetetaan yrityksen tarpeet. Tarpeista pystytään muodostamaan esivalintakriteerit. Kun esi-

valintakriteerit ovat muodostettu niillä kartoitetaan potentiaaliset toimittajat. Potentiaalisilla 

toimittajilla tarkoitetaan toimittajia, kenellä olisi mahdollisuus toimittaa tuote tai palvelu. 

Seuraavassa vaiheessa lähetetään tiedonkeruu- tai alustava tarjouspyyntö. Näiden tietojen 

perusteella voidaan valita potentiaaliset toimittajat, kenelle lähetetään tarjouspyynnöt. (Nie-

minen S. 2016) 
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Kuvio 2. Toimittajan valinta 

 

Toimittajavalinta suoritetaan mieltein poikkeuksetta jokaisessa valintaprosessissa. Toimitta-

javalinnalla voidaan kartoittaa toimittajien epärehellisyyttä ja sitä kautta toimittajariskejä. 

Toimittajavalinta on prosessi missä vertaillaan ja tutkitaan toimittajia sekä niiden tarjouksia. 

Arviointeja on erilaisia ja eri laajuisia. Mitä monipuolisempi tarkastus, sitä paremmin tar-

kastus kattaa riskien poissulkemisen. Mitä arvokkaampi, suurempi, pitkäkestoisempi yhteis-

työ ja riskialttiimpi, sitä monipuolisemman arvioinnin tärkeys kasvaa. Arvioinnin tarve kas-

vaa riskien minimoimiseksi. Riskejä minimoidessa, saavutetaan mahdollisimman tehokas-

hyötysuhde yhteistyön osapuolille. Arviointia voidaan laajentaa henkilökohtaiseen arvioin-

tiin, kun etsitään pitkäkestoista yhteistyösuhdetta. Henkilökohtaiset arvioinnit selvittävät sy-

vempiä asioita mahdollisesta yhteistyöyrityksestä, kuten yleistä motivaatiota sekä toiminta-

kulttuuria. Yhteistyön kehittämiseen suositellaan visualisoimaan yrityksen tehokkuutta ja 

kykyjä. Visualisoimalla saadaan havainnollistettua yrityksen tilannetta. (Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2008) 

 

Toimittajien kumppanuussuhteilla voidaan lisätä yritysten tehokkuutta, kasvattaa tuotta-

vuutta sekä ulkoistaa toimintoja, jotka eivät ole yrityksen ydinosaamista. Liiketoiminnan 
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suhdekäsite on käytössä suhdemarkkinoinnista, jossa pyritään välttelemään yksitellen myyn-

tiä. Toimittajan kanssa halutaan tehdä mahdollisimman pitkäaikainen ja luotettava yhteis-

työsuhde. Tällainen suhde lisää esimerkiksi toimitusvarmuutta. Pitkäaikaiset toimittajasuh-

teet ovat hyödyllisiä myös toimittajille, koska heillä on varma menekki tuotteelleen tai pal-

velulleen. Voidaan siis sanoa, että molemmat osapuolet saavuttavat hyötyä, jota he eivät 

voisi saavuttaa yksin. Molemmat osapuolet kokevat hyvässä yhteistyösuhteessa voittoja. 

(Menterz, Min & Zacharia 2000) 

 

Vahvassa yhteistyösuhteessa molemmilla osapuolilla on vaadittu olevan toistensa luottamus. 

Osapuolten täytyy olla toisilleen rehellisiä sekä oikeudenmukaisia. Onnistumiset liiketoi-

minnassa, kuten myynnissä tai kannattavuudessa lujittaa yhteistyötä. Näitä ehtoja täyttä-

mällä voidaan luoda yhteistyösuhde, joka luo osapuolilleen kilpailuetua. (Lysons & Farring-

ton, 2006, 223–224) 

 

Vastuullisen yrityksen toimenpiteet vastuullisuuden edistämiseksi eivät ole verrannollisia 

yrityksen markkina-alaan tai sen kokoon. Jokainen yritys kuka haluaa parantaa kilpailuky-

kyään vastuullisuuden lisäämisellä, mutta se vaatii sitoutumista vastuullisuuden takaa-

miseksi. Sitoutumalla vastuullisuuteen parataan liiketoiminnan laatua. Näin vastuullisuuden 

sisällyttäminen liiketoimintastrategiaan parantaa yrityksen kilpailukykyä. (Ritvanen V. In-

kiläinen A. Bell A. Santala J. 2011, 159) 

 

2.4  Toimitusriski 

Toimitusriski on osa hankintatoimea. Toimitusriski liittyy tavaran ostohetkestä sen saami-

seen hyödyntämissijaintiin. Toimitusriski kohdistuu tuotteelle kuljetushetkellä. Toimitusris-

kin hallintaan käytetään toimituslausekkeita (incoterms). Toimituslausekkeet määrittävät 

vastuun siirtymisen tuotteen kuljetuksessa. Toimitusriskiin sisältyy taloudellinen vahinko. 

(Melin 2011, 180–181) Alla havainnollistava kuva toimitusriskeistä: 
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Kuvio 3. Toimitusriskien hallinta 

 

2.4.1  Saatavuusriskit 

Saatavuusriski ilmenee yritykselle, jos yrityksen tuote tai palvelun saatavuus heikkenee. Täl-

löin yritys ei pysty tarjoamaan tuotettaan tai palveluaan markkinoille. Saatavuuden hallintaa 

voidaan parantaa viiveettömällä informaationkululla sekä täsmällisyydellä. Yrityksen han-

kintatoimen toimenpiteet ovat reaaliajassa saatavuuteen verrattaessa. Toimittajien aktiivinen 

informaation vaihto ostajayrityksen kanssa. (Alonso, Gregory, Field & Kirchain 2007) 

 

2.4.2  Hintariski 

Hintariski on riski, jolla on suuri vaikutus yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja katteisiin.  

Esimerkiksi monopolin tapaisissa tilanteissa yhteistyökumppani voi vaatia todella korkeaa 

hintaa tuotteesta, koska sitä on yrityksen vain saatava. Hintariskissä kartoitetaan tuotteen 

hinta elinkaariajatusmallin mukaan, eikä keskitytä vain ostohintaan. Ostohintaan keskitty-

minen voi antaa virheellisen kuvan tuotteen kokonaiskustannuksista ja siten aiheuttaa nega-

tiivisia vaikutuksia yrityksen talouteen. Pitkä kumppanuussuhde koetaan hyödylliseksi hin-

tariskin ehkäisyssä, koska yhteistyössä voidaan alentaa kokonaiskustannuksia. 

 

Yrityksen kustannukset voivat nousta korkeiksi. Yrityksessä onkin tärkeää hallinnoida ku-

lujen nousua. Indeksiin sitominen tarkoittaa ulkoisten hintariskiä aiheuttavien tekijöiden si-

tomista tuotteen/palvelun hintaan, joka ostetaan. Hintariski on suuri tekijä kuluissa ja siksi 

                              Toimitusriskien hallinta 

     Laaturiski    Hintariski Toimitusvar-

muus 

Vastuullisuus Saatavuus 
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onkin tärkeää solmia hintoja indeksiin. Indeksiin solminen alentaa hinnannousua. Indeksin 

solmiminen perustuu esimerkiksi työ- ja raaka-ainekustannuksiin. Pitkissä yhteistyösuh-

teissa voidaan vaikuttaa hintoihin alentavasti. (Van Weelen 2014, 36) 

 

2.4.3  Toimitusvarmuus 

Toimitusvarmuus on haaste, joka voi pahimmassa tapauksessa pysäyttää organisaation toi-

minnan. Yritys tarvitsee toimitusvarman yhteystyökumppanin minimoidakseen negatiiviset 

vaikutukset. Ennaltaehkäisevänä strategiana voidaan käyttää kaksoishankinta strategiaa. 

Kaksoishankintastrategiassa hankintatoimen tuote hankitaan kahdelta eri toimittajalta. Kah-

delta toimittajalta hankkiessa luodaan toimitusvarmuutta tuplaten. (Tomli 2006) 

 

Toimitusvarmuuden varmistamiseksi usein myös tehdään muitakin keinoja kuin kaksoishan-

kinta strategia. Muita keinoja voi olla esimerkiksi erilaiset vakuutukset. Vakuutuksilla voi-

daan kattaa toimituksen keskeytymisen vahinkoja. Varmuuden lisäämiseksi laajat varastot 

mahdollisuuksien mukaan tuovat turvaa organisaation toiminnalle. Pitkäjänteinen suunnit-

telu yrityksen toiminnasta ja hankinnoista ovat tärkeitä. (Dong & Tomlin 2012) 

 

2.4.4  Vastuullisuusriski 

 Vastuullisuusriski on toimitusriskeistä niin taloudellista kuin imagollista haittaa. Vastuulli-

suusriski tapahtuu, kun yritys jää kiinni vastuuttomasti käyttäytymisestä. Vastuullisuusriski 

kasvaa, kun suuret toimijoita on useita esimerkiksi hankintaketjussa. Toimitusketjun eri vai-

heiden toimijoiden toimintatavat voivatkin jäädä pimentoon todellisuudessa ja ostajayritys 

voi olla tietämätön niistä. Vastuullisuusriskejä pitää hallita sidosryhmien vaatiessa. Sidos-

ryhmiksi luokitellaan toimittajat, asiakkaat, kilpailijat, valtio sekä omistajat. Vastuullisuu-

den riskit voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen liiketoimintaan, ympäristölliseen sekä sosi-

aaliseen. Liiketoimintariskejä voi olla esimerkiksi korruptio. Sosiaalisia riskejä voi olla esi-

merkiksi lapsityövoima, joka onkin ongelma vieläkin. Ympäristöriskejä voi olla esimerkiksi 

suuret päästöt. Päästöt ovat vastuullisuusriski, jota jatkuvasti kiristetään ja organisaatioiden 
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pitää pystyä pysyä ajan hermolla uudistuksien perässä. (Hofmann, Busse, Bide & Henke 

2014) 

 

2.4.5  Laaturiski 

Toimitusriskien luettelosta löytyy laaturiski. Laaturiskiä voidaan hallita pitkäaikaisissa yh-

teistyösuhteissa hyvin. Pitkäkestoisessa yhteistyösuhteessa kommunikaatio on yksityiskoh-

taisempaa, intensiivisempää sekä myös selkeämpää. Näin ollen pitkäaikaisissa yhteistyösuh-

teissa on stressittömämpää ja vaivattomampaa hyödykkeen ja prosessin muutostyö. Pitkäai-

kaisilla yhteistyösuhteilla voidaan ehkäistä laaturiskiä sopimalla toimittajan kanssa halutusta 

vaatimustasosta. (Hallikas, Virolainen, Pulkkinen & Tuominen 2002) 

 

2.5 Code of conduct 

Code of conduct on eettinen ohjeistusdokumentti. Code of conduct on sopimus tavaran tai 

palvelun ostajan ja toimittajan välillä. Code of conductissa toimittaja sitoutuu noudattamaan 

käytänteitä, jotka on sovittu yhdessä ostajayrityksen kanssa. Code of conductin sisältö vaih-

telee. Vaihtelevuus selittyy eri yritysten erilaisilla eettisillä käytännöillä. Code of conduc-

tissa voidaan myös määritellä asianomaiset sidosryhmät. Monitorointitavoista ja toteutuk-

sista voidaan sopia code of coduct sopimuksessa. (Zakaria, Garanca & Sobeih 2012, 227) 

 

Code of conductin luoma sopimus asiakkaan (ostajayrityksen) ja toimittajan välille luo toi-

mintatapoja ja arvoja. Nämä sopimuksessa sovitut asiat eivät niinkään kohdistu tuotteisiin 

vaan käytäntöihin ja toimiin. Toki tuotteiden pitää noudattaa code of conductin arvoja ja 

eettisiä arvoja. (Boyd, Spekman, Kamauff & Werhane 2007, 343) 
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3  Kohdeyritysten vastuullisuuden toimenpiteet 

Kohdeyritys A on globaali pikaruokaravintolaketju. Tämä ketju on ollut toiminnassa jo 

useita vuosikymmeniä ja onkin niittänyt itselleen vahvan brändin ja aseman ravintola-alalla. 

Yrityksellä on useita toimipisteitä ympäri maailmaa ja näin tunnettu globaalisti. Yrityksellä 

on lähtökohtaisesti aina samat tuotteet saatavilla. Vaikkakin lähtökohtaisesti tuotevalikoima 

pysyy samanlaisena (maakohtaisia eroja) on valikoimassa vaihtuvia tuotteita ja ne ovat sa-

tunnaisesti lihatuotteita. Yritystoiminnassa kannatetaan nopeaa ja edullista ravintoa, joka on 

helposti saatavilla. Yritystoiminta toimii franchising toiminnalla useassa eri maassa ja man-

tereella. Yritys valmisti ennen pikaruokalan suosituimpia tuotteita valmiiksi ja näin pystyi 

suoraan antamaan ne asiakkaalle tilatessa (poissulkien erikoisruokavaliotilaukset), mutta on 

siirtynyt valmistamaan tuotteita tilauksesta esimerkiksi niiden tuoreuden takia. Yritys on lis-

tautunut pörssiyhtiö. Kohdeyrityksellä A haastattelu suoritettiin puhelimitse.  

 

Kohdeyritys A:n hankintatoimessa työskentelee hankintatoimen ammattilaisia. Hankintatoi-

men ammattilaiset varmistavat hankintatoimen ammattimaisen toteutuksen. Yrityksen han-

kintatoimessa työskentelee laatuun ja turvallisuuteen erikoistuneita henkilöitä. Hankintatoi-

messa työskentelevät henkilöt omaavat elintarvikealan koulutuksen ja taustan. Suomen 

osalta hankintatoimi toimii Pohjoismaisella tasolla yhteistyössä globaalin hankintaketjun 

henkilöstön kanssa. Kohdeyritys A:n hankintatoimi varmistaakin laadukkaan tuloksen.  

 

Kohdeyritys B on myös globaali pikaruokaravintolaketju. Tällä brändillä on myös pitkä 

kokemus toiminnasta. Kuitenkin kohdeyritys B ei ole niittänyt itselleen niin vahvaa brändiä 

(varsinkaan Suomessa) kuin kohdeyritys A. Kohdeyritys B on kuitenkin levittäytynyt tällä 

hetkellä yhtä laajasti kuin kohdeyritys A, vaikkakin brändinä kohdeyritys A on vahvempi. 

Kohdeyritys B yrittää houkuttelee asiakkaita ruuan valmistustavalla sekä tuoreudella. Ruuan 

tarjoaminen nopealla aikataululla ja juuri asiakasta varten tehtynä on ollut kohdeyritys B:n 

vahvuus. Yritys kokoaa tuotteensa tuoreista raaka-aineista ja asiakkaan pyynnöstä.  
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3.1 Vastuullisuuden toimenpiteet kohdeyritysten hankintatoimessa 

Vastuullisuuden toimenpiteet kohdeyritysten hankintatoimessa käydään tässä osiossa läpi. 

Nämä erinäiset toimenpiteet varmistavat vastuullisuuden toteutumisen kohdeyritysten han-

kintatoimessa. Toimenpiteet vaikuttavat koko hankintaketjussa. Vastuullisen yrityksen toi-

mintatapojen teoriaa sovelletaan tässä empirian osiossa. Teoriaosuudella pyritään tukemaan 

empiriaosuutta ja näin lukijan on helpompi omaksua tietoa. Empiriaosuudessa on kerrottu 

lihan hankintatoimen haasteista sekä vaatimuksista. 

 

3.1  Code of conduct 

Kohdeyritykset A sekä B hyödyntävät vastuullisessa hankintatoimessa code of conduct so-

pimusta, jolla he varmistavat heidän eettisten periaatteiden toteutumisen. Kohdeyritys A:n 

code of conductisssa käsitellään ihmisoikeuksia, työympäristöä, ympäristön huomiointi ja 

bisnesstrategiaa. Heidän bisneksensä rakentuu eettisyyden, luottamuksen ja totuudenmukai-

suuden arvoista. Kohdeyritys B antaa code of conductissaan arvomaailmansa, jonka mukaan 

tekevät liiketoimintaansa ja kehittävät vastuullista hankintatoimeaan. Code of conduct:in ar-

vot kuvastavat Kohdeyritys A:n ja B:n arvomaailmaa. 

 

Kohdeyritys A asettaa arvomaailmassaan asiakkaat ensin. Asiakkaat huomioidaan kaikessa 

toiminnassa ja heidät pyritään laittamaan etusijalle. Asiakaslähtöisyys on yritykselle tärkeää 

ja he haluavat kuunnella heidän mielipiteitään ja kehittää omaa toimintaansa niiden pohjalta. 

Työntekijöiden sitoutuminen on yritykselle tärkeää. Sitoutumisella voidaan luoda työyhtei-

söä mikä on luotettava sekä tehokas. Vahvalla työyhteisöllä luodaan uskoa yritysstrategiaan 

ja tuottavuuteen. Yrityksen toiminta tapahtuu eettisiä periaatteita noudattaen ja tuottaen tu-

losta. Kuitenkin yritys pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa ja kehittyykin jatkuvasti. 

 

Yrityksen code of conductiin sisällytetään laajasti yrityksen arvoja. Yritys vaatii ihmisoi-

keuksien noudattamista. Ihmisoikeudet, jotka ovat säädetty ”The United Universal 
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Declarition of Human Rights”. Yritys vaatii myös kunnioitusta toimittajilta heidän yhteis-

työkumppanivalintojansa kohtaan. Yritys haluaa, että heidän tekemiään linjauksia arvoste-

taan ja ei kyseenalaisteta. Yritykselle on tärkeää, että jokaisessa heidän yhteistyökumppa-

ninsa työpisteessä työskentelee ainoastaan työntekijöitä, joilla on laillinen oikeus työskente-

lyyn. Yritys vaatii myös, ettei kukaan käytä minkäänlaista pakkotyötä kuten orjatyövoimaa. 

Työntekijöille vaaditaan myös täyttä normaalia työskentelytilaa missä ei ole minkäänlaista 

häirintää. Työntekijöille tulee tarjota vähintään yksi vapaapäivä viikosta. Jokainen ylityö-

tunti tulisi olla vapaaehtoista. Jos paikallinen laki sallii niin työntekijä voi työskennellä va-

paapäivän vapaaehtoisesti, jos toinen vapaapäivä on seuraavan viikon aikana. Työntekijä ei 

saa ikinä tehdä yli 21 päivää putkeen töitä ilman vapaapäiviä. Alle 14-vuotiasta ei saisi 

päästä tekemään minkäänlaista työtä tuottajille. Jokaisen toimittajan on huolehdittava, että 

työntekijät saavat lainmääräisen palkan kaikkine lisineen. Jokaisen työntekijän tulisi saada 

hätätilanteeseen koulutus ja ohjeistus. Toimittajilla on myös vastuu huolehtia turvallisesta 

työympäristöstä. 

 

Kohdeyritys A vaatii yhteistyökumppaneiltaan minimaalisia negatiivisia vaikutuksia ympä-

ristölle. Ympäristön etua tulee ajatella kehityksessä ja toimia ympäristön eduksi. Jokaisen 

toimittajan vastuulla on noudattaa toiminta-alueensa lakeja ja normeja. Toimijoiden ei 

myöskään tule osallistua minkäänlaiseen väkivaltaiseen tai epämoraaliseen toimintaan. Koh-

deyritys A vaatii code of conductin noudattamista jokaisessa tilanteessa. Toimittajien lähet-

täessä tavaraa tulee heidän huolehtia kaikista vaadituista asiakirjoista. Kaikki asiakirjat ja 

tiedot, joita kohdeyritys luovuttaa yhteistyökumppaneille tulee pitää yksityisenä tietona, jos 

se on määritelty salassa pidettäväksi.  

 

Kohdeyritys A vaatii työilmapiirin vuoksi kerättäväksi kyselyitä työympäristöstä. Kyselyt 

toteutettaisiin niin nimettömästi, mutta myös nimellisesti tarvittaessa. Jokainen työntekijä 

on vastuussa toiminnastaan. Toiminnastaan vastataan lain mukaisin rangaistuksin. Kun yh-

teistyökumppani hyväksyy code of conductin pystyy he toimimaan kohdeyritys A:n kanssa. 

 

Kohdeyritys A vaatii myös kaikkien yhteistyökumppanien osallistumista työnantajavastuu-

ohjelmaan (SWA). SWA ohjelmaan kuuluu esimerkiksi vuosittainen itsearviointi sekä 
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kolmannen osapuolen auditointeja. Työnantajavastuu ohjelmalla varmistetaan hankintaket-

juun osallistuvien oikeudenmukaisuus. 

 

Kohdeyritys B käsittelee code of conductissa laajasti vastuullisuuttaan ja eettisyyttään. Code 

of condcutissa työntekijät eivät saa kohdata ikinä minkäänlaista pakkotyötä. Pakkotyö tai 

esimerkiksi lapsityövoima on kielletty ja näin suojellaan ihmisoikeuksia. Kaikenlainen työ-

paikka syrjintä tai ahdistelu (fyysinen tai sanallinen) on kielletty. Palkkaus perustuu päte-

vyyteen, suorituskykyyn, taitoihin ja kokemukseen. Kohdeyritys B haluaa myös tarjota ete-

nemismahdollisuuksia mahdollisuuksien mukaan. On tärkeää tarjota turvallinen, terveelli-

nen sekä mahdollisimman tapaturmaton työpaikka. 

 

Kohdeyritys B käyttää SIP-merkintää toiminnassaan mikä merkitsee laatua ja arvoa kulutta-

jille. SIP-merkinnällä kertoaan, että yritys on hyväksynyt tuotteet ja palvelut. Kohdeyritys B 

käyttää FCPA laissa asetettuja toimintanormeja. Nämä toimintanormit ovat korruptionvält-

tämistä varten. Yritys on vastaan kaikkia rahanpesu rikkomuksia. Yhteistyökumppanit sekä 

työntekijät eivät saa vastaanottaa mitään lahjontaa, joka voisi olla yritys vaikuttaa sopimat-

tomasti toimintaan. Kohdeyritys B toivoo, ettei yhteistyökumppanit anna lahjoja heille, 

koska tietyissä tilanteissa se voi vaikuttaa lahjonnalta vaikkakaan näin ei olisi. Myöskään 

kohdeyritys B ei halua itse antaa lahjoja muuten kuin vahvan harkinnan alla. Annettavien 

lahjojen maksimi arvo ei saa ylittää 100 euroa ja niiden pitää olla paikallisten tapojen ja 

käytäntöjen mukaisia. 

 

Kohdeyritys B vaatii code of conductissaan, ettei toimittajat hyödynnä yhteistyösuhteiden 

laatimisessa esimerkiksi perheenjäsenen tai puolison kautta saatavia hyötyjä. Tällöin liike-

toimintaa käydään rehellisin periaattein ja vahvistetaan eettisyyttä. Kohdeyritys B vaatii yk-

sityisen sekä tietosuojan kunnioittamista. Yritys tukee kaikkia toimipisteitään ja toteuttaa 

hankintatoimea kestävällä tavalla aina kun se on mahdollista. Kestävät hankintakäytännöt 

muuttavat toimitusketjua virtaviivaisemmaksi. Tämä auttaa vähentämään energian ja veden 

käyttöä. Näin voidaan suojella ympäristöä. Ympäristöä kohdellaan mahdollisimman hyvin, 

esimerkiksi kierrätyksen sekä haitallisten aineiden oikean hävittämisen avulla. 
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Kohdeyritys B vaatii code of conductissaan täydellistä ja tarkkaa työaikakirjanpitoa. Työai-

kakirjanpidosta on pidettä erittäin tarkkaa kirjaa ja liiketoimintatiedoista myös. Liiketoimin-

tatiedot tulee kirjata ja raportoida asianmukaisesti. Liikekumppanit eivät saa julkaista medi-

alle yksityisiä tietoja ilman kohdeyritys B:n kirjallista lupaa. Kohdeyritys B velvoittaa code 

of conductissaan ilmiantamiseen. Jos toiminnassa havaitaan käytöstä, joka rikkoo esimer-

kiksi eettisiä käytäntöjä. Tällaisesta rikkomuksista kehotetaan työskentelemään sisäisten yri-

tyskontaktien kanssa mahdollisuuksien mukaan, muutoin ulkoisten. Ongelma pyritään rat-

kaisemaan mahdollisimman nopeasti. 

 

3.2  Toimittajayhteistyö 

Haastattelussa käytiin läpi kohdeyrityksen A toimittajayhteistyötä. Kohdeyritys A:n ollessa 

globaali toimija on sen lihan hankintaketjun yhteistyökumppani määrä pieni. Pienen yhteis-

työkumppanimäärän ansiosta yritys voi luoda intensiivisempiä yhteistyösuhteita. Lihan han-

kintaketjuun kuuluu vain muutama toimija. Toimijoiden pieni lukumäärä antaa lihatuotteille 

selvän kulkureitin. Lihatuotteissa on haluttu suosia samaa toimijaa. Toimijan sitoutuminen 

antaa lisää varmuutta toimitusketjuun. Lyhyellä hankintaketjulla saadaan aikaan positiivisia 

vaikutuksia, jotka hyödyttävät yhtiötä sekä antavat myös toimitusketjun osille tulosta. Haas-

tattelussa aineistoa tutkimukseen antoi yrityksen laatuvastaava (Quality Assurance Mana-

ger). 

 

Kohdeyritys A:n hankintaketjun ollessa suoraviivainen, helpottaa se laadun valvomista. Li-

hatuotteissa käytettävät pihvit hankitaan suoraan pihvinvalmistajalta, joka hankkii raaka-ai-

neet (lihan) suoraan integroidulta teurastamoleikkaamolta. Tähän integroituun teurastamo-

leikkaamoon naudat saapuvat suoraan maatiloilta. Kohdeyritys on linjannut, ettei tukkureita 

tai välittäjiä ei ole tarve käyttää, jotta voidaan varmistaa tuotteiden laatu.  

 

Kohdeyritys B:n ollessa globaalitoimija ja sen lihanhankintaketjun yhteistyökumppanit ovat 

hieman epäselvät. Liha välitetään Helsingistä yhteistyökumppanilta kaikkiin Suomen ravin-

toloihin. Kohdeyritys B edellyttää vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneiltaan. 
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Kohdeyritys B:n keskitetty hankintaorganisaatio luo tärkeimmät tavara- ja palvelusopimuk-

set.  Yhteistyökumppanin täytyy hyväksyä kohdeyritys B:n vastaaviin vastuullisiin käytän-

töihin, joita kohdeyritys B itse noudattaa. Kohdeyritys B liittää heidän eettiset periaatteensa 

tärkeimpien yhteistyökumppanien sopimuksiin. 

 

Kohdeyritys B:n valitsimessa yhteistyökumppaneita he kiinnittävät huomiota miten mahdol-

listen yhteistyökumppanien toiminnassa on näkynyt vastuullisuus. Vastuullisuus, jota huo-

mioidaan käsittää esimerkiksi sosiaalisen vastuun, eläinten hyvinvoinnin, ympäristön ja 

muut vastuullisen liiketoiminnan osa-alueet. 

 

Kohdeyritys B odottaa tärkeimmiltä yhteistyökumppaneiltaan vuotuista vastuullisuusraport-

tia. Vastuullisuusraportissa yhteistyökumppanit analysoivat heidän toimintaansa niin ympä-

ristö- kuin vastuullisuusnäkökulmista. Vastuullisuusraporteissa käytetään kansainvälisiä 

standardeja. Tärkeimpiin yhteistyökumppanien sopimuksiin liitetään kopiot yrityksen laatu- 

sekä ympäristösertifikaateista sekä vastuullisuusraportoinnista. 

 

Hankintaketjun läpinäkyvyys 

 

Kohdeyritys A:n hankintaketjut ovat täysin läpinäkyviä. Yritys on linjannut läpinäkyvyyden 

kriteerikseen ja vaatiikin sitä kaikilta yhteistyökumppaneiltaan. Kohdeyritys A myös valvoo 

läpinäkyvyyttä vaatimalla, että tuotteet tulevat vain heidän hyväksymiltään teurastamoilta ja 

lihaleikkaamoilta. Hankintaketjun läpinäkyvyyden perusta on tiivis ja pitkäkestoinen kump-

panuussuhde. Tiivis kumppanuussuhde on edellytys läpinäkyvyydelle. Tiivis kumppanuus-

suhde tuo hankintaketjun läpinäkyvyyden avulla yritykselle vastuullista pääomaa. 

 

Kohdeyritys B:n hankintatoimi on läpinäkyvää, avointa ja rehellistä. Luotettavat yhteystyö-

kumppanit mahdollistavat läpinäkyvyyden toiminnalle. Viestintä yhteistyökumppanien ja 

sidosryhmien välillä kohdeyritys B:n markkinointikanavissa annetut tiedot esimerkiksi liha-

tuotteista pitävät paikkansa. Harhaanjohtava tai totuudenvastainen tieto hankintatoimessa on 
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ehdottomasti kielletty. Yritys välittää aina vain todenmukaista tietoa. Tieto on avointa ja 

läpinäkyvää. Tällainen tiedon välitys luo läpinäkyvyyttä hankintaketjuun. Luottamukselli-

sen tiedon rajoitus on mahdollista joissakin tilanteissa kilpailulähtökohtien vuoksi. 

 

Toimittajien välinen yhteistyö 

 

Haastattelun teemasta selkeästi korostuu se, että toimitusketjun jäsenien toiminta heijastuu 

yrityksen vastuullisuuteen. Yrityksen vastuullisuuden toimenpiteet linkittyvät siis selvästi 

yrityksen kokonaiskuvaan vastuullisuudesta. Molemmat yrityksistä ovat suuria globaaleja 

yrityksiä. Yritysten ollessa suuria niiden toimitusketjut laajenevat ja vastuullisuuden ylläpi-

täminen ja valvominen vaikeutuu. Toimijoiden valvomisen vaikeutuessa yrityksien on laa-

jennettava toimiaan hankintaketjun vastuullisen säilyttämiseksi. Informaationkulku toimi-

joiden välillä on elintärkeää vastuullisuuden toteutumiselle sekä tuottavuuden että tehokkuu-

den maksimoimiseksi. 

 

Eettiset periaatteet 

 

Kohdeyritys A:n eettiset periaatteet lihantuotannossa mukailevat yrityksen yleisiä eettisiä 

periaatteita. Kestävä kehitys onkin yrityksen yksi tavoitteista ja yritys pyrkii toteuttamaan 

vastuullista hankintatoimea niin ympäristön, ihmisen ja taloudellisen näkökulman puitteissa. 

Kohdeyrityksen A toiminta perustuu laadittujen pelisääntöjen noudattamiseen. Nämä peli-

säännöt mukailevat yleisiä normeja ja huomioi erityisesti luontoa. Luontoa pyritään säästä-

mään mahdollisimman paljon.   

 

Kohdeyritys A kertoo valvovansa lihan laatua ravintolakohtaisesti. Ravintoloihin lihan saa-

puessa jokainen lihalaatikko kuvataan. Kuvaus suoritetaan siltä varalta, jos tilatussa tuot-

teessa sattuisi olemaan esimerkiksi laatuvirhe. Laatu varmistetaan siis säännöllisesti. 
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Kohdeyritys A linjaa toimintaansa eettisesti. Eettisyys rakentuu yrityksen code of conductin 

ympärille. Code of conductissa yritys linjaa heille tärkeät arvot. Yrityksen code of conductin 

luoman perustan ympärille rakentuu SWA:n ja eläinten hyvinvointiin liittyvien standardien 

kanssa. Kaikki kohdeyritys A:n yhteistyökumppanit noudattavat heidän asettamia arvoja. 

Arvojen noudattaminen on lähtökohta tiiviille kumppanuussuhteelle. 

 

Kohdeyritys B:n hankintatoimi lihan osalta tukee yrityksen vastuullisuuden periaatteita. Yri-

tys noudattaa lakeja, asetuksia sekä rehellisen kilpailun periaatteita. Kohdeyritys ei siis mis-

sään tapauksessa kehota toimijoitaan tai henkilöstöään toimimaan lainvastaisesti. Kohdeyri-

tys B edellyttää kaikilta yhteystyökumppaneiltaan samojen eettisten periaatteiden noudatta-

mista. Myös kaikkien sidosryhmien täytyy sitoutua noudattamaan code of conductia ja eet-

tisiä periaatteita. 

 

Kohdeyritys B:n eettisten periaatteiden mukaan ympäristöasiat ovat isossa roolissa. Liike-

toiminnassa huomioidaan suorat sekä epäsuorat ympäristövaikutukset. Suorista ja epäsuo-

rien ympäristövaikutuksien tiedostaminen on tärkeä osa eettisyyttä. Kohdeyritys B pyrkii 

jatkuvasti vähentämään toiminnassaan syntyvää ruokajätettä ja kokonaisjätettä. Jätteiden la-

jittelussa pyritään hyödyntämään kierrätystä mahdollisuuksien mukaan. Kierrätys tapahtuu 

toiminnastaan tulevista jätteistä. Kohdeyritys B pyrkii toiminnassaan energiatehokkuuteen 

sekä pienempään veden kulutukseen. Kohdeyritys B tukee ympäristötavoitteitaan hankki-

malla energiaa säästäviä laitteita sekä kannustamalla energiaa sekä vettä säästävään toimin-

taan.  Kohdeyritys B on mukana Tradekan energiatehokkuusraportissa. Kaikilta yhteystyö-

kumppaneilta vaaditaan sitoutumista näihin eettisiin periaatteisiin ja lisäksi vaaditaan täysin 

konkreettisia toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Kohdeyritys B:n eettisten periaatteiden mukaan mikään korruption muoto ei ole sallittua. 

Korruptiota ei tueta tavalla tai toisella. Kohdeyritys B:n tavoitteena on estää lahjominen kuin 

korruptiokin. Kaikki lahjominen on tuomittavaa. Yritys ei ikinä tarjoa lahjaa, joka ylittäisi 

normaalin vieraanvaraisuuden. Normaalin vieraanvaraisuuden ylittävällä lahjalla voidaan 

hakea myönteisiä päätöksiä päätöksenteossa. tällainen toiminta on täysin kiellettyä. Kohde-

yritys B linjaa, että suurin (ilman johtoryhmän jäsenen, toimitusjohtajan tai hallituksen 
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puheenjohtajan kirjallista lupaa) summa on 100 euroa. Tämä käytänne ei koske yhteystyö-

kumppanien matkakuluja järjestämiinsä tilaisuuksiin. Henkilökohtaisen edun tavoittelu ei 

ole asiaankuuluvaa. Päätöksissä edistää yhtiön etua. 

  

Toimitusriskit 

 

Kohdeyrityksen A:n toimitusketjun ollessa haastattelussa vahvasti esillä, on myös sen riskit 

huomioitava asia. Toimitusriskien vaikuttaessa laajasti yhtiön toimintaan halutaan toimitta-

jayhteistyöhön panostaa. Yhteistyö ja kumppanuus tavarantoimittajien kanssa onkin kaiken 

perusta. Laadukkaat kumppanuudet ja yhteistyösuhteet mahdollistavat mahdollisimman ly-

hyen hankintaketjun. Mahdollisimman lyhyt hankintaketju ilman ylimääräisiä välikäsiä 

(tukkurit ja välittäjät) ja ulkopuolisia auditointeja tekevät hankintaketjusta intensiivisem-

män. Kohdeyritys A:n toimipisteet käyttävät ainoastaan heidän hyväksymiä teurastamoita ja 

lihaleikkaamoja. Näin voidaan varmistaa, että tuote on sellainen kuin pitää ja saapuu luotet-

tavasti. 

 

Kohdeyritys B hankkii lihansa modernilta hankintakumppanilta. Toimitusriskien välttä-

miseksi kohdeyritys B on luonut kumppanuussuhteen luotettavan suomalaisen toimittajan 

kanssa. Luotettava kumppanuussuhde luo perustan toimitusriksien ehkäisemiseksi. Toimi-

tusriskejä ehkäisee lojaali kumppanuussuhde. Toimitushäiriöitä yritetään ehkäistä riittävällä 

tavaran varastoinnilla, jottei tulisi puutteita tuotteisiin. 

 

Tuotantomaiden rajaus 

 

Kohdeyritys A:n valitsema tuotantomaiden rajaus koostuu useista eri kriteereistä. Tuotanto-

maiden rajaamiseen osoittautuu olennaiseksi kriteeriksi pitkäaikaisten toimittajakumppa-

nien kanssa laadittujen kriteerien perusteella. Kriteerejä ovat mm. Lihan saatavuuden, laa-

dun ja toimitusvarmuuden peruste. Lihan heikko saatavuus voisi vaarantaa kohdeyritys A:n 

toimintaa liikaa, joten on oltava varmuus tavaran riittämisestä. Myös olennaista tavarassa on 
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laatu. Laadun täytyy olla kriteerien täyttämää (esimerkiksi sertifikaattien). Laadun on oltava 

tasaista, koska yrityksellä A on tietty konsepti tuotteillensa, eivätkä ne saisi juurikaan poi-

keta kaudellisesti. Tuotteiden kokonaisuuden kannalta liha on yksi suurimpia maku ja koos-

tumustekijöitä. 

 

Kohdeyritys B tuo lihansa Länsi-Euroopasta.  Kohdeyritys B on tuonut ennen tuotteitaan 

esimerkiksi Thaimaasta. Kuitenkin tuotantomaiden rajaus on asettautunut niin, ettei Euroo-

pan ulkopuolelta voida tuoda enää lihatuotteita. Kohdeyritys pyrkii hankkimaan lihatuot-

teensa mahdollisimman tehokkaasti taloudellisen näkökulman puolesta. Kohdeyrityksen kri-

teereinä ovat Euroopan Unionin vaatimat määräykset lihan laadulle. Lihaa ei hankita Euroo-

pan Unionin ulkopuolelta. Kohdeyritys B on hankkinut ennen lihatuotteitansa Thaimaasta, 

mutta se on jouduttu keskeyttämään. 

 

Kohdeyritys B on rajannut tuotantomaista myös taloudellisen puolen perusteella. Taloudel-

linen ajattelu on perusteltua, koska kohdeyritys B on halunnut priorisoida hankintamenojaan. 

Priorisoimalla taloudellista puolta hankitaan tuotteita Länsi-Euroopasta. Tuotteiden hankin-

tamenot kasvaisivat, jos tuotteet hankittaisiin suomesta. 

 

Sertifikaatit 

 

Sertifikaatit ovat yrityksille tapa varmistaa vastuullisuutta hankintatoimessa. Sertifikaatteja 

suositaan lihatuotteissa. Lihatuotteiden saadessaan sertifioinnin voidaan luottaa tuotteen laa-

tuun ja vastuullisuuteen. Sertifikaatit tuovat myös lisäarvoa yrityksen toiminnalle. Lihan lii-

ketoiminnassa voidaan hyödyntää esimerkiksi GFSI-sertifiointia (Global Food Safety 

Iniative). GFSI-sertifioinnilla voidaan ottaa naudanlihalle elintarviketeollisuutta koskevat 

vaatimukset käyttöön ja hyödyntää tuotetta kohdeyrityksissä. Sertifikaatteja valitsevassa yri-

tyksillä on mahdollista käyttää yleisiä sertifikaatteja, kuten GFSI-sertifiointi. Yrityksillä on 

myös mahdollisuus täydentää laadun varmistamista omilla sertifikaateillaan kuten kohdeyri-

tys A tekee käyttämällä omaa SQMS sertifikaattia. 
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Sertifikaatit ovat kohdeyritys A:lle tärkeitä. Sertifikaateilla varmistetaan tuotteiden laatu. 

Laadulla tässä tapauksessa voidaan kartoittaa tuotteen laatua sekä toimijan laatua. Laadukas 

toimittaja omaa sertifikaatit ja siten voi valikoitua yhteistyökumppaniksi. Kohdeyritys A 

vaatii pihvivalmistajiltaan GFSI-sertifiointia sekä lisäksi kohdeyritys A:n omaa laatujärjes-

telmäsertifiointia (Supplier Quality Management System, SQMS.) 

 

Kohdeyritys B hyödyntää toiminnassaan sertifikaatteja. Kohdeyritys B on ottanut käytän-

töönsä, että tärkeimpiin yhteistyösopimuksiin liitetään kopiot yrityksen laatu- ja ympäris-

tösertifikaateista. Tärkeimpiin sopimuksiin liitetään myös kopio vastuullisuusraportista.  

Kohdeyritys B pyrkii varmistamaan tuotteidensa tasaisen laadun hyödyntämällä sertifikaat-

teja. 

 

3.3  Vastuullisuuden varmistamisen haasteet kohdeyrityksissä 

 

Vastuullista hankintatoimea toteutetaan kolmen vastuullisuuden ulottuvuuden osa-alueelta. 

Kohdeyritys A tunnistaa haasteiksi omassa liiketoiminnassaan lihan hankintatoimessa ilmas-

tonmuutoksen, viljelijöiden toimeentulon, vesivarojen suojelu, metsien suojelu, ruoka- ja 

pakkausjätteen vähentäminen, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ihmisoi-

keuksien kunnioittamisen kanssa. Naudanlihan kestävyysohjelmien, jotka ovat sidosryh-

mien ovat kehityskohteena. Kehitys on sopusoinnussa naudanlihan kestävyyden kanssa, 

jonka GRSB (eli Global Roundtable for Sustainable Beef) -periaatteet sekä -kriteerit luovat. 

Kohdeyritys A tekee yhteistyössä viljelijöiden, tavarantoimittajien, teollisuusryhmien, kor-

keakoulujen, kansalaisyhteiskunnan ja GRSB:n kanssa. Tällä on saatu perustettua uusia si-

dosryhmiä 10 suurimassa hankintamaassa, jotka ovat 85 %prosenttia maailmanlaajuisista 

naudanlihamääristä. Näitä ovat Yhdysvaltain (USRSB), Kanadan (CRSB), Euroopan 

(ERBS) (johon osallistuu Saksa, Ranska, Irlanti, Italia, Puola ja Iso-Britannia), Brasilian 

(GTPS), Australian (GRSB) ja Uuden-Seelannin (GRSB). 

 



27 

 

Kohdeyritys B:n vastuullisuuden varmistamisen haasteet sijoittuvat taloudellisen puolen 

kautta lihan hankintaketjuun. Jos liha tulisi Suomesta, olisi se kalliimpaa yritykselle. Talou-

dellisen puolen kautta on vastuullinen haaste, jossa yritys ei tue lähituottajia (tässä tapauk-

sessa lihantuottajia). Vastuullisuuden kehittämisen näkökulmasta lihan hyödyntäminen lä-

hempää toisi mahdollisuuden pienempiin päästöihin. Lihan tuonti Länsi-Euroopasta on vas-

tuuttomampaa kuin lähituotteiden käyttö. 

 

Molemmilla kohdeyrityksillä on vielä parantamisen varaa ekologisuudessa. Molempien 

kohdeyritysten taloudellisen painoarvon siirtäminen ekologisuuteen vähentäisi päästöjä ja 

auttaisi luontoa. Molemmat kohdeyritykset tavoittelevat voittoa, joten on ymmärrettävää 

hankkia tuotteita halvemmalla. 
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4  Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tutkielman tarkoituksena oli tutkia hankintatoimessa tapahtuvia vastuullisuutta edistäviä 

toimenpiteitä kohdeyrityksissä. Tutkielman teoriaosuudessa käytiin läpi vastuullisen han-

kintatoimen keskeisimmät käsitteet ja annettiin teoreettinen viitekehys vastuulliselle hankin-

tatoimelle. Vastuullisen hankintatoimen vastuullisuutta pohjustettiin Elkingtonin (1997) 

kolmen vastuullisuuden ulottuvuuden avulla. Tutkielmassa painottui ympäristöllinen vas-

tuullisuus. Tutkielmassa käytiin läpi kohdeyritysten tämänhetkisiä vastuullisuuden käytän-

teitä, joiden avulla varmistetaan vastuullinen hankintatoimi. Tutkielman jälkimmäisessä osi-

ossa eli empiria osiossa tutkittiin kohdeyritysten vastuullisen hankintatoimen toimenpiteitä 

sekä niiden haasteita.  

 

4.1  Tutkimuksen tulokset 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys oli: ” Mitkä ovat pikaruokaravintoloiden vastuullisuuden 

varmistamisen toimenpiteet lihan hankintaketjussa?”. Vastuullisen hankintatoimen perusta, 

eli vastuullisuuden kolme ulottuvuutta esiteltiin tutkielman teoriaosuudessa. Vastuullisuu-

den ulottuvuuksien lisäksi kerrottiin kohdeyritysten vastuullisuuden toimenpiteistä sekä han-

kintatoimen riskeistä. Tutkielman teoriaosuudessa annetaan vastuullisen hankintatoimen tar-

vittavat käsitteet. Tutkimuksen jälkimmäinen osio, eli empiria osuus osoittaa kuinka koh-

deyritykset ovat vahvistaneet vastuullisuuden toimenpiteet hankintatoimessaan. Yrityksen 

tulee ottaa huomioon vastuullisessa hankintatoimessa kaikki kolme ulottuvuutta.  

 

Kohdeyritys A toteutti vastuullisuuttaan laaja-alaisesti toimenpiteillään. Kohdeyritys A vaati 

sertifiointia tuotteilleen. Tuotteiden sertifioinnilla voidaan varmistaa lihan laatu. Yritys vaati 

yhteistyökumppaneitaan noudattamaan heidän eettisiä periaatteitansa sekä code of conduc-

tia. Yritys A toimii yhteistyössä vain heidän itse hyväksymien yhteistyökumppanien kanssa. 

Kohdeyritys B varmistaa vastuullisuuttaan vaatimalla eettisiin periaatteisiin sekä code of 

conductiin. Sitouttamalla yhteistyökumppanit omiin arvoihin kohdeyritys B luo omaa 
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vastuullisuuttaan. Tällaisella toimenpiteellä onnistutaan varmistamaan yrityksen omien ar-

vojen toteutuminen liiketoiminnassa. 

 

Tutkimuksen alatutkimuskysymyksessä ”Miten pikaruokaravintoloiden vastuullisuuden toi-

menpiteet eroavat toisistaan?” vertaillaan kohdeyritysten A ja B toimintaa. Tutkimuksessa 

selvisi, että molemmat kohdeyritykset varmistavat vastuullisuutensa lukuisilla eri käytän-

teillä. Suuressa osassa vastuullista hankintatoimea on code of conduct, jossa on laadittu yri-

tyksen eettiset käytännöt. Vastuullisuuden toimia olivat myös tuotantomaiden rajaus, serti-

fikaatit, toimittajayhteistyö, auditointi, läpinäkyvyys sekä kierrätys. Tutkimuksessa kävi 

ilmi, että liha tulee yritysten hyväksymiltä lihaleikkaamoilta kohdeyritys A:n kohdalla. Koh-

deyritys B:n kohdalla liha tulee Länsi-Euroopasta. Molemmat kohdeyritykset olivat tarkkoja 

ihmisoikeuksista, niiden ollessa vastuullisuutta edistävä toimenpide. Ihmisoikeuksien kun-

nioittaminen ja toimiminen eettisesti on yritysten toiminnassa merkittävä tekijä. Kohdeyri-

tysten suhtautuminen sosiaaliseen vastuullisuuteen on vastuullisuutta edistävä toimenpide. 

Sosiaalisen pääoman kerryttäminen on molemmille kohdeyritykselle tärkeää vastuullista 

hankintatoimea toteuttaessa. 

 

Pikaruokaravintoloiden vastuullisuudesta on niukasti tutkimustietoa. Pikaruokaravintolat il-

moittavat itse omista eettisistä käytänteistään esimerkiksi verkkosivuillaan. Tieteellisiä tut-

kimuksia kuitenkaan lähivuosilta ei ole saatavilla. Pikaruokaravintoloiden eettisyyttä tut-

kiessa ilmeni tiedon saannin olevan todella hankalaa. Hankala tiedonsaanti voi vaikuttaa tut-

kimusten pieneen lukumäärään. Aikaisempien tutkimusten puutteellisuudesta kärsii tarkkaa 

informaatiota vaativat kuluttajat. Tutkimusten suppea lukumäärä tuokin mahdollisuuden esi-

merkiksi jatkotutkimuksille. 

 

4.2  Johtopäätökset ja jatkotutkimus 

Tutkimuksen tulokset vastasivat esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksessa tulee 

esille vastuullisen lihan hankintatoimen toimintatavat. Kohdeyritysten A ja B lihan hankin-

tatoimessa nähtiin paljon yhtäläisyyksiä. Vaikka yrityksillä oli yhtäläisyyksiä, löytyi 
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hankintatoimesta myös eroavaisuuksia. Yritykset olevat molemmat maailmanlaajuisia. Yri-

tysten toiminnassa olevat yhtäläisyydet, kuten vastuullista edistävien eettisten käytänteiden 

vaadittu noudattaminen olivat odotettuja. Tutkimuksen tuloksia voidaan heijastaa lihatuot-

teista pikaruokaravintoloiden muuhunkin toimintaan, sillä heidän toimintatapansa lihatuot-

teiden kanssa on samojen periaatteiden alaisia. Molemmat kohdeyritykset toimivat omien 

vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti myös muilla osa-alueillaan.  

 

Tutkielmassa pikaruokaravintoloiden vastuullisuuden toimenpiteistä lihatuotteiden hankin-

tatoimessa selvisi, että kohdeyrityksillä (Varsinkin kohdeyritys A:lla) oli odotettua yksin-

kertaisempi lihan hankintaketju. Yksinkertaisessa ja suoraviivaisessa hankintaketjussa yh-

teistyö muuttuu intensiivisemmäksi ja kumppanuus syvenee. Uskollinen kumppanuussuhde 

koettiin hyväksi esimerkiksi toimitusvarmuuden vuoksi. Vahva kumppanuussuhde varmisti 

kohdeyrityksille tasaisen tuotteen laadun ja saatavuuden. Lyhyt ja yksinkertainen hankinta-

ketju on vastuullisuuden toimenpide, jolla kohdeyritykset pystyvät hallinnoimaan vastuulli-

suuden toteutumista. Yksinkertainen sekä lyhyt hankintaketju on tehokas toimenpide vas-

tuullisuuden edistämiseksi. 

 

Päätutkimuskysymyksessä tuotiin esille mitkä ovat vastuullisuuden toimenpiteet lihan han-

kintaketjuissa kohdeyrityksissä A ja B. Vastuullisuuden toimenpiteinä molemmat kohdeyri-

tykset vaativat toimijoita sekä sidosryhmiä sitoutumaan eettisiin käyttäneihin. Vahva luotta-

mussuhde rakentuu samojen eettisten arvojen pohjalle. Code of conductin hyväksyttäminen 

vastuullisuuden edistämiseksi toimijoilla takaa ympäristön, ihmisten sekä eläinten oikeudel-

lisen kohtelun. Vastuullisuuden kannalta code of conductin noudattaminen on avainase-

massa. Standardien ja sertifikaattien noudattaminen vastuullisessa hankintatoimessa auttaa 

varmistamaan hankitun tuotteen laadun, sekä sen vastuullisen tuottamisen. Vastuullisen han-

kintatoimen toteutumiseksi yritysten täytyy toteuttaa vastuullisuuden toimenpiteitä kaikilla 

vastuullisuuden osa-alueilla.  

 

Alatutkimuskysymyksessä esitettiin kysymys, miten kohdeyritysten A:n ja B:n vastuullisuu-

den toimenpiteet lihan hankintaketjuissa eroavat. Vastuullisuuden toimenpiteet olivat isom-

massa arvossa kohdeyritys A:n kuin kohdeyritys B:n kohdalla. Molemmat kohdeyritykset 
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loivat sosiaalista vastuullisuutta toimenpiteillään, jossa he edistävät ihmisoikeuksia. Ihmis-

oikeuksia edistetään code of conductissa sekä eettisissä käytänteissä, joiden hyväksyntä on 

vaatimus yhteistyölle. Vastuullisuuden toimenpiteiden eroavaisuudet sijoittuivat myös tuo-

tantomaihin. Kohdeyritys A rajasi lihan tuotantomaat pitkäaikaisten luotettavien kumppa-

nien perusteella. Kohdeyritys B: käyttämä liha hankitaan yhteistyökumppanilta Helsingistä, 

johon liha saapuu Länsi-Euroopasta. Eroavaisuus kohdeyritysten välillä vastuullisuuden toi-

menpiteissä on tuotantomaiden rajauksessa vastuullisempana kohdeyritys A:lla kuin kohde-

yritys B:llä. Kohdeyritys on myös tietoisempi lihan alkuperästä, sekä sen tuottamiseen käy-

tetyistä keinoista. Kohdeyritys harjoittaa vastuullisuuden toimenpiteenä tuotantomaan tark-

kaa rajausta. 

 

Jatkotutkimusten kannalta olisi mielenkiintoista tutkia mitkä vastuullisuuden toimenpiteet 

vaikuttavat eniten yrityksen hankintatoimen kokonaisvastuullisuuteen. Myös olisi mielen-

kiintoista tietää millä osa-alueella vastuullisuuden toimenpiteet vaikuttavat kuluttajien osto-

päätökseen eniten. Kuluttajatutkimus esimerkiksi ympäristötekojen tai eläinten hyvinvoin-

nin puolesta herättäisi uuden tutkimuskysymyksen jatkotutkimukseen. Vastuullisuuden ol-

lessa kasvava trendi yritysten täytyy kasvattaa omaa vastuullisuuden pääomaa, joten jatko-

tutkimukselle on tutkimusarvoa sekä syy.  
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LIITTEET 

Haastattelukysymykset 

1. Kuka olet, minkälainen asema yrityksessä ja kokemuksesi yrityksessä? 

 2. Kuinka monta toimijaa on lihan hankintaketjuissa?  

3. Minkälainen on teidän code of conduct tai eettiset käytänteet?  

4. Miten rajaatte lihan tuotantomaita?  

5. Onko Hankintaketjunne läpinäkyviä?  

6. Minkälaisia sertifikaatteja vaaditte?  

7. Minkälainen henkilöstö teillä työskentelee hankintatoimen parissa?  

8. Minkälaisia toimenpiteitä teillä on toimintaketjun yritysten vastuullisuuden valvomiseen? 

9. Mitkä ovat vastuullisuuden varmistamisen haasteet ympäristöllisessä, sosiaalisessa ja ta-

loudellisessa vastuullisuudessa?  

10. Minkälaisia ovat yhteistyökumppanienne eettiset arvot?  

11. Onko toimittajatiedot julkisia ja löytyykö ne jostakin?  

12. Minkälaisia toimenpiteitä teillä on estääksenne epäeettisyyden ja vastuuttoman toimin-

nan? 

 13. Miten ehkäisette toimitusriskejä lihan hankintatoimessa? 

 

 


