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Tässä kandidaatintyössä esitellään kestävään kehitykseen, yritysten sosiaaliseen 

vastuuseen sekä sopimusvalmistukseen liittyvää teoriaa ja sovelletaan sitä tämän jälkeen 

case -yritys Niken toiminnan tutkimiseen ja arviointiin. Työn tavoitteena on muodostaa 

selkeä kuva Niken toiminnasta yritysvastuullisuuden sekä kestävän kehityksen hyväksi 

ja esitellä aihealueeseen liittyvä teoria sekä käsitteet. Työn avulla pyritään tekemään 

myös jonkinasteisia yleistyksiä suuryritysten vaikutuksista kohdealueisiin 

sopimusvalmistuksen yhteydessä. Työ on toteutettu osittain kirjallisuuskatsauksena ja 

osittain tapaustutkimuksena hyödyntäen pääasiallisesti elektronista tiedonhakua. 

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että Niken tämänhetkinen tilanne 

yritysvastuullisuuden saralla on erinomainen ja se on kestävän kehityksen alalla 

edelläkävijä. Nike on säilyttänyt toiminnassaan ja koko tuotantoketjussaan kestävät 

periaatteet sopimusvalmistuksen tuomista laajoista verkostoista ja sidosryhmäsuhteista 

huolimatta. Yritysten sosiaalinen vastuu sekä sopimusvalmistus ovat tuoneet Niken 

brändille laajamittaista arvostusta ja tätä kautta välillisesti taloudellista menestystä. 

Uhratuista resursseista huolimatta Nike pärjää tällä hetkellä taloudellisesti paremmin, 

kuin ennen vastuullisuuden sekä kestävien toimintamallien laajempaa implementaatiota. 

Myös tulevaisuus näyttää Niken kohdalla valoisalta. 
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1 JOHDANTO 

 

Kestävä kehitys on viimeisimpien vuosikymmenten aikana noussut jatkuvasti tärkeämpään 

asemaan kansallisen tason toiminnan lisäksi myös yritysmaailmassa. Jotta kansainvälisissä 

organisaatioissa sekä globaaleissa ilmastokokouksissa asetettuihin kestävän kehityksen 

tavoitteisiin voidaan yltää, on etenkin monikansallisten suuryritysten reformoitava 

toimintatapojaan toteuttaakseen yritysten sosiaalista vastuuta yhä laajemmassa mittakaavassa. 

Nike Inc. (jäljempänä ”Nike”) on kehittänyt toimintaansa kestävämpään suuntaan erityisesti 

1990-luvun lopusta lähtien niin ekologisella, sosiaalisella kuin ekonomisellakin sektorilla ja 

se luetaan tällä hetkellä alansa edelläkävijäksi sekä yhdeksi maailman vihreimmistä 

yrityksistä. Yritysten sosiaalinen vastuu sisällytetään nykyään usein osaksi yritysten 

liiketoimintastrategioita, sillä vastuullisuuden ylläpitäminen tarjoaa yrityksille 

mahdollisuuden myös brändiarvon kohottamiseen. 

 

Tämän kandidaatintyön ensimmäinen osio koostuu otsikkoaiheeseen liittyvästä teoriasta. 

Teoriaosuudessa käsitellään kestävää kehitystä eri aspekteineen, yritysten sosiaalisen vastuun 

määritelmiä, toteuttamismalleja ja tulevaisuudennäkymiä sekä sopimusvalmistusta, sen 

implementointia ja sopimusvalmistajien valintaa. Teoriaosuus antaa pohjatiedot, selventää 

perusteet käsitteistä ja johdattelee lukijan aihepiirin äärelle. Empiriaosuuden alussa esitellään 

case -yritys Nike sekä yrityksen tämänhetkinen markkinatilanne. Työn empiriaosuus reflektoi 

teoriaosuudessa käsiteltyjä aihealueita Niken toiminnan kannalta ja esittelee yrityksen 

toimintamalleja kestävän kehityksen ja yritysvastuullisuuden toteuttamiseksi erityisesti 

sopimusvalmistuksen saralla. Tekstissä käsitellään Niken toimintaa kestävän kehityksen 

edistämiseksi oman yritysrajapintansa sisällä sekä myös yrityksen sidosryhmissä ja 

sopimusvalmistustehtaissa yleisellä tasolla ja myös yksityiskohtaisemmin Niken 

lanseeraamien ohjelmien ja kampanjoiden pohjalta. Lopuksi kootaan yhteen tehdyt havainnot 

ja tiivistetään työn tulokset johtopäätöksiin. 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on antaa lukijalle selkeä kuva kestävään kehitykseen, 

yritysten sosiaaliseen vastuuseen sekä sopimusvalmistukseen liittyvästä teoriasta. Tämän 

lisäksi pyrimme luomaan lukijalle selkeän kuvan Niken toimista kyseisen aihepiirin alueella, 

arvioimaan Niken toimintaa sekä esittelemään yleisesti tilannetta urheiluväline- ja -
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vaatealalla. Pyrimme työssä esittelemään erityisesti Niken toiminnan pohjalta 

sopimusvalmistuksen ekologisia, sosiaalisia sekä ekonomisia vaikutuksia, mutta toisaalta 

pyrimme myös tekemään jonkinasteisia yleistyksiä suuryritysten sopimusvalmistuksen 

vaikutuksista toiminta-alueisiin. Päätutkimuskysymyksemme on, mitä eri 

yritysvastuullisuuden aspektien alaisia vaikutuksia Niken sopimusvalmistuksella on Kiinan ja 

Kaakkois-Aasian alueeseen. 

 

Työ on rajattu koskettamaan ainoastaan Niken sopimusvalmistusta Kiinassa ja Kaakkois-

Aasiassa. Nikellä on sopimusvalmistustehtaita myös Amerikoissa, Afrikassa, Australiassa 

sekä Euroopassa, mutta tässä työssä kyseiset alueet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Työ 

keskittyy ainoastaan 1990- ja 2000-lukujen toimintaan, eikä sitä edeltävien aikakausien 

toimintaa ole juurikaan huomioitu. Lisäksi tätä kandidaatintyötä on rajoitettu siten, että 

tutkimustyö sopimusvalmistuksen vaikutuksista on yleistetty koskettamaan tutkittavaa aluetta 

kokonaisuutena, eikä yksityiskohtaisiin eroihin maiden välillä ole menty. Myös aivan 

ruohonjuuritason ongelmatilanteet ja muut vaikutukset on työssä tietoisesti sivuutettu ja 

keskittyminen on ohjattu suurempien linjojen kattavampaan erittelyyn. 

 

1.1 Metodologia 

 

Tämän kandidaatintyön tutkimusmenetelmä on kirjallisuuskatsauksen sekä tapaustutkimuksen 

(Case Study) yhdistelmä, jossa on sovellettu erityisesti elektronista tiedonhakua. 

Tiedonhaussa on hyödynnetty suurissa määrin Nelli -tiedonhakuportaalia sekä lisäksi Google 

Scholaria suurempaa harkintaa sekä lähdekritiikkiä käyttäen. Perinteisiä kirjallisuuslähteitä on 

käytetty lähinnä taustatiedon hankintaan, mutta pääpaino on säilytetty koko projektin läpi 

elektronisessa tiedonhaussa sen tarjoaman tiedon aktuaalisuuden takia. 
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2 KESTÄVÄ KEHITYS 

 

Kestävälle kehitykselle on nykyisin monia erilaisia määritelmiä, mutta kaikki määritelmät 

noudattelevat kutakuinkin ensimmäistä, vuonna 1987 Yhdistyneiden Kansakuntien 

Bruntlandin komissiossa esitettyä määritelmää. Määritelmän mukaan kestävä kehitys on 

kehitystä, joka tyydyttää nykyiset tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien tarpeita. 

(http://www.worldbank.org/depweb/english/sd.html)(http://ec.europa.eu/environment/eussd/). 

Nykyisissä määritelmissä kestävä kehitys jaetaan useimmiten kolmeen osa-alueeseen; 

sosiaaliseen, ekologiseen sekä ekonomiseen kestävyyteen. (The Worldbank Group s.a.) 

 

Kaikkia kolmea osa-aluetta on eritelty melko laajalti, mutta ydin koostuu sosiaalisessa 

kestävyydessä ihmisarvon säilyttämisestä ja hyvinvoinnin siirtämisestä sukupolvelta toiselle, 

ekologisessa kestävyydessä toimimisesta luonnon rajojen mukaisesti ja ekonomisessa 

kestävyydessä pyritään kasvuun, joka on sisällöltään sekä laadultaan tasapainoista, ja joka ei 

perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. (Valtion 

ympäristöhallinto 2012)  

 

Yritystoiminnan toteuttamisen kannalta kestävä kehitys tarkoittaa usein saasteiden 

vähentämistä ja huomion kohdistamista työntekijöiden oloihin ja oikeuksiin. Useimmiten 

yritykset huomioivat kyllä minimipalkkoihin ja inhimillisiin työaikoihin liittyvät aspektit, 

mutta toisaalta sellaiset asiat, joita teollisuuden ulkopuoliset tahot pitävät tärkeinä, jäävät 

toistuvasti huomiotta. Tällaisten tahojen mukaan kestävästä kehityksestä on muodostunut 

yrityksille vain joukko erillisiä toimintoja, eikä sitä niinkään ajatella koko yhteiskunnan tilaa 

kohentavana kokonaisuutena. Yritysten ydinajatus on kuitenkin voittojen maksimointi, jonka 

yritys pyrkii tekemään kansainvälisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti.  Normeista 

huolimatta voittoja ei useimmiten kuitenkaan tavoitella talouden, ympäristön ja 

oikeudenmukaisuuden säilyttämisen kanssa harmonisena kokonaisuutena. (Anonym. 

Environment 2000) 

 

Kestävän kehityksen tärkeyttä kuvastaa hyvin se, että sen toteutumista valvotaan ja 

edesautetaan myös globaalilla tasolla. Esimerkiksi EU velvoittaa jäsenvaltioitaan 

sisällyttämään kestävän kehityksen toteuttamisen osaksi heidän toimintojaan. EU:ssa 

http://www.worldbank.org/depweb/english/sd.html
http://ec.europa.eu/environment/eussd/
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tehtävien sopimusten tarkoituksena on luoda uusia, pidemmän tähtäimen toimintamalleja, 

joiden avulla kehityskäyrät voidaan pitää nousujohteisina, mutta joiden läpivienti ei rasita 

ympäristöä liikaa. Kestävän kehityksen mukaisia suunnitelmia ja sopimuksia on toki tehty 

myös koko maailman tasolla. Tällä hetkellä suurimmat panostukset globaalin kestävän 

kehityksen saralla on tehty päästöjen vähentämiseksi sekä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. 

(Euroopan Komissio 2012) 

 

Esimerkiksi Göteborgin kestävää kehitystä käsitelleessä kokouksessaan Euroopan komissio 

otti kantaa juuri kestävän kehityksen ylläpitämiseen. “Myös julkisella politiikalla on tärkeä 

rooli edistettäessä yritysten sosiaalista vastuuta ja luotaessa järjestelmää sen varmistamiseksi, 

että yritykset ottavat toiminnassaan huomioon ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat. 

--- Yrityksiä olisi rohkaistava oma-aloitteisuuteen kestävän kehityksen ottamiseksi huomioon 

niiden toimissa sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.” (Euroopan Komissio 2001) 

 

Kun yritykset soveltavat kestävää kehitystä toimintoihinsa voidaan puhua yrityksen 

sosiaalisesta vastuusta (Corporate Social Responsibility, CSR). Yritysten sosiaalinen vastuu 

tarkoittaa yksinkertaistetusti talouden ja teollisuuden voimien antamaa panosta 

kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen ylläpitämiseksi. Kuva 1 hahmottelee tätä kestävän 

kehityksen ja yritysten sosiaalisen vastuun linkittymistä toisiinsa. 

 

 

Kuva 1. Kestävästä kehityksestä yritysten sosiaaliseen vastuuseen. 
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3 YRITYKSEN SOSIAALINEN VASTUU 

 

Yrityksen sosiaalinen vastuu (Corporate Social Responsibility, CSR) tarkoittaa yleisellä 

tasolla kestävän kehityksen mukaisten toimintamallien integroimista liiketoimintaan. 

Kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta on säädetty yrityksen toimintamaasta riippuen 

lakeja ja määräyksiä, mutta useimmiten yrityksen sosiaalinen vastuu nähdään näiden 

lainsäädännöllisten kohtien vapaaehtoisena ylittämisenä. (European Commission 2001) 

Yritysten sosiaalinen vastuu sisältää määrittelevästä organisaatiosta tai tahosta riippuen 

kolmesta viiteen dimensioon. Yleisimmin näitä dimensioita ovat kuitenkin jossain muodossa 

ekologiset, ekonomiset ja henkilöresursseihin sekä sidosryhmiin liittyvät sosiaaliset 

ulottuvuudet. (Carroll, Shabana 2010, s. 1-4 ja s. 6-7) 

 

Liiketoimintaan sisällytettävä sosiaalinen vastuu ei kuitenkaan pidä sisällään ainoastaan yllä 

mainittujen ulottuvuuksien huomioimista, vaan yrityksen tulisi tasapainotella näiden 

näkökohtien sekä osakkeenomistajien ja sidosryhmien vaatimusten välillä. Yritysten 

sosiaalista vastuuta pidetään kuitenkin jatkuvasti kehittyvänä terminä, jolla ei ole yleisesti 

tunnustettua, standardimuotoista määritelmää. Termin jatkuva kehittyminen johtuu suureksi 

osaksi siitä, että myös toimintaympäristön vaatimukset vastuullisuuden suhteen 

muokkaantuvat jatkuvasti. Täten standardimuotoinen määritelmä ei välttämättä edes palvelisi 

sellaisenaan kovin pitkällä aikavälillä. (Carroll et al. 2010, s. 1-4 ja s. 6-7) Taulukossa 1 on 

esitetty muutamien tunnustettujen organisaatioiden laatimia määritelmiä yritysten sosiaaliselle 

vastuulle. Osa organisaatioista määrittelee vastuun hyvin yleisellä tasolla huomioimatta 

juurikaan yksityiskohtia. Toiset organisaatiot ovat puolestaan määritelleet sosiaalisen vastuun 

huomattavasti yksityiskohtaisemmalla tavalla. Kaikista määritelmistä löytyy kuitenkin myös 

yhtäläisyyksiä. 
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Taulukko 1. Yritysten sosiaalisen vastuun määritelmiä. 

 

 

Erilaisista lähestymistavoista huolimatta eri määritelmät pohjautuvat kuitenkin kaikki jollain 

tasolla aiemmin esiteltyyn kolmiosaiseen jakoon ekologisen, sosiaalisen sekä ekonomisen 

vastuun välillä. Yhdessä määritelmistä voidaan koostaa laajennettu erilaisten arvojen ja 

kriteerien spektri, jonka avulla voidaan tehokkaasti arvioida eri yritysten sosiaalisen vastuun 

toteutumista.  
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3.1 Yritysten sosiaalisen vastuun vaikutukset  

 

Nykyään yritykset investoivat yhä enenevissä määrin sosiaalisen vastuun toteuttamiseen 

osana liiketoimintastrategiaansa ja hallintomallejansa. Sosiaalisen vastuun implementointi 

yritystoimintaan nähdäänkin useammin sijoituksena yritykseen, kuin kustannuksena. 

Sisällyttämällä yrityksen strategiaan sosiaalisen vastuun eri osa-alueiden näkökulmia, 

aikaansaadaan kestävä, pidemmän tähtäimen toimintamalli. Nykyään yritysten sosiaalisesti 

vastuullisen sekä taloudellisesti menestyksekkään toiminnan välillä nähdään olevan jopa 

voimakas korrelaatio. Sosiaalisesta vastuusta on tullut yhä useammille yrityksille tätä kautta 

jopa strategiaan mukaan luettava ydintoiminto. (Carroll et al. 2010, s. 8-9)  

 

Yritysten sosiaalisen vastuun taloudelliset vaikutukset voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin 

vaikutuksiin. Vaikutukset voivat niin ikään olla myös negatiivisia tai positiivisia riippuen 

yrityksen vastuullisuudesta tai vastuuttomuudesta. Välittömät myönteiset vaikutukset ovat 

vaikutuksia, jotka ilmenevät suoremmin ja lyhyellä aikavälillä. Tällaisia vaikutuksia voivat 

olla esimerkiksi työntekijöiden työolojen parantumisesta johtuva työtehokkuuden ja 

sitoutumisen lisääntyminen tai luonnonvarojen tehokkaammasta käytöstä johtuva 

tuottavuuden parantuminen. Välilliset vaikutukset taas liittyvät enemmän kuluttajiin ja heidän 

kiinnostukseensa yritystä kohtaan. Kiinnostus voi kasvaa, mikäli yrityksen toimintatapa on 

avoimesti vastuullinen, mutta jos sitä vastoin yrityksen toimintamalleja kritisoidaan, voi 

yrityksen maine kärsiä jopa huomattavan paljon. Välillisillä vaikutuksilla tarkoitetaan siis 

käytännössä yrityksen brändiin ja imagoon liittyviä vaikutuksia. (European Commission 

2001, s. 8) 

 

Sosiaalinen vastuu voidaan jakaa myös yrityksen sisällä ilmenevään sisäiseen 

vastuullisuuteen sekä yrityksen rajojen ulkopuolella ilmenevään, ulkoiseen vastuullisuuteen. 

Sosiaalisen vastuullisuuden sisäiset käytänteet koskettavat lähinnä henkilöresursseja sekä 

työntekijöiden terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen investoimista. Sisäiseen 

vastuullisuuteen liittyy toki myös tuotantolaitoksella käytettävien luonnonvarojen hoitoa ja 

niiden tuhlailematonta käyttöä. Ulkoinen vastuu koskettaa puolestaan enimmäkseen yrityksen 

osakkeenomistajia, liikekumppaneita, paikallisyhteisöjä sekä muita sidosryhmiä. Ulkoisesti 
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vastuullinen yritys integroituu toimintayhteisöönsä siten, että se tuottaa taloudellisten 

voittojen lisäksi hyötyjä myös sen toimintaympäristölle. Integroitumisella tarkoitetaan sitä, 

että yritys edistää niin alueen väestön, kuin sen fyysisen ympäristönkin hyvinvointia. Osaltaan 

ulkoista vastuullisuutta edistää myös sidosryhmäsuhteisiin panostaminen. Sitä kautta yritys 

voi saavuttaa alhaisemmat kustannukset ja parantuneen laadun sivuuttamatta vastuullisuuteen 

liittyviä kohtia omassaan tai sidosryhmiensä toiminnassa. (European Commission 2001, s. 12-

13) 

 

Yritysten sosiaalista vastuuta on aikojen saatossa myös vasta-argumentoitu. Vasta-argumentit 

pohjautuvat yleisesti Milton Friedmanin ajatukseen, jonka mukaan sosiaaliset vastuut eivät 

kuulu yritysmaailman kannettavaksi, ja että tällaisten vastuiden ottaminen heikentää yritysten 

taloudellista sekä tuotannollista tehokkuutta. Vastaväitteet ovat kuitenkin tähän päivään 

mennessä jo vanhentuneita ja niiden edustajia ei juuri enää löydy. Lisäksi myöhempien 

tutkimusten mukaisesti, sisällyttämällä sosiaalisen vastuun toimintastrategiaansa, yritykset 

suoriutuvat lähes poikkeuksetta taloudellisesti paremmin. (Carroll et al. 2010, s. 4-5) 

 

Yhtenä osana sosiaalista vastuuta voidaan pitää myös yrityksen toimitusketjujen ja 

materiaalivirtojen avaamista vapaalle tarkastelulle. Tämän sosiaalisen vastuun aspektin 

omaksuminen vaatii yritykseltä äärimmäistä avoimuutta ja omien ketjujen vastuullisuuden 

takaamista. Juuri siksi suuri osa teollisuusyrityksistä pitääkin ketjunsa salaisina. Toisaalta 

viime aikoina tällä saralla kehitys on ollut varsin positiivista sekä nousujohteista ja 

yritysmaailmassa ollaan siirtymässä yhä laajemmin avoimempaan toimintamalliin. 

(Dahlsrud 2006) 

 

3.2 Ekologinen näkökulma 

 

Ekologinen näkökulma liittyy voimakkaasti niihin vaikutuksiin, jotka yrityksellä on sen 

kohdemaahan ja toimintaympäristöön. Ekologista vastuullisuutta yritys voi osoittaa 

huolehtimalla esimerkiksi luonnon säilyvyyteen liittyvistä seikoista tai tarjoamalla 

vapaaehtoista avustusta paikallisille vapaaehtoistyöhön perustuville organisaatioille. Yritys 

voi hyötyä ekologisesta vastuullisuudesta markkinoitaessa tuotteita tai luotaessa brändiä, sillä 
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olemalla ekologisesti vastuullinen, yritys voi saavuttaa huomattavaa välillistä arvostusta 

markkina-alueillaan. Ekologisessa vastuullisuudessa huomioitavia aspekteja ovat: 

 

 Koko tuotantoketjun kehittäminen ympäristön kestävyyttä ylläpitäväksi 

 Investointi kestävän kehityksen ylläpitoon 

 Raaka-aineresurssien mahdollisimman tehokas hyötykäyttö 

 Jätteen, saasteiden ja energian liikakäytön vähentäminen 

 Yhteistoiminta paikallisten järjestöjen kanssa ja näiden organisaatioiden sponsorointi 

 

3.3 Sosiaalinen näkökulma 

 

Sosiaalisen näkökulman muodostavat pääasiassa henkilöstöresurssien työhyvinvointiin sekä 

oikeuksiin liittyvät seikat. Yrityksen tulee taata työntekijöilleen säädylliset ja 

lainsäädännölliset vaatimukset täyttävät työolot. Työturvallisuuden ylläpitämiseksi yrityksen 

on myös järjestettävä työntekijöilleen riittävästi koulutusta, jotta vältytään esimerkiksi 

epätietoisuuden aiheuttamilta työtapaturmilta. Sosiaalisen vastuun toteutumista ohjataan usein 

pääasiassa yrityksen laatimalla käytännesäännöstöllä (Code of conduct), jossa määritellään 

esimerkiksi vaatimukset työoloille ja henkilöstön kohtelemiselle.  

 

Sosiaalisten näkökulmien huomioiminen toiminnassa ei ole yksinomaan kustannuskysymys. 

Yritys voi esimerkiksi käyttää turvallisia työoloja ja hyviä työolosuhteita välillisesti 

hyväkseen tuotteidensa markkinoinnissa ja yrityksen brändinmuodostuksessa. Tärkeimpiä 

sosiaalisen aspektin tarkastelukohteita ovat: 

 

 Työntekijöiden tasapainoinen tila työn sekä vapaa-ajan ja perhe-elämän välillä 

 Tasa-arvoiset työolosuhteet ja palkat 

 Vastuullinen ja syrjimätön sekä globaalit ihmisoikeudet huomioiva rekrytointityö 

 Työturvallisuuden ylläpito ja tarkkailu 

 Riittävä ja tehokas informaation kulku yrityksen sisällä työntekijöiden ammattitaidon 

ja koulutustason takaamiseksi 
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3.4 Ekonominen näkökulma 

 

Ekonomisella näkökulmalla viitataan niihin vaikutuksiin, jotka yrityksellä on paikalliseen tai 

jopa globaaliin talouteen. Vastuu tarkoittaa siis oman toiminnan toteuttamista siten, että se 

edistää myös muun talouden kehittymistä yrityksen rajojen ulkopuolella. Ekonominen vastuu 

voi tarkoittaa niin suoraa, muiden yritysten avustamista, kuin epäsuoraa, yleisen 

taloustilanteen kohentamista. Kun yritys toimii ekonomisen vastuullisuuden keinoin, voi se 

saavuttaa huomattavasti helpommin yhteistyösopimuksia esimerkiksi kohdemaan 

markkinoille pääsemiseksi. Monet tahot ovat varmasti myötämielisiä sellaista yritystä 

kohtaan, joka edistää taloutta yleiselläkin taholla eikä ainoastaan pyri maksimoimaan omia 

voittojaan. Ekonomisen vastuullisuuden tärkeimpiä aspekteja ovat: 

 

 Työpaikkojen luominen toiminta-alueelle 

 Paikallisten kumppanuuksien muodostaminen yhteistoimintayritysten sosiaalisen 

vastuun ylläpitämiseksi 

 Oman yrityksen koko tuotantoketjun ja yhteistyökumppaneiden vastuullisuuden 

varmistaminen 

 Uusien ja tarpeellisten tuotteiden lanseeraaminen kohdemaan markkinoille 

 Markkinasuhteiden solmiminen ja niiden hyödyntäminen tulevaisuudessa 

(Corporate Social Responsibility: definitions and meanings, s. 8-11) 

 

3.5 Yritysten sosiaalinen vastuu tulevaisuudessa 

 

Vaikka osa yrityksistä on alkanut esimerkiksi brändikuvan parantamiseksi panostamaan 

enemmän sosiaaliseen vastuuseen ja sisällyttänyt sen osaksi omaa strategiaansa, eivät kaikki 

yritykset sitoudu vastuullisuuteen samalla tasolla. Aatteen puolestapuhujien on ajoittain 

vaikea argumentoida sosiaalisen vastuun puolesta juuri siksi, että monet toimet luonnon 

suojelemiseksi tai työolojen parantamiseksi nähdään niin sanotusti haitallisina 

yritystoiminnan toteuttamiselle, vaikka ne eivät sitä pitkällä tähtäimellä välttämättä olisikaan. 

Yritysten motivointiongelmien takia maailmalla onkin harkittu yhä useampien 

vastuullisuuteen pakottavien säännösten lisäämistä yrityslainsäädäntöön. Aiempia 
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vastuullisuuteen ohjaavien normien ja suositusten muuttamista täysmittaisiksi laeiksi on myös 

harkittu. (Norm s.a., s. 16-17)  

 

Lainsäädännöllisten määräysten asettamista hankaloittaa kuitenkin yhä kansainvälisempi ja 

globaalimpi yritystoiminta. Yrityksen omistajuus voi sijaita täysin eri puolella maapalloa, 

kuin sen toiminta ja markkinat. Lait taas sen sijaan pätevät kansallisella tasolla siinä maassa, 

missä ne asetetaan. Tämän vuoksi onkin ehdotettu, että kansainvälisesti vaikuttavat päättävät 

elimet puuttuisivat määräysten ja standardien asettamiseen, jotta niiden vaikutusala saataisiin 

kattamaan kerralla useammat alueet ja jotta sosiaalisen vastuun vaikutukset saataisiin 

tehokkaasti näkyviin. Toki yritysten sosiaalinen vastuu toimisi parhaiten, mikäli yritykset 

toteuttaisivat sitä täysin vapaaehtoispohjalta ja luottaisivat sen tuottamiin tuloksiin pitkällä 

tähtäimellä. Tällä hetkellä yrityksiä on kuitenkin ohjattava vastuullisuuteen vielä määräysten 

keinoin, mutta pidemmällä aikavälillä tämäkin saattaa muuttua. (Norm s.a., s. 16-17)  

 

Yritysten sosiaalinen vastuu ei ole merkityksellistä ainoastaan suuren mittakaavan 

monikansallisissa yrityksissä, sillä sen soveltaminen myös pk-yrityksissä on äärimmäisen 

tärkeää. Myös pk-yritykset ovat siis keskeisessä asemassa, sillä juuri nämä yritykset 

vaikuttavat kaikista voimakkaimmin talouden kehittymiseen sekä työllisyyteen. Monet pk-

yritykset ovatkin ryhtyneet kantamaan sosiaalista vastuutaan esimerkiksi yhteisötoiminnan 

kautta, mutta vastuullisten toimintamallien tukeminen ja levittäminen voisivat edistää 

tällaisen trendin leviämistä laajemmalle ja useampiin yrityksiin. (European Commission 

2001, s. 6-8) 
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4 SOPIMUSVALMISTUS 

 

Sopimusvalmistus on eräs ulkoistamisen keino, jossa tuotteen suunnitteleva yritys, 

sopimuksen muodostaja, tekee sopimusvalmistajan kanssa sopimuksen tuotteen fyysisestä 

valmistamisesta sopimusvalmistajan tehtaalla. Lähestulkoon kaikki yritykset hyödyntävät 

jonkinasteista ulkoistamista, mutta sopimusvalmistuksessa vastuu tuotteen valmistamisesta ja 

joissain tapauksissa myös suunnittelusta tai materiaalien hankinnasta siirretään kokonaan 

oman yrityksen ulkopuolelle. Sopimusvalmistuksessa tuotteen suunnittelevan yrityksen, 

sopimuksen muodostajan, on edelleen pidettävä huolta sosiaalisen vastuun toteutumisesta 

tehtailla, vaikka se ei näitä tehtaita omistakaan. Koska tehtaalla toteutetaan vain fyysinen työ, 

ajatellaan sopimuksen muodostajan olevan täysin vastuullinen siitä, että tehtaalla toimitaan 

asiaankuuluvien käytännesäännöstöjen mukaisesti. Mikäli vastuuta ei ylläpidetä tehtailla, 

johtavat jäljet aina sopimuksen muodostajaan, mikä heikentää kyseisen yrityksen imagoa. 

Tämän takia sopimusvalmistajan valinta tulee tehdä harkiten ja tehtaiden vastuullisuuden 

toteutumista pitää valvoa. 

 

Tuotteen suunnitteleva yritys markkinoi ja myy tuotteen omanaan tai myy valmistetut tuotteet 

kolmannen osapuolen jaettavaksi. Sopimusvalmistaja ei siis vuokraa omaa laitostaan tai 

työntekijöitään toimeksiantavan yrityksen käyttöön, vaan sopimus tehdään yksinomaan 

tuotteen valmistuksesta ja sopimusvalmistaja itse on päätösvaltainen omalla 

tuotantolaitoksellaan ja työntekijöidensä suhteen. (Doole, Lowe 2004, s. 233; Kutner 2005, s. 

19-20) 

 

Yleensä sopimusvalmistuksessa on kyse valmistuksen siirtämisestä ulkomaille toisen 

yrityksen tehtäväksi, mutta joissain tapauksissa sopimusvalmistusta harrastetaan myös 

yrityksen kotimaassa. Usein sopimusvalmistaja pyritään kuitenkin löytämään kehittyvistä 

maista, kuten esimerkiksi Kiinasta tai Kaakkois-Aasiasta, jolloin työvoima on edullista. 

Erittäin hyödylliseksi sopimusvalmistus nähdään, jos yritys omaa kilpailuedun, mutta ei 

välttämättä kustannussyistä pysty hyödyntämään sitä kotimaassaan. (Doole, Lowe 2004, s. 

233; Kutner 2005, s. 19-20) 
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Sopimusvalmistus löi varsinaisesti läpi vasta 1980-luvulla tietotekniikan kehittymisen myötä. 

Tuotteilla oli lyhyemmät elinkaaret, jolloin investointikustannukset eivät voineet olla kovin 

suuret. Sopimusvalmistuksessa sopimuksen muodostava yritys ei investoi tuotantolaitokseen 

ollenkaan, joka mahdollistaa suunnittelevalle yritykselle täyden keskittymisen tuotteen 

myyntiin ja markkinointiin sekä jakelukanavien kehittämiseen. Sopimusvalmistuksesta on 

olemassa myös toteuttamismuoto, jossa tuotetta valmistuttava yritys ei itse suunnittele 

kyseistä tuotetta vaan suunnittelutyössä käytetään kolmannen osapuolen apua. Tätä 

sopimusvalmistuksen muotoa kutsutaan ODM järjestelyksi (Original Design Manufacturer). 

 (Arnett, Olesen 1985) 

 

Asioiden selkeyttämiseksi pitää sopimusvalmistaja erottaa niin sanotusta tollerista. 

Varsinaisessa sopimusvalmistuksessa tuotteen suunnitteleva yritys antaa sopimusvalmistajalle 

toimeksiannon ja sopimusvalmistaja hankkii tai omistaa ennalta materiaalit ja hoitaa 

valmistuksen alusta loppuun. Tolleri ei kuitenkaan omista materiaaleja vaan tuotteen 

suunnitteleva yritys toimittaa ja hankkii materiaalit, jolloin tollerin vastuulle jää pelkästään 

tuotteen fyysinen valmistus. Kun sopimuksen muodostaja eli tuotteen suunnitteleva yritys 

huolehtii myös materiaalien hankinnasta ja niiden toimitusketjuista, on niiden alkuperästä ja 

hankinnan eettisyydestä helpompi varmistua. (Tello 2003, s. 1) 

 

4.1 Sopimusvalmistajan valinta 

 

Sopimusvalmistuksen implementoinnissa, kuten ulkoistamisessa yleisestikin, oikean 

yhteistyökumppanin valinta on äärimmäisen kriittinen vaihe. Sopimusvalmistaja tulisi mieltää 

enemmänkin yhteistyökumppaniksi kuin vain toimittajaksi, ja yhdessä voidaan onnistua tai 

epäonnistua (Baker 1999, s. 1). Sopimusvalmistajan ja sopimuksen muodostajan välisen 

suhteen onnistuminen riippuu kolmesta tekijästä: perustekijöistä, investoinnista ja 

luottamuksesta. Perustekijät ovat yksinkertaisesti ne asiat, joita yritys tarvitsee ja vaatii 

sopimusvalmistajalta. Pääkriteerit sopimusvalmistajan valinnalle ovat yleensä valmistuskyky 

ja tuotteen laatu. (Chen, Chen, Li 2005, s. 2) Ennen kuin sopimus voidaan tehdä, täytyy 

selvittää, pystyvätkö molemmat osapuolet täyttämään sopimuksen ehdot 

kustannustehokkaasti. Kun on varmistettu, että sopimusvalmistaja pystyy täyttämään vaaditut 
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ehdot, tulee selvittää sopimusvalmistajan panostus ja omistautuminen projektille. (Reardon, 

Walker 1999, s. 1)  

 

Sopimusvalmistajan valintaprosessi voidaan toteuttaa monin eri keinoin. Erityisesti 

suuremmissa ja monimutkaisemmissa projekteissa käytetään joissain tapauksissa tarkkaan 

ennalta jäsenneltyä mallia. Tämä valmiiksi jäsennelty valintamalli voi kuitenkin viivästyttää 

projektia ja aiheuttaa turhia kustannuksia, mikäli projektia ja tuotesuunnitelmaa ei käydä 

tarpeeksi yksityiskohtaisesti läpi. On kuitenkin havaittu, että onnistuneempi 

sopimusvalmistuksen implementointi saavutetaan vähemmän jäsennellyllä ja enemmän 

tapauskohtaisesti toteutetulla sopimusvalmistajan valinnalla. (Kutner 2005, s. 22-23) 

 

Sopimusvalmistajaa valitessa ei tulisi ainoastaan miettiä kustannustehokkuutta, vaan myös 

pidempiaikaista kumppanuutta, joka sopimusvalmistajan kanssa pyritään luomaan. 

Sopimusvalmistaja voi pelkän valmistuksen lisäksi tarjota arvoa lisääviä palveluita, kuten 

asiantuntemusta tuotantokapasiteetin käyttämisessä ja joissakin tapauksissa myös logistisia 

palveluita tuotteiden toimittamiseksi määränpäähän. (Reardon et al. 1999, s. 1)  

 

Ennen sopimusvalmistajan varsinaista etsimistä yrityksen tulisi määritellä selkeästi mihin 

tarpeeseen sopimusvalmistajaa tarvitaan ja millaiset tavoitteet sopimusvalmistukselle 

asetetaan. Yrityksen toimiala vaikuttaa näihin tarpeisiin ja vaatimuksiin melko merkittävästi. 

Esimerkiksi pieni lääkealan yritys on voinut tehdä läpimurron löytäessään uuden 

lääkemolekyylin, joka pitäisi saada markkinoille nopeasti. Pienen yrityksen 

valmistuskapasiteetti ei välttämättä riitä tuotteen tehokkaaseen markkinoille vientiin, jolloin 

yritys voi hyödyntää sopimusvalmistusta ja vastata täten ennustettuun kysyntäpiikkiin. 

(Reardon et al. 1999, s. 1-2)  

 

Mahdollisia sopimusvalmistajia tulee etsimisen jälkeen vielä vertailla kriittisesti. Vaikka moni 

sopimusvalmistaja toimii samalla alalla, voi eri tuotantolaitosten välillä olla ratkaiseviakin 

eroja. Sopimusvalmistajalla tulee olla tarvittava tietotaito tuotteen valmistamiseen samoin 

kuin vaadittava teknologia ja tuotantokapasiteetti. Jos tuotetta pitää varastoida, voi 

sopimusvalmistajalla olla tähän fasiliteetit ja näistä seikoista kannattaa sopimusta tehdessä 

neuvotella (Baker 1999, s. 1). Mikäli valmis tuote pitää koekäyttää ennen edelleen 



15 

 

   

 

lähettämistä, olisi tuotteen suunnittelevan yrityksen kannalta edullista, että 

sopimusvalmistajalla olisi sopivat tilat testata valmis tuote.  (Reardon et al. 1999, s. 2)  

 

Myös sopimusvalmistajan raaka-aineiden hankintaan tulisi kiinnittää huomiota, jotta raaka-

aineet ovat oikeanlaisia ja kustannustehokkaasti sekä vastuullisia arvoja edustavin keinoin 

hankittuja. Sopimusvalmistajan sijainti voi logistisista syistä olla myös ratkaisevassa 

asemassa valintaa tehtäessä, samoin kuin mahdollinen tietotaito ja apu valtion tullien ja 

hyväksyntävirastojen kanssa työskenneltäessä. (Reardon et al. 1999, s. 2) 

 

Kun valintaprosessissa on sopimusvalmistajan kanssa päästy yhteisymmärrykseen 

sopimuksen perusteista sekä tuotantolaitokseen tehtävistä investoinneista, on jäljellä kysymys 

luottamuksesta. Mikäli yritys valmistaa tuotteita jollakin sopimusvalmistajalla, jonka kanssa 

luottamus on syntynyt, voi uusien tuotteiden valmistuksen siirtäminen samalle 

sopimusvalmistajalle olla järkevä valinta (Baker 1999, s. 1). Luottamuksen säilymiseen 

vaikuttavat pääasiassa asetettujen vaatimusten ja sopimukseen kirjattujen tavoitteiden 

täyttäminen. Mikäli valmistettavaan tuotteeseen liittyy läpimurtavaa teknologiaa tai muita 

seikkoja, joiden ansiosta tuotteella saavutetaan kilpailuetu, ei sopimusvalmistaja missään 

tilanteessa saa luovuttaa sille jaettuja tuotetietoja muille osapuolille. Usein tämänkaltaiset 

ongelmat ratkaistaan luomalla salassapitosopimus, joka velvoittaa sopimusvalmistajaa 

pitämään suunnittelevan yrityksen tuotetiedot salattuina. Tuotteella voi olla myös patentteja, 

jolloin normaali patenttisuoja suojaa teknologian omistajaa. (Reardon et al. 1999, s. 3-4)  

 

Sopimusvalmistajaa valitessa tulee kiinnittää huomiota myös eettisiin seikkoihin, jotka 

liittyvät yrityksen sosiaaliseen vastuuseen. Valitettavan usein kehittyvissä maissa, joissa 

sopimusvalmistajat usein toimivat tapahtuu laitoksilla ihmisoikeusrikkomuksia, 

lapsityövoiman hyödyntämistä sekä työturvallisuusseikkojen sivuuttamista. Äärimmäisissä 

tapauksissa sopimusvalmistajan tuotantolaitoksilla on hyödynnetty jopa orjatyövoimaa. 

Tämän vuoksi onkin hyvä tarkastaa tuotantolaitokset kyseisten seikkojen varalta. Jotta 

esimerkiksi työturvallisuus sopimusvalmistajan laitoksella voitaisiin varmistaa, voidaan 

turvallisuutta koskeva kohta lisätä valmistussopimuksessa vaadittuihin ehtoihin. Vaikka voisi 

kuvitella, että vastuu on sopimusvalmistajalla, koska kyse on heidän laitoksestaan, on vastuu 

käytännössä myös tuotteen myyvällä yrityksellä aina siihen asti, kunnes tuote on toimitettu 
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loppukäyttäjälle. Erityisesti sopimuksen muodostajan imago kärsii, mikäli heidän 

alaisuudessaan toimivan tuotantolaitoksen huonot olot ja epäilyttävät metodit tulevat julki. 

(Reardon et al. 1999, s. 3) 

 

4.2 Sopimusvalmistuksen implementointi 

 

Sopimusvalmistuksen implementointi lähtee liikkeelle tuotteen suunnittelevan yrityksen 

päätöksestä hyödyntää sopimusvalmistusta. Sopimusvalmistukseen päädytään usein 

kustannussyistä tai siksi, että tuotteiden ulkoinen valmistuttaminen helpottaa liiketoiminnan 

harjoittamista sekä priorisointia. Sopimusvalmistus päättyy siihen, kun sopimusvalmistaja on 

valmistanut sopimuksen mukaiset tuotteet ja toimittanut ne suunnittelevan yrityksen 

määräämään sijoituspaikkaan. Informaation kulku sopimuksen muodostajan sekä 

sopimusvalmistajan välillä tulee olla koko prosessin ajan sujuvaa ja jatkuvaa. Valmistajan 

tulee saada jatkuvasti tietoa valmistuttajalta, mikäli malleihin tai materiaaleihin tulee 

päivityksiä, tai mikäli valmistuttaja kehittää tuotettaan tai toimitusketjujaan tehokkaampaan 

suuntaan. Vastaavasti valmistajan on oltava yhteydessä valmistuttajaan, mikäli tuotteen 

valmistusvaiheissa ilmenee joitain epäkohtia, kuten raaka-aineiden liiallista tuhlaantumista tai 

mikäli tuotteessa ilmenee raaka-ainevalinnoista johtuvaa laadun heikkenemistä. (Aktan 2003; 

Carter 2001, s. 14 & 48; Cox, Lonsdale, Watson & Qiao 2003, s. 8 & 135-145; Kim & Chung 

2003, s. 43 & 81; Momme & Hvolby 2002, s. 8 & 185; Montea & Dillon 2001, s. 31; Rola 

2002, s. 11 & 28) 

 

Sopimusvalmistuksen implementointi määrittelee ajanjakson, jonka aikana yritys on päättänyt 

hyödyntää ulkoista valmistusta ja on järjestänyt valmiudet täyteen tuotantoon. Täyteen 

tuotantoon valmis tuote on suunniteltu, siitä on valmistettu koekäytetty prototyyppi ja sen 

testitulokset ovat vaatimusten mukaiset. Sopimusvalmistusta voidaan ajatella projektina, 

jonka yritys toteuttaa tekemänsä suunnitelman mukaisesti. Sopimusvalmistukselle, kuten 

projektillekin, määritellään aikaväli, jonka aikana projekti toteutuu ja tavoitteet, jotka 

projektin tulee täyttää. Suunnitellusti toteutettu sopimusvalmistus tarjoaa yritykselle option 

oman yrityksen ulkopuolisten resurssien hyötykäyttöön. Niin pitkään, kun yritys saavuttaa 

asettamansa liiketoiminnalliset tavoitteet, ei ole merkitystä onko tavoitteisiin päästy 
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pelkästään yrityksen sisäisten resurssien avulla vai hyödyntämällä myös ulkopuolisia 

resursseja. (Kutner 2005, s. 22-23) 

 

4.3 Sopimusvalmistuksen edut ja ongelmakohdat 

 

Eräs merkittävä syy sopimusvalmistuksen valitsemiselle ovat kustannussyyt; yrityksen ei 

tarvitse itse investoida valmistuslaitokseen eikä sen tuotantolinjojen kehittämiseen. 

Sopimusvalmistus sopiikin hyvin tuotteille, joilla on lyhyt elinkaari, jolloin 

investointikustannukset eivät saisi olla kovin suuret. (Weller 1981, s. 17-18)  

 

Sopimusvalmistus mahdollistaa myös pääsyn ulkomaalaisille markkinoille, mikäli 

sopimusvalmistaja ei sijaitse yrityksen kotimaassa. Jos esimerkiksi valmistuslaitos on 

Kiinassa, tuotteet on helpompi tuoda Kiinan markkinoille, kuin yrityksen kotimaasta käsin. 

Sopimusvalmistajan ollessa Kiinassa tuotteilla on lyhyempi kuljetusmatka ja 

sopimusvalmistajan kautta on mahdollisesti voitu saada kansainvälisiä kontakteja kohdemaan 

markkinoilta. Näiden saavutettujen kontaktien avulla markkinoille siirtymisen riskit myös 

pienentyvät huomattavasti. 

 

Sopimusvalmistuksen avulla voidaan valmistus toteuttaa myös usein tehokkaammin ja 

luotettavammalla tavalla. Sopimusvalmistaja on usein yritys, joka keskittyy pelkästään 

valmistukseen ja valmistaa useille yrityksille tuotteita. Tällöin sopimusvalmistajalla on hyvä 

tuntemus ja kokemus parhaaksi näkemistään valmistusmetodeista. Koska sopimusvalmistajat 

voivat valmistaa tuotteita useille yrityksille, tulee laitekapasiteetti käytettyä mahdollisimman 

tehokkaasti ja sitä kautta myös kustannustehokkuus säilyy korkealla tasolla. Samalla kun 

valmistuksen hoitaa ulkopuolinen yritys, voi tuotteen suunnitteleva yritys keskittyä 

huomattavasti tehokkaampaan markkinointiin, myyntiin sekä suunnittelutyöhön. Siksi 

monesti nähdään, että sopimusvalmistusta toteutetaan kustannussyiden lisäksi myös 

liiketoiminnan harjoittamisen helpottamiseksi. (Kutner 2005, s. 26-28) 

 

Sopimusvalmistuksessa ilmenee ajoittain myös ongelmakohtia. Yleisimmin ongelmia 

ilmenee, kun yritys aloittaa sopimusvalmistuksen ensimmäistä kertaa tai kun yritys solmii 

valmistussopimuksen uuden yhteistyökumppanin kanssa. Yrityksen maine ja brändi voivat 
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kärsiä, mikäli valmistetuissa tuotteissa ilmenee toistuvasti laadullisia ongelmia ja ne päätyvät 

markkinoille. Valmistavaa tehdasta voidaan toki vaihtaa, mutta yrityksen maineeseen 

aiheutuneet tahrat on vaikea puhdistaa. 

 

Laadulliset epäkohdat voivat myös olla seurausta heikosta informaation kulusta osapuolten 

välillä. Välttääkseen tämän sopimuksen muodostajan tulee käyttää riittävästi aikaa luotettavan 

ja tunnollisen valmistuskumppanin etsimiseen ja valintaan. Vaikeuksia aiheuttaa usein myös 

osapuolten kulttuurilliset erot ja siitä johtuvat erilaiset toimintatottumukset. Sopimuksen 

muodostaja voi toki käyttää omia resurssejaan tämän ulkopuolisen työvoiman kouluttamiseen, 

mutta tällöin yrityksen mahdolliset kilpailijatkin voivat hyödyntää kyseistä 

sopimusvalmistajaa ja saavuttaa täten saman tuloksen halvemmalla. Aasiassa 

sopimusvalmistuksen harjoittamista vaikeuttavat lisäksi logistiset ongelmat valmiita tuotteita 

siirrettäessä, sekä tullien asettamat rajoitukset. Sopimuksen muodostajan on usein itse 

varmistettava, että tuotteet lähtevät ajallaan oikeaan osoitteeseen ja että ne ovat sopimuksen 

ehdot täyttäviä. Laadullisten ja logististen ongelmien selvittämiseksi sopimuksen muodostaja 

voi kuitenkin esimerkiksi palkata alueelle kolmannen, näihin asioihin erikoistuneen 

osapuolen, jolloin omia resursseja ei tarvitse uhrata tai siirtää toiminta-alueelle. (Enslow & 

Fitzgerald 2005, s. 1-2; Sahoo 2006, s. 63) 
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5 YRITYSESITTELY - NIKE INC. 

 

Nike on maailman johtava urheilukenkien, -vaatteiden sekä -välineiden valmistaja ja alansa 

arvokkaimpia brändejä. Niken pääkonttori sijaitsee Oregonissa, Yhdysvalloissa, missä sen 

liiketoiminnan volyymi on suurimmillaan. Niken toiminta on globaalia ja sen tuotteita 

myydäänkin noin 170 maassa, joissa se työllistää yhteensä yli 40 000 työntekijää. Tuotteensa 

yritys valmistaa pääasiallisesti sopimusvalmistuksen keinoin Aasiassa. Kuvassa 2 esitetään 

Niken sopimusvalmistustehtaiden kapasiteetti alueittain Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa. 

 

 

Kuva 2. Niken tuotantokapasiteetin jakaantuminen alueittain.  

 

Sopimusvalmistuksen hyödyntämisen laajuutta Nikella kuvastaa se, että se työllistää yli 

900:ssä sopimusvalmistustehtaassaan yli miljoona työntekijää, mikä on 25-kertainen määrä 

sen omaan työvoimaan nähden. Niken liikevaihto on noussut tasaisesti ja tilivuonna 2012 

(päättyi 31.5.2012) se oli 24,1 miljardia dollaria, mikä oli 16 prosenttia enemmän kuin 

vastaava luku edellisellä tilikaudella. Niken alabrändit ja tytäryhtiöt, kuten Nike Golf sekä 

Converse tuottivat Nikelle tästä liikevaihdosta 11 prosenttia eli noin 2,7 miljardia dollaria. 

(Nike Inc. 2012)  
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Niken suurimmat kilpailijat ovat tällä hetkellä Adidas, Reebok sekä osaltaan myös Puma. 

Nike kuitenkin hallitsee urheiluvälinemarkkinoita tällä hetkellä melko selkeästi, joten 

tiukempaa kilpailu onkin Niken perässä tulevien yritysten välillä. Täysmittaiseen 

sopimusvalmistukseen siirtyminen paransi aiemmin tiukempaa kilpailutilannetta Niken 

kannalta ja takasi sille markkinajohtajan aseman. (Linder 2004, s. 2; Stabile 2000, s. 1-3) 

 

Nike-brändin arvo on kasvanut tasaisesti 2000-luvun alusta lähtien. Suurimpina brändiarvon 

kasvattajina ovat olleet innovaatiot urheiluvälineiden ja varusteiden alalla, yhteistyöt ja 

sponsoroinnit (Olympialaiset ym.) sekä kestävän kehityksen ja vihreiden arvojen edistäminen. 

Vuodesta 2001 vuoteen 2012 Nike tuplasi brändinsä arvon. Brändin arvo jatkoi myös tasaista 

kasvuaan vuoden 2009 talouskriisistä sekä alan keskimääräisen brändiarvon laskusta 

huolimatta. Niken brändi on oman alansa arvostetuimpia ja muiden alojen brändit mukaan 

lukien Nike sijoittuu noin 30 parhaan brändin joukkoon maailmassa. Niken brändin (2012) 

arvoksi on mitattu noin 15 miljardia dollaria, mutta lähteiden välillä saattaa ilmetä muutamien 

miljardien eroja. Nike kasvattaa brändinsä arvoa edelleen ja tulevaisuudessa kestävän 

kehityksen ylläpitämisellä ja toteuttamisella saattaa olla suurempikin vaikutus brändiarvon 

muodostumisessa. Niken vastuullisuus saattaa siis tulevaisuudessa olla tärkeässä roolissa 

brändin kannalta, mikä ilmeneekin Niken suuresta kiinnostuksesta kestävään toimintaan. 

Brändiarvon kasvattaminen voi tulevaisuudessa generoida Nikelle välillisesti yhä parempaa 

taloudellista menestystä. (Interbrand 2013; Brandirectory 2013) 
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6 NIKE JA KESTÄVÄ KEHITYS 

 

Kestävä kehitys on suuressa roolissa Niken liiketoiminnassa ja kasvustrategioissa. Yritys 

tavoittelee jatkuvaa kasvua, mutta kasvu halutaan pitää kestävällä pohjalla. Esimerkiksi 

vuonna 2011 julkaistussa vuosiraportissaan Nike listaa vaatimuksia kasvustrategialleen ja 

tässä listassa kestävyys mainitaan ennen tuottavuutta. Nike ei ole kuitenkaan aina pitänyt 

kestävään kehitykseen liittyviä aspekteja niin tärkeässä roolissa liiketoiminnassaan ja yritys 

on joutunut historiansa aikana välillä kovankin arvostelun kohteeksi, kun osalla sen 

sopimusvalmistustehtaista todettiin vallitsevan jopa epäinhimilliset työolot. Yritystä syytettiin 

1990- ja 2000-lukujen vaihteessa valheellisesta markkinoinnista, kun se markkinoi omia 

vastuullisuuden parantamiseen liittyviä kampanjoitaan. Syytteiden mukaan Nike yritti 

parantaa aiemmin kärsinyttä imagoaan luomalla kampanjoita kestävän kehityksen ja 

henkilöstöresurssiensa sosiaalisen hyvinvoinnin hyväksi, mutta toimimatta kuitenkaan 

lupaamallaan tavalla. Yritys todettiin Yhdysvalloissa syyttömäksi, minkä jälkeen vastaavan 

mittakaavan vastoinkäymisiä ei ole yritysvastuullisuuteen liittyen Nikella nähty. (Nike Inc. 

2011; DeTienne & Lewis 2005, s. 2-13)  

 

Nike on 2000-luvun alun jälkeen panostanut vastuullisuuteensa yhä enenevissä määrin ja 

suuret panostukset kestävän kehityksen ylläpitämiseksi ovatkin tuoneet yritykselle toivottua 

näkyvyyttä ja vihreämpää brändiarvoa. Sittemmin Nike onkin saanut laajalti tunnustusta 

vastuullisuudestaan ja kestävästä liiketoiminnastaan. Vuonna 2007 Nike nousi Clean Air-Cool 

Planet -organisaation toteuttamassa vertailussa kolmanneksi ympäristöystävällisimmäksi 

yritykseksi 56 muun suuryrityksen joukosta. Myös Niken useat ympäristön säilyvyyttä 

edistävät tempaukset ja kampanjat ovat mahdollistaneet yrityksen nousemisen yhdeksi 

vastuullisimmista, monikansallisista suuryrityksistä. (DeTienne et al. 2005, s. 2-13; 

Zabarenko 2007)  

 

Nike pyrkii olemaan menestynyt organisaatio yritysten sosiaalisen vastuun alueella tinkimättä 

kuitenkaan liiketoiminnan kehittämisestä liikaa. Niken visio ei olekaan vain kestävän 

kehityksen ylläpitäminen vaan edelläkävijän aseman saavuttaminen yritysvastuullisuutta 

ajatellen. Visiota on toteutettu melko tehokkaasti ja määrätietoisesti. Nike käynnisti hiljattain 

yhteistyöprojektin Adidaksen ja neljän muun vaatealan yrityksen kanssa myrkyllisten 



22 

 

   

 

aineiden poistamiseksi yritysten tuotantoketjuista kokonaan vuoteen 2020 mennessä. Muun 

muassa tällaisten projektien ja ohjelmien kautta Nike on onnistunut saavuttamaan toimivan 

balanssin liiketoimintansa ja vastuullisuuden välillä ja esimerkiksi sen sopimusvalmistajien 

tehtaiden hiilidioksidipäästöt laskivatkin 6 % vuodesta 2008 vuoden 2009 loppuun mennessä, 

vaikka tuotantoa lisättiin 9 %. Tällaiset ekologiseen vastuullisuuteen liittyvät toimet ovat 

olleet yleisesti seuratuimpia ja tärkeimpinä pidettyjä, mutta Nikella on keskitytty 

voimakkaasti myös sosiaalisten aspektien huomiointiin. Niken suurin vastuullisuuden 

sosiaaliseen puoleen suunnattu tekijä on yrityksen oma käytännesäännöstö (Code of conduct). 

Jokaisen Niken sopimusvalmistustehtaan tulee sitoutua noudattamaan tätä säännöstöä, mikä 

takaa henkilöstölle muun muassa inhimilliset työolot sekä lainmukaisen palkan ja työajat. 

(Anonym. 2010; Holden 2012, s. 1-3; Nike Inc. 2010)  

 

6.1 Nike - ympäristöjärjestöjen näkemys 

 

Puolueettoman ja perustellun näkökannan Niken vastuullisuudesta antavat esimerkiksi 

ympäristöjärjestöt. Niken kokoista, ulkoisia halvemman työvoiman valmistajia käyttävää 

yritystä arvioidaan ympäristöjärjestöissä melko tarkasti ja Nikea on arvioitukin muun muassa 

Greenpeacen, WWF:n sekä Amnesty Internationalin toimesta eri aikakausina. 

Tämänhetkisestä vastuullisuudesta kertoo se, että myös näissä ympäristöjärjestöjen arvioissa 

Nike toimii tällä hetkellä äärimmäisen vastuullisesti. Tämänhetkinen toiminta ei juuri kerää 

moitteita, vaan yritystä pidetään esimerkillisenä toimijana alalla. Tilanne on toki ollut 

hyvinkin erilainen esimerkiksi 1990-luvun alussa, jolloin Niken vastuullisuus ei ole ollut 

läheskään niin mittavaa, mitä se tänä päivänä on. Tällöin järjestöjen raportit yrityksestä ovat 

olleet huomattavasti kriittisempiä. (Greenpeace 2011; WWF 2001) 

 

Amnesty tarttuu omalla sivullaan sosiaalisen vastuun valvonnan vaikeuteen etenkin Niken 

kokoluokan yrityksissä. Amnesty kritisoi Niken vuoden 1997 toimintaa ja sosiaalisen vastuun 

sivuuttamista osalla tehtaista, joka johtikin viimeiseen Niken suureen oikeuskäsittelyyn, mutta 

toteaa myös täydellisen valvonnan olevan miltei mahdotonta. Niken nykytilasta kertoo myös 

se, että WWF hyväksyi Niken kumppanikseen vuonna 2001 ja on sen jälkeen kertonut 

sivuillaan muun muassa Niken lanseeraamista kampanjoista ja ilmasto-ohjelmista hyvin 

valoisaan sävyyn. Greenpeace on arvioinut vastuullisuutta koko urheiluvaate- ja välinealalla 
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ja toteaa arviossaan Niken olevan selkeä edelläkävijä. Niken toimissa kiitellään erityisesti 

toiminnan läpinäkyvyyttä, minkä arvioidaan edistävän vastuullisuutta entistä nopeammin. 

Greenpeacen mukaan Niken suurista kilpailijoista Puma on seuraavaksi vastuullisin, kun taas 

Adidaksella on Niken tasolle vielä paljon matkaa. (Greenpeace 2011; WWF 2001; Amnesty 

International 2005) 
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7 NIKEN YRITYSVASTUU 

 

Kestävän kehityksen mittava sisällyttäminen liiketoimintastrategioihin ohjaa Niken toimintaa 

kohti vastuullisuutta kaikilla yritysten sosiaalisen vastuun dimensioilla. Niken asettamia 

kestävän kehityksen vaatimuksia ja tavoitteita toteutetaan erilaisten ohjelmien sekä 

tarvittaessa yritysreformaatioiden kautta. Vastuullisuuden perimmäisinä tavoitteina ovat 

esimerkiksi positiiviset vaikutukset ympäristöön, henkilöstöön, toimintayhteisöön sekä 

kuluttajiin ja heidän näkemyksiinsä Nikestä. Tätä kautta tietenkin taustalla ovat aina kuitenkin 

positiiviset vaikutukset omaan brändiin ja siten myös liiketoimintaan sekä taloudelliseen 

kannattavuuteen.  

 

Yritysten sosiaalisen vastuun eri aspektit voidaan jakaa Niken toimien ja kestävään 

kehitykseen liittyvien tavoitteiden sekä siihen suunnattujen resurssien pohjalta prioriteettien 

mukaiseen järjestykseen. Ekologisuuteen liittyvät seikat ovat helpoimmin huomattavia 

tekijöitä yrityksen toiminnassa ja ympäristöystävällisyyden eteen tehdyt uhraukset ovat myös 

globaalilla tasolla seuratuimpia. Myös Nikella suurin huomio kohdistuu juuri ekologisiin 

seikkoihin ja suurin osa Niken lanseeraamista ohjelmista on luotu ylläpitämään ja kehittämään 

vastuullisuutta nimenomaan ympäristöstä huolehtimisessa.  

 

Toiseksi tärkeimpänä dimensiona Niken strategioissa ovat sosiaaliset seikat. Sosiaalisen 

vastuullisuuden edistämiseksi Nike on luonut useita ohjelmia. Lisäksi Niken oma 

käytännesäännöstö asettaa reunaehdot sosiaalisten seikkojen huomioimiselle ja 

toteuttamiselle. Myös näitä henkilöresursseihin liittyviä kohtia ja niiden korjaamista seurataan 

yritysmaailmassa melko tarkasti ja lainsäädäntö on myös tällä hetkellä edistyneintä juuri 

sosiaalisen vastuullisuuden saralla. Siksi myös suurimmat juridiset ongelmat ovat Nikella 

monien muiden suuryritysten tavoin koskeneet juuri henkilöstön kohtelua ja oikeuksia. Tästä 

syystä sosiaalisen vastuun toteutumista valvotaan sisäisesti Nikella tarkimmin ja useimmin.  

 

Toimintaympäristön ekonomiseen edistämiseen on yrityksen ja varsinkin toiminta-alueen 

ulkopuolelta vaikea kiinnittää huomiota. Juuri siksi näiden seikkojen huomiointiin käytetään 

muihin dimensioihin nähden vähemmän resursseja. Nikella on muutamia ohjelmia 

taloudellisen tilanteen parantamiseksi ja edistämiseksi kohdealueella, mutta suuri osa 
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ekonomisesta vastuullisuudesta tapahtuu välillisesti. Välillisyydellä tarkoitetaan sitä, että 

ekonomista tilannetta kohennetaan esimerkiksi sosiaalisen vastuullisuuden keinoin. Nike voi 

esimerkiksi kouluttaa työntekijöitään sellaisilla keinoilla, jotka hyödyttävät näitä ihmisiä 

myös työn ulkopuolisessa elämässä. Tällainen positiivinen korrelaatio eri dimensioiden välillä 

helpottaa vastuullisuuden ylläpitämistä Nikella huomattavasti. (Anonym. 2010; Nike Inc. 

2011; Locke, Kochan, Romis, Qin 2007)  

 

Niken vastuullisuus pohjautuu kaikilla dimensioilla läpinäkyvään toimintaan, jossa yritys on 

halunnut avata sen tuotantoketjut sidosryhmiltä aina asiakkaalle asti vapaalle tarkastelulle. 

Nike haluaa osoittaa, että sillä ei ole mitään salattavaa toiminnassaan, ja että kaikki sen 

toimintamallit noudattavat strategian mukaista, vastuullista toimintaa. Nike odottaa niin sen 

tehtailta, kuin myös sen toimittajasidosryhmiltä sitoutumista sen luomiin 

vastuullisuusstrategioihin ja säännöstöihin, jotta koko ketju toimisi samalta pohjalta. 

Tarvittaessa Nike myös tarjoaa työkaluja sekä kouluttaa sidosryhmiään ja tehtaiden 

työntekijöitä vastuullisuuden saavuttamiseksi. Nike käyttää tähän toimintaan omia resursseja 

siitäkin huolimatta, että jatkossa muut, kilpailevat yritykset, voivat mahdollisesti saavuttaa 

hyötyä Niken tekemistä sijoituksista käytännössä ilmaiseksi. Nikella kuitenkin pyritään 

edistämään oman vastuullisuuden ohella myös koko teollisuudenalan vastuullisuutta ja siten 

sen tekemät innovaatiot ja kehitysaskeleet kestävyyden suhteen ovat usein myös muiden 

yritysten hyödynnettävissä. Alan ja etenkin Niken vastuullisuus on kehittynyt viimeisen 

vuosikymmenen aikana tehokkaasti sekä ympäristöä, henkilöstöä, että toimintayhteisöä 

ajatellen. Monissa asioissa Nike on saavuttanut asettamiaan tavoitteita, mutta toki joidenkin 

seikkojen toteuttaminen on ollut haasteellisempaa. Viime vuosina suurimmat haasteet ovat 

olleet sosiaalisen vastuullisuuden puolella ja tarkemmin ylityösopimusten noudattamisessa 

valmistustehtailla. (Rafter 2005, s. 1; Anonym. 2010; Nike Inc. 2011) 

 

Niken tällä hetkellä toiminnassa olevien ohjelmien ja strategioiden lisäksi vastuullisuutta 

edistetään jatkuvasti myös innovoimalla esimerkiksi uusien materiaalien ja raaka-aineiden 

käyttöönottoon liittyen, toimintamallien parantamiseksi sekä valmiiden tuotteiden 

kehittämiseksi kestävämpään suuntaan. Osaltaan innovointia ovat myös Niken järjestämät 

koulutukset, jotka edistävät vastuullisuutta nyt ja etenkin tulevaisuudessa. Yritys hyödyntää 

koulutuksissaan digitaalisia pohjia, jotta voitaisiin saavuttaa kaikki tehtaat samalla kertaa ja 
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jakaa samalla koulutusmateriaali tehtaille ja sidosryhmille. Kuvassa 3 esitetään Niken 

yritysvastuun karkea jako tämänhetkiseen toimintaan ja ohjelmiin sekä tulevaisuuteen 

suuntautuneeseen innovointiin. Tämänhetkiset toimet jaetaan toteutettaviin ohjelmiin ja 

niiden valvontaan sekä arviointiin. Innovointipuoli jakaantuu puolestaan materiaan liittyviin 

innovaatioihin ja henkilöstön tietotaidon sekä tietoisuuden lisäämisen liittyviin 

innovaatioihin. (Nike Inc. 2011) 

 

 

Kuva 3. Yritysten sosiaalisen vastuun jakaantuminen osa-alueisiin Nikella. 

 

7.1 Ekologinen vastuullisuus 

 

Niken ohjelmista ympäristöön liittyvät ovat kaikista suurimmassa roolissa. Ympäristöllisessä 

vastuullisuudessa tällä hetkellä suurin yksittäinen tavoite liittyy hiilidioksidipäästöjen 

pienentämiseen. Nike pyrkii myötävaikuttamaan maailman kasvihuoneilmiön hidastamiseen 

liittyviin tavoitteisiin, jotka on asetettu kansainvälisissä ilmastokokouksissa. Suurimpana 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvänä ohjelmana Nikella on ollut Energy and 

Carbon -ohjelma. Sen toteutumista sidosryhmien ja valmistustehtaiden toiminnassa on 

arvioitu ja kerättyä dataa on hyödynnetty edelleen päästöjen jatkuvassa pienentämisessä. Nike 

osallistuu myös laajempaan BICEP -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on hyödyntää 

suuremmissa määrin uusiutuvaa energiaa tuotannossa ja vähentää siten hiilidioksidipäästöjä. 

Kyseisessä ohjelmassa on mukana useita muitakin suuryrityksiä. Ohjelmiensa avulla Nike on 

onnistunut pienentämään hiilidioksidipäästöjä merkittävästi (80 % pienentynyt hiilijalanjälki 
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aikavälillä 1997-2006), vaikka tuotantoa on samaan aikaan jatkuvasti kasvatettu. 

Suurimmaksi osaksi hiilidioksidipäästöjä on pienennetty juuri Kiinan sekä Kaakkois- Aasian 

alueilla. Tavoitteekseen se asetti vastuullisuusraportissaan (2011) 20 % vähennyksen 

hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2015 mennessä. (Nike Inc. 2011; Anonym. 2010) 

 

Toisena tärkeänä keskittymiskohteena Niken ekologisen vastuullisuuden puolella on 

vedenkäytön vähentäminen sekä käytön kestävyyden kehittäminen. Nike pyrkii muun muassa 

lanseeraamaan tuotteisiinsa enemmän sellaisia kankaita, joiden valmistus vaatii vähemmän 

vettä. Vesistrategiat kattavat myös Niken sidosryhmät ja valmistustehtaat Kiinassa sekä 

Kaakkois-Aasiassa. Vedenkäyttöä seurataan tarkasti ja saadut tiedot kerätään Niken 

lanseeraamaan H2O Insight -datankeräysjärjestelmään. Järjestelmään kerätyn datan avulla 

voidaan analysoida esimerkiksi sitä, mitkä ovat vedenkäytön kannalta tuotantoketjun 

rasittavimpia alueita. Tämän jälkeen voidaan tehdä vaadittavia muutoksia tehtaiden 

toimintaan tai esimerkiksi raaka-aineiden käyttämiseen. Nike on jo saavuttanut edistystä 

vedenkäytössään, mutta tavoitteet ovat silti nousujohteisia. Nike pyrkii parantamaan 

yksikkökohtaista vedenkäytön tehokkuutta 10 % vuosivälillä 2011-2015. (Nike Inc. 2011) 

 

Veden ja hiilidioksidin lisäksi Nike listaa jätteiden vähentämisen kolmanneksi 

pääsektorikseen ympäristöllisen vastuullisuuden saralla. Syntyvän jätteen määrää pyritään 

vähentämään niin raaka-aineiden kulutuksen, valmistuksen, kuin loppuasiakkaalle päätyvän 

tuotteen kohdalla. Suurimmat ongelmat ovatkin olleet lopputuotteen pakkausten jätemäärässä, 

sillä valmistuksessa syntyvää jätettä Nike pystyy vähentämään tehostamalla raaka-aineiden 

käyttöä. Nike on uhrannut mittavia resursseja tällekin sektorille. Kaakkois-Aasian alueella 

Kiinassa, Vietnamissa sekä Indonesiassa Nike on johtanut yhteensä kuuden suuren luokan 

kierrätyskeskuksen kehittämistä ja rakentamista. Projektit ovat osa Niken lanseeraamaa 

Closed Loop -visiota, jossa Nike valmistaa tuotteitaan ainoastaan sellaisista materiaaleista, 

jotka ovat kokonaan kierrätettävissä. Jätteiden määrää pyritään vuosina 2011-2015 

vähentämään edelleen 10 %. (Nike Inc. 2011) 

 

Tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen valvonta ei ole ainoa toimenpide 

ympäristöllisten seikkojen huomioinnissa. Nike käyttää lisäksi resursseja työvoimansa 

kouluttamiseen ja ohjaamiseen jatkuvasti kestävämpään suuntaan. Työntekijöitä koulutetaan 
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toteuttamaan työtehtävänsä ympäristön kannalta tehokkaammin ja heidän tietämystään 

ympäristöllisistä seikoista lisätään. Osaltaan tällaisella koulutuksella on myös sosiaalisen 

vastuun piirteitä, sillä Nike tavoittelee koulutuksillaan myös sitä, että koulutus toisi 

työntekijöille hyötyjä myös siviilielämässä. (Nike Inc. 2011) 

 

7.2 Sosiaalinen vastuullisuus 

 

Ekologisen vastuullisuuden jälkeen tärkeimpänä vastuullisuuden muotona Nikella on 

sosiaalinen vastuullisuus. Nike on aiemmin monien muiden suuryritysten tapaan joutunut 

arvostelun kohteeksi työntekijöidensä kohtelun takia, mikä on saanut yrityksen panostamaan 

henkilöstönsä työoloihin sekä oikeuksien toteutumiseen yhä enenevissä määrin. Erityistä 

huomiota Nike kiinnittää henkilöstön työturvallisuuteen, työlainsäädännön tiukkaan 

noudattamiseen sekä työntekijöiden kouluttamiseen juuri näiden seikkojen ylläpitämiseksi. 

Nikella tärkein ohjenuora sosiaalisen vastuun toteuttamiseen sen valmistustehtailla on sen 

luoma käytännesäännöstö. Kun Nike tekee uusia sopimuksia valmistustehtaiden kanssa tai 

jatkaa vanhoja sopimuksiaan tuttujen tehtaiden kanssa, Nike vaatii tehtaita sitoutumaan sen 

käytännesäännöstön sekä tehtaanjohdon standardien noudattamiseen. Tehtaanjohdon standardi 

sisältää määräyksiä työnjohtoon sekä esimerkiksi palkanmaksuun liittyen. Tehdas ei saa 

käyttää pakotettua työvoimaa, kuten vankilatyövoimaa, työvoimaa, joka sovittaa velkojaan 

työllä tai orjatyövoimaa. Käytännesäännöstö on Niken laatima minimistandardi 

sopimusvalmistustehtaille, joka tulee lähettää kaikille yhteistyökumppaneille ja olla myös 

työntekijöiden luettavissa (Arnold & Hartman 2003 s. 11). Nike odottaa 

sopimusvalmistustehtaiden ymmärtävän ja jakavan Niken tavoitteet yritysvastuullisuuden 

kannalta katsottuna. Käytännesäännöstön sekä muun huomion kiinnittämisen takia Kiinan 

sekä Kaakkois-Aasian alueilla työntekijöiden olot ovat parantuneet huomattavasti esimerkiksi 

90-luvun alun tilanteeseen nähden. Nike motivoi tehtaita noudattamaan käytännesäännöstöä 

muun muassa palkitsemalla onnistuneesti tai yli odotusten implementoidusta 

käytännesäännöstöstä. Niken käytännesäännöstössä on listattu seuraavat minimivaatimukset: 

 

 Työnteon tulee olla vapaaehtoista (työntekijät saavat lähteä työmaalta milloin 

haluavat) 
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 Työntekijöiden tulee olla 16-vuotiaita tai vanhempia (lapsityövoima ei ole 

hyväksyttyä) 

 Syrjintä ei ole hyväksyttyä (tehdas ei saa valikoida työntekijöitään esimerkiksi rodun 

perusteella) 

 Työntekijät saavat perustaa ammattiliittoja tai liittyä ammattiliittoihin maan lain 

puitteissa 

 Palkka maksetaan työajan perusteella, palkka on vähintään maan minimipalkka 

 Ahdistelu ja hyväksikäyttö eivät ole hyväksyttäviä  

 Työtunnit on rajoitettu maksimimäärään 60 h/vko, ylityöstä maksetaan ylityöpalkkaa 

 Tehdas tarjoaa säännöllistä työtä 

 Työpaikka on turvallinen ja työnteosta ei aiheudu terveyshaittoja (työntekijöillä 

tarvittavat suojavarusteet, koulutus, mahdollisiin työturvallisuusriskeihin on 

varauduttu ja työntekijöitä tiedotettu) 

 Ympäristölliset vaikutukset on minimoitu 

 Käytännesäännöstö on otettu käyttöön kokonaisuudessaan 

 (Nike Inc. 2010) 

 

Suuryrityksillä on lähes poikkeuksetta käytössään jonkinlainen käytännesäännöstö, mutta 

ongelmaksi saattaa usein muodostua etenkin sopimusvalmistuksen tapauksessa 

käytännesäännöstön noudattamisen valvominen. Nike on paneutunut tähän ongelmaan 

luomalla valvonnan pohjaksi SMSI (Sourcing & Manufacturing Index) -indeksin. SMSI 

sisältää arviointeja ja statistiikkaa tehtaiden turvallisuudesta ja terveysvaikutuksista, 

työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksista, työsuojasta ja kompensaatiosta sekä 

ympäristövaikutuksista. Käytännesäännöstöä tarkastellessa tulee ottaa huomioon, että monet 

käytännesäännöstön kohdista on jo listattu kohdemaan lainsäädäntöön. Esimerkiksi Kiinassa 

on melko tiukka työlainsäädäntö, joka rajoittaa työtunteja ja määrittelee minimipalkat 

provinssitasolla sekä ylityökorvaukset valtakunnallisella tasolla (Jackson 2011 s. 5). 

Käytännesäännöstö saattaa ulospäin vaikuttaa siis äärimmäiseltä sosiaaliselta 

vastuullisuudelta, mutta todellisuudessa käytännesäännöstön kohdat voivat olla vain 

lainsäädännön toteuttamista ja käytännesäännöstön kohtien listaaminen 

“vastuullisuustoimina” voi olla Nikelle vain markkinoinnillista imagon parannusta. Kaikissa 
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maissa esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa ei tietenkään ole yhtä hyvää tilannetta ja tämän vuoksi 

käytännesäännöstö on hyvä ohjenuora, mikäli vain sen noudattamista valvotaan.  

 

 

7.3 Ekonominen vastuullisuus 

 

Niken suurin myötävaikutus toimintayhteisön ekonomiseen hyvinvointiin on vuosittainen 

sopimusvalmistajamaahan tehtävä sijoitus, jonka vähimmäismäärä on 1,5 % yrityksen 

tuloksesta ennen veroja. Nämä varat sijoitetaan usein urheilun ja erilaisten kansalaisten 

hyvinvointia tukevien organisaatioiden hyväksi. Toki Nike pyrkii sponsoroinnillaan saamaan 

itselleen myös näkyvyyttä ja täten kohentamaan imagoaan. Rahoilla voidaan esimerkiksi 

järjestää “Nike-urheilutapahtumia”, mikä toki edistää kohdemaan hyvinvointia, mutta on 

toisaalta myös suoraa markkinointia Niken hyväksi. Aiemmin Nike on saanut osakseen myös 

suurta kritiikkiä tästä sponsoroinnista. Joidenkin tutkimusten mukaan Niken panostukset 

yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi ovat esimerkiksi yrityksen 

markkinointikampanjoihin nähden niin mitättömiä, että niiden todellinen vaikutus on hyvin 

mitätön. Näiden tahojen mukaan Nike saa kampanjoistaan huomattavasti enemmän 

mainosarvoa, kuin mitä yhteiskunnan hyvinvointi edistyy. Niken pelkkien 

mainoskampanjoiden budjetit voivat olla yli kymmenkertaisia näihin sponsorointeihin 

nähden, joten missään nimessä mittavista sponsoroinneista ei aina ole kyse. (Stabile 2000, s. 

1-3)  

 

Osa Niken yhteiskuntiin liittyvästä vastuullisuudesta on niin sanottua välillistä vastuuta. 

Ekonomista vastuullisuutta toteutetaan välillisesti kahden muun vastuullisuussektorin kautta. 

Esimerkiksi ekologisen vastuun edistämiseksi suoritetut koulutukset voivat parantaa 

työntekijöiden elämänlaatua myös vapaa-ajalla, tarjota sosiaalista pääomaa ja ohjata heidän 

toimiaan parempaan suuntaan yhteiskunnan hyväksi. 

 

7.4 Vastuullisuuden vaikutukset ja tulevaisuus 

 

Nike on saavuttanut vastuullisten toimiensa ja nyt jo pitkäjänteisen kestävää kehitystä 

edistävän työnsä seurauksena vähintäänkin jonkinasteisen edelläkävijän aseman. Niken 



31 

 

   

 

vastuullisuuden taso ylittää reilusti niin erilaiset lait ja määräykset, kuin myös kehotetut 

vapaaehtoistoimet kestävän kehityksen ylläpitämiseksi. Vastuullisuusseikoilla on 

viimeisimpien vuosien aikana ollut Nikeen lähestulkoon yksinomaan positiivisia vaikutuksia. 

Imagon parantuminen on mahdollistanut jopa Niken aiempaa paremman taloudellisen 

pärjäämisen kuluttajien näkemysten muuttuessa positiivisimmiksi. Se, että Niken kaltainen 

vastuullisuuden edelläkävijä pärjää taloudellisesti aiempaa paremmin vastuullisuuteen 

investoimisesta huolimatta, saattaa myös vaikuttaa muiden yritysten suhtautumiseen 

vastuullisuutta kohtaan ja siten edistää koko alan yritysvastuuta. 

 

Vaikka esimerkiksi monikansalliset järjestöt asettaisivat tulevaisuudessa vastuullisuuden 

parantamiseksi erilaisia määräyksiä ja lakeja, ei Niken tarvitsisi huolehtia omasta 

toiminnastaan enempää, kuin nytkään. Tilanne saattaa olla hyvin päinvastainenkin, sillä 

mikäli maailmalla ryhdytään kiinnittämään yritysten vastuullisuuteen yhä enemmän 

huomiota, voi Niken hyvällä tasolla oleva vastuullisuus saada osakseen enemmän arvostusta. 

Tämä taas vaikuttaa positiivisesti Niken brändiin ja imagoon kuluttajien silmissä. Kun Niken 

vastuullisuus ulottuu vielä sopimusvalmistajiin ja muihin sidosryhmiin, on tilanne vieläkin 

parempi. Lisäksi valmistuksen ollessa täysin ulkoistettua, Nikelle jää enemmän aikaa 

esimerkiksi muuhun markkinointityöhön ja myös oman vastuullisuutensa kampanjointiin. 

Taulukossa 2 on yhteenveto Niken ohjelmista sekä kampanjoista yritysvastuun 

ylläpitämiseksi, niille asetettuja tavoitteita sekä katsaukset niiden onnistumisesta. 
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Taulukko 2. Niken yritysvastuuohjelmat ja niiden toteutuminen. (Nike Inc. 2011) 

 

7.5 Koko alan vastuullisuuden vaikutukset kohdealueella 

 

Vaikka Nike onkin oman alansa vastuullisimpia yrityksiä ja edelläkävijä kestävän kehityksen 

mukaisen toiminnan ylläpitämisessä, ei se kuitenkaan ole ainoa yritysvastuuta toteuttava 

yritys alallaan. Sen kilpailijat sekä pienemmätkin toimijat ovat implementoineet myös 

vastaavanlaisia toimintamalleja liiketoimintaansa - vaikkakin pienemmässä mittakaavassa. 

Tällä hetkellä juuri Kiinan ja Kaakkois-Aasian alueella vastuullisuus on siirtynyt uudelle 

tasolle. Yritysten on lähes välttämätöntä panostaa myös vastuullisuuteen, jotta puhdas imago 

voitaisiin säilyttää ja jotta brändiarvo ei kärsisi asiakkaiden silmissä.  Aasian alueelle on jo 
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pidempään siirtynyt halvemman työvoiman perässä erityisesti vaateteollisuutta edustavia 

yrityksiä, joten alueen toimintaa on ehditty tarkkailemaan ja kehittämään huomattavasti siitä 

pisteestä, kun ulkoistaminen on aloitettu. Alueen vastuullisuuden yleisen kehityksen takia 

yritysten on taattava oma vastuullisuutensa omassa mittakaavassaan jo pelkästään 

legitimiteetin säilyttämiseksi. Tällä hetkellä esimerkiksi Afrikassa tilanne on vasta 

kehitysvaiheessa ja vastuullisuutta ei toteuteta yhtä tehokkaasti, kuin Aasiassa nykyään. 

Toisin sanoen siis tarkasteltavalla Kiinan ja Kaakkois-Aasian alueella ei Niken tai muiden 

yksittäisten yritysten vastuullisuus ole turhaa vaan siitä on muodostunut ja on edelleen 

muodostumassa yhä toimivampi kokonaisuus. Edelläkävijänä ja hyvänä esimerkkinä muun 

muassa aiempaa paremman taloudellisen menestyksensä takia Nike voi jatkossa inspiroida 

yhä uusia yrityksiä vastuullisuuden pariin, jolloin vaikutukset kohdealueeseen muuttuvat 

entistäkin laajemmiksi. Koko alan vastuullisuus on Aasian alueella aiheuttanut tähän 

mennessä jo pysyviä kehityksiä alueen talouteen ja tuotantolaitosten toimintamalleihin ja 

kehittänee niitä edelleen myös tulevaisuudessa. 
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8 NIKEN SOPIMUSVALMISTUS 

 

Niken päätöksellä siirtyä sopimusvalmistukseen on ollut merkittävä vaikutus yrityksen 

kasvulle. Nike ei todennäköisesti olisi onnistunut saavuttamaan johtajan asemaa 

urheilujalkinemarkkinoilla, mikäli yritys ei olisi ulkoistanut valmistustaan ollessaan vielä 

pienempi yritys. Niken resurssien ollessa rajalliset valmistuksen ulkoistaminen mahdollisti 

voimavarojen keskittämisen markkinointiin sekä tuotekehitykseen, mikä lopulta tuotti Nikelle 

vallitsevan markkinajohtajan aseman. Vaikka valmistaminen on sittemmin ulkoistettu 

lähestulkoon täydellisesti, ei Niken tuotantoketju ole monimutkaistunut, vaan tilanne on 

päinvastainen. Sopimusvalmistukseen siirtyminen on ollut sille yksinomaan hyödyllinen 

strateginen siirto. (Linder 2004 s. 2; Cantor, Cheng, Dresner & Grimm 2012 s. 32) 

 

Vuonna 2004 Nike julkisti yli 700 sopimusvalmistustehtaansa yksityiskohtaiset tiedot ja avasi 

niiden toiminnan yleiselle tarkastelulle. Niken edustajat olivat tätä ennen löytäneet osasta 

Aasian tehtaista Niken käytännesäännöstön rikkomuksia muun muassa henkilöresurssien 

työoloihin liittyen. Nike korjasi epäkohdat tehtaiden toiminnassa ja avasi tämän jälkeen 

ensimmäisenä suurena Amerikkalaisena vaatealan yrityksenä tehtaidensa toiminnan täydelle 

tarkastelulle. Tietojen julkistaminen oli Nikelle suuri askel kohti vastuullisempaa ja 

kestävämpää yritystoimintaa. (Rafter 2005, s. 1)  

 

8.1 Niken sopimusvalmistuksen etuja sekä kriteereitä 

 

Nike on toiminut sopimusvalmistajien kanssa yhteistyössä jo yli 15 vuotta edistääkseen 

kestävyyttä ja yritysvastuullisuutta. Urheiluvaatteiden ja -kenkien valmistus on aiemmin 

nähty vähemmän tekniikkaa ja osaamista vaativana massatuotantona. Nykyään Niken 

pyrkiessä mahdollisimman kestävään valmistustapaan, on urheiluvaatteiden ja -kenkienkin 

valmistuksesta tullut kuitenkin edistyneempää tekniikkaa sekä tietotaitoa vaativaa työtä. 

Nikella on visio valmistuksen luonteesta sopimusvalmistajien kanssa. Nike haluaa luoda ja 

toimittaa hyviä tuotteita kestävän tuotantoketjun läpi. Kestävän ketjun pääkohdat, joihin 

sopimusvalmistajien tulee erityisesti pyrkiä, ovat: 
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 Lean -valmistus, jossa pyritään täysin häviöttömään valmistustekniikkaan, jolloin 

esimerkiksi vettä, luonnonvaroja ja työvoimaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti 

 Vihreä ajattelumalli suunnittelussa, tuotteen luomisessa ja valmistuksessa 

 Tasapainoinen sitoutuminen ihmisten ja liiketoiminnallisten tuottojen välillä 

 Työvoima, joka tietää oikeutensa ja voi puhua niiden puolesta 

(Nike Inc. 2011) 

 

Nike asettaa työntekijöilleen ja ympäristövaikutuksille korkeita tavoitteita, mutta tarjoaa 

samalla koulutusta, resursseja sekä työkaluja, jotta tehtaat voisivat nämä asetetut tavoitteet 

saavuttaa. Haasteellista Niken sopimusvalmistuksesta ja koko tuotantoketjusta tekee 

sopimusvalmistustehtaiden suuri määrä. Koska Nike ei varsinaisesti omista tehtaita, ei Nike 

pysty pakottamaan tehtaita mihinkään ja myös valvonta on vaikeampaa. Mikäli tehtaat eivät 

Niken asettamia vaatimuksia pysty tai halua täyttää, voi Nike toki keskeyttää yhteistyön 

kyseisten laitosten kanssa. Suurimmat esteet muutokselle löytyvät usein kuitenkin tehtaiden 

tiedon puutteesta sekä vajavaisista tai vanhentuneista järjestelmistä, mikä voidaan korjata 

juuri koulutuksen ja työkalujen kehittämisen avulla. (Nike Inc. 2011) 

 

8.2 Sopimusvalmistajien valinta sekä riski-indeksi 

 

Tehtaita valitessa Nike keskittyy erityisesti ympäristöseikkojen huomioimiseen sekä 

työntekijöiden turvallisuuteen tehtaalla. Esimerkiksi hiilijalanjälki vaikuttaa mittavissa määrin 

sopimusvalmistajan valintaan. Tuotantoketjussa edelleen 64 % hiilijalanjäljestä muodostuu 

valmistuksessa. Tähän Nike hakee parannusta kiinnittämällä erityishuomiota jo 

valmistustehtaiden valintaan. Mikäli tilanne hiilidioksidipäästöjen suhteen on tehtaalla 

lähtötilanteessa jo äärimmäisen huono, ei Niken kannata uhrata laajoja resursseja tilanteen 

parantamiseksi, jos jollakin vaihtoehtoisella tehtaalla tilanne on lähtökohtaisesti paljon 

valoisampi.  

 

Työntekijöihin liittyvissä asioissa sen sijaan mukaan tulee käytännesäännöstö ja mikäli uusi 

tehdas ei ole valmis sitoutumaan Niken käytännesäännöstöön, ei sopimusta sellaisen tehtaan 

kanssa tulla muodostamaan. Muita valintakriteerejä sopimusvalmistajille ovat paikallisten 

lakien ehdoton noudattaminen sekä Niken vapaaehtoispohjalta laatimien käytännesäännöstön 
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ja johdon standardien noudattaminen. Niken kokemusten mukaan samalla, kun monet tehtaat 

täyttävät ja ylittävät kaikki odotukset, on myös tehtaita, joilla on ongelmia useammilla 

sektoreilla, kuten työaikojen noudattamisessa, ylitöiden teettämisessä ja palkkoihin liittyvissä 

asioissa. Nike uhraa paljon aikaa näiden ongelmien ratkaisemiseksi, mutta pahimmassa 

tapauksessa vakavasta rikkeestä johtuen sopimus tehtaan kanssa voidaan purkaa 

sopimusrikkomuksen perusteella. (Nike Inc. 2011) 

 

Nike luetteli vuoden 2009 CR-raportissaan viisi valintaan ja tehtaan arviointiin liittyvää 

kohtaa tehtaille, joilla on suuri volyymi ja potentiaali valmistaa Niken tuotteita. Näiden 

kohtien avulla tehtaalle lasketaan riski-indeksi ja arvioidaan onko tehdas mahdollisesti sopiva 

sopimusvalmistaja Nikelle. Nämä viisi kohtaa on listattu alla: 

 Maa, jossa tehdas sijaitsee 

 Tehtaan työntekijöiden määrä 

 Tehtaan toiminnan tyyppi 

 Valmistusprosessi 

 Tehtaan johto sekä ympäristöllisten, turvallisuus- ja terveydellisten seikkojen 

noudattaminen 

(Nike Inc. 2009) 

 

Maa, jossa tehdas sijaitsee vaikuttaa luonnollisesti logistisiin seikkoihin kuin myös yrityksen 

sosiaalisen vastuullisuuden seikkoihin mm. kulttuurierojen ja maan kehitysasteen vuoksi. 

Riskien osalta maan poliittinen tilanne sekä esimerkiksi uskonnolliset asiat voivat vaikuttaa 

päätöksiin. Nike ei tietenkään halua toimia sellaisilla alueilla, joilla sen 

sopimusvalmistustehtaat ovat riskialttiita esimerkiksi epävakaiden olojen seurauksena. 

Työntekijöiden määrä kuvastaa tehtaan kokoa ja myös mahdollisesti sitä, kuinka koneellista 

tai vastaavasti manuaalista työ on.. Nike voi tämän perusteella tehdä arvioita tarvittavista 

kehitystoimenpiteistä tehtailla ja esimerkiksi työntekijöiden koneellisesta osaamisesta ja siten 

koulutuksen tarpeesta. Tehtaan toiminnan tyyppiä Nike painottaa uudemmassa CR 

Raportissaan erityisesti Lean-valmistuksen osalta ja pyrkii saamaan nykyisiäkin valmistajiaan 

toimimaan Lean-valmistuksen mukaisesti. Tehtaan johdon, ympäristöllisten, turvallisuus- ja 

terveydellisten asioiden huomioon ottamisessa tulee Nikella mukaan Code of Conduct ja 

Code Leadership Standard, jotka ovat kaikille Niken sopimusvalmistustehtaille samat. Nike 
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voi tarkastella, kuinka pitkälti tehdas noudattaa Niken luomia ohjesääntöjä jo lähtötilanteessa 

ja kuinka paljon muutoksia toimintaan tulisi tehdä. Mikäli tilanne näiden asioiden suhteen on 

tehtaalla jo lähtötilanteessa hyvä, helpottuu yhteistyön käynnistäminen huomattavasti ja myös 

tehtaan toiminnan valvominen on helpompaa. (Nike Inc. 2009; Nike Inc. 2011) 

 

Riski-indeksiä määritettäessä Nike kiinnittää huomiota myös kohdealueen taloudelliseen 

tilanteeseen. On tietysti uhkarohkeaa aloittaa toiminta alueilla, joilla taloudellinen tilanne on 

äärimmäisen epävakaa ja tulevaisuus epävarma. Esimerkiksi laaja inflaatio saattaa muodostua 

tehtaalle suureksi ongelmaksi ja aiheuttaa edelleen Nikelle ongelmia. Taloudellisten seikkojen 

lisäksi Nike kiinnittää huomiota myös alueen ilmastoon ja mahdollisiin luonnonilmiöihin. 

Esimerkiksi maanjäristys alttiilla alueilla sijaitsevien tehtaiden riskitekijät ovat huomattavasti 

korkeammat kuin geotermisesti rauhallisemmilla alueilla sijaitsevien tehtaiden riskit. Myös 

alueet, joilla esiintyy tilastollisesti useammin luonnonmullistuksia, ovat toki huonompia 

vaihtoehtoja ja tehtaiden kunnostuksista voi koitua mittavia kuluja. Pienempinä osina riski-

indeksin määrittämistä ovat yllä mainittujen kohtien lisäksi muun muassa alueen 

kulttuurilliset ja sosiaaliset tottumukset sekä infrastruktuuri. (Nike Inc. 2011) Taulukko 3 on 

yhteenveto Niken sopimusvalmistuksesta, sopimusvalmistajia koskevista kriteereistä ja 

sopimusvalmistukseen liittyvistä riskeistä ja niiden analysoinnista. 

 

Taulukko 3. Niken sopimusvalmistus 

 



38 

 

   

 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kestävälle kehitykselle on olemassa lukuisia, eri organisaatioiden luomia, toisistaan 

poikkeavia määritelmiä. Tästä huolimatta kaikki määritelmät pohjautuvat samanlaiseen 

käsitykseen kestävän kehityksen jakautumisesta ekologiseen (ympäristö), sosiaaliseen 

(henkilöstö, työolot) sekä ekonomiseen (taloudelliset seikat) dimensioon. Kestävän 

kehityksen pohjalta on sittemmin luotu edelleen kehittyvä ja muokkaantuva käsite yrityksen 

sosiaalinen vastuu (Corporate Social Responsibility), joka liittyy kestävän kehityksen 

ylläpitämiseen yritysmaailmassa. Myös yritysten sosiaalinen vastuu voidaan jakaa 

ekologiseen, sosiaaliseen ja ekonomiseen sektoriin. Yritysten sosiaalista vastuuta tarkkaillaan 

niin yritysten rajapintojen sisällä, kuin myös esimerkiksi sopimusvalmistajien toiminnassa.  

 

Kestävä kehitys on tärkeä osa Niken liiketoimintastrategiaa ja yritys pyrkiikin edelläkävijän 

asemaan yritysten sosiaalisen vastuun toteuttamisessa. Aiemmin Nike on kärsinyt ongelmista 

erityisesti sosiaalisen vastuullisuuden saralla ja saanut osakseen paljon arvostelua. Nykyään 

Nike kuitenkin lukeutuu yhdeksi vastuullisimmista suuryrityksistä ja yrityksen brändi on 

muovaantunut huomattavasti kestävämpään suuntaan. Nike on kiinnittänyt erityistä huomiota 

ekologisen vastuullisuuden toteuttamiseen, johon sisältyy esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen 

vähentäminen, vedenkäytön tehostaminen sekä jätteen määrän vähentäminen Niken 

lanseeraamien erilaisten ohjelmien ja kampanjoiden avulla Kiinassa sekä Kaakkois-Aasiassa. 

Ekologisella sektorilla menestystä on tullut kaikilla osa-alueilla ja ympäristöseikkojen 

huomiointi on Niken myötävaikuttamana kehittynyt koko alalla. Tavoitteet ovat kuitenkin 

edelleen korkeammalla. Toiseksi tärkeimpänä sektorina Nike pitää vastuullisuuden sosiaalista 

aspektia. Sosiaalista vastuuta yritys toteuttaa työoloja parantamalla, työntekijöitä 

kouluttamalla ja velvoittamalla esimerkiksi sopimusvalmistustehtaita toimimaan Niken 

luoman käytännesäännöstön mukaisesti. Työntekijöille on luotu Kiinan ja Kaakkois-Aasian 

alueella paljon paremmat työolot ja heidän oikeuksiaan on myös kohenneltu esimerkiksi 

1990-luvun tilanteeseen nähden. Niken tavoitteita ja tuloksia tarkastellessa tulee kuitenkin 

ottaa huomioon seikka, että monet Niken mainitsemista saavutuksista ja tavoitteista ovat jo 

esimerkiksi kohdemaan lainsäädännössä. Tällöin Nike toteuttaa vain lainsäädäntöä, eikä 

toteuta vapaaehtoista vastuullisuutta. Vaikeaa sosiaalisen vastuun toteuttamisesta tekee sen 

valvonta. Pienimmässä roolissa Niken vastuullisuudessa on ekonominen vastuullisuus. Nike 
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esimerkiksi lahjoittaa Kiinan ja Kaakkois-Aasian urheiluseurojen hyväksi rahaa, joilla 

voidaan järjestää tapahtumia yhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. Osa ekonomisesta 

vastuullisuudesta on niin sanottua välillistä vastuuta, joka toteutuu esimerkiksi sosiaalisen 

vastuun kautta koulutuksina, jotka tarjoavat sosiaalista pääomaa Kiinan ja Kaakkois-Aasian 

alueelle. Nike on kuitenkin saanut osakseen kritiikkiä siitä, että sponsoroitavat summat ovat 

arvoltaan monin verroin pienempiä, kuin Niken saavuttama mainosarvo kyseisellä alueella. 

 

Nike on ulkoistanut valmistuksensa kokonaan sopimusvalmistajille. Se on mahdollistanut 

tarkemman keskittymisen markkinoinnillisiin seikkoihin ja siten tuonut Nikelle alansa 

markkinajohtajan aseman. Sopimusvalmistajien on sitouduttava Niken lanseeraamiin 

kampanjoihin sekä ohjelmiin kaikilla vastuullisuuden sektoreilla. Tehtaita valittaessa 

lähtötilanne arvioidaan tarkasti ja suunnitellaan mahdolliset investoinnit sekä koulutukset 

toiminnan ja vastuullisuuden kehittämiseksi. Nike laskee tehtaille arviointihetkellä riski-

indeksit, jotka koostuvat muun muassa alueen poliittisesta vakaudesta, taloudellisesta 

tilanteesta ja ilmastollisista seikoista. Nike haluaa tietenkin valita yhteistyöhön 

mahdollisimman riskittömiä sekä jo valmiiksi kestävällä pohjalla toimivia kumppaneita. 

 

Yritysvastuullisuudesta sekä sen yhdistäminen mittavaan sopimusvalmistukseen on ollut 

Nikelle yksinomaan positiivinen ratkaisu. Käytetyistä resursseista huolimatta yritys pärjää 

taloudellisesti paremmin, kuin aiemmin ja kehitys on edelleen nousujohteista. Vastuullinen 

toiminta tuo Niken brändille haluttua arvostusta ja yrityksen imago kohenee myös kuluttajien 

silmissä, mikä johtaa edelleen taloudelliseen menestykseen. Pelkkää hyvyyttään Nike ei siis 

vastuullisuutta toteuta, vaan myös sen tuomat edut liiketoimintaan ovat suuri kannustin. 

Mikäli vastuullisuuteen liittyvien seikkojen huomiointi ja lainsäädäntö nousevat 

tulevaisuudessa vielä suurempaan asemaan, voi Niken saama arvostus lisääntyä edelleen. 

Kaiken kaikkiaan Niken yritysvastuu on edistyksellisellä tasolla muuhun alaan nähden ja 

myös tulevaisuus näyttää yrityksen kohdalla äärimmäisen valoisalta.  
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