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Tutkimuksen tavoitteet:

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää pienten yrityksien yhteiskuntavastuun 
toteuttamista. Kohdeilmiönä tutkimuksessa on yrittäjäkauppiaiden tuotevalikoimapäätökset ja 
yhteiskuntavastuun huomioiminen näitä päätöksiä tehtäessä. Tutkielman tutkimuskysymys 
kuuluu: Miten yhteiskuntavastuu vaikuttaa rautakauppiaiden tuotevalikoimapäätöksiin. 
Tutkimuksen varsinaisena kohderyhmänä ovat suomessa toimivat rautakauppa-alan ketjun 
Rautanetin yrittäjäkauppiaat.

Tutkimuksen toteutustapa, menetelmä ja aineisto:

Tämä tutkimus on tyyliltään kvantitatiivinen tutkimus. Tutkimus toteutettiin käyttäen postitse 
lähetettyä strukturoitua kyselylomaketta. Lomakkeen kysymykset olivat luonteeltaan 
mielipidekysymyksiä, joihin vastaajan oli tarkoitus ympyröidä mielestään eniten hänen 
mielipidettään kuvaava vaihtoehto. Postitettavaan kyselyyn päädyttiin lähinnä sen 
edullisuuden ja kattavuuden vuoksi. Lisäksi oletuksena oli, että kauppiaat vastaisivat tämän 
kaltaiseen kyselyyn mahdollisimman rehellisesti, sillä postitettu kysely takaa vastaajille 
täyden anonymiteetin. Postitetun kyselyn etuna oli myös se, että kiireiset kauppiaat saisivat 
vastata kyselyyn omalla ajallaan. Kyselylomake lähetettiin kaikille 94:lle Rautanet-ketjun 
kauppiaalle. Vastauksia saatiin 36 kappaletta, joten palautusprosentiksi muodostui 38,3 %. 
Saadut vastaukset kirjattiin Excel-taulukkoon. Excel-ohjelmaa käyttäen vastauksista laskettiin 
keskiarvot ja hajonnat. Lisäksi ohjelman avulla etsittiin vastauksien välisiä suhteita ja 
poikkeavuuksia.

Tutkimuksen tulokset:

Tutkimuksen tuloksien perusteella kauppiaat eivät kiinnitä tuotevalikoimapäätöksiä 
tehdessään huomiota tuotteiden ympäristövastuullisiin, eivätkä sosiaalisen vastuun 
ominaisuuksiin. Eniten tuotevalikoimapäätöksiin kauppiaiden mukaan vaikuttivat tuotteen 
taloudelliset seikat sekä tuotteen laatu. Kauppiaiden arvioista ilmeni, että he kokivat 
vastuullisen tuotevalikoiman tuovan yritykselle lähinnä imagollista hyötyä. Tutkimuksen 
tuloksien mukaan tuotteen vastuullisuus onkin kauppiaiden mielestä vain yksi tuotteen 
ominaisuuksista, jolla ei ole erityistä merkitystä taloudellisessa mielessä. Syynä tähän voidaan 
pitää kauppiaiden oletusta, jonka mukaan tuotteen yhteiskuntavastuullisuudella ei ole 
vaikutusta kuluttajien ostopäätöksiin. Voidaan siis sanoa, että kauppiaiden käyttäytyminen 
noudattaa klassista suhtautumista yhteiskuntavastuun toteuttamiseen.

Avainsanat:

Yhteiskuntavastuu, yrittäjyys, kauppiasyrittäjyys, kauppa, tuote
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1 Johdanto

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yrityksien yhteiskuntavastuun toteuttamista. Tarkemmin 

tutkimuksessa keskitytään yhteiskuntavastuun ilmenemiseen yrittäjäkauppiaiden päivittäisissä 

tuotevalikoimapäätöksissä.

Ilmaston lämpeneminen on herättänyt ihmiset huomaamaan, että tekemisillämme saattaa olla 

luonnon kannalta merkitystä. Maapallon sietokyky on jo monin paikoin äärirajoilla. Jatkuva 

kulutuksen lisääntyminen ei ole mahdollista, ainakaan nykyisellä teknologialla. Kenen on 

sitten vastuu ympäristön ja yhteiskuntamme hyvinvoinnista? Kysymykseen on vaikea saada 

vastausta, siis ainakaan yhtä ainoaa ja oikeaa vastausta. Yksilö siirtää vastuun helposti 

yhteiskunnalle, näin on usein myös yrityksien laita. Yhteiskunta kuitenkin patistaa yksilöitä ja 

yrityksiä yhteisiin talkoisiin. Positiivista on, että kansakuntien yhteinen tavoite on muuttaa 

kuluttaminen ja tuottaminen kestävän kehityksen urille. (Lovio 2006)

Yrityksien vastuullisen toiminnan toteuttaminen on herättänyt mielenkiintoa, niin yrityksien, 

poliitikkojen, tutkijoiden kuin kuluttajienkin keskuudessa (Spence ym.2004; Dickinson ja 

Carsky 2005). Yleinen keskustelu siitä, mikä on yrityksien vastuu ja millä tasolla vastuuta 

kuuluisi toteuttaa, on lehdistössä miltei jokapäiväistä (Berry ja McEachem 2005). 

Yhteiskuntavastuu ei ole siis tutkimuksen aiheena ainoastaan mielenkiintoinen, vaan myös 

ajankohtainen. Huomionarvoista on myös se, että Matti Vanhasen 2007 hallitusohjelmasta 

löytyvät niin ympäristö/ilmasto-ohjelmat, kuin yrittäjyyttä ja yritystoimintaakin edistävät 

ohjelmat. Voidaan siis ajankuvaan kuuluen perustellusti sanoa, että suomessa 

yhteiskuntavastuuta ei odoteta vain yrityksiltä, vaan myös yhteiskunnalla on pyrkimys kantaa 

vastuutaan ympäristöstä, yksilöistä ja yrityksistä.

Henkilökohtainen mielenkiintoni aiheeseen heräsi opintojeni myötä. Syy siihen, että olen 

kiinnostunut yhteiskuntavastuusta ja sen ilmenemisestä nimenomaan kauppiasyrittäjien 

toiminnassa johtuu perheyritystaustastani. Olen työskennellyt yli 15 vuotta perheyrityksessä 

rautakauppa-alalla, joten käytännön kokemusta kauppiaan aijesta on kertynyt jo jonkin 

verran. Rautakauppa-alan tuotteet ja käytännöt ovat minulle tuttuja vuosien varrelta. 

Oletankin omaavan taustatietoa rautakauppa-alasta riittävästi, ymmärtääkseni kohderyhmän 

luonteen.
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Kaupan ala on tutkimuskohteena mielenkiintoinen siitä syystä, että sen toiminta on niin 

erilaista, kuin palveluita tai tuotteita tuottavien yrityksien (ks. Kautto ym. 2007). Kaupan 
välittämien tuotteiden vastuullisuuden tai vastuuttomuuden vaikutukset ympäristölle ja 

yhteiskunnalle, ovat usein suurempia, kuin itse kaupan sisäisen toiminnan vaikutukset. 

Kauppa on myös osaltaan vaikuttamassa jatkuvasti kasvavaan kulutukseen, joka lisää 

ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Kestävänkehityksen ajatuksen mukaan ihmiskunnan on 

kuitenkin pystyttävä olennaisesti vähentämään tätä kuormitusta. Kaupalla on mahdollisuus 

vaikuttaa tuotevalikoimillaan, minkälaiseksi sen välittämien tuotteiden kokonaiskuormitus 

muodostuu. Tästä syystä päädyin tutkimaan vaikuttavatko yhteiskuntavastuulliset seikat 

kauppiaan tuotevalikoimapäätöksiin. (Heiskanen 2006)

Vaikka kaupalla on suuri valta valita myytävänä olevat tuotteet, on syytä huomauttaa, että 

kauppa ei yksin päätä mitä tuotteita on tarjolla. Tuotteen valmistajalla, välittäjillä ja 

lopullisella asiakkaalla, on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä tuotteita valmistetaan, 

tarjotaan ja kulutetaan (Dickinson ja Carsky 2005).
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1.1 Tutkimuksen taustaa

Tässä ala-luvussa selvitetään miksi tutkimuksessa päädyttiin tutkimaan nimenomaan pieniä 

yrityksiä ja niiden yhteiskuntavastuun toteuttamista ja miksi kohdeilmiöksi valittiin juuri 

tuotevalikoimapäätökset.

Yrityksien yhteiskuntavastuuta selvittävät tutkimukset ovat yleensä keskittyneet isoihin 

yrityksiin. Viimeaikoina on kuitenkin herännyt laajempi kiinnostus pienten ja keskisuurten 

yrityksien yhteiskuntavastuun tutkimiseen. Pk-yrityksien yhteiskuntavastuullisen toiminnan 

tutkiminen on nähty jopa tärkeämmäksi, kuin isojen yrityksien tutkiminen. Tätä seikkaa on 

puolusteltu usein Pk-yrityksien työllistämisvaikutuksilla ja niiden suurella lukumäärällä, 
(esim. Curran ja Blackburn 2001; Spence ym. 2004; Lepoutre ja Heene 2006; Murillo ja 

Lotzano 2006; Perrini ym. 2007)

Pienten yrityksien (alle 50 henkilöä työllistävä) työllistämisvaikutus on suomessakin 

merkittävä, 44,6 % työssäkäyvistä työntekijöistä työskentelee kyseisissä yrityksissä. Jos 

mukaan lasketaan yleisesti Pk-yrityksinä pidettävät alle 250-henkilöä työllistävät yritykset, 

luku on vieläkin suurempi 61,9%. Pienten yrityksien panosta suomalaisten työllistäjänä ei 

sovi siis väheksyä. Toisena puolustuksena pienten yrityksien tutkimiselle on käytetty niiden 

suurta lukumäärää. Suomessakin pienten yrityksien kokonaislukumäärä on suhteellisesti 

ottaen todella suuri, yrityksistä yli 93 % on pieniä yrityksiä ja jos mukaan lasketaan kaikki 

Pk-yrityksiksi luokiteltavat, luku on 98,8 %. (Tilastokeskus 2006)

Pienten yrityksien lukumäärästä ja niiden työllistämisvaikutuksesta huolimatta isojen 

yrityksien tutkiminen on nähty usein järkevämmäksi. Spencen ym. (2004) mukaan oletuksena 

on yleensä ollut, että selvittämällä isojen yrityksien toimintaa, saataisiin kattava kuva koko 

yrityskentästä. Lisäksi suurten yrityksien tutkiminen on koettu mielekkäämmäksi, koska 

niiden kansallinen näkyvyys on huomattavasti parempi kuin pienien yrityksien. Isot yritykset 

herättävät kiinnostusta tutkijoiden keskuudessa luultavasti myös siitä syystä, että niillä on 

huomattavasti suurempi vaikutus koko kansalliseen talouteen kuin pienillä toimijoilla. Isojen 

yrityksien käytäntöjä ei voi kuitenkaan suoraan siirtää pieniin yrityksiin, sillä pienet yritykset
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pienestä koostaan huolimatta, eivät ole minimalistisia kopioita isoista yrityksistä, vaan 

omaavat omat toimintatavat (esim. Spence 1999; Tilley 2000).

Curran ja Blackburn (2001) näkevätkin pienten yrityksien tutkimisen jopa vaikeampana kuin 

isojen yrityksien tutkimisen. Pienissä yrityksissä toimintatavat ovat hyvin yksilöllisiä ja 

toiminta perustuu usein vain yhden toimijan päätöksiin. Yrityksen perustaja tai 

omistajajohtaja päättää usein kaikesta yrityksessä tapahtuvasta toiminnasta. Lisäksi pienissä 

yrityksissä päätöksentekoa ei tasaa samalla tavalla erilaiset ryhmien tekemät päätökset, kuin 

isoissa yrityksissä. Päätökset voivat olla siis hyvinkin henkilökohtaisia. Tästä johtuen 

yksittäisistä pienistä yrityksistä saatuja tutkimustuloksia ei voi yleistää läheskään samoin kuin 

isoista yrityksistä saatuja tuloksia.

Tuotteet on valittu tämän tutkimuksen tarkastelun kohteeksi siksi, että niiden koko 

elinkaarenaikaiset yhteiskunnalliset ja ympäristölliset vaikutukset ovat todella merkittävät 

(Jalas 2004, 185-187). Kauppa voi tehostaa omaa toimintaansa mahdollisemman

vastuulliseksi ja tätä monesti korostetaankin niiden yhteiskuntavastuuraportoinnissa (esim. 

Kesko ja SOK), mutta myynnissä olevien tuotteiden vaikutukset ovat usein paljon suuremmat, 

kuin itse niitä välittävien yrityksien. Kauppa toimii tuottajan ja kuluttajan välissä eräänlaisena 

portinvartijana, sillä on osaltaan valta päättää mitä tuotteita se kuluttajille taijoaa (Neilimo 

2006). Tästä syystä kaupan yhteiskuntavastuun toteuttaminen on niin moniulotteista ja 

poikkeaa esimerkiksi tuotantoa harrastavien laitoksien vastuullisesta toiminnasta, joissa 

ympäristöjohtaminen on perinteisesti keskittynyt yrityksen sisäisiin prosesseihin ja sen 

tuottamiin tuotteisiin (Jalas 2004).

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja viitekehys

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää pienien yrityksien yhteiskuntavastuun 

toteuttamista. Kohdeilmiönä tutkimuksessa on yrittäjäkauppiaiden tuotevalikoimapäätökset ja 

yhteiskuntavastuun huomioiminen näitä päätöksiä tehtäessä. Kohderyhmänä ovat suomessa 

toimivat rautakaupan alan ketjun Rautanetin yrittäjäkauppiaat.

Rautakauppa on hyvä esimerkki kaupan asemasta tuotteen elinkaaressa ja tuoteketjussa. 

Rautakaupassa tuoteketjut ovat usein pitkiä, mutta vaihtoehtoisesti ne voivat olla myös
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erittäin lyhyitä. Kauppias tekee sisäänostajana tuotevalikoimapäätöksiään, muun muassa 
menekin ennakoinnin mukaan, mutta kuinka hän kysyntää arvioi ja mitkä tekijät ovat 

päätöksien takana? Onko yhteiskuntavastuullisilla seikoilla mitään merkitystä kauppiaalle 

ostotilanteessa?

Tämän tutkielman tutkimuskysymys kuuluukin:

Miten yhteiskuntavastuu vaikuttaa rautakauppiaiden tuotevalikoimapäätöksiin?

Toimin itse rautakauppa-alalla ja teen runsaasti ostopäätöksiä. Olen myös mukana 

kehittämässä yrityksemme tuotevalikoimaa. Odotukseni on, että tässä tutkimuksessa pystyn 

hyödyntämään olemassa olevaa kokemustani hyväksi erityisesti kysymysasettelussa ja 

tuloksien tulkinnassa.

Tutkimuksen tuloksia verrataan aikaisempaan tutkimukseen ja selvitetään myötäilevätkö 
kauppiasyrittäjien päätökset niissä esiin tulleita tutkimustuloksia. Aikaisempaa tutkimustietoa 

kerätään yhteiskuntavastuuta käsittelevästä kirjallisuudesta ja tiedeartikkeleista. Peruslähteinä 

käytän myös liiketalouden peruskirjallisuutta esim. Porterin Competitive Strategy (1980).

Tutkimuksen viitekehys on esiteltynä seuraavalla sivulla kuviossa 1.
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TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS

ULKOISET SIDOSRYHMÄT

I
TAVARAVIRTA

Alihankkijat, valmistajat, 
hankintayhtiöt, 
logistiikkapalvelun 
tuottajat, tavaran
toimittajat ja ketjuyritys Sisäiset sidosryhmät

Motiivit ja Arvot
te O

KAUPPIAS
Asiakas

Kuvio 1. Tutkimuksen viitekehys

Leveä nuoli kuvastaa tavaravirtaa (arvoketju), aina mahdollisilta alihankkijoilta asiakkaalle 

asti (Neilimo 2006). Kauppias toimii asiakkaan ja tavaravirran aikaisempien vaiheiden 

välissä. Kauppiaan vastuulliseen toimintaan vaikuttavat hänen henkilökohtaiset motiivit ja 

arvot (esim. Curran ja Blackburn 2001; Murillo ja Lozano 2006; Elo-Pärssinen 2007). Lisäksi 

kauppiaan käyttäytymiseen vaikuttavat yrityksen sisäisten sidosryhmien asennoituminen 

vastuullisuutta kohtaan. Nämä ovat kuvattuna neliössä keskellä. Kaupan vastuulliseen 

toimintaan vaikuttavat myös tuotevirran muiden toimijoiden arvot ja motiivit. Ulkoiset 
sidosryhmät vaikuttavat koko tavaravirran kokonaisuuteen yhdessä, sekä jokaiseen sen 

toimijaan erikseen. Tätä vuorovaikutusta kuvaa kaksisuuntainen nuoli ulkoisten sidosryhmien 

ja koko tavaravirtaa kuvaavan leveän nuolen välillä, (esim. Donaldsonja Preston 1995, 65; 

Näsi 1995, 22-23; Heiskanen 2006, 115)

1.3 Tutkimuksen käsitteitä

Tässä tutkimuksessa käsitellään pienten yrityksien käyttäytymistä. Luokittelu mikro-, pien-, ja 

Pk-yrityksiin noudattelee yleistä eurooppalaista jaottelua, jossa mikroyrityksiin luokitellaan 

alle 10 henkilöä työllistävät yritykset, pienyrityksiin kuuluvat 10-49 henkeä työllistävät 

yritykset ja Pk-yrityksiin taas 50-250 henkeä työllistävät yritykset (Curran ja Blackburn 2001,
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1). Tutkimuksen tarkoituksena ei ole pyrkiä etsimään edellä mainittujen mikro-, pien- ja Pk- 

yrityksien välisiä eroavaisuuksia, vaan tässä tutkimuksessa ne ennemminkin niputetaan 

yhdeksi yrityskokoluokaksi. Vertailua suoritetaan siis näiden pienten yrityksien ja niitä 

suurempien yli 250 henkeä työllistävien yrityksien kesken. Tästä syystä tutkimuksessa 

puhutaan yleisesti edellä mainituin kriteerein pienistä ja suurista yrityksistä, ellei käsiteltävän 

aiheen luonne vaadi tarkempaa erottelua.

Tämän tutkimuksen lähdemateriaalina on käytetty myös perheyrityksiä käsittelevää 

kirjallisuutta. Löydöksiä on kuitenkin verrattu lähteen yleiseen kontekstiin ja suoritettu 

karsintaa jos on ollut ilmeistä, että kyseessä on selvästi isoihin perheyrityksiin keskittyvä 

tutkimus. Perheyritys tutkimukset käsittelevät aina perheen omistuksessa olevia yrityksiä, siis 
välillä erittäin suuriakin. Suurin osa perheyrityksistä on kuitenkin pieniä, joten niistä tehtyjä 

tutkimuksia voidaan pitää tämänkaltaisessa tutkimuksessa relevantteina. Myös tutkimuksen 

kohderyhmän Rautanet-ketjun yrityksistä lähes kaikki ovat perheyrityksiä. Perheyritys- 

tutkimuksista peräisin oleva lähdetieto on kuitenkin pyritty erottamaan muusta lähdetiedosta, 

käyttämällä perheyritys sanaa pienen yrityksen sijaan.

Yhteiskuntavastuu jaotellaan perinteisesti kolmeen osa-alueeseen: Taloudelliseen vastuuseen, 

sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristövastuuseen. Tässä tutkimuksessa yhteiskuntavastuuta 

toteuttavista yrityksistä käytetään lyhyesti nimikettä vastuullinen yritys. Vastuullisella 

yrityksellä tarkoitetaan siis yritystä, joka toimii vastuullisesti yhteiskuntavastuun käsitteen 

kaikilla osa-alueilla. Asiayhteyden mukaan vastuullisuuden voidaan tarkentaa olevan 

nimenomaan taloudellista vastuuta, sosiaalista vastuuta tai ympäristövastuuta.

1.4 Tutkielman rakenne

Tämän tutkielman toisessa luvussa Yhteiskuntavastuu ja yritykset selvitetään, miksi 

yrityksien on ylipäätänsä järkevää olla yhteiskuntavastuullisia. Luvussa käsitellään myös 

yrityksen sidosryhmiä ja pohditaan, miten sidosryhmät vaikuttavat yrityksen toimintaan ja 

miksi yrityksen tulisi huomioida toiminnassaan sidosryhmiä mahdollisimman laajasti. Lisäksi 

esitellään yhteiskuntavastuun osa-alueet ja käydään läpi yrityksien yhteiskuntavastuun 

toteuttamistavat.
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Tutkielman toisessa luvussa pohditaan myös, miksi pienten yrityksien yhteiskuntavastuun 
toteutus poikkeaa isojen yrityksien yhteiskuntavastuun toteuttamisesta ja mitä erityispiirteitä 

pienten yrityksien yhteiskuntavastuun toteuttamisessa voidaan havaita.

Tutkielman kolmannessa luvussa käsitellään tuotteen osaa kaupan yhteiskuntavastuun 

toteuttamisessa. Luvussa esitellään arvoketjun ajatus ja pohditaan, voiko tuotteen yhteiskunta- 

vastuullisuus olla mahdollinen kilpailukeino.

Tutkielman neljännessä luvussa esitellään tässä tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä ja 

perustellaan miksi kyseiseen menetelmän käyttöön päädyttiin. Samalla pohditaan valitun 

tutkimusmenetelmän mahdollisia heikkouksia tämän tyyppisessä tutkimuksessa. Luvussa 

esitellään myös lyhyesti tutkimuksen kohderyhmä ja käydään läpi tutkimuksen toteuttaminen.

Viidennessä luvussa ”Rautanet-kauppiaiden näkemyksiä yritysvastuusta”, esitellään 

tutkimuksen tulokset. Tulokset esitellään kuvioiden avulla, joissa kuvataan saatujen 

vastauksien hajautumista. Lisäksi saaduista vastauksista on laskettu keskiarvot ja 

keskihajonnat, jotka esitellään yhdessä kuvioiden kanssa.

Kuudennessa luvussa ”Miten yhteiskuntavastuu vaikuttaa kauppiaiden tuotevalikoima- 

päätöksiin?”, keskitytään tarkastelemaan tutkimuksen tuloksista esiin nousseita huomion 

arvoisia havaintoja.

Tutkielman viimeisessä, seitsemännessä luvussa esitellään tutkimuksen tärkeimmät tulokset ja 

päätelmät. Lisäksi luvussa tuodaan ilmi tutkimuksen toteuttamisen aikana esiin nousseita 

jatkotutkimus aiheita.
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2 Yhteiskuntavastuu ja yritykset

”The business of business is business”

Milton Friedmanin sanat (Lovio 2006, 108) pitävät varmasti osittain paikkansa. Yritykset ovat 

syntyneet tekemään voittoa ja yrityksien olemassaolo johtuu niiden tehokkuudesta. Yritykset 

sinänsä eivät ole pahoja riistäjiä, vaan ne itse asiassa mahdollistavat kullekin toimijalle 

tehokkaamman tavaravaihdannan ja ylipäätänsä tarvitsemiemme tuotteiden ja palveluiden 

saatavuuden (Dunphy ym. 2007, 7). Ilman yksittäisten toimijoiden välisiä transaktio

kustannuksiahan ei yrityksiä tarvittaisi, mutta niin kauan kun yritykset pystyvät vaihdannasta 

aiheutuneet kulut minimoimaan, yksittäisiä toimijoita paremmin, kannattaa niiden palveluita 

käyttää.

Samalla, kun yritys luovuttaa osan keräämistä voitoistaan takaisin yhteiskunnalle verojen 

kannon kautta. Takaa yhteiskunta sille toimintarauhan ja osaavaa työvoimaa. Yksilöt 

luovuttavat yrityksille työpanoksensa ja saavat korvauksena taloudellista turvaa ja 

mahdollisuuden ostaa erilaisia tuotteita ja palveluita. Yrityksien, yksilöiden ja 

yhteiskunnallisten instituutioiden välisestä symbioosista hyötyvät siis kaikki. Ilman 

yhteiskuntaa ja yksilöitä ei olisi yrityksiä, mutta myös kääntäen, yksilöt ja yhteiskunta ovat 

riippuvaisia yrityksistä.

Tarvitseeko yrityksien sitten huolehtia muusta kuin taloudellisesta kannattavuudestaan? 

Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja Leif Fagemäs (2006) mainitsee kirjoituksessaan 

Kauppatieteellisen yhdistyksen 75-vuosikiijassa ”Liiketoimintaosaaminen kilpailukykymme 

keskiössä” vastuullisen liiketoiminnan mahdollisista hyödyistä, varsinkin ja nimenomaan 

pitkällä tähtäimellä. Hän lisää, että vastuullisuus tuo kilpailuetua erityisesti, jos sidosryhmät 

sitä arvostavat. Vastuullisuus kuitenkin kannattaa kaikissa tapauksissa, sillä vastuuttoman 

toiminnan Fagemäs näkee selvänä kilpailuhaittana ja mainitsee sen heikentävän yrityksen 

toimintaedellytyksiä sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä.
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Edellä esitettyihin Fagemäsin sanoihin on helppo yhtyä. Vastuullisen liiketoiminnan on nähty 

jo pitkään olevan kannattavaa myös liiketaloudellisessa mielessä, eikä varmasti vähiten 

Porterin 1991 esittelemän Win-Win ajattelun myötä. Fagemäsin mainitsemien sidosryhmien 

huomioiminen on yrityksille tärkeää monessa suhteessa. On selvää, että yrityksen on 

keskitettävä kaikki toimintansa tyydyttämään näiden ryhmien tarpeita, ovat sidosryhmät niistä 

tietoisia tai eivät (esim. Carroll 1999). Näkemystä että yrityksen on toimittava vastuullisesti 

juuri sidosryhmien toivomalla tavalla, tukevat Kotier ja Lee (2005) kirjassaan Corporate 

Social Responsibility. Heidän mukaansa on järkevää toteuttaa vastuullista toimintaa lähellä 

yrityksen toiminta-aluetta ja kytkeä vastuullisuus sen ydinliiketoimintaan sekä 

ydinsidosryhmiin. Taustalla Kotlerilla ja Leellä on ajatus, että näin toimimalla yritykset 

saisivat markkinointimielessä kaikkein suurimman hyödyn vastuullisesta toiminnastaan.

Seuraavassa ala-luvussa esitetään, miksi vastuullista toimintaa ylipäätänsä on, ketkä ovat 

yrityksen sidosryhmiä, mitkä ovat vastuullisen toiminnan ulottuvuudet ja miten 

vastuullisuutta toteutetaan. Tarkoituksena on esittää vastuullisen toiminnan perusajatus ennen 

kuin tarkemmin perehdytään nimenomaan pienten yrityksien vastuullisuuteen ja siinä 

esiintyviin ominaispiirteisiin.

2.1 Win-Win

Strategiaguru Michael Porter esitti 1991 yhdessä van der Linden kanssa ajatuksen, että 

yritykset voisivat hyötyä vastuullisuudestaan ympäristöasioita hoitaessaan (Lovio ja Kuisma 

2004, 29). Alkuperäinen win-win hypoteesi koski kuitenkin lähinnä kokonaisia kansakuntia, 

eikä vain ainoastaan yksittäisiä yrityksiä. Porterin idean takana lienee hänen henkilökohtainen 
huoli Yhdysvaltalaisen yritystoiminnan kilpailukyvystä uusilla ja kasvavilla ympäri stön- 

suojelutuotteiden markkinoilla. Perusajatuksena Porterilla oli, että Japani ja Eurooppa 

saattoivat hyötyä yhdysvaltoja tiukemmasta ympäristölainsäädännöstä. (Porter ja van der 

Linde 1995)

Yhteiskuntavastuun Porter oli nähnyt ennen win-win ajatusta liiketoiminnan kannalta 

hankaloittavana tekijänä, mutta toisaalta yhteiskunnan näkökulmasta järkevänä ja 

hyödyllisenä. Porterin aikaisemman näkemyksen mukaan yhteiskunnan asettamat sosiaaliset
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tai ympäristönsuojelulliset rasitteet olivat eduksi ainoastaan jo alalla toimiville yrityksille, 

toimimalla esteenä uusille alalle pyrkiville yrityksille (Porter 1980, 13).

Porter perusti (1995) win-win ajatuksensa kansantaloustieteestä tuttuun ajatukseen, jossa 

jonkin maan tuotannontekijähaitta saattaa kääntyä kilpailueduksi. Tähän lopputulokseen 

päädytään, jos edellä mainitun kaltainen maa pystyy kehittämään tuotantotehokkuuttaan 

esimerkiksi teknologian avulla niin paljon, että sen kokonaistehokkuus on yhtä hyvä tai 

parempi kuin maan, jota tuotantotekijähaitta ei vaivaa. Tuotantotehokkuus, joka ei pysty 

kumoamaan tuotantotekij ähaittaa, ei sinänsä riitä tuottamaan kilpailuetua, ellei 

tuotantotekij ähaitta poistu tai laajene koskemaan myös kilpailevia maita.

Maailmanlaajuinen huoli ilmastonlämpenemisestä on nostamassa ympäristönsuojelun tasoa 

kautta maailman. Tämän murroksen myötä maat, joissa ympäristönsuojelulliset aspektit ovat 

olleet osa liiketoimintaa jo pidempään, saavat oletettavasti kilpailuetua jo olemassa olevan 

ympäristönsuojeluun tähtäävästä teknologiaosaamisesta. Tämä osaaminen voi olla myös 

itsessään uusi liiketoimintaidea ja mahdollinen menestystuote.

Porterin alun perin kansakuntia koskeva hypoteesi on myöhemmin yleistetty väitteeksi, että 

yrityksien on järkevää olla ympäristönsuojeluvaatimuksissa edellä lainsäädäntöä ja 

kilpailijoitaan. Edellä mainittua voidaan kutsua yleiseksi win-win-argumentiksi (Lovio ja 

Kuisma 2004). Porterin hypoteesi on herättänyt voimakasta keskustelua ja Porter onkin 
myöhemmin useaan otteeseen täsmentänyt useita ehtoja hypoteesin toteutumiselle. Lovi on ja 

Kuisman mukaan näistä ehdoista tärkeimpiä ovat seuraavat:

• Kiristyvien ympäristönormien vaikutuksia pitää tarkastella dynaamisesti: positiiviset 

vaikutukset syntyvät pitkällä aikavälillä ja yrityksien innovaatioiden avulla

• Ympäristönormien oletetaan tiukentuvan myöhemmin myös muualla, jolloin myös 

muualla syntyy niihin liittyvää kysyntää uusia ratkaisuja kohtaan

• Sääntely on pitkäjänteistä ja innovatiivisuutta suosivaa eli se suosii ratkaisuja joissa 

itse tuote tai sen tuotantoprosessi on mahdollisimman vähän ympäristöä rasittava. 

Näin ollen ei päädytä pelkästään ns. piipunpääratkaisuihin.

Porterin mukaan näiden ehtojen voimassa ollessa yritykset voivat saavuttaa kilpailuetua. 

Porterin ajatus perustuu tarkemmin seuraaviin seikkoihin (Lovio ja Kuisma 2004):
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• Tiukka ja pitkäjänteinen sääntely selkiyttää markkinoita, jonka johdosta yritykset 

suosivat pitkänaikavälin kannalta tehokkaimpia investointeja.

• Tiukkuus ajaa yritykset innovointiin ja näin mahdollisesti täysin uusiin ja entistä 

kokonaisjärkevimpiin ratkaisuihin.

• Edelläkävijät hyötyvät sillä ne ovat edellä kilpailijoitaan uusilla markkina-alueilla.

e Tiukkuus pakottaa yleiseen resurssitehokkuuteen.

Win-win-argumentti on myöhemmin laajennettu koskemaan yrityksien koko vastuullista 

toimintaa, eikä vain ainoastaan ympäristönsuojelutoimintaa. Win-win-argumentin perusideaa 

soveltaen voidaan sanoa, että yritykset voivat tietyissä olosuhteissa hyötyä kaikesta 

vastuullisesta toiminnasta ainakin, jos sen lähimmät sidosryhmät tämänkaltaista 

vastuullisuutta arvostavat. Silloinhan kilpailijoitaan parempaa vastuullisuutta toteuttanut 

yritys pääsee nauttimaan Porterin mainitsemasta mahdollisesta kilpailuedusta. Porter onkin 

viimeaikaisissa artikkeleissaan keskittynyt yrityksien kokonaisvastuullisen toiminnan 

luomaan kilpailuetuun. Suurimpana syynä siihen, että yritykset eivät kykene saavuttamaan 
parasta mahdollista hyötyä vastuullisesta toiminnastaan Porter pitää yrityksien kyvyttömyyttä 

implementoida vastuullisuus osaksi yrityksen strategiaa. (Porter ja Kramer 2006)

Vaikka Porterin argumentointi selvästi osoittaa, että vastuullisella toiminnalla voidaan 

saavuttaa liiketoiminnallista hyötyä, ainakin tietyissä olosuhteissa, ei ole yleisesti pystytty 

osoittamaan hypoteesin oikeellisuutta. Toisaalta empiiristen tutkimuksien ristiriitaiset tulokset 

eivät hypoteesia aukottomasti kumeakaan. Monissa tutkimuksissa vastuullisen toiminnan on 

havaittu olevan hyödyllistä taloudellisessa mielessä (esim. Forbrun ja Shaney 1990), mutta 

päinvastaisiinkin lopputuloksiin on tultu (esim. Auprerle ym.1985).

Miten tulokset voivat sitten olla niin ristiriitaisia? Luo ja Bhattacharya 2006 selvittävät 
artikkelissaan vastuullisen toiminnan, asiakastyytyväisyyden ja markkina-arvon välistä 

yhtäläisyyttä. He esittävät että ristiriitaisuus empiriasta saatujen tuloksien kesken johtuvat 

ainakin kahdesta seikasta. Ensimmäiseksi syyksi he mainitsevat tutkimuksissa käytetyt 

tutkimusmetodit. Yrityksien tuloksellisuutta arvioidessa keskitytään ilmeisesti liikaa jo 

olevaan tulokseen ja unohdetaan yrityksien markkina-arvon kehitys pitkällä jänteellä. Tämä 

kuulostaa erittäin pätevältä argumentilta, sillä yleisestihän yrityksien vastuullisen toiminnan
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odotetaan olevan kannattavinta nimenomaan pitkällä aikajänteellä. Siksi tuntuukin 

jäljettömältä tutkia yrityksien tuottavuutta vain lyhyen ajanjakson kannattavuuslukujen 

pohjalta. Toisena syynä Luo ja Bhattacharya nostavat esiin liiketoiminnan yleisen 

moniselkoisuuden. Yrityksien tuloksellisuutta on vaikea vertailla toisiin, sillä yritykset ja 

niiden toimintatavat ovat niin erilaisia. Lisäksi yrityksien toimintaympäristöt ovat hyvin 

moniulotteisia ja jatkuvasti muuttuvia. Näistä syistä johtuen yrityksien tuloksentekokyvyn ei 

voi olettaa johtuvan ainoastaan yrityksen omasta toiminnasta, vaan se on myös yrityksen 

toimintaympäristöstä riippuvainen. Halme ja Laurila (2008) korostavat Luon ja 

Bhattacharayan esittämien syiden lisäksi myös yrityksien yhteiskuntavastuun toteuttamistavan 

merkitystä. Heidän mukaansa yrityksien tavalla toteuttaa yhteiskuntavastuuta on yhteys 

vastuullisuudesta saatujen hyötyjen kanssa. Yrityksien hyväntekeväisyyden he näkevät 
vähiten hyötyjä tuovana tapana toteuttaa yhteiskuntavastuuta. Yritykset voivat heidän 

mukaansa hyötyä paremmin vastuullisuudesta integroimalla sen osaksi jo olemassa olevaa 

toimintaa tai kehittelemällä täysin uuden, puhtaasti vastuullisuuteen perustuvan tavan 

toteuttaa liiketoimintaa. Näihin tapoihin toteuttaa yhteiskuntavastuuta keskitytään tarkemmin 

luvussa 2.4 yhteiskuntavastuun toteuttaminen.

Luo ja Bhattacharya tuovat tutkimuksessaan myös esiin tärkeän seikan. Vastuullisuus ei ole 

välttämättä mikään arvo, elleivät yrityksen sidosryhmät, asiakkaat etunenässä koe 

vastuullisuutta arvokkaaksi. Luo ja Bhattacharayan mukaan todellinen taloudellinen hyöty 

koostuu vastuullisenliiketoiminnan lisäämästä asiakastyytyväisyydestä, joka lisää yrityksen 

markkina-arvoa. Esitetyn kaltainen ajattelumalli kuulostaa yksinkertaisen toimivalta. 

Pidetäänhän nimenomaan asiakastyytyväisyyttä ja asiakaslähtöistä ajattelumallia vielä tänä 
päivänäkin parhaana lähestymistapana kehitettäessä yritykselle toimivaa 

liiketoimintastrategiaa. Ajatusta tukee lisäksi asiakkaiden yleinen luokittelu yrityksen 

tärkeimmäksi sidosryhmäksi (Collins ym. 2007).

Vaikka asiakkaiden kokeman lisäarvon tuoma lisätulo voi tehdä vastuullisesta toiminnasta 

kannattavaa, vaikuttaa saatavaan voittoon moni muu seikka. Leena Lankosken 2000 

valmistuneessa tutkimuksessa selviää, että mahdollisen win-win tilanteen syntymiseen 

vaikuttavat ainakin seuraavat asiat: Teknologia, lainsäädäntö, näkyvyys, maksuhalukkuus ja 

vertailukohdat (Lankoski 2000, 116). Lisäksi vaikuttavana tekijänä on ns. diskonttaustekijä, 

joka määrittää yrityksen ympäristötoimenpiteen nykyarvon. Tämä diskonttaustekijä lisää 

ympäristötoimenpiteen kannattavuutta, mitä pidemmällä tähtäimellä yritys tuottoja odottaa.

13



Diskonttaustekijän huomioiminen siis suosii aikaisemmin esitettyä Luon ja Bhattacharayan 

ajatusta siitä, että vastuullisen toiminnan tuomia hyötyjä pitäisi pyrkiä selvittämään 

pidemmän aikajänteen tunnusluvuilla.

Porter on itse esittänyt, että vastuullisesti toimimalla yritys voi saada kilpailuetua. Yhtenä 

tärkeänä syynä vastuullisen toiminnan toteuttamiselle voidaan kuitenkin pitää 

vastuuttomuuden negatiivisia vaikutuksia. Vastuullisuuden ja vastuuttomuuden välisten 
vaihtoehtokustannuksien ja tulojen välinen ero puolustaa vastuullisesti toimimista. Yritykset 

toimivat usein vastuullisesti riskejä karttaakseen, sillä vastuuttoman toiminnan julkitulo 

saattaa aiheuttaa yritykselle todella suurta vahinkoa. Tässä mielessä vastuullisesti toimiminen 

on tavallaan vakuutus, ettei yritys joudu kokemaan vastuuttomuudesta johtuvaa negatiivista 

julkisuutta. Porter ja Kramer artikkelissaan 2006 esittävätkin neljä yleisesti käytettyä 

argumenttia, miksi vastuullinen toiminta on tänä päivänä strategisesti järkevää. 
Ensimmäiseksi, yrityksillä on moraalinen velvollisuus toimia oikein. Toiseksi, yrityksillä on 

yleinen vastuu toiminnastaan ja sen tuottamista seuraamuksista. Kolmanneksi, 

vastuullisuudellaan yritykset ansaitsevat ylipäänsä luvan toimia ja neljänneksi vastuullinen 

toiminta luo yleistä uskottavuutta.

Tämän luvun tarkoitus oli tuoda esiin keskustelua siitä, onko vastuullinen toiminta 
ylipäätänsä kannattavaa, vai onko se vain pakonomaista riskien karttamista. Seuraavassa 

luvussa on tarkoitus esittää lyhyesti, mitkä ovat yrityksen sidosryhmiä ja miksi sidosryhmiä 

on järkevää huomioida.

2.2 Sidosryhmät

Yleisesti sidosryhmäajattelun voidaan katsoa tulleen osaksi akateemista ja ammatillista 

kirjallisuutta Freemanin 1984 julkaiseman Strategic Management: A Stakeholder Approach 

teoksen myötä. (esim. Donaldson ja Preston 1995, 65; Heiskanen 2006, 115) Hänen 

ajatuksenaan oli, että yrityksen sidosryhmiksi luetaan kaikki ne yksilöt tai ryhmät, jotka 

voivat vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan tai joihin yritys voi toiminnallaan vaikuttaa.

Yrityksen eri sidosryhmiä on jaettu usein eri kriteerein esimerkiksi joko ensisijaisiin tai 

toissijaisiin sidosryhmiin (Näsi 1995, 22-23). Ensisijaisina sidosryhminä pidetään tällöin
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ryhmiä joilla on yritykseen muodollinen, virallinen tai sopimuksellinen suhde. Toissijaisina 

sidosryhminä pidetään siis ryhmiä, joilla ei ole virallista kiinteää suhdetta yritykseen. 

Yritykset ja varsinkin pienet yritykset joutuvat rajallisten resurssien takia keskittymään 

pääasiallisesti ensisijaisten sidosryhmien tarpeiden tyydyttämiseen.

Vaikka sidosryhmiä on pyritty jakamaan eri ryhmiin käyttäen eri kriteereitä. Pidetään 

sidosryhmien huomioimista mahdollisimman laajasti järkevänä, koska näennäisesti pienen 

vallan omaava sidosryhmä saattaa saada lisä voimaa yhdistymällä johonkin toiseen, enemmän 

valtaa omaavaan ryhmään. Näin käy esimerkiksi kun yrityksen näkökulmasta pieni 

kansalaisjärjestö saa tuekseen yrityksen jo olemassa olevia asiakkaita. Mitättömän pienen 

järjestön aatteen liputtaminen voi näin saada lisävoimaa ja muuttua jopa boikotiksi yritystä tai 

sen tuotteita kohtaan (Frooman 1999). Yrityksen kannalta poikkeuksellisen tärkeä sidosryhmä 

voi siis olla alkuperäisen suppean sidosryhmäajattelun ulkopuolinen taho.

Järkevänä pidettävään sidosryhmäajatteluun kuuluukin, että yritystä ei nähdä vain input- 

output mallin mukaisena tuotantokoneena, vaan yritys toimii tavallaan laajempana foorumina. 

Yrityksen sidosryhmien nähdään olevan vuorovaikutuksessa, ei ainoastaan yrityksen kanssa, 

vaan jopa keskenään. Tästä monimutkaisuudesta johtuen yrityksien on niin vaikeaa pystyä 

hallitsemaan sen sidosryhmä verkostoa (Frooman 1999; Donaldsonja Preston 1995).

Sidosryhmät voivat vaikuttaa suoraan yritykseen, mutta myös välillisesti tai yhdessä toisen 

sidosryhmän kanssa. Esimerkiksi yhteiskunta, asiakkaat ja työntekijät vaikuttavat ja ovat 

sidoksissa yritykseen suoraan, mutta sen lisäksi yhteiskunta vaikuttaa yritykseen myös 

välillisesti asiakkaiden ja työntekijöiden kautta. Lisäksi asiakkaiden voidaan nähdä 

vaikuttavan välillisesti työntekijöiden kautta yritykseen. Näin ollen yrityksen eri sidosryhmät 

voivat vaikuttaa siihen niin yksilöllisesti kuin välillisesti kertaantuneesti, toisen sidosryhmän 

kautta. (Neville ja Mengue 2006)

Sidosryhmä teoriaa käytetään usein tulkittaessa teoreettisesti yrityksien toimintaa. 

Sidosryhmien hallintaa pidetään kuitenkin myös strategisessa mielessä erittäin tärkeänä ja 

pätevänä työkaluna. Sidosryhmäajattelun sisäistettyään yritysjohdolla on paremmat kyvyt 

ymmärtää eri sidosryhmien vaikutuksia yrityksen toimintaan.
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On olennaista ymmärtää sidosryhmien välisiä monimutkaisia verkostoja ja osata tulkita niitä 

liiketoimintaa hyödyntävällä tavalla, (esim. Neville ja Mengue 2006; Dunphy ym. 2007, 266- 

268; Collins ym. 2007)

2.3 Yhteiskuntavastuun osa-alueet

Tässä luvussa on tarkoitus lyhyesti selvittää yhteiskuntavastuun ulottuvuudet. 

Yhteiskuntavastuu jaetaan yleisesti kolmeen osaan: Taloudelliseen vastuuseen, Sosiaaliseen 
vastuuseen ja Ympäristövastuuseen. Yrityksen nähdään toimivan vastuullisesti jos se huomioi 

kaikki nämä ulottuvuudet, (esim. Sparkes 2006, 41; Lovio ja Kuisma 2004, 18)

YMPÄRISTÖVASTUU

Koko yhteiskuntavastuu keskustelun voidaan katsoa lähteneen liikkeelle lisääntyneestä 

kiinnostuksesta yrityksien ympäristövastuuta kohtaan. 1960-luvulla törmättiin yleisesti 

ihmisten toiminnan luonnolle aiheuttamia tuhoja. Yrityksien suhtautuminen 

suojelupyrkimyksiin oli usein vastahakoista ja yleensä ne asettuivatkin ympäristöjärjestöjä 

vastaan. Myöhemmin yritykset kuitenkin havahtuivat todellisuuteen ja alkoivat pikkuhiljaa 

muuttaa suhtautumistaan ympäristönsuojelua kohtaan positiivisempaan suuntaan (Lang, T ja 

Gabriel, Y. 2005, 39-44). Esimerkiksi pahiten maineensa menettänyt kemianteollisuus 

käynnisti oma-aloitteisesti Responsible Care ohjelman 1980-luvulla. Nykyään yrityksien 

näkemys on selvästi positiivinen luonnonsuojelua kohtaan ja useat yritykset näkevät sen jopa 

mahdollisena kilpailukeinona markkinoilla (Lovio ja Kuisma 2004; 18-25). Lyhyesti 

ympäristövastuun voisi sanoa olevan yrityksen kokonaisvaltaista vastuuta sen ekologisesta 

ympäristöstä.

TALOUDELLINEN VASTUU

Yrityksen taloudellinen menestyminen kiinnostaa eritoten sen omistajia, mutta myös muita 

sen sidosryhmiä kuten henkilökuntaa, tavarantoimittajia ja asiakkaita. Voiton tavoitteleminen 

on yrityksille luonnollista. Vakaa taloudellinen pohja turvaa yrityksen olemassaolon ja 
samalla mahdollistaa sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun toteuttamisen. Vaikka Milton 

Friedman 1970 mainitsikin, että yrityksen ainoa vastuu on tuottaa tulosta, on yleinen
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mielipide tänä päivänä yrityksien vastuullisuuden suhteen paljon laajempi. Toisaalta 1970- 

luvulla tietoisuus yrityksien todellisista vaikutuksista ympäristölle oli melko vähäistä. 

Friedman ei nykyisten ympäristöongelmien lisäksi tiennyt myöskään tämän päivän 

globalisaation tuomista sosiaalisista ongelmista, kuten lapsityövoiman käytöstä. Yrityksen 

taloudellisen vastuun voisi lyhyesti sanoa olevan yrityksen vastuuta toiminnan 

liiketaloudellisesta jatkuvuudesta ja yrityksen sidosryhmiin kohdistuvien taloudellisten 

seikkojen huomioon ottamista.

SOSIAALINEN VASTUU

Erityisesti viimeaikoina yritysten sosiaalinen vastuu on noussut keskeiseksi puheenaiheeksi 

(Heiskanen 2006, 117). Yrityksien odotetaan kantavan vastuutaan henkilöstöään kohtaan, 

mutta lisäksi sen nähdään olevan vastuussa myös sidosryhmiensä sosiaalisesta hyvinvoinnista 

(Roberts 2006). Viimeaikaiset isojen yrityksien toimipisteiden lakkauttamiset eri puolilla 

suomea, ovat nostaneet esiin keskustelun siitä ovatko yritykset oikeasti vastuussa suomen 

työllistämisestä. Vaikka aihe onkin ajankohtainen, ei kiinnostusta yritysten sosiaalista 

vastuullisuutta kohtaan voi pitää minään uutena asiana. Eritoten 1960-luvulla ja 1970-luvulla 

kirjoitettiin paljon yleisesti liiketoiminnan etiikasta ja sosiaalisesta vastuullisuudesta (Lovio 

2006, s. 107-110).

Lovio mainitsee kolme erityistä seikkaa miksi sosiaalinen vastuu on noussut uudelleen esiin 
keskusteluissa. Ensimmäisenä Lovio mainitsee globalisaation edistymisen ja sen vinoumat. 

Toisella puolella maapalloa valmistetut tuotteet ovat käsillämme, mutta olemmeko tietoisia 

niiden taustoista. Lovio jatkaa kysymällä ottavatko kehittyneiden teollisuusmaiden yritykset 

huomioon paikalliset tarpeet teettäessään tuotteitaan kolmansissa maissa? Onko ostamamme 

tuotteet valmistettu asianmukaisissa olosuhteissa? Onko taattua että tuotteita ei ole valmistettu 

lapsi- tai pakkotyövoimalla? Saavatko kehitysmaat oikeudenmukaisen hinnan tuottamistaan 

raaka-aineista ja elintarvikkeista?

Toisena syynä sosiaalisen ulottuvuuden esiinnousuun Lovio mainitsee tietynasteisen 

hyvinvointivaltion kriisiytymisen. Yritykset ovat siirtäneet sosiaalisia tehtäviään valtiolle ja 

kunnille. Tämän lisäksi lainsäädäntöä kehitettiin ohjaamaan yritystoimintaa toivottuun 

suuntaan. Suomessa siirryttiin laajemminkin sopimusyhteiskuntaan, jossa yritykset sopivat eri 

sidosryhmien kanssa liiketoiminnan kansallisista pelisäännöistä. Samalla siirryttiin
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paikallisesta sopimisesta laajempaan ammattiyhdistysliikkeiden ja työnantajien välisiin 

työehtosopimuksiin. Viime vuosina hyvinvointivaltion laajuus on Lovion mukaan kuitenkin 

joutunut kyseenalaiseksi. Laajamittaisen hyvinvointivaltion rahoittaminen verotuloin käy sen 

osapuolille vaikeaksi. Laajasti ollaankin sitä mieltä, että vastuuta voitaisiin siirtää julkiselta 

vallalta enemmän yksilöille ja yrityksille.

Kolmantena syynä lisääntyneeseen keskusteluun sosiaalisen vastuun ympärillä Lovio nostaa 

esiin erilaiset yhteiskunnallisten normien rikkomukset tai muuten keskustelua herättäneet 

arveluttavat toimet yrityksissä. Esiin on noussut myös keskustelut yritysjohdon oikeutuksesta 

optioihin ja eläke-etuuksiin. Emmekä me ole jääneet paitsi yrityksien välisiltä 

kartelliepäilyksiltäkään. Lovio näkee tämän kaltaisen keskustelun osana laajempaa pohdintaa 

siitä mitkä olisivat yritysten vastuualueen sopivat rajat.

2.4 Yhteiskuntavastuun toteuttaminen

Halme ja Laurila (2008) esittävät artikkelissaan kolme eri tapaa toteuttaa vastuullista 

liiketoimintaa. Näitä voidaan kutsua Hyväntekeväisyys-, Toimintatapa- ja Ydinliiketoiminta- 

lähestymistavoiksi.

Hyväntekeväisyyslähestymistapa nimensä mukaisesti tarkoittaa yrityksen vapaaehtoista 

osallistumista yhteiskunnallisesti tärkeiden ongelmien ratkaisemiseen esim. lahjoituksin. 
Hyväntekeväisyyslähestymistapa on yleistä eritoten yhdysvalloissa (esim. Kotler ja Lee 2005, 

147; Elo-Pärssinen 2007, 20), jossa yritykset tukevat eritavoin yleensä kuitenkin lähellä 

toimintaansa olevia tahoja. Hyväntekeväisyyttä on kuitenkin kritisoitu, sillä antamalla 

yrityksillä valtaa valita hyväntekeväisyyden kohde, ei voida taata lahjoituksien tasapuolinen 

jakautuminen niiden tarvitsijoiden kesken (esim. Porter&Kramer 2006). Halmeen ja 

Laurilankin (2008) mukaan hyväntekeväisyys on vähiten yrityksille hyötyjä tuova tapa 
toteuttaa yhteiskuntavastuuta. Lisäksi on huomattava, että hyväntekeväisyys ei takaa millään 

muodoin yrityksien toiminnan vastuullisuutta näitä lahjoitusvaroja hankkiessaan. Yritys voi 

siis toisinsanoin kerätä voittoa markkinoilta hyvinkin kyseenalaisin keinoin ja tavallaan 

viherpestä kasvonsa jakamalla osan voitostaan hyväntekeväisyyteen. Yhteisen hyvän kannalta 

on positiivista, että edellä mainitun kaltainen viherpesu alkaa pikkuhiljaa olla taakse jäänyttä 

aikaa (Crane 2005, 228).
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Hyväntekeväisyyslähestymistavalle vaihtoehtoinen lähestymistapa korostaa, sitä että tärkeintä 

ei ole se kuinka voitot käytetään, vaan se, että ne hankitaan vastuullisella ja yhteiskunnassa 

yleisesti hyväksytyllä ja kunnioitetulla tavalla (Halme ja Laurila 2008). Yrityksen katsotaan 

toimivan riittävän vastuullisesti, kun se huomioi kaikki sidosryhmänsä ja toteuttaa 

vastuullisuutta sen kaikilla osa-alueilla. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys toimii vastuullisesti 

niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristönkin kannalta. Tätä lähestymistapaa voidaan 

pitää yrityksille soveltuvampana, kuin hyväntekeväisyyslähestymistapaa, sillä näin yritys 

toimii vastuullisemmin kaikkia sidosryhmiään kohtaan. Tämän kaltainen lähestymistapa 
yrityksien yhteiskuntavastuun toteuttamiseen on muodostumassa enemmänkin säännöksi kuin 

poikkeukseksi. Näin toimimalla yritys tuskin pystyy saavuttamaan tuntuvaa kilpailuetua 

kilpailijoihinsa nähden, sillä vastuullisesta toiminnasta on tulossa yleinen käytäntö nykyisillä 

kilpailukentillä. Vastuullisuus kuitenkin kannattaa sillä, yritys joka ei toimi vastuullisesti, jää 

toiminnastaan luultavasti kiinni ja saattaa joutua kärsimään vastuuttomasta toiminnastaan 

merkittävästikin maineen menetyksen tai jopa yleisen boikotin vuoksi (Clouder ja Harrison 

2005, 90-96). Tästä syystä yritykset pyrkivät riskejä karttaakseen toimimaan yleisesti 

hyväksyttyjen tapojen mukaisesti.

Kolmas eli ydinliiketoimintalähestymistapa korostaa yrityksen yleisen vastuullisuuden lisäksi 

itse tuotteen tai palvelun vastuullisuutta. Yrityksen tuote tai palvelu voi olla yleisesti 

yhteiskunnan tai ympäristön kannalta vastuullinen ja näin ollen lisätä yrityksen 

kokonaisvastuullisuutta. Halme ym. (2005) on tutkinut tämänkaltaisia palveluita Euroopassa. 

Halme piti vastuullisen palvelun kriteerinä, sen vastuullisuuden toteutumista vähintään 

kahdessa vastuullisuuden ulottuvuudessa. Palvelun yleisen luonteen vuoksi vastuulliset 

palvelut ovat yleensä hyvin paikallisia, joskin lisääntyvä tietotekniikan hyödyntäminen avaa 

tällekin saralle uusia laajempia mahdollisuuksia.

Yhteiskunnallisesti järkevästä vastuullisen toteuttamisen tasosta on kirjoitettu paljon. 

Toimivana ohjenuorana yhteiskuntavastuun toteuttamiselle voidaan pitää edelleenkin 

Carrollin (1991) pyramidimallia, jonka mukaan yrityksen on hoidettava vastuullisuus 

seuraavassa j ärj estyksessä.

Ensimmäisenä yrityksen on pystyttävä toimimaan taloudellisesti. Taloudellisesti kestävä 

toiminta takaa mahdollisuudet toimia muutoinkin vastuullisesti. Seuraavana tasona Carroll
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näkee lakien kunnioittamisen. Tämä tarkoittaa kaikenlaisien lakien ja säädöksien 

noudattamista. Nykyhetken yrityksien toiminta perustuu onneksi yleensä minimissään näiden 

kahden edellä mainitun noudattamiseen. Tätä väitettä tukee ajatus, että yrityksien on pakko 

riskejä karttaakseen toteuttaa vastuullisuutta, ainakin vähintään lain puitteissa. Kolmantena 

pyramidissa on eettisesti toimiminen. Tarkemmin Carroll ohjeistaa yrityksiä toimimaan 

oikein, oikeutetusti ja reilusti; välttäen harmillista toimintaa. Neljäntenä ja ylimpänä portaana 

Carrollin mukaan on yrityksen hyvä yrityskansalaisuus. Yrityksen on silloin kollektiivisesti 

pyrittävä kaikessa toiminnassaan aikaansaamaan elämänlaadun lisäystä.

Yritysten vastuullisuuden toteuttamista on pyritty myös mittaamaan muun muassa erilaisten 

niin sanottujen vaihemallien avulla (esim.Dunphy ym. 2007). Niissä yrityksien vastuullisuus 

jaetaan yleensä eri tasoihin sen mukaan, miten ne vastuullisuutta toteuttavat. Vaihemallien 

alapäässä ovat yritykset, jotka vielä vastustavat jopa normien ja säädösten mukaista 

vastuunkantoa. Yritykset luokitellaan vaihemallissa sitä ylemmäksi, mitä paremmin ne ovat 

onnistuneet vastuullisen toiminnan implementoimaan yrityksen strategiaan. Vaihemallien 

yläpäässä ovat yritykset, jotka pystyvät Carrollin pyramidin huipun tapaiseen hyvään 

yrityskansalaisuuteen. Tällöinhän yrityksen pyrkimyksenä ei olisi niinkään taloudellisen 

voiton tuottaminen, vaan yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Vaihemallin mukaisesti 

voidaan tehdä myös mielenkiintoisia vertailuja siitä, miten eri kulttuurit sijoittuvat kyseisissä 

malleissa. Eri maiden väliset erot vastuullisuuden toteuttamisessa ja vaatimisessa ovat suuria. 

Tämän takia eri maissa, kulttuureissa ja sosiaalisissa konteksteissa yrityksillä on tilausta 

erityyppisille tavoille toteuttaa yhteiskuntavastuuta (Halme ja Laurila 2008).
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2.5 Yhteiskuntavastuu pienissä yrityksissä

Kuten edelläkin on useasti mainittu, vastuulista liiketoimintaa ja siihen ohjaavia tekijöitä on 

pyritty selvittämään useissa tutkimuksissa. Keskuskauppakamarin vuonna 2003 julkaistussa 

selvityksessä vahvimpana motiivina vastuullisen toiminnan toteuttamiselle pidettiin 

yritysjohdon kiinnostusta asiaa kohtaa. Luonnollisesti ilman yritysjohdon tukea juuri mitään 

toimea yrityksessä ei voida suorittaa kunnialla. Onnistunut vastuullisen toiminnan 

kehittäminen ja toteuttaminen vaatii aina johdon tukea ja sitoutumista. Poiketen isoista 

yrityksistä pienissä yrityksissä johtajana toimii yleensä aina yrityksen perustaja tai 

omistajajohtaja (Spence 1999; Curran ja Blackburn 2001). Niinpä pienissä yrityksissä johdon 

henkilökohtainen asenne vastuullisuutta kohtaan korostuu poikkeuksellisen voimakkaasti. 

Isoissa yrityksissähän varsinaisen sykäykset vastuullisesti toimimiselle tulevat usein monelta 

eri taholta, jolloin yrityksen)ohtajan voidaan nähdä olevan vain yksi jäsen päätöksen takana. 

Tätä käsitystä tukee Murillon ja Lozanon (2006) tutkimus, jossa he selvittivät italialaisten Pk- 

yrityksien yhteiskuntavastuullisuutta ja siihen ajavia tekijöitä. Yrittäjän / perustajan 

arvomaailman merkitys oli erittäin suuri yrityksissä, jotka pyrkivät toimimaan vastuullisesti.

Perheyrityksiä tutkittaessa on kuitenkin havaittu, että ne eivät ole homogeeninen ryhmä 
yhteiskuntavastuullisessa toiminnassaan. Yrityksien yhteiskuntavastuuseen suhtautumisessa 

on kolme erilaista suuntausta. Filantropiseen suhtautumiseen kuuluu laaja vastuunkanto 

sosiaalisissa asioissa, vaikkei sillä katsotakaan olevan sen suurempaa taloudellista hyötyä 

liiketoiminnallisesti. Toisena suuntautumisena pidetään klassista suhtautumista. Tämän 

ryhmän yritykset pitävät voiton tavoittelua yrityksen tärkeimpänä tekijänä ja 

yhteiskuntavastuullinen toiminta nähdään vain kustannustekijänä. Kolmantena 

suhtautumisena on sosio-ekonominen lähestymistapa. Tämän ryhmän yritykset eivät koe että 

yrityksillä olisi resursseja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen. Yritykset suhtautuvat 

kuitenkin myönteisesti yhteiskuntavastuun toteuttamiseen, sillä ne kokevat että yritykset 

voivat jossain mittakaavassa siitä taloudellisestikin hyötyä. (Elo-Pärssinen 2007, 22)

Déniz ja Suaréz (2005) tutkivat Espanjalaisten perheyrityksien suhtautumista 

yhteiskuntavastuun toteuttamiseen. Tutkijat eivät kuitenkaan löytäneet merkittäviä 

biograafisia tekijöitä, joiden perusteella yrityksiä olisi voinut jaotella. Hyvin samankaltaiset
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yritykset saattoivat suhtautua yhteiskuntavastuun toteuttamiseen täysin poikkeavasti. Déniz ja 

Suaréz päätyivätkin samankaltaisiin tuloksiin Murillon ja Lozanon kanssa. Yrityksen arvot ja 

kulttuuri ovat merkittävimpiä taustatekijöitä yhteiskuntavastuullisen toiminnan taustalla.

Kuten luvussa yhteiskuntavastuun osa-alueet esitettiin, vastuullinen liiketoiminta jaetaan 

kolmeen ulottuvuuteen Taloudelliseen vastuuseen, Sosiaaliseen vastuuseen ja Ympäristö- 

vastuuseen. Vastuullinen yritys pyrkii siis kaikin keinoin toimimaan vastuullisesti jokaisella 

ulottuvuudella. Näin on niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä. Isojen ja pienien yrityksien 

vastuullisen toiminnan välillä voidaan kuitenkin havaita joitakin eroavaisuuksia. Edellä on 

myös esitetty, miksi pienten yrityksien tutkiminen on järkevää ja miten se mahdollisesti eroaa 

isojen yrityksien tutkimisesta. Pienten yrityksien tutkimisen poikkeuksellisuudesta lisää 

tuonnempana kappaleessa 4.1 Pienet yritykset tutkimuksen kohteena. Jos monia kiinnostaa 

pienten yrityksien tutkimisen poikkeuksellinen luonne, varmasti vähintään yhtä moni on 

kiinnostunut siitä miten pienten yrityksien vastuullisen toiminnan toteuttaminen eroaa isoista 

yrityksistä. Seuraavaksi käsitellään eroja, jotka ovat tulleet ilmi aikaisemmissa tutkimuksissa.

2.6 Pienten yrityksien erityispiirteitä

Vaikka pientenkin yrityksien yleinen tavoite on voiton tavoittelu, nähdään ne 

vastuullisempina toimijoina kuin isot yritykset. Gallon (2004) tekemässä tutkimuksessa 54 % 
perheyritystutkij öistä ja perheyrityskonsulteista piti perheyrityksiä yhteiskunta- 

vastuullisempina muihin yrityksiin verrattuna. Toisaalta yrittäjyys sinänsä ei ole mikään takuu 

yrityksen vastuulliselle käyttäytymiselle (Lapoutre ja Heene, 2006), vaan yrityksen 

vastuullisuuden voidaan nähdä riippuvan yrittäjän arvomaailmasta, aivan kuten aiemmin 

mainittiin. Toisaalta keskuskauppakamarin 2003 selvityksessä ilmeni, että Suomessa 

nimenomaan suuret yritykset pitävät yhteiskuntavastuuta liiketoimintansa kannalta 

tärkeämpänä kuin pienet yritykset, vaikka pienten yrityksien koetaankin olevan 

vastuullisempia.

Spence (1999) etsi mahdollisia vaikuttavia tekijöitä, miksi pienten yrityksien vastuullinen 

toiminta saattaisi erottautua isojen yrityksien vastuullisesta toiminnasta. Spence erotteli kuusi 

seikkaa miten pienet yritykset yleensä eroavat isoista yrityksistä. Hän ei väitä, että nämä 

seikat sinänsä olisivat syy vastuullisen toiminnan eroavaisuuksiin, vaan oletus on, että näillä
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tekijöillä voisi olla vaikutusta vastuullisen toiminnan toteuttamisen eroavaisuuksiin. Spencen 

mukaan pienille yrityksille on yleistä: omistajajohtajuus, itsenäisyys, yrittäjän tehtävien suuri 

määrä (”multi-tasking”), rajallinen varallisuus, henkilökohtaiset suhteet ja toiminnan 

epävirallinen luonne.

Vastuullisesti toimiminen ei ole pienille yrityksille helppoa, väite ei tarkoita kuitenkaan, että 

se olisi helppoa isoille yrityksille. Vyakamamin ym. tutkimuksessa 1997 selvitettiin 

pienyrittäjien kohtaamia eettisiä ongelmatilanteita ja sitä, kuinka yrittäjät olivat ne ratkaisseet. 

Esille nousi neljä eri osa-aluetta, jotka aiheuttivat pienyrittäjien keskuudessa ongelmia. Näitä 

olivat yrityksen yhteiskunnallisen vastuun käsite, yrittäjyyden ja etiikan yhteensovittaminen, 

erilaisten intressien ristiriidat ja yrittäjän persoonaan liittyvät tekijät. Monissa tapauksissa osa 

näistä ongelmatilanteista koskee varmasti myös monia isompiakin yrityksiä.

Eniten pienten yrityksien vastuullinen toiminta näyttäisi poikkeavan isojen yrityksien 

toteuttamasta vastuullisuudesta sidosryhmien välisten toimintaerojen takia, sekä toiminnan 

paikallisuuden ja yrityksen toiminnan henkilöitymisen kautta. Seuraavissa alaluvuissa 2.7 

Pienet yritykset ja sidosryhmät ja 2.8 Toiminnan henkilöityminen, keskitytään tarkemmin 

näihin erityispiirteisiin.

2.7 Pienet yritykset ja sidosryhmät

Pienten yrityksien sidosryhmäyhteistyön nähdään poikkeavan jonkin verran suurten yrityksien 

toteuttamasta yhteistyöstä. Pienten yrityksien tärkeimmiksi avainsidosryhmiksi on yleisesti 

luokiteltu yrityksen työntekijät ja asiakkaat. Yhteistyö näiden avainryhmien kanssa eroaa 
ehkä selviten isojen yrityksien yhteistyön toteuttamisesta sen epävirallisella luonteella. 

Pienten yrityksien toimintaa ei nähdä läheskään niin virallisena kuin isojen yrityksien. Pienten 

yrityksien yhteistyö sen avainsidosryhmien kanssa perustuukin enemmän henkilökohtaisiin 

suhteisiin. Yhteistyö asiakkaiden kanssa perustuu henkilökohtaiseen tietoon jokaisen 

asiakkaan omista erikoistarpeista, samalla pienten yrityksien ja henkilökunnan välinen 

vuorovaikutus on enemmän perheen omaista kuin virallinen työsuhde (Southwell 2004). 

Pienillä yrityksillä on luonnollisesti sidosryhmiä paljon ja niiden väliset vaikutukset ovat 

varmasti yhtä merkittäviä ja moniulotteisia kuin isoissa yrityksissäkin. Tässä luvussa
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keskitytään kuitenkin pääosin pienyrityksien kahteen tärkeimpään sidosryhmään 

työntekijöihin ja asiakkaisiin.

Kuten edellä mainittiin, pienten yrityksien suhdetta sen työntekijöihin pidetään hyvin 

perhemäisenä. Yrittäjät eivät tunne olevansa ainoastaan työnantajia, vaan kyseessä on 

enemmänkin ystävyyssuhde. Tämä seikka lisää selvästi yrityksen vastuullisuutta 

toiminnassaan, sillä läheisempi suhde työntekijöihin mahdollistaa yleensä joustavamman 

työsuhteen. Onkin havaittu, että perheyrityksissä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on 

helpompaa kuin isoissa yrityksissä. Toiminta pienissä yrityksissä on tässä mielessä myös tasa- 
arvoisempaa. Työn joustavuuden lisäksi pienissä yrityksissä maksetaan usein parempaa 

palkkaa (Perrini 2006; Donckels ja Fröhlinch 1991). Pienten yrityksien työntekijöiden on 

myös havaittu sitoutuvan yrityksiin ja olevan lojaaleimpia yrityksiä kohtaan kuin isojen 

yrityksien ”nimettömäksi” jäävät kollegat (Spence 1999). Pienet yrityksien omistajat 

pitävätkin lojaalisuutta, sitoutumista ja pitkäkestoisia työsuhteita tärkeimpinä syinä toimia 

vastuullisesti työntekijöitään kohtaan (Lähdesmäki 2005, 72).

Lisäksi Lähdesmäen (2005, 60-80) mukaan yrittäjien kynnys irtisanoa työntekijöitään on 
yleensä erittäin korkea. Pienissä yrityksissä taloudellisen tilanteen pitää olla hyvin heikko, 

ennen kuin yrittäjät ryhtyvät irtisanomisiin ja silloinkin he yleensä kokevat epäonnistuneensa 

yrittäjänä. Irtisanomiset tuotannollisista ja taloudellisista syistä eivät ole yrittäjien mielestä 

vastuullinen tapa parantaa yrityksen tuottavuutta. Yrittäjien mielestä tuloksien maksimointi 

ylipäätänsä saattaa johtaa usein ei-toivottavaan liiketointaan, joka ei mahdollista pitkäaikaista 

liiketoimintaa. Yrittäjien pyrkimyksenä onkin ennemmin taata yritystoiminnan jatkuvuus kuin 

pyrkiä mahdollisimman suuriin voittoihin.

Vaikka pienillä yrittäjävetoisilla yrityksillä onkin valtaa valita toimintatapansa, vaikuttaa 

sidosryhmät voimakkaasti sen toimintaan. Isot yritykset ja isot asiakkaat saattavat painostaa 

yritystä toimiin, jotka ovat vastaan yrityksen yleisiä arvoja. Murillo ja Lozano (2006) 

luovatkin julki artikkelissaan pienten yrityksien vastuullisesta toiminnasta, että pienten 

yrityksien toimintaa ohjaa vahvasti sen ulkoisten sidosryhmien luoma paine, eikä läheskään 

aina yrittäjän moraali tai ideologia. Vaikka heidän mukaansa yrittäjän arvomaailma onkin, 

merkittävin ajuri yrityksen vastuullisen toiminnan takana. Tästä huolimatta pienien yrityksien 

kohdalla ulkoapäin tulevan paineen vaikutus on ymmärrettävästi poikkeuksellisen merkittävä, 

sillä ison asiakkaan tai toimittajan kieltäytyminen yhteistyöstä saattaa olla koko
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liiketoiminnan kannalta ratkaisevassa asemassa. Ajatus kulkee käsi kädessä Porterin (1980) 
esittämän kanssa, Porterin mukaan yrtiyksen koko vaikuttaa sen neuvotteluvoimaan. Mitä 

suurempi yritys, sitä parempi neuvotteluvoima sillä on (Porter 1980, 27-28).Varsinkin 

asiakkaan suunnalta tuleva paine on ratkaisevassa osassa, sillä onhan yleisessä tiedossa, että 

asiakaslähtöisyys on usein yrityksien menestyksen avain.

Suomalaisessa tutkimuksessa Lähdesmäki (2005) pienyrityksien yhteiskuntavastuun 

toteuttamista selviää, että yrittäjät kokevat selvästi asiakkaiden luomat paineet, mutta pitävät 

niitä kaikesta huolimatta kohtuullisina. Asiakkaan odotuksien kohtuullisuus oli kuitenkin 

selvästi riippuvainen siitä oliko asiakkaana yksityinen henkilö vai yritys. Yksityisen 

asiakkaan odotuksiin yritykset pystyivät mielestään vastaamaan hyvin, kun taas varsinkin 

isojen yritysasiakkaiden odotuksiin vastaaminen koettiin usein erittäin haastavaksi, eikä niistä 

suoriuduttu ilman merkittäviä ponnisteluita ja joustoja. Osa haastateltavista yrittäjistä oli jopa 
kokenut, että suuret asiakkaat käyttivät heidän joustavuuttaan hyväkseen. Kuitenkin juuri tätä 

liiketoiminnan joustavuutta on pidetty pienten yrityksen etuna kilpailtaessa isompia yrityksiä 

vastaan. Porter (1980) mainitsi että pienten yrityksien on mahdollista toimia tuottavammin 

kuin isojen yrityksien, jos ne pystyvät nopealla toiminnallaan ja joustavuudellaan 

erikoistumaan tai kehittämään toimintaansa tehokkaammaksi kuin isot kilpailijansa. 

Lähdesmäen haastattelemat yrittäjät pitivät joustavuutta palveluna, jonka avulla he pystyivät 

täyttämään asiakkaan odotukset. Porter näkee myös erittäin hyvän ja spesifin palvelun pienten 

yrityksien mahdollisuutena taistelussa skaalaeduiltaan vahvempia kilpailijoita vastaan (Porter 

1980, 145-148).

Asiakkaan sana ei kuitenkaan ole aina laki. Osa Lähdesmäen haastateltavista piti asiakkaan 

toimeksiannosta kieltäytymistä vastuullisena liiketoimintana, jos tuote tai palvelu oli yrittäjän 

mielestä vastoin asiakkaan etua. Toisaalta osan mielestä vastuu toimitetun tuotteen tai 

palvelun soveltuvuudesta on yksin asiakkaalla. Yrittäjien mielestä he olivat kuitenkin 

vastuussa välittämistään tuotteista (Lähdesmäki 2005, 52-53). Myös Keskuskauppakamarin 

2003 tutkimuksessa yritysten yhteiskuntavastuusta selvisi, että nimenomaan yrittäjät kantavat 

erityisen paljon vastuuta omista tuotteistaan.
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Pienet yritykset, varsinkin perheyritykset nähdään usein vastuullisempina toimijoina kuin isot 

yritykset, aivan kuten aikaisemmin mainittiin. Syynä tähän pidetään yleisesti juuri pienien 

yrityksien paikallisuutta ja lisäksi yritystoiminnan pitkäjänteisyyttä (esim. Perrini 2006; 

Murillo ja Lozano 2006). Lisäksi pienillä yrityksillä voidaan kuvitella olevan paremmat 

mahdollisuudet mukauttaa yritystoimintaansa täyttämään paikallisten sidosryhmiensä tarpeita 

kuin isojen yrityksien. (Porter 1980, 145-148) Lähdesmäen tutkimuksen mukaan yrittäjät 

pitävät paikallisuutta osittain jopa rasitteenakin, sillä varsinkin pienellä paikkakunnalla 

yrityksellä ei ole varaa yhteenkään menetettyyn asiakkaaseen (Lähdesmäki 2005, 72). Tämä 
ajaa yrityksiä huomioimaan eritoten paikallisia sidosryhmiään. Pienet yritykset tukevatkin 

usein paikallista yhteisöllistä toimintaa, esimerkiksi pienimuotoisilla lahjoituksilla. Yrittäjät 

eivät kuitenkaan pitäneet yleisesti tämänkaltaista hyväntekeväisyyttä liiketaloudellisesti 

kannattavana, vaan lähinnä omaa mieltä kohentavana tekona. Ehkäpä juuri tästä syystä, 

yrityksien omistajat ovat usein hiljaa hyväntekeväisyydestään. Tämä kertoo myös siitä, että 

motiivit toimia vuorovaikutuksessa lähiyhteisön ja muiden sidosryhmien kanssa ovat usein 

sisäisiä (Elo-Pärssinen 2007, 22). Paikallisuus korostui myös siten, että yrittäjät vierastivat 

kansallista hyväntekeväisyyttä, vaikka hyväntekeväisyyden kohderyhmä olisi ollutkin 

asianmukainen (Lähdesmäki 2005, 74-75).

2.8 Toiminnan henkilöityminen

Kuten tässä tutkimuksessa aikaisemminkin on mainittu, pienissä yrityksissä yhteiskunta- 

vastuun toteuttaminen on yleensä puhtaasti yrittäjän päätöksen takana. Vaikka yritys ja 

yrittäjä ovat oikeusjuridisesti eri toimihenkilöt, henkilöityy yrityksen toiminta kuitenkin usein 

yrittäjään. Yrittäjillä nähdäänkin olevan paremmat mahdollisuudet toimia omien arvojensa ja 

eettisten asenteidensa mukaisesti kuin suuren yrityksen johtajien, joiden toimia ohjaavat ja 

rajoittavat yleensä monet erilaiset normit (Quinn 1997). Yrittäjät nähdään paikallisena 

toimijoina olevan vastuussa yrityksiensä tekemisistä.

Paikallisesti pienet yritykset ja niiden omistajat ovat usein hyvin tunnettuja. Yrityksiä 

arvostetaan niiden tuomien työpaikkojen vuoksi ja ne saattavatkin saada jopa luotetun ystävän 

statuksen. Statuksen saaminen vaatii kuitenkin paikallisyhteisön ja yrityksen kulttuurin 

samankaltaisuutta. Lisäksi yrityksen omistajien on suhtauduttava myönteisesti 

paikallisyhteisöön ja toimittava aktiivisesti sen hyväksi (Elo-Pärssinen 2007, 21). Pienet
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yritykset kokevatkin oman lähiympäristönsä toimintansa kannalta tärkeämmäksi kuin 

isommat yritykset (Keskuskauppakamarin selvitys 2003).

Vaikka pienyrityksien omistajalla on valta ohjata yrityksensä toimintaa haluamaansa 

suuntaan, joutuu hän samalla osallistumaan lähes kaikkiin tehtäviin yrityksessään. Kaikki 

työtehtävät ja rajallinen aika pistävät yrittäjät paineeseen joka johtaa tehtävien priorisointiin. 

Tästä syystä yrittäjillä ei aina ole eettiset seikat päällimmäisenä mielessä, kun he tekevät 
yritystoimintaa koskevia päätöksiään. Yrittäjän työn hektisyys onkin varmasti juuri se tärkein 

syy, miksi yrittäjien ympäristösuojelullisten toimien nähdään olevan ennemmin reaktiivisia 

kuin proaktiivisia (Spence 1999).

Yrittäjän ja pienen yrityksen rajalliset resurssit vaikuttavat myös negatiivisesti yrityksien 

systemaattiseen vastuun toteuttamiseen. Pienillä yrityksillä ei ole rahan ja ajanpuutteen vuoksi 

mahdollista eikä järkevääkään raportoida yhteiskuntavastuustaan niin laajasti kuin useat isot 

yritykset raportoivat. Pienten yrityksien nähdäänkin kokevan enemmän vaikeuksia 
yhteiskuntavastuun toteuttamisessa kuin isompien yrityksien (Lapoutre ja Heene, 2006).

Pienillä yrityksillä on havaittu kaiken lisäksi olevan hyvin erilaiset käsitykset siitä, mitä 

vastuullinen toiminta ylipäätänsä on. Yrittäjien näkemys vastuullisuudesta ei ole mitenkään 

tyhjentävä, vaan he näkevät koko yhteiskuntavastuun lähinnä omasta näkökulmastaan. 

Yhteiskuntavastuussa on paljon ulottuvuuksia, joita yrittäjät eivät selvästikään ole sisäistäneet 
(Lapoutre ja Heene, 2006). Puutteellinen yhteiskuntavastuun sisäistäminen vaikuttaa varmasti 

yhteiskuntavastuun käytännön toteuttamiseen.
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3 Tuote osana kaupan vastuullisuutta

Kauppa voi luonnollisesti toimia vastuullisesti muokkaamalla omaa toimintaansa täyttämään 

vastuullisuuden tunnusmerkit. Tämänkaltaista toimintaa voi olla esimerkiksi kierrätys, 

jätteenlajittelu, ylimääräisen pakkausmateriaalin vähentäminen, kuljetuksien tehostaminen, 

energiatehokkaaseen kylmä- ja lämmityslaitteistoihin investoiminen jne. Nämä kaikki tekijät 

ovat osa kaupan vastuullisuutta.

Tämän lisäksi kaupalla on suuri valta ja vastuu välittää asiakkaille tuotteita, jotka täyttävät 

vastuukäsitteen tunnusmerkit. Aikaisemmassa keskustelussa on tullut esille, että vastuullisesti 

toimimalla yritys voi saavuttaa kilpailuetua (esim. Porter ja Kramer 2006). Näin on luultavasti 
myös kaupan tuotevalikoiman suhteen. Ainakin yrityksien on nähty muuttavan 

toimintatapojaan ja huomioivan asiakkaiden näkemyksiä kehittäessään tulevaisuuden 

tuotestrategioitaan. Asiakkaiden tietoisuus ympäristöllisistä asioista on lisännyt vähemmän 

luontoa kuormittavia tuotteita ja palveluita. Lisäksi asiakkaiden tietoisuus sosiaalisenvastuun 

käsitteestä on saanut asiakkaat ajattelemaan tuotteiden taustoja yhä useammin. Asiakkaalla on 

kuitenkin valta päättää minkälaisia tuotteita tai palveluita hän ostaa eli asiakas voi äänestää 

euroillaan. (Neville ja Mengue 2006)

Valmistajat, maahantuojat, tavarantoimittajat ja kauppa ovat heränneet vastuullisten 

tuotteiden jatkuvasti lisääntyvään kysyntään. Valmistajat pyrkivät korostamaan tuotteen 

vastuullisuutta muun muassa erilaisin merkinnöin (Heiskanen 2006). Suuri osa tuotteissa 

olevista merkinnöistä on ympäristömerkkejä, mutta on myös runsaasti merkkejä, joilla 

korostetaan tuotteen eettisyyttä, turvallisuutta ja tuotantotapaa. Tuotteista löytyy näiden 

lisäksi vielä eri ympäristöjärjestöjen logoja ja tuotteen kotimaisuudesta kertovia merkintöjä. 
Esimerkkeinä näistä ympäristömerkeistä voisi mainita Joutsenmerkin, Energiamerkin, 

Reilunkaupan merkin, EU:n ympäristömerkin kukkamerkin, EU:n luomumerkin, Suomen 

luonnonsuojeluliiton Norppaenergiamerkki. Tässä vain muutama esimerkiksi, merkintöjä on 

kaiken kaikkiaan vielä paljon enemmän. (Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu 2008)
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Tuotteen vastuullisuus on kuitenkin enemmän, kuin ympäristömerkintä tuotteen kyljessä, sillä 

kokonaisuudessaan vastuullisuus on monen tekijän summa. Täyttyvätkö tuotteen 

vastuullisuuden tunnusmerkit, jos sen valmistajalta asiakkaalle kulkeman matkan aikana jokin 

välikäsistä toimii vastuuttomasti? Voiko vastuuttomasti käyttäytyvä kauppa myydä 

vastuullisia tuotteita? Tai voiko vastuuttomasti toimiva yritys valmistaa vastuullisia tuotteita? 
Luomuviljellyn perunan yhteiskuntavastuulliset kriteerit eivät täyty, jos sen viljelijät eivät 

kohtele työntekijöitään asianmukaisesti, kuitenkin perunaa voidaan myydä luomutuotteena. 

Tämä lyhyt pohdinta virittää ajattelemaan, kuinka vaikean haasteen edessä kauppa on, kun se 

pyrkii täydelliseen vastuullisuuteen toiminnassaan. Samalla huomataan, kuinka suurta osaa 

tuotteet näyttelevät yhteiskuntavastuun toteuttamisessa kaupan alalla.

3.1 Arvoketju

On väitetty, että tuotteista on tullut yhä keskeisempi ympäristökeskustelun ja 

ympäristöjohtamisen kohde. Tuotenäkökulma tuskin korvaa perinteistä tuotantoon liittyvää 

ympäristöjohtamista. Havaittavissa kuitenkin on, että ympäristökeskustelu on laajentunut 

välittömiä ja näkyviä ympäristöhaittoja aiheuttavien valmistusprosessien ulkopuolelle. 

Yrityksen omiin prosesseihin ja niiden yhteiskuntavastuullisiin vaikutuksiin keskittyminen ei 

täytä tämän päivän tietoisten sidosryhmien vaatimuksia. Tämän takia on itsestään selvää, että 

tarkastelu ulotetaan koko tuotteen jalostusketjuun. (Jalas 2004, 185)

Tuottajalta asiakkaalle kulkiessaan tuote käy läpi monta eri porrasta. Kaupan näkökulmasta 

puhutaan yleensä kaupan arvoketjusta. Seuraavassa kuviossa on esitelty hieman muunneltuna 

Neilimon 2006 kuvaama kaupan arvoketju.

Tavara- ja Palveluvirta asiakkaalle►
Informaatiovirta asiakasraj apinnasta

Ali- Valmistajat Hankinta-
hankkijat yhtiöt ja

logistiikka-
palvelut

AsiakasKauppa

Kuvio 2. Kaupan arvoketju
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Kuviossa 2 kuvataan pääpiirteissään kaupan arvoketjun horisontaalinen logiikka ja 

arvoketjussa tapahtuva työnjako ketjun eri osapuolten välillä. Kuten kuviosta selviää, kaupan 

arvoketjuun kytkeytyvien toimijoiden määrä on suuri. Kautto ym. (2007) mainitsevat, että 

kaupan toiminnan johtaminen on yhä lisääntyvässä määrin erilaisten asiakkuusverkostojen, 

vähittäiskauppayrityksen sisäisten toimijoiden verkostojen, tavarantoimintaverkostojen, 

yhteiskuntaan liittyvien verkostojen ja muiden sidosryhmäverkostojen johtamista.

Neilimon arvoketjusta selviää hyvin myös tuotteen pitkä tie tuottajalta kuluttajalle. Samalla 

paljastuu kaupan asema portinvartijana. Jos kauppa ei jostain syystä hyväksy tuotetta 

myyntiin, katkeaa koko ketju. Toisaalta Kauton ym. tutkimuksessa selviää että kaupan 
asiakkuuksien johtaminen yksistään ei riitä, jos muut toiminnot arvoketjussa eivät ole 

kunnossa eivätkä tue asiakasarvon saavuttamista. Tätä samaa liiketaloudellista totuutta 

noudattaen voidaan varmasti myös sanoa, että kaupan omaan toimintaan keskittynyt 

vastuullisuus ei riitä, jos arvoketjun muut toiminnot eivät toimi vastuullisesti tai tue 

vastuullisuuden toteuttamista.

Kaupan asema arvoketjussa on niin keskeinen, että sen voisi luonnollisesti kuvitella ohjaavan 

koko arvoketjua. Suuret vähittäiskaupan yritykset ovatkin ottaneet vahvan otteen kaupan 

arvoketjun hallinnassa. Kaupasta on tullut arvoketjun prosessinomistajia, joilla on 

mahdollisuus ohjata koko arvoketjua tuottajalta asiakkaalle asiakaslähtöisesti (Neilimo 2007, 

178). Kaupalla niin pienellä kuin isolla, on paras näkemys siitä mitä sen asiakkaat tarvitsevat 

ja odottavat. Tästä syystä vastuullisten tuotteiden pääsy markkinoille riippuu paljon kaupan 

näkemyksestä ja arvioista siitä, kuinka paljon asiakkaat vastuullisuutta ominaisuutena 

arvostavat.

Tuotteen matka tuottajalta kuluttajalle on pitkä ja sen takia monia tuotteita pidetään kuluttajan 

näkökulmasta kasvottomina. Kuluttaja ei aina edes tiedä tuotteen valmistajaa, eikä hänellä ole 

henkilökohtaista suhdetta siihen. Tämän takia moraaliset kysymykset tuotteen suhteen jäävät 

usein etäisiksi. Tästä johtuen myös kuluttajien vaikutusmahdollisuudet arvoketjussa jäävät 

useammin ikävän maineen saaneiden tuotteiden välttämiseksi kuin myönteiseksi, vastuullisten 

tuotteiden suosimiseksi. Kuluttajaa ei välttämättä pidetä edes yrityksen kaupan sidosryhmänä, 

koska kuluttajien suhteet hyödykkeitä tarjoaviin yrityksiin pidetään vaihtosuhteina, joihin ei 

sisälly keskinäistä vastuunjakoa ja molemminpuolisia vaikutusmahdollisuuksia (Heiskanen
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2006, 122). Kaupan pyrkimys asiakassuhteen lähentämiseen ja koko ajan lisääntynyt pieniin 
asiakasryhmiin keskittyminen on kuitenkin vastaan käsitystä, ettei kuluttajalla olisi 

mahdollisuuksia vaikuttaa. Tässä mielessä kuluttajaa voi pitää sidosryhmänä ainakin 

asiakkaisiin keskittyneissä yrityksissä ja eritoten pienissä yrityksissä, joissa yrityksen ja 

asiakkaan suhde on usein erittäin läheinen ja jopa perhemäinen (Lähdesmäki 2005).

3.2 Vastuullinen tuote kilpailukeinona

Tuote voi monella tavalla luoda asiakkaalle lisäarvoa. Lisäarvoa ei voi kuitenkaan muodostua, 

ellei asiakas koe tuotteen ominaisuutta hänelle millään tavalla hyödylliseksi. Kaupan 

peruslähtökohtana on, että sen palveluilla ja tuotteilla pyritään täyttämään asiakkaan tarpeita. 

Maailma on täynnä esimerkkejä tuotteista kuten New Coke, jotka eivät ole menestyneet. 

Syynä on usein se, että ne on tuotu markkinoille selvittämättä ensin haluavatko asiakkaat 

todella niitä. Tuotteessa on siis oltava jotain, jota asiakas arvostaa, muuten tuote ei pysty 

luomaan asiakkaalle lisäarvoa. (Friedman 2002, 30-32)

Asiakkaat ovat kuitenkin hyvin erilaisia ja he arvostavat tuotteissa eri seikkoja. Jos 
esimerkiksi matkapuhelimessa on musiikkisoitin, mutta asiakas ei koskaan kuuntele musiikkia 

niin tämä ominaisuus ei ole asiakkaalle tärkeä. Näin ollen tuotteen vastuullisillakaan 

ulottuvuuksilla ei ole asiakkaalle merkitystä, ellei hän koe niitä itselleen tärkeiksi. 

Vastuullisten ulottuvuuksien vaikutusta ostokäyttäytymiseen on tutkittu paljon. Erilaisissa 

kyselyissä on pyritty saamaan vastausta siihen kuinka paljon tuotteen vastuullisuus vaikuttaa 

ostopäätöksiin. Tutkimuksien heikkoutena on kuitenkin usein se, että ne ovat 

mielipidekyselyttä. Tästä johtuen niiden tuloksien oikeellisuutta on vaikea arvioida, ihmisillä 

kun on taipumus vääristellä vastauksiaan yleisesti hyväksytynkään suuntaan. Kyselyihin 

vastanneet pitävät usein tuotteen vastuullisia seikkoja ostopäätöksen kannalta tärkeinä tai 

hyvin tärkeinä (esim. MORI 2003 kts. Worcester ja Dawkins 2005, 196). Kuitenkin on 

havaittu, etteivät asiakkaan arvot ja uskomukset aina vaikuta heidän todelliseen 
ostokäyttäytymiseen (Collins ym. 2007). Kuluttajien asenteiden vähäiselle realisoitumiselle 

ostokäyttäytymiseksi on Heiskasen (2006) mukaan monia syitä. Näitä syitä ovat: kuluttajan 

vaikutusvallan puute, yksittäisen kuluttajan suhteellinen voimattomuus ja informaatiovaje 

sekä kuluttajan satunnaiset ja irralliset suhteet yrityksiin.
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Vaikka tutkimustulokset eivät kiistattomasti paljasta, että tuotteen eettisyys olisi asiakkaalle 

lisäarvoa tuottava tekijä, niin eettiset tuotteet saavat siitä huolimatta huomiota tuoreimmissa 
kaupan liiketoimintaosaamista käsittelevissä julkaisuissa. Esimerkiksi Kauton ym. 2007 

tekemässä julkaisussa tuodaan esiin eettisten tuotteiden esiinnousu kaupan tavararyhmä- 

strategioita suunniteltaessa. Perinteisesti tavararyhmästrategiassa määritellään konseptin 

asiakasryhmien, vahvuuksien ja asiakaslupausten lähtökohdista tavararyhmät, tavararyhmien 

painotukset ja laajuus, kansallisten ja kansainvälisten merkkituotteiden rooli, omien 

merkkituotteiden roolit ja osuusvalikoimasta sekä artikkelien lukumäärä niin tavararyhmittäin 

kuin kokonaisuudessakin. Kautto ym. jatkavat kuitenkin, että kuluttajien lisääntyneen 

valistuneisuuden ja kiinnostuksen ostamiensa tuotteiden taustoista vuoksi on tärkeää tehdä 

selkeät peruslinjaukset myös tuotetaijonnan eettisen laadun suhteen. Eettisten tuotteiden 

oletetaan siis ilmiselvästi kasvattavan markkinaosuuttaan ja nousevan kilpailutekijäksi 

tulevaisuudessa.

Yksittäisten kuluttajien oman hyödyn maksimoinnin voi oikeutetusti väittää vaikuttavan 

eettisten tuotteiden kysyntään. Kansantalouden perusoppien mukaan yksilöt omalta 

kannaltaan rationaalisesti toimiessaan toimivat usein vastoin yhteistä hyötyä (Dickinson ja 

Carsky 2005, 27). Lisääntynyt keskustelu yhteiskuntavastuusta ja eettisestä kuluttamisesta on 

saanut kuitenkin asiakkaat ajattelemaan laajemmin yhteistä hyvää. Eettisellä kuluttamisella on 
yleinen hyväksyntä, joten eettisiin kuluttajiin ”liittyminen” täyttää kuluttajan 

yhteenkuuluvuuden ja arvostuksen tarpeita. Eettisten tuotteiden ei välttämättä aina 

tarvitsekaan kilpailla hinnalla ja kovilla laatutekijöillä. Toimivampi ratkaisu saattaa useimmin 

olla pehmeiden tunteisiin vetoavien laatutekijöiden esiintuonti.

Neilimo 2006 tuokin esiin, että aivan viime aikoina on kaupan asiakkuuksien strategista 

merkitystä painottavissa kehitysohjelmissa alkanut näkyä konkreettisia esimerkkejä 

tunneperäisten tekijöiden tuomisesta mukaan vahvistamaan kaupan usein aika rationaalisia ja 

kovia kilpailutekijöitä painottavia liiketoimintamalleja. Tähän suuntaukseen on varmasti 

vaikuttanut myös edellä mainittu asiakkaiden ”heimoutuminen” erilaisiksi asiakas- ja 

kuluttajaryhmiksi. Eettiset kuluttajat voidaan nähdä yhtenä mahdollisena kuluttajaryhmänä. 

Neilimon mielestä menestyäkseen kaupan on omilla tavaravalikoimillaan ja 

palvelukonsepteillaan kyettävä vastaamaan erilaistuneiden asiakastyhmien tarpeisiin.
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4 Tutkimusaineistoja -menetelmä

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen kohderyhmän luonnetta tutkimustyön kannalta. Lisäksi 

käsitellään tutkimusmetodia ja selvitetään miksi kyseiseen tutkimusmenetelmään päädyttiin. 

Samalla myös arvioidaan tutkimusmetodin käyttöä juuri tämänkaltaisessa tutkimuksessa ja 

pohditaan metodin mahdollisia heikkouksia. Luvussa myös esitellään myös lyhyesti 

tutkimuksen toteuttaminen ja case-tapauksena toimiva Rautanet-ketju.

4.1 Pienet yritykset tutkimuksen kohteena

Pienten yrityksien tutkiminen ei aina saa arvoistaan huomiota. Curranin ja Blackbumin 

mukaan pienyrityksien tutkimista haittaa aiheen heikko akateeminen status ja sen heikko 
poliittinen näkyvyys. Kuitenkin Curran ja Blackburn pitävät pienten yrityksien tutkimista 

tärkeänä. Pienten yrityksien tutkimisen voisi nähdä yksinkertaisena. Ovathan ne kooltaan 

pieniä, joten niiden rakenne on yksinkertainen ja niissä on vähän toimijoita. Pienten yrityksien 

organisaatiorakenteet eivät ole niin moniulotteisia ja niiden sidokset ulkopuoliseen maailmaan 

eivät ole niin monimutkaisia kuin isojen yrityksien. Pienten yrityksien toiminnot näyttäisivät 

olevan siis paljon läpinäkyvämpiä kuin isojen yrityksien. (Curran ja Blackburn 2001, 5)

Curranin ja Blackbumin mukaan tämänkaltaisen ajatusmaailman ansaan ovat monet tutkijat 

pudonneet. Pieni ei tarkoita läheskään aina yksinkertaista. Pienet yritykset eivät ole 

kutistettuja isoja yrityksiä. Juuri tämä seikka tekee niistä niin hankalia käsitellä. Pienen 

organisaation toimijoilla tehtävät ja vastuut jakautuvat paljon monimutkaisemmin kuin isoissa 

organisaatioissa. Toiminnat ovat paljon epävirallisempia ja ne pemstuvat usein piilossa 

olevaan hiljaiseen tietoon. Tutkimuksen pääkohde on yleensä itse omistaja/perustaja, mutta 

hänen lisäkseen yrityksessä voi olla useita muitakin henkilöitä, jotka osaltaan vastaavat 

yrityksen toiminnasta.

Lisäksi Curran ja Blackburn näkevät pienten yrityksien kokoamisen yhdeksi tutkittavaksi 

joukoksi vaikeaksi. Pieniä yrityksiä toimii kaikkialla. Voidaan sanoa, että ei ole olemassa alaa 

jossa ei olisi pieniä toimijoita. Yrittäjät ja omistajat ovat taustoiltaan hyvin erilaisia, heitä
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erottaa niin etniset, kulttuuriset kuin koulutuksellisetkin taustat, yrittäjät edustavat myös 

kaikkia ikäryhmiä. Yrittäjyyteen ajaneet motivaatiot ovat hyvin erilaisia; toisilla yrittäjillä on 

tärkeimpänä motivaationa rikastuminen, kun taas toisille riittää kohtuullinen toimeentulo. 

Löytyy myös yrittäjäjoukko, joille yrittäminen on vain harrastus. Pienissä yrityksissä toimivat 

henkilöt voivat olla aivan normaalissa työsuhteessa, mutta usein näissä pienissä yrityksissä 

toimii suuri joukko omistajan lähisukulaisia. Toisaalta yrityksen henkilöstö voi 

kokonaisuudessaan olla yrityksen omistajia. Näissä tapauksissa yhteiset motiivit, päämäärät ja 

taidot ovat saattaneet ajaa eri ihmiset yrittämään yhdessä. Kaikista näistä edellä mainituista 

syistä johtuen pieniä yrityksiä on vaikea kategorioida eri ryhmiin onnistuneesti.

Pienten yrityksien paikallisuus ja sen vahvat siteet paikallisiin sidosryhmiin tekevät myös 

yleisten laajempien johtopäätöksien vetämisen vaikeaksi. Yrittäjät ja pienet yritykset joutuvat 

muokkaamaan toimintaansa sen ympäristölle sopivaksi. Isoilla yrityksillä pyrkimyksenä on 

ennemminkin standardisoida toimintaansa ja mukauttaa sen ympäristön sidosryhmät 

toimimaan yrityksen haluamalla tavalla. Lisäksi tutkimusta voi haitata niinkin yksinkertaiset 

seikat, kuten yrittäjien asenteet tutkimuksia kohtaan ja yrittäjien ainainen kiire. Curranin ja 

Blackbumin viesti kuuluukin: Pienten yrityksien tutkiminen on paljon vaikeampaa kuin isojen 

yrityksien, mutta siitä huolimatta pienten yrityksien laaja ja kiijava kenttä antaa rajattomasti 

mielenkiintoisia mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia tutkimuksia. Tutkimuksen tavoitteita ja 
tutkimustapaa suunniteltaessa on vain muistettava ottaa huomioon tutkimuksen yleisö. Curran 

ja Blackburn jakavat pienyritystutkimuksen yleisön viiteen eri joukkoon seuraavasti.

1. Akateeminen maailma ja toiset tutkijat. Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään 

laajemmin pienten yrityksien toiminnan, taloudellisen elämän ja yhteiskunnan välistä 

vuorovaikutusta. Näiden tietojen pohjalta on mahdollisuus kehittää parempaa 

oppimateriaalia ja kehittää alan opetusta.

2. Poliittiset päättäjät. Pienyritystutkimus on tärkeä tiedonlähde poliittisten päätöksien 

tekijöille. Ajantasaisen tutkimustiedon varaan poliitikot voivat tehdä oikeanlaisia koko 

yhteiskunnan hyvinvointia tukevia päätöksiä.
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3. Yhteiskunnalliset, yrittäjyyttä tukevat toimijat. Pienyritystutkimukset ovat

yhteiskunnallisille yrittäjyyttä tukeville toimijoille ensisijainen tiedonlähde,

tutkimustulokset auttavat toimijoita kehittämään esimerkiksi aloittavan yrittäjän 

tukitoimintoja.

4. Yritykset. Isot yritykset harrastavat pienyritystutkimuksen tukemista ja jopa tilaavat 

erilaisia tutkimuksia lähinnä omaan käyttöön. Pienyritystutkimuksesta voi olla isoille 

yrityksille hyötyä markkinoinnillisessa mielessä, mutta hyötyä voidaan saada myös 

liiketoiminnan kehittämisen kautta. Pienissä yrityksissä ovat luonnostaan nopeampia 

muuttumaan ja pystyvät tarvittaessa reagoimaan isoja yrityksiä nopeammin 

toimintakentässä tapahtuviin muutoksiin. Kokemukset muutoksien läpiviemisestä ja 
niissä onnistumisesta kiinnostavat näiden tutkimuksien tilaajia, ja mahdollistavat 

niiden oman toiminnan kehittämisen.

5. Pienten yrityksien omistajat. Pienten yrityksien omistajien voisi luulla olevan 

pienyritystutkimuksen pääyleisöä, mutta yrittäjien työn hektisyyden ja kiireen vuoksi 

heillä ei usein ole aikaa lukea alaansa koskevaa tutkimusta. Tästä huolimatta löytyy 

joukko yrittäjiä, jotka seuraavat tiiviisti pienyritystutkimusta.

Tämä lista osoittaa, että pienten yrityksien tutkiminen on järkevää ja sille on olemassa 

tilausta. Seuraavassa alaluvussa keskitytään tämän tutkimuksen tutkimusmetodiin ja 

menetelmän perusteluun.

4.2 Tutkimusmetodi ja menetelmän perustelut

Tämä tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen tutkimus. Yksi syy tämän tutkimustavan 

valintaan on tutkimuskysymyksien luonne. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole niinkään etsiä 

toteutuneiden valintojen takana piileviä syitä, vaan enemmänkin selvittää; vaikuttavatko 

yhteiskuntavastuulliset seikat kauppiaiden tuotevalikoimapäätöksiin ja toimivatko 

kohderyhmän toimijat aikaisemmasta tutkimuksesta esiin tulleen käytännön mukaisesti 

päätöksiä tehdessään. Toisin sanoen tutkimus koettelee aikaisemman tutkimuksen tuloksia ja 
niiden soveltuvuutta kyseiseen kohderyhmään ja ilmiöön. Kvantitatiivista tutkimustapaa
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pidetään tämänkaltaisessa tutkimuksessa tarkoituksenmukaisena (Mcneill ja Chapman 2005, 

24).

Tutkimuksen toteuttamista postitse lähetettävin kyselylomakkein pidetään yleisesti edullisena 

ja suhteellisen hyvänä keinona saada mahdollisimman suuri otos laajalta maantieteelliseltä 

alueelta. (May 2001; 98) Tutkimuksen kohderyhmä ei ole kovin suuri (94 Rautanet 

kauppiasta), mutta kohderyhmän kauppojen hajautunut sijoittautuminen eripuolille suomea, 

tekee henkilökohtaisten haastatteluiden toteuttamisen aikaa vieväksi ja kalliiksi. Haastatteluja 

toteuttamalla olisi päässyt syvemmälle vastauksien taakse, mutta samalla olisi resurssien 

vähyyden vuoksi joutunut tyytymään paljon suppeampaan otokseen. Tietyn otoksen valinta 

edustamaan kokonaista suurempaa kohderyhmää on aina vaikeaa ja siinä onnistuminen ei ole 

millään tavoin taattua. (Curran ja Blackburn 2001, 66-68) Edellä mainittuun tosiasiaan 

nojautuen kaikille Rautanet-kauppiaille lähetettävää kyselylomaketta voidaan pitää järkevänä 

tapana toteuttaa tämänkaltainen tutkimus.

Tutkimuksen tuloksien kannalta on tarkoituksenmukaista, että vastaajat vastaavat kyselyyn 

mahdollisimman rehellisesti. Postitettu kyselylomake takaa vastaajalle täyden anonymiteetin, 

joten vastauksien pitäisi olla mahdollisimman totuudenmukaisia. Nimettömyyden suojalla on 

tarkoituksena saada vastaajat rohkeammin ilmaisemaan mielipiteitään. (May 2001, 98)

Postitetun kyselyn etuna on myös se, että vastaaja saa vastata kyselyyn omalla ajallaan. Tämä 
seikka on tärkeä nimenomaan pienille yrityksille suunnatuissa kyselyissä. Yrittäjien aikataulut 

ovat yleensä erittäin kiireisiä ja nopeassa tempossa vaihtuvia, joten haastattelujen 

toteuttaminen saattaa olla usein pulmallista. On täysin luonnollista, että tärkeän 

odottamattoman tapahtuman vuoksi haastattelua voidaan joutua siirtämään. Haastattelu on 

kuitenkin yrittäjän näkökulmasta liiketoiminnan ulkopuolinen tapahtuma, joten siitä 

joustetaan yleensä ensimmäisenä. Lisäksi kiireessä suoritettu haastattelu tuskin antaa toivotun 

kaltaisia syvällisiä vastauksia. (May 2001,98; Curran ja Blackburn 2001, 69-70)

Postitettu kysely tuottaa myös varmemmin vastauksia, joihin ulkopuolisten mielipiteet eivät 

pääse vastaushetkellä vaikuttamaan. Haastattelukyselyn heikkoutena on mahdollinen 

haastattelijan vaikutus vastauksiin (May 2001, 98). Tämä oli ehkä tärkein syy anonymiteetin 

lisäksi miksi tutkimustavaksi valikoitui postitettava kyselylomake. Se, että tumien osan 

haastateltavista henkilökohtaisesti, olisi helpottanut luultavasti oleellisesti haastatteluihin
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suostumista. Haastattelijan on kuitenkin pystyttävä olemaan ohjaamatta haastateltavaa 

vastauksissaan (Curran ja Blackburn 2001, 80). Tässä tapauksessa olisi ollut suuri riski, että 

olisin henkilökohtaisesti haastattelijana vaikuttanut vastauksien laatuun. Suurin pelkoni oli, 

että haastateltavat eivät uskaltaisi kertoa tutulle haastateltavalle todellisia mielipiteitään. Pidin 

myös mahdollisena, että haastateltavat myötäilisivät tai pehmentäisivät vastauksiaan omasta 

mielestään haastateltavalle sopiviksi.

Suurin haaste postitettavassa kyselyssä on saada riittävän suuri määrä vastauksia. Vastauksien 

määrä sinänsä ei ole ongelma, vaan nimenomaan palautusprosentti. Postitetuissa kyselyissä 

vastausprosentti saattaa heikoimmillaan jäädä alle 10 %:n. Valitun kohderyhmän luonne 

vaikuttaa suuresti siihen, minkälaista palautusprosenttia voidaan pitää kohtuullisena. Mitä 
tiukemmin kriteerein jokin tietty ryhmä on valittu edustamaan suurta joukkoa, sitä suurempi 

vastausprosentin tulisi olla (May 2001, 97). Tutkimuksen kohderyhmänä on kaikki suomen 

Rautanet kauppiaat, joten tutkimusta ei tule häiritsemään edustavan ryhmän valinnasta 

aiheutuva mahdollinen vääristymä. Kuitenkin vastausprosentin odotetaan olevan tasoa, joka 

täyttää yleiset postitetulle kyselylomakkeelle asetetut kriteerit. Mcneillin ja Chapmannin 

(2005, 51) mukaan vastausprosentti on yleensä tämänkaltaisissa kyselyissä 30-40 %:n välillä. 

Toisaalta Curran ja Blackburn pitävät 60 %:a minimi palautusprosenttina, jos tarkoituksena 

on toteuttaa kvantitatiivista syväanalyysia. He kuitenkin toteavat, että 60 %:n vastausprosentti 

on usein tutkijoiden tavoittamattomissa (Curran ja Blackburn 2001, 69-71). Tutkimuksen 

tavoitteena onkin saavuttaa vähintään yleinen 30-40 %:n taso, jonka koen olevan kohtuullinen 

tutkimuksen luonne, aihe ja kohderyhmä huomioiden.

Heikon palautusprosentin lisäksi tutkimustulosta saattaa vääristää huonosti laadittu 

kyselylomake. Haastattelemalla suoritetussa kyselyssä haastateltavalla on mahdollisuus 

helposti kysyä tarkennusta tai selitystä vaikeasti ymmärrettävään kysymykseen. 

Postitettavassa kyselyssä haastateltava harvemmin vaivautuu selvittämään, mitä hänen 

mielestään epäselvässä kysymyksessä tarkoitetaan. Huonosti laaditut kysymykset johtavat 

usein puutteellisiin tai vääristyneisiin vastauksiin. Kyselylomakkeen moniselkoisuutta 

voidaan pyrkiä välttämään suunnittelemalla kyselylomake huolella ja suorittamalla ennen 

varsinaista kyselyä koekysely. Lähetettäväksi ajateltu kyselylomake jaetaan tarpeeksi suurelle 

testiryhmälle, jotta saataisiin selville siinä olevat mahdolliset puutteet.(Curran ja Blackburn 

2001,72-78)
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4.3 Rautanen-ketju

Rautanet-ketju on vuonna 1998 perustettu rautakauppaketju, joka muodostuu itsenäisistä 

rauta-, rakennustarvike-, maatalous-, ja puutavarakauppaa harjoittavista pääosin perheyrittäjä- 

pohjalla toimivista liikkeistä. Rautanet-ketjuun kuuluu liki 100 alan liikettä ympäri suomen 

Tammisaaresta Nuorgamiin. Ketjun jäsenkauppiaat toimivat tiiviissä yhteistyössä Starkki Oy 

Ab:n kanssa, joka ketjun on perustanut. Ketjun tarkoituksena on lisätä Starkin ja sen 

kauppiaspohjaisten liikkeiden välistä yhteistyötä. Ketjun liikkeet tukeutuvat tavara

hankinnoissaan Starkkiin ja sen tavarantoimittajiin. Ketjun säännöt eivät kuitenkaan estä 

liikkeitä hankkimasta tavaroita muista lähteistä. Rautanet-ketju onkin erillinen ketju, jossa 

ketjupäätösten teko kuuluu kauppiaille ja jonka tuotevalikoima ja konsepti poikkeavat 

huomattavasti Starkin vastaavista, (www.rautanet.fi)

Rautanet-ketjun toimintaan kuuluu myös yhteismarkkinointi ja yhteiset intemet-sivustot. 

Mainontaa harrastetaan aina koko maan kattavasta tv-mainonnasta paikalliseen mainontaan. 

Rautanet-ketju painattaa myös neljä kertaa vuodessa ilmestyvän mainoslehtisen, jossa 

esitellään liikkeiden tuotevalikoimia. Ketjun liikkeitä ei kuitenkaan sidota pitämään 

valikoimassaan lehtisen kaikkia tuotteita. Kauppiaalla on siis normaaliin ketjutoimintaan 

verrattuna poikkeavan vahva valta päättää liikkeessä myynnissä olevista tuotevalikoimista. 

Koko ketjun kattavan yhteistyön lisäksi monet paikalliset toimijat keskenään harrastavat 

tiivistä yhteistyötä. Tämän yhteistyön voi nähdä joissain tapauksissa jopa kilpailevan ketjun 

perustaneen Starkki Oy Ab:n kanssa.

4.4 Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus toteutettiin käyttäen strukturoitua kyselylomaketta. Kysymykset olivat luonteeltaan 

mielipidekysymyksiä, joihin vastaajan oli tarkoitus ympyröidä mielestään eniten hänen 

mielipidettään kuvaava vastausvaihtoehto. Vastausvaihtoehdot numeroitiin ykkösestä 

viitoseen mielipiteen vahvuuden mukaan (1= täysin erimieltä... 5= täysin samaa mieltä tai 

l=ei yhtään...5=erittäin paljon). Vastaajia pyydettiin ympyröimään tai rastittamaan 

mielestään oikealta tuntuva vastausvaihtoehto.
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Kyselylomakkeen (Liite 1) alussa oli kolme esikysymystä, joiden tarkoituksena oli selvittää: 

vastaajan ikä, kuinka kauan hän on toiminut kauppiaana ja kuinka suuren osan yrityksen 

ostopäätöksistä vastaaja hoitaa. Kyselyssä ei selvitetty sen enempää vastaajien sosionomista 

taustaa, sillä taustatekijöiden ei katsottu tuovan kyselyyn lisäarvoa. Kohderyhmän 

suhteellisen pieni koko (94) ja odotetun vastausprosentin (30—40%) mukaan mahdollisesti 

saatujen vastauksien lukumäärä huomioiden, ei olisi saatu luotettavia luokitteluita aikaiseksi. 

Vastaajien sukupuolellakaan ei nähty olevan merkittävää arvoa, sillä tiedossa oli että 

vastaajista miltei kaikki olisivat miespuolisia. Naispuolisten vastaajien lukumäärä olisi jäänyt 

niin pieneksi, ettei vertailua naisten ja miesten välillä olisi voinut niin ikään pitää 

luotettavana.

Nämä seikat ja tutkimuksen perimmäinen tarkoitus huomioiden edellä mainitut muuttujat 

katsottiin riittäviksi. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yhteiskuntavastuullisten 

seikkojen vaikutus kohderyhmän tuotevalikoima päätöksiin ja kuinka aikaisempi tutkimus 

yritysten ja eritoten pienyritysten yhteiskuntavastuusta käy yhteen saatujen tuloksien kanssa. 

Näin ollen kiinnostuksen kohteena olivat enemmänkin koko kohderyhmän vastaukset 

kokonaisuutena, kuin kohderyhmän mahdolliset sisäiset eroavaisuudet.

Kyselylomakkeen mukana postitettiin saatekirje (Liite 2), jonka tarkoituksena oli kannustaa 

vastaajia aktiivisuuteen. Saatekirjeen lopussa oli lyhyt noin puolen sivun esitys siitä, mitä 

yhteiskuntavastuu yrityksissä lyhyesti tarkoittaa. Saatekirjeessä mainittiin tutkimuksen 

tarkoitus ja tuotiin esiin sen toteuttaja. Henkilökohtainen odotukseni oli että perheeni 

yrityksen kuuluminen Rautanen-ketjuun saattaisi vaikuttaa palautusprosenttiin positiivisesti. 

Saatekirjeessä oli myös maininta, että tutkimuksen tulokset olisivat mahdollisesti vastaajien 

hyödynnettävissä heidän niin halutessa. Saatekirjeen ja kyselylomakkeen lisäksi vastaajille 

lähetettiin vastausta varten valmiiksi osoitettu palautuskuori, jonka postimaksu oli maksettu.

Saatekirje ja kyselylomake jaettiin kaksi viikkoa ennen varsinaista jakelua testiryhmälle ja 

tämän Pro Gradu-tutkielman ohjaajalle Minna Halmeelle tarkastettavaksi. Testiryhmältä 

saadun palautteen mukaan saatekirjeeseen ja kyselylomakkeeseen tehtiin tarvittavat 

muutokset. Muutokset koskivat lähinnä kyselylomakkeen kysymyksiä, jotka olisi voinut 

mahdollisesti ymmärtää väärin tai jotka olivat muulla tavoin vaikeasti ymmärrettäviä. 

Kysymykset pyrittiin muotoilemaan mahdollisimman yksiselitteiseksi ja helpoiksi vastata.
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Kyselylomakkeet lähetettiin postitse 2.3.2008 ja palautuspäiväksi ilmoitettiin 14.3.2008, aikaa 

kyselyyn vastaamiselle oli siis noin kaksi viikkoa. Lyhyen palautusajan oli tarkoitus estää 

kyselyyn vastaamisen unohtuminen. Ennen vastausajan umpeutumista vastaajia muistutettiin 

kyselyyn osallistumisesta sähköpostitse.

Palautetut vastaukset kirjattiin Excel-taulukkoon. Excel-ohjelmaa käyttäen vastauksista 

laskettiin keskiarvot ja keskihajonnat. Lisäksi ohjelman avulla tulkittiin vastauksien välisiä 

poikkeamia ja suhteita.
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5 Rautanet-kauppiaiden näkemyksiä yritysvastuusta

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset kyselylomakkeen mukaisessa järjestyksessä. 

Tuloksia käsitellään tarkemmin luvussa 6 Miten yhteiskuntavastuu vaikuttaa kauppiaiden 

tuotevalikoimapäätöksiin.

Tutkimuksen kyselylomake postitettiin 94:lle Rautanet-ketjun kauppiaalle. Vastauksia saatiin 

36 kappaletta, joten palautusprosentiksi muodostui 38,3 %.

Kyselylomakkeen alussa kysyttiin vastaajan ikää, ”kauppiasikää” ja kuinka suuresta osasta 
kaupan tuotepäätöksistä kauppias vastaa. Ikä jaettiin viiteen luokkaan seuraavasti 1 (alle 30 

vuotta), 2 (30-40 vuotta), 3 (41-50 vuotta), 4 (51-60 vuotta) ja 5 (yli 60 vuotta). 

”Kauppiasikä” jaettiin viiteen luokkaan seuraavasti 1 (alle 10 vuotta), 2 (10-20 vuotta), 3 

(21-30 vuotta), 4 (31-40 vuotta) ja 5 (yli 40 vuotta). Kauppiaan osaan tuotepäätöksistä 

jaettiin niin ikään viiteen ryhmään 1 (0%), 2 (25%), 3 (50%), 4 (75 %) ja 5 (100%). 

Kuvassa 1 on esitelty kauppiaiden ikäjakauma ja kauppiasikäjakauma. Kuvassa 2 esitellään 

kauppiaiden ostopäätöksiin osallistumisen aste.

Vastaajien ikäjakauma Vastaajien "kauppiasikä"

Kuva 1. Vastaajien ikäjakauma ja "kauppiasikä ’

Vastaajien keski-iäksi muodostui noin 50 vuotta ja suurin ikäryhmä oli 51-60 vuotiaat. 

Keskimääräinen kauppiasikä oli noin 20 vuotta. Kauppiasikä jakautui tasaisesti alle 10 vuotta 

toimineista 21-30 vuotta toiminaisiin. Yli 30 vuotta kauppiaina toimivien joukko oli vähäinen 

(5 kauppiasta).
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100 %'

Kuva 2. Kauppiaan ostopäätösvalta %

Tuotepäätöksistä kauppiaat vastaavat kyselyn mukaan noin 70 prosenttisesti. Vain neljä 

kauppiasta arvioi päättävänsä yrityksensä uusista ostoksista alle 50 prosenttisesti.

KYSYMYS 1

Kyselyn ensimmäisessä varsinaisessa kysymysosiossa kysyttiin kuinka paljon seuraavat 

tekijät vaikuttavat päätökseen ottaa uusi tuote valikoimaan: a: tuotteella on jokin 

ympäristömerkki, b: tuotteen kierrätettävyys, c: tuotteen ympäristöystävällinen tuotantotapa, 

d: tieto valmistajan ympäristövastuullisuudesta, e: tuotteella on ympäristösertifioitu 

valmistaja, f: tuotteella on ympäristöystävällinen imago, g: tuotteen kotimaisuus, h: tuotteen 

alkuperämaa (jos ulkomainen), i: tieto, että tuote valmistetaan asianmukaisissa 
työolosuhteissa, j: tavarantoimittajan yhteiskuntavastuullisuus, k: tuotteen laatu, 1: tuotteen 

hinta verrattuna kilpaileviin tuotteisiin, m: tuotteesta saatava myyntikate, n: tuotteen 

odotettavissa oleva kysyntä, o: asiakkaiden suunnalta ilmennyt kiinnostus tuotetta kohtaan, p: 

tuotteen ulkoasuja q: tuotteen myyntipakkauksen ulkoasu. Kauppiasta pyydettiin vastaamaan 

asteikolla 1-5 (l=ei yhtään...5=erittäinpaljon).

Vastauksien tulokset ovat esitettynä seuraavissa kuvissa 3, 4, 5, 6 ja 7. Kuvat on jaettu 

ympäristövastuuseen (kuva 3), sosiaaliseen vastuuseen (kuva 4) ja taloudelliseen vastuuseen 

(kuva 5) perustuvien tekijöiden mukaan. Kuva 6 sisältää kahden viimeisen p: tuotteen ulkoasu 

ja q: tuotteen myyntipakkauksen ulkoasu kohdan tulokset, jotka eivät ole vastuullisuuden 

kannalta olennaisia. P ja q kohtien tarkoituksena oli aikaansaada vertailukohta tuotteen 

pinnallisten, vastuullisuuden kannalta mitättömien ominaisuuksien ja vastuullisten
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ominaisuuksien kesken. Lisäksi kuvassa 7 on esitelty vastauksien jakaumat yhteisesti 

yhteiskuntavastuu osa-alueiden mukaan.

Kauppiaan ostopäätökseen vaikuttavat 
ympäristövastuutekijät

S 20

vaikuttaa vaikuttaa vaikuttaaei vaikuta
yhtään juurikaan jonkin paljon

vaikuta verran

□ tuotteen ympäristömerkki

D tuotteen kierrätettävyysi

И ympäristöystävällinen 
tuotantotapa

Kauppiaan ostopäätöksiin vaikuttavat ympäristövastuutekijät

ei vaikuta ei vaikuttaa vaikuttaa vaikuttaa
yhtään juurikaan jonkin paljon

vaikuta verran

В valmistajan 
ympäristövastuullisuus

■ ympäristösertifioitu valmistaja

И tuotteen ympäristövastuuimagi

keskiarvo keskihajonta
tuotteen ympäristömerkki
tuotteen kierrätettävyys
tuotteen ympäristöystävällinen tuotantotapa
valmistajan ympäristövastuullisuus
ympäristösertifioitu valmistaja
tuotteen ympäristövastuuimago

2,61 0,95
3,06 0,97
2,92 1,01
2,89 1,02
2,83 0,99
3,39 0,86

Kuva 3. Tuotteen ympäristövastuullisten ominaisuuksien painoarvot

Tuotteen ympäristövastuullisilla tekijöillä ei näyttäisi olevan kovin suurta merkitystä 

kauppiaiden tuotevalikoimapäätöksissä. Tuotteen ympäristömerkin vaikutus oli kauppiaiden
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mielestä kaikkein pienin ja ympäristövastuuimagon kaikkein suurin. Kaikki ympäristövastuu 

ominaisuudet vaikuttivat ostopäätökseen suunnilleen saman verran, kuten jakaumista ja 

keskiarvoista voidaan havaita.

Kauppiaiden ostopäätöksiin vaikuttavat sosiaalisen vastuun
tekijät

20

vaikuttaa vaikuttaa vaikuttaaei vaikuta
yhtään juurikaan jonkin paljon

vaikuta verran

□ tuotteen kotimaisuus

■ tuotteen alkuperämaa

И asianmukaiset työolosuhteet

■ tavarantoimittajan 
vastuullisuus

0 tuotteen laatu

keskiarvo keskihajonta
tuotteen kotimaisuus 
tuotteen alkuperämaa 
asianmukaiset työolosuhteet 
tavarantoimittajan vastuullisuus 
tuotteen laatu

3,78 0,85
3,39 0,79
3,19 1,13
3,38 0,93
4,61 0,54

Kuva 4. Tuotteen sosiaalisten vastuuominaisuuksien painoarvot

Tuotteen sosiaalisista vastuuominaisuuksista kauppiaiden mukaan vaikutti ostopäätökseen 

selvästi eniten tuotteen laatu. Tuotteen valmistuksen aikaiset työolosuhteet merkitsivät 

puolestaan kauppiaiden mielestä ostopäätökseen kaikkein vähiten. Tuotteen kotimaisuudella, 

alkuperämaalla ja tavarantoimittajan vastuullisuudella näyttäisi olevan kohtalainen merkitys 

ostopäätöstilanteessa. Tuotteen sosiaalisten vastuuominaisuuksilla on kauppiaiden mukaan 
enemmän vaikutusta ostopäätöstilanteessa kuin tuotteen ympäristövastuuominaisuuksilla. 

Ympäristövastuuominaisuuksista ainoastaan tuotteen ympäristöimago sai keskiarvoksi yli 

kolme, kun taas sosiaalisen vastuun ominaisuuksista kaikki saivat keskiarvoksi yli kolme eli 

vaikuttaa jonkin verran. Tuotteen laatu erottui ominaisuutena poikkeuksellisen selvästi.
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Kauppiaiden ostopäätöksiin vaikuttavat taloudellisen vastuun
tekijät

□ hinta vs kilpailevat tuotteet 
■ tuotteen myyntikate 
0 odotettava kysyntä 
■jo olemassa oleva kysyntä

ei vaikuta ei vaikuttaa vaikuttaa vaikuttaa
yhtään juurikaan jonkin paljon

vaikuta verran

keskiarvo keskihajonta
tuotteen hinta verrattuna kilpaileviin tuotteisiin 4,03 0,69
tuotteen myyntikate 4,28 0,69
odotettavissa oleva kysyntä 4,47 0,55
o olemassa oleva kysyntä 4,42 0,55

Kuva 5. Tuotteen taloudellisten vastuuominaisuuksien painoarvot

Tuotteen taloudellisilla vastuuominaisuuksilla oli selvästi suurin merkitys kauppiaille tuotteen 

ostopäätöstilanteessa. Se voidaanko näitä tuotteen taloudellisia ominaisuuksia ylipäätänsä 

pitää vastuullisina ominaisuuksina, on puhdas mielipide kysymys. Toisaalta taloudellisten 

seikkojen huomioimisen voi nähdä olevan voiton tavoittelua, mutta toisaalta siinä voi nähdä 

olevan vastuullisia elementtejä. Kauppiaan maksama hinta tuotteesta vaikuttaa myös usein 
asiakkaan maksamaan hintaan. Lisäksi hintojen seuraaminen ostotilanteessa takaa yrityksen 

taloudellisen kyvyn toimia. Tästä syystä on mielenkiintoista huomata, että kauppiaat 

näyttäisivät olevan vähiten kiinnostuneita tuotteen hinnasta verrattuna kilpaileviin tuotteisiin.

Lisäksi on huomioitava, että kuvaa neljä ja viisi verratessa voidaan havaita laadun olevan 

kauppiaiden mielestä kaikkein merkittävin ostopäätöskriteeri. Kaiken kaikkiaan kauppiaat 

arvioivat kuitenkin taloudellisilla seikoilla olevan vaikutusta ostopäätöstilanteessa. Yli 

kolmasosan mielestä taloudelliset seikat vaikuttivat paljon ostotilanteessa.
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yhteiskuntavastuullista ulottuvuutta

S 25

2 15

vaikuttaa vaikuttaa vaikuttaa 
jonkin paljon
verran

ei vaikuta ei 
yhtään juurikaan 

vaikuta

keskiarvo keskihajonta
tuotteen ulkoasu
tuotteen myyntipakkauksen ulkoasu

4,03 0,60
3,96 0,82

Kuva 6. Tuotteen ulkoasun ja myyntipakkauksen ulkoasun painoarvot

Kuvasta kuusi näkyy hyvin tuotteiden ulkoasun ja tuotteen myyntipakkauksen vaikutus 

kauppiaiden ostovalikoimapäätökseen. Liki kaikkien kauppiaiden mielestä näillä kahdella 

seikalla oli vaikutusta, tai oli vaikutusta paljon ostotilanteessa. Vain muutama kauppiaista 

arvioi, että näillä tekijöillä olisi merkitystä vain jonkin verran. Myös vastauksien pieni hajonta 

kertoo tästä yhteneväisestä mielipiteestä.

Seuraavan sivun kuvassa 7 on kootusti esitetty eri yhteiskuntavastuullisten osa-alueiden 

merkitys kauppiaiden ostopäätökseen. Kuvan ympyrät esittävät yhteisesti tuotteen 

ympäristövastuullisten, sosiaalisen vastuun, taloudellisen vastuun ja seikkojen joilla ei ole 

vastuullista ulottuvuutta vastauksien jakautumisen. Kuvasta paljastuu hyvin, kuinka selvästi 

kauppiaat painottavat tuotteen taloudellisia seikkoja, mutta samalla voi nähdä vastauksien 

hajautumisen ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun ominaisuuksien kohdalla.
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ympäristövastuun merkitys sosiaalisen vastuun merkitys

vaikuttaa 
jonkin verran

ei vaikuta
yhtään ei juurikaan

Taloudellisen vastuun 
merkitys

ei vaikut* inkaen vaikuttaa
yhtään vaikuta- jonkin verran

vaikuttaa
paljon

vaikuttaa

Tekijät, joilla ei vastuullista 
ulottuvuutta

vaikuttaa
paljon

ei vaikuta ei juurikaan 
yhtääjY vaikuta

vaikuttaa 
i verran

vaikuttaa

Kuva 7. Kauppiaiden antamien arvioiden jakautuminen eri vastuu osa-alueissa

KYSYMYS 2

Kyselyn toisessa kysymyksessä kysyttiin kiinnostaako kauppiaita heillä myynnissä olevien 

tuotteiden a: alkuperä, b: sisältämät raaka-aineet, c: asianmukaisen käyttäminen ja d: 

käytönjälkeinen huolehtiminen asteikolla 1-5 (l=ei yhtään... 5=erittäin paljon). Kysymykseen 

saatujen vastauksien yhteenveto on seuraavan sivun kuvassa 8.
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Kauppiaiden kiinnostus myynnissä olevien tuotteiden 
vastuuominaisuuksia kohtaan

CO

S 20 
! 15
ro
3 10ro
ro 5
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□ tuotteen alkuperä

■ sisältämät raaka- 
aineet

□ asianmukainen 
käyttäminen

■ käytönjälkelnen 
huolehtiminen

keskiarvo keskihajonta
tuotteen alkuperä 
tuotteen sisältämät raaka-aineet 
tuotteen asianmukainen käyttäminen 
tuotteen käytönjälkelnen huolehtiminen

3,42 0,92
3,08 0,83
3,75 0,83
3,47 0,76

Kuva 8. Kauppiaan kiinnostus myynnissä olevia tuotteita kohtaan.

Kauppiaita näyttäisi eniten kiinnostavan myytävänä olevien tuotteiden asianmukainen 

käyttäminen. Tuotteen sisältämät raaka-aineet kiinnostavat kauppiaita näistä vaihtoehdoista 
kaikkein vähiten. Suurin osa kauppiaista on vähintäänkin jonkin verran kiinnostunut 

myytävänä olevien tuotteidensa vastuuominaisuuksista.

KYSYMYS 3

Seuraavilla kysymyksillä oli tarkoitus selvittää saavatko kauppiaat mielestään tarpeeksi tietoa 

tuotteiden edellä mainituista seikoista (Kysymys 2) niiden: a: valmistajilta, b: maahantuojilta 

ja c: tavarantoimittajilta. Kauppiaalta pyydettiin mielipidettä asteikolla 1-5 (l=täysin 

erimieltä...5=täysin samaa mieltä). Seuraavissa kuvissa 9, 10, 11 ja 12 on esitelty saatujen 

vastauksien tulokset.
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Kauppiaat saavat mielestään tarpeeksi tietoa tuotteen
alkuperästä

■sf

15

10

erimieltä jokseenkin osittain jokseenkin
erimieltä samaa samaa

mieltä mieltä

samaa
mieltä

□ valmistajalta 
■ maahantuojalta 
0 tavarantoimittajalta

keskiarvo keskihajonta

valmistajalta 2,78 1,03
maahantuojalta 2,97 0,83
tavarantoimittajalta 3,14 0,92

Kuva 9. Tiedon saannin riittävyys tuotteen alkuperästä

Kauppiaat saavat mielestään tarpeeksi tietoa tuotteen 
sisältämistä raaka-aineista

mieltä mieltä

□ valmistajalta 
■ maahantuojalta 
0 tavarantoimittajalta

J

keskiarvo keskihajonta
valmistajalta 2,64 1,06
maahantuojalta 2,61 0,92
tavarantoimittajalta 2,81 0,84

Kuva 10. Tiedon saannin riittävyys tuotteen sisältämistä raaka-aineista
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Kauppiaat saavat mielestään tarpeeksi tietoa tuotteen 
asianmukaisesta käyttämisestä

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—----------------------------------------------------------------------- 1

0 valmistajalta 
■ maahantuojalta 
0 tavarantoimittajalta

keskiarvo keskihajonta
valmistajalta 3,25 1,14
maahantuojalta 3,28 1,02
tavarantoimittajalta 3,44 0,80

д 15 -

osittain jokseenkin 
samaa

erimieltä jokseenkin 
erimieltä

samaa
mieltäsamaa

mieltä mieltä

Kuva 11. Tiedon saannin riittävyys tuotteen asianmukaisesta käyttämisestä

Kauppiaat saavat mielestään tarpeeksi tietoa tuotteen 
käytönjälkeisestä huolehtimisesta

Q. 2
0 4—1

osittain jokseenkin 
samaa

erimieltä jokseenkin 
erimieltä

samaa
mieltäsamaa

mieltä mieltä

□ valmistajalta 
■ maahantuojalta 
0 tavarantoimittajalta

keskiarvo keskihajonta
valmistajalta 2,56 0,98
maahantuojalta 2,75 0,89
tavarantoimittajalta 2,97 0,83

Kuva 12. Tiedon saannin riittävyys tuotteen käytönjälkeisestä huolehtimisesta

Kuvista 9, 10, 11 ja 12 näkyy, että kauppiaat kokevat saavansa parhaiten tietoa tuotteen 

asianmukaisesta käyttämisestä. Huonoiten kauppiaat kokevat saavansa tietoa tuotteen
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sisältämistä raaka-aineista. Keskiarvoja tarkasteltaessa voidaan nähdä kauppiaiden tiedon 
saannin heikkenevän, arvoketjun alkupään suuntaan. Arvoketjun alkupään toimijoilta 

kauppiaat kokevat saavansa jonkin verran vähemmän tietoa tuotteiden ominaisuuksista kuin 

heitä lähempänä toimivilta toimijoilta. Erot toimijoiden välillä eivät ole suuria, mutta selvän 

trendin voi tarkastelussa havaita.

KYSYMYS 4

Neljännessä kysymyksessä kysyttiin onko kauppias a: etsinyt valikoimiin tarkoituksellisesti 

yhteiskuntavastuullisia tuotteita, b: poistanut valikoimista tuotteita niiden kielteisen 

vastuullisuusimagon vuoksi, c: poistanut valikoimista tuotteita tiukentuneen 

ympäristölainsäädännön vuoksi ja d: poistanut valikoimasta tuotteita niissä ilmenneiden 

vikojen ja/tai puutteellisuuksien vuoksi. Kauppiasta pyydettiin vastaamaan asteikolla 1-5 

(l=ei yhtään.. ,5=erittäin paljon). Neljännen kysymyksen tulokset ovat koottuna kuvaan 13.

Kauppiaiden tuotevalikoiman kehittäminen
В etsinyt tarkoituksellisesti 

myyntiin vastuullisia 
tuotteita

■ poistanut tuotteita niiden 
kielteisen vastuuimagon 
vuoksi

03 poistanut tuotteita 
ympäristölainsäädännön 
tiukentumisen vuoksi

en yhtään en jonkin 
juurikaan verran

paljon erittäin ■ poistanut tuotteita niissä 
paljon olevien vikojen/

puutteellisuuksien vuoksi

keskiarvo keskihajonta
etsinyt tarkoituksellisesti myyntiin vastuullisia tuotteita 
poistanut tuotteita niiden kielteisen vastuuimagon vuoksi 
poistanut tuotteita ympäristölainsäädännön tiukentumisen vuoksi 
poistanut tuotteita niissä olevien vikojen/puutteellisuuksien vuoksi

2,31 0,91
2,50 1,07
2,64 1,00
3,42 0,83

Kuva 13. Tuotteen valikoimiin valitsemisen ja poistamisen syitä

Muutoin tasaisesta jakaumasta erottuu selvästi vaihtoehto; poistanut tuotteita niissä olevien 

vikojen/puutteellisuuksien vuoksi, myös keskiarvoista voidaan havaita selvästi tämä
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poikkeama. Muut vaihtoehdot noudattelevat hyvin samankaltaista kaavaa. Näiden tuloksien 

perusteella kauppiaat ovat etsineet vain vähän vastuullisia tuotteita myyntiin. Toisaalta he 

eivät ole joutuneet mielestään kovin usein poistamaankaan tuotteita ohjelmasta, johtuen 

niiden kielteisestä vastuuimagosta tai tiukentuneesta ympäristölainsäädännöstä.

KYSYMYS 5

Viidennessä kysymyksessä selvitettiin kauppiaan mielipidettä siitä miten kiinnostuneita 

asiakkaat ovat ostettavien tuotteiden: a: alkuperästä, b: sisältämistä raaka-aineista, c: 

asianmukaisesta käyttämisestä ja d: käytönjälkeisestä huolehtimisesta. Kauppiaalta pyydettiin 

mielipidettä asteikolla 1-5 (l=täysin erimieltä...5=täysin samaa mieltä). Kysymykseen viisi 

saatujen vastauksien yhteenveto on kuvassa 14.

Asiakkaiden kiinnostus ostettavaa tuotetta kohtaan
-d-coII 25

20
15
10

5
0

0tuotteen alkuperä

■ tuotteen sisältämät 
raaka-aineet

0 tuotteen
asianmukainen käyttö

■ tuotteen 
käytönjälkeinen 
huolehtiminen

keskiarvo keskihajonta
tuotteen alkuperä 
tuotteen sisältämät raaka-aineet 
tuotteen asianmukainen käyttö 
tuotteen käytönjälkeinen huolehtiminen

3,28 0,77
2,78 0,67
3,44 0,93
2,69 0,91

Kuva 14. Asiakkaan kiinnostus tuotteen taustoista, käytöstä ja jälleenkäytöstä.

Kuvasta 14 selviää, että kauppiaiden mielestä asiakkaat ovat eniten kiinnostuneita tuotteen 

asianmukaisesta käyttämisestä. Myös tuotteen alkuperä näyttäisi kiinnostavan kauppiaiden 

mielestä asiakkaita. Asiakkaiden kiinnostus tuotteen sisältämiä raaka-aineita ja 

käytönjälkeistä huolehtimista kohtaan on puolestaan paljon vähäisempää. Kauppiaat olivat
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tämän kysymyksen kohdalla suhteellisen yksimielisiä, joka näkyy vastauksien normaalia 

pienemmistä keskihajonnoista.

KYSYMYS 6

Kuudennessa kysymyksessä selvitettiin puolestaan kuinka hyvin kauppiaat mielestään 

pystyvät antamaan tietoa asiakkaille tuotteiden: a: alkuperästä, b: sisältämistä raaka-aineista, 

c: asianmukaisesta käyttämisestä ja d: käytönjälkeisestä huolehtimisesta. Kauppiaalta 

pyydettiin mielipidettä asteikolla 1-5 (l=täysin erimieltä...5=täysin samaa mieltä). 

Kysymykseen kuusi saatujen vastauksien yhteenveto on kuvassa 15

Kauppiaiden kyky antaa asiakkaille tietoa ostettavasta
tuotteesta

$ 25
C
S 20V)
f 15
g 10
ГО$5 5 0) u ro
ä 0ro

__□ — _ 1

■ m

jzlSL
erimieltä jokseenkin osittain jokseenkin samaa

erimieltä samaa samaa mieltä
mieltä mieltä

□ alkuperästä

■ sisältämistä raaka- 
aineista

□ asianmukaisesta 
käyttöstä

■ käytönjälkeisestä 
huolehtimsesta

keskiarvo keskihajonta
alkuperästä 3,22 0,92
sisältämistä raaka-aineista 2,86 0,85
asianmukaisesta käytöstä 3,67 0,75
käytönjälkeisestä huolehtimisesta 3,22 0,95

Kuva 15. Kauppiaiden mielipide tiedon riittävyydestä.

Kauppiaat kokivat, että he pystyvät suhteellisen hyvin vastaamaan asiakkaiden tiedon 

tarpeisiin. Ainoastaan tuotteen sisältämistä raaka-aineista he eivät kokeneet omaavansa 

tarpeeksi tietoa. Selvästi eniten kauppiaat mielestään tietävät tuotteen asianmukaisesta 

käyttämisestä.
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KYSYMYS 7

enemmän ympäristöystävällisestä tuotteesta. Kauppiaalta pyydettiin mielipidettä asteikolla 1- 

5 (l=täysin erimieltä...5=täysin samaa mieltä). Lisäksi kauppiasta pyydettiin arvioimaan, 

mikä tilanne saattaisi olla viiden vuoden kuluttua. Kysymykseen seitsemän saatujen 
vastauksien yhteenveto on kuvassa lö.Seitsemännessä kysymyksessä kysyttiin onko asiakas 

kauppiaan mielestä valmis maksamaan

25
II
f 20
"со
115
S 10ro
$2и 5 ro 3 o.S

Asiakkas on valmis maksamaan enemmän 
ympäristöystävällisestä tuotteesta

—

... 1 1=1_ 1—L_i— _ nz □_
erimieltä jokseenkin 

erimieltä
osittain jokseenkin samaa
samaa samaa mieltä
mieltä mieltä

□ tällä hetkellä 
■ 5 vuoden kuluttua

keskiarvo keskihajonta
tällä hetkellä 2,50 0,76
5 vuoden kuluttua 3,69 0,81

Kuva 16. Asiakkaan maksuhalukkuus vastuullisesta tuotteesta.

Kuvasta 16 nähdään kauppiaiden arvio asiakkaiden maksuhalukkuudesta vastuullisia tuotteita 

kohtaan. Kun kauppiaille esitettiin väite, että asiakas on valmis maksamaan enemmän 

ympäristöystävällisestä tuotteesta, niin liki puolet kauppiaista oli joko jokseenkin erimieltä tai 

erimieltä. Täysin samaa mieltä ei ollut yksikään kauppias ja vain kaksi oli jokseenkin samaa 

mieltä. Kuvasta selviää, että kauppiaat olettavat asiakkaiden maksuhalukkuuden 

vastuullisuudesta kuitenkin lisääntyvän seuraavan viiden vuoden sisällä. Kuitenkin vain 

kolme kauppiaista arvioi, että viiden vuoden kuluttua asiakkaat olisivat ehdottomasti valmiita 

maksamaan tuotteen vastuullisuudesta.
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KYSYMYS 8

Kahdeksannessa kysymyksessä kysyttiin onko tuotteen ympäristöystävällisyys kauppiaan 

mielestä asiakkaalle vaikuttava valintakriteeri. Kauppiaalta pyydettiin mielipidettä asteikolla 

1-5 (l=täysin erimieltä...5=täysin samaa mieltä). Lisäksi kauppiasta pyydettiin arvioimaan, 

mikä tilanne saattaisi olla viiden vuoden kuluttua. Kysymykseen kahdeksan saatujen 

vastauksien yhteenveto on seuraavan sivun kuvassa 17.

Tuotteen ympäristöystävällisyys on asiakkaalle vaikuttava
valintakriteeri

□ tällä hetkellä 
■ 5 vuoden kuluttua

mieltä mieltä

keskiarvo keskihajonta
tällä hetkellä 
5 vuoden kuluttua

2,58
3,72

0,64
0.77

Kuva 17. Ympäristöystävällisyys asiakkaan valintakriteerinä

Kuten kuvasta 17 ilmenee, kauppiaat eivät koe ympäristöystävällisyyden olevan asiakkaalle 
vaikuttava valintakriteeri. Kauppiaiden mukaan tuotteen ympäristöystävällisyys tulee olemaan 

viiden vuoden sisällä asiakkaalle tämän hetkistä selvästi tärkeämpi valintakriteeri. Vastaukset 

noudattelevat hyvin paljon jakaumaa kysymyksen seitsemän kanssa. Tämä näkyy hyvin 

vertailtaessa kuvia 16 ja 17.

KYSYMYS 9

Yhdeksännessä kysymyksessä selvitettiin voiko yhteiskuntavastuullisella tuotevalikoimalla 

kauppiaiden mielestä saavuttaa: a: imagohyötyä, b: taloudellista hyötyä, c: kilpailuetua, d: 

asiakasuskollisuutta, e: sitoutuneemman henkilökunnan, f: motivoituneemman
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henkilökunnan, g: etua kilpailtaessa osaavasta henkilökunnasta ja h: yhteistyökumppaneiden 

lisääntynyttä luottamusta yrityksen toimintaa kohtaan. Kauppiaalta pyydettiin mielipidettä 

asteikolla 1-5 (l=täysin erimieltä...5=täysin samaa mieltä).

Lisäksi kauppiasta pyydettiin arvioimaan, mikä tilanne saattaisi olla viiden vuoden kuluttua. 
Kysymykseen yhdeksän saatujen vastauksien yhteenvedot ovat kuvissa 18, 19 ja 20. kuvissa 

esitetään eri vastausvaihtoehtojen välistä jakaumaa tämän hetken ja tulevaisuuden arvion 

mukaan. Lisäksi alla on kunkin kysymyskohdan tarkemmat keskiarvot ja keskihajonnat.

yhteiskuntavastuullisella tuotevalikoimalla voi saavuttaa 
liiketaloudellista hyötyä

■ 5 vuoden kuluttua 
□ tällä hetkellä

erimieltä samaa
mieltä

samaa
mieltä

mieltä

tällä hetkellä 5 vuoden kuluttua
keskiarvo keskihajonta keskiarvo keskihajonta

imagohyötyä 
taloudellista hyötyä 
kilpailuetua 
asiakasuskollisuutta

2,81 0,70
2,72 0,93
2,81 0,91
2,61 0,92

3,72 0,73
3,36 0,89
3,42 0,92
3,19 0,91

Kuva 18. Vastuullisella tuotevalikoimalla saavutettava liiketaloudellinen hyöty

Kauppiaiden mukaan tällä hetkellä yhteiskuntavastuullisella ei juuri voida saavuttaa 

liiketaloudellista hyötyä. Kuvasta 18 kuitenkin nähdään, kuinka selvästi kauppiaat olettavat 

yhteiskuntavastuullisuuden merkityksen liiketaloudellisesti lisääntyvän tulevaisuudessa.
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Yhteiskuntavastuullisella tuotevalikoimalla on merkitystä
henkilökunnalle

100 %

erimieltä jokseenkin osittain jokseenkin samaa
erimieltä samaa samaa mieltä

mieltä mieltä

■ 5 vuoden kuluttua 
□ tällä hetkellä

tällä hetkellä 5 vuoden kuluttua
keskiarvo keskihajonta keskiarvo keskihajonta

sitoutuneemman henkilökunnan 2,39 0,86 2,83 1,04
motivoituneemman henkilökunnan 2,44 0,93 2,94 1,03
etua kilpailtaessa osaavasta 
henkilökunnasta 2,44 1,03 3,11 1,07

Kuva 19. Vastuullisen tuotevalikoiman merkitys henkilökunnalle

Henkilökunnan suhteen kauppiaat eivät koe vastuullisella tuotevalikoimalla olevan juurikaan 

merkitystä. Hajontataulukosta voidaan nähdä vastuullisuuden merkityksen kasvavan 

tulevaisuudessa, mutta keskiarvoja tutkittaessa voidaan huomata, että edes tulevaisuudessa 

merkitys ei kauppiaiden mielestä tule olemaan merkittävä.

Yhteiskuntavastuullisella tuotevalikoimalla voi saavuttaa 
yhteistyökumppaneiden lisääntynyttä luottamusta

■ 5 vuoden kuluttua 
□ tällä hetkellä

mieltä mieltä

(Jatkuu)
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tällä hetkellä 5 vuoden kuluttua
keskiarvo keskihajonta keskiarvo keskihajonta

lisääntynyt luottamus 2,83 0,93 3,33 0,85

Kuva 20. Vastuullisen tuotevalikoiman merkitys yhteistyökumppaneiden luottamukselle

Kauppiaat eivät selvästi koe vastuullisen tuotevalikoiman lisäävän myöskään 

yhteistyökumppaneiden luottamusta yritystä kohtaan. Kuvista 16-20 nähdään selvästi 

kauppiaiden odotukset, että tulevaisuudessa yhteiskuntavastuu tulee olemaan merkittävämpi 

osa yrityksien toimintaa.

KYSYMYKSET 10-13

Kysymyksessä 10 kysyttiin kauppiaalta toimittaisiko hän tuotteen, jos ennestään tuntematon 

asiakas pyytää toimittamaan tuotteen, jonka tiedetään olevan yhteiskuntavastuullisesti 

arveluttava, mutta täyttää kuitenkin tämän hetken lait ja normit.

Kysymyksessä 11 kysyttiin kauppiaalta toimittaisiko kauppias tuotteen, jos kaupalle erittäin 

tärkeä asiakas pyytää toimittamaan tuotteen, jonka tiedetään olevan yhteiskuntavastuullisesti 

arveluttava, mutta täyttää kuitenkin tämän hetken lait ja normit.

Kysymyksessä 12 kysyttiin kauppiaalta toimittaisiko kauppias tuotteen, jos ennestään 

tuntematon asiakas pyytää toimittamaan tuotteen, jonka tiedetään olevan 

yhteiskuntavastuullisesti arveluttava, mutta täyttää kuitenkin tämän hetken lait ja normit. 

Lisäksi mainittiin, että asiakas on kertonut kauppiaalle kilpailijoiden kieltäytyneen tuotteen 

toimittamisesta.

Kysymyksessä 13 kysyttiin kauppiaalta toimittaisiko hän tuotteen, jos kaupalle erittäin tärkeä 

asiakas pyytää toimittamaan tuotteen jonka tiedetään olevan yhteiskuntavastuullisesti 

arveluttava, mutta täyttää kuitenkin tämän hetken lait ja normit. Lisäksi mainittiin, että 

asiakas on kertonut kauppiaalle kilpailijoiden kieltäytyneen tuotteen toimittamisesta. 
Kauppiasta pyydettiin vastaamaan kysymyksiin 10-13, asteikolla 1-5 (Lemme missään 

tapauksessa...5=erittäin todennäköisesti), kysymyksien 10-13 tulokset ovat esitettynä kuvissa 
21,22 ja 23.
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Kauppias arvioi toimittavansa yhteiskuntavastuullisesti 
arveluttavan tuotteen asiakkaalle

#10 □ ennestään tuntematon asiakas 
■ erittäin tärkeä asiakas

keskiarvo keskihajonta
ennestään tuntematon asiakas 
erittäin tärkeä asiakas

3,44 1,12
3,58 1,42

Kuva 21. Vastuuttoman tuotteen toimittaminen asiakkaalle (ei tietoa kilpailijoista)

Asiakkaan tärkeydellä ei keskiarvojen valossa näyttäisi olevan kovinkaan suurta merkitystä 

siihen, toimittaako kauppias vastuuttoman tuotteen hänellä vai ei. Kauppiaista 14 toimittaisi 

kaikissa tapauksissa tuotteen erittäin tärkeälle asiakkaalle. Tuntemattomalle asiakkaalle 

kauppiaista kahdeksan oli ehdottoman valmis toimittamaan vastuuttoman tuotteen. Hajonta 
kauppiaiden oletetun käyttäytymisen suhteen oli yllättävän suurta. Neljä kauppiaista jopa 

kieltäytyisi toimittamasta vastuuttoman tuotteen tärkeälle asiakkaalle, vaikka olisi valmis 

toimittamaan sen tuntemattomalle asiakkaalle. Asiakkaan suunnalta tulevalla paineella 

toimittaa tuote ei siis näyttäisi olevan kovinkaan suurta vaikutusta kauppiaiden 

käyttäytymiseen.
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Kauppias arvioi toimittavansa yhteiskuntavastuullisesti 
arveluttavan tuotteen asiakkaalle 

(kilpailijat ovat kieltäytyneet toimittamasta)

□ ennestään tuntematon 
asiakas

■ erittäin tärkeä asiakas

keskiarvo keskihajonta
ennestään tuntematon asiakas 
erittäin tärkeä asiakas

2,56 1,34
2,78 1,53

Kuva 22. Vastuuttoman tuotteen toimittaminen asiakkaalle (kauppiaalla tieto kilpailijoista)

Tieto kilpailijoiden kieltäytymisestä toimittaa tuote, vaikuttaa selvästi kauppiaan 

käyttäytymiseen. Kynnys kieltäytyä tuotteen toimittamisesta madaltuu selvästi, kun kauppias 

tietää kilpailijoiden kieltäytyneen toimituksesta. Hajonta kauppiaiden kesken on kuitenkin 

todella suurta. Vastauksien voi jopa nähdä keskittyvän lievästi molempiin ääripäihin.

Kauppias toimittaa yhteiskuntavastuullisesti arveluttavan 
tuotteen asiakkaalle

□ ei tietoa kilpailijoiden 
käyttäytymisestä

■ tieto kilpailijoiden 
kieltäytymisestä

keskiarvo keskihajonta
kauppiaalla ei tietoa kilpailijoiden käyttäytymisestä 
kauppiaalla tieto kilpailijoiden kieltäytymisestä

3,51 1,29
2,67 1,45

Kuva 23. Kauppiaan asenne vastuuttoman tuotteen toimittamisesta asiakkaalle
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Kuvassa 23 on vertailtu kauppiaiden käyttäytymistä sen suhteen, onko hänellä tieto 

kilpailijoiden käyttäytymisestä vai ei. Asiakkaan tuntemattomuuteen tai tärkeyteen ei ole 

kiinnitetty huomiota. Kuvasta näkyy hyvin kuinka käyttäytymisen trendi on joko laskeva tai 

nouseva, sen mukaan onko kauppiaalla tieto kilpailijoiden käyttäytymisestä vai ei. 

Näyttäisikin että kilpailijoiden käyttäytymisellä on suurempi merkitys kauppiaan 

käyttäytymiseen kuin asiakkaan tärkeydellä tai tuntemattomuudella.

KYSYMYS 14

Kysymyksessä 14 pyydettiin kauppiaan mielipidettä siitä kenellä on vastuu myynnissä olevan 

tuotteen vastuullisuudesta: a: valmistajalla/maahantuojalla, b: tavarantoimittajalla ja c: 

kaupalla. Lisäksi kysyttiin mielipidettä siitä kenellä on vastuu tuotteen asianmukaisesta 

käytöstä. Kysymyksessä 14 selvitettiin myös kauppiaan mielipide siitä kuka vastaa tuotteen 

asianmukaisesta huolehtimisesta käytön jälkeen, (a: valmistaja/maahantuoja, b: 

tavarantoimittaja, c: kauppa ja d: asiakas.) Kauppiaalta pyydettiin mielipidettä asteikolla 1-5 

(l=täysin erimieltä.. ,5=täysin samaa mieltä). Tulokset ovat esillä kuvissa 24, 25 ja 26.

Kauppiaiden mielestä myynnissä olevan tuotteen 
vastuullisuudesta vastaa

И valmistaja/maahantuoja 
И tavarantoimittaja 
E3 kauppa

mieltä mieltä

keskiarvo keskihajonta
valmistaja/maahantuoja
tavarantoimittaja
kauppa

4,53 1,01
3,86 1,08
3,25 1,32

Kuva 24. Kenellä on vastuu myynnissä olevien tuotteiden vastuullisuudesta.
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Kauppiaiden mukaan kaupassa myynnissä olevan tuotteen vastuullisuudesta vastaa 

ensisijaisesti tuotteen valmistaja/maahantuoja. Kauppiaiden mukaan kaupan vastuu tuotteen 

vastuullisuudesta, on kaikkein pienin. Kaupan oman vastuun kohdalla kauppiaiden 

mielipiteessä on kuitenkin hieman korkeampi hajonta kuin tavarantoimittajien ja 

valmistajien/maahantuojien kohdalla.

Kauppiaiden mielestä tuotteen asianmukaisesta käytöstä
vastaa

И valmistaja/maahantuoja
■ tavarantoimittaja 
И kauppa
■ asiakas

erimieltä jokseenkin osittain jokseenkin samaa
erimieltä samaa samaa mieltä

mieltä mieltä

keskiarvo keskihajonta
valmistaja/maahantuoja
tavarantoimittaja
kauppa
asiakas

3,56 1,28
3,42 1,21
3.33 1,27
4.33 0,91

Kuva 25. Kenellä on vastuu, että tuotetta käytetään oikein.

Tuotteen asianmukaisesta käytöstä kauppiaiden mielestä vastaa pääasiallisesti asiakas. 

Edelleen kauppiaat kokevat, että heidän vastuunsa on kaikista toimijoista pienin, vaikkakin 
erot kaupan, tavarantoimittajan ja valmistajan/maahantuojan kohdalla ovat hyvin pieniä. 

Havaittavissa on kaikesta huolimatta jonkin asteista vastuun siirtoa, joko arvoketjun 

aikaisemmille portaille tai sitten asiakkaalle.
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huolehtimisesta käytön jälkeen vastaa

S 25

erimieltä jokseenkin osittain jokseenkin
erimieltä samaa samaa

mieltä mieltä

samaa
mieltä

keskiarvo keskihajonta
valmistaja/maahantuoja
tavarantoimittaja
kauppa
asiakas

3,00 1,31
2,81 1,22
2,75 1,21
4,61 0,68

Kuva 26. Kenellä on vastuu tuotteen asianmukaisesta käsittelystä käytön jälkeen

Kuvasta 26 selviää kauppiaiden näkemys siitä, kuka vastaa tuotteen käytön] älkeisestä 

huolehtimisesta. Kauppiaista peräti 25 on sitä mieltä, että vastuu tuotteen käytön]älkeisestä 

huolehtimisesta kuuluu asiakkaalle. Myös tämän kysymyksen kohdalla kauppiaat kokevat, 

että heidän vastuunsa on kaikkein pienin.

KYSYMYS 15

Kysymyksessä 15 selvittiin minkälaisia seikkoja kauppiaan mielestä tavarantoimittajat 

korostavat markkinoinnissaan: a: tuotteella on ympäristömerkki, b: tuote on kierrätettävissä, 

c: tuote on tuotettu ympäristöystävällisesti, d: tuotteella on ympäristövastuullinen valmistaja, 

e: tuotteella on ympäristösertifioitu valmistaja, f: tuotteella on ympäristöystävällinen imago, 

g: tuote on valmistettu kotimaassa, h: tuotteen valmistusmaa (jos ulkomainen) i: 

minkälaisissa työolosuhteissa tuote on valmistettu, j: tuotteen laatua, k: tuotteen hintaa 

verrattuna kilpaileviin tuotteisiin, 1: tuotteesta saatavaa myyntikatetta, m: tuotteen 

odotettavissa olevaa kysyntää, n: asiakkaan suunnalta ilmennyttä kiinnostusta tuotetta 

kohtaan, o: tuotteen viimeisteltyä ulkoasua ja p: tuotteen myyntipakkauksen ulkoasua.
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Vastauksien tulokset ovat esitettynä seuraavissa kuvissa 27-30. Kaaviot on jaettu esitetyn 
seikan ympäristövastuullisuuden (kuva 27), sosiaalisen vastuullisuuden (kuva 28) ja 

taloudellisen vastuullisuuden (kuva 29) perusteella. Lisäksi kuva 30 sisältää kahden viimeisen 

o: tuotteen viimeistellyn ulkoasun ja p: tuotteen myyntipakkauksen ulkoasun tulokset, jotka 

eivät ole vastuullisuuden kannalta olennaisia. Niiden tarkoituksena oli aikaansaada 

vertailukohta tuotteen pinnallisten, vastuullisuuden kannalta mitättömien ominaisuuksien ja 

vastuullisten ominaisuuksien kesken.

Tavarantoimittajat käyttävät markkinoinnissaan seuraavia 
ympäristövastuullisia argumentteja
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Tavarantoimittajat korostavat markkinoinnissaan seuraavia 
ympäristövastuullisia argumentteja

□ tuotteen ympäristövastuullista
------ ------------------------------------------------------------------- valmistajaa

■ tuotteen ympäristösertlfioltua 
valmistajaa

□ tuotteen ympäristöystävällistä 
imagoa

keskiarvo keskihajonta
tuotteen ympäristömerkkiä 3,28 1,04
tuotteen kierrätettävyyttä 3,17 1,12
tuotteen ympäristöystävällistä tuotantotapaa 3,42 1,04
tuotteen ympäristövastuullista valmistajaa 3,00 1,11
tuotteen ympäristösertifioitua valmistajaa 3,08 1,19
tuotteen ympäristöystävällistä imagoa 3,39 1,03

Kuva 27. Tavarantoimittajien markkinoinnissaan korostamat ympäristölliset seikat
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Kuvan 27 perusteella tavarantoimittajat korostavat markkinoinnissaan tuotteen 

ympäristövastuullisista ominaisuuksista hieman muita enemmän, tuotteen ympäristö

ystävällistä tuotantotapaa ja tuotteen ympäristöystävällistä imagoa. Kaikkein vähiten 

kauppiaiden mielestä tavarantoimittajat tuovat esiin tuotteen ympäristövastuullista 

valmistajaa.

Tavarantoimittajat korostavat markkinoinnissaan seuraavia 
sosiaalisen vastuun argumentteja

erimieltä jokseenkin osittain jokseenkin samaa
erimieltä samaa samaa mieltä

mieltä mieltä

0 tuotteen kotimaisuutta

■ tuotteen valmistusmaata

0 valmistuksen aikaisia 
työolosuhteita

■ tuotteen laatua

keskiarvo keskihajonta
tuotteen kotimaisuutta 
tuotteen alkuperämaata 
valmistuksen aikaisia työolosuhteita 
tuotteen laatua

4,00 0,82
2,89 0,97
2,22 1,03
3,97 0,83

Kuva 28. Tavarantoimittajien markkinoinnissaan korostamat sosiaaliset seikat

Tuotteen sosiaalisen vastuun ulottuvuuksista, tavarantoimittajat tuovat kauppiaiden mukaan 

esiin markkinoinnissaan tuotteen kotimaisuutta ja tuotteen laatua. Tuotteen valmistuksen 

aikaisia työolosuhteita tavarantoimittajat eivät kauppiaiden mukaan käytä markkinoinnissaan 

juuri lainkaan. Kauppiaat kuitenkin arvioivat tämän seikan vaikuttavan jonkin verran heidän 

ostopäätöksiin (vit. kuva 4).
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Tavarantoimittajat korostavat markkinoinnissaan seuraavia 
taloudellisen vastuun argumentteja

□ tuotteen hintaa verrattuna 
kilpaileviin tuotteisiin

■ tuotteesta saatavaa 
myyntikatetta

□ tuotteen odotettavissa olevaa 
kysyntää

■ tuotteen jo olemassa olevaa 
kysyntää

keskiarvo keskihajonta
tuotteen hintaa verrattuna kilpaileviin tuotteisiin 
tuotteesta saatavaa myyntikatetta 
tuotteen odotettavissa olevaa kysyntää 
tuotteen jo olemassa olevaa kysyntää

3,92 0,68
3,58 0,83
3,64 0,75
3,89 0,74

Kuva 29. Tavarantoimittajien markkinoinnissaan korostamat taloudelliset seikat

Kuvasta 29 selviää, että tavarantoimittajat keskittyvät markkinoinnissaan ensisijaisesti 

tuotteen taloudellisiin seikkoihin. Tuotteen kotimaisuutta ja laatua tavarantoimittajat 

korostavat kuitenkin jopa enemmän kuin yhtäkään taloudellista seikkaa.

Tavarantoimittajat korostavat markkinoinnissaan seuraavia 
argumentteja, joilla ei ole yhteiskuntavastuullista ulottuvuutta
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keskiarvo keskihajonta
tuotteen viimeisteltyä ulkoasua 
tuotteen myyntipakkauksen ulkoasua

3,47 0,87
3,39 0,89

Kuva 30. Tavarantoimittajan korostamat seikat, joilla ei ole vastuu ulottuvuutta
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Tuotteen viimeisteltyä ulkoasua ja tuotteen myyntipakkausta tavarantoimittajat eivät 

markkinoi kovinkaan voimakkaasti, kuitenkin voidaan huomata verratessa kuvaa 27 ja 

edellisellä sivulla olevaa kuvaa 30, että tuotteen ulkoasullisten ominaisuuksien painoarvo on 
tavarantoimittajien markkinoinnissa kauppiaiden mielestä suurempi kuin tuotteen 

ympäristövastuullisten ominaisuuksien.
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6 Miten yhteiskuntavastuu vaikuttaa kauppiaiden 

tuotevalikoima päätöksiin?

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksessa saatuja tuloksia ja tuodaan esiin tutkimuksessa 

ilmenneitä erityisiä piirteitä. Luvussa viisi esiteltyjen kuvien, keskiarvojen ja keskihajontojen 

lisäksi saatuja tuloksia on vertailtu keskenään ja etsitty saatujen vastauksien hajonnoista 

poikkeavuuksia. Monissa kysymyksissä olevien yhteneväisyyksien avulla on myös koeteltu 

saatujen vastauksien oikeellisuutta.

Tutkimuksen kyselylomake postitettiin 94:lle Rautanen-ketjun kauppiaalle. Vastauksia saatiin 

36 kappaletta, joten palautusprosentiksi muodostui 38,3 %. Palautusprosentti oli siis odotetun 

kaltainen. Luvussa 4.2 tutkimusmetodi mahdolliseksi palautusprosentiksi arvioitiin 30-40 %. 

Curranin ja Blackbumin mukaan tämä ei vielä riitä syvälliseen kvantitatiiviseen tutkimuksen 

toteuttamiseen, mutta monien arvioiden mukaan yleinen hyväksytty palautusprosentti 

postitetuissa kyselyissä on noin 40 %. Tähän taustaan peilaten ja huomioiden tutkimuksen 

luonne ja tutkimusresurssit, voidaan saatuun palautusprosenttiin olla tyytyväisiä.

Kohtuullisen palautusprosentin lisäksi voidaan olla erittäin tyytyväisiä relevanttiin 

kohderyhmään. Vastaajat arvioivat olevansa yli 70 prosenttisesti kauppansa uusien tuotteiden 

ostopäätöksien takana. Oletuksena tutkimusta suunniteltaessa olikin, että kohderyhmän 

kauppojen ostopäätöksien takana olisi itse kauppias. Monissa isoissa yrityksissä näin ei olisi 

luultavasti ollut, vaan niissä kauppias on oletettavasti jakanut ostovastuuta kaupan 

sisäänostajille.

6.1 Tuotevalikoimapäätöksiin vaikuttavat yhteiskuntavastuun osa- 
alueet

Kuvissa 3, 4 ja 5 esiteltiin kauppiaiden mielipiteet siitä, minkälainen vaikutus eri 

yhteiskuntavastuullisilla seikoilla on heidän päätökseensä ottaa uusi tuote kaupan valikoimiin. 

Kauppiaiden päätöksiin näyttäisi vahvimmin vaikuttavan tuotteen mahdollisesti tuomat 

taloudelliset hyödyt. Taloudellisten seikkojen keskiarvo oli kokonaisuudessaan 4,36 ja
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keskihajonnaksi muodostui 0,64. Toiseksi eniten kauppiaiden mukaan vaikuttavat sosiaaliset 

seikat. Sosiaalisten seikkojen yhteinen keskiarvo oli 3,41, mutta keskihajonta oli jo selkeästi 

suurempi 0.94. Ympäristöseikkojen merkityksen kauppiaat kokivat kaikkein pienimmäksi, 

niiden yhteiseksi keskiarvoksi muodostui 2,95 ja keskihajonta oli tasan 1. Taloudellisten 

seikkojen kokemista tärkeimmiksi vahvistaa myös kauppiaiden yksimielisyys. Koko 
vastaajaryhmästä ainoastaan kaksi koki ympäristöseikat taloudellisia tekijöitä tärkeämmiksi. 

Vastaajista kuusi puolestaan arvosti sosiaalisia seikkoja enemmän kuin taloudellisia tekijöitä. 

Huomion arvoista kuitenkin oli, että yksittäisenä tekijänä tuotteen laatu koettiin selkeästi 

tärkeimmäksi. Tuotteen laatu sai ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä korkeimman 

keskiarvon 4,61, keskihajonta 0,54 kertoo kuinka samanmielisiä kauppiaat tämän seikan 

suhteen olivat.

Kauppiaat arvostavat selvästi eniten tuotteen kovia ominaisuuksia, pehmeiden 

ominaisuuksien jäädessä niiden varjoon. Tämän perusteella Neilimon mainitsemien 

tunneperäisten tekijöiden esiinnoususta kauppojen liiketoimintamalleissa, ei voida 

allekirjoittaa, ainakaan tämän tutkimuksen kohderyhmän kohdalla. Taloudellisten seikkojen 

arvostuksen voisi sanoa johtuvan kauppiaan puhtaasta voiton tavoittelusta, mutta toisaalta 

syynä voi olla myös pyrkimys täyttämään asiakkaiden tarpeita. Tuotteesta saatavaa 

myyntikatetta yksistään ei pidetty tärkeimpänä, vaan kauppiaat kokivat tärkeämmiksi 

seikoiksi odotettavan kysynnän ja jo valmiiksi asiakkaiden suunnalta ilmenneen 

kiinnostuksen tuotetta kohtaan. Tuotteen laadullisten seikkojen korostuminen johtuu 

varmastikin pienten yrityksien luvussa 2 esitetystä läheisistä suhteista asiakkaisiin. 

Lähdesmäen (2005) haastattelemat pienyrittäjäthän korostivat heidän vastuutaan välittämiään 

tuotteitaan kohtaan. Yrittäjät eivät kuitenkaan korostaneet niinkään tuotteiden taustatekijöitä, 

kuten tuotantomaata tai ympäristöystävällisyyttä, vaan enemmänkin tuotteiden ja palveluiden 

laatua. Laatua ja toimitusvarmuutta pidettiinkin Lähdesmäen tutkimuksessa yrittäjien mielestä 
niiden tärkeimpinä vastuina asiakasta kohtaan. Tuotteen ketjun alkupäässä olevilla tekijöillä 

ei selvästikään ole vaikutusta kauppiaan ostopäätöksiin. Syynä tähän lienee osittain Heiskasen 
mainitsemat kuluttajiakin koskevat syyt. Tuotteen pitkä matka kauppaan ja useat välikädet 

matkan varrella tekevät tuotteen kasvottomaksi. Kauppiaat eivät selvästikään koe tuotteen 

koko elinkaaren aikaisia vaikutuksia toimintansa kannalta olennaiseksi, vaan he keskittyvät 

enemmänkin tuotteen omaan liiketoimintaan kohdistuviin seikkoihin.
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Kysymyksessä kysyttiin myös kauppiaan mielipidettä siitä, kuinka paljon tuotteen ulkoasu ja 
tuotteen myyntipakkauksen ulkoasu vaikuttaa päätökseen ottaa tuote kaupan valikoimiin. Pois 

lukien tuotteen laatu vaikuttavana tekijänä, tuotteen ulkoasullisilla seikoilla näytti olevan 

suurempi merkitys, kuin yhdelläkään ympäristöllisellä tai sosiaalisella tekijällä. Edes paljon 

mainostettu tuotteen kotimaisuus ei yltänyt samalle tasolle niin pinnallisten seikkojen kuin 

ulkoasun kanssa. Tästä voidaan puolustetusti vetää johtopäätöksenä, että tuotteen 

vastuullisten ominaisuuksien merkitys kauppiaalle hänen tehdessään tuotevalikoimapäätöksiä 

ei ole kovin suuri.

6.2 Kauppiaiden tietämys tuotteiden taustoista

Tutkimuksen toisessa kysymyksessä selvitettiin ovatko kauppiaat kiinnostuneita myynnissä 
olevien tuotteidensa alkuperästä, niiden raaka-aineista, asianmukaisesta käyttämisestä ja 

käytönjälkeisestä huolehtimisesta. Vähiten kauppiaita kiinnosti tuotteen sisältämät raaka- 

aineet ja eniten tuotteen asianmukainen käyttäminen. Kaikkien edellä mainittujen tuotteen 

ominaisuuksien kohdalla keskiarvo oli kuitenkin yli 3, kuten kuvasta 8 ilmenee. Kauppiaiden 

kiinnostus tuotteen ominaisuuksia kohtaan ei kuitenkaan kulje suoraan käsi kädessä 

tuotevalikoimiin ottamispäätöksien kanssa. Esimerkiksi tuotteen käytönjälkeinen 

huolehtiminen tuntuu kiinnostavan kauppiaita enemmän (ka.3,47) kuin mitä tuotteen 

kierrätettävyys vaikuttaa päätökseen sen ottamiseen tuotevalikoimiin (ka.3,07). Kauppiaasta 

14 ilmoitti käytönjälkeisen huolehtimisen kiinnostavan enemmän kuin mitä tuotteen kierrätys 

vaikuttaa ohjelmaan ottamispäätökseen. Näiden kahden vastauksien välinen keskihajonta 1,23 

kertoo myös tästä jonkinasteisesta epäsuhdasta. Tämän kaltaista vertailua tulee kuitenkin 

katsastella suurella varauksella, sillä totuushan on, etteivät tuotteen jälleenkäsittely ja 

kierrätys ole sama asia. Jälleenkäsittelyssä on kuitenkin usein kyse vain jätteen 

asianmukaisesta tuhoamisesta. Kierrätettävyys sen sijaan on tuotteen hyötykäyttämistä, minkä 

kyllä kokisi olevan mahdollinen kilpailuetu. Kaiken kaikkiaan kauppiaat ovat kuitenkin 

selvästi kiinnostuneita jo myynnissä olevista tuotteidensa alkuperästä, niiden sisältämistä 

raaka-aineista, asianmukaisesta käyttämisestä ja käytönjälkeisestä huolehtimisesta.

Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin tiedon saannin riittävyyttä koskien tuotteiden alkuperää 

(kuva 9), niiden sisältämiä raaka-aineita (kuva 10), asianmukaista käyttämistä (kuva 11) ja 

käytönjälkeistä huolehtimista (kuva 12). Kauppiaat kokivat, että he eivät saa mielestään
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tarpeeksi tietoa valmistajilta, maahantuojilta ja tavarantoimittajilta. Kaikkien tuotteen 

ominaisuuksien osalta kauppiaat pitävät valmistajilta, maahantuojilta ja tavarantoimittajilta 

saatavaa tiedonmäärää riittämättömänä heidän tarpeensa huomioiden.

Kauppiaiden mielestä tuotteen kaikkien ominaisuuksien kohdalla tavarantoimittaja jakaa 

tietoa enemmän kuin valmistaja tai maahantuoja. Vähiten tietoa kauppiaat kokivat saavansa 

suoraan tuotteen valmistajalta. Tähänkin lienee syynä pitkät tuoteketjut, sillä lähempänä 

kauppaa olevien toimijoiden koetaan jakavan tietoa eniten. Kaupan yhteistyö valmistajien ja 

maahantuojien kanssa on varmasti vähäisempää kuin tavarantoimittajien. Näin ei ole 

kuitenkaan aina, tutkielman johdannossa esitettiinkin että kaupan tuoteketjut saattavat joissain 

tapauksissa olla erittäin lyhyitä. Rautakauppa-alalla on paljon valmistajia ja maahantuojia, 

jotka toimittavat tavarat suoraan kaupalle. Näissä tapauksissa varsinkin pienten toimittajien 

kohdalla tiedon kulun voisi olettaa olevan korkealla tasolla.

6.3 Vastuulliset ja vastuuttomat tuotteet tuotevalikoimissa

Neljännessä kysymyksessä kysyttiin ovatko kauppiaat tarkoituksellisesti etsineet 

valikoimiinsa yhteiskuntavastuullisia tuotteita. Kysymykseen saatujen vastauksien tulokset 
ovat tarkemmin esillä kuvassa 13. Lisäksi kysyttiin olivatko kauppiaat joutuneet poistamaan 

valikoimistaan tuotteita niiden kielteisen imagon, ympäristölainsäädännön tiukentumisen tai 

niissä olevien vikojen ja/tai puutteellisuuksien vuoksi. Vastaukset olivat hyvin 

samansuuntaisia, kuin mitä ensimmäisen kysymyksien tulokset (kuvat 3-7) antoivat olettaa. 

Hyvin harvat kauppiaista olivat etsineet tarkoituksellisesti valikoimiinsa vastuullisia tuotteita. 

Kauppiaista peräti seitsemän ilmoitti, ettei ollut etsinyt myyntiin tarkoituksellisesti 
ainuttakaan vastuullista tuotetta. Lisäksi 14 kauppiasta vastasi kakkosen eli he olivat etsineet 

myyntiin vain vähän vastuullisia tuotteita. Yksikään kauppiaista ei ilmoittanut, että olisi 

etsinyt erittäin paljon myyntiin vastuullisia tuotteita.

Osa tutkijoista pitää kuluttajien miltei ainoana keinona vaikuttaa tuotteiden vastuullisuuteen, 

välttämällä vastuuttomia tuotteita (esim. Heiskanen 2006). Kauppiaat olivat poistaneet 

ohjelmistaan vastuuttomia tuotteita, mutta vain vähän. Vastauksien keskiarvo 2,5 on erittäin 

alhainen, kun otetaan huomioon yleinen taso tässä tutkimuksessa. Myöskään 

ympäristölainsäädännön tiukentumisen ei koettu vaikuttaneen suuremmin tuotteiden
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poistamiseen valikoimista. Tuotteissa olevat viat ja/tai puutteellisuudet olivat kuitenkin olleet 

usein syynä tuotteen hylkäämiseen. Näyttääkin siltä, että kauppiaat ovat tarkkoja nimenomaan 

tuotteidensa laadusta ja niiden toimivuudesta, kuten jo ensimmäisen kysymyssaijan 

vastauksista selvisi.

6.4 Tuotteen vastuullisuuden merkitys asiakkaalle

Viidennessä kysymyksessä pyydettiin kauppiailta mielipidettä, siitä kuinka paljon asiakkaat 

ovat kiinnostuneita ostettavista tuotteista. Kauppiaiden mielestä asiakkaat ovat kaikkein 

kiinnostuneimpia tuotteen alkuperästä ja tuotteen asianmukaisesta käyttämisestä (kuva 14). 

Tuotteen sisältämistä raaka-aineista ja tuotteen käytönjälkeisestä huolehtimisesta asiakkaat 

eivät ole kauppiaiden mielestä niinkään kiinnostuneita. Vastaukset toistavat hyvin 

aikaisemmista tuloksista ilmennyttä linjaa. Kauppiaan tuotevalikoima päätökseen vaikutti 

juuri tuotteen sosiaalisessa ulottuvuudessa sen alkuperämaa ja mahdollinen kotimaisuus. 

Lisäksi kauppiaat itse olivat kiinnostuneita myynnissä olevien tuotteiden kohdalla samoista 

seikoista, kuin heidän mielestä asiakkaatkin. Suurimpana eroavaisuutena oli kauppiaiden 

näkemys kiinnostuksesta tuotteen käytönjälkeisestä huolehtimisesta. Kauppiaiden oma 

keskiarvo oli 3,47, kun taas kauppiaiden asiakkaille antaman arvion keskiarvo oli 2,69. 

Vastauksien rivien välistä voi myös tulkita, että kauppiaat tarkoittavat vastatessaan tuotteen 

alkuperällä lähinnä valmistusmaata. Niin samankaltaiset vastaukset ovat näiden 
kysymyskohtien osalta (kysymyssaija 1). Tuotteen alkuperällä tarkoitetaan kuitenkin myös 

sitä, minkälaisissa olosuhteissa tuote on valmistettu ja miten sen valmistuksessa on otettu 

huomioon vastuullisuus asiat. Tässä tapauksessa heikohkosta kysymyksen asettelusta johtuen 

tuloksien paikkansapitävyyteen täytyy suhtautua varauksellisesti.

Kuudennen kysymyksen tuloksien perusteella kauppiaat pystyvät mielestään antamaan 

asiakkaalle tarpeeksi tietoa ostettavan tuotteen ominaisuuksista, varsinkin tuotteen 

asianmukaiseen käyttöä koskien. Kuvasta 15 selviää, että heikoimmin kauppiaat kokivat 

pystyvänsä antamaan tietoa tuotteiden sisältämistä raaka-aineista. Vaikka kauppiaat arvioivat, 

etteivät asiakkaat ole erityisen kiinnostuneita tuotteiden edellä mainittuja ominaisuuksia 

kohtaan. Ovat he selvästi törmänneet näitä tietoja kysyviin, tai sitten kauppiaat ovat oman 

tietomääränsä suhteen kunnioitettavan kriittisiä. Tuloksia tarkasteltaessa selvisi myös, että 

kauppiaiden oma kiinnostus myynnissä olevia tuotteita kohtaan liittyi selvästi heidän kykyyn
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antaa mielestään tarpeeksi tietoa asiakkaalle. Luonnollista onkin että itselle mielenkiintoa 

herättävistä aiheista pystyy mielestään parhaiten jakamaan tietoa myös muille.

Kysymyksien seitsemän ja kahdeksan tulokset selvittävät paljon, mistä johtuu kauppiaiden 

selkeä skeptisyys tuotteen vastuullisten ulottuvuuksien tärkeyden suhteen. Ensimmäiseksi 

kauppiailta kysyttiin ovatko asiakkaat heidän mielestään valmiita maksamaan enemmän 

ympäristöystävällisistä tuotteista. Aikaisemman tutkimuksen ja varsinkin yleisten 
mielipidekyselyiden mukaanhan asiakkaidenhan pitäisi olla valmiita maksamaan 

vastuullisesta tuotteesta hieman enemmän kuin normaalista tuotteesta. Kuten jo aikaisemmin 

luvussa 3.2 vastuullinen tuote kilpailukeinona mainittiin, asiakkaat eivät kuitenkaan 

käytännössä aina tätä hyvää käytäntöä noudata. Kauppiaista liki puolet vastasi kysymykseen 

täysin erimieltä tai erimieltä. Vastauksien keskiarvoksi tuli 2,5 (kuva 16) mikä on kaikkien 

vastauskeskiarvon joukossa kuudenneksi pienin. Kauppiaat eivät siis selvästikään usko 

asiakkaiden maksuhalukkuuteen vastuullisuuden suhteen. Toisaalta kauppiaat näkevät, että 

tulevaisuudessa asiakkaat voisivat muuttaa ostokäyttäytymistään.

Kauppiailta kysyttiin myös mielipidettä siitä, onko tuotteen ympäristöystävällisyys 

asiakkaalle vaikuttava valintakriteeri. Kauppiaat eivät nähneet, että tuotteen ympäristö

ystävällisyys toimisi erityisesti asiakkaan valintakriteerinä. Vastauksien keskiarvo oli 2,58 

(kuva 17) eli miltei sama kuin asiakkaiden maksuhalukkuudesta kysyttäessä. Silmiinpistävää 

oli myös kauppiaiden yksimielisyys tämän aiheen suhteen, sillä vastauksien keskihajonnat 

olivat maksuhalukkuudessa 0,76 ja valintakriteerissä 0,64.

Kauppiaita pyydettiin myös arvioimaan, minkälainen tilanne voisi olla viiden vuoden 

kuluttua. Poikkeuksetta kaikki kauppiaat arvioivat, että asiakkaiden maksuhalukkuus 

ympäristöystävällisistä tuotteista tulisi lisääntymään. Keskiarvoksi muodostui 3,69, joka oli 

selvästi suurempi, kuin kauppiaiden tämän hetken arvio (2,50). Sama ilmiö toistui myös 

arvioissa olisiko ympäristöystävällisyys asiakkaalle vaikuttava valintakriteeri viiden vuoden 

kuluttua. Kauppiaiden arvion mukaan ympäristöystävällisyyden merkitys tulisi lisääntymään 

myös tässä mielessä. Keskiarvoksi muodostui 3,72 joka on tuntuvasti suurempi, kuin tämän 

hetken arvio. Huomion arvoista oli myös, että yksikään kauppias ei arvioinut, että viiden 

vuoden kuluttua tuotteen ympäristöystävällisyydellä olisi asiakkaalle pienempi merkitys, kuin 

tällä hetkellä.
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6.5 Vastuullisella tuotevalikoimalla saavutettavat hyödyt

Yhdeksännessä kysymyssaijassa kysyttiin kauppiaiden mielipidettä voisiko yhteiskunta- 

vastuullisella tuotevalikoimalla saavuttaa seuraavia hyötyjä: imagohyötyä, taloudellista 

hyötyä, kilpailuetua, asiakasuskollisuutta, sitoutuneemman henkilökunnan, 

motivoituneemman henkilökunnan, etua kilpailtaessa osaavasta henkilökunnasta ja 

mahdollisesti yhteistyökumppaneiden lisääntynyttä luottamusta yrityksemme toimintaa 

kohtaan. Kaikkia edellä mainittuja seikkoja pidetään yleisesti vastuullisen toiminnan 

mahdollisesti tuomina hyötyinä, kuten luvussa 2 yhteiskuntavastuu ja yritykset esitettiin. 

Tarkoituksena olikin selvittää, että voisiko vastuullinen tuotevalikoima kauppiaiden mielestä 

johtaa näihin samoihin mahdollisiin hyötyihin. Näin voisi olettaa, sillä tuotteet ovat kaupan 

toiminnan näkyvin osa ja ovat esillä jopa enemmän kuin kaupan oma sisäinen toiminta.

Kauppiaat näkivät vastuullisen tuotevalikoiman tuovan ylipäätänsä vain jonkin verran hyötyä. 

Yhdenkään vaihtoehdon kohdalla keskiarvo ei yltänyt edes kolmeen (kuvat 18, 19 ja 20, 

sarakkeet tällä hetkellä). Vastauksissa eniten pisti silmään, että kauppiaat kokivat 

vastuullisuuden tuovan enemmän imagohyötyä, kuin suoraa hyötyä sen avain sidosryhmien 

suhteen. Pienten yrityksien avainsidosryhmiksi on luokiteltu asiakkaat ja henkilökunta. 

Näiden kahden avainsidosryhmän lisäksi tärkeäksi sidosryhmäksi on luokiteltu useita 

yrityksen yhteistyökumppaneita, kuten tavarantoimittajat, rahoittajat, omistajat jne. 

Vastauksien perusteella on aika ilmeistä, etteivät ainakaan kauppiaiden avainsidosryhmät 

vaadi kaupalta vastuullisuutta tuotevalikoiman suhteen tai sitten kauppiaat eivät vain näe 

ympärillään olevia odotuksia vastuullisten tuotteiden suhteen.

Kauppiaat eivät kokeneet, että vastuullisella tuotevalikoimalla voisi saavuttaa edes sen 

kummemmin asiakasuskollisuutta. Mahdollisista vastuullisen tuotevalikoiman tuomista 

hyödyistä kauppiaat ovat skeptisimpiä henkilökunnan suhteen. Kauppiaat eivät kokeneet, että 

vastuullinen tuotevalikoima voisi sitouttaa tai motivoida henkilökuntaa Yksikään kauppias ei 

ollut näiden kahden vaihtoehdon kohdalla vastannut täysin samaa mieltä (5). Tulos riitelee 

vastaan yleistä käsitystä, sillä vastuullisesta toiminnasta yrityksien oletetaan hyötyvän, juuri 

sitoutuneemman ja motivoituneemman henkilökunnan kautta. Myös erityisesti pieniin 

yrityksiin keskittyneessä tutkimuksessa on havaittu, että yrittäjät odottavat vastuullisella 

toiminnallaan saavuttavansa sitoutuneemman, lojaalimman ja motivoituneemman 

henkilökunnan (luku 2.7). Vastuullisella tuotevalikoimalla ei voida, ainakaan kauppiaiden
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mielestä, ilmeisesti saavuttaa samoja hyötyjä, kuin yrityksen kokonaisvaltaisella 

vastuullisuudella. Kauppiaat eivät myöskään kokeneet vastuullisen tuotevalikoiman lisäävän 

liiemmin yhteistyökumppaneiden luottamusta yrityksen toimintaa kohtaan.

Kauppiailta pyydettiin myös arviota, voisiko yhteiskuntavastuullisella tuotevalikoimalla 

saavuttaa viiden vuoden kuluttua mahdollisia hyötyjä (kuvat 18, 19 ja 20). Kauppiaiden 

mielestä tulevaisuudessa merkittävin vastuullisesta tuotevalikoimasta saavutettava hyöty voisi 

olla sen tuoma imago hyöty. Mahdollisen imagohyödyn keskiarvoksi tuli 3,72 mikä on 

selvästi suurempi kuin kauppiaiden tämän hetken arvio 2,81. Imago hyödyn kohdalla tämän 

hetken ja odotetun välinen kasvu oli kaikkein suurin. Kauppiaiden arvioista kuitenkin 

paljastuu, etteivät he koe vastuullisen tuotevalikoiman tulevaisuudessakaan tuovan sen 

suurempia liiketaloudellisia hyötyjä.

6.6 Vastuuttoman tuotteen toimittaminen

Seuraavilla neljällä kysymyksellä (kuvat 21, 22 ja 23) pyrittiin tuomaan esiin eroja kauppiaan 

vastuullisuudessa tuotteitaan kohtaan. Muuttuvina tekijöinä olivat asiakkaan suhde 

kauppiaaseen (tuntematon asiakas/erittäin tärkeä asiakas), sekä muiden kauppojen 

käyttäytyminen (oletus kilpailijoiden käyttäytymisestä ei ole tietoa/kilpailijat ovat 

kieltäytyneet myymästä). Kauppiasta pyydettiin arvioimaan toimittaisivatko he vastuuttoman 

tuotteen, joka kuitenkin täyttää tämän hetken lait ja normit asiakkaalle. Kysymykseen olisi 

voinut lisätä vaihtoehdoksi vielä lakien ja normien vastaisen tuotteen. Nämä vaihtoehdot 

jätettiin kyselystä kuitenkin pois, koska en henkilökohtaisesti uskonut, että kauppiaat 

vastaisivat näihin kysymyksiin todellisen moraalinsa mukaisesti.

Keskimääräisesti kauppiaat olivat kahden vaiheilla vastuuttoman tuotteen toimittamisen 

suhteen. Asiakkaan tärkeydellä ei näyttänyt olevan sen suurempaa merkitystä vastuuttoman 

tuotteen toimittamisen suhteen. Kysymysasettelua tehtäessä oletuksena oli että kauppiaat 

noudattaisivat kirjallisuudesta esiin tullutta hypoteesia. Kirjallisuuden mukaanhan 

nimenomaan pienet toimijat joutuvat usein tärkeän asiakkaan painostuksesta tekemään oman 

moraalinsa vastaisia päätöksiä (Murillo ja Lozano 2006). Näin ei kuitenkaan tämän 

tutkimuksen perusteella näyttäisi olevan. Paljon näkyvämpää on oman alan yleisen moraalin 

vaikutus kauppiaiden päätökseen toimittaa vastuuton tuote asiakkaalle. Vain kahta tapausta
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lukuun ottamatta kauppiaiden kynnys toimittaa vastuuton tuote asiakkaalle pysyi samana tai 

nousi, jos he olivat tietoisia, että kilpailija ei ole suostunut toimittamaan tuotetta.

Keskiarvojenkin valossa muiden alan toimijoiden käyttäytymisellä näytti olevan merkitystä. 

Kysymyksissä 12 ja 13 ilmoitettiin, etteivät kilpailijat olleet suostuneet toimittamaan 

vastuutonta tuotetta asiakkaalle. Keskiarvoksi tuli tällöin 2,56 (tuntematon asiakas) ja 2,78 

(erittäin tärkeä asiakas). Ilman tietoa kilpailijoiden käyttäytymisestä keskiarvot olivat 3,44 

(tuntematon asiakas) ja 3,58 (erittäin tärkeä asiakas).

Kysymyksien 10, 11, 12 ja 13 oli tarkoitus selvittää, miten asiakkaan suhde kauppiaaseen ja 

kilpailijoiden käyttäytyminen vaikuttaisivat kauppiaan päätökseen toimittaa vastuuton tuote. 

Tuloksia purkaessa paljastui kuitenkin eräs seikka, jota ei alun perin ollut näillä kysymyksillä 

tarkoitus selvittää. Kuten kuvista 21, 22 ja 23 voitiin havaita, vastauksien hajonta oli suuri.

Minkään muun kysymyksen tai kysymyssaijan kohdalla kauppiaiden mielipiteet eivät 

vaihdelleet yhtä paljon. Ainoa yhteinen linja oli aikaisemmin esiintuotu kilpailijoiden 

käyttäytymisen vaikutus. Suuren vaihtelun mukaan näyttäisikin siltä, että Murillon ja Lozanon 

arvio yrittäjän oman arvomaailman merkittävyydestä vastuullisen toiminnan taustalla pitää 

vahvasti paikkansa. Joukossa oli kauppiaita, jotka arvioivat toimittavansa vastuuttomia 

tuotteita asiakkaalle tilanteessa kuin tilanteessa. Osa kauppiaista kuitenkin kieltäytyi hyvin 

todennäköisesti toimittamasta vastuutonta tuotetta kenellekään missään tapauksessa. 

Kauppiaiden käyttäytymistä näyttäisikin ohjaavan loppujenlopuksi enemmän kauppiaan omat 

arvot kuin ulkoisten tekijöiden paine.

6.7 Kuka vastaa tuotteista?

Kysymys 14 oli kolmeosainen ja siinä selvitettiin kuka vastaa kauppiaan mielestä tuotteesta, 

tuotteen asianmukaisesta käytöstä ja sen asianmukaisesta käytönjälkeisestä huolehtimisesta. 

Ensimmäisessä osiossa (kuva 24) kysyttiin kauppiaan mielipidettä siitä kuka vastaa 

myynnissä olevan tuotteen vastuullisuudesta: valmistaja/maahantuoja, tavarantoimittaja vai 

kauppa. Kauppiaiden mielestä suurin vastuu tuotteen vastuullisuudesta kuuluisi 

valmistajalle/maahantuojalle (keskiarvo 4,53). Mielipide on pitkät tuoteketjut huomioiden 

järkevän kuuloinen. Kauppiaan (keskiarvo 3,25) ja jopa tavarantoimittajankin (keskiarvo
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3,86) on usein vaikea päästä seuraamaan ulkomaisten tuotteiden alkulähteille miten tuote on 

valmistettu. Toisaalta pitää muistaa, että alun perin vastuullisesti tuotettu tuote saattaa kesken 

arvoketjun muuttua välikäsien toiminnan takia vastuuttomaksi. Kolmea poikkeusta lukuun 

ottamatta, kaikkien kauppiaiden mielestä kaupan vastuu tuotteen vastuullisuudesta on 

kaikkein pienin. Vastaajista kaksi oli vastannut hyvin poikkeavasti, sillä heidän mielestään 

valmistajan/maahantuojan ei tarvinnut vastata ollenkaan kaupassa myynnissä olevan tuotteen 

vastuullisuudesta. Molempien vastaajien mukaan vastuu kuuluisi täysin tavarantoimittajille ja 

kaupalle.

Kauppiaiden mielestä vastuu tuotteen asianmukaisesta käyttämisestä kuuluu selvästi 

asiakkaalle. Mielenkiintoista oli huomata, kuinka vastuun voi nähdä lievästi putoavan tuotteen 

arvoketjussa eteenpäin siirtyessä, kunnes asiakkaan kohdalla vastuu asianmukaisesta 

käyttämisestä sitten kulminoituu. Vastauksien keskiarvot (kuva 26) olivat 

valmistaja/maahantuoja 3,56, tavarantoimittaja 3,42, kauppa 3,33 ja asiakas 4,33.

Tämä aihe oli Lähdesmäen tutkimuksessakin kaksiselkoinen, monet yrittäjistä kokivat 

toteuttavansa vastuullista toimintaa, jos he kieltäytyivät toimittamasta asiakkaalle 

sopimattoman tuotteen. Toisaalta osa yrittäjistä oli taas sitä mieltä, että vastuu tuotteen 

sopivuudesta on yksin asiakkaan. Tämänkin tutkimuksen vastauksissa oli jonkin verran 

hajontaa. Joukosta löytyi kauppiaita joiden mielestä vastuu tuotteen asianmukaisesta 

käyttämisestä on yksin asiakkaan. Toisaalta joukossa oli myös niitä joiden mukaan vastuu on 

tasaisesti kaikkien valmistajasta/maahantuojasta asiakkaaseen saakka. Huomioitavaa 

kuitenkin oli että vain kolmen kauppiaan mielestä kaupan vastuu tuotteen asianmukaisesta 

käytöstä olisi suurempi kuin asiakaan.

Monet kauppiaat tuntuvatkin olevan sitä mieltä, että asiakas saa tehdä ostamalla tuotteellaan 

mitä haluaa. Aikaisemmista vastauksista on kuitenkin selvinnyt että kauppiaat ovat 

kiinnostuneita nimenomaan tuotteen asianmukaisesta käyttämisestä. Kauppiaiden mielestä 

myös asiakkaat ovat kaikkein kiinnostuneimpia tuotteen asianmukaista käyttöä kohtaan. 

Lisäksi kauppiaat arvioivat, että he pystyvät parhaiten täyttämään asiakkaan tiedontarvetta 

juuri koskien tuotteen asianmukaista käyttöä. Kuitenkin kauppiaat siirtävät vastuu tuotteen 

asianmukaisesta käytöstä asiakkaalle. Tämänkaltainen vastuun siirtäminen voi johtua siitä, 

että kaikki asiakkaat eivät pyydä kauppiaalta neuvoja tuotteen asianmukaiseen käyttöön. 

Tästä johtuen kauppiaat eivät ehkä koe olevansa vastuussa tuotteen asianmukaisesta käytöstä.
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Kauppiaiden asenne vastuusta tuotteen asianmukaisesta huolehtimisesta käytön jälkeen 

noudatti hyvin samankaltaista linjaa asianmukaisen käytön kanssa. Vastuun tuotteen 

asianmukaisesta käytönjälkeisestä huolehtimisesta kauppiaat näkivät olevan selvästi 

asiakkaalla. Keskiarvot (kuva 26) noudattivat vielä selvempää linjaa kuin vastuussa tuotteen 

käytöstä: valmistaja/maahantuoja 3, tavarantoimittaja 2,81, kauppa 2,75 ja asiakas 4,61. 

Kuvasta 26 käy hyvin myös ilmi kuinka kauppiaiden mielipiteet valmistajan/maahantuojan, 

tavarantoimittajan ja kaupan kesken heittelevät ja kuinka yksimielisiä he ovat asiakkaan 

vastuusta (keskihajonta 0,68). Aikaisemmista tuloksista ilmeni että kauppiaat kokivat 

kykenevänsä antamaan asiakkaille suhteellisen hyvin tietoa tuotteiden käytön jälkeisestä 

huolehtimisesta. Kauppiaiden mielestä asiakkaat eivät kuitenkaan ole kovin kiinnostuneita 

siitä. Näihin tuloksiin peilaten ei ole epäselvää, miksi kauppiaat sysäävät koko tuotteen 

käytönjälkeisen huolehtimisen näin selvästi asiakkaalle.

6.8 Vastuullisuus ja tavarantoimittajien markkinointi

Viimeisessä kysymyssaijassa kysyttiin kauppiaiden mielipidettä tavarantoimittajan 

markkinoinnissaan korostamista yhteiskuntavastuullisista seikoista (Kuvat 27-30). 

Kysymyssaijassa pyydettiin arviota kuinka paljon tavarantoimittajat painottavat tuotteen 

ympäristövastuullisia, sosiaalisia ja taloudellisia vastuu seikkoja. Tuloksien perusteella 

tavarantoimittajat painottavat markkinoinnissaan tuotteen ympäristövastuullisia seikkoja 

hieman enemmän, kuin mitä kauppiaat itse arvioivat niiden vaikuttavan tuotteen 

ostopäätökseen. Kauppiaiden muukaan tavarantoimittajat painottavat eniten tuotteen 

kotimaisuutta, laatua, odotettavissa olevaa kysyntää, hintaa ja jo olemassa olevaa kysyntää. 

Ainoastaan tuotteen valmistuksen aikaisia työolosuhteita kauppiaat käyttävät selvästi 

enemmän ostokriteerinä, kuin mitä tavarantoimittajat niitä käyttävät markkinoinnissaan. 

Tavarantoimittajat eivät ilmeisesti korosta tuotteen valmistuksenaikaisia työolosuhteita 

markkinoinnissaan juuri lainkaan keskiarvo 2,22, kun kaikkien muiden vastuullisuus 

seikkojen kohdalla keskiarvo oli käytännössä kolmen ja neljän välillä. Kauppiaiden mielestä 

tavarantoimittajat käyttävät vähemmän tuotteen taloudellisia seikkoja markkinointikeinona 

kuin niiden painoarvo on kauppiaalle ostotilanteessa.
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7 Johtopäätelmät

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten yhteiskuntavastuu vaikuttaa kauppiaiden 
tuotevalikoimapäätöksiin. Ensimmäiseksi tutkimustuloksista nousi esiin, että ainakaan tällä 

hetkellä rautakaupan alan kauppiaat eivät kiinnitä suurestikaan huomiota myynnissä olevien 

tuotteiden vastuullisiin ominaisuuksiin. Ostohetkellä kauppiaat keskittävät suurimman 

huomionsa tuotteen taloudellisiin seikkoihin. Tässä mielessä voidaan sanoa, että tämän 

tutkimuksen kohderyhmä suhtautuminen yhteiskuntavastuuseen, ainakin tämän ilmiön 

ympärillä, noudattaa klassista suhtautumista yhteiskuntavastuun toteuttamiseen. Kauppiaat 

selvästikin pitävät tuotevalikoimapäätöksissään voiton tavoittelua tärkeimpänä tekijänä, 

jättäen yhteiskuntavastuun taka-alalle. Toisaalta tämän tutkimuksen tulokset eivät viittaa 

siihen, että kauppiaat kokisivat vastuullisten tuotteiden olevan millään tavalla kustannustekijä. 

Suuri syy kauppiaiden skeptiseen suhtautumiseen vastuullisten tuotteiden suhteen, on 

ilmeisesti heidän näkemyksensä yrityksen sidosryhmien suhtautumisesta vastuullisia tuotteita 

kohtaan. Kauppiaiden käyttäytymisen voidaan olettaa noudattavan vahvasti yrityksen 

sidosryhmien vaatimuksia, ainakin tuotevalikoiman suhteen. Tätä ajatusta tukee se, että 

pienten yrityksien toimintaa on todettu ohjaavan voimakkaasti sen ulkoisten sidosryhmien 

paine (Murillo ja Lozano 2006).

Kauppiaiden näkemys oli, että sen sidosryhmistä ainakaan asiakkaat eivät kiinnitä erityisesti 

huomiota tuotteen vastuullisiin seikkoihin. Kauppiaat eivät myöskään pitäneet tuotteen 

vastuullisia ominaisuuksia asiakkaalle tärkeinä ostokriteereinä. Tulokset olivat tässä suhteessa 

ristiriitaisia aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna, sillä yleisesti kuluttajat suhtautuvat 
kyselyissä myönteisesti vastuullisiin tuotteisiin ja ilmoittavat vastuullisuuden olevan yksi 

valintakriteeri ostopäätöksiä tehtäessä (esim. MORI 2003 kts. Worcester ja Dawkins 2005, 

196). Toisaalta, kuten luvussa 3.2 ”Vastuullinen tuote kilpailukeinona” esitettiin, kuluttajien 

arvot ja asenteet eivät aina vaikuta heidän todelliseen ostokäyttäytymiseensä. Kauppiaiden 

mielipiteen arvoa lisää se, että tutkimuksen kohderyhmän yritykset ovat suhteellisen pieniä, 
joten niiden voisi kuvitella tuntevan hyvin asiakkaidensa erikoistarpeet. Tämä olettamus 

perustuu pienten yrityksien kiinteään suhteeseen asiakkaisiinsa, joka taas perustuu usein 

kauppiaan henkilökohtaiseen tietoon asiakkaidensa odotuksista kauppaa kohtaan (esim. 

Southwell 2004).
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Kauppiaat eivät myöskään kokeneet, että vastuullisella tuotevalikoimalla voisi olla merkitystä 
yrityksen sisäisille sidosryhmille. Kauppiaiden mielestä vastuullisella tuotevalikoimalla ei 

voida saavuttaa motivoituneempaa eikä sitoutuneempaa henkilökuntaa. Kauppiaat eivät 

myöskään kokeneet, että vastuullinen tuotevalikoima voisi tuoda etua kilpailtaessa osaavasta 

henkilökunnasta. Kauppiaiden arvio oli myös, että vastuullisella tuotevalikoimalla ei 

tulevaisuudessakaan ole mainittavaa merkitystä henkilökunnalle.

Henkilökohtaisesti voin omien kokemuksieni perusteella kuitenkin väittää toisin. Kukaan 

tuskin kieltää sitä seikkaa, että myyjän on helpompaa myydä tuotteita, jotka ovat hänen 

arvojensa mukaisia. Oletukseni on myös, että tuotteiden vastuuttomuudella voi olla jopa 

negatiivisia vaikutuksia kaupan henkilökuntaan. Vastuuttomien tuotteiden myynti johtaa 

varmasti usein negatiivisiin asiakaspalautteisiin, joita henkilökunta joutuu käsittelemään. 

Vaikka näissä tapauksissa syy ei olisikaan henkilökunnassa, he joutuvat asiakasrajapinnassa 
toimiessaan kuitenkin käsittelemään nämä henkisesti rasittavat valitustilanteet. Lisäksi uskon, 

että henkilökunta voi oikein informoituna olla jopa ylpeä kaupan vastuullisesta 

tuotevalikoimasta ja näin heidän on helpompi taijota kaupan tuotteita asiakaskunnalle.

Vastuullisen tuotevalikoiman vaikutus henkilökuntaan on aiheena mielenkiintoinen ja siitä 

saisi oivan jatkotutkimuksen aiheen. Aihetta voisi tutkia muun muassa henkilökunnan 

näkökulmasta ja tehdä vertailua kauppiaiden ja henkilökunnan välisistä näkemyseroista. 

Aiheessa olisi ainekset niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen, haastatteluihin perustuvaan 

tutkimukseen.

Siihen, että kauppiaat eivät huomioi tuotteen vastuullisia ominaisuuksia tehdessään 

tuotevalikoimapäätöksiä vaikuttaa varmasti myös suurelta osin heidän asenteensa vastuullisen 

tuotevalikoiman tuomiin mahdollisiin hyötyihin. Kauppiaat eivät kokeneet, että vastuullisella 

tuotevalikoimalla voisi saavuttaa mainittavaa taloudellista hyötyä. Myöskään sisäisten 

sidosryhmien suhteen kauppiaat eivät arvioineet vastuullisen tuotevalikoiman tuovan hyötyjä, 

kuten edellä jo mainittiinkin. Kauppiaiden arvioista ilmeni, että he kokivat vastuullisen 

tuotevalikoiman tuovan vain lähinnä imagollista hyötyä. Tuotteen vastuullisuus oli siis 

selvästi kauppiaiden mielestä vain yksi tuotteen ominaisuuksista, jolla ei ole erityistä 

merkitystä taloudellisessa mielessä.
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Yhtenä syynä siihen, etteivät kauppiaat näe vastuullisia tuotteita strategisesti tärkeinä on 

varmasti tuotteiden vastuullisuutta koskevan tiedon puute. Kauppiaita kiinnosti myynnissä 

olevissa tuotteissa lähinnä vain se, miten tuotetta käytetään ja jonkin verran se, kuinka 

tuotteesta kuuluu huolehtia käytön jälkeen. Tuotteen asianmukaisesta käyttämisestä kauppiaat 

kokivat saavansa tietoa suhteellisen hyvin, mutta tuotteen alkuperästä, sen sisältämistä raaka- 

aineista ja käytön jälkeisestä huolehtimisesta eivät niinkään. Toisaalta tämä tiedonsaannin 

vähyys saattaa johtua osin kauppiaiden omista asenteista tuotteen taustojen merkitystä 

kohtaan. Lisäksi on tiedossa, että nimenomaan pienten yrityksien omistajilla on työtehtävien 

suuresta määrästä johtuen ylipäätänsä rajalliset mahdollisuudet tutustua myytäviin tuotteisiin. 

(Spence 1999)

Kauppiaat eivät olleet myöskään tarkoituksellisesti etsineet myyntiin vastuullisia tuotteita. 

Tuotevalikoiman kehittäminen vastuullisemmaksi oli enemmänkin vastuuttomien, tässä 

kyselyssä viallisten tai puutteellisten tuotteiden poistamista valikoimista. Toiminta oli siis 

enemmänkin reaktiivista kuin proaktiivista, aivan kuten Spence on maininnut vastuullisen 

toiminnan pienissä yrityksissä yleensä olevan. Spencen esiin nostama ajan rajallisuus, on 

varmasti myös esteenä perehtyä tarkemmin vastuullisen toiminnan mahdollisesti tuomiin 

hyötyihin (kts.myös Curran ja Blackburn 2001, 22-23). Kauppiaiden lievä negatiivisuus 

vastuullisen tuotevalikoiman tuomiin hyötyihin saattaa johtua lisäksi kauppiaiden 

tietämättömyydestä siitä, mitä yhteiskuntavastuu käsitteenä ylipäätänsä tarkoittaa. Lapoutre ja 

Heene (2006) esittivät, että yhteiskuntavastuussa on paljon ulottuvuuksia, joita yrittäjät eivät 

ole sisäistäneet. Tämän puutteellisen yhteiskuntavastuun sisäistämisen nähdään vaikuttavan 

myös vastuun käytännön toteuttamiseen.

Kauppiaiden nihkeän suhtautumisen tuotteiden vastuullisiin ominaisuuksiin lisäksi 

henkilökohtaisesti silmiin pistävää oli tuotteen laadun suuri merkitys ostopäätöstilanteessa. 

Tässä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, sillä onhan tuotteen hinta-laatu suhdetta aina pidetty 

tärkeänä ostopäätöskriteerinä. Tulos herätti kuitenkin ajatuksen siitä, onko tuotteen 

vastuullisuus ja sen laatu kauppiaiden mielestä ristiriidassa keskenään. Tutkimuksen 

tuloksista ei suoraan voi päätellä, että näin olisi. Saaduista vastauksista selviää vain, että 

kauppiaat arvostavat tuotteen laatua enemmän kuin tuotteen sosiaalisen vastuun ja 

ympäristövastuun ulottuvuuksia. Jos vastuullisen tuotevalikoiman ja henkilökunnan välinen 

suhde olisi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe, niin ehkäpä vieläkin enemmän
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kiinnostusta voisi herättää tuotteen koetun laadun ja tuotteen vastuullisuuden välisen suhteen 

syvällisempi tutkiminen.

Henkilökohtaisesti olen törmännyt myyntityössä toimiessani usein tähän ilmiöön. Joissain 

tapauksissa asiakkaat eivät selvästikään koe, että tuote voisi olla yhtä aikaa laadukas ja 

ympäristöystävällinen. Tämän väitteeni tukena, toimii hyvin esimerkkinä veneen 

myrkkymaalien koostumuksen ympäristöystävällisemmiksi muuttaminen ja tämän 

muuttamisen vaikutus asiakkaiden kokemaan tuotelaatuun. Viime vuosien aikana tiukentunut 

ympäristösuojelun lainsäädäntö on pakottanut veneen myrkkymaalien valmistajia 

muuttamaan maalien koostumusta ja jopa poistamaan niistä kemikaaleja, joiden on havaittu 

olevan vesistöille vaarallisia. Tämän seurauksena tuotteista on tullut 

ympäristöystävällisempiä. Tuotteiden ympäristöystävällisyys on kuitenkin lisännyt 

asiakkaiden epäilyksiä tuotteen tehoa kohtaan. Osa kuluttajista ei koe, että tuotteen 

muuttaminen ympäristöystävällisemmäksi, parantaisi tuotteen laatua, vaan pikemminkin 

päinvastoin.

Tämän saman ilmiön kohdalla olen myös havainnut, osan kuluttajista kokeneen tuotteiden 

laadun heikenneen niin paljon, että he ovat jopa valmiita rikkomaan voimassa olevia 

ympäristönsuojeluun tähtääviä säädöksiä. Ei ole harvinaista kuulla asiakkaiden suusta, että 

jotkin kauppiaat myyvät tiskin alta niitä vanhoja kunnon myrkkymaaleja. Tämän huhun 

todenperäsyyttä voi epäillä, sillä näitä vanhoja myrkkymaaleja on nykyään mahdotonta 

valmistajilta saada. Joissain kaupoissa tuotteita saattaa kuitenkin vielä olla myynnissä, sillä 

kauppojen siirtymäajat näiden tuotteiden kohdalla olivat paljon löyhemmät kuin valmistajilla 

ja tukuilla.

On ollut pöyristyttävää huomata, kuinka asiakkaat ovat valmiita käyttämään jopa säädöksien 

vastaisia tuotteita, vaikka he ovat täysin tietoisia toimintansa seurauksista ympäristölle. Nämä 

kuluttajat ovat valmiita vaarantamaan ympäristön hyvinvoinnin vain sen takia, etteivät he 

luota uusiin vastuullisempiin veneen myrkkymaaleihin. Kaiken tämän lisäksi heillä ei ole edes 

näyttöä siitä, että uudet tuotteet olisivat laadullisesti vanhoja heikompia, vaan perusteena on 

ainoastaan henkilökohtainen uskomus.

Edellä kuvatun kaltainen ajattelutapa saattaa olla yksi syy siihen, miksi kauppiaatkaan eivät

koe tuotteen ympäristövastuullisten ominaisuuksien olevan tärkeitä. Lähdesmäen (2005)
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tutkimuksessa selvisi, että suomalaiset pienyrittäjät pitävät tärkeimpinä vastuina asiakasta 

kohtaan tuotteen laatua ja toimitusvarmuutta. Jos kauppiaiden mielestä laatu ja tuotteen 

ympäristöystävällisyys eivät jostain syystä kohtaa, niin Lähdesmäen tutkimustiedon 

perusteella on selvää, että tuotteen laadulliset seikat nousevat päällimmäisiksi vastuullisten 

seikkojen jäädessä taka-alalle aivan kuten tässäkin tutkimuksessa selvisi.

Tutkimuksessa selvitettiin myös kauppiaiden vastuun kantoa tuotteitaan kohtaan ja sitä, 

minkälaiset mahdolliset sidosryhmien luomat paineet vaikuttavat kauppiaiden päätöksiin. 

Yllättävintä koko tutkimuksessa oli mielestäni huomata, kuinka kauppiaat selvästi pyrkivät 

siirtämään vastuutaan myytävänä olevien tuotteidensa osalta. Kauppiaiden mielestä kaupan 

vastuu, sen myynnissä olevien tuotteiden vastuullisuudesta kuuluu pääosin tuotteen 
valmistajalle tai maahantuojalle. Jopa tavarantoimittajan vastuun tuotteen vastuullisuudesta 

kauppiaat näkivät suuremmaksi kuin kaupan. Tulokset hämmästyttivät siinä mielessä, että 

kauppiaat esittivät tuotteen ostopäätösvallan olevan heillä itsellään yli 70 prosenttisesti. Jos 

kauppias on ottanut tuotteen itse myyntiin ja tarjoaa sitä asiakkailleen, niin kuinka hän voi 

siirtää vastuun tuotteen vastuullisista ominaisuuksista arvoketjun alkupäähän.

Kaupan on tarkoitus yhdessä arvoketjun alkupään kanssa luoda asiakkaalle lisäarvoa. 

Kuitenkaan tämän tutkimuksen kohderyhmä ei koe vastaavansa myymiensä tuotteiden 

vastuullisuudesta. Kauppiaat kokivat vastuullisten tuotteiden tuovan vain lähinnä 

imagohyötyä, mutta he eivät selvästikään näe vastuuttomien tuotteiden mahdollisesti tuomia 

negatiivisia seurauksia. Tämän vastuun siirron logiikan ymmärtämiseksi olisi suotavaa tehdä 
jatkotutkimusta. Voihan olla, että kauppiaat ovat yhdistäneet tämän kysymyksen tuotteen 

vastuullisuuden suoraan tuotevastuuseen. Tässä mielessä vastaukset olisivat järkeviä, sillä 

tuotteen toimivuudesta ja sen toimimattomuudesta aiheutuneista vahingoista vastaa 

viimekädessä tuotteen valmistaja. Joskin kuluttajakaupassa kauppa on nimenomaan se, joka 

ensisijaisesti vastaa myynnissä olevista tuotteistaan.

Tuotteen asianmukaisesta käytöstä ja käytönjälkeisestä huolehtimisesta kauppiaat siirsivät 

vastuun asiakkaalle. Näissäkin tapauksissa kauppiaat kokivat kaupan vastuun olevan kaikkein 

pienimmän. Kuitenkin erot valmistajan/maahantuojan, tavarantoimittajan ja kaupan kesken 

olivat erittäin pienet. Lähdesmäen tutkimuksessakin oli havaittavissa tämän kaltaista 

käyttäytymistä. Osan Lähdesmäen haastattelemista yrittäjistä koki olevansa vastuussa 

myymiensä tuotteiden soveltuvuudesta, kun taas osan mielestä vastuu oli pelkästään

83



asiakkaan. Kuitenkin tämänkaltainen toiminta riitelee mielestäni vastaan aikaisempaa 

käsitystä, että nimenomaan pienet yritykset toimisivat vastuullisemmin paikallisuuden ja 

läheisten asiakassuhteiden takia. Lisäksi pienten yrityksien toiminta on usein nähty 

pitkäjänteisemmäksi kuin isojen yrityksien (Murillo ja Lozano 2006; Perrini 2006). Edellä 

mainitun kaltainen vastuun siirtäminen tuntuu jotenkin lyhytnäköiseltä toiminnalta. 

Liiketoiminnan pitkäjänteisyyteen luulisi kuuluvan vahvempi vastuu myytäviä tuotteita ja 

niiden vastuullisuutta kohtaan.

Kun kauppiailta kysyttiin olisivatko he valmiita toimittamaan vastuuttoman tuotteen 

asiakkaalle, tuloksissa oli samankaltaisuutta vastuunkannon suhteen. Osa kauppiaista oli 

valmiita toimittamaan tuotteen missä tapauksessa tahansa, mutta suurin osa kuitenkin noudatti 

tiettyä toistuvaa linjaa. Asiakkaan tuntemisella ja asiakkaan tärkeydellä ei ollut suurtakaan 
vaikutusta toimittamispäätökseen. Osa kauppiaista osoitti toimivansa itse asiassa asiakkaan 

suunnalta tulevan paineen vastaisesti. Muutama kauppiaista kieltäytyi toimittamasta 

vastuutonta tuotetta nimenomaan tärkeälle asiakkaalle, vaikka he olisivatkin tuotteen 

tuntemattomalle asiakkaalle toimittaneet.

Paljon enemmän kuin asiakkaiden luoma paine kauppiaiden päätökseen näyttäisi vaikuttavan 

kilpailijoiden käyttäytyminen. Kauppiaat arvioivat käyttäytyvänsä alan yleisen käytännön 

mukaisesti. Tämä kertoo, kuinka vahva on alan yleisen kulttuurin ja moraalikäsityksien 

vaikutus kauppiaiden käyttäytymiseen. Tuloksissa näkyy selvästi myös Murillon ja Lozanon 

mainitsemien omistajien arvojen merkitys yrityksen yhteiskuntavastuun toteuttamisessa. 

Saatujen tuloksien suuri hajonta kertoo kauppiaiden toisistaan poikkeavasta tavasta toimia 

kyseisessä tilanteessa.

Edellä kuvattu kauppiaiden käyttäytyminen herätti ajatuksen siitä, mikä on todellinen ajuri 

heidän toiminnan taustalla. Vastuullisen toiminnan taloudellista kannattavuutta on tutkittu 

paljon, vertaamalla vastuullisten yrityksien ja ”tavallisten” yritysten välisiä taloudellisia 

tuloksia ym. Tässä tapauksessa jatkotutkimuksen aiheena voisi paremminkin olla, vaikuttaako 

yrityksen taloudellinen kunto sen vastuun toteuttamiseen. Olisi mielenkiintoista tietää, onko 

esimerkiksi yrityksen heikko taloudellinen tilanne mahdollisesti vaikuttamassa kauppiaan 

käyttäytymiseen. Kuviteltu hypoteesi olisi silloin, että yrityksen heikko taloudellinen tilanne 
ajaa yrityksen toimimaan sidosryhmiensä paineesta vastuuttomasti useammin kuin 

taloudellisesti hyvin menestyvän verrokkiyrityksen. Oletus tuntuu järkevältä ja se on yleisen
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yhteiskuntavastuu käsityksen mukainen. Nähdäänhän taloudellisen vastuun olevan tukeva 
pohja yrityksen kaikelle muulle vastuulliselle toiminnalle. Arvoitukseksi kuitenkin jää, että 

missä vaiheessa kauppiaat kokevat oman ja yrityksen taloudellisen tilanteen olevan niin 

vahva, että heillä on varaa toimia täysin omien arvojensa mukaisesti. Tuloksista selviäisi 

varmasti myös, kuinka erilaisin motiivein kauppiaat yritystoimintaa pyörittävät.

Vaikka tutkimuksesta selvisi, etteivät kauppiaat tällä hetkellä kokeneet vastuullisen 

tuotevalikoiman olevan merkittävä tekijä liiketoimintansa kannalta, kauppiaiden yleinen 

käsitys oli se, että tulevaisuudessa vastuullisuuden merkitys tulee lisääntymään. Ehkä 

kauppiaiden strategiana on olla tämän yhteiskuntavastuun ja sen liiketoimintaan 

implementoimisen suhteen enemmänkin matkijoita kuin edellä kulkijoita. Pienten yrityksien 

karmalta muiden toiminnan seuraaminen ja matkiminen on varmasti toimiva ratkaisu, joskaan 

sillä ei koskaan saavutettane tuntuvaa kilpailuetua.

Isojen kauppojen kuten SOK:n ja Keskon on voinut jo nähdä lisäävän vastuullisten tuotteiden 

painoa tuotevalikoimissaan. Aivan viimeaikoina on voinut havaita selvästi yrityksien 

lisänneen ympäristövastuullisten tuotteidensa mainontaa. Tämä muutos on ilmeisesti ollut 

nopeaa, sillä vielä 2006 Witikkala mainitsi Pro Gradu- tutkielmassaan, että mainoksia joissa 

olisi ympäristöväittämiä, oli yllättävän vähän.

Tutkimuksen kohderyhmän Rautanet-ketjun kauppiaiden toiminnan kannalta on positiivista, 

että yritykset ovat suhteellisen pieniä. Näin ollen ne voivat oletettavasti nopeastikin muokata 

toimintaansa tulevien haasteiden mukaisesti. Henkilökohtainen oletukseni on, että 

tulevaisuudessa tuotteiden vastuullisuudesta tulee merkittävä osa koko kaupanalan 
liiketoimintaa. Ratkaisevaa tässä tilanteessa on, kuinka kauppiaat pystyvät muuttamaan omia 

arvojaan vastuullisempaan suuntaan. Saattaa myös olla, että alalta poistuu muutamia suuriakin 

nimeltä mainitsemattomia toimijoita, joiden toiminta perustuu ainakin vielä tällä hetkellä 

ainoastaan tuotteen hintaan eikä siihen missä ja miten tuote on tuotettu. Odotetun nopean 

muutoksen edessä tämänkaltaiset toimijat saattavat joutua niin epäsuotuisaan valoon, etteivät 

ne enää kykene kuluttajien luottamusta saamaan takaisin.

Vaikka keskustelu yhteiskuntavastuun toteuttamisen järkevyydestä taloudellisessa mielessä 

käy edelleen kiivaana, on mielestäni positiivista, että yleisen mielipiteen mukaan
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yhteiskuntavastuun toteuttajia tarvitaan. Seuraavana suurena maailmanlaajuisena tavoitteena 

onkin, saada kaikki toimijat toteuttamaan tätä hyvää ajatusta käytännössä.
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KYSELYLOMAKE

Olkaa hyvä ja rastittakaa tai ympäröikää parhaaksi näkemänne vaihtoehto.

Ikänne (vuotta) □ alle 30 □ 30-40 □ 41-50 □ 51-60 □ yli 60

Olen toiminut kauppiaana □ alle 10 □ 10-20 □ 21-30 □ 31-40 □ yli 40
(vuotta)
Päätän liikkeeseeni otettavista uusista tuotteista

0%
1 2

50%
3 4

100%:sti
5

1. Päätökseeni ottaa uusi tuote valikoimiimme vaikuttaa

a: tuotteella on jokin ympäristömerkki 1 2

b: tuotteen kierrätettävyys 1 2

c: tuotteen ympäristöystävällinen tuotantotapa 1 2

d: tieto valmistajan ympäristövastuullisuudesta 1 2

e: tuotteella on ympäristösertifioitu valmistaja 1 2

f: tuotteella on ympäristöystävällinen imago 1 2

g: tuotteen kotimaisuus 1 2

h: tuotteen alkuperämaa (jos ulkomainen) 1 2

i: tieto, että tuote valmistetaan asianmukaisissa 1 2
työolosuhteissa

j: tavarantoimittajan yhteiskuntavastuullisuus 1 2

k: tuotteen laatu 1 2

1: tuotteen hinta verrattuna kilpaileviin tuotteisiin 1 2

m: tuotteesta saatava myyntikate 1 2

n: tuotteen odotettavissa oleva kysyntä 1 2

o: asiakkaiden suunnalta ilmennyt kiinnostus 1 2
tuotetta kohtaan

p: tuotteen ulkoasu 1 2

q: tuotteen myyntipakkauksen ulkoasu 1 2

(l=ei yhtään...5=erittäin paljon)

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5

3 4 5 

3 4 5
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2. Olen kiinnostunut myynnissä olevien tuotteidemme (l=en yhtään...5-erittäin paljon)

a: alkuperästä
b: sisältämistä raaka-aineista 
c: asianmukaisesta käyttämisestä 
d: käytönjälkeisestä huolehtimisesta

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5

3. Saamme tarpeeksi tietoa tuotteen alkuperästä (l=täysin erimieltä...5=täysin samaa mieltä)

a: valmistajalta 
b: maahantuojalta 
c: tavarantoimittajalta

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5

Saamme tarpeeksi tietoa tuotteen sisältämistä raaka-aineista

a: valmistajalta 
b: maahantuojalta 
c: tavarantoimittajalta

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5

Saamme tarpeeksi tietoa tuotteen asianmukaisesta käyttämisestä

a: valmistajalta 
b: maahantuojalta 
c: tavarantoimittajalta

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5

Saamme tarpeeksi tietoa tuotteen käytönjälkeisestä huolehtimisesta

a: valmistajalta 
b: maahantuojalta 
c: tavarantoimittajalta

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5

4. a: Olen etsinyt valikoimiimme tarkoituksellisesti 
yhteiskuntavastuullisia tuotteita (l=en yhtään...5=erittäin paljon)

1 2 3 4 5

b: Olen poistanut tuotteita valikoimistamme niiden 
kielteisen vastuullisuusimagon vuoksi 1 2 3 4 5

c: Olen poistanut valikoimistamme tuotteita 
ympäristölainsäädännön tiukentumisen vuoksi 1 2 3 4 5

d: Olen poistanut valikoimistamme tuotteita
niissä olevien vikojen ja/tai puutteellisuuksien
vuoksi 1 2 3 4 5
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5. Asiakkaamme ovat kiinnostuneita ostettavan tuotteen 
(l=täysin erimieltä...5=täysin samaa mieltä)

a: alkuperästä
b: sisältämistä raaka-aineista 
c: asianmukaisesta käyttämisestä 
d: käytönjälkeisestä huolehtimisesta

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5

6. Pystymme antamaan asiakkaalle tarpeeksi tietoa ostettavan tuotteen 
(l=täysin erimieltä...5=täysin samaa mieltä)

a: alkuperästä
b: sisältämistä raaka-aineista 
c: asianmukaisesta käyttämisestä 
d: käytönjälkeisestä huolehtimisesta

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5

7. Asiakas on valmis maksamaan enemmän ympäristöystävällisestä tuotteesta 
(l=täysin erimieltä...5=täysin samaa mieltä)

tällä hetkellä 5 vuoden kuluttua
12345 12345

8. Tuotteen ympäristöystävällisyys on asiakkaalle vaikuttava valintakriteeri 
(l=täysin erimieltä...5=täysin samaa mieltä)

tällä hetkellä 5 vuoden kuluttua
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

9. Yhteiskuntavastuullisella tuotevalikoimalla voi saavuttaa mielestäni 
(l=täysin erimieltä...5=täysin samaa mieltä)

tällä hetkellä 5 vuoden kuluttua
a: imagohyötyä 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

b: taloudellista hyötyä 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

c: kilpailuetua 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

d: asiakasuskollisuutta 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

e: sitoutuneemman henkilökunnan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

f: motivoituneemman henkilökunnan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

g: etua kilpailtaessa osaavasta henkilökunnasta 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

h: yhteistyökumppaneiden lisääntynyttä luottamusta 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
yrityksemme toimintaa kohtaan
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10. Ennestään tuntematon asiakas pyytää teitä toimittamaan tuotteen, jonka tiedetään olevan 
yhteiskuntavastuullisesti arveluttava, mutta täyttää kuitenkin tämän hetken lait ja normit. 
Toimitamme tuotteen hänelle. (l=emme missään tapauksessa...5=erittäin todennäköisesti)

1 2 3 4 5

11. Teille erittäin tärkeä asiakas pyytää teitä toimittamaan tuotteen, jonka tiedetään olevan 
yhteiskuntavastuullisesti arveluttava, mutta täyttää kuitenkin tämän hetken lait ja normit. 
Toimitamme tuotteen hänelle. (l=emme missään tapauksessa...5= erittäin todennäköisesti)

1 2 3 4 5

12. Ennestään tuntematon asiakas pyytää teitä toimittamaan tuotteen, jonka tiedetään olevan 
yhteiskuntavastuullisesti arveluttava, mutta täyttää kuitenkin tämän hetken lait ja normit. 
Asiakas on kertonut teille, että kilpailijanne ovat kieltäytyneet tuotteen toimittamisesta. 
Toimitamme tuotteen hänelle. (l=emme missään tapauksessa...5= erittäin todennäköisesti)

1 2 3 4 5

13. Teille erittäin tärkeä asiakas pyytää teitä toimittamaan tuotteen, jonka tiedetään olevan 
yhteiskuntavastuullisesti arveluttava, mutta täyttää kuitenkin tämän hetken lait ja normit. 
Asiakas on kertonut teille, että kilpailijanne ovat kieltäytyneet tuotteen toimittamisesta. 
Toimitamme tuotteen hänelle. (l=emme missään tapauksessa...5= erittäin todennäköisesti)

1 2 3 4 5

14. Vastuu myynnissä olevan tuotteen vastuullisuudesta on 
(l=täysin erimieltä...5=täysin samaa mieltä)

a: valmistajalla/maahantuojalla 1 2 3 4 5
b: tavarantoimittajalla 1 2 3 4 5
c: kaupalla 1 2 3 4 5

Vastuu siitä, että tuotetta käytetään/tullaan käyttämään asianmukaisesti on

a: valmistajalla/maahantuojalla 
b: tavarantoimittajalla 
c: kaupalla 
d: asiakkaalla

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5

Vastuu siitä, että tuotteesta huolehditaan/tullaan huolehtimaan käytön jälkeen 
asianmukaisesti on

a: valmistajalla/maahantuojalla 
b: tavarantoimittajalla 
c: kaupalla 
d: asiakkaalla

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5
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15. Tavarantoimittajat korostavat markkinoinnissaan seuraavia tuotetta koskevia seikkoja 
(l=täysin erimieltä...5=täysin samaa mieltä)

a: tuotteella on ympäristömerkki

b: tuote on kierrätettävissä

c: tuote on tuotettu ympäristöystävällisesti

d: tuotteella on ympäristövastuullinen valmistaja

e: tuotteella on ympäristösertifioitu valmistaja

f: tuotteella on ympäristöystävällinen imago

g: tuote on valmistettu kotimaassa

h: tuotteen valmistusmaata (jos ulkomainen)

i: minkälaisissa työolosuhteissa 
tuote on valmistettu

j: tuotteen laatua

k: tuotteen hintaa verrattuna kilpaileviin tuotteisiin

1: tuotteesta saatavaa myyntikatetta

m: tuotteen odotettavissa olevaa kysyntää

n: asiakkaiden suunnalta ilmennyttä kiinnostusta 
tuotetta kohtaan

o: tuotteen viimeisteltyä ulkoasua 

p: tuotteen myyntipakkauksen ulkoasu

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5

Suuret kiitokset vaivannäöstänne!

Halutessanne saatte tutkimuksen tulokset käyttöönne lähettämällä sähköpostin osoitteeseen 
iani.pursiainen@student.hse.fi tai soittamalla minulle p.040 540 4492.
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Liite 2

Arvoisa kauppias

Opiskelen Helsingin kauppakorkeakoulussa pääaineenani organisaatiot ja johtaminen. Tällä hetkellä 
minulla on työn alla Pro gradu-tutkielma, jonka aiheena on yrityksien yhteiskuntavastuun 
toteuttaminen. Tarkemmin tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkä verran yhteiskunta- 
vastuulliset seikat vaikuttavat kauppiaiden tuotevalikoima päätöksiin. Vastaamalla seuraavaan 
kyselyyn autatte minua keräämään kattavan ja laadukkaan otoksen, joka takaa mahdollisimman 
luotettavat tutkimustulokset. Tutkimuksen tulokset ovat luonnollisesti kaikkien kyselyyn 
vastanneiden käytössä.

Kohderyhmäksi valitsin juuri Teidät siitä syystä, että olen itse saanut nähdä hyvin läheltä yli 15- 
vuoden ajan, minkälaista kauppiaan arki on. Työskentelen perheeni omistamassa Punavuoren Rauta 
Oy:ssä Helsingissä. Rautakauppa-ala on siis minulle tuttu, mutta kuten varmaan olette itsekin 
huomanneet, uuden oppiminen ei alallamme lopu koskaan. Siksi jäänkin mielenkiinnolla 
odottamaan vastauksianne.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia. Siihen käyttämänne aika ei varmasti mene 
hukkaan, sillä vastaamalla samalla tutustutte aiheeseen, joka koskettaa meitä jokaista. Pyydän Teitä 
palauttamaan täytetyn kyselylomakkeen oheisessa palautuskuoressa 14.3. mennessä. Jos kaipaatte 
lisätietoa kyselyä koskien, älkää epäröikö ottaa yhteyttä.

Jani Pursiainen
Jani.pursiainen@student.hse.fi 
040 540 4492

YHTEISKUNTA VASTUU LYHYESTI

Yhteiskuntavastuu jaetaan perinteisesti kolmeen osaan: Sosiaaliseen vastuuseen, Taloudelliseen 
vastuuseen ja Ympäristövastuuseen.

Sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan yrityksen hyvien toimintatapojen mukaista toimintaa sen 
sidosryhmiä kohtaan. Kaupan-alalla voidaan lyhyesti eritellä esimerkiksi seuraavanlaisia seikkoja, 
vastuu henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta, kuluttajasuoja, tuotteiden turvallisuus ja toimiva 
yhteistyö koko kaupan arvoketjussa

Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan yrityksen vastaamista omistajien tuotto-odotuksiin ja 
osallistumista yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottamiseen. Kaupankäynnin perusajatukseen kuuluu 
tuottaa voittoa tavaravaihdannan myötä. Ilman tätä kannattavuutta yritykset eivät voi toimia 
yhteiskuntavastuullisesti.

Ympäristövastuulla tarkoitetaan yleistä ympäristöstä ja luonnonvaroista huolehtimista. Kaupan- 
alalla ympäristövastuu koskee oman liiketoiminnan ympäristöystävällisyyden lisäksi myös vastuuta 
myytävänä olevien tuotteiden ympäristöystävällisyydestä.
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