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Tutkimusmenetelmänä on käytetty kirjallisuuskatsausta.  Työssä ongelmaa on käsitelty 

yleisellä tasolla, siinä ei ole käsitelty yhtä tiettyä yritystä. Työn tavoitteena on etsiä ja 

koota yhteen tutkimuksia, jotka liittyvät kestävään toimitusketjuun. Lähteinä työssä 

käytetään pääasiassa Scopuksen artikkeleita. 

Tutkittava ilmiö liittyy kestäviin toimitusketjuihin, kestävyyden määritelmään ja siihen 

miten sitä voidaan mitata ja mitä indikaattoreita mittaamisessa käytetään. Työssä pyritään 

selvittämään, mitä kestävä toimitusketju tarkoittaa ja miten sitä voidaan kehittää, mitata 

ja laskea. Toimitusketjuun kuuluu erilaisia sidosryhmiä, kuten toimittajia, valmistajia ja 

asiakkaita. Tarkoituksena on selvittää, kuinka kestävän toimitusketjun suorituskykyä 

voidaan mitata eri indikaattoreiden avulla.  

Tärkein tutkimuskysymys on miten toimitusketjujen kestävyyttä (sustainability) voidaan 

mitata? Ongelmana on se, että kestävän kehityksen ja kestävän toimitusketjun 

kehityskohteita käsitellään usein liian yleisellä tasolla. 

Erilaisia kestävän kehityksen näkökulmia ovat muun muassa taloudellinen, sosiaalinen ja 

ympäristöllinen. Kestävän kehityksen indikaattoreita toimitusketjussa ovat esimerkiksi 

ROI eli sijoitetun pääoman tuotto, energiankulutus tuoteyksikköä kohti ja työhön 

liittyvien sairauksien ja tapaturmien määrä.  

Tutkimuksen tärkeimmät tulokset liittyvät kestävän toimitusketjun indikaattoreihin ja 

tutkimuksiin, joita eri indikaattoreista löytyy. Taulukossa työn lopussa on koottu yhteen 

juuri näitä asioita. Indikaattoreita voidaan käyttää kestävän toimitusketjun 

kehittämisessä. Tuloksia voidaan yleistää aika hyvin, koska työssä ei ole keskitytty 



 

yhteen tiettyyn yritykseen tai toimialaan. Esimerkiksi sijoitetun pääoman tuottoa voidaan 

laskea melkein missä tahansa yrityksessä alasta riippumatta.  
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ABSTRACT 
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A literature review has been used as the research method. In the work, the problem has 

been dealt with at a general level, it has not been dealt with one specific company. The 

aim of this work is to search for and compile research related to a sustainable supply 

chain. Scopus's articles are mainly used as sources in the work. 

The phenomenon under study is related to sustainable supply chains, the definition of 

sustainability and how it can be measured and what indicators are used to measure it. The 

work aims to find out what a sustainable supply chain means and how it can be developed, 

measured and calculated. The supply chain includes various stakeholders, such as 

suppliers, manufacturers and customers. The aim is to find out how the performance of a 

sustainable supply chain can be measured using different indicators. 

The main research question is how to measure the sustainability of supply chains? The 

problem is that the issues of sustainable development and sustainable supply chain 

development are often addressed at too general a level. 

Different perspectives on sustainable development include economic, social and 

environmental. Indicators of sustainable development in the supply chain include, for 

example, ROI, return on investment, energy consumption per product unit and the number 

of work-related illnesses and accidents. 

The main results of the study relate to sustainable supply chain indicators and studies 

found in various indicators. The table at the end of the work summarizes exactly these 

things. Indicators can be used to develop a sustainable supply chain. The results can be 

generalized quite well because the work is not focused on one company or industry. For 

example, return on investment can be calculated in almost any company, regardless of 

the industry. 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 
 

 

 

CSR Corporate Social Responsibility eli yrityksen sosiaalinen vastuu 

CTQ Critical to Quality (DMAIC) 

DMAIC Define, Measure, Analyze, Improve, Control (Lean Six Sigma) 

GSCM Green Supply Chain management eli vihreän toimitusketjun hallinta 

KPI Key Performance Indicators 

QFD Quality Function Deployment (DMAIC) 

ROA Return on Assets eli kokonaispääoman tuottoprosentti 

ROI Return on Investment eli sijoitetun pääoman tuotto 

SSC Sustainable Supply Chain eli kestävä toimitusketju 

SSCM Sustainable Supply Chain management eli Kestävä toimitusketjun 

hallinta/johtaminen 

aletta ei tarvita, mikäli työssä käytetään vain muutamaa merkintää tai lyhenne



 

1 JOHDANTO 

Kestävä kehitys on tärkeä suorituskyvyn ulottuvuus, mikä kannattaa ottaa huomioon 

kestävän toimitusketjun suunnittelussa. Toimitusketjun kilpailuedun kehittämisen takia 

on tärkeää arvioida toimitusketjun suorituskykyä. Useat tutkijat ovat tehneet framework-

rakenteita, jotka sisältävät erilaisia kestävän kehityksen indikaattoreita (esim. Azapagic 

ja Perdan, 2000; Krajnc ja Glavic, 2003; Tan, et al., 2015). 

Tutkittava ilmiö liittyy kestäviin toimitusketjuihin, sustainability-määritelmään ja siihen 

miten sitä voidaan mitata. Toimitusketjuun kuuluu erilaisia sidosryhmiä, kuten 

toimittajia, valmistajia ja asiakkaita. Tarkoituksena on selvittää, kuinka kestävän 

toimitusketjun suorituskykyä voidaan mitata eri indikaattoreiden avulla.  

Erilaisia kestävän kehityksen näkökulmia ovat muun muassa taloudellinen, sosiaalinen ja 

ympäristöllinen. Kestävän kehityksen indikaattoreita toimitusketjussa ovat esimerkiksi 

ROI eli sijoitetun pääoman tuotto, energiankulutus tuoteyksikköä kohti ja työhön 

liittyvien sairauksien ja tapaturmien määrä. 

Työn tärkein tutkimuskysymys on miten toimitusketjujen kestävyyttä (sustainability) 

voidaan mitata? Kirjallisuuskatsauksen lähteet ovat pääasiassa Scopuksesta löytyviä 

artikkeleita. 

Kappaleessa 2 käsitellään kestäviä toimitusketjuja, kestävän toimitusketjun määritelmiä, 

kestävän toimitusketjun mittareita ja kestävän toimitusketjun tunnuslukujen laskemista. 

Kappaleesta 3 löytyy kirjallisuuskatsaus, jossa on koottu yhteen aiheeseen liittyviä 

artikkeleita. Kappaleessa 4 on pohdinta ja johtopäätökset. 

 



 

2 KESTÄVÄT TOIMITUSKETJUT 

2.1 Määritelmät 

2.1.1 Kestävän kehityksen määritelmä 

Yritysten on otettava kestävä kehitys huomioon yhä enemmän toiminnassaan. Kestävyys 

määritellään yleisesti resurssien hyödyntämiseksi ja tarpeiden täyttämiseksi 

vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tavata omat tarpeet. Tämä 

määritelmä voi olla epämääräinen. Ongelmia voi syntyä, kun yritetään soveltaa kestävän 

kehityksen periaatteita käytännössä. (Ahi et al. 2013) 

Aikaisemmat kestävän kehityksen määritelmät keskittyivät yleensä 

ympäristökysymyksiin, mutta myöhemmin mukaan tuli myös taloudellinen ja sosiaalinen 

näkökulma. Tämä määritelmä on aiempaa monimutkaisempi, koska siihen liittyy 

suurempi määrä vuorovaikutuksessa olevia tekijöitä. (Ahi et al. 2013) 

Nykyään keskustellaan paljon kestävän kehityksen merkityksestä ja soveltamisesta 

liiketoiminnassa. Liiketoiminnan kestävyys voidaan määritellä useilla eri tavoilla, yksi 

vaihtoehto on: kestävien (resilience) organisaatioiden luominen integroitujen 

taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöjärjestelmien kautta. (Ahi et al. 2013) 

Liiketoiminnan kestävällä kehityksellä tarkoitetaan organisaatioiden kestävyyttä ajan 

mittaan, kun ne ovat yhteydessä hyviin ympäristö-, talous- ja sosiaalijärjestelmiin, jotta 

ne ovat pystyvät paremmin vastaamaan sisäisiin ja ulkoisiin iskuihin. Useat organisaatiot 

harkitsevat yhä enemmän päätöstensä elinkaarivaikutuksia. (Ahi et al. 2013) 

Yritykset pyrkivät parantamaan ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia tuloksia 

maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa. Kestävän toimitusketjun johtamista (sustainable 

supply chain management) pyritään parantamaan kestävän kehitysten tulosten 

parantamiseksi toimitusketjuissa, mutta maailmanlaajuiset toimitusketjut asettavat 

ainutlaatuisia haasteita. (Koberg et al. 2019) 

Mensahin (2019) mukaan kestävyys tarkoittaa kykyä ylläpitää jotakin kokonaisuutta, 

tulosta tai prosessia ajan mittaan. Se voi tarkoittaa myös taloudellisen, ekologisen ja 

sosiaalisen tilanteen parantamisen ja ylläpitämisen kehityksen järjestelmää. Kestävän 



 

kehityksen voi määritellä myös tehokkaaksi ja tasapuoliseksi resurssien jakamiseksi 

sukupolvien sisällä ja sukupolvien välillä sosioekonomisen toiminnan rajallisen 

ekosysteemin rajoissa. Toisaalta kestävyyden voi nähdä dynaamisena tasapainona ja 

vuorovaikutusprosessina riippuen väestöstä ja sen ympäristön kantokyvystä siten, että 

väestö saavuttaa täyden potentiaalinsa aiheuttamatta peruuttamattomia haitallisia 

vaikutuksia ympäristön kantokyvylle, josta se on riippuvainen. Kestävyys tuo esille 

ihmisen toiminnan ja sen kyvyn tyydyttää ihmisten tarpeita ja toiveita kuluttamatta 

käytössään olevia tuotantoresursseja. Tämä herättää ajatuksia siitä, miten ihmisen tulisi 

viettää taloudellista ja sosiaalista elämäänsä samalla, kun käyttää ekologisista resursseja. 

(Mensah, 2019) 

2.1.2 Toimitusketju 

Toimitusketju on dynaaminen prosessi, joka sisältää jatkuvaa materiaalien, pääomien ja 

tiedon virtaa useiden toiminnallisten alueiden sisällä ja ketjun jäsenten välillä. 

Toimitusketju alkaa yleensä raaka-aineen hankinnasta ja päättyy, kun tuote toimitetaan 

loppukäyttäjälle. (Ahi et al. 2013) 

Bon et al. (2008) mukaan toimitusketju määritellään integroiduksi verkkorakenteeksi, 

jossa ydinyritykset hallitsevat tiedon, materiaalien ja pääoman virtoja toimittajalta, 

valmistajalta, jakelijalta ja jälleenmyyjältä. Toimitusketjun hallinta tarkoittaa keskeisten 

liiketoimintaprosessien integrointia loppukäyttäjästä alkuperäisiin toimittajiin, mikä 

tarjoaa tuotteita, palveluita ja tietoa, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaille ja muille 

sidosryhmille. (Bo et al. 2008) 

Esimerkiksi autoteollisuudella on omat tuotanto- ja kehityslakinsa, jotka muodostavat 

oman toimialarakenteensa. Tämä tarkoittaa sitä, että autoteollisuus muodostaa toimitus-

valmistus-myynti-palvelu toimitusketjun rakenteen uuden tuotannon tutkimuksen ja 

kehityksen, suunnittelun, raaka-ainetoimituksen, komponenttien käsittelyn, 

kokoonpanon, jakelun ja huoltopalvelun avulla. Tässä ketjussa kunkin lenkin lisäarvolla 

on suuri ero. (Bo et al. 2008) 



 

 

Kuva 1. Toimitusketjun hallinta (mukaillen CIPS 2020). 

2.2 Kestävän toimitusketjun mittarit 

2.2.1 Taloudelliset mittarit 

Globalisaatio ja ulkoistaminen monilla toimialoilla on johtanut kilpailuun toimitusketjun 

eri tasoilla olevien yritysten välillä. Yrityksillä on kova paine ylläpitää vahvaa 

taloudellista suorituskykyä, joka on yhteiskunnallisten arvojen mukainen. Jatkuvan 

menestyksen takaamiseksi yritysten on otettava kestävän toimitusketjun periaatteet 

huomioon päätöksenteossa. Tämä sisältää ympäristöllisen ja sosiaalisen kestävyyden 

sisällyttämisen toimitusketjuun. (Wang et al. 2011) 

Taloudellinen näkökulma on keskeinen ulottuvuus toimitusketjun kestävyyden 

arvioinnissa. Yleisimmät taloudelliset indikaattorit ovat: kannattavuus, kustannukset, 

joustavuus, tuottavuus ja laatu. Kannattavuutta voidaan mitata mittareilla, kuten sijoitetun 

pääoman tuotto eli ROI, tuottovarat eli ROA ja nettotulos. (Sopadang et al. 2017) 

Kustannusten indikaattorit voivat keskittyä mikrotason toimintoihin, kuten 

valmistuskustannuksiin, käyttökustannuksiin, kuljetuskustannuksiin, 

työvoimakustannuksiin ja logistiikkakustannuksiin. (Sopadang et al. 2017) 

Joustavuus keskittyy toimitusaikoihin, joka vaikuttaa asiakkaiden tilauspäätöksiin. 

Joustavuuden mittaamiseen voidaan käyttää tuotannon toimitusaikaa, koneen tai työkalun 

asetusaikaa ja varaston kiertoa. Toimitusketjun sisällä on tarvetta joustavuudelle 



 

volyymin ja toimituksen kautta. Nämä kaksi indikaattoria mittaavat kykyä vastata 

kysyntään ja toimitusten vaihteluun. (Sopadang et al. 2017) 

Tuottavuus on panoksen ja tuotoksen vertailua tuotannon sisällä. Sitä voidaan mitata 

työntekijän tuottavaan toimintaan kuluvan ajan ja tuottavaan työhön käytettävissä olevan 

kokonaisajan suhteella. Laadulla voidaan mitata taloudellista suorituskykyä. 

Työllisyysindikaattorit voivat heijastaa pitkän aikavälin kehitystä. (Sopadang et al. 2017) 

Kun rahaa sijoitetaan liiketoimintaan tai muuhun sijoitukseen, Return on Investment 

(ROI) auttaa ymmärtämään, kuinka paljon voittoa tai tappiota sijoitus on tuottanut. 

Sijoitetun pääoman tuotto on yksinkertainen suhdeluku, joka jakaa sijoituksen 

nettovoiton (tai -tappion) sen kustannuksilla. ROI ilmaistaan prosentteina, joka 

mahdollistaa sijoitusvaihtoehtojen tehokkuuden tai kannattavuuden vertailun. (Curry ja 

Birken 2021) 

Sijoitetun pääoman tuotto on suorituskyvyn mittari, jota käytetään investoinnin 

tehokkuuden ja kannattavuuden mittaamiseen tai erilaisten investointien vertailuun. ROI 

pyrkii mittaamaan investoinnista saatua tuottoa suhteessa investoinnin hintaan. ROI:n 

laskemisessa investoinnin vuotuinen tuotto jaetaan investoinnin kustannuksella. Vastaus 

annetaan prosentteina tai suhteena. (Fernando 2007) 

Hongin et al. (2020) mukaan taloudellisia mittareita ovat mm nettovoittomarginaali 

(ROS; Return on sales), bruttokate (GP; Gross profit margin) ja kokonaispääoman 

tuottoprosentti (ROA; Return on assets) arvioi yrityksen kykyä tuottaa voittoa myynnillä 

ja kulujen hallinnalla. ROS kertoo yritykselle, kuinka paljon jokaisesta myynnistä jää 

yritykselle, kun on otettu huomioon henkilöstökulut, myyntikulut, lainan korot, johdon 

kustannukset ja niin edelleen. ROS on nettotulos jaettuna liikevaihdolla. Bruttokate 

osoittaa tuotteen tai palvelun peruskannattavuuden ja se lasketaan bruttovoitolla jaettuna 

liikevaihdolla. ROA näyttää kuinka tehokkaasti yritys käyttää omaisuuttaan voiton 

tuottamiseen. Suurin osa kirjallisuudesta osoittaa, että SCM:llä (Supply Chain 

Management) on positiivinen vaikutus yrityksen suorituskykyyn, kun otetaan huomioon 

nettovoittomarginaali, bruttomarginaali ja kokonaispääoman tuottoprosentti. (Hong et al. 

2020) 

Hongin et al. (2020) mukaan toimitusketjun käytännöt voisivat parantaa kassavirtoja ja 

lyhentää C2C-sykliaikaa, mikä auttaisi vapauttamaan varoja ja käyttöpääomaa 

investoitavaksi muihin tuotteisiin, parempiin prosesseihin, jolloin saadaan parempi 



 

taloudellinen tulos. Kassavirta on keskeinen indikaattori yrityksen taloudellisesta 

kunnosta, siihen vaikuttavat myös kannattavuus ja oma pääoma. C2C sisältää toimituksen 

koko ketjun ja antaa tietyn näkemyksen varaston perusteella. Cash-to-cash mittaa 

toiminnallista suorituskykyä ja se vaikuttaa toimitusketjun käytäntöihin. C2C-sykliaika 

määritellään päivän myyntikannan (DSO; Days sales outstanding) summana, johon 

lisätään inventaariopäivä (DII), josta on vähennetty erääntyneet maksettavat päivät 

(DPO), eli C2C = DSO + DII − DPO. C2C on kriittinen suorituskyvyn mitta, ja se valittiin 

myös mittariksi, jolla on suurin vaikutus toimitusketjun käytäntöihin, koska se osoittaa 

SCM:n suorat taloudelliset hyödyt, kuten yritysten tulojen parantaminen 3-6 prosentilla. 

Tutkimustulokset osoittivat, että C2C:n vähentäminen paransi yrityksen toimintakykyä. 

Aikaisempi tutkimus on löytänyt merkittävän negatiivisen suhteen kannattavuuden ja 

käyttöpääoman hallinnan mittareiden välillä. (Hong et al. 2020)  

2.2.2 Ympäristömittarit  

Lisääntynyt ilmaston lämpeneminen ja teollisuuden saastuminen ovat pakottaneet 

keskittymään kestäviin käytäntöihin. Tällaiset käytännöt voivat tulla YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteista (United Nations Sustainable Development Goals, SDG), jotka 

voivat edistää vihreää ympäristöä joko suoraan tai epäsuorasti. Toimitusketjun 

integraatiolla voidaan saada kaikki sidosryhmät samaan kokonaiskäsitykseen kestävän 

tuotannon varmistamiseksi. (Jermsittiparsert et al. 2019) 

Yritysten täytyy miettiä ympäristön näkökulmaa päätöksenteossa. Ympäristövaikutus 

koostuu resurssien käytöstä, energian käytöstä, päästöistä ja jätteistä. Resurssien käyttöä 

on mitattava koneissa, materiaaleissa, vedessä, ilmassa, maaperässä ja maassa. Resurssien 

tehokas käyttö voi säästää kuluja ja energiaa tuotannossa ja muissa toimitusketjun 

vaiheissa. (Sopadang et al. 2017) 

Energian kulutus ja kasvihuonepäästöt ovat tärkeitä mittareita kuljetuksessa ja 

varastotoiminnassa. Energian käyttö vaikuttaa ympäristöystävällisyyteen ja sitä voidaan 

mitata polttoainetehokkuudella ja energian kulutuksella. Uusiutuvan energian lähteet ovat 

tärkeitä, kun halutaan kehittää toimitusketjun kestävyyttä. Päästöillä ja jätteillä 

tarkoitetaan ilmapäästöjä, hiilidioksidipäästöjä, jäteveden määrää, kiinteän jätteen 

hävittämistä ja myrkyllisten aineiden käyttöä. (Sopadang et al. 2017) 



 

2.2.3 Sosiaaliset mittarit 

Kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus toimitusketjuissa on kasvanut niin 

akateemisissa kuin teollisissakin yhteisöissä (Bubicz et al. 2019). Sosiaalinen näkökulma 

arvioi toimitusketjun henkilöitä. Sosiaalisen näkökulman indikaattoreita ovat mm. 

asiakkaiden tyytyväisyys, työntekijöiden tyytyväisyys, melusaaste, terveys ja 

turvallisuus. Asiakkaiden valituksien määrällä voidaan mitata asiakkaiden tyytyväisyyttä. 

Asiakkaan vasteaika mittaa aikaa tilauksen ja toimituksen välillä. (Sopadang et al. 2017) 

Muita ihmisiin liittyviä indikaattoreita ovat henkilöstön vaihtuvuus, työntekijän 

koulutuskulut ja työn tuottavuus. Melusaasteella on sosiaalinen vaikutus, joka vaikuttaa 

työntekijöiden ja ympäristön terveyteen ja turvallisuuteen. (Sopadang et al. 2017) 

Sosiaalisesti kestävän toimitusketjun toimittajat maksavat reiluja palkkoja, antavat 

järkeviä työtunteja ja suunnittelevat työn tehokkaasti stressin vähentämiseksi. Sosiaalisen 

toimitusketjun hallintajärjestelmiin kuuluvat OHSAS18001 (Occupational Health and 

Safety Assessment Series, kansainvälinen standardi työterveys- ja 

turvallisuusjohtamisjärjestelmille) ja SA8000 (kansainvälinen sertifiointistandardi, joka 

auttaa yritystä kehittämään, ylläpitämään sekä noudattamaan yhteiskunnallisesti 

hyväksyttäviä menettelytapoja työpaikalla). Esimerkiksi GlaxoSmithKline on ottanut 

käyttöönsä terveys- ja hyvinvointiohjelman työntekijöille, ohjelma tarjoaa koulutusta 

ruokavalioon ja ravitsemukseen liittyen sekä stressin vähentämisohjelman. (Marshall et 

al. 2015) 



 

2.2.4 Yhteenveto eri näkökulmista 

 

Kuva 2. Kestävän toimitusketjun näkökulmat (mukaillen Kim et al. 2014). 

Kestävän toimitusketjun arvioimiseksi on tärkeää tarkastella kolmea ulottuvuutta: 

taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista (Narimissa et al. 2020). Kestävän 

toimitusketjun taloudellisia indikaattoreita ovat mm. kannattavuus, kustannukset, 

joustavuus, tuottavuus ja laatu. Ympäristön indikaattoreita ovat esim. energian kulutus, 

resurssien käyttö, päästöt ja jätteet. Sosiaalisen näkökulman indikaattoreita ovat mm. 

työntekijöiden tyytyväisyys, asiakkaiden tyytyväisyys, terveys, turvallisuus ja 

melusaaste. Näitä indikaattoreita voidaan käyttää kestävän toimitusketjun suorituskyvyn 

mittaamiseen. (Sopadang et al. 2017)  



 

 

Kuva 3. Kestävän toimitusketjun indikaattoreita (mukaillen Sopadang et al. 2017). 

2.3 Kestävän toimitusketjun sidosryhmät 

Sidosryhmien paine ja sustainable supply chain management (SSCM) eli kestävä 

toimitusketjun hallinta/johtaminen vaikuttavat molemmat organisaation kestävään 

kehitykseen. Näin ollen toimitusketjun johtajat kokevat SSCM:stä muita etuja kuin vain 

pelkän maineen parantamisen. (Wolf 2014) 

Sidosryhmillä on tärkeä rooli kestävän toimitusketjun toiminnoissa. Toimitusketjun 

sidosryhmiä ovat toimittajat, työntekijät, yhteisö ja asiakkaat. Kuvissa 4–6 näytetään 

kestävän toimitusketjun indikaattoreita eri sidosryhmissä. (Sopadang et al. 2017) 



 

 

Kuva 4. Toimittajien kestävyyden indikaattoreita (mukaillen Sopadang et al. 

2017). 



 

 

Kuva 5. Yhteisön ja asiakkaiden kestävyyden indikaattoreita (mukaillen Sopadang et al. 

2017). 

 

 



 

 

Kuva 6. Valmistajan kestävyyden indikaattoreita (mukaillen Sopadang et al. 2017). 

Toimittajat keskittyvät kustannuksiin ja luotettavuuteen, koska toimittajien on saatava 

tilaukset ajallaan valmistajalle. Kuljetuksessa toimittajien pitää myös harkita energian 

käyttöä ja päästöjä. Valmistajille tärkeitä indikaattoreita ovat tuottavuus, kustannukset, 

toimitusten täsmällisyys ja tuottavuus. Ympäristön indikaattorit koostuvat energian 

kulutuksesta, resurssien käytöstä, päästöistä ja jätteen minimoinnista. Sosiaalinen 

näkökulma keskittyy työntekijöiden tyytyväisyyteen, terveyteen ja turvallisuuteen sekä 

asiakkaan tyytyväisyyteen. Työolosuhteet ovat tärkeää, koska se vaikuttaa työntekijöiden 

terveyteen ja turvallisuuteen. Asiakastyytyväisyyttä voidaan mitata asiakaspalautteen tai 

valitusten määrän avulla. (Sopadang et al. 2017) 

Yhteistyö sidosryhmien kanssa kestävään toimitusketjuun (SC) pyrkiessä on merkittävä 

haaste. Vaikka useimmat kestävän toimitusketjun hallintaa (SSCM) koskevat tutkimukset 

pitävät sidosryhmien hallintaa tarpeellisena, kestävän toimitusketjun hallintaa vastaavista 



 

sidosryhmien hallintakäytännöistä tiedetään vain vähän. Sidosryhmäjohtaminen yhdistää 

erilaisia käytäntöjä keskustellakseen sidosryhmien huolenaiheista, käsitelläkseen niitä ja 

arvioidakseen prosessia kestävän toimitusketjun ulkoisella ja sisäisellä tasolla. Analyysin 

tulokset osoittavat, että vaikka kaksisuuntaista viestintää sidosryhmien kanssa voidaan 

pitää sidosryhmien hallinnan ytimenä, tietty halukkuus oppia ja muuttaa kestävän 

toimitusketjun suunnittelua on edellytys todelliselle sidosryhmien hallintaan 

suuntautumiselle kestävän toimitusketjun hallinnassa. Lisäksi yhteyksien kehittäminen ja 

paikallinen ankkurointi ovat käytäntöjä, joita käytetään lisäämään legitiimiyttä ulkoisella 

tasolla. (Siems et al. 2021) 

2.4 Kestävän kehityksen tunnuslukujen laskeminen 

2.4.1 Valmistajan tunnuslukujen laskeminen ja valmistusprosessin kehittäminen 

Tässä osiossa käydään läpi kestävän kehityksen tunnuslukujen laskemista. Yrityksen 

kannattaa miettiä kolmea toimitusketjun sidosryhmää: toimittajia, valmistajia, ja 

asiakkaita. Tunnuslukujen seuraaminen auttaa toimitusketjun sidosryhmiä parantamaan 

prosessejaan vähentämällä kustannuksia ja lisäämällä arvoa. 

Taulukko 1. Valmistajan tunnuslukujen laskeminen (mukaillen Sopadang et al. 2017) 

 

Yuanin et al. (2012) mukaan valmistusprosessin kestävyyden parantaminen voidaan jakaa 

kolmeen osa-alueeseen: teknologia, energian käyttö ja materiaalin käyttö. Kaavamainen 

rakennejärjestelmän lähestymistapa on esitetty kuvassa 7.  

Valmistajan indikaattorit

Näkökulma Mittari Indikaattori Kaava, esimerkkinä käytetty sokerin valmistusta

Taloudellinen Kannattavuus Nettotulot Nettovoittomarginaali

Kustannukset Valmistuskustannukset (Valmistuskustannus yksikkötä kohti/ kokonaishinta yksikköä kohti) *100

Ajantasaisuus Toimituksen täsmällisyys (Ajallaan tulleiden toimitusten määrä/ tilausten kokonaismäärä) *100

Tuottavuus Tuottavuus (Työntekijän tehokas työaika *100)/ käytettävissä oleva työaika

Ympäristö Energian käyttö Energian käyttö (Etanolin käyttö tuotannossa *100)/ syntyneen etanolin kokonaismäärä

Resurssien käyttö Veden kulutus (Tuotantoon käytettävän veden määrä *100)/ veden kokonaismäärä

Sähkön kulutus (Tuotantoon käytettävän sähkön määrä)/ tuotetun sähkön kokonaismäärä

Päästöt ja jätteet Ilmapäästöt Energian input*100 (polttoaineet)/ energian output (sähkö)

Jätteiden minimointi (lajitellun jätteen määrä/ tonni jalostettua ruokoa vuodessa) * 100

Sosiaalinen Asiakkaiden tyytyväisyys Asiakasvalitusten määrä (Valitusten määrä *100)/ tilausten määrä

Terveys ja turvallisuus Työtapaturmat ja sairastumiset Työhön liittyvien tapaturmien ja sairastumisten suhde

Työntekijöiden tyytyväisyys Työntekijöiden vaihtuvuus Vuotuinen työntekijöiden vaihtuvuus

Työntekijöiden koulutus Prosenttiosuus koulutusta vuodessa



 

Kuva 7. Kestävä tuotantojärjestelmän kehittäminen (mukaillen Yuan et al. 2012). 

2.4.2 Toimittajien tunnuslukujen laskeminen 

Tässä osiossa käydään läpi toimittajien tunnuslukujen laskemista. Tunnuslukujen 

seuraaminen auttaa toimitusketjun sidosryhmiä parantamaan prosessejaan vähentämällä 

kustannuksia ja lisäämällä arvoa. 

Taulukko 2. Toimittajien tunnuslukujen laskeminen (mukaillen Sopadang et al. 2017). 

 

Tuotteiden valmistuksessa yritykset eivät kiinnitä huomiota vain taloudellisiin ja 

sosiaalisiin näkökohtiin, vaan myös ympäristönäkökohtiin, jotta yritykset voivat edistää 

kestävän kehityksen saavuttamista. Yritys ei ole vastuussa vain tuotantoprosessin 

kestävyydestä, vaan sen on myös otettava huomioon kestävän kehityksen käsite 

toimittajia valittaessa. (Rahmadani et al. 2021) 

Toimittajien indikaattorit, esimerkkinä käytetty sokerin valmistusta

Näkökulma Mittari Indikaattori Kaava, esimerkkinä käytetty sokerin valmistusta

Taloudellinen Kustannukset Toimituksen kustannus (Toimituskustannus yksikköä kohti/ Kokonaishinta yksikköä kohti) *100

Ajantasaisuus Toimituksen täsmällisyys (Ajoissa tulleiden toimitusten määrä/ tilausten määrä) *100

Laatu Tuotteen laatu Markkinaosuus kaupallisesta ruokosokerista

Ympäristö Energian kulutus Energian kulutus Polttoaineen kulutus

Päästöt ja jätteet CO2 päästöt Polttoaineen kulutus x polttoainepäästöjen muuntokerroin

Sosiaalinen Asiakkaiden tyytyväisyys Asiakkaiden valitukset (Valituksien määrä valmistajalta *100)/ tilausten määrä



 

2.5 Kestävän toimitusketjun johtaminen 

Kestävän kehityksen tarkoituksena on muodostaa ohjelma ihmisen toiminnalle, joka 

perustuu ihmisen vastuuseen ympäristöstä. Kun otetaan huomioon kestävän kehityksen 

monimutkaisuus toimitusketjussa, siinä otetaan huomioon muutakin kuin taloudellisia 

suorituskyvyn mittareita, kuten kustannukset, tehokkuus ja joustavuus. Kestävässä 

kehityksessä on otettava huomioon myös ympäristöllinen ja sosiaalinen näkökulma, joka 

tukee nykyistä ja tulevaa sukupolvea lisäämällä kestävän toimitusketjun hallinnan 

läpinäkyvyyttä moraalisella, ekonomisella, laillisella ja teknisillä suorituskyvyn 

ominaisuuksilla. Kestävän toimitusketjun hallinnassa (SSCM) keskitytään johdon 

päätöksiin, jotka liittyvät taloudellisiin ja ei-taloudellisiin ongelmiin toimitusketjussa. 

Lisäksi SSCM yhdistää nimenomaisesti sosiaaliset ja ympäristölliset näkökulmat ja 

taloudelliset näkökohdat kolminkertaiseksi tulokseksi (TBL, Triple Bottom Line) ja 

sisältää sekä eteen- että taaksepäin toimitusketjut. (Zimon et al. 2019) 

Kestävän kehityksen strategian suunnittelussa on tärkeää tunnistaa ja sisällyttää linkkejä 

toimitusketjussa. Yritykset paikallisen yrityksen ulkopuolella ovat vastuussa 80 % koko 

toimitusketjun päästöistä. Juuri näiden päästöjen vuoksi ympäristöllistä suorituskykyä ei 

voida enää riittävästi käsitellä yhden yrityksen tasolla. Tämän takia on välttämätöntä, että 

toimitusketjun yrityksillä yhtenäinen lähestymistapa. Yritysten yhteiskuntavastuun 

(CSR, Corporate Social Responsibility) toteuttaminen toimitusketjuissa näyttää myös 

olevan tärkeää. Yritysten yhteiskuntavastuu koskee talouteen, yhteiskuntaan ja arvoihin 

liittyviä kysymyksiä sekä ympäristöä. Tässä mielessä yritysten yhteiskuntavastuuseen 

kuuluvat eri sidosryhmien, kuluttajien, paikallisyhteisöjen ja ympäristön edut. 

Vapaaehtoiset yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat aloitteet voivat lisätä yritysten 

houkuttelevuutta ja uskottavuutta, mikä tekee aloitteista erittäin houkuttelevia hyvien 

käytäntöjen omaavien yritysten keskuudessa. Ajatuksena on parantaa liiketoimintaa, 

tehdä vapaaehtoisia sitoumuksia paikalliselle yhteisölle, ympäristölle ja vähentää 

negatiivisten ilmiöiden esiintymistä. (Zimon et al. 2019) 

Dubeyn et al. (2017) mukaan Walmartissa yli 90 % sen toimintaan liittyvistä 

kokonaispäästöistä ovat sen toimitusketjusta. Yli 20 % maailman 

kasvihuonekaasupäästöistä syntyy noin 2500 suurimmasta globaalista yrityksestä, ja 

niiden toimitusketjut ovat vastuussa suurimmasta osasta päästöistä, jotka aiheutuvat 

yritysten toiminnasta. Globalisaation seurauksena tavaroiden ja palveluiden 



 

jakelukanavista on tullut tosi monimutkaisia. Sosioekonomiset olosuhteet ovat merkittävä 

toimitusketjuverkkojen menestystekijä. Tämä on johtanut yritysten väliseen kilpailuun, 

joka perustuu kestävään kehitykseen suuntautuneisiin innovaatioihin. Kirjallisuudessa on 

tutkittu myös turvallisuuden merkitystä, monimuotoisuutta, omaa pääomaa ja muita 

sosiaalisia ja taloudellisia kysymyksiä toimitusketjussa. (Dubey et al. 2017) 

Kestävä toimitusketjun johtaminen voidaan ymmärtää toimitusketjun johtamisena, joka 

keskittyy ympäristön, taloudellisen ja sosiaalisen vakauden säilyttämiseen pitkän 

aikavälin kestävän kasvun takaamiseksi. Kestävän toimitusketjun johtamisen osa-alueita 

ovat mm. vihreä varastointi, strateginen yhteistyö toimittajien kanssa, ympäristönsuojelu, 

jatkuva parantaminen, tietotekniikan mahdollistaminen, logistiikan optimointi, sisäinen 

paine (työntekijöiden vaatimukset), institutionaaliset paineet (esimerkiksi hallituksen 

lait), sosiaaliset arvot ja etiikka, yrityksen strategia ja sitoutuminen, taloudellinen vakaus 

ja vihreä tuotteen suunnittelu. (Dubey et al. 2017) 

2.5.1 Vihreä varastointi 

Varastointi aiheuttaa suuren osan pakkausjätteestä toimitusketjussa. 

Uudelleenkäytettävien säiliöiden käyttö voi vähentää kustannuksia ja jätettä. 

Varastoinnissa kannattaa maksimoida tilan hyödyntäminen, minimoida varasto ja 

hakukustannukset, ja minimoida energian käyttö. Nämä ovat tärkeimmät tavoitteet, jotka 

pitää ottaa huomioon varastoinnissa (Dubey et al. 2017). Varastointijärjestelmällä on 

suuri merkitys kestävän kehityksen kannalta (Harris et al. 2011). 

2.5.2 Strateginen yhteistyö toimittajien kanssa 

Yhteistyö mahdollistaa innovatiivisen teknologian käytön paikallisille ja alemman tason 

toimittajille toimitusketjussa. Kestävän kehityksen yhteistyön tutkimukset ovat 

pääasiassa keskittyneet suorituskyvyn mittaukseen (Dubey et al. 2017). Yhteistyön 

suunnittelu, ennustaminen ja täydennysjärjestelmät auttavat organisaatioita pääsemään 

yli myös taloudellisista esteistä, joka johtaa menestyksekkääseen saavuttamiseen 

toimitusketjun kestävyyden kannalta (Attaran et al. 2007). Toimittajien yhteistyö 

ympäristöasioissa voi parantaa paikallisen yrityksen suorituskykyä. Tämän takia 

strateginen toimittajien yhteistyö on tärkeää menestyksekkään kestävän toimitusketjun 

johtamiselle (Dubey et al. 2017).  



 

2.5.3  Ympäristönsuojelu 

Monet artikkelit selittävät tarvetta ympäristöystävällisille prosesseille, teknologioille, 

tuotteille, energiatehokkaille systeemeille ja suojelutekniikoille. Ympäristöstrategialla on 

suora vaikutus yrityksen toimitusketjuun ja kilpailukykyyn (Dubey et al. 2017). 

Ympäristönsuojelun tekniikoita ovat mm. kysynnän parempi ennustaminen, sijoittaminen 

hiilipäästöjä vähentävään teknologiaan, energiatehokkuuden parantaminen ja ekologinen 

suunnittelu (Ji et al. 2014). Ympäristönsuojelu on tärkeä osa-alue kestävän toimitusketjun 

johtamisessa (Dubey et al. 2017). 

2.5.4 Jatkuva parantaminen 

Dubey et al. (2017) mukaan auditointi, arviointi ja standardointi ovat tärkeimpiä jatkuvan 

parantamisen työkaluja, jotka auttavat yrityksiä mittaamaan suorituskykyä ja jatkuvasti 

parantamaan yrityksen kestävää kehitystä. Auditointi ja standardointi auttavat 

organisaatioita vertailemaan käytäntöjään maailman parhaiden yritysten kanssa 

(Grosvold et al. 2014). 

2.5.5 Tietotekniikan mahdollistaminen 

Kestävän ja ympäristöystävällisen teknologian käyttö on nykyään entistä 

merkittävämmässä roolissa (Gunasekaran and Ngai, 2004). Kestävät ja ekologiset 

teknologiat ovat uudelleen konfiguroitavia, kierrätettäviä ja puhtaampia teknologioita, 

jotka eivät vahingoita yhteiskuntia ja luontoa (Dubey et al. 2017).  

2.5.6 Logistiikan optimointi 

Logistiikan optimointi tarkoittaa nopeuden, reitin, kuorman, vaihtoehtoisten 

polttoaineiden käytön, käänteisen logistiikan, logistiikan yhteistyön jne. optimointia, joka 

vaikuttaa merkittävästi yrityksen kannattavuuteen ja kasvihuonepäästöjen hallintaan 

(Dubey et al. 2017). Bain ja Sarkisin (2010) mukaan logistiikan optimoinnin 

sisällyttämiseen olisi tehtävä enemmän tutkimusta kestävän toimitusketjun 

ymmärtämiseksi. 

2.5.7 Sisäiset paineet 

Sisäisillä paineilla tarkoitetaan painetta ja vaatimuksia, joita tulee organisaation 

työntekijöiltä (Dubey et al. 2017). Työntekijöiden lojaalisuus vaikuttaa merkittävästi 



 

kestävän kehityksen aloitteiden menestymiseen (Longoni et al. 2014). Työntekijöiden 

lojaalisuuteen vaikuttaa eniten hyvien työolosuhteiden takaaminen sekä työntekijöiden 

terveys ja hyvinvointi (Dubey et al. 2017). 

2.5.8 Institutionaaliset paineet 

Institutionaalisilla paineilla tarkoitetaan esimerkiksi hallituksen lakien ja määräysten 

vaikutusta yrityksen toimintaan (Kauppi 2013). Institutionaalisella paineella on tärkeä 

merkitys kestävän toimitusketjun johtamisen kannalta (Dubey et al. 2017).  

2.5.9 Sosiaaliset arvot ja etiikka 

Vahva liiketoimintaetiikka on olennainen tekijä kestävän kehityksen aloitteiden 

onnistumisen kannalta (Dubey et al. 2017). Beamon (2005) mukaan etiikalla on 

merkittävä rooli ympäristötietoisen toimitusketjun suunnittelussa ja kehittämisessä. 

2.5.10 Yrityksen strategia ja sitoutuminen 

Selkeä strategiatason politiikka on tärkeä kestävän kehityksen käyttöönoton ja 

toteutuksen kannalta organisaatiossa (Law ja Gunasekaran 2012). Yrityksen strategiaa ja 

sitoutumista on pidettävä tärkeänä SSCM:n osa-alueena (Dubey et al. 2017). 

2.5.11 Taloudellinen vakaus 

Kestävän toimitusketjun johtamisen käytännöt auttavat lyhentämään toimituksen putkea, 

rakentamaan ketterän toimituskanavan, alentamaan toimittajien hallinnan kustannuksia, 

toimitusketjua reagoimaan nopeasti markkinoiden muutoksiin ja vähentämään jätteitä 

(Xia ja Li-Ping Tang 2011). Taloudellinen vakaus on tärkeä kestävän toimitusketjun 

johtamisen osa-alue (Dubey et al. 2017). 

2.5.12 Vihreä tuotteen suunnittelu 

Graedelin et al. (1995) mukaan vihreä tuotteen suunnittelu on yksi isoimmista 

keskittymisen alueista monissa kaikista menestyneimmissä organisaatioissa. Finsterin et 

al. (2001) mukaan jotkut organisaatiot ovat havainneet, että vihreä tuotteen suunnittelu 

vaikuttaa positiivisesti liiketoiminnan tulokseen. 



 

3 YHTEENVETO KIRJALLISUUSKATSAUKSESTA 

Etsin Scopuksesta artikkeleita kestävän toimitusketjun eri näkökulmista. Pyrin löytämään 

lähteitä kaikille eri kestävyyden indikaattoreille. Esimerkiksi sijoitetun pääoman tuoton 

kohdalla käytin hakusanoja ”Sustainable supply chain” AND ”Return on investments”. 

Tähän tyyliin kävin läpi kaikki kestävyyden indikaattorit ja luin niistä tiivistelmät. Alla 

taulukko, jossa on koottu lähteitä yhteen ja luokiteltu eri kestävyyden näkökulmien 

mukaan. Kaikki lähteet ovat melko uusia, 2014 vuodesta lähtien. Käytin Scopuksessa 

lajitteluperusteena joko uusin ensin tai merkityksellisyys (relevance). Artikkeleita löytyi 

n. 1300. Valitsin lopulliset taulukon artikkelit sen perusteella, miten hyvin niissä 

selitettiin kestävän kehityksen indikaattoreita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 3, Kirjallisuuskatsauksen perusteella löydetyt artikkelit kestävän 

toimitusketjun indikaattoreista. 



 

 

Taulukossa toimitusketjun näkökulmat on jaettu talouteen, ympäristöön ja sosiaaliseen. 

Talouden indikaattoreita on neljätoista. Ympäristön indikaattoreita on kahdeksan. 

Sosiaalisia indikaattoreita on seitsemän. Artikkeleita on yhteensä kolmetoista. Taulukon 

perusteella eniten tietoa löytyi jätteiden minimoinnista ja kasvihuonepäästöistä. 

Kirjallisuus on painottunut selkeästi ympäristön näkökulmaan. Vähiten tietoa löytyi 

sosiaalisesta näkökulmasta. Taloudellisesta näkökulmasta valmistuskustannuksista ja 

varastointikustannuksista löytyi eniten tietoa. Ilmaston lämpeneminen oli yleinen teema 

useassa artikkelissa. Vähiten tietoa löytyi kestävän toimitusketjun sosiaalisesta 

näkökulmasta. Sosiaalista näkökulmaa käsittelevät artikkelit eivät sisältäneet tietoa 

ympäristön ja talouden näkökulmasta. Monet artikkelit käsittelivät molempia 

taloudellisia ja ympäristöllisiä indikaattoreita. Oikea aikaista toimitusajoista ja 
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Nettotulo x x
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Resurssien käyttö tuoteyksikköä kohti x x
Jätteiden minimointi x x x x x x
Ilmastopäästöt x
Veden saastutus x
Kiinteä jäte x
Kasvihuonekaasupäästöt x x x x x x x
Työtapaturmat ja sairastumiset x
Työolosuhteet x
Melusaaste x
Työntekijöiden vaihtuvuus

Työntekijöiden koulutuskustannukset x
Työn tuottavuus x
Asiakkaiden valitusten määrä x
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työntekijöiden vaihtuvuudesta löytyi vähiten tietoa. Artikkelit ovat melko uusia, vanhin 

on vuodelta 2014 ja uusin on vuodelta 2021. 

 



 

4 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn tavoitteena oli selvittää, miten toimitusketjun kestävyyttä mitataan. Tähän 

kysymykseen sain selkeän vastauksen ja se havainnollistetaan hyvin luvun 3 taulukossa. 

Taloudellisia mittareita ovat return on investment eli sijoitetun pääoman tuotto, nettulo, 

valmistuskustannukset, kuljetuskustannukset, varastointikustannukset, 

työvoimakustannukset, logistiikkakustannukset, tuotannon toimitusjakson aika, oikea-

aikaisten toimitusten prosenttiosuus, valmistuksen läpimenoaika, varaston kiertonopeus, 

tuottavuus ja tuotteiden laatu. Ympäristön mittareita ovat energiankulutus tuoteyksikköä 

kohti, uusiutuvan energian käyttö, resurssien käyttö tuoteyksikköä kohti, jätteiden 

minimointi, ilmastopäästöt, veden saastutus, kiinteä jäte ja kasvihuonepäästöt. Sosiaalisia 

mittareita ovat työtapaturmat, sairastumiset, työolosuhteet, melusaaste, työntekijöiden 

vaihtuvuus, työntekijöiden koulutuskustannukset, työn tuottavuus ja asiakkaiden 

valitusten määrä. 

Ennen työn tekemistä minulla ei ollut juurikaan mielipiteitä kestävästä toimitusketjusta. 

Työn alussa käytiin läpi määritelmiä, miten toimitusketju ja sen kestävyys määritellään. 

Kestävä toimitusketju voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen taloudelliseen, 

ympäristölliseen ja sosiaaliseen. Tämän jälkeen kerrotaan eri näkökulmista lisää ja 

pohditaan, miten eri osa-alueita pystytään mittaamaan. Kestävää toimitusketjua käydään 

läpi myös eri sidosryhmien näkökulmasta. Kirjoitin kappaleen myös kestävän 

toimitusketjun hallinnasta/johtamisesta. 

Kestävän kehityksen indikaattoreiden laskuesimerkkejä löytyy luvusta 2.4. Luvusta 3 

löytyy kirjallisuuskatsaus kestävän toimitusketjun indikaattoreista. Taulukkoon on 

kerätty kestävän toimitusketjun lähteitä ja ne on luokiteltu indikaattoreiden mukaan. 

Eniten tietoa löytyi kasvihuonepäästöistä ja jätteiden minimoinnista. 

Työssä en keskittynyt yhteen yritykseen. Jatkotutkimuksessa voisi ottaa yhden yrityksen 

esimerkiksi ja soveltaa periaatteita yrityksen toimintoihin. Opinnäytetyötä rajoitti se, että 

asioita käsiteltiin vain yleisellä tasolla. 

Suurin osa lähteistä on Scopuksesta ja niiden pitäisi olla luotettavia, koska ne on 

vertaisarvioituja ja Scopus on suosittu tietokanta. Lähteitä on yhteensä 46, sen pitäisi 

lisätä tämän kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta. Kirjallisuuskatsauksessa käytin 



 

muutamaa lähdettä tosi usein, katsaus perustui ehkä liikaa niihin lähteisiin. 

Jatkotutkimuksessa voitaisiin perehtyä johonkin yhteen yritykseen ja pohtia vain sen 

yrityksen kestävää toimitusketjua. Tämä rajaisi aihetta enemmän ja yrityksen 

toimintoihin pääsisi keskittymään syvemmin. Toisaalta jatkotutkimuksessa voitaisiin 

ottaa käsittelyyn esimerkiksi pelkästään ympäristön näkökulma.  

 



 

LÄHDELUETTELO  

Ahi, P., Searcy, C. A comparative literature analysis of definitions for green and 

sustainable supply chain management (2013) Journal of Cleaner Production, 52, pp. 

329-341.  

Ahmadini, A.A.H., Modibbo, U.M., Shaikh, A.A., Ali, I. Multi-objective optimization 

modelling of sustainable green supply chain in inventory and production management 

(2021) Alexandria Engineering Journal, 60 (6), pp. 5129-5146.  

Aoki-Suzuki, C., Dente, S.M.R., Tanaka, D., Kayo, C., Murakami, S., Fujii, C., Tahara, 

K., Hashimoto, S. Total environmental impacts of Japanese material production (2021) 

Journal of Industrial Ecology, 25 (6), pp. 1474-1485.  

Attaran, M., Attaran, S., 2007. Collaborative supply chain management: the most 

promising practice for building efficient and sustainable supply chains. Bus. Process 

Manag. J. 13 (3), 390e404.  

Bai, C., Sarkis, J., 2010. Greener supplier development: analytical evaluation using 

rough set theory. J. Clean. Prod. 17 (2), 255e264. 

Beamon, B.M., 2005. Environmental and sustainability ethics in supply chain 

management. Sci. Eng. Ethics 11 (2), 221e234. 

Birken, E, Curry, B. Understanding Return On Investment (ROI) (2021). Saatavilla: 

https://www.forbes.com/advisor/investing/roi-return-on-investment/. Päivitetty 

14.4.2021. Luettu 27.03.2022. www – dokumentti. 

Bo, Y., Lei, W. Supply chain management and clusters - A case study on guangdong 

automobile clusters (2008) 2008 International Seminar on Business and Information 

Management, ISBIM 2008, 1, art. no. 

Bubicz, M.E., Barbosa-Póvoa, A.P.F.D., Carvalho, A. Incorporating social aspects in 

sustainable supply chains: Trends and future directions (2019) Journal of Cleaner 

Production, 237, art. no. 117500.  



 

CIPS (2020) What is a Supply Chain. Saatavilla: 

https://www.cips.org/knowledge/procurement-topics-and-skills/supply-chain-

management/what-is-a-supply-chain/. Luettu 27.03.2022. www – dokumentti. 

Ding, H., Zhao, Q., An, Z., Tang, O. Collaborative mechanism of a sustainable supply 

chain with environmental constraints and carbon caps (2016) International Journal of 

Production Economics, 181, pp. 191-207.  

Dubey, R., Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., Childe, S.J., Shibin, K.T., Wamba, S.F. 

Sustainable supply chain management: framework and further research directions 

(2017) Journal of Cleaner Production, 142, pp. 1119-1130.  

Fernando, J. Return on Investment (ROI) (2007). Saatavilla: 

https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp. Päivitetty 30.1.2022. 

Luettu 2022/3/1. www – dokumentti. 

Finster, M., Eagan, P., Hussey, D., 2001. Linking industrial ecology with business 

strategy: creating value for green product design. J. Ind. Ecol. 5 (3), 107-125. 

Glöser-Chahoud, S., Huster, S., Rosenberg, S., Baazouzi, S., Kiemel, S., Singh, S., 

Schneider, C., Weeber, M., Miehe, R., Schultmann, F. Industrial disassembling as a key 

enabler of circular economy solutions for obsolete electric vehicle battery systems 

(2021) Resources, Conservation and Recycling, 174, art. no. 105735.  

Graedel, T.E., Comrie, P.R., Sekutowski, J.C., 1995. Green product design. AT&T 

Tech. J. 74 (6), 17e25.  

Grosvold, J., Hoejmose, S., Roehrich, J., 2014. Squaring the circle: management, 

measurement and performance of sustainability in supply chains. Supply Chain Manag. 

Int. J. 19 (3), 6e6.  

Harris, I., Naim, M., Palmer, A., Potter, A., Mumford, C. Assessing the impact of cost 

optimization based on infrastructure modelling on CO2 emissions (2011) International 

Journal of Production Economics, 131 (1), pp. 313-321.  



 

Hong, S.-J., Najmi, H. The relationships between supply chain capability and 

shareholder value using financial performance indicators (2020) Sustainability 

(Switzerland), 12 (8), art. no. 3130, p. 3130.  

Hussain, M., Awasthi, A., Tiwari, M.K. Interpretive structural modeling-analytic 

network process integrated framework for evaluating sustainable supply chain 

management alternatives (2016) Applied Mathematical Modelling, 40 (5-6), pp. 3671-

3687.  

Jermsittiparsert, K., Pintobtang, P., Jumnianpol, S. Ensuring green environment through 

sustainable development goals in Thailand: Mediating role of supply chain integration 

(2019) International Journal of Supply Chain Management, 8 (5), pp. 635-646.  

Kauppi, K., 2013. Extending the use of institutional theory in operations and supply 

chain management research: review and research suggestions. Int. J. Oper. Prod. 

Manag. 33 (10), 1318e1345.  

Khara, B., Dey, J.K., Mondal, S.K. Sustainable recycling in an imperfect production 

system with acceptance quality level dependent development cost and demand (2020) 

Computers and Industrial Engineering, 142, art. no. 106300, .  

Kim, K., Jeong, B., Jung, H. Supply chain surplus: Comparing conventional and 

sustainable supply chains (2014) Flexible Services and Manufacturing Journal, 26 (1-2), 

pp. 5-23.  

Koberg, E., Longoni, A. A systematic review of sustainable supply chain management 

in global supply chains (2019) Journal of Cleaner Production, 207, pp. 1084-1098.  

Law, K.M., Gunasekaran, A., 2012. Sustainability development in high-tech 

manufacturing firms in Hong Kong: motivators and readiness. Int. J. Prod. Econ. 137 

(1), 116e125. 

Lintula, R. Lean Six Sigma on prosessien systemaattista ja tuloshakuista kehittämistä 

(2015). Saatavilla: https://www.aaltopro.fi/aalto-leaders-insight/2015/lean-six-sigma-

on-prosessien-systemaattista-ja-tuloshakuista-kehittamista-osa-1. Päivitetty 18.05.2015. 

Luettu 21.04.2022. www – dokumentti. 



 

Marshall, D., McCarthy, L., Heavey, C., McGrath, P. Environmental and social supply 

chain management sustainability practices: Construct development and measurement 

(2015) Production Planning and Control, 26 (8), pp. 673-690.  

Mensah, J. Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and 

implications for human action: Literature review (2019) Cogent Social Sciences, 5 (1), 

art. no. 1653531. 

Munny, A.A., Ali, S.M., Kabir, G., Moktadir, M.A., Rahman, T., Mahtab, Z. Enablers 

of social sustainability in the supply chain: An example of footwear industry from an 

emerging economy (2019) Sustainable Production and Consumption, 20, pp. 230-242.  

Nabhani, F., Bala, S., Evans, G., Shokri, A. Review of implementing Lean Six Sigma to 

reduce environmental wastes of internal supply chains in food industry (2017) 

Advances in Transdisciplinary Engineering, 6, pp. 327-332.  

Narimissa, O., Kangarani-Farahani, A., Molla-Alizadeh-Zavardehi, S. Evaluation of 

sustainable supply chain management performance: Indicators (2020) Sustainable 

Development, 28 (1), pp. 118-131.  

Ochoa Robles, J., Giraud Billoud, M., Azzaro-Pantel, C., Aguilar-Lasserre, A.A. 

Optimal Design of a Sustainable Hydrogen Supply Chain Network: Application in an 

Airport Ecosystem (2019) ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 7 (21), pp. 

17587-17597.  

Rahmadani, M., Suparno Risk analysis for sustainable supplier selection (2021) Journal 

of Physics: Conference Series, 1726 (1), art. no. 012005, . 

Ruben, R.B., Vinodh, S., Asokan, P. Lean Six Sigma with environmental focus: review 

and framework (2018) International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 

94 (9-12), pp. 4023-4037.  

Sadhukhan, J., Sen, S., Gadkari, S. The Mathematics of life cycle sustainability 

assessment (2021) Journal of Cleaner Production, 309, art. no. 127457, . 



 

Sarkar, B., Sarkar, M., Ganguly, B., Cárdenas-Barrón, L.E. Combined effects of carbon 

emission and production quality improvement for fixed lifetime products in a 

sustainable supply chain management (2021) International Journal of Production 

Economics, 231, art. no. 107867, .  

Siems, E., Seuring, S. Stakeholder management in sustainable supply chains: A case 

study of the bioenergy industry (2021) Business Strategy and the Environment, 30 (7), 

pp. 3105-3119. 

Shen, B., Li, Q. Impacts of returning unsold products in retail outsourcing fashion 

supply chain: A sustainability analysis (2015) Sustainability (Switzerland), 7 (2), pp. 

1172-1185.  

Sopadang, A., Wichaisri, S., Banomyong, R. Sustainable supply chain performance 

measurement a case study of the sugar industry (2017) Proceedings of the International 

Conference on Industrial Engineering and Operations Management, pp. 1079-1080.  

Tseng, S.-C., Hung, S.-W. A strategic decision-making model considering the social 

costs of carbon dioxide emissions for sustainable supply chain management (2014) 

Journal of Environmental Management, 133, pp. 315-322.  

Wang, P.C., Halim, I., Adhitya, A., Srinivasan, R. Integrating Economic, Environmental 

and Social Indicators for Sustainable Supply Chains (2011) Computer Aided Chemical 

Engineering, 29, pp. 1220-1224.  

Wolf, J. The Relationship Between Sustainable Supply Chain Management, Stakeholder 

Pressure and Corporate Sustainability Performance (2014) Journal of Business Ethics, 

119 (3), pp. 317-328.  

Xu, X., Gursoy, D. Influence of sustainable hospitality supply chain management on 

customers' attitudes and behaviors (2015) International Journal of Hospitality 

Management, 49, pp. 105-116. 

Yuan, C., Zhai, Q., Dornfeld, D. A three dimensional system approach for 

environmentally sustainable manufacturing (2012) CIRP Annals - Manufacturing 

Technology, 61 (1), pp. 39-42.  



 

Zimon, D., Tyan, J., Sroufe, R. Implementing sustainable supply chain management: 

Reactive, cooperative, and dynamic models (2019) Sustainability (Switzerland), 11 

(24), art. no. 7227. 

 


