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1

Johdanto

”Me emme ole perineet tätä maata esi-isiltämme, vaan se on lainassa lapsiltamme”. Näin
kuuluu vanha intiaanien sananlasku, jonka ajatuksen Brundtlandin komission raportti
Our common future on paremmin tehnyt tunnetuksi. Sama ajatus on pohjana myös tässä
opinnäytetyössä, ja sen ajankohtaisuus on vain kasvanut sinä aikana, kun se on ollut
tekeillä. Ihmisen kyky tai paremminkin tahto huolehtia ainoasta planeetasta, jolla voimme
elää, on ollut heikko. Tietoisuus siitä, mihin kuntoon olemme maapallon saattaneet, voimistuu koko ajan, ja tämän opinnäytetyön tarkoitus onkin muistuttaa, miten ihminen tai
yritys voi valinnoillaan vaikuttaa ympäristöönsä.
Vaikka voidaan sanoa, että yksittäisen ihmisen teoista syntyy lopulta iso virta, yritysten
toimilla voi olla kuitenkin huomattavasti isompi ja nopeampi vaikutus. Yritykset ovat ottaneet joko lakisääteisesti tai omasta halustaan tavan raportoida yritysvastuusta. Tämä
antaa toivoa siitä, että yrityksillä on vahva tahto vaikuttaa elinympäristöömme ja tehdä
siitä parempi tai vähintäänkin neutraloida oman toimintansa vaikutukset toimintaympäristöönsä.
Vastuullisuusraportteja tutkiessa voidaan huomata yritysten raportoivan paljon sosiaalisesta vastuullisuudesta omaa henkilöstöä ja muita sidosryhmiä kohtaan. Taloudellisessa
näkökulmassa keskitytään palkkojen, osinkojen ja verojen tuomaan hyötyyn työntekijöille, omistajille sekä yhteiskunnalle. Nämä kaikki on luonnollisesti hyväksi ja näiden raportointi on tärkeää.
Ympäristövastuullisuudesta raportoitaessa huomio kiinnittyy raportoinnin liiketoimintalähtöisyyteen. Raportit kertovat miten tuotannon tai muun toiminnan hiilijalanjälkeä on
saatu laskettua uusiutuvan energian avulla tai työmatkaliikkumista järkeistämällä. Tuotteita myyvillä yrityksillä myös kierrätys on hyvin esillä raportoinneissa. Se mitä raportoinneista ympäristön näkökannalta usein puuttuvat, on yritysten omien hankintojen, kuten
työvälineiden vastuullisuus. Ajoneuvojen tuotantokäytön vastuullisuus on hyvin näkyvillä,
kun näitä yrityksiin hankintaan, mutta muun muassa tietotekniikka ja siihen liittyvät laitteet eivät raportoinneissa ole esillä. Työn digitalisoituminen ja paikasta riippumattomuus
tuo haasteita myös oikeanlaisiin työvälineisiin. Tässä selvityksessä keskitytään niiden
vastuulliseen hankintaan ja käyttöön.
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1.1

Tutkimusongelma- ja kysymykset

Tässä opinnäytetyössä on tavoitteena selvittää yritysten laitehankintojen vastuullisuutta
liikkuvassa tietotyössä. Yritysten vastuullisuudesta on saatavilla lähinnä vain tietoa niiden itse julkaisemista yritysvastuuraporteista, mutta muuten tutkittua tietoa on vähän.
Julkaistua tietoa tai ohjeistuksia yrityksille on vaikea löytää, kun taas julkisella sektorilla
ohjeistukset ovat hyvät.
Selvityksessä on tarkoitus löytää viitteitä siitä, miten päätökset laitehankinnoista liikkuvaan tietotyöhön tehdään. Pohditaanko laitteiden kestävyyttä ja soveltuvuutta tehtävään
ja mitkä ovat vastuullisuuteen liittyvät kriteerit hankintaa tehtäessä tai onko niitä yleensä
käytetty lainkaan. Liikkuva työ voi olla tietotekniikalle hyvin rasittavaa käyttöolosuhteiden
vuoksi. Laitteiden kestävyys ja käytettävyys joutuvat silloin koetukselle. Päätelaitteiden
valtava tarjonta antaa tällöin yritykselle mahdollisuuden hankkia tehtävään mitä tahansa,
edullisista ja helposti korvattavissa olevista kuluttajalaitteita tai esimerkiksi yrityskäyttöön
tarkoitettuja kestäviä tietokoneita ja tablet-laitteita.
Yrityskäytössä olevien laitteiden elinkaaren määrittää usein yrityksen laitepolitiikka tai
esimerkiksi leasing-sopimuksen pituus. Laitteet voivat olla parhaimmillaan hyvin käyttökelpoisia, mutta osa myös käyttökelvottomia. Pitkän elinkaaren laitteilla jälkimarkkinat ja
uudelleen käyttöönotto olisi ekologisesti järkevää. Viallisten laitteiden kierrätys on Suomessa vielä liian vähäistä ja tähän panostamalla voitaisiin huomattavasti vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Tutkimusongelmaksi valikoituu tähän opinnäytetyöhön lähinnä omaan työelämään liittyvä kysymys.
-

Mieltävätkö yritykset kestävät tietokoneet kestävän kehityksen mukaisena laitehankintana taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta?

Aihe herättää myös paljon lisäkysymyksiä, mutta tässä työssä vastauksia haetaan seuraaviin aiheisiin:
-

Onko yritysten laitehankinnoissa todettavissa ristiriitaa ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen välillä?

-

Mikä motivoi yrityksiä vastuullisuuteen laitehankinnoissa?
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-

1.2

Miten yritykset suhtautuvat laitteidensa uusiokäyttöön ja kierrätykseen?

Selvityksen toteutus

Selvitys toteutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena. Tämä laadullinen tutkimusmenetelmä
soveltuu parhaiten selvittämään, miten organisaatiot tekevät hankintansa ja mitä ajatuksia niiden taustalla on. Tutkimukseen valitaan mukaan suuria organisaatioita, joiden toimintaan kuuluu liikkuva työ. Haastattelun kautta on mahdollista saada syvällistä ja kvantitatiivista seikkaperäisempää informaatiota tutkittavasta aiheesta.
Tutkimusmenetelmäksi haluttiin haastattelumuoto, joka mahdollistaa aiheen ympärillä
vapaan keskustelun. Puolistrukturoitu teemahaastattelu vaikutti tähän tarpeeseen sopivimmalta. Teemahaastattelussa aihe ja alueet ovat samat kaikille osallistujille, mutta kysymykset voivat vaihdella haastattelun kulun mukaan. Teemahaastattelu tuo parhaiten
esiin haastateltavien ja heidän organisaationsa näkökulman selvitykseen. (Hirsjärvi &
Hurme 2001, 47−48.)

1.3

Kestävä kehitys ja vahvennetut päätelaitteet aiheena

Maapallon heikentynyt tila on viimeiset vuodet herättänyt huolta, ja viimeisimmät ilmastoraportit ovat saaneet myös poliittiset päättäjät heräämään aiheeseen. Ilmasto ja
yleensä ympäristöteot ovat nyt tärkeämpi kuin koskaan, jotta tulevilla sukupolvilla on
hyvä paikka elää. Tämän toteuttamiseksi vaaditaan myös toimia tavallisilta ihmisiltä, poliittista tahtoa sekä yritysten vastuullisuuden kehittymistä. Ympäristömme tilan saamme
parantumaan vain vähentämällä hiilidioksidipäästöjämme ja sekä turvaamalla vähentyvien luonnonvarojemme riittävyyden.
Mobiilien päätelaitteiden myynnin ja käyttäjämäärien kasvu on ollut voimakasta sekä kotitalouksissa että yritysmaailmassa 2000-luvun alusta lähtien. Kehittyvien talouksien talouskasvun myötä syntyy uusia keskiluokkia, joiden kulutustottumukset alkavat muistuttaa länsimaista elämäntapaa. Myös kehittyvien maiden yritykset hyödyntävät tietotek-
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niikkaa kiihtyvällä tahdilla. (International Telecommunication Union 2014, 14.) Tämä kehitys on myös positiivista ja edistää digitalisaatiota, joka osaltaan edistää myös kestävän
kehityksen ratkaisuja.
Päätelaitteiden ongelmaksi on muodostunut laitteiden elinkaaren lyhyys, joka osittain on
seurausta laitteiden nopeasta kehityksestä ja sen kautta laitteiden uusien versioiden tulosta markkinoille. Tietokoneilla ja mobiililaitteilla käytettävien sovellusten ja palveluiden
kehitys on ollut nopeaa. Ohjelmat vaativat käytettäviltä laitteilta jatkuvasti enemmän ominaisuuksia, laskentatehoa ja muistia. Tämän kehityksen seurauksena päätelaitteista on
tullut kulutushyödykkeitä, jotka korvataan hyvin lyhyen käyttöajan jälkeen uudemmalla
versiolla.
Laitteiden yleistyminen on myös vaikuttanut niiden hintaan. Monelta valmistajalta on tullut hyvin edullisia malleja, jotka luonnollisesti eivät ole valikoiman tehokkaimpia, saati
sitten kestävämpiä laitteita. Tällaisen edullisen laitteen ostaminen yhä uudestaan koetaan kuitenkin hinnan vuoksi mielekkäämmäksi kuin käyttöön sopivamman tehokkaan tai
kestävämmän hankinta, joka on huomattavasti kalliimpi ostohinnaltaan. Digitaalisten palveluiden on arvioitu olevan tärkeä osa ilmastonmuutoksen hillintää, mutta näiden laitteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset on syytä huomioida. Tietokoneet, tabletit sekä muut päätelaitteet kuormittavat ympäristöämme koko elinkaarensa aikana.
Suurimmat kuormat tulevat laitteiden raaka-aineiden hankinnasta, valmistamisesta ja
näiden logistiikasta (Hampus 2018, 6). Toisaalta kierrätyksen avulla voidaan myös ympäristön taakkaa keventää uusiokäytön ja kierrätyksen avulla.

1.4

Selvityksen rajaukset

Tässä opinnäytetyössä keskitytään kestävän kehityksen näkökulmaan lähinnä ympäristö- ja taloudellistenvaikutusten pohdintana. Sosiaaliseen näkökulmaan saatetaan tutkimusosassa viitata, mutta se ei ole selvityksessä mukana tutkittavana tekijänä.
Ekologisuudessa pyritään keskittymään elinkaaren aikaisiin ympäristörasituksiin, jotka
syntyvät valmistuksesta, laitteen käytöstä sekä elinkaaren loppuvaiheesta, oli se sitten
uusiokäyttö tai kierrättäminen. Selvityksestä rajataan kuitenkin pois käytönaikaisen virrankulutuksen arviointi ja keskitytään luonnonvarojen käyttöön ja laitteiden elinkaaren
aikaiseen hiilijalanjälkeen.
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Tässä opinnäytetyössä haastateltavien yritysten liiketoimintaa ja hankintaa selvitetään
vain liikkuvan työn osalta. Koko organisaation laitehankintoja tässä työssä ei tutkita,
koska näistä saatava tieto ei välttämättä ole relevanttia, paitsi tietokoneiden ja tablettien
kohdalta.

1.5

Työn tavoite

Tämän selvityksen tavoitteena on pohtia yritysten laitehankintoja kestävän kehityksen
näkökulmasta. Yrityksille on saatavissa laaja valikoima erilaisia tietokoneita ja mobiilipäätelaitteita, jotka on tarkoitettu työkäyttöön. Lisäksi kuluttajalaitteiden käyttö on myös
työtehtävissä hyvin yleistä. Työnteko tietotekniikan avulla on monipuolistunut, eikä tietokonetta käytetä enää pelkästään toimistoissa, vaan niiden käyttö on laajentunut muun
muassa ajoneuvoihin, rakennustyömaille tai hyvinkin haastaviin oloihin kuten kaivoksiin
tai metsiin. Tämä asettaa laitteen kestävyydelle ja käytettävyydelle haasteita, johon eivät
kaikki laitteet välttämättä sovellu. Tämän kaltaiseen käyttöön ovat tarkoitettu vahvennetut tietokoneet ja päätelaitteet, jotka on suunniteltu kestämään eri sää- ja käyttöolosuhteita.
Vahvennettu tietokone on ostohinnaltaan arvokkaampi kuin normaali tietokone. Kuitenkin sen tarkoituksenmukaisuus liikkuvaan työhön, erilaisiin kenttäolosuhteisiin ja huomattavan pitkä elinkaari tekee näistä laitteista kokonaisuutta ajatellen varsin tuottavan ja
edullisen ratkaisun. Oman kokemukseni mukaan yritykset hankkivat liikkuvaan työhön
sopimattomia laitteita, koska ne ovat edullisia. Hajonneet laitteet voidaan parhaimmillaan
lähettää huoltoon tai pahimmillaan hävittää ja korvata uudella laitteella. IDC:n (2016,
1−2) tekemän tutkimuksen mukaan kuluttajalaitteen tai muuten käyttöön soveltumattoman päätelaitteen elinkaari on lyhyt ja korvaushankintoja joudutaan tekemään useita.
Tämä rasittaa ympäristöämme hiilidioksidipäästöillä ja tuhlaamalla luonnonvarojamme.
Vahvennetut päätelaitteet, kuten Panasonic Toughbook -tuotteet, ovat kestäviä, erilaisissa olosuhteissa käytettäviä pitkän elinkaaren laitteita, joiden vikaantuminen on erittäin
vähäistä. Tämän kaltainen päätelaite soveltuu ominaisuuksiltaan hyvin vaativaan liikkuvaan kenttä- ja teollisuuskäyttöön. Pitkä käyttöikä ja kestävyys ovat vahvennetulle tietokoneelle ominaisia piirteitä. Ammattikäyttöön tarkoitetussa laitteessa myös sen ominaisuuksia ja käytettävyyttä on mietitty tarkasti, jotta se tukisi työtehtävien suorittamista
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mahdollisimman tehokkaasti. Laitteiden hankintahinta on myös tavallisiin verrattuna selvästi korkeampi, minkä hyväksyminen vaatii yleensä syvempää perehtymistä käyttötarkoitukseen ja sen tuottamaan lisäarvoon.
Haluan myös selvittää, löytyykö yritysten laitehankintojen ekologisessa ja taloudellisessa
vastuullisuudessa ristiriitaa, joka ohjaa hankkimaan käyttöön soveltumattomia työvälineitä. Jos tämän kaltainen ilmiö on havaittavissa, niin onko se tiedostettu vai tiedostamaton valinta? Tunnistetaanko vahvennetut päätteet suoraan ekologisesti kestäväksi
ratkaisuksi vai nähdäänkö vain taloudellinen etu? Vastuullisuuden kolme osa-aluetta,
ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus ovat sidoksissa toisiinsa. Tämä tarkoittaisi sitä, että ristiriidan löytyminen todistaisi, ettei hankinnoissa ole nähtävissä vastuullisuutta. (Harmaala & Jallinoja 2012, 18.)
Yritykset yleensä määrittävät hankinnan yhteydessä laitteille tavoiteltavan elinkaaren,
minkä jälkeen laite vaihdetaan yleensä uuteen. Kuitenkin laite voi olla vielä täysin käyttökelpoinen. Selvityksessä haluan ymmärtää yritysten näkemyksiä kiertotalouteen ja miten se toteutuu. Yritysten asenteet uusiokäyttöön ja kierrätykseen vaikuttavat merkittävästi siihen, miten paljon tietokoneita ja tablet-laitteita valmistetaan ja onko niihin käytetty
luonnosta hankittuja raaka-aineita vai kierrätyksestä saatuja uusiomateriaaleja.

2

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen käsite on lanseerattu yhdistyneiden kansakuntien komission raportissa jo vuonna 1987 (Joutsenvirta & Halme & Jalas & Mäkinen 2011, 13). Tällä tarkoitetaan yhteiskunnallista muutosta, joka tapahtuu niin globaalisti, alueellisesti kuin paikallisestikin, ja tämän tavoite on turvata nykyiselle sekä tulevillekin sukupolville mahdollisuus hyvään elämään. Kestävä kehitys ottaa huomioon ympäristön, ihmisen sekä taloudellisen näkökulman tasapuolisesti, jolloin näiden osa-alueiden hyvinvointia kehitetään
tasapainoisessa suhteessa (Harmaala & Jallinoja 2012, 16). Kent E. Portney taas esittää
kirjassaan Sustainability (2015. 4) määritelmän kestävälle kehitykselle, joka perustuu
maapallon biologisen ympäristön käyttöön. Portneyn määritelmässä kyse on tasapainon
löytämisestä ihmisten luonnonvarojen käytölle, mitä se tarvitsee elämään sekä taloudelliseen kasvuun vaarantamatta kuitenkaan omaa tai muun bioversiteetin hyvinvointia.
Portney korostaa kestävän kehityksen käsitteen laajuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Ver-
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rattaessa esimerkiksi perinteiseen ympäristönsuojeluun, joka keskittyy yksittäisen ongelman ratkaisemiseen, kestävän kehityksen ajatus on säilyttää yhteiskunnan taloudellinen
kasvu sekä luonnonvarjojen riittävyys läpi tulevienkin sukupolvien, niin ristiriitaiselta kuin
se voi kuulostaakin.
Ihmisten toiminnan vaikutukset ympäristöön ovat olleet tiedossa jo pitkään. Teollisuuden
ja jatkuvan talouskasvun vaaroista varoitti ensimmäisen kerran Rooman Klubina tunnettu tutkija ryhmä vuonna 1972 raportissaan The Limits to Growth. Tähän päivään tultaessa on tehty useita merkittäviä maailmanlaajuisia sopimuksia, kuten YK:n ilmastosopimus, joka on ollut voimassa vuodesta 2016. Tämän on tarkoitus hillitä maapallon ilmaston lämpenemistä, joka on ollut varsin merkittävä puheenaihe viime aikoina. Ihmisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttama lämpeneminen uhkaa maapallon luonnon monimuotoisuutta, biodiversiteettiä, aiheuttaen eläinlajien sukupuuttoa, sulattaa mannerjäätiköitä sekä aiheuttaa kasvavassa määrin sään ääri-ilmiöitä (Secretariat of the Convention
on Biological Diversity 2010, 5).
Kasvava väestö ja sen vaurastuminen sekä jatkuvan taloudellisen kasvun tavoittelu on
aiheuttanut maapallon uusiutumattomien luonnonvarojen väistämättömän ehtymisen.
Kestämätön kulutus on aiheuttanut tilanteen, jossa useat luonnonvarat uhkaavat loppua
ennustetulla kasvulla jo muutamien vuosikymmenten sisällä. Luonnonvarojen esiintymät
sijaitsevat usein kehittyvillä talousalueilla, näitä raaka-aineita korkean elintason maat
hyödyntävä ja samalla vaikuttavat negatiivisesti kehittyvän alueen ekologiaan (Rohweder 2017, 20).
Ihminen kuluttaa maapallon resursseja yli sen kestokyvyn. Kestävässä kehityksessä on
käytännössä kyse ihmisten ekologisesta jalanjäljestä eli siis tarvitsemistamme ekosysteemipalveluista, biokapasiteetista, jonka tarvitsemme ruuantuottoon viljelymaiksi, rakennetuksi infrastruktuuriksi, järvi- ja merialueita kalastusvesiksi sekä metsäalueita puutuotteiden tuottamiseksi ja hiilinieluksi sitomaan ylimääräistä hiilidioksidia ilmakehästä.
Suojellaksemme siis elinympäristöämme on ihmisten ekologisen jalanjäljen pienennyttävä ja se vaatii toimia niin yksittäisiltä ihmisiltä, yrityksiltä kuin valtioiltakin. (Secretariat
of the Convention on Biological Diversity 2010, 66.)
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2.1

Ekologinen kestävä kehitys

Ekologisella kestävyydellä halutaan turvata maapallon monimuotoinen luonto ja sen
ekosysteemit siten, että ihmisen toiminta on sopeutettu luonnon kestokykyyn. Ekotehokkuus ja teknologian hyödyntäminen kuuluvat nyky-yhteiskunnassa ekologiseen kestävyyteen, kun pyritään vähenevistä luonnonvaroista saamaan irti enemmän.
Varovaisuusperiaatteen mukaan punnitaan ennen toimintaa haitat, riskit ja kustannukset
sekä pyritään ennakoimaan mahdollisia vahinkoja. Lisäksi pyritään siihen, että toiminnan
aiheuttamien haittojen kustannukset peritään niiden aiheuttajalta. (Ympäristöministeriö
2017.)

2.2

Taloudellinen kestävä kehitys

Taloudellisen kestävyydellä halutaan turvata laadukas ja tasapainoinen kasvu, jossa vältetään jatkuvaa velkaantumista sekä luonnon- ja muiden resurssien häviämistä. Kestävä
talous ja pitkän aikavälin suunnitelmallisuus mahdollistaa kaiken ikäisen väestön hyvinvoinnin nyt ja tulevaisuudessa. (Ympäristöministeriö 2017.)
Taloudellinen kestävyys antaa valmiudet käsitellä tulevia haasteita ja ongelmia. Myös
sosiaalisen hyvinvoinnin perusta luodaan vastuullisella taloudella, johon osallistuvat julkinen hallinto ja yksityisen sektorin yritykset (Ympäristöministeriö 2017).

2.3

Sosiaalinen kestävä kehitys

Sosiaalisen ja kulttuurillinen kestävyys perustuu hyvinvoinnin siirtämisestä seuraaville
sukupolville. Keskeisiä tekijöitä tässä on jo edellä mainitut ekologinen ja taloudellinen
kestävyys, joita kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen tukevat. Kansainvälinen yhteistyö sekä yritysten ja niiden sidosryhmien vastuullinen toiminta tukevat sosiaalisen hyvinvoinnin kasvua. (Ympäristöministeriö 2017.)
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Nykymaailman konfliktit, liikakansoittuminen, nälänhätä, epätasainen hyvinvoinnin jakautuminen sekä ilmastonmuutos jäävuoren huippuna tuovat kestävän kehityksen toteuttamiseen haasteita, mutta myös korostavat sen tärkeyttä.

2.4

Maailman luonnonvarojen jakautuminen ja niiden hyödyntäminen

Suuri osa maailman teollisuuden raaka-aineiksi käytettävistä maamineraaleista sijaitsee
kehittyvissä maissa. Työ- ja elinkeinoministeriön kaivosalan toimialaraportin mukaan
(2018), isoimmat varannot löytyvät Kiinasta ja muualta Aasiasta. Teollisuusmaissa kuten
Yhdysvalloissa ja muun muassa EU:n jäsenvaltioissa on myös kaivostoimintaa, tosin ei
kuitenkaan samassa mittakaavassa. Kaivosten sijainti on myös vaikuttanut siihen, että
raaka-aineita käyttävä teollisuuskin on keskittynyt samoille alueille. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa kehittyneiden maiden korkeat tuotantokustannukset, logistiikan kustannukset sekä esimerkiksi Kiinan harjoittama säännöstely tiettyjen raaka-ainavarantojensa, kuten kuparin, koboltin ja kromin viennissä maan ulkopuolelle (Euroopan Komission lehdistötiedote 2016). Tämä pakottaa yrityksiä siirtämään tuotantoaan Kiinaan
raaka-aineiden saatavuuden varmistamiseksi.

2.5

Teollisuuden luonnonvarojen käyttö

Koko ihmisen historian ja evoluution ajan olemme pyrkineet rakentamaan ja kehittämään
yhä mutkikkaampia apuvälineitä. Aloitimme raaka-aineiden käytön, eli puun, kiven ja lopulta metallin muokkaamisesta ruuanlaittovälineiksi sekä aseiksi metsästykseen ja sotimiseen. Nykyihminen rakentaa mitä hienoimpia teknisiä laitteita ja infrastruktuuria parantaakseen ja helpottaakseen omaa elämistään. Osa näistä keksinnöistä on ihmistä
hyödyttäviä ja palvelevat ihmisten ja jopa ympäristön hyvinvointia, mutta myös iso osa
on tehty palvelemaan ihmisten kasvanutta vapaa-ajalla viihtymisen tarpeita.
Raaka-aineiden, kuten fossiilisten polttoaineiden ja maamineraalien käyttö on kasvanut
jatkuvasti teollistumisen aikakauden alusta lähtien, kuitenkin vasta 1960-luvulla ekologinen jalanjälkemme oli kaksi kolmasosaa maapallon biokapasiteetistä ja ensimmäisen
kerran se ylitettiin jo 1970-luvun puolessa välissä. Tämän päivän kulutuksella ihmiset
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tarvitsivat kulutukseensa 1,5 maapalloa. Jos kulutus jakautuisi tasaisesti globaalisti kehitysmaiden kulutuksen mukaan, tarvitsisimme kolmen maapallon verran luonnonvaroja
(Worldwatch-Instituutti 2013, 57).
Teollisuuden ja teknologian kehityksen moottorina ovat toimineet fossiiliset polttoaineet.
Voidaan hyvin väittää, että nykyisen hyvinvointi- ja kulutusyhteiskunnan kehittyminen on
ollut juuri fossiilisten polttoaineiden ansiota. Ihminen on keksinyt mitä mielikuvituksellisempia keinoja hyödyntää näitä luonnonvaroja. (Worldwatch-Instituutti 2013, 138.) Vuosia on tiedetty fossiilisten polttoaineiden ehtyvän ja jo nyt tarvitaan yhä enemmän tuotantopanoksia yhden öljytynnyrin pumppaamiseksi ylös maasta tai merenpohjasta. On
myös todennäköistä, että kaikki isoimmat lähteet on jo löydetty ja on myös jouduttu turvautumaan enemmän tuotantopanoksia ja saastuttavamman öljyhiekan jalostamiseen
polttoaineeksi. VTT (Ruska, Koljonen, Koreneff & Lehtilä 2012, 118) kertoo julkaisussaan Fossiiliset polttoainevarat ja -markkinat, maailman nykyisten öljyvarantojen riittävän tasaisella kulutuksella vielä yli 40 vuodeksi.
Euroopan Unionin Interim evaluation of Horizon 2020 (2017) julkaisun mukaan, globaali
maamineraalien käyttö jopa kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Tähän vaikuttavat niin kehittyvien maiden teollistuminen ja niiden räjähdysmäinen raaka-aineiden kulutuksen kasvu kuin kehittyneiden teollisuusmaiden digitalisaation tarvittavat raaka-aineet,
joista valmistetaan tietotekniikan vaatimat laitteet. Myös ympäristötietoisuuden kasvu
saa aikaan mittavan raaka-aineiden tarpeen valmistettaessa uusiutuvan energian lähteisiin esimerkiksi akkuja, aurinkopaneeleita ja tuulivoimaloita. Vaikka digitalisaation ja tietotekniikan odotetaan olevan maapallomme pelastaja, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä ja energian ja raaka-aineiden kulutustamme yleensä, on muistettava, että myös
nämä ratkaisut käyttävät yhtä lailla luonnonvarojamme.
Tilastopalvelu Statistan (2019) arvion mukaan, Euroopassa myytiin vuonna 2018 noin
73 miljoonaa kannettavaa tietokonetta ja tablettilaitetta. Saman tilaston ennusteen mukaan vuosittainen myynti pysyy suunnilleen samana ainakin vuoteen 2023 asti. Kuitenkin
verkossa olevien laitteiden määrä on edelleen merkittävässä nousussa. Yhä useampi
tavallinen laite, kuten jääkaappi tai pesukone, kytketään internettiin. IoT (Internet of
Things) tai vielä yleistävämpi termi IoE (Internet of Everything) kuvaa hyvin, miten maailma digitalisoituu, erilaisten verkkoon liitettävien sensorien määrän kasvaessa kiihtyvää
vauhtia kotitalouksissa ja yrityksissä huimaa. ICT-teollisuuden lisääntyvä luonnonvarojen käyttö aiheuttaa haittaa ympäristölle eroosiona, päästöinä ja jatkuvasti laajenevana
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jäteongelmana. Digitalisaation on toivottu tuovan ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Toivottavasti nämä hyödyt korvaamat
myös kehitykseen tarvittavat luonnonvararesurssit.
ICT-teollisuuden kokonaisvaikutusta ympäristöön on vaikea määritellä. Suurimmat valmistajat alalla käyttävät paljon alihankkijoita ja lukuisia kansainvälisiä materiaalien toimittajia. Kuitenkin säädökset ja seuranta noudattaa pääosin kansallisia, maakohtaisia
lähestymistapoja, jolloin todellisia vaikutuksia on vaikea arvioida (OECD 2010, 12). Viitattu raportti myös toteaa ICT-toimialan olevan hyvin hajautunut ja pieniä valmistajia on
runsaasti. Näiden toimijoiden vastuullisuudesta on vain vähän luotettavaa tietoa. Isommat laitevalmistajat raportoivat sidosryhmistään ja vastuullisuudestaan. Kuitenkin ne
käyttävät alihankkijoinaan juuri näitä pieniä toimijoita, joiden vastuullisuus jää todentamatta.
Kannettavissa tietokoneissa ja tablet-mallisissa taulutiekoneissa käytetään hyvin paljon
samoja raaka-aineita. Komponenttien valmistamiseen käytetyistä luonnonvaroista osa
on jo harvinaisia tai näiden uskotaan loppuvan nopealla aikajänteellä, varsinkin jos kulutus jatkaa kasvuaan.
Kaivosten mineraalien louhinta kaivoksista on aiheuttaa monia ongelmia ympäristölle.
Sivuaineksista liukenee vesien mukana raskasmetalleja, jotka aiheuttavat vaaraa lähialueiden asukkaille ja luonnolle (Kemppi 2009, 11). Kaivostoiminta aiheuttaa myös maaalueiden eroosiota ja jättää toiminnan loputtua paikallisella väestölle ison ympäristöongelman.
Tietokoneen valmistus prosessina kuluttaa runsaasti energiaa. Yhden tietokoneen valmistamiseen käytetään energiaa 5300 kilowattituntia. Määrä vastaa samaa, kuin suomalainen lämmittäisi saunan yli seitsemänsataa kertaa. Komponenttien logistiikka, samoin
kuin valmiin tuotteet kuljettaminen myyntiin, aiheuttaa huomattavia hiilidioksidipäästöjä.
(Kemppi 2009, 16.)
Laitteen tuotantovaiheessa käytetään paljon luonnonresursseja. Sitra kertoo artikkelisarjassaan Kiertotalouden kiinnostavimmat (Sitra 2017) tietokoneen valmistamiseen käytettävän 1 500 kiloa luonnonvaroja, joihin kuuluu myös harvinaisia metalleja. Tämän lisäksi
Kemppi (2009, 15) mainitsee Eettistä elektroniikkaa -julkaisussa saman määrän kuluvan
myös vettä, fossiilisia polttoaineita sekä erilaisia kemikaaleja. Kummassakaan julkaisussa ei ole mainittu raaka-aineiden louhintaan ja erottamiseen kuluvaa puhdasta vettä
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tai mineraalin erottamisesta ylitse jäävää sivukiveä, mikä lisää ympäristön kuormitusta
entisestään.
Muun muassa kultaa louhitaan arvonsa vuoksi hyvinkin pitoisuuksiltaan vähäisistä kaivoksista. Esimerkkinä käytettäköön Kittilässä sijaitsevan Agnico Eagle Finlandin kaivosta, joka ilmoittaa kaivosvastuu sivustolla (Kaivosvastuu.fi 2019) kaivoksen kultapitoisuuden olevan 4,19 grammaa tonnia kohden. Kyseessä on yksi Euroopan suurimmista
kultakaivoksista. Kaivokset tarvitsevat myös vettä sekä kemikaaleja muun muassa syanidia. Tietokoneen valmistamisessa tarvittava kultamäärä on hyvin pieni, mutta sen
hankkimiseksi käytetään merkittävä määrä raaka-aineita (Steinweg & De Haan 2007,
14).
Alla olevaan OECD:n Greener and Smarter julkaisun taulukkoon on kerätty harvinaisia
raaka-aineita, mihin niitä käytetään sekä Globaali tai Yhdysvalloissa ICT-teollisuuteen
käytetty osuus tuotannosta. Taulukosta voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, miten paljon
tuotantopanoksia tarvitaan laitteiden valmistamiseen jo komponenttitasolla.
Harvinaisia raaka-aineita joita käytetään tietokoneen ja tabletin valmistukseen
Metalli
Kulta
Hopea
Tina
Alumiini
Kupari
Litium
Nikkeli
Platina
koboltti
Beryllium
Kadmium
Gallium
Germanium
Indium
Palladium
Tantaali

Käyttökohde ITC laitteissa
juotokset, johtimet ja liittimet
piirilevyjen johdotus, RFID antennit
lyijyttömät juotokset
piirilevyjen johdotus, runko
johtimet
Mobiililaitteiden akut
Mobiililaitteiden akut
Kiintolevyt, LCD ja TFT-näytöt yms.
Mobiililaitteiden akut, kiintolevyjen pinnoite
johdinten lämmön haihduttaminen
Nikkeli-Kadmium akut
Integroidut piirit, optinen elektroniikka, Ledit
optiset kuidut ja -elektroniikka, infrapuna järjestelmät
LCD-näytöt, aurinkosähköelektroniikka
elektroniikka johtimet
Tietokoneiden ja mobiililaitteiden kondensaattorit ja johtimet

Tuotannon ITC laitteiden osuus (Yhdysvalloissa/Globaali)
8% sähkö- ja elektroniikkakomponentit (Y)
tietoa ei saatavilla
24% sähkö- ja eletroniikkakomponentit (G)
8% elektroniikkakomponentit (Y)
21% sähkö- ja elektroniikkakomponentit (Y)
25% akut (G)
10% akut (Y)
6% (G)
25% akut (G)
50% ICT komponentit (Y)
83% akut (Y)
94% ITC komponentit (Y)
30% optiset kuidut (G)
tietoa ei saatavilla
15% elektroniikkakomponentit (G)
60% ITC komponentit (Y)

Mukaillen OECD: Greener and Smarter. ICTs The Environment and Climate Change
2010.

Yllä olevan taulukon metalleista useimpia käytetään tietokoneiden valmistamisessa.
Määrät konetta kohden voivat olla vähäisiä, mutta maailmassa valmistettiin arviolta noin
260 miljoonaa tietokonetta vuonna 2019 (Statista 2020), jolloin harvinaisten metallien
käytön määrä elektroniikkalaitteisiin on jo huomattava. Taulukon harvinaiset raaka-aineet ovat siitä huomion arvioisia, että niiden kaikkien tarve kasvaa kiihtyvällä vauhdilla
tietoteknisten laitteiden määrän lisääntyessä. Ellei kierrätyksen ansiosta uusioraaka-aineiden saatavuus parane, kaivannaisten tarve kasvaa siis merkittävästi.
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3

Yritysten vastuullisuus

Kun yritykset toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaan, puhutaan myös yleisesti yritysvastuusta. Vastuullinen yritystoiminta huomioi toimintansa aiheuttamat suorat
ja epäsuorat vaikutukset yhteiskuntaan. Yritysvastuu on ajan myötä myös muuttanut
muotoaan. Vastuullisena toimintana nähtiin hyväntekeväisyyteen rinnastettava sponsorointi, jossa tuettiin rahallisesti tai yrityksen tuotteilla apua tarvitsevaa järjestöä tai muuta
kohdetta. Kriisitilanteissa saatettiin tukea reaktiivisesti apua tarvitsevia kohteita. (Juutinen & Steiner 2010, 37.)
Nykypäivänä yritysvastuullisuus menee syvälle liiketoimintaan ja vaikuttaa monella tapaa yrityksen toimintaan. Vastuullisen toiminnan vaikutukset näkyvät yrityksen henkilökunnassa ja muissa sidosryhmissä, ympäristön hyvinvoinnissa sekä ennen kaikkea yrityksen liiketoiminnassa ja sen kehityksessä. Vastuullisuusviestintä ja -raportointi, oli se
sitten lakisääteistä tai vapaaehtoista kertoo myös siitä, kuinka hyvin yritykset ovat sisäistäneet vastuullisuuden ja ottaneet sen osaksi päivittäistä liiketoimintaa. (Juutinen & Steiner 2010, 36.)

3.1

Strateginen Yritysvastuu

Yritysvastuuta on pidetty aikoinaan yksittäisenä toimena, jossa yritykset lahjoittivat voitoistaan hyväntekeväisyyteen tai avustivat järjestöjen toimintaa. Strategisena yritysvastuuta voidaan pitää silloin kun se on osa koko yrityksen liiketoimintaa. Vastuullisuudesta
voidaan tehdä uutta liiketoimintaa, sen avulla voidaan saavuttaa säästöjä tuotannossa
ja esimerkiksi matkustamisessa. Yritys hallitsee riskejä vastuullisuuden avulla muun muassa toimissaan ympäristön ja yhteiskunnan suhteen. Erottautumalla vastuullisuudellaan
tuotteidensa tai toimintansa osalta, yritys saa myös etua kilpailijoihinsa nähden. Etu näkyy niin kasvaneena kysyntänä kuin myös yrityksen houkuttavuutena työnantajana. Vastuullisuus ohjaa jo nyt millaisiin yrityksiin haetaan töihin. (Juutinen & Steiner 2010, 4042.)
Yritykset ovat avainasemassa tulevaisuuden rakentamisesta kestävän kehityksen pohjalle. Kehittämällä omaa toimintaa, tuotteita- ja palveluitansa sekä ohjaamalla omien asiakkaidensa kulutus- ja ostotottumuksia kestävämpään suuntaan, voivat yritykset luoda
kokonaan uudenlaista liiketoimintaa, joka tukee yrityksen strategista kestävää kehitystä.
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Tällä tarkoitan sitä, että uskon ihmisten ja yritysten toimintaa ohjaavan itsekkäät syyt,
joilla toteutetaan omaa hyvinvointia ja yritysten tapauksessa oman olemassaolon perusajatuksen toteuttamista eli voiton tuottamista omistajilleen. Kuten Bärlund ja Perko
(2013, 20) toteavat, yrityksille riittää syyksi toteuttaa Kestävän kehityksen periaatteita,
oman hyödyn ja edun maksimointi. Tämä voi olla liikevoittoa, säästöjä tai kaikkea verkostoitumisesta aina mainehyötyyn.
Tutkiessa valtion selvitys- ja tutkimustoiminnan KekeArvi-loppuraporttia (2017, 51), Yhteiskuntasitoumus 2050 mukaan lähteneiden yritysten ja julkisyhteisöjen syistä lähteä
mukaan sitoumusprosessiin selviää, etteivät suomalaiset yritykset ole ajatelleet kestävää kehitystä juuri ollenkaan liiketoiminnan kehittämisen kannalta. Kuviossa 2. Vastuullisuus yleensä, verkostoituminen ja mainehyödyt painottuivat ennen taloudellisia näkökulmia. Bärlundin ja Perkon kirjassaan Kestävä Johtajuus (2013, 37) esiin tuoma liiketaloudellinen potentiaali ja kehitys eivät nouse samalla tavalla esiin kuin kansainvälisissä
yrityksissä.

Valtion selvitys- ja tutkimustoiminta 2017. KekeArvi-hanke. Sitoumukseen liittymisen
syyt

Kestävä kehitys menestyksen tekijänä perustuu arvonlisäykseen, yrityksen kasvuna, liiketoiminnan uusina sovelluksina tai markkinoina. Uudet innovaatiot sen ympärillä luovat
uusia palveluita ja tuotteita, jotka kasvattavat yrityksen arvoa, laajentaen markkinoita ja
asiakaskuntaa. Vastuullisuuden korostaminen ja sen mukaan toimiminen kasvattaa
myös yrityksen työnantajakuvaa. (Bärlund & Perko 2013, 37.)
Sijoitetun pääoman tuottoon kestävällä kehityksellä on myös mahdollista vaikuttaa positiivisesti. Myynnin kasvu uusien tuotteiden ja palveluiden osalta, prosessien hallinnan
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tuomat edut kustannuksissa, kuten energian käytössä, kestävissä hankinnoissa ja kierrätyksessä, tukevat pääomalle saatavaa arvoa. Aineettomana hyötynä voidaan nähdä
asiakaslojaliteetti sekä varsinkin ammattisijoittajien luottamus yrityksen strategiaan.
(Bärlund & Perho 2013, 38.)
Kestävällä kehityksellä ja vastuullisuuden avulla on mahdollista olla myös edelläkävijä,
joka ennakoi muun muassa tulevia lakien muutoksia. Sosiaalisen median valta on nykyyhteiskunnassa merkittävä ja maineen hallinta on yksi ehdottomasti merkittävin riskien
hallinnan muoto. Kestävän kehityksen kolmikannan ekologisen, taloudellisen- ja sosiaaliseen toimintaan liittyvien riskien hallinta tuo yritykselle merkittävää hyötyä kilpailijoihin
nähden (Bärlund & Perho 2013, 39).

4

Kiertotalous ja elektroniikkalaitteet

Kiertotalouden ajatuksena on käyttöönotettujen raaka-aineiden ja materiaalien pysyminen talouden kierrossa ja näiden arvon säilyminen, jopa kasvaminen samana tuotteena
tai jalostettuna alkuperäisestä tuotteesta uudeksi tuotteeksi. Samoja materiaaleja voidaan käyttää yhä uudelleen suljetussa kierrossa ja näin voidaan minimoida tuotettu jätemäärä (Ritzén Sofia 2019, 181). ITC-alaan ja kiertotalouteen liittyvät olennaisesti myös
jakamistalous sekä Cleantech. Nämä termit ja käsitteet viittaavat uuteen tapaan käyttää
hyödykkeitä. Jakaminen, leasing tai vuokraus on järkevää tuotteissa, joiden käyttö ei ole
jatkuvaa, vaan tuotetta ehkä käytetään kausiluontoisesti (Sitra- Näin syntyy Suomessa
kiertotalous, 2016).
Raaka-aineiden hankinta luonnosta kuluttaa energiaa ja ympäristöämme enemmän kuin
kierrättämällä jo käytetty tuote uusiomateriaalina uudelleen. Raaka-aineiden saatavuus
on vähentynyt ja uusia malmiesiintymiä ei enää ole saatavilla samalla tavalla kuin muutama vuosikymmen sitten. Tarvitaan huomattavasti enemmän tuotantopanoksia yhden
malmi kilon tuottamiseen kuin ennen. Kiertotalous tulee vaikuttamaan kaikkien elämään
kasvavissa määrin tulevaisuudessa ja sen avulla voidaan taistella ilmastonmuutosta ja
luonnonvarojen niukkuutta vastaan.
Sitran selvityksessä (Sitra Studies 100 - The opportunities of a circular economy for Finland, 66–67) korostetaan yksityisen sektorin roolia kiertotalouden kehityksessä Suomessa. Tutkimus painottaa uusien liiketoimintamallien roolia, jonka myötä liiketoiminnan
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on muututtava perinteisestä lineaarisesta mallista paremmin kiertotalouden mahdollistavaan toimintamalliin. IT-toimialalla tämä voi tarkoittaa muun muassa laitteiden omistamisesta luopumista ja palvelumallien hyödyntämistä. Tuotteiden modulaarisuus mahdollistaisi yksittäisten osien helpon korvattavuuden. Kestävän kehityksen kannalta on järkevämpää vaihtaa yksi osa kuin koko laite. Myös huoltokustannuksissa voidaan säästää
niin ekologisessa kuin taloudellisessakin mielessä, kun vioittunut osa voidaan korvata
uudella lähettämättä laitetta huoltoon.

4.1

Uusiokäyttö

Yritykset uusivat tietokoneita ja tabletteja yleensä tietyn suunnitellun elinkaaren jälkeen.
Käyttöaikaan vaikuttaa jonkin verran käyttötapa ja -kohde sekä kuinka aktiivisessa käytössä laite on. Suunnitellun käyttöajan umpeutuessa laitteet voidaan ennakoidusti uusia,
vaikka laitteessa ei sinällään mitään vikaa olisikaan. Näiden laitteiden elinkaari voi siis
päättyä, vaikka ovatkin täysin käyttökelpoisia laitteita.
Käytetyillä koneilla on olemassa oma markkinansa Suomessakin, vaikka suuri osa koneista viedään Euroopan unionin ulkopuolelle. Suurimpia toimittajia ovat tietokoneita leasing-tuotteina tarjoavat yritykset, jotka jälleenmyyvät laitteet sopimuskauden jälkeen
eteenpäin. Näiden yritysten kautta liikkuu suurin osa suomessa kierrätykseen tulevista
tietokoneista ja tableteista. (3 Step IT 2017, 8.) Yritykset myyvät koneita myös pienemmille toimijoille vähäisiä määriä, jotka myyvät pienempiä eriä kotimaan alueella.
Kestävän kehityksen kannalta koneiden uusiokäyttö on todellinen ympäristöteko. Jatkettu elinkaari vähentää tietokoneen koko elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä huomattavasti. Suurin osa tietokoneen hiilijalanjäljestä tulee valmistamisesta ja raaka-aineiden
hankinnasta. Materiaaleista löytyy yleisiä ja harvinaisia metalleja, joiden louhinta käy niukentuvien esiintymien vuoksi yhä hankalammaksi ja myös kalliimmaksi. Vaikka käytetyn
laitteen huolto ja logistiikkakin aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, on uudelleen käyttö kuitenkin huomattavasti ympäristöystävällisempää. Tietokoneiden kierrättämisestä on tehty
Göteborgin yliopistossa tutkimus, joissa tietokoneen elinkaaren LCA-arvoja on mitattu
ekologisen kestävyyden näkökulmasta. LCA-menetelmällä kuvataan tuotteen koko elinkaaren aikaiset vaikutukset ympäristöön, raaka-aineen hankinnasta käytön lopettamiseen eli kierrätykseen asti. Tutkimuksen mukaan elektroniikkalaitteiden uusiokäyttö lisää
selvästi materiaalitehokkuutta ja vähentää sen elinkaaren aikaista ympäristörasitusta.
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Mitä kestävämpi laite on, sen helpompi sitä on hyödyntää uusiokäytössä. (Hampus 2018,
11.)

4.2

Kierrätys

Tietokoneista kierrätetään vain pieni osa. Laitteiden materiaaleista voidaan suurin osa
ottaa talteen ja käyttää uusiomateriaaleina. Hyödynnettäviä materiaaleja ovat muun muassa alumiini, muovit ja harvinaiset metallit, kuten kulta. Kierrätysraaka-aineiden käyttämisen on tutkittu olevan taloudellisesti ja ympäristönkin kannalta kannattavampaa kuin
raaka-aineiden kaivamisen luonnosta. Kierrätysmateriaaleista esimerkiksi metallit saadaan uusiokäyttöön huomattavasti pienemmillä tuotantopanoksilla. Euroopan Unionin tilastojen mukaan (Eurostat, 2018) Suomessa kierrätetään elektroniikasta vain noin 42
prosenttia. Digitalisaatio, laitteiden hintojen jatkuva halpeneminen sekä vauraan keskiluokan kasvaminen elintason paranemisen ja maapallon väkiluvun kasvamisen myötä
lisäävät tietotekniikan käyttäjiä. Tämä tekee myös elektroniikka romusta, kuten tietokoneista, matkapuhelimista sekä tableteista yhden nopeimmin kasvavista jätevirroista (Euroopan komissio 2000).
Elektroniikkaromun määrään sekä sen sisältämiin vaarallisiin aineisiin on kiinnitetty huomiota jo vuosituhannen alussa. Euroopan Unioni julkaisi 2002 WEEE direktiivin
2012/19/EU, jonka tarkoitus on vähentää elektroniikkaromua. Lisätä romun uudelleen
käyttöä kierrättämällä tai uudelleen käyttämällä sekä jätteen sisältämän arvokkaiden
raaka-aineiden talteen keräämisen sen romun osalta, jota ei voida sellaisenaan uudelleen käyttää. (Euroopan Unioni 2012.)
Sähkö- ja elektroniikkaromulle on luotu luokitukset, joista aiheeseen liittyvät ovat tietotekniikka- ja teleliikennelaitteet sekä tietokonenäytöt. Direktiivillä halutaan määrittää romulle myös vähimmäiskeräysasteen, joka on vuodesta 2019 65 prosenttia (Ympäristöministeriö 2014, 7). Suomessa tavoitteesta on selvästi jääty jälkeen, verrattaessa aiemmin mainittuun Eurostatin 42 prosentin lukemaan. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden maahantuojista sekä laitteiden painosta on jokainen jäsenvaltion velvoitettu pitämään kirjaa.
Myytyjen laitteiden ja romuksi tulleiden laitteiden painoja verrataan toisiinsa, joista saadaan romun kierrätysprosentti. Suomessa eletroniikkalaitteiden maahantuontia valvoo
Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes (Tukes 2017,18).
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Kirjallisuudessa ja materiaaleissa painottuu julkisen sektorin rooli kiertotalouden edelläkävijänä ja mahdollistajana. Silti ei voida väheksyä yksityisen sektorin potentiaalia toimia
kiertotalouden kasvun mahdollistajana. Yksityisen sektorin yritysten ostot ja laitemäärät
ovat huomattavia ja näiden saaminen kiertoon tuottaa huomattavia ympäristöhyötyjä.
Tässäkin korostuu tarve uusien verkostojen luomiseen, joiden avulla voidaan esimerkiksi
toteuttaa laitteiden keräys kaikkia kumppaneita hyödyttävällä tavalla. Hyödyn ei tarvitse
aina olla taloudellinen, vaan sellaisena voidaan nähdä myös tietoturvallisuus, riskien minimointi ja jopa mainehyöty vastuullisena toimijana. (3 Step IT 2017, 11.)

5

Vahvennetut päätelaitteet

Digitalisuus ja tietotyö on tullut osaksi lähes kaikkea työntekoa. Kenttätyössä reaaliaikaisen tiedonsaanti ja myös sen välittäminen eteenpäin esimerkiksi raportoinnin muodossa,
on yksi tehokkaan työskentelyn edellytys. Liikkuvan työn tietotekniikasta on tullut useilla
toimialoilla välttämätön ja jota ilman on mahdotonta tai ainakin hankalaa saada tehtäviä
hoidetuksi. Tämän tapaisia toimialoja ovat muun muassa viranomaiset, kuten poliisi, pelastuslaitos sekä puolustusvoimat. Yritysten useimmat tuotantokoneet hyödyntävät tietotekniikkaa ja sen seurauksena kenttähuollossa tietokoneiden käyttö on arkipäiväistynyt. Logistiikassa tietotekniikka auttaa työnohjauksessa mahdollistaen tehokkaan työskentelyn ja vähentää esimerkiksi keräilyssä tapahtuvia virheitä. Nämä tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, jotka on tehtävä olosuhteista välittämättä. Tämän kaltaisessa työssä
tietotekniikan työvälineiltä vaaditaan kestävyyttä ja luotettavuutta, jotta työ ei keskeydy
tai siihen aiheudu turhia viivästyksiä.
Vahvennettuja tietokoneita on markkinoilla huomattavasti vähemmän kuin tavallisia laitteita. Tunnetuimmat valmistajat ovat markkinajohtaja Panasonic Toughbook tietokoneillaan ja Dell Latitude Rugged malleillaan (Businesswire 2016). Getac valmistaa ainoastaan vahvistettuja päätelaitteita. Lisäksi saatavilla on monia muiden pienempien valmistajien laitteita, jotka voivat olla erikoistuneita tiettyihin toimialoihin kuten logistiikkaan.
Esimerkiksi Zebra Technologies on erikoistunut logistiikan laitteisiin ja ratkaisuihin, mutta
on myös laajentanut muille toimialoille.
Mallistoista on valmistajakohtaisia eroja, mutta usein valikoimaan kuuluvat kannettavat
tietokoneet sekä hybridit, joiden näyttöosaa voi käyttää tablettina. Vahvennetut tabletit ja
puhelimen kokoiset käsipäätteet kuuluvat myös jo mainittujen valmistajien valikoimiin.

19
Laitteissa on perinteisesti hyödynnetty Windows -käyttöjärjestelmää, mutta jo jonkin aikaa Android -päätelaitteiden osuus on kasvanut merkittävästi.
Vahvennetut tietokoneet on tarkoitettu liikkuvan työn tehtäviin, joissa olosuhteet ovat
joko käyttöympäristön tai käyttötavan vuoksi haastavia ja vaativat sen vuoksi laitteelta
huomattavasti parempaa kestävyyttä sekä käytettävyyttä. Laitteilta odotetaan vahvaa,
iskuja ja tärinää kestävää ulkokuorta, toimivuutta erilaisissa sääoloissa, kuten vesi- ja
lumisateessa. Kosketusnäytön käyttö muun muassa hanskat kädessä tai sateessa vaatii
myös laitteen näytöltä normaalista poikkeavaa tekniikkaa. Runko ja kuori on yleensä valmistettu kestävästä magnesiumseoksesta ja alumiinista ja liittimet ovat suojattu kosteudelta, vedeltä sekä kiinteiltä aineilta suojaavilla luukuilla. (Electronicdesign 2019.)
Laitteiden kestävyyttä arvioidaan ja mitataan erilaisilla standardeilla, jotka määrittävät
miten hyvin nämä on suojattu vierasesineiltä, vedeltä ja kosteudelta tai kuinka paljon ne
kestävät äärilämpötiloja, tärinää, iskuja sekä pudotuksia. Vahvennetut tietokoneet
yleensä testataan MIL-STD-810G ja Ingress Protection standardin mukaan. Laitteiden
testaukset suorittavat yleensä laitteiden valmistajat ja näiden suoritustavoissa saattaa
olla eroja. (Electronicdesign 2019.)
5.1

Tietokoneiden IP-luokittelu

Laitteiden koteloinnin tiiviyttä vettä ja vierasesineitä kuten pölyä vastaan arvioidaan IPluokittelun (Ingress Protection) avulla. Tämä luokittelu perustuu IEC:n (International
Elektrotechnical Comission) määrittelemään EN 60529+A1 standardiin. Tätä standardia
käytetään yleisesti kaikissa sähkölaitteissa myös tietoteknisissä laitteissa, kuten tietokoneissa.
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IP-luokittelu (Ingress Protection)

Luokittelu koodi muodostuu kahdesta numerosta, joista ensimmäinen kertoo laitteen
suojauksesta vierasesineitä vastaan. Pienin arvo 0 ilmaisee, ettei laitetta ole suojattu,
kun taas suurin arvo 6 merkitsee täydellistä suojausta pölyhiukkasia vastaan. Jälkimmäinen numero ilmaisee laitteen veden kestävyyttä. 0-arvo merkitsee suojaamatonta laitetta
ja suurin mahdollinen arvo 8, kertoo laitteen pitkäaikaisesta veden kestävyydestä yli metrin syvyyteen upotettuna. Taulukosta 3 on muodostettavissa käytettävät IP-luokittelun
koodit.

5.2

MIL-STD-810G luokitus

MIL-STD-810G on Yhdysvalloissa, armeijan omiin tarkoituksiinsa kehittämä tietoteknisten laitteiden testausstandardi. Tämän tarkoituksena on löytää puolustusvoimien ja nykyään myös siviilialojen mobiiliin käyttöön soveltuvat laitteet, jotka kestävät erilaisia vaativia olosuhteita. (Business Panasonic.)
Standardi testaa laitteen toimivuutta äärimmäisissä sade- ja tuuliolosuhteissa. Laitteen
pitää säilyttää toimintakykynsä sateellakin, eikä laitteeseen saa päästä kosteutta tai
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vettä. Testataan siis IP-luokituksen kaltainen toimintakyky. Standardi testaa myös laitteen toimintaa äärilämpötiloissa ja eri korkeuksissa. Kuuma tai kylmä lämpötila vaikuttaa
laitteen toimivuuteen ja voi aiheuttaa rikkoontumisen tai toiminnan heikentymistä, varsinkin nopeissa lämpötilan muutoksissa. Laitteen paineensietoa mitataan, jotta laite toimisi
moitteetta korkeissa olosuhteissa, kuten lentokoneissa. Painemittauksella varmistetaan,
ettei laite vaurioidu sen joutuessa esimerkiksi puristuksiin. (Business Panasonic.)
Pudotuksen- ja tärinän kestävyys on olennainen osa standardia. Laitteen pitää kestää
testin mukaiset 26 pudotusta eri korkeuksista aina 1,8 metrin korkeudelta asti. Tietokoneeseen tulee pudotuksessa yleensä helposti vaurioita, joista yleisimpiä ovat kiintolevyn
ja näytön vauriot. Tärinä saattaa aiheuttaa laitteille usean tyyppisiä vikoja. Irronneet johtoliitokset, vaurioituneet piirikortit tai jopa laitteen rungon vauriot ovat yleisiä. Testaamalla laitteita erityyppisillä tärinöillä simuloidaan laitteen käyttäytymistä ja kestävyyttä
esimerkiksi ajoneuvossa. (Business Panasonic.)
MIL-Standard testaa myös laitteen hiukkaskestävyyden. Tämä liittyy myös IP-luokitteluun. Laitteen pitää kestää käyttöä pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa ilman, että laitteen
sisälle pääsee pöly tai muita pienhiukkasia. Testillä selvitetään esimerkiksi näppäimistön
ja muiden liikuteltavien komponenttien toiminta. (Business Panasonic.)

6

Vastuullisuus hankintatoimessa

Hankintatoimen tehtävänä on palvella liiketoimintaa toimittamalla sen tarvitsemat tuotteet, palvelut ja ratkaisut, joiden avulla liiketoiminta voi toteuttaa sille annettua strategiaa.
Hankintatoimen ajatellaan olevan usein vain kilpailutuskoneisto, joka varmistaa hankintojen mahdollisimman alhaisen hinnan. Hyvin toimiva hankinta tarkkailee myös markkinatilannetta, uusia teknologia innovaatiota ja mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita.
IT Standards for Business – Tietohallintomalli kuvaa hankintatoimen roolia kaksijakoiseksi. Hankintaroolissa tuotetaan liiketoiminnalle palvelut ja ratkaisut, mutta toisessa
roolissa kehittäjänä voidaan tuottaa yritykselle sitäkin suurempaa arvoa arvioimalla toimittajien uusien innovaatioiden toimivuutta liiketoiminnan näkökulmasta. Tuki- ja kehitystoiminta varmistaa, että yrityksen kannalta tehdään kerralla oikeat hankinnat, koska
myöhemmin virheellisten tai osittainkaan epäsopivien hankintojen korvaaminen on haastavaa ja kallista. (IT for business 2019, 81.)
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Julkisien hankintojen ohjeistuksissa on otettu hyvin huomioon myös ympäristönäkökulmia, mutta yksityiselle sektorille ei vastaavia ohjeita ole laadittu. Vastuullisuus on yritysten oman strategian tai toimintamallien mukaista. Julkisten hankintojen vastuullisuuskäsikirjassa on ohjeistuksia vastuullisuuden huomioimisesta hankinnoissa. Ympäristövastuullisuuteen perustuvat elinkaaren aikaiset kustannukset ja valmistuksen aikaiset päästöt ovat hankinnoissa määriteltävissä vertailuperusteeksi tarjouksiin, mutta ne eivät ole
tarjoajalle pakollisia. (Valtiovarainministeriö 2017.)

6.1

Strategiset hankinnat

Yritysten ja julkisen sektorin hankintatoimessa taloudelliset näkökulmat ovat korostuneesti esillä ja ilman erikseen määritettyjä painoalueita, myös toimittaja valitaan hinnan
perusteella. Kilpailutettaessa laitteita yrityksillä on vapaus määrittää haluamansa kriteerit, joiden perusteella kilpailutukseen valitaan toimittajia ja heidän laitteitaan. Näihin kriteereihin on yritysten hyvin mahdollista sisällyttää ekologisia, kestävän kehityksen arvoja. Ympäristöohjelmat, yhteiskuntavastuullisuus ja sen raportoinnin yleistyminen
osana vuosikertomusta ovat lisänneet yritysten kiinnostusta toimintaympäristöään kohtaan. (Sarkkinen 2006, 146.)
Julkisen hallinnon kilpailutuksissa on 2000-luvun alusta kiinnitetty huomiota ympäristön
hyvinvointiin ja EU:n direktiivien mukaan niitä on alettu suositella käytettäväksi osana
hankintaprosessia (Sarkkinen 2006, 152). Kuntahankintojen ohjeistuksen mukaan ekologiset seikat kuuluvat olennaisena osana kilpailutusprosessiin. Hankinnoissa noudatetaan muun muassa Euroopan unionin Green Public Procurement -kriteerejä. Elinkaariajattelu huomioidaan aina, kun se on tuotteen tai kilpailutilanteen mukaan mahdollista.
Hankinnoissa pyritään toteuttamaan kuntaliiton kestävän kehityksen sitoumusta sekä
viestimään asiakkaille ekologisista vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksesta hintatasoon.
(Kuntahankinnat 2019.)

6.2

Kuluttajatuotteiden käyttö yritysten päätelaitteina

Älylaitteiden yleistymisen myötä 2010-luvun alusta lähtien, kuluttajatuotteiden käyttö yritysten päätelaitteina on yleistynyt. Työntekijät halusivat käyttää omia henkilökohtaisia
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laitteitaan työssään. Ilmiöstä alettiin puhua nimellä BYOD (Bring your own device), joka
on yleisemmin tunnettu ja näkyvin laitteiden kuluttajistumisen muoto työelämässä. Yritysten tietohallinto oli tällöin syystäkin huolissaan tietoturvan ja laitekannan hallittavuudesta puolesta.
Kuluttajistuminen on myöhemmin edennyt siihen pisteeseen, että tietohallinto on alkanut
suosia näitä kuluttajakäyttöön tarkoitettuja päätelaitteita yleisemmin. Mobiililaitteista kuten älypuhelimista, tableteista sekä tavanomaisista tietokoneista on tullut yritysten yleisesti käytettyjä laitteita. Työtekijöiden eli myös kuluttajien tottumusten mukaisesti on
helppoa suosia työssäkin siviilielämästä tutuksi tulleita laitteita.
IDG:n (2014 Consumerization of IT in the Enterprise) tekemän tutkimuksen mukaan kuluttajistumisella on ollut monia positiivisia vaikutuksia. Tutkimuksen mukaan tällä on positiivisia vaikutuksia muun muassa käyttäjien tuottavuuteen ja tyytyväisyyteen. Tutkimuksen mukaan tällä on myös ollut vaikutusta työnteon joustavuuteen sekä innovaatioherkkyyteen. Toisaalta tutkimuksessa ei mainita miksi kuluttajalaitteisiin suhtautuu negatiivisesti alle kymmenen prosenttia vastaajista. Panasonicin teettämä IDC:n toteuttama tutkimus Pay Now, Save Later: The Business Case for Rugged Device (2016) esittää mahdollisen selityksen. Mobiilipäätelaitteista noin 13% vaatii huoltoa jo ensimmäisen vuoden
aikana ja vikaantumisprosentti kasvaa joka vuosi. Mobiililaitteen käyttöiän ollessa kaksi
vuotta, saattaa laite olla ollut vähintään kerran huollossa tai vaihdettu korvaavaan.
European Environmental Bureau (EEB 2019, 1-8) on tutkinut elinkaaren vaikutusta ilmaston lämpenemisen näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan Euroopan sähkölaitteiden,
mukaan lukien mobiililaitteiden ja kannettavien tietokoneiden elinkaaren pidentäminen
vuodella vastaa samaa kuin miljoonan fossiilisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen
poistaminen liikenteestä. Tutkimus painottaa laitteiden korjaamisen helpottamista. Käyttäjistä suurin osa on halukas korjauttamaan vikaantuneen laitteen sen sijaan, että se
vaihdettaisiin uuteen. Tutkimuksessa nostetaan esiin suurimpana ongelmana valmistukseen käytettävät raaka-aineet ja niiden hankinnan vaikutukset ympäristöön sekä logistiikan aiheuttamat päästöt.

24
6.3

TCO Kokonaiskustannusajattelu

Kokonaiskustannusajattelulla (Total Cost of Ownership) pyritään selvittämään hankinnan kokonaiskustannukset koko sen tuottavan elinkaaren ajalta. Tämän Lisa Ellramin
esiin tuoman ajattelutavan mukaan ne voivat olla huomattavasti suuremmat kuin pelkkä
ostohinta. Kokonaiskustannuksiin otetaan yleisesti mukaan kustannukset, jotka syntyvät
hankkeesta ennen kaupantekoa, sen aikana ja myös kaupanteon jälkeen. (Tikka 2017,
40.)
Kirjassaan Ostotoiminta (2017) Jukka Tikka myös määrittää joukon kustannuksia, jotka
usein jäävät yrityksiltä huomiotta hankintoja suunniteltaessa ja tehdessä. Tikan mukaan
näiden kustannusten osuus voi kuitenkin olla merkittävä ja nämä selvittämällä voidaan
saavuttaa huomattavia hyötyjä oman ja toimittajan toiminnan tehokkuuden muodossa
sekä saadaan selvästi vertailukelpoisempi ja luotettavampi kilpailutus eri toimittajien välillä. (Tikka 2017, 4.)
Piiloon jäävät tai hankalammin määritettävät kustannukset yleensä ovat:
-

Ostosta syntyvät kustannukset
Hankinnan vastaanoton ja käsittelyn kustannukset
Toimituksessa esiintyvät puutteet ja virheet sekä myöhästymiset
Ympäristöön liittyvän kuormituksen ja jätteenkäsittelyn maksut
Varastointikustannukset
Valvonnan ja hallinnan kustannukset

TCO:n yhteydessä käytetään useasti Pareton-periaatetta. Vaikka periaate onkin jo 1800luvulta, on se edelleen käyttökelpoinen. Toinen nimitys periaatteelle on 80/20 sääntö,
joka sai alkunsa Pareton huomattua ihmisten vaurauden jakaantuvan tämän mukaan.
20% ihmisistä omisti 80% kaikesta omaisuudesta. (TCO-ajattelun yhteydessä tämä 20%
on näkyvä osuus kaikista kustannuksista. Suhde ei aina ole täsmälleen säännön esittämä, mutta suuntaa antavana pitää paikkansa useimmissa tilanteissa. Bob Ashenbrenner viittaa ilmiöön blogissaan Putting ”total” back in total cost of ownership (2019), jossa
todetaan kuluttajalaitteiden elinkaaren aikaisten kulujen olevan 89 prosenttia. Tieto perustuu VDC:n teettämään tutkimukseen, joka myös osoittaa vahvennettujen päätelaitteiden kulujen jäävän alle puoleen kuluttajalaitteisiin verrattuna. Tämä ero selittyy (kuvio 4)
laitteiden tarkoituksenmukaisuudella ja soveltuvuudella työtehtävään, jolloin työn suorit-
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taminen on vaivatonta ja tuottavuus pystytään optimoimaan. Vahvennetuissa päätelaitteissa myös IT-tuen kulut jäävät huomattavan pieneksi verrattuna kuluttajalaitteeseen.
Oikea työväline säästää tuen aikaa vikojen ollessa vähäisempiä.

Vahvennetuilla laitteilla puolet pienempi TCO (mukaillen Ashenbrenner 2019)

Kuten yllä olevasta kuviossa esitetystä diagrammista selviää, kulurakenteissa on merkittävä ero. Tämän avulla voidaan tehdä johtopäätös, jonka mukaan vahvennettu päätelaite
olisi taloudellisen kestävän kehityksen mukainen hankinta, vaikka itse hankintahinta olisi
korkeampi. Myös ekologisesti ajatellen pidempi käyttöikä vähentää luonnonvarojen käyttöä sekä pienentää niin tuotannon kuin logistiikankin hiilijalanjälkeä.

7
7.1

Selvityksen toteutus ja tulokset
Selvityksen toteutus

Tämän opinnäytetyön empiirinen osuus toteutettiin teemahaastatteluina kuudelle, eri toimialoilla toimivalle yritykselle. Rajauksena käytettiin henkilöstön määrää ja yritysten toimintaympäristöä. Haastattelupyyntöjä lähetettiin liikkuvaa tietotyötä tekeville yrityksille,
joiden henkilöstömäärä on isompi kuin sata työntekijää.
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Haastatteluun mukaan saatujen yritysten koko henkilöstömäärällä mitattuna vaihteli yli
200 henkilöä työllistävästä yrityksestä, tuhansia henkilöitä työllistäviin konserneihin. Mukana on myös yrityksiä, joiden toiminta on kansainvälistä ja toimipaikkoja on ympäri maailmaa. Haastatteluissa rajattiin keskustelu kuitenkin Suomen toimintoihin.
Haastateltavien saaminen mukaan selvitykseen oli vaikeaa. Sähköpostitse haastattelupyyntöjä lähetettiin yhteensä 38 kappaletta kahdessa erässä. Yritykset valittiin satunnaisesti, hyödyntäen yritystietokantaa sekä valikoituneista yrityksistä olemassa olevia yhteyshenkilöitä siten, että haastateltavalla olisi vähintään perustiedot työnantajansa laitehankinnoista. Koska kohderyhmään sopivien haastateltavien löytyminen oli vaikeaa,
käytettiin myös apuna kollegoita, jotka omia kontakteja hyödyntäen saivat mukaan kaksi
viimeistä haastateltavaa. Tutkimuksen riippumattomuus pyrittiin varmentamaan siten,
että kollegat toimivat oma-aloitteisesti ilman tutkimuksentekijän vaikuttamista muuten
kuin rajaamalla yrityksen kokoluokan.
Haastateltavat pyrittiin valitsemaan siten, että heillä olisi mahdollisimman hyvät tiedot
yrityksen laitehankinnoista sekä perustiedot strategiasta ja liiketoiminnan hankkeista.
Vastuullisuuden osalta näin parhaaksi, ettei sen osalta ollut erityisiä vaateita. Haastateltavan perehtyneisyyden yrityksensä vastuullisuuteen tai tiedot aiheesta yleensä, kertovat myös vastuullisuuden tilasta haastateltavassa yrityksessä. Näillä määrittein haastateltavien työtehtävät vaihtelivat liiketoimintajohtajista IT-tukihenkilöihin. Kokemuksessa
yrityksestä sekä toimenkuvasta oli isoja eroja. Lyhin työkokemus nykyisestä toimesta oli
alle kaksi vuotta ja kokeneimman työura saman yrityksen palveluksessa oli kestänyt
useita vuosikymmeniä.
Haastattelut toteutettiin Skype- ja Teams-neuvottelupalveluita hyödyntäen. Kaikki haastattelut tallennettiin ja myöhemmin litteroitiin sanasta sanaan tarkkuudella. Haastattelujen pituus vaihteli 25 ja 40 minuutin välillä. Haastatteluiden ilmapiiri oli pääosin rento ja
avoin. Haastattelijalle jäi tunne, että asioista puhuttiin suoraan ja parhaaseen omaan
tietoon perustuen.
Haastattelun runkona käytettiin selvityksen tutkimuskysymyksiä. Ennen haastattelun
nauhoittamisen aloittamista painotettiin haastattelun luottamuksellisuutta ja haastateltavan anonymiteetin säilyttämistä. Haastattelun tallentamisesta ja tekstin litteroinnista selvityksen tekemisen helpottamiseksi mainittiin jokaiselle erikseen. Selvityksessä käytetään haastatteluista poimittuja lainauksia. Lainausta on voitu muuttaa siten, ettei haas-
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tateltavaa ole mahdollista tästä tunnistaa. Osalle haastateltavista on luvattu myös hävittää haastattelumateriaali työn valmistuttua, joten tämä käytäntö toteutetaan kaikille, kun
se on mahdollista.
Tämän selvityksen raportointi kirjoitetaan siinä järjestyksessä kuin haastattelurunko oli
suunniteltu. Haastattelut noudattivat runkoa hyvin, joskin teemahaastattelun tuoman vapauden myötä, muutamassa haastattelussa keskustelu ajautui aiheesta toiseen, mutta
haastattelija katsoi sen keskustelun sujuvuuden kannalta sallituksi.
-

7.2

Haastateltavan esittely, työkokemus hankinnoista ja päätelaitteista
Edustamansa yrityksen vastuullisuus liiketoiminnassa, hankinnoissa sekä strateginen vastuullisuus
Hankinnat ja niiden vastuullisuus
Yrityksen päätelaitteiden elinkaaren päättyminen

Vastuullisuus haastateltavissa yrityksissä

Kaikissa haastateltavissa yrityksissä vastuullisuuteen on alettu kiinnittää huomiota. Kuitenkin se, millä tasolla yritykset sitä toteuttavat, vaihtelee merkittävästi. Positiivista haastatteluissa kuitenkin oli huomata, että kaikki olivat kuitenkin jollain tavalla aloittaneet toimet, joilla toimintaa ohjataan kohti kestävämpiä toimintatapoja. Yhdessä haastatelluista
yrityksistä tie vastuulliseen toimintaan on vasta alussa, kun muissa haastattelujen yrityksissä oli vastuullista toimintaa harjoitettu jo varsin pitkään ja se näkyikin osassa myös
liiketoiminnassa. Organisaatio, joka lähtee kehittämään ja hakemaan omaa tapaansa
toimia vastuullisesti, löysi ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi energian kulutuksen.
No, kyllä nää meidän omat mittausprojektit on tuonut tämmöisiä pikkujuttuja. No
siis energian säästö ylipäätänsä. Tämmöstä, että ledivalaistukseen vaihtaminen
tehdashallissa ois iso juttu.

Energian säästö vastuullisena tekona kuvaa hyvin sitä, miten yritykset voivat hyötyä vastuullisesta toiminnasta. Haastateltavan mukaan tämän vuoden aikana tehtävä pohjatyö
luo lähtökohdan, millä organisaation vastuullisuutta lähdetään kehittämään. Kuitenkin
samaisen organisaation edustajan kanssa keskustelun edetessä tulee selvästi esiin,
ettei yritykseen ole kohdistunut juurikaan ulkopuolista painetta omistajien, asiakkaiden
tai muiden sidosryhmien osalta, joka kannustaisi kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Tätä kuvastaa hyvin haastateltavan hieman provosoivat kommentit omien tuotteidensa toiminnasta sekä asiakkaiden ajatuksista.
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Täähän on pelkkää rautaa tai terästä. Joka pyörii. Siellä pitää öljyä olla ja oikeastaan mitä enemmän, sen parempi loppusijoituspaikka se on öljylle.
Viimeiset 20 vuotta, meillä on ollut energiatehokkaimmat laitteet koko maailmassa.
Mutta tota, ei meidän asiakaskunta välitä pätkääkään. Niitä ei niin ku kiinnosta
pätkääkään. Vaikka kuinka todetaan että ”teillä muuten se kaksi prosenttia vuodessa on aika paljon, kun ajatte niitä koko ajan”

Ulkoinen painostus voida luoda yrityksille positiivisen paineen etsiä uusia toimintatapoja
ja kehittää tuotteita vastaamaan paremmin kestävän kehityksen antamaan haasteeseen
ja samalla sen tuomiin mahdollisuuksiin.
Haastatelluista yrityksistä kaksi on onnistuneesti tehnyt vastuullisuudesta menestyvää
liiketoimintaa ja molemmat hyödyntävät toiminnassaan kiertotaloutta. Toinen mainituista
hyödyntää toiminnassaan kierrätettäviä materiaaleja ja myy ne eteenpäin uudelleen käsiteltäväksi. Haastattelussa vastuullinen toiminta ei tullut juuri muuten esiin kuin itse liiketoiminnan kautta. Strategian tai muun toiminnan vastuullisuudesta ei juuri saatu haastateltavalta uutta tietoa ja osittain oli havaittavissa hämmennystä, kun kysytään muusta
kuin liiketoiminnan vastuullisuudesta. Toisen yrityksen liiketoimintamalli on kokonaisvaltainen ja vastuullisuusliiketoiminta syntyy yrityksen tarjoamasta tuotteiden elinkaarenhallintapalveluista. Yritys voi myydä asiakkailleen tuotteet, tuki- ja hallintapalvelut koko elinkaaren ajalle sekä huolehtia myös palvelukonseptillaan tuotteiden elinkaaren lopusta,
josta syntyy toiminnan vastuullinen osuus. Tuotteet kerätään isoina erinä asiakkaalta ja
huolehditaan näiden kierrätyksestä.
Kyl se siis, mitä me on sitä tutkittu, niin kierrättäminen on ykkösjuttu, että saadaan
materiaalit kiertoon.

Yritys arvioi mitkä tuotteet on mahdollista ottaa uudelleen käyttöön jossakin muussa yrityksessä tai yhteisössä. Nämä myydään käytettyjä tuotteita myyville yrityksille ja sitä
kautta ne saavat uuden elämän. Uusiokäyttöön kelpaamattomat laitteet, joiden käyttöä
ei voida enää jatkaa, toimitetaan toiselle kumppanille. Siellä tuotteet puretaan ja kaikki
materiaali, jota voidaan vielä hyödyntää, kerätään talteen.
Haastatelluista kolme viimeistä osoittaa vastuullisuuttaan vähentämällä runsaasti luontoa kuormittavien toimintojen päästöjä, toimittamalla vähemmän hiilidioksidipäästöjä
tuottavia ratkaisuja ja palveluita asiakkailleen. Yksi vähentää liikenteen päästöjä, toinen
haluaa olla kehittämässä sataprosenttisesti uusiutuvaan energiaan perustuvia sähköntuotantoratkaisuja sekä kehittää energiatehokkaita liikennöintiratkaisuja. Kolmannen
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haasteena on toimia alalla, jonka lopputuotteita käytetään perinteisesti runsaasti saastuttavaan teollisuuteen. Yritys pyrkii oman toiminnan ja tuotannon päästöjen vähentämiseen sekä lopputuotteiden saamiseksi entistä ympäristöystävällisemmäksi.
Se näkyy asiakaspuolen suuntaan ja ympäristö esimerkiksi juuri, että, tuotekehitys
ja kaikessa muussa mietitään ja nyt kun esimerkiksi tätä uutta organisaatiota suunnitellaan nyt. Varastokeskusta myös niin, tosi vahvasti on environmental puoli
esillä.

Haastateltavissa yrityksissä vastuullisuus on hyvin monimuotoista ja eri kehitysasteilla.
Neljä kuudesta haastatellusta yrityksestä ovat velvollisia raportoimaan yritysvastuustaan, joka pakottaakin yritykset miettimään toimintaansa myös kestävän kehityksen kannalta. Huomion arvoista kuitenkin oli, että haastateltavista vain puolet pystyi kertomaan
melko sujuvasti yrityksensä vastuullisesta toiminnasta. Tämä kertoo mielestäni hyvin
siitä, että osassa yrityksissä vastuullisuus ei ole osa päivittäistä toimintaa.

7.3

Yritysten laitehankinnat

Tutkituissa yrityksissä laitehankintoja tehdään pääsääntöisesti suunnitellusti. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että yritykset ovat valinneet käyttöönsä yhden tai korkeintaan muutaman valmistajan laitteet. Tämä on helpottanut tutkittujen yritysten laitteiden elinkaarenja kustannustenhallintaa. Tietokoneiden käyttöönotto ja asetusten yhdenmukaisuus helpottavat asennus- ja päivitystoimia sekä antaa IT-tuelle paremman näkyvyyden ja käsityskyvyn organisaation laitteille. Tämä vakiointi tuli esille yhtä lukuun ottamatta kaikissa
haastatteluissa.
Suurimmassa osassa haastatelluista organisaatioista on huomioitu käyttäjien roolit myös
Tietotyön välineissä. Toimistotyötä tekevillä on erilainen laite kuin liikkuvaa työtä tekevällä. Myös se millaisissa olosuhteissa työskennellään, vaikutti siihen, millainen tietokone oli käytössä. Tällöin laitteita on vakioitu pienempinä rykelminä, jotka poikkeavat
laitemallin, sovellusten tai asetusten mukaan toisistaan. Tämä mahdollistaa käyttäjä profiilien mukaan hallitut laitteet ja lisää työtehoa, tuottavuutta sekä kustannussäästöjä parantuneena käytettävyytenä ja laitteiden kestävyytenä.
Mä oon ajanut itse sellaista roolipohjaista, elikä meillä on määrätyt mallit, mitä
meillä vaan on katalogissa, että voidaan laite hankkia vielä, mutta siinä ei oo otettu
huomioon työ, työtehtäviä, roolipohjaisia. Roolipohjaista niin kun suunnitelmallisuutta laitteisiin, siellä on vaan n-kappaletta laitteita ja niillä pitää pärjätä sitten ja
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tuo erilaisia haasteita tollee niin kun esimerkiksi maailmalle matkaaville projektityöläisille ja tälläisille.

Vakiointi voi tuoda myös haasteita. Eräässä haastatellussa organisaatiossa tämä on
viety niin pitkälle, että käytössä on vain yksi laitemalli huolimatta siitä, millaisia käyttäjän
työtehtävät ovat. Kenttähenkilöstö toimii erilaisissa olosuhteissa ja he odottavat työvälineiltään toimivuutta siellä missä työtehtävät pitää suorittaa. Tämä on aiheuttanut tyytymättömyyttä käyttäjissä ja organisaatioon on hankittu näihin tehtäviin soveltuvampia laitteita ohi vakioinnin.
Sanotaanko että, eihän meillä huomioida tehdäänkö sillä koneella töitä täällä puhtaassa konttorissa vai jossain hiekkamyrskyn keskellä. Se on se sama laite, ei
täällä oo hirveesti nyt kiinnitetty huomiota, jos nyt kolme laitetta menee sen reissun
aikana, niin so what. Ei täällä ole otettu siihen kauheasti kantaa.

Kahdessa muussa organisaatiossa on myös erotettu tuotannon päätelaitteet omaksi ryhmäkseen. Molemmissa yrityksissä tuotannon toiminta on sen tyyppistä, että tavallisen
toimistokannettavan käyttö ei ole tarkoituksen mukaista, vaan käyttöön on haluttu ottaa
kestävämpi päätelaite. Myös laitteen käytettävyys erilaisissa olosuhteissa sekä laitteen
hyvin pieni vikaantumisprosentti tuotannon kriittisen luonteenlaadun vuoksi on vaikuttanut tämän tyyppisen tietokoneen hankintaan.
Yksi haastateltavista erottui selvästi muista puuttuvalla tai ainakin hyvin heikosti näkyvällä laitestrategialla. Hankinnat vaikuttavat heikosti suunnitelluilta ja johdetuilta. Haastateltavan kertomasta voi päätellä, ettei hänellä ole luottoa yrityksen paikalliseen IT-organisaatioon. Aikaisemman laitetoimittajan leasing-sopimusten päätyttyä yritys on ostanut laitteet. Tämä kuitenkin näyttää hyvin järjestäytymättömältä ja hankinnat tehdään
reagoimalla sen hetkiseen äkilliseen tarpeeseen tai ongelmaan.

7.3.1

Laitehankinnan mallit

Kaikki haastatellut yritykset hankkivat tietokoneensa uusina laitteen valmistajalta tai jälleenmyyjän kautta. Suunnitelmallisuus korostuu ja laitteita ostetaan pääsääntöisesti ennalta kilpailutetuilla sopimuksilla. Hankinta toteutetaan joko ostamalla laitteet suoraan
omaksi tai käyttämällä leasing-sopimuksia. Näiden vaihtoehtojen taloudelliseen järkevyyteen tämä selvitys ei ota kantaa, mutta se vaikuttaa muun muassa siihen, miten laitteiden elinkaari ja sen loppu on hoidettu.
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Selvityksen yrityksistä puolet ostaa laitteet omaksi. Näiden yritysten haastattelujen mukaan laitteiden elinkaari on IT-tuen hallitsema ja tukema. Hallittu elinkaari auttaa pitämään laitteista huolta ja on omiaan pidentämään laitteiden elinkaarta. Kuitenkin isoimpana huolena ostetuissa laitteissa on enemmän se, miten yritykset huolehtivat laitteiden
käytöstä poistaminen. Ostolaiteissa osalta vaaditaan yritykseltä omatoimisuutta hoitaa
laitteiden kierrätys tai hankkia se erikseen palveluna. Näin myös haastateltavat yritykset
ovat tehneetkin tai huolehtineet kierrätettävät laitteet itse SER-kierrätykseen.
Toinen puoli haastatelluista yrityksistä hyödyntää laitehankinnoissaan leasing-sopimuksia. Aiemmin leasing-sopimukset olivat puhtaasti laitteiden vuokrausta, mutta nykyään
sopimuksiin on liitetty myös hallinta- ja elinkaaripalveluita. Jos asiakas ei lunasta laitteita,
myös kierrätyksestä huolehditaan ja rahoitusyhtiö huolehtii laitteiden toimittamisesta purettavaksi, jossa hyödynnettävät materiaalit otetaan talteen.
Kaikilla haastatelluilla leasing-palveluita hyödyntävällä yrityksellä on oma IT-hallinto,
joka hallitsee ja tukee yrityksen laitteita. Kaikki haastateltavat yritykset kertoivat, että laitteet palautuvat leasing-yhtiölle, joka huolehtii elinkaaren päättymisestä tai uusiokäytöstä.
Joidenkin laitteiden kohdalla yritykset ovat halunneet jatkaa leasing-laitteiden käyttöä
sopimusajan jälkeen ja ovat lunastaneet laitteita omakseen.
On mahdollisuus lunastaa, on mahdollisuus palauttaa, on mahdollisuus jatkaa liisaria ja tota tiedän sen, että sinne palautuvat laitteet, niissäkin on vielä, katsovat
jos on jatkokäyttömahdollisuutta niin ku kierrättää laitteet. Jos niillä ei ole mahdollisuutta huollon kautta päästä uudelleen käyttöön.

7.3.2

Laitehankintojen kriteerit

Laitehankintojen kriteerien määrittelyssä nousi esiin useita organisaatioita yhdistäviä tekijöitä. Lähes poikkeuksetta elinkaaren pituus nousi esiin jokaisessa haastattelussa.
Poikkeuksena oli yksi yritys, joka ei tästä maininnut. Laitteidensa suunnitellusta elinkaaresta kysyttäessä, haastateltava kuitenkin kertoi sen olevan noin neljä vuotta. Panasonicin teettämässä raportissa Sustainable Mobile Devices Strategies Deliver Significant
Savings for Business (2017) todetaan kannettavan tietokoneen keskimääräiseksi elinkaareksi 2,25 vuotta. Tämä saa pohtimaan, onko elinkaaren pituus vastaajalle niin ilmiselvä asia, että jäi kokonaan mainitsematta. Keskimäärin normaali toimistotietokoneen
elinkaari laitteille oli kolme vuotta. Niillä asiakkailla, joilla on ollut tai on edelleen käytössä
vahvennettuja päätelaitteita, olivat elinkaaret huomattavasti pidempiä.
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Tehtiin se päätös, että meillä on ollut kolme vuotta, kolme ja puoli vuotta se peruselinkaari. Ja tota niin, Pansonicit kuitenkin kestävyydeltään on ollut paljon pidempi
aikaisia ja sit on ollut keskusteluja, että pitäisikö meidän jatkaa niitten osalta ja me
nostettiin se viiteen vuoteen, joka on aika pieni vieläkin. Koska me käytetään hyvin
paljon näitä vanhempia Panasoniceja mitä meillä on, ne on jopa kymmenen vuotta
ollut käytössä ja hyvin toimii.

Vaikka elinkaari nousi haastatteluissa merkittävämpänä kriteerinä esille, niin sen liittyminen vastuullisuuteen ei tullut kuin kahdessa keskustelussa selvästi esiin. Pitkä elinkaari
näytti olevan kaikilla yksi tärkeimmistä taloudellisistakin kriteereistä. Toisaalta taloudellinen näkökulma on yksi kestävän kehityksen näkökulma, joka tässä selvityksessä myös
otetaan huomioon. Pidempi elinkaari vähentää laitteiden elinkaaren aikaisia kustannuksia (TCO, total cost of ownership) monellakin tapaa. Hyvin hallittu ja ylläpidetty kone,
joka on tarkoitettu yrityskäyttöön, aiheuttaa selvästi vähemmän käytönaikaisia kuluja
kuin esimerkiksi kuluttajille tarkoitettu laite. Ashenbrenner osoittaa tutkimuksessaan Putting the ”total” back in total cost of ownership (2019) yrityskäyttöön tarkoitettujen vahvennettujen tablet-laitteiden olevan yli 50% edullisempi vaihtoehto koko elinkaaren aikaisina
kuluina. Kuluttajalaitteen hinta on kuitenkin vain kolmannes vahvennetun päätteen hinnasta, joten voidaan päätellä, että noin 80% laitteen elinkaaren kuluista tulee muusta
kuin ostohinnasta. Tämän ovat huomanneet myös osa haastateltavista yrityksistäkin,
joista yksi toteaa, että heillä on jäänyt laitehankinnoista yksi hankintakierros väliin johtuen vahvennettujen laitteiden kestävyydestä ja pitkästä elinkaaresta.
Jos oltais valittu kuluttajatuote, niin varmaan me oltaisiin jouduttu vaihtamaan se
jo kahden – kolmen vuoden, niin kun syklillä ja nyt me ollaan menty yhdellä laitteella kaksi laitesukupolvea, jos nyt vertaa johonkin kuluttajalaitteeseen.

Laitteiden kestävyys erilaisissa olosuhteissa nousi myös keskusteluissa esiin. Haastatelluissa yrityksissä kaikissa on tarvetta tehdä tietotyötä kentällä ja kohteeseen voidaan
joutua matkustamaan useista tunneista jopa vuorokauteen. Näille yrityksille on tärkeää,
että työvälineet toimivat ja kestävät työmaiden rasitukset. Vikaantunut laite voi aiheuttaa
koko työn peruuntumisen tai pitkiä viivästyksiä. Näistä seurauksena on yleensä mittavat
kustannukset menetettynä työaikana ja matkoina työntekijälle, IT-tuen tukityönä sekä
yritykselle korvaavan laitteen hankintakustannuksina. Laiterikko voi johtaa jopa sopimussakkoihin työn viivästymisen seurauksena. Laitteiden luotettavuudella on siis iso arvo
hankintoja tehtäessä.
Jos mukana oleva tietokone on rikki, niin sehän voi olla että se on päivän sinne
matkustanut. Et kyllä siinä menetetään se työpäivä. no osittain se voisi kännykän
ruudulla, etäavulla, et joku lähettelee sinne kuvia ja muuta. Ei se kyllä aina välttämättä saa sitä hommaa hoidettua. Kyl se meni hukkareissuksi. Varmaan joku 7080% joutuu lähteen takaisin ja tuleen uudestaan.
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Tietokoneiden käytettävyydellä on työtä tehostava ja helpottava merkitys työtehtävissä.
Käytettävyydellä haastattelussa tarkoitettiin laitteiden tarkoituksenmukaisuutta vaadittuihin työtehtäviin. Tämä on kuitenkin laaja käsite, jota jokaisessa haastattelussa käsiteltiin
kyseisen yrityksen näkökulmasta. Yritysten liikkuvassa tietotyössä tämä tarkoittaa muun
muassa sitä, että laitetta voidaan käyttää lähes missä olosuhteissa tahansa. Erään asiakkaan työtehtävät edellyttävät laitteen käyttöä ulkona ja sitä on käytettävä myös talvella,
jolloin käyttäjän on pystyttävä käsittelemään kosketusnäyttöä myös hanskat kädessä.
Toiselle asiakkaalle käytettävyys tarkoitti kestävyyttä kaikissa eteen tulevissa työtehtävissä. Käytettävyyden piti olla huippuluokkaa, kesken työnteon laitetta ei voida vaihtaa
ja etäisyydet lähimpään varalaitteeseen ovat todella pitkiä. Kolmannessa yrityksessä osa
työntekijöistä työskentelevät sellaisissa maissa, jossa heidän asiakkaidensa laiteinfrastruktuuri saattaa olla hyvin iäkästä, mikä vaatii työntekijöiden tietokoneilta sopeutumista
vanhoihin liitäntätapoihin. Ilman esimerkiksi perinteistä sarjaporttia tämä yritys ei pystyisi
tehokkaasti huoltamaan asiakkaiden laitteita.
Lähinnä se kestävyys on yksi suuri kriteeri mutta tosin myös se käytettävyys. Monet laitevalmistajat on luopuneet paljon näistä kiinteistä sarjaporteista ja USB2porteista ja näistä vastaavista mitkä vanhempaa koulukuntaa on ja näistä vanhempia koulukuntia valitettavasti maailma on täynnä vielä.

Kolmelle yritykselle käytettävyys oli laitteen sujuvaa käyttöä. Kun laite toimii luotettavasti
ja akku kestää pitkään ilman verkkovirtaa työpisteen ulkopuolella. Windows maailmassa
myös päivitykset tulevat usein automaattisesti update-ohjelmiston avulla ja hallitussa
ympäristössä nämä voidaan ajoittaa ja ensin varmistaa päivitysten toimivuus ja sopivuus
käyttäjän laitteisiin. Tämä ei niinkään ole laitteen ominaisuus kuin IT-tuen ja hallintasovellusten optimoitua käyttöä.
Hankintahinta on kaikissa hankinnoissa aina mukana hankintakriteereissä. Kuitenkaan
se ei ollut missään yrityksessä määräävä kriteeri. Haastatellut yritykset olivat kyllä hintatietoisia, mutta neljä kuudesta haastateltavasta mainitsi suoraan, ettei se ollut päätekijä
vaan hankinnassa painotettiin enemmän tietokoneen ominaisuuksia ja käytettävyyttä
kestävyyden ohella.
Kahdessa haastattelussa hintaa painotettiin jonkin verran. Mielenkiintoiseksi erään keskustelun teki se, että alkuun haastateltava oli juuri painottanut edellisen hankinnan elinkaaren olleen kaksinkertainen tavalliseen päätelaitteeseen nähden. Elinkaaren ja nimenomaan vastuullisuuden lisäksi haastateltava kertoi tärkeimmäksi kriteeriksi, että laitteen
on vastattava liiketoiminnan tarpeita. Toisaalta heti perään hän kertoi tulevassa hankinnassa painotettavan enemmän laitteen hintaa. Tätä tulkitsisin niin, että liiketoiminnan
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johdon näkemys eroaa haastateltavan omasta näkemyksestä. Hankittavan laitemäärän
ollessa niin merkittävä kuin haastateltava antaa ymmärtää, hankintahinta ostettuna tai
leasing-sopimuksella tulee olemaan merkittävä kuluerä yritykselle, vaikka hankinta olisikin elinkaarikustannuksiltaan edullinen.
Yhdessä haastattelussa laitteiden hinta oli usein esillä keskustelussa. Haastateltava
myös kertoi aikaisempien leasing-sopimusten liiallisesta hinnasta suhteessa yrityksen
tarpeeseen. Tässä keskustelussa kuitenkin tärkein kriteeri hankinnalle oli yllättävä.
Vaikka hänenkin mielestään toimivuus ja kestävyys ovat liikkuvalle työntekijälle ehdottoman tärkeitä ominaisuuksia, hän näkee saatavuuden tärkeimmäksi tekijäksi. Tätä pohdittaessa, huomaan ajattelun liiketoimintasuuntautuneisuuden. Haastatellun yrityksen tilanne muun muassa vastuullisuudessa on hyvin aluillaan ja näkemyskin vastaa hyvin
hänen kuvailemaa liiketoimintatapaa sekä asiakkaidenkin suhtautumista vastuullisuuteen.
Varmaan on ihan saatavuus, Kun näitä uusitaan sitä mukaan kun ne menee rikki,
niin siinä on aina kiire. Et se on varmaan aika usein semmoisena määrittävänä
tekijänä. Vaikka ei sen pitäisi, on että sen saa.

Osalle haastateltavista organisaatioiden tietokonehankintojen kriteerien määrittäminen
oli haastavaa. Tämä johtui useastakin eri syystä. Näitä oli muun muassa uran kesto kyseisessä yrityksessä sekä siitä, että päätökset hankinnoista tehdään heidän esimiestasollaan sekä globaalin hankintaorganisaation kautta. Keskusteltaessa heidän nykyisistä
laitteistaan ja valinnoistaan saatiin näitä kriteereitä kuitenkin esiin.

7.3.3

Laitteiden suunniteltu elinkaari

Haastateltujen yritysten käyttämien laitteiden elinkaarien mediaani on 3,25 vuotta. Mediaani on sopivin keskiluku, koska yhdessä haastatellussa yrityksessä ilmoitettu elinkaari
oli huomattavasti pidempi muihin verrattuna. Myös toinen haastateltavista yrityksistä kertoi yrityksen aikeista nostaa vahvennettujen päätelaitteiden elinkaaren pituutta viiteen
vuoteen, koska laitteet sen kestävät ja usein vielä pidempäänkin.
Elinkaareltaan lähempänä mediaania olevilla yrityksillä on käytössään yrityskäyttöön tarkoitetut tietokoneet, mutta eivät käytä vahvennettuja tietokoneita muuten kuin poikkeustapauksissa. Yritykset, jotka hankkivat päätelaitteensa leasing-sopimuksilla, määrittävät
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usein elinkaaren pituuden sopimusajan mukaisesti. Yleisin sopimusaika tietokoneille on
kolme vuotta. Tällöin koneilla vielä on jäännösarvoa ja jos asiakas ei lunasta koneita
omaksi, voi rahoitusyhtiö myydä toimintakuntoiset koneet eteenpäin.
Siinä on aina vähän laskettu se, mikä on sen markkinahinta versus se, että mitä
se korjaus suhteessa siitä maksaa.

Määrittävä tekijä elinkaarelle on myös laitteelle myönnetty takuuaika. Laitteiden korjaaminen takuun ulkopuolella on haastateltavien mukaan kallista. Jos laitevika ei kuulu takuun piiriin tai takuuaika on loppu, laitteet vaihdetaan herkästi uuteen. Yritykset vertailevat vikaantuneen laitteen sen hetkistä ostohintaa ja huoltokustannuksia. Korjaushinnan
ollessa liian korkea suhteessa laitteen jäljellä olevaan elinkaareen, laite yleensä vaihdetaan uuteen. Huoltojen hinnat ovat korkeita laitteiden arvoon nähden ja yksi syy tähän
on haastateltujen mielestä koneiden rakenne. Koneista tehdään sellaisia, ettei osien
vaihtaminen ole helppoa ja kustannustehokasta.

7.4
7.4.1

Vastuullinen päätelaite
Hankintojen ekologinen ja taloudellinen kestävyys

Haastatelluista yrityksistä kukaan ei suoraan painottanut ekologisia arvoja hankinnoissaan ja saaduissa tiedoissa oli laajaa hajontaa. Hankintojen kriteerit olivat businessorientoituneita ja niiden tavoite oli tehostaa liiketoimintaan kustannustehokkaasti. Kuitenkin kestävän kehityksen osa-alueiden kulkiessa käsikädessä myös osa yritysten määrittämistä kriteereistä tukevat myös vastuullisuutta. Ympäristöarvojen puuttuminen hankinnoissa kuvaa hyvin sitä, että yritysten vastuullisuus näkyy enemmän liiketoiminnassa
kuin osana hankintoja.
Haastatelluista ei kukaan yhtä lukuun ottamatta ole ollut tekemässä lopullisia päätöksiä
laitehankinnoista. Vastoin yleistä trendiä, tässä yrityksessä voidaan elinkaaren pituutta
nykyisestä oleellisesti lyhentää, jos hankinnan hintaa saadaan edullisemmaksi. Vastuullisuus painottuu taloudellisiin asioihin ja ympäristövastuu laitteiden osalta halutaan siirtää
laitteiden toimittajalle pyytämällä ratkaisua elinkaaripalveluna, jossa mukana ovat niin
vaihtolaitteet kuin kierrätyspalvelut.
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Näitä palvelukonsepteja ja malleja eri yritykset ja mobiililaitteiden tarjoajat tarjoo ja
miten se sitten vaikuttaa siihen, että onks se sitten kahden vuoden välein vaihtuu
laite ja se palveluntarjoaja x voi sitten tulla sen sitten tarjoon ja vaihtaan uusimpaan
laitteeseen niin mikä se sitten on, se liiketoiminnan vastuu siinä hankinnassa, kun
tehdään tälläisiä malleja.

Osa haastatelluista ei pystynyt antamaan kunnolla tietoa hankinnan vastuullisuudesta.
Se on ymmärrettävää yrityksissä, joissa globaali hankintaorganisaatio päättää hankinnoista ja Suomen organisaatio saa vain vähän tietoa hankintapäätöksistä. Näissä organisaatioissa näkemykset vastuullisuudesta kuitenkin eroavat voimakkaasti toisistaan.
Toisen arvioidessa siellä taustalla kuitenkin olevan painotusta vastuullisuuteen, toteaa
toinen, ettei usko vastuullisuuden olevan millään tavalla esillä päätettäessä hankinnoista. Rajoitteet tiedoissa saattoivat johtua myös työuran kestosta yrityksessä, sillä isot
hankinnat oli juuri tehty ennen haastateltavan rekrytointia. Hänellä kuitenkin oli vahva
mielipide siitä, että laitteet oli valittu niiden soveltuvuuden sekä kestävyyden perusteella.
Esiin nousi useassa haastattelussa myös se, että vastuullisuus on vasta viime aikoina
alkanut kunnolla näkyä organisaatioiden toiminnassa. Toimintaa kehitetään vastuullisempaan suuntaan ja se on poikkeuksetta aloitettu parhaiten ulos päin näkyvästä osasta
eli liiketoiminnasta. Haastateltavien suhtautumisesta vastuullisuuteen jäi kuitenkin mielikuva, että halukuutta toimintatapojen muuttamiseen on olemassa. Toimia vastuullisempaan suuntaan on ehdotettu ja niitä on viety eteenpäin organisaatioissa.
Taloudellinen näkökulma oli kaikissa haastatteluissa esillä, mikä on yritysten kohdalla
luonnollista. Vaikka hinta on jokaisessa hankinnassa ensimmäisiä kriteereitä, se ei kuitenkaan ole se ainoa määräävä tekijä. Suuri osa käyttää hankinnoissaan TCO-laskentamallia ja sen perusteella muut tekijät, kuten elinkaari, hallittavuus ja kestävyys sekä laitteen kierrätettävyys saavat myös painoarvoa.
Hinta ja kestävyys ovat yhdet kriteerit, sekä kierrätettävyys tullut viime aikoina,
mutta painatuksista en tiedä, maayhtiöt eivät ole tässä paljon mukana.

Keskusteluissa tuli esiin, että hankintaorganisaatioille annetaan kritiikkiä heidän asenteistaan. Haastateltavat näkevät hankinnoista päättävien olen edelleen liian hintakeskeisiä ja arvioivat sen johtuvan osaksi kykenemättömyydestä ymmärtää käyttäjien tarpeita
ja vaatimuksia työvälineille. Teknisen tietämyksen hankintaan tuo usein IT-organisaatio
sekä liiketoiminta. Näiden kyky perustella kilpailutettavien laitteiden hyödyt voi ratkaista
sen, kuinka vastuullinen hankinnasta tulee.
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7.4.2

Vastuullinen päätelaite

Keskustelu vastuullisesta päätelaitteesta tuotti keskustelijoissa yllättävän samanhenkisiä vastauksia. Tämä teema selvästi oli myös haastateltavista kiinnostava, koska parhaimmillaan he rakensivat mielessään myös ihanteellisen tietokoneen liikkuvaan työhön.
Vastuullisen päätelaitteen tärkein ominaisuus oli yksimielisesti pitkä elinkaari, jonka kasvattamista vielä nykyisestä kaikki haastateltavat pitivät tärkeänä. Tämä koski myös niitä
vastaajia, jotka olivat kertoneet toiminnastaan hieman poikkeavasti. Heidän vastauksissaan painottuivat elinkaarikustannukset. Tästä voi päätellä myös sen, että elinkaari
yleensä on merkittävä tekijä.
Vastuullinen laite on kestävä siinä mielessä, että se kestää käyttäjän roolin mukaisissa
normaaleissa työtehtävissä ilman pelkoa rikkoontumisesta. Saman kestävyyden piiriin
määritettiin myös laiteviat, jotka eivät synny mekaanisesta rasituksesta. Tämän kaltaisia
ongelmia syntyy yleensä valmistusvirheiden, heikkolaatuisten komponenttien tai osien
seurauksena tai näiden yhdistelmistä. Laitteiden vikaantumisasteen halutaan siis olevan
mahdollisimman pieni.
Haastattelussa tuli myös esiin tietokoneiden rakenteellinen tai suunnitteluun liittyvä ongelma. Vastuulliseen laitteeseen pitäisi olla mahdollista vaihtaa kohtuullisin kustannuksin
osia ja komponentteja kuten esimerkiksi autoihin. Modulaarisempi rakenne mahdollistaisi laitteiden korjauksen pienemmin kustannuksin, joka vähentäisi tarvetta korvata laitteita uusilla.
Vastuullisuuteen kuuluu olennaisena osana kiertotalous. Tietokoneiden kierrättäminen
ja uusiokäyttö nousi vastauksissa esiin vastuullisuuden muotona. Kierrätettävyydellä tarkoitettiin laitteiden mahdollisimman suurta hyödynnettävyyttä uusiomateriaaleina, jolloin
laitteesta syntyvä kaatopaikkajäte jää mahdollisimman vähäiseksi. Lisäksi uusiomateriaalien käyttö laitteiden valmistamisessa oli mukana keskustelussa. Kaikkien vastaajien
mukaan vastuullisen tietokoneen elinkaarta pitäisi pystyä jatkamaan mahdollisuuksien
mukaan muussa käytössä, kun sen käyttö ei ole enää yrityksessä järkevää.
7.4.3

Vahvennetut tietokoneet yritysten käytössä

Haastatelluista yrityksillä neljällä oli käyttökokemusta vahvennetuista tietokoneista ja
osalla myös useamman valmistajan tuotteista. Yhden haastateltavan kokemus perustuu
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vahvennettujen laitteiden myyntiin ja se on antanut hänelle hyvän käsityksen näistä tuotteista. Vain yksi haastateltu koki vahvennetun tietokoneen käsitteen täysin vieraaksi.
Kolmella haastateltavalla vahvennetut tietokoneet ovat aktiivisessa käytössä ja ne ovat
tärkeä osa näiden organisaatioiden liiketoimintaa. Kaikki laitteet ovat liikkuvassa työssä,
jossa ne joutuvat sellaiseen rasitukseen, mitä ei normaalissa toimistotyössä tapahdu.
Laitteiden käyttötavat ja kohteet vaihtelevat yrityksittäin jonkin verran. Kahdessa tapauksessa laitteet on asennettu telakoilla kiinteästi ajoneuvoihin, missä niiden on tarkoitus
suorittaa täysin toisistaan poikkeavia tehtäviä. Kolmannessa tietokone kulkee työntekijän
mukana asiantuntijatehtävissä hyvinkin haastavissa rakennus- ja teollisuusympäristöissä.
Kaikille käyttötapauksille on yhteistä, että laitteet joutuvat kovaan fyysiseen ja mekaaniseen rasitukseen. Sääolosuhteet vaihtelevat ulkoilmasta sisätiloihin, lämpimästä kylmään sekä tietokoneilta vaaditaan sellaisia kestävyysominaisuuksia, joita ei tavallisissa
tietokoneissa ole. Kaikki vahvistettuja tietokoneita käyttävät toteavat kestävyyden parantuneen oleellisesti.
Niin kokemuksen mukaan. Ei ole hinta ollut ensimmäinen kriteeri täällä, pikemminkin justiin se kesto ja käytettävyys ja sitten vasta mun mielestä hinta.

Vahvennettuja päätelaitteita käyttävät yritykset ovat selvityksen mukaan erittäin tyytyväisiä hankintaansa. Elinkaari ja kestävyys ovat olleet toivottuja tai oletettua selvästi parempia. Laitteet ovat toimineet haastavissa oloissa valmistajan lupaamalla tavalla ja näiden käytettävyys, liitettävyys sekä ominaisuudet ovat vastanneet vastaajien vaatimuksia.
Kyl mää oon sitä mieltä että… niin kun nyt on hankittukin, niille ketkä sinne niin ku
oikeesti menee olosuhteista piittaamatta sinne rämpiin niitten laitteiden ympärille,
niin ollaan hankittu sitten Panasonicia, että vähän paremmin pitäis toimii.
Me ollaan haettu sitä pidempää, luotettavampaa ratkaisua, joka vastas meidän liiketoiminnan tarpeita ja nimenomaan on vastuullinen laitteen elinkaarikustannuksien näkökulmasta.
Kyllä meillä on tilastoja tehty niistä, että kuinka paljon niitä laitteita on pitänyt toimittaa huoltoon, että kyllä se niin kuin luotettavuus prosentti on jotakin 99, jotain,
et se on tosi korkee suhteessa niin kun… me tehtiin… meil oli myös kilpailijalta
laitteita yhdessä välissä. Hankittiin tämmöisiä kovennettuja laitteita ja ne oli sitte
luokkaa 60-70 prosenttia, ne kyllä hajos, ne ei kestänyt samalla lailla että….

Näissä kahdessa yrityksissä, jotka eivät ole käyttäneet liiketoiminnassaan vahvennettuja
päätelaitteita, ensimmäisen työympäristöjen voidaan todeta olevan liikkuvasta työstä
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huolimatta sen kaltaisia, ettei vahvennettu päätelaite ole tarpeellinen. Työskentely tapahtuu heidän asiakkaidensa luona tai omassa toimistossa. Toisessa tapauksessa käyttötarve vastaa hyvin toimintaympäristöä, jossa vahvennetusta tietokoneista olisi etua.
Keskustelussa käy ilmi, ettei yrityksen liiketoiminnan johdolla ole ollut tietoa tämän kaltaisista laitteista. Haastateltava toteaa, että jos näistä tietokoneista olisi tiedetty, niitä olisi
jo hankittu liiketoiminnan kriittisyyden vuoksi.
Mä luulen, että se on enemmänkin tietämättömyyttä, että niillä ei ole.

7.5

Tietokoneiden elinkaaren päättyminen

Laitteiden elinkaaren lopetus on kaikissa selvityksen yrityksissä hoidettu esimerkillisesti.
Yritysten käytännöt vaihtelevat hieman muun muassa laitteiden hankintatavan perusteella. Ostettujen laitteiden käytöstä poistaminen tapahtuu eri tavalla kuin leasing-laitteiden osalta. Yritykset yleensä suhtautuivat kiertotalouteen positiivisesti ja siitä on selvästi
yrityksissä keskusteltu ja asiaan panostettu.

7.5.1

kierrätys selvityksen yrityksissä

Kierrätyksen järjestäminen elektroniikkaromulle on määritetty tuottajavastuun mukaan
yrityksille, jotka myyvät tai maahantuovat elektroniikkalaitteita, tässä tapauksessa tietokoneita. Selvityksen yritykset ovat kaikki noudattaneet sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksen säädöksiä ja toimittaneet laitteensa asianmukaisesti kierrätykseen. Laitteita kerätään yleensä isompi kappalemäärä, joka toimitetaan itse SER-kierrätyspisteisiin tai tähän erikoistuneet yritykset noutavat ne sopimuksen mukaan.
Haastateltavat yritykset, kuten useat muutkin ovat viime aikoina löytäneet kierrätykseen
ja uusiokäyttöön erikoistuneet yritykset, jotka huolehtivat laitteiden kierrätyksestä ja materiaalien uudelleen hyödyntämisestä. Yritykset voivat myös huolehtia laitteiden tietoturvallisesta tyhjentämisestä sekä kunnostamisesta, jonka jälkeen nämä saavat uuden elämän uusiokäytössä.
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Me käytetään sitä kierrätyspalvelua, elikä mihin kuuluu se tietojen hävitys ja kaikki
palvelut. Ne menee meillä sitä kautta eteenpäin ja siitähän ne sitten jalostaa ja
purkaa niitä uusiokäyttöön niitä komponentteja.

Leasing-sopimuksilla laitteensa hankkivat yritykset voivat sopimusajan päättyessä päättää kolmesta vaihtoehdosta. Halutessaan he voivat jatkaa sopimusta lyhyen määräajan,
lunastaa laitteen omakseen sovittuun lunastushintaan tai palauttaa laitteet sopimuksen
päätyttyä rahoitusyhtiölle. Haastattelussa selvisi yritysten käyttävän kaikkia näitä vaihtoehtoja, mutta lunastus ja palauttaminen ovat näistä selvästi käytetyimmät toimintatavat.
Lunastaessaan laitteen yritykset kokevat, että laitteen elinkaarta on vielä tarpeeksi jäljellä ja laite on edelleen käytettävissä siinä tehtävässä, mihin se on hankittu tai sille on
löydetty uusi käyttökohde.
Meillä on koneet ollut leasinginä ja niissä on se leasing sopimuskin ollut, tavallaan
pakotettu vaihtamaan, mutta sitten me ollaan monesti tehty, että me ollaan ostettu
se laite sitten omaksi leasingin jälkeen.
Ei tarvi lähtee uutta ostamaan sen elinkaaren jälkeen, että ei tuu semmoista kierrätyspakkoa vaan, sä voit sanoa et se laite pysyy, ei tartte lähteä ostamaan uutta
tilalle et kun se toimii.

Keskusteluissa kävi myös ilmi, että leasing-sopimukset tuntuvat välillä liian lyhyiltä. Laitteen vaihto käyttäjälle vaatii aina työtä ja siitä syntyy kustannuksia. Toimivasta laitteesta
luopuminen tuntuu tarpeettomalta ja käyttöä voisi hyvin vielä jatkaa. Vaikka tietokone
olisi menossa kierrätykseen tai uusiokäyttöön, pienin hiilijalanjälki siitä jää, kun se on
käytössä yhdellä omistajalla koko elinkaarensa ajan.

7.5.2

Uusiokäyttö

Laitteiden uusiokäyttö on yrityksissä yllättävän yleistä, kun ymmärtää sen voivan olla
myös yrityksen sisäistä toimintaa. Kaikki selvityksessä mukana olevat yritykset hyödyntävät sitä, siirtämällä esimerkiksi aktiivikäytöstä laitteen huollon varalaitteeksi tai odottamaan muuta väliaikaista käyttöä. Tämän tyyppistä käyttötarvetta tulee muun muassa
kesä- tai projektityöläisten muutamien kuukausien aikaisen työsuhteen vuoksi. Laite voi
päätyä varalaitteeksi myös vikaantumisen tai vaurion vuoksi. Käyttäjä saa suoraan uuden vastaavan koneen tilalle ja alkuperäinen palautuu korjattuna uuteen tehtävään.
Mä sain välittömästi uuden samanlaisen ja se meni varmaan meillä sisäisesti johonkin muuhun käyttöön sitten seuraavaksi. Joku tartti.
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Monet tietokoneet siirretään uusiin työtehtäviin käytännön syistä. Suunniteltu elinkaari
on lopussa ja kone on edelleen toimiva. Kuitenkin tekniikan kehittyessä, liiketoimintaa
varten kehitetyt sovellukset ja järjestelmät voivat jäädä tästä jälkeen. Siksi liiketoimintayksiköt tarvitsevat edelleen laitteita, joiden liitäntärajapinnat tai käyttöjärjestelmät ovat
vanhempaa versiota kuin sillä hetkellä uutena on saatavissa.
Pitää osata tehdä myös vanhoilla ympäristöillä ja et siinä on tämmöisiä monenlaisia vaatimuksia insinööreille, mitkä vaatii näitä kytkettävyyksiä.

Käyttäjäkohtaisia laitteita annetaan myös käyttöön organisaatioiden eri yksikköihin, jos
omassa toimintaympäristössä ei ole enää tarvetta. Henkilökunnan luonnollisen poistuman, toisin sanoen irtisanoutumisten ja eläköitymisen seurauksena, laitteita voidaan
myös antaa henkilökunnalle. Tällöin laiteen toinen elämä alkaa entisen työntekijän kotikäytössä.
Siinä muodossa kuin uusiokäyttö yleisesti ymmärretään, laitteet myydään tai luovutetaan
kierrätysyrityksille. Parhaassa kunnossa olevat sekä uusimmalla käyttöympäristöillä varustetuilla laitteilla voi vielä olla taloudellista arvoa. Kierrätysyritykset kunnostavat ja huolehtivat palveluna laitteiden tietoturvallisesta käsittelystä, jonka jälkeen ne myydään
eteenpäin. Uusiokäyttölaitteisiin perustuva liiketoiminta on kasvussa ja muualla Euroopassa on jo yleistymässä hankintamallit, jossa osa laitteista halutaan hankkia käytettyinä
laitteina.
Ensimmäisissä keskusteluissa tuli mielenkiintoinen seikka esiin, vaikka se ei suoraan ole
vastuullisuutta, vaan enemmänkin hyväntekeväisyyttä. Yritykset mielellään tukevat toimintaympäristönsä sidosryhmiä. Yrityksistä noin puolet on tukenut paikallisia julkisen
hallinnon toimintoja, kuten kouluja ja päiväkoteja lahjoittamalla heille aktiivikäytöstä poistettuja tietokoneita. Toiselle puoliskolle haastateltavista tämä on ajatuksena toteutuskelpoinen, mutta siihen halutaan kolmas osapuoli huolehtimaan laitteiden kunnostamisesta
ja tietoturvallisesta tyhjentämisestä yrityksen tiedoista.
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8
8.1

Selvityksen johtopäätökset ja pohdinta
Kestävät tietokoneet vastuullisina työvälineinä

Selvityksen keskeinen tavoite oli selvittää, mieltävätkö yritykset vahvennetut tietokoneet
vastuullisena, kestävän kehityksen mukaisena hankintana. Ongelmaa tutkittiin ekologisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Selvityksessä nousi esille useita tekijöitä, jotka
tukevat kestävien tietokoneiden vastuullisuutta, kun niitä hankitaan oikein perustein.
Vahvennetut tietokoneet on tarkoitettu liikkuvaan käyttöön. Kun tietotyötä tehdään siellä,
missä fyysinenkin työ tapahtuu, on perusteltua olettaa olosuhteita vaihteleviksi ja siksi
myös haastaviksi teknisille laitteille. Selvityksessä haastatellut yritykset kuuluvat suuryritysten luokkaan ja liiketoiminta-alueita on useita. On luonnollista, että kaikissa liiketoiminnoissa ei ole tarvetta vahvennetuille päätelaitteille.
Tärkein asia, joka selvityksessä nousi esiin vastuullisessa tiekoneessa, on laitteen elinkaaren pituus. Haastateltavissa yrityksissä käytössä olevien laitteiden elinkaarien pituuksissa oli merkittäviä eroja. Niissä yrityksissä, joiden käytössä on vahvennettuja tietokoneita, oli elinkaari selvästi pidempi kuin muissa yrityksissä. Luvussa 4.1 Göteborgin yliopiston teknillisen tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan Tietokoneiden elinkaaren suurin rasitus tulee valmistuksesta, jossa käytettävien raaka-aineiden kulutus on suurta.
Laitteiden kestävyys kuitenkin lisää materiaalitehokkuutta yhdessä pitkän elinkaaren
kanssa. (Hampus 2018, 13).
VDC:n tutkimuksen mukaan keskimääräinen käyttöaika kannettavalle tietokoneelle on
2,1 vuotta, kun haasteltavien yritysten mediaani-ikä laitteille oli 3,25 vuotta. Useat näistä
yrityksistä, joissa on käytössä vahvennettuja koneita, ovat jo nostaneen elinkaaren viiteen vuoteen ja vanhemmat koneet ovat jopa kymmenen vuotta. Elinkaaren nostoa tukee myös EEB:n tutkimus Coolproducts don´t cost the earth (2019), jonka mukaan Euroopan sähkölaitteiden elinkaaren nosto vuodella vastaisi kahden miljoonan fossiilista
polttoainetta käyttävän ajoneuvoin poistoa liikenteestä.
Taloudellisesta näkökulmasta vahvennettuja tietokoneita pidetään juuri elinkaaren pituuden ansiosta edullisena ratkaisuna. Pitkä käyttöikä säästää koko elinkaaren aikaisia kustannuksia (TCO) huomattavasti. Koneen kestäessä kahden normaali kannettavan tieto-
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koneen käyttöiän, yritys säästää huomattavasti käyttöönotto- ja käytöstä poisto kustannuksissa sekä epäsuorista korjauksista, työajanmenetys- ja tuottavuuden laskemisesta
aiheutuneista kuluista (IDC 2016, 1).

8.2

Taloudellisen ja ekologisen vastuullisuuden ristiriita laitehankinnoissa

Hankintojen ympäristövastuullinen näkökulma tulee juuri kestävyydestä ja elinkaaresta
ja sen hallinnasta. Tällöin hankinnassa huomioidaan tietokoneen raaka-aineiden, valmistuksen, käytön sekä elinkaaren päättämisen kierrätyksen ja uusiokäytön vaikutuksia
ympäristöön. Kuten aikaisemmin on jo todettu, näyttää vahvennettu päätelaite täyttävän
tärkeimmiltä osin vastuullisen päätelaitteen määritelmän.
Haastatteluissa oli yksimielistä, että kestävän tietokoneen ostohinta voi olla huomattavasti kalliimpi kuin tavallisen laitteen. Haastateltavien mielestä laitteen hinta voisi olla
jopa yli kaksinkertainen. Tämä kuvaa hyvin IDC:n (2017, 18) tutkimusta, jonka mukaan
vahvennetun tietokoneen korkeampi hintaero on tasoittunut jo toisena käyttövuotena.
Tutkimuksen mukaan tietokoneiden korjaus, henkilöstön käyttämä työaika sekä tuottavuuden laskun kustannukset muodostuvat niin korkeaksi, että vahvennetun laitteen hankinta on perusteltua. Heidän organisaationsa ei kuitenkaan maksa ympäristöystävällisyydestä kuin välillisesti taloudellisten hyötyjen ohella. Saavutettavan elinkaaren aikaisen taloudellisen hyödynkin perustelu voi tosin olla vaikeaa henkilöille, joilla ei ole kokemusta kenttätyöstä ja sen haasteista.
Hankintaorganisaation ja yritysjohdon näkemys hankintaperusteista eroaa valitettavan
paljon siitä, mitä liiketoiminta ilmoittaa tarvitsevansa. Huolimatta siitä, että kaikki organisaatiot tekevät yleensä huolellisen elinkaarikustannusten laskelmat ja vertailut, näyttää
siltä, että hankintahinta määrittää vieläkin liikaa ostopäätöstä. Ostohinnan merkityksen
korostunut merkitys perustuu suoraan haastatteluista saatuun tietoon ja vahvistaa näkemystä ristiriidan olemassa olosta. Yrityksissä ei pystytä huomioimaan tarpeeksi hyvin,
elinkaaren taloudellista, eikä ekologista hyötyä. Taloudellinen hyöty olisi saatavilla ekologisella ratkaisulla. Ashenbrenner osoittaa tutkimuksessaan putting the ”total” back in
total cost of ownership (2019) yrityskäyttöön tarkoitettujen vahvennettujen tablet-laitteiden olevan yli 50% edullisempi vaihtoehto koko elinkaaren aikaisina kuluina. Kuluttajalaitteen hinta on kuitenkin vain kolmannes vahvennetun päätteen hinnasta, joten voimme
päätellä, että noin 80% laitteen elinkaaren kuluista tulee muusta kuin ostohinnasta (IDC

44
2016, 1). Perinteiseen yrityspäätteeseen nähden ero ei ole näin huomattava ja selvästi
havaittavissa.
8.3

Miten yritykset suhtautuvat laitteidensa uusiokäyttöön ja kierrätykseen?

Kiertotalouden näkökulmasta yritykset toimivat vastuullisesti. Laitteiden hävitys tapahtuu
hallitusti. SER-kierrätyksen hyödyntäminen on selkeää ja kaikilla käytössä. Kierrätykseen erikoistuneiden yritysten palveluita hyödyntäminen on yleistä. Nämä yritykset tarjoavat palvelun SER-romun noutamiseksi yrityksen tiloista ja se käsittelyyn asianmukaisesti. Yritykset kierrättävät käyttökelvottomat laitteet ja kaikki uusioraaka-aine otetaan
talteen ja hyödynnetään muissa tuotteissa. Laitteet, joiden käyttöjärjestelmä on kurantti
ja se on huollettavissa käyttökuntoon, myydään uusiokäyttöön kuluttajille tai yrityksille.
Kierrätettävyys on vastuullisen tietokoneen ominaisuus. Kierrätettävyys alkaa valmistajan suunnittelupöydältä, jossa rakenne ja käytettävät osat määritellään. Tällä tarkoitetaan laitteen materiaalien olevan mahdollisimman helposti purettavia. Laitteen kierrätettävyys parantuu myös mitä vähemmän laitteessa on kierrätykseen kelpaamattomia komponentteja ja mitä useampi näistä on myös jo kierrätysmateriaaleja sen parempi.
Vahvennetun tietokoneen valmistusmateriaaleilla on myös väliä. Kestävä ja kevyt runko
syntyy alumiinista, joka on kierrätysmateriaalina erittäin ekotehokasta. Kierrätysalumiinista voidaan hyödyntää yli 98%, joten sitä voidaan kierrättää lähes loputtomasti. Tosin
tämä vaatii, että alumiinituotteet tuodaan kierrätyksen (Sitra 2018, 104). Alumiini ei juurikaan menetä ominaisuuksiaan uusiomateriaalina.
Laitteiden uusiokäyttöä tapahtuu yrityksissä myös sisäisesti. Tietokoneita voidaan yrityksen sisällä siirtää toisiin liiketoimintayksiköihin tarpeiden muuttuessa. Tähän johtavia
syitä voi olla työtehtävien vähentyminen, laitteen tekniikan hyödyntäminen paremmin toisessa tehtävässä tai henkilösiirtojen mukana. Laitteen sisäiset siirrot ovat huomattavasti,
parempi vaihtoehto kuin laitteen leasingsopimuksen päättäminen.
Perinteinen syy laitteen uusiokäyttöön päätymiselle on leasingsopimuksen tai ostolaitteen määritetyn elinkaaren päättyminen. Leasing laitteiden kohdalla sopimusta voidaan
myös jatkaa tai laite lunastaa omaksi. Käyttökohde voi kuitenkin muuttua ja laitteesta
tulla muun muassa huollonvaralaite tai se päätyy projektikoneeksi, joka otetaan käyttöön
tarvittaessa.
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Yleensä kuitenkin koneiden elinkaari yrityksessä päättyy ja laite päätyy kiertoon. SERkierrätyksen kautta käyttökelpoistenkin koneiden elämä voi päätyä kierrätykseen, mutta
mahdollisesti myös uusiokäyttöön tietoturvallisen tyhjennyksen ja huollon jälkeen. Varmemmin tietokoneiden uusiokäyttö varmistetaan kierrätysyritysten palveluita hyödyntämällä. Näiden tulonlähde on huoltaa sekä tietoturvallisesti tyhjentää laitteiden muistit alkuperäisen käyttäjän tiedoista ja myydä laitteen uusiokäyttöön. Laitteet päätyvät joko kuluttaja tai yritysmarkkinoille. Suomessa käytettyjen laitteiden kauppa ei ole vielä niin
yleistä, joten iso osa laitteista päätyy todennäköisesti ulkomaille.

9
9.1

Pohdinta
Selvityksen yhteenveto ja oma näkemys hankintojen vastuullisuudesta

Kestävä kehitys ja yritysten vastuullisuus on trendi, joka on kehittynyt nyt näkyvään muotoonsa maailman tilanteen heikkenemisen vuoksi. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen väheneminen sekä kasvavan väestön ja sen tuomien sosiaalisten ongelmien selvittäminen
on koko yhteiskunnan ongelma, mutta siihen vaikuttaa suurelta osin talouselämä ja maailman yritykset.
Yritykset ovat lähteneet tekemään vastuullisuustyötä velvoittavan lain pakottamana tai
myös mahdollisesti omasta tahdostaan. Selvityksen tukemana näkemys siitä, että vastuullisuus tukee liiketoimintaa, on vahvistunut. Hyödyt vastuullisuudesta näkyvät säästöinä, tehokkuutena, riskienhallintana sekä maineen parantumisena. Näistä kaikista yritykset hyötyvät taloudellisesti. Vastuullisuus on siis liiketoimintaa ja sinänsä siinä ei ole
mitään väärää, koska näiden lakisääteinen velvollisuus on tuottaa omistajilleen voittoa.
Päinvastoin yritysten vastuullisuutta pitäisi mielestäni tukea, koska se hyödyttää paremmin yhteiskuntaa suoraan ja välillisesti kuin yksittäisen kuluttajan vastuulliset valinnat.
Vastuullisuus tietokoneiden hankinnassa on vielä syvällä pinnan alla. Toivoa herättää
se, että sen kehittymisestä on merkkejä olemassa. Tässä selvityksessä kuitenkin selvemmät indikaatiot vastuullisuuteen tulivat taloudellisen hyödyn kautta. Ne yritykset, joiden tietokonehankintoja liikkuvaan työhön ohjasi selvästi elinkaaren pituus, elinkaaren
aikaiset kustannukset sekä laitteiden kestävyys ja käytettävyys, vaikuttivat olevan yleisesti halukkaimpia kehittämään vastuullisuuttaan. Nämä yritykset myös käyttivät liikkuvassa tietotyössään vahvennettuja päätelaitteita ja kertoivat näiden olevan heidän käytössään toimiva ja taloudellinen ratkaisu. Heistä kuitenkin tuntui ristiriitaiselta hankinnan
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tai liikejohdon tahto, tarkastella hankittavaksi edullisempia, tavallisia tietokoneita vaihtoehtona. Selvityksen tekijän huomautuksena korostan, että tämä koskee liikkuvaan käyttöön tarkoitettuja tietokoneita ja päätelaitteita ja tämän ulkopuolelle jää muun muassa
toimistokäyttöön hankittavat laitteet.
Vahvennettu tietokone tukee ekologista ja taloudellista vastuullisuutta. Vahvennettu tietokone voidaan todeta selvityksen haastattelujen sekä viitekehyksen pohjalta pitkän elinkaaren laitteeksi. Tämä tuo yritykselle taloudellista hyötyä laitteiden uusimisen tarpeen
vähentymisenä. Ympäristön kannalta tämä tarkoittaa, ettei koneita tarvitse valmistaa ja
näin säästetään luonnonvaroja sekä vältetään ympäristöä kuormittavia hiilidioksidipäästöjä. Kestävyys ja käytettävyys tehostaa yrityksen toimintaa vapauttamalla työntekijät
toimimaan kaikissa toimintaympäristöissä sellaisilla työvälineillä, jotka toimivat ja kestävät sen rasitukset. Taloudellinen hyöty näkyy laitteiden huolto- ja vaihtokustannuksien
pienentymisenä. Ympäristön kannalta huollon logistiikkaan ja varaosien tai vaihtolaitteiden raaka-ainehankintojen tarve sekä hiilidioksidipäästöt jäävät toteutumatta.
Vastuullisen hankinnan kehittämisellä tietokoneiden ja tablet-laitteiden osalta voidaan
vaikuttaa merkittävästi luonnonvarojen ja päästöjen määrään. Löytämällä oikeanlaiset
kannustimet, joiden avulla hankinnoista saadaan kestävämpiä, parannetaan ympäristön
ja yrityksen tilaa.
Kiertotalous näyttää selvityksen teemoista parhaiten toimivalta osa-alueelta. Sähkö- ja
elektroniikka romun kierrätys toimii ja laitteiden uusiokäyttö toteutuu sisäisesti tai tähän
erikoistuneiden yritysten kautta palveluna. Leasing-sopimuksien lyhyet sopimuskaudet
ovat epäkohta, jonka vaikutukset näkyvät laitteiden elinkaaren tarpeettomana lyhentymisenä. Sen takia laitteet päätyvät yritykseltä takaisin rahoitusyhtiölle ja uusiokäyttöön tai
pahimmillaan kierrätykseen, vaikka alkuperäiselle käyttäjälle laite olisi voinut olla hyödyllinen vielä pitkään.
Vastuullisuuden kehittäminen laitehankinnoissa olisi mielenkiintoinen teema jatkotutkimukselle. Tämän selvityksen vastuullisuus näkemykseen pohjautuen, näkisin kehityskohteina vastuulliset palvelut sekä valtiovallan tuen kestävään hankintaan. Laitteiden
hankintaa palveluna tulisi nostaa enemmän esiin ja yrityksien mahdollisuuksia toteuttaa
konseptia helpottaa. Laitteiden elinkaari olisi tällöin valvottu ja laitteen palautuisivat parhaimmillaan maksimaalisen elinkaaren jälkeen palveluntarjoajalle, jonka vastuulla laitteen on järjestää laitteen asianmukainen kierrätys. Laitteet eivät jää yrityksiin käyttämättömänä, vaan päätyvät uusioraaka-aineeksi. Myös uusiokäyttöä pitäisi tukea ja helpottaa
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käytettyjen laitteiden kauppaa. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi verohyödyin, pienentämällä arvonlisäveroa tai velvoittamaan julkiset- ja kuntahankinnat ostamaan ainakin osan tarvitsemistaan laitteista käytettyinä laitteina. Autokannan uudistamiseen, päästöjen vähentämiseksi, käytettiin romutuspalkkiota. Vastaavaa käytäntöä voitaisiin hyödyntää myös tietokoneissa. Näiden toimivuuden tutkiminen voisi tuoda uutta tietoa ja
mahdollisesti jopa uusia liiketoimintaideoita.

9.2

Selvityksen luotettavuus

Selvityksen luotettavuuden arviointi on kokonaisuuden kannalta merkityksellistä. Selvitystä arvioidaan validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Laadullisen tutkimuksen mittareina
näiden määreiden sopivuudesta on vaihtelevia käsityksiä. Laadullisessa tutkimuksessa
validiteetti ottaa kantaa siihen onko selvitys pätevä. Pätevyyden määritelmänä voidaan
pitää selvityksen perusteellisuutta, eli miten oikeita saadut tulokset ja tehdyt päätelmät
ovat. Reliabiliteetti kuvaa selvitykseen käytettyjen metodien luotettavuutta, eli miten se
kestää aikaa ja onko johdonmukaisuus säilynyt selvityksessä käytettyjen menetelmien
välillä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 25–26.)
Laadullisen selvityksen luotettavuutta voidaan parantaa käyttämällä apuna muun muassa nauhoitteita, joita voidaan myöhemmin analysoida myös muiden toimesta. Nauhoite mahdollistaa tarkan litteroinnin ja tästä tehtävän koodauksen, joka helpottaa saadun tutkimusaineiston luettelointia. Haastattelujen harjoittelu sekä kysymysten testaus
ulkopuolisella henkilöllä parantaa selvityksen laatua. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 25–26.)
Tutkimukseen oli tavoitteena saada vähintään kahdeksan haastateltavaa, jotka ovat
työnsä puolesta tekemisissä tietokonehankintojen sekä niiden käytön kanssa. Tavoite ei
aivan täyttynyt määrällisesti, mutta laadullisesti haastattelumateriaali oli hyvää ja antoi
selvän kuvan näiden yritysten laitehankintojen tilanteesta. Kuitenkin otantana kuusi
haastateltavaa on pieni määrä, eikä selvityksen tulosta varmastikaan voida pitää absoluuttisena totuutena, mutta se on riittävä voidakseni todeta aihetta kannattaa tutkia tarkemmin.
Haastattelijan omat tiedot ja mielipiteet tutkittavasta aiheesta voivat aina vaikuttaa haastateltaviin ja sen lopputulokseen. Tätä tutkimusta tehtäessä haastattelija on ollut varsin
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tietoinen omista asenteistaan ja mielipiteistään ja on parhaansa mukaan yrittänyt pitäytyä ulkopuolisen tutkijan roolissa. Mielestäni tässä onnistuttiin hyvin ja haastatteluissa
näkyivät vain haastateltavien omat mielipiteet, tiedot ja asenteet. Toisaalta vastaajien
omat asenteet, arvot ja mielipiteet saattavat olla ristiriidassa yrityksen linjan kanssa ja
sillä saattaa olla vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen. Selvityksessä on kuitenkin yritetty tulkita vastauksia kriittisesti ja jos jo haastattelussa oli havaittavissa ristiriitaisuuksia,
esitettiin haastateltavalle tarkentavia kysymyksiä.
Kaikista haastatteluista on olemassa tallenteet sekä niistä sanasta sanaan kirjoitetut litteroinnit. Litterointi on koodattu Excel-taulukon muotoon, josta haastatteluissa nousseet
pääkohdat ja yhteneväisyydet on helppo todeta. Selvityksessä on käytetty haastatteluista suoria lainauksia. Näistä on joistakin poistettu yrityksen, tuotteiden tai suoraan yritykseen yhdistettäviä nimiä, jotta haastateltavien anonymiteetti säilyisi. Haastatteluaineisto, tallenteet ja litterointi sekä koodaus tuhotaan vähintään yhden haastateltavan
kohdalta, kun tämä selvitys on arvioitu ja hyväksytty. Poisto tehdään haastateltavan
pyynnöstä.
Kestävä kehitys ja yritysten vastuullisuus on maailman tilanteen vuoksi jatkuvassa muutoksessa. Kuten haastatteluissakin käy ilmi, ovat haastatellut yritykset tekemässä jo selvityksen aikanakin toimia oman vastuullisuutensa kehittämiseksi, joten reliabiliteettia ei
voida täysin taata, kuitenkin yleistettävyys on mielestäni hyvä ja ajallisesti selvitys on
toistettavissa.
Luotettavuutta olisi ollut mahdollista lisätä kvantitatiivisen kyselyn avulla, joka olisi kasvattanut haastatteluissa saadun informaation luotettavuutta. Tämän kaltaisen triangulaation tuominen selvitykseen olisi ollut mielenkiintoista, mutta aiheuttanut haasteita ajanja opinnäytetyön laajuuden hallintaan.

9.3

Oppimiskokemukseni

Tämän opinnäytetyön kokoon saaminen oli pitkä projekti. Aiheen valinta ei ollut kovin
helppoa, ja vaihdoin sitä kertaalleen. Aikaa työn tekemiseen meni yllättävän paljon,
koska työn, koulun ja perheen yhdistäminen oli haastavaa. Kokonaisuudessaan tämän
valmiiksi saamiseksi meni aikaa yli vuosi. Kun tämän kaltaista työtä tehdään pienissä
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osissa ja välillä meni jopa kaksikin viikkoa työn edistymättä ollenkaan, on tehtävään uudelleen tarttuminen aina vaikeaa. Ensimmäinen tärkeä oppi on oman elämän järjestäminen siten, että työtä voi tehdä jatkuvasti eteenpäin, vaikka vain vähän. Silloin ei uudelleen jatkamiseen tulee isoa henkistä kynnystä.
Tämän aiheen tutkiminen ja siitä kirjoittaminen opetti minulle paljon kestävästä kehityksestä, vastuullisuudesta sekä hankinnoista. Vahvennetut päätelaitteet ovat jo ennestään
tuttuja, mutta tämä on minulle uusi näkökulman asiaan ja toivoin voivani hyödyntää sitä
työssäni tulevaisuudessa. Yhteys vastuullisuuteen antaa myös työlle toisenlaisen merkityksen ja omalta osaltaan voi vaikuttaa siihen, että ympäristömme jää puhtaampana ja
mielekkäänä elää omalle lapselle.
Tutkimus työnä teoriapohjan tutkiminen ja kirjoittaminen oli työn haastavin tehtävä. Tietokoneiden vastuullisuudesta selvittämältäni näkökulmalta oli hankala löytää tutkimusmateriaalia ja jouduin pohtimaan paljon sitä, mitä luotettavana lähteenä käyttää. Laadullisen tutkimuksen teorian hyödyntäminen oli haasteellista, sen ollessa oma sivuprojektinsa itse selvityksen teon ohessa. Tutkimuksen ohjeistus on laaja, mutta hyvin informatiiviseksi suunniteltu, sen pohjalta selvityksen luonti onnistui omatoimisesti.
Työtäni suunnitellessa tiesin siitä tulevan melko laaja, mutta tämän enempää rajattuna
se ei olisi ollut sellainen, kuin siitä halusin tehdä. Työmäärällisesti olisin varmasti päässyt
vähemmällä, mutta en olisi siihen yhtä tyytyväinen kuin nyt. Teoriaa on käsitelty useasta
näkökulmasta ja sen laajuus toki olisi voinut olla isompi, mutta se ei ollut mielekästä
opinnäytetyöksi. Näin jätän itselleni hyvän tutkinta kohteen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ajatellen.
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