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» Jeesus-markkinat

Ympäristöasioiden ratkaiseminen vaatii uudenlaisia 
hallintamekanismeja globaaleissa hankintaketjuissa. Ne 
avaavat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kuinka 
pitkälle globaalien tuoteketjujen 
vastuullisuuskysymyksiä voidaan ratkoa 
itsesääntelyn ja moraalin markkinoiden avulla?
Sessiossa käsitellään asiaa vaateteollisuuden esimerkkien 
avulla.

Moraalin markkinat: …”the field of 
corporate social responsibility (CSR) has 
become a religion filled with priests…” 
(Michael Porter, 2003)





Agenda

» Miten hallitaan yritysvastuuta tuotantoketjuissa?
» Historian ja kontekstin rooli

» Miten eri toimijat legitimoivat toimiaan (tai niiden
puutetta)?

» Mikä on yritysvastuun rooli eettisen välimatkan tuotannossa
tuontaketjuissa?
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Kehityksen hinta?

Bangladesh 2005, Spectrum-Sweater romahdus, 64 uhria
Pakistan 2012: Ali Enterprisin palo, 289 uhria
Bangladesh 2012:  Dhaka Tasreen palo, 112 uhria
Bangladesh 2013: Rana Plaza romahdus, 1129 uhria

USA, 1860 Pemberton Mill romahdus, 145 uhria
USA, 1905 Grover Shoe Factory räjähdys, 58 uhria
USA 1911, Triangle Shirtwaste palo, 100 uhria

-1990-luvulla, Nike ja 
hikipajat / lapsityövoima

-Tirupur, Intia, vesistöjen
tuhoutuminen tekstiilitehtaiden
päästöistä
-Karakalpakstan, Uzbekistan, 
torjunta-aineiden käyttö
puuvillatuotannossa, maaperän
myrkytys





CSRn nykymuodot



CSR

» Zygmunt Bauman (1989): Post-panoptisessa maailmassa 
nopeus, pakeneminen ja välttely ovat (nyky)vallan 
keskeisiä muotoja

» Yhteiskuntavastuu/CSR tuottaa moraalista etäisyyttä 
kolmen prosessin kautta: 

1. Läheisyyden kieltäminen 
2. Moraalisen vastuun korvaaminen teknisellä 

vastuulla, 
3. Vastuun ulkoistaminen välikäsille/agenteille 



» Yritykset ovat "luonnollisesti taipuvaisia tuottamaan etäisyyttä itsensä ja niiden 
välille, jotka joutuvat vastaamaan niitten toimien seurauksista,” (ten Bos, 1997, p. 
1001). 

» ”Globaalisissa tuotantoverkoissa toimijoiden välimatkaa säädellään 
monimutkaisten verkostojen/toimintojen välityksellä. Tässä yhtälössä 
monimutkaisuus on täydellinen tekosyy sille että ei voida toimia moraalisesti. 
Toiminta on niin monimutkaista, että yrityksen yksittäiset työntekijät/yritykset 
ovat vain osallisina, eikä kukaan siten ole täysin vastuussa. Moraalisutta uhrataan 
monimutkaisuuden alttarilla” (ten Bos, 1997, p. 1001). 

Läheisyyden kieltäminen



Tekninen vastuu

» Päätöksenteossa otetaan huomioon ”teknisiä näkökohtia”: 
Esim. ”onko toiminta tehokasta vai tehotonta?”, 
”raportoidaanko oikealla vai väärällä tavalla?” (Bauman, 
1989) -> ei kerro mitään toiminnan moraalisesta 
sisällöstä/vaikuttavuudesta (eng. ’moral substance of the
action’)

» Tekniset kriteerit ja mitattavissa olevat tulokset toimivat 
moraalisten kriteereitten sijaisina.

» Vrt CSRn kodifioidun tiedon käyttö/tuotanto: eettinen vaikuttavuus muuttuu 

numeroiksi ja abstraktoidaan (KPIksi, kg:si, euroiksi jne) , jolloin ne ei enää 

sovellu normatiivisiin moraalisiin valintoihin

Esim. Benetton & ihmishengen hinta:



Vastuun ulkoistaminen

» Agenttien ja välikäsien käyttö: Tuotantoverkoissa yrityksen ja 
sen vaikutuksien välillä on yhä enemmän erilaisia toimijoita, 
hallitukset, toimittajat, alitoimittajat kilpailijat jne

» Usein moraalista päättelyä ulkoistetaan "CSR-
asiantuntijoille", eettisille luokituslaitoksille/indekseille, 
kirjanpitäjille jne
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Vaatealan vastuutoimijat
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