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Tämän kandidaatintutkielman tavoite oli tutkia kansainvälisen hankinnan 

liiketoimintaympäristöriskejä ja niiden hallintaa. Päätutkimuskysymyksen tarkoituksena oli 

selvittää mitä riskinhallintamenetelmiä yritykset käyttävät kansainvälisestä hankinnasta 

syntyvien riskien hallintaan. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia mitä riskejä liittyy ostotoimintaan, 

jota tehdään kansainvälisillä markkinoilla. Tutkimus jakautuu kahteen osaan, joista 

ensimmäinen on teoria ja jälkimmäinen empiria. Teoriaosassa tutkittiin aiheeseen liittyviä 

artikkeleita ja kirjallisuutta. Empiirinen osuus tehtiin haastattelemalla Pauligin hankintapäälikkö. 

Näiden menetelmien avulla pyrittiin selvittämään vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

 

Tutkielmassa havaittiin, että kansainväliseen hankintaa liittyy monenlaisia 

liiketoimintaympäristönriskejä. Näistä tärkeimpiä olivat vastuullisuus- ja valuuttariski sekä 

kohdemaan epävakaus. Näistä ensimmäinen on erittäin tärkeä huomioitava 

elintarviketeollisuuden yritykselle, sillä kuluttaja-asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia 

vastuullisuudesta. Valuuttariski taas on havaittu jo kauan sitten, mutta se on edelleen erittäin 

tärkeä huomioida kansainvälisessä hankinnassa. Haastattelun ja teorian perusteella 

riskinhallintamenetelmistä yritykset käyttävät usealta toimittajalta hankkimista, riskialttiiden 

alueiden ja toimittajien välttämistä sekä toimitusketjun läpinäkyvyyttä. Näiden menetelmien 

avulla hankintatoimeen saadaan riskinhallintakulttuuri ja sen toiminnasta joustavampaa. Näin 

yritys pystyy varautumaan myös yllättävien riskien syntymiseen. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Name of the thesis: International sourcing related risks and their management 

Keywords: international sourcing, environmental risk, sustainability risk, risk management 

Author: Pauliina Kovalainen 

Student number: 0442661 

Faculty: School of Business and Management 

Degree programme: Bachelor degree, International Business 

Instructor: Anni-Kaisa Kähkönen 

 

The purpose of this bachelor thesis was to study international sourcing related risks and their 

management. The main objective was to find out what kinds of strategies companies use to 

manage risks in international sourcing. The study also includes research on what kinds of risks 

are found when purchasing from international markets. The study is divided in to two parts: the 

first of which is the theoretical and the other empirical. Theoretical research was done by 

studying past scientific articles and literature. The empirical part was done by interviewing 

Paulig’s sourcing manager. The use of these methods aimed to answer the research questions. 

 

It was found in the research that in international sourcing there are many environmental risks 

involved. Out of these the most important ones are sustainability, currency and countries’ 

instability. Especially the first one is important for a company in the food industry to 

acknowledge, since consumer customers are increasingly interested in sustainability. Currency 

risk has been recognised a long time ago, but it is still important to acknowledge in international 

sourcing. Through the interview and theory it was found that companies use avoidance of high 

risk areas and suppliers, multiple sourcing, and transparency in supply chain for risk 

management in procurement. With the help of these strategies sourcing becomes more agile 

and a risk management culture is created. By doing this a company can prepare itself even for 

unexpected risks. 
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1. JOHDANTO  
 

Tänä päivänä maailma on pienempi kuin ennen ja yritykset kohtaavat kovaa 

kilpailua markkinoilla. Hankintatoimessa tämä näkyy ostamisen muuttumisena 

kansallisesta kansainväliseen. Nykyään melkein kaikki yritykset tekevät jonkin 

suuruista hankintaa kansainvälisesti (Baily et al. 2005, 287). Hankintatoimesta on 

vaikea enää puhua vain kansallisena toimintana. 

Laajentamalla hankintaympäristöään yritykset hakevat suurempaa 

tuotevalikoimaa, hintojen alentamista ja kilpailuetua (Birou ja Fawcett 1993, 35), 

mutta toisaalta niiden toimiessa kansainvälisessä toimintaympäristössä, myös 

uhkien määrä kasvaa ja sitä mukaa mahdolliset riskit. Liiketoimintaympäristöriskit 

syntyvät yrityksen ulkopuolella, mutta ne vaikuttavat yritykseen ja sen 

mahdollisuuksiin toimia (Bing et al. 2004). Kansainvälisesti toimiviin yrityksiin 

kohdistuu suurempi paine vastuullisesta käytöksestä ja näin ollen 

vastuullisuusriskin suuruus kasvaa (Foerstl et al. 2010).  

Jotta kansainvälisestä ostotoiminnasta saadaan halutut edut yritykselle, on näiltä 

riskeiltä suojauduttava. Menestyminen kansainvälisessä hankinnassa voi olla 

kiinni siitä, miten riskit voidaan tunnistaa, arvioida ja hallita. Myös yrityksen johdon 

ja työntekijöiden kokemus vaikuttaa siihen kuinka suuria uhat ovat yritykselle ja 

niiden vaikutus yritykseen. (Cho ja Kang 2000) Hankintatoimeen liittyviä 

riskinhallintamenetelmiä on tutkittu paljon mutta usein laatu- ja toimitusriskin 

näkökulmasta. Liiketoimintaympäristön ja vastuullisuusriskien näkökulmasta 

tutkimusta on tehty hyvin vähän, vaikka ne voivat olla yritykselle erittäin tuhoisia. 

(Hoffmann et al. 2014)  
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1.1. Tutkimusongelmat ja tutkimuksen tavoitteet 
 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisia riskejä yritykselle syntyy 

toimittaessa kansainvälisessä toimiympäristössä. Tarkoituksena on myös miettiä 

kuinka yritys voi suojautua niiltä tehdessään maailmanlaajuista hankintaa. 

Tarkoituksena on keskittyä niihin hankintatoimen riskeihin, jotka syntyvät 

kansainvälistä ostotoimintaa tehtäessä. Näistä saamme seuraavat 

tutkimuskysymykset:  

Tutkimuksen pääongelma: 

o Miten yritykset pyrkivät hallitsemaan kansainvälisestä 

liiketoimintaympäristöstä syntyviä riskejä? 

Tutkimuksen alaongelmat: 

o Mitä riskejä syntyy kansainvälisestä hankinnasta? 

o Millaisilla strategioilla niihin voidaan varautua ja miten niitä voidaan 

ehkäistä? 

 

1.2. Kirjallisuuskatsaus ja teoreettinen viitekehys 
 

Kansainväliseen hankintaan liittyviä riskejä on tutkittu laajasti. Cho ja Kang (2000, 

554) ovat tutkineet globaalia hankintaa vaatteiden vähittäiskaupassa 

Yhdysvaltalaisten yritysten osalta. He jakavat haasteet, joista osasta voi tulla 

riskejä, neljään kategoriaan: säädökset, logistiikka, kulttuuri ja maan epävarmuus. 

Säädöksiin liittyvät riskit ovat kiintiöt, tullitariffit ja kaupan rajoitukset. Maan rajojen 

ylittäminen, kuljetuksen myöhästyminen ja varastotasojen hallinta ovat 

logistiikasta syntyviä riskejä. Kulttuuriin liittyvät kieleen ja tapoihin liittyvät uhat. 

Poliittinen epävarmuus ja valuutan vaihtelu liittyvät maan epävarmuustekijöihin. 

Bing et al. (2004) kutsuvat näitä riskejä makrotason riskeiksi ja lisäävät niihin 
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myös luontoon liittyvät uhat. Hoffmann et al.  (2014) ovat tutkineet 

vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja hallintakeinoja toimitusketjun näkökulmasta. 

Schniederjans ja Zucweiler (2004, 978) ovat havainneet samat riskit, mutta eivät 

ole luokitelleet niitä yksittäisiin kategorioihin. He eivät kuitenkaan huomioi 

logistiikkaa riskinä hankintatoimelle. Muita havaittuja riskejä ovat lait ja niiden 

tulkitsemiseen liittyvät riskit (Baily et al. 2005, 288–292; Lysons & Farrington 

2006, 520–521). Tutkimuksissa ei kuitenkaan ole päästy yhteisymmärrykseen 

siitä, mikä riskeistä on kaikista suurin. Kaikkien edellä mainittujen riskien nähdään 

syntyvän yrityksen toimintaympäristöstä ja niitä voidaankin nimittää 

liiketoimintaympäristöriskeiksi (Christopher ja Peck 2004). Suurin osa kyseisistä 

riskeistä on maakohtaisia. 

Christopherin et al. (2011) mielestä globaaliin hankintatoimeen ei ole tehty 

yksittäistä kattavaa riskienhallintastrategiaa vaan kirjallisuudessa puhutaan 

toimitusketjun riskienhallinnasta. Yksittäisiin uhkiin löytyy kuitenkin 

riskinhallintamenetelmiä. Hankintatoimessa riskienhallintaa voidaan alkaa 

toteuttaa jo ennen toimittajasuhteen alkamista tekemällä toimittajavalintaa 

(Deane et al. 2009).  

Valuuttariskiltä suojautumista on tutkittu paljon ja siltä suojautumiseen onkin 

monia metodeja. Siihen voidaan vaikuttaa valitsemalla tilanteeseen sopiva 

valuutta sillä hetkellä, sopia erilaisia sopimuksia, jossa lopullinen hinta sovitaan 

myöhemmin tai tekemällä lausekkeita, joilla arvoa voidaan tulkita uudestaan 

toimituksen ajankohtana. (Lysons et al. 2006, 519–520; Vickery et al. 1993; Baily 

et al. 2005) Vickery et al. (1993) tutkimuksessa eri suojautumiskeinot jaettiin 

aktiivisiin, passiivisiin ja keinoihin joiden eteen ei tarvitse tehdä mitään. 
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Näiden perusteella työn teoreettiseksi viitekehykseksi syntyi kuva 1. Kuviossa 

nähdään kuinka uhasta voidaan selvitä ilman, että siitä syntyy ensin riski. 

Viitekehys myös huomioi, että toimitaan nimenomaan kansainvälisessä 

toimintaympäristössä, tulkitaan sen riskejä ja pyritään ehkäisemään ne. 

 

Kuva 1 Teoreettinen viitekehys 

 

1.3. Tutkimusmenetelmät ja tutkimusasetelma 
 

Tutkielman teoriaosuutta varten tutkitaan kirjallisuutta ja artikkeleita, jotka 

käsittelevät kansainvälisen hankintatoimen liiketoimintaympäristöriskejä ja 

vastuullisuusriskejä. Teoriaosassa perehdytään myös teorioihin, joilla niitä 

voidaan hallita. Tällä tavoin rakennetaan pohja tutkimuksen empiiristä osaa 

varten, jossa haastatellaan case-yritys Pauligin hankintapäälikkö.  

Kansainvälinen 

toimintaympäristö 

uhka riskin 
tunnistaminen riski saavutettu 

etu
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Tutkielman empiirisen osuuden tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen 

tutkimus tutkimusongelmien muotoilun takia. Laadullisen tutkimuksen 

tarkoituksena on lisätä ymmärrystä yrityksen toiminnasta. Moni johtamiseen ja 

organisaatioon liittyvä ilmiö vaati, että asiaa tutkitaan laadullisilla menetelmillä 

sosiaalisten ja ihmisten toiminnan kautta. (Koskinen et al. 2005, 15–16) 

Laadullinen tutkimusmenetelmä on hyvä valinta myös sen vuoksi, että näin 

voidaan irrottautua itsestäänselvyyksistä ja käyttää käytännöllisiä käsitteitä, jotka 

sopivat yritystutkimuksiin. Laadullista tutkimusmenetelmää ei tarvitse liittää 

kvantitatiiviseen tutkimukseen vaan se voi luoda itsenäisesti uutta tietoa. 

(Koskinen et al. 2005, 23–24) 

Empiirisessä osassa käytetään tapaustutkimusta, jossa voidaan tutkia yksittäistä 

tapausta ja yleistää sitä muualle (Metsämuuronen 2006, 90–91). Tutkimuksen 

empiriaosuus kostuu laadullisesta aineistosta, joka on koottu haastattelemalla 

Pauligin hankintapäälikkö. Haastattelu toteutetaan teemahaastatteluna eli 

puolistrukturoituna, jossa haastattelija pitää kysymysten avulla yllä teemaa, mutta 

vastaukset ovat avoimia. Teemahaastattelun tehokkuus perustuu siihen että 

tutkija pystyy ohjamaan haastattelua ilman, että hän kontrolloi sitä täysin. 

Haastateltava pystyy myös vastamaan kysymyksiin täysin omin sanoin. 

(Koskinen et al. 2005, 104–105) 

1.4. Tutkimuksen rajaus 
 

Tutkimus rajataan käsittelemään vain kansainvälistä hankintatoimea. Riskeistä 

käsitellään vain kansainvälisestä liiketoimintaympäristöstä johtuvia riskejä ja 

vastuullisuusriskejä, jotka liittyvät hankintatoimeen. Hallintamenetelmistä 

käsitellään niitä keinoja, joilla voidaan hallita kyseisiä riskejä. Työn ulkopuolelle 

jätetään yleiset hankintatoimeen liittyvät riskit kuten laatu- ja 

toimittajavarmuusriski, sillä niitä esiintyy myös kansallisessa hankinnassa. 

Tukimusta ei ole rajattu vain yhdelle toimialalle, sillä kyseiset riskit ovat yleisesti 

kansainvälisessä liiketoiminnassa syntyviä. 
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Yrityksen sisällä rajaus on tehty yhteen liiketoiminta-alueeseen. Työssä 

käsitellään Pauligin kahviliiketoimintaa, joka on noin neljäkymmentä prosenttia 

konsernin liiketoiminnasta. Rajaus syntyi haastateltavan henkilön osaamisen 

perusteella.  

1.5. Tutkimuksen keskeiset käsitteet 
 

Kansainvälinen hankintatoimi tarkoittaa sellaista hankintaa, joka toteutetaan 

ostajayrityksen maan rajojen ulkopuolelta tuotteen tai palvelun saamiseksi. 

Tällainen toiminta on toivottavaa, jotta yritystä voidaan johtaa kilpailukykyisesti 

globaalissa markkinatilanteessa. Kansainvälinen hankintatoimi ei ole vain 

ostofunktio vaan prosessi, jonka avulla vastataan asiakastarpeeseen. (Branch 

2001, 6-7) 

 

Riski on epävarmasta tapahtumasta seuraava odotettu tulos. Epävarmat tilanteet 

johtavat riskin olemassaoloon. Riskillä on kolme ulottuvuutta: todennäköisyys, 

nopeus ja esiintymistiheys. (Manuj ja Mentzer 2008b) 

 

Riskienhallinta keskittyy tunnistamaan ja arvioimaan riskin todennäköisyyden ja 

seuraukset. Tämän jälkeen valitaan oikeat strategiat, jotta voidaan pienentää 

todennäköisyyttä tai mahdollisia häviöitä haitallisen tilanteen toteutuessa. (Manuj 

ja Mentzer 2008a) 

 

1.6. Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkielma kostuu viidestä pääluvusta. Ensimmäinen luku on johdanto, jossa 

käsitellään tutkimuksen taustaa, rajaukset ja työn viitekehys. Luvussa käydään 

myös läpi aiheen pääkäsitteet ja kirjallisuuskatsaus. Toinen ja kolmas luku 

käsittelevät hankintatoimen kansainvälisessä ympäristössä syntyviä riskejä ja 

niiden hallintamenetelmiä. Riskeistä tutkitaan liiketoimintaympäristö- ja 

vastuullisuusriskiä ja sitä, millaiset tekijät vaikuttavat kunkin riskin syntyyn. 

Jälkimmäisessä luvussa pohditaan millaisia menetelmiä riskeiltä suojautumiseen 
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on löydetty. Nämä kappaleet yhdessä luovat työn teoriaosuuden, joka on kerätty 

tutkimalla kansainvälisiä artikkeleita ja kirjallisuutta liittyen hankintatoimen ja 

toimitusketjunjohtamisen riskeihin ja niiden hallintaan. 

 

Työn neljäs luku on sen empiirinen osuus, jossa tutkitaan kvalitatiivisen 

haastattelun avulla teoriaosuudessa löydettyjä asioita. Lähteenä käytetään case-

yrityksessä tehtyä haastattelua. Haastattelun teemana on kansainvälisen 

hankinnan liiketoimintaympäristössä syntyvät riskit ja niiden hallinta. Tässä 

luvussa verrataan myös teoriaa ja empiiriaa toisiinsa. Työn viimeisessä ja 

viidennessä luvussa käydään läpi tutkimuksen tulokset ja tehdään 

johtopäätökset. Lopussa ehdotetaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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2. KANSAINVÄLISEN HANKINNAN 

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖRISKIT 
  

Riski on olennainen osa liike-elämää. Dynaamiset markkinat, jossa organisaatiot 

toimivat, lisäävät ympäristön epävarmuutta. Jotta yritykset voivat toimia ja kilpailla 

markkinoilla täytyy niiden tehdä erinäisiä päätöksiä. Näiden päätösten 

vaikutukset määräävät riskit yrityksessä. Riskejä löytyy kaikista yrityksen 

toiminnoista. (Tchankova 2002) Niin myös hankintatoimesta. 

Liiketoimintaympäristöriskit syntyvät yrityksen ulkopuolella, mutta vaikuttavat silti 

sen toimintaan (Bing et al. 2004). 

 

Deane et al. (2009) yhdistävät riskit kahteen isompaan kokonaisuuteen ja 

huomioivat niiden kokonaisvaltaisen vaikutuksen. Heidän mielestään taustariskit 

syntyvät silloin kun useampi valittava toimittaja toimii alueilla, joihin kohdistuu 

samanlaiset uhat. Tiheysriski taas tarkoittaa sitä että toimittajat, jotka sijaitsevat 

maantieteellisesti lähekkäin ovat alttiita samantyyppisille riskeille. Seuraavaksi 

tutkitaan mitä kansainväliset liiketoimintaympäristöriskikategoriat pitävät 

sisällään. Jäljempänä käsitellään vastuullisuusriskejä ja liitetään ne 

liiketoimintaympäristöriskeihin 

 

2.1. Kulttuuririski 
 

Osa riskeistä syntyy jo neuvottelujen alkaessa. Nämä riskit liittyvät läheisesti 

kulttuuriin ja sen vaikutuksiin kuinka neuvotteluissa kuuluu toimia. Jos ostettavalla 

tavaralla ei ole montaa myyjää on tärkeää että riskejä vältetään jo ennen 

sopimuksen tekoa ja sitä tehdessä. Sopimusta tehtäessä neuvottelijoiden tulee 

tietää mitkä tekijät voivat estää sopimuksen syntymisen ja neuvottelujen 

kaatumisen kulttuurierojen takia (Lysons et al. 2006, 517–518). 

 

Kulttuuriin liittyy myös vahvasti nationalismi. Kansainvälisessä hankinnassa 

nationalismi voi ilmetä kahdella tavalla: asiakkaat yrityksen kotimaassa eivät 
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halua ostaa tuotetta, josta osa on tuotettu ulkomailla tai ulkomainen toimittaja 

suhtautuu ennakkoluuloisesti ostajaan toisesta maasta (Schniederjans ja 

Zuckweiler 2004, 978).  Tällä hetkellä markkinoilla on hyvin vähän enää vain 

yhdessä maassa tehtyjä tuotteita, joten asiakkaat eivät kyseenalaista ulkomaisia 

yhteistyökumppaneita. Riskinä on kuitenkin edelleen myyjän ennakkoluuloisuus. 

 

Consensus ad idem tarkoittaa että sopijapuolet ovat samaa mieltä siitä mitä on 

sovittu. Tämä on edellytys sille, että sopimukset ovat sitovia. Vaikka molemmat 

osaisivat neuvottelukieltä, on silti mahdollista että sanojen merkitykset ovat 

jääneet epäselviksi (Baily et al. 2005, 288–289), jolloin hankintasopimus ei 

välttämättä olekaan toivottu. Kulttuurierot voivat johtaa väärinkäsityksiin ja luoda 

lisäongelmia toimittajien arvioinnissa, sopimuksissa, tuotteen tarkastamisessa ja 

yhteistyön ylläpitämisessä kansainvälisessä hankinnassa (Cho & Kang 2000). 

Kulttuuririskien välttämisen tavoitteena on saada ostaja ja myyjä ymmärtämään 

toisiaan. 

 

2.2. Maan Epävakaus 

 

Schniederjans ja Zuckweiler (2004, 978) pitävät riskitekijänä kansainvälisessä 

hankinnassa maan vakautta, joka jakautuu kolmeen osaan: hallituksen, 

sosiaalisen- ja oikeusjärjestelmän vakauteen.  Maan ollessa epävakaassa tilassa 

on mahdollista, että sopimusta ei voida täyttää tai sen sisältö muuttuu. Riskin 

toteutuessa yritys saattaa jäädä ilman minkäänlaista tuotetta tai edes korvausta 

tehdystä sopimuksesta. Tällainen riski on myös luonnon epävarmuus ja sen 

aiheuttamat uhat. 

 

Sopimuksen solmimisessa riski ei koske pelkästään kieltä vaan myös sitä, mitä 

lakia sovelletaan kauppaa tehdessä. Tämä on tärkeää määritellä siltä varalta, että 

sopimuksesta tulee erimielisyyksiä. Riski syntyy siitä, että sopimuksessa sovitaan 

jotain sellaista, jota ei voida sopia koskien kyseisen maan lakeja. (Baily et al. 

2005, 292) Maiden välillä voidaan nähdä myös eroja siinä, mitä sopimus 



10  

tarkoittaa ja kuinka se nähdään lakiin liittyvänä dokumenttina (Schniederjans ja 

Zuckweiler 2004). 

 

Poliittiset riskit ovat hyvin erilaisia eri maissa. Näitä riskitekijöitä ovat huonot 

naapuristot, uskonnolliset fundamentalistit, autoritaarisuus, aseelliset kapinat, 

etninen jännittyneisyys, nopea kaupungistuminen ja diktatuurit. (Lysons et al. 

2006, 518) Poliittiseen epävakauteen kuuluvat myös finanssimuutokset, 

hintakontrolli, minimipalkka ja yksityistäminen (Rao ja Goldsby 2009).  

  

Turvallisuuteen liittyvät riskit ovat vandalismi, rikollisuus ja sabotaasi. Riski liittyy 

nimenomaan kuljetuksen ja valmistuksen aikana mahdollisesti tapahtuviin 

rikoksiin, jolloin ostettu tuote saatetaan menettää tai siihen syntyy vahinkoja. 

(Manuj ja Mentzer 2008a, 138–139). Rao ja Goldsby (2009) huomasivat uuden 

sosiaalisen riskin 2000-luvun alkupuolella: terrorismin ja sen vaikutukset yritysten 

liiketoimintaympäristöön. Tällaiset uhat lisääntyvät erityisesti tilanteissa, joissa 

maa on epävakaa. 

 

Myös luonto voi aiheuttaa riskejä ostavalle yritykselle. Tällaisia tapahtumia ovat 

rankkasateet, hurrikaanit, maanjäristykset ja muut luonnonmullistukset. 

Tapahtumat vaikuttavat alueella toimivien yritysten mahdollisuuksiin toimia ja 

toimittaa ostettu tuote. Luonnonmullistukset vaikuttavat myös tavaroiden 

kuljettamiseen, sillä yleensä koko alue kärsii. (Miller 1992) 

 

2.3. Valuuttariski 

 

Valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa ostotapahtumaan samalla tavalla kuin hinnan 

muutos vaikuttaisi. Se saattaa koitua riskiksi joko ostajalle tai myyjälle, mutta 

toinen osapuoli ei saa hyötyä valuuttakurssin muutoksesta. (Baily et al. 2005, 

289) Tältä riskiltä suojautumiseen tarvitaankin keino, joka tyydyttää molempia 

osapuolia. Valuuttaan liittyy myös maksaminen, johon liittyvät riskit kasvavat 

kansainvälisessä hankinnassa. Ostaja ei halua maksaa ennen kuin saa tavaran 
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ja myyjä taas ei halua luovuttaa tavaraa ennen kuin on saanut maksun. Matkojen 

kasvaessa maksusta sopiminen on tärkeää, jotta hankinnassa ei menetetä rahaa. 

(Baily et al. 2005 290–291) 

 

Valuuttariskin takia ostajan on hankalampi hahmottaa ostettavan tuotteen 

kokonaiskustannusta tai siitä saatavaa hyötyä (Schniederjans ja Zuckweiler 

2004, 978). Yritys saattaa joutua maksamaan lopulta enemmän kuin mitä se oli 

alun perin valmis maksamaan. Toisaalta ostaja saattaa hylätä tarjouksen, koska 

hinta näyttää korkealta sillä hetkellä, vaikka loppujen lopuksi tarjous olisi ollut 

yritykselle kannattava. Myös hinnan muutokset ovat mahdollisia (Miller 1992), 

mikä vaikeuttaa entisestään ostopäätösten tekemistä. 

 

2.4. Vastuullisuusriski 
 

Yhä kansainvälistyvissä toimitusketjuissa, sen lisäksi että toimitusketjujen tulee 

olla taloudellisesti tuottavia, tulee niiden yhä useammin myös huomioida 

toimittajien vastuullisuus niin luontoa kuin sosiaalista ympäristöä kohtaan. 

Painetta vastuullisempaan käyttäytymiseen ajavat sekä sisäiset että ulkoiset 

tekijät. Etenkin niillä yrityksillä, joiden brändi on yleisön tarkkailussa - kuten 

kuluttajatavarat - on suuri vastuullisuusriski. Kuluttajista on tullut yhä tietoisempia 

siitä, että myös toimitusketjun pitää olla vastuullinen. (Seuring et al. 2008) Näin 

ollen on tärkeää että yritys on tietoinen vastuullisuusriskeistä ja niiden hallinnasta, 

jotta se ei menetä asiakkaita. 

  

Hoffmann et al. (2014) listaavat ne sidosryhmät joiden painostuksesta riskiä 

kuuluu hallita. Näihin kuuluvat media, kilpailijat, valtio, sijoittajat, asiakkaat, 

työntekijät, omistajat, ammattiliitot, toimittajat, yhteisöt ja järjestöt. Suurin osa 

sidosryhmistä olettaa, että yritys toimii vastuullisesti, mutta kaikki osa-alueet eivät 

ole yhtä tärkeitä eri sidosryhmille. Riski syntyy yrityksen jäädessä kiinni 

vastuuttomasta käytöksestä toisin kuin muut kansainväliseen hankintatoimeen 

liittyvät riskit, jotka syntyvät siitä, että ne aiheuttavat häiriön sopimuksen 

tekemisessä tai täytäntöönpanossa. (Hofmann et al. 2014) 
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Seuring et al. (2008) määrittelee vastuullisen toimitusketjun johtamisen 

materiaali- ja informaatiovirtojen hallinnoinniksi sekä toimitusketjussa toimivien 

yritysten yhteistyöksi ottaen huomioon kaikki kolme vastuullisen kehityksen 

tavoitetta. Jotta yritys pysyy toimitusketjussa, sen tulee toteuttaa vastuullisuutta, 

mutta samalla vastata asiakaskysyntään ja yrityksen taloudellisiin tavoitteisiin. 

 

Vastuullisuusriski syntyy silloin kuin yritys menettää asiakkaita, brändinsä arvoa 

ja mainetta, kun yleisölle selviää että yritys tai sen toimittajat toimivat 

vastuuttomasti (Andersen ja Skjoett-Larse 2009). Yrityksen toimittajien toimiessa 

väärin voi ostajayritys joutua jopa syytetyksi rikollisesta toiminnasta (Spekman ja 

Davis 2004). Riski syntyy ulkopuolisesta painostuksesta olla vastuullinen ja toimia 

eettisesti. 

 

Hankintatoimessa työskentelevät joutuvat tekemään enemmän eettisiä päätöksiä 

kuin muissa yrityksen osastoissa, eli ostaja tekee päätöksiä siitä kuinka eettinen 

yrityksen toimitusketju on. Myyjät kilpailevat sopimuksista ja saattavat siten 

paineen alla käyttää vähemmän eettisiä keinoja. Mikäli yritykset koettavat 

nopeuttaa prosessia välittämättä eettisyydestä, ne kärsivät maineen ja rahan 

menetyksistä. Tämä tarkoittaa sitä, että vastuullisuus on riski kansainväliselle 

hankintatoimelle. (Eltantawy et al. 2009) 

 

Vastuullisuusongelmat jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: sosiaaliseen, 

ekologiseen ja liiketoimintaetiikkaan. Sosiaalisiin ongelmiin kuuluvat 

lapsityövoima, huonot työolosuhteet ja pakkotyövoima. Ekologisiin kuuluvat 

esimerkiksi liian suuret päästöt ja tuhlaavat tuotantomenetelmät. 

Liiketoimintaetiikka sisältää esimerkiksi korruption, yhteydet arveluttaviin 

yrityksiin ja ääripoliittiset mielipiteet. (Hofmann et al. 2014) Giannakis ja 

Papadopoulos (2016) käyttävät kolmannesta luokasta nimitystä ekonomiset riskit 

ja lisäävät niihin verojen kierron ja finanssikriisin. Lysons et al. (2006) taas 

lisäävät sosiaalisiin riskeihin liian pienen palkan maksamisen.  
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Vaikka vastuullisuusriskit ovat luonteeltaan erilaisia kuin muut riskit (Giannakis ja 

Papadopoulos 2016), käsittelevät ne kuitenkin samoja teemoja kuin 

liiketoimintaympäristöriskit. Vastuullisuusriskien poliittisessa osassa käsitellään 

korruptiota. Tämä on kuitenkin myös liiketoimintaympäristöriski, sillä korruptio 

liittyy vahvasti kulttuuriin ja politiikkaan. Myös lakien tulkitseminen ja niiden 

noudattaminen kuuluu molempiin riskikategorioihin. Monet 

liiketoimintaympäristö- ja vastuullisuusriskit ovat päällekkäisiä ja täten voidaan 

olettaa, että molempia riskejä voidaan hallita samalla riskinhallintastrategialla, 

huolimatta siitä että riskit syntyvät eri tavalla. 
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3. RISKIENHALLINTA 
  

Sen jälkeen kun riskit on tunnistettu ja niiden seurauksien vakavuus ja 

todennäköisyys arvioitu, voidaan alkaa suunnitella niiden hallintamenetelmiä 

(Tummala ja Schoenherr, 2011) Tämä luku käsittelee sitä minkälaisia menetelmiä 

ja strategioita artikkelit ja kirjallisuus ovat löytäneet riskienhallintaan. Aluksi 

käsitellään ne tavat, jotka voidaan toteuttaa ennen ostoa, sen jälkeen niitä, joita 

käytetään sopimuksissa ja lopuksi riskienhallintaa toimittajayhteistyön avulla. 

 

Christopher et al. (2010) mukaan yrityksissä ei ole yhtä hankintatoimen 

riskienhallintamenetelmää vaan yritykset torjuvat riskejä yksittäisillä keinoilla. 

Aiemmin niihin reagoitiin vasta vahingon tapahtumisen jälkeen. Tällaisia keinoja 

ovat esimerkiksi usean toimittajan valinta ja varmuusvarastojen ylläpitäminen. 

Nämä toimet kuitenkin vähensivät saavutettavaa voittoa, huonontaen 

suorituskykyä ja luomalla ylimääräisiä kustannuksia. Nykyinen hankinta tarvitsee 

ennakoivampaa riskienhallintaa. (Giunipero ja Eltantawy 2004)  

 

Giunipero ja Eltantawy (2004) pitävät neljää tekijää tärkeänä mietittäessä mitä 

riskinhallintastrategiaa yrityksen tulee soveltaa hankintoihinsa. Nämä tekijät ovat: 

ostettavan tuotteen teknisyys, tavaran vaatimat turvatoimet, toimittajan tärkeys ja 

ostajan kokemus tilanteesta. Mitä tärkeämpiä kolme ensimmäistä ovat ja mitä 

vähemmän kokemusta ostajalla on, sitä enemmän hankintatoimessa tarvitaan 

riskienhallintaa. Kumar et al. (2013) taas pitävät menetelmiä valittaessa tärkeänä 

sitä kuinka suuri riski ja sen todennäköisyys ovat.  

 

3.1. Ennen hankinta käytettäviä strategioita 
 

Deane et al. (2009) ehdottavat liiketoimintaympäristöriskienhallintaan 

yksinkertaista ja ennaltaehkäisevää toimittajavalintaa. Perusteluna tähän on se, 

että tekemällä kansainvälistä hankintaa yritys itse valitsee toimivansa 

riskialttiimmilla markkinoilla.  Ensin tehdään perinteinen toimittajavalinta, jossa 

yritys käyttää katsomakseen sopivia kriteereitä ja sen jälkeen tehdään tarkastelu, 
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jossa huomioidaan liiketoimintaympäristöriskit, vastuullisuusriskit ja toimittajien 

lähekkäisyys. Tämä lähestymistapa edellyttää sitä, että yritys aikoo ostaa 

useammalta toimittajalta.  Sahu et al. (2016) lisäävät toimittajavalintakriteereihin 

toimittajien joustavuuden, jotta toimittajakin on valmistautunut 

liiketoimintaympäristössä tapahtuviin yllättäviin muutoksiin. Tällä tavoin voidaan 

reagoida tapahtumiin ennen kuin yritykselle syntyy tappioita. 

 

Toinen yksinkertainen tapa ehkäistä riskejä on välttää niitä. Yrityksen kannattaa 

välttää toimittajia ja maantieteellisiä alueita, joissa ostaja näkee olevan liian suuri 

riskipotentiaali. (Jüttner et al. 2003; Peck ja Christopher 2003) Tällainen toiminta 

on yksinkertainen tapa ennaltaehkäistä riskiä, jos markkinoilla on paljon 

toimittajia. Mikäli myyjiä on vähän, ei tällaista strategiaa voida käyttää jos tuotteita 

ei saa muualta kuin vain epävarmoilta alueilta tai toimittajilta.  

 

Vaikka monelta toimittajalta ostamista pidetään vanhanaikaisena ja 

toimitusketjua rasittavana toimintana, mutta tämä on kuitenkin edelleen käytetty 

tapa ehkäistä liiketoimintaympäristöriskejä (Chopra ja Sodhi 2004). Kumar et al. 

(2013) pitävät tällaista strategiaa hyvänä silloin, kun riskin todennäköisyys on 

keskisuuri ja sen vaikutukset yritykselle suhteellisen suuret. He pitävät tätä 

strategiaa sellaisena, joka laaditaan nyt, mutta toteutetaan myöhemmin. Jüttner 

et al. (2003) mukaan monelta toimittajalta hankkiminen lisää joustavuutta 

toimitusketjussa.  

 

Yritykset voivat käyttää erilaisia välikäsiä riskien hallitsemiseen. Tällaisia välikäsiä 

ovat hankinta-agentti, perinteinen agentti ja tuontivälittäjä. Jokainen näistä 

agenteista soveltuu erityyppisten riskien hallintaan. Hankinta-agentti tekee 

hinnasta läpinäkyvämmän ja vähentää näin ollen taloudellista riskiä. Perinteinen 

agentti puolestaan vähentää riskiä toimittaessa korkeariskisillä markkinoilla. 

Lisäksi kaikki välikädet auttavat pienentämään kulttuurieroja toimittajavalinnassa 

ja toimittajasuhteen johtamisessa. Toisaalta välikäsien käyttö lisää hankintaan 

liittyviä kustannuksia ja pidentää toimitusketjua, mutta tällä tavalla voidaan hallita 
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riskejä tehokkaasti ja tämä tulee ottaa huomioon valittaessa 

riskinhallintamenetelmää. (Vedel ja Ellegaard 2013)  

 

Niissä tapauksissa joissa riskin torjuminen ei ole rahallisesti kannattavaa voi yritys 

jättää riskin yksinkertaisesti huomioimatta. Tällaista tapaa voidaan harkita vain 

siinä tapauksessa, että riski ja sen todennäköisyys on erittäin pieni. Kun riskin 

toteutumisen todennäköisyys kasvaa hieman kannattaa yrityksen valmistautua 

riskiin, muttei vielä tehdä mitään sen torjumisen eteen. (Kumar et al 2013) 

 

3.2. Sopimuksessa käytettävät riskienhallintamenetelmät 
 

Jüttner et al. (2003) mielestä yritysten ei pidä pelkästään asettua riskien 

vietäväksi vaan pyrkiä kontrolloimaan niitä. Ennen kontrollia ylläpidettiin suurella 

tuotantokapasiteetilla ja varmuusvarastoilla (Chopra ja Sodhi 2003). Nämä tavat 

lisäävät kuitenkin kustannuksia, mikä vähentää hankinnasta saatavaa voittoa 

(Giunipero ja Eltantawy 2004). Toisaalta kontrolli on hyvä tapa hallita 

vastuullisuusriskiä, sillä sitä voidaan myös toteuttaa asettamalla tuottajalle 

sopimusvelvollisuuksia liittyen vastuullisuuteen ja siten ehkäistä 

vastuullisuusriskiä (Jüttner et al. 2003). 

 

Hoffman et al. (2014) mielestä perinteiset riskinhallintamenetelmät eivät ota 

huomioon vastuullisuusriskiä, sillä sen syntyminen on erilainen kuin muilla 

hankintatoimen riskeillä. Heidän esityksensä on neliosainen, joista 

ensimmäisessä osassa on sidosryhmien mukaan ottaminen tunnistamalla ne ja 

ymmärtämällä niiden odotukset vastuullisuuden suhteen. Seuraavaksi 

vastuullisuusodotukset viedään yrityksen hankintakriteereihin. Kolmanneksi 

kerrotaan uudet kriteerit toimittajille ja pidetään yllä jatkuvaa tarkkailua kriteerien 

täyttymiseksi. Lopulta esitellään vastuullisuuskriteerit, joilla pyritään tekemään 

yrityksen toiminnasta läpinäkyvämpää ja täten estää vastuullisuusriskin 

toteutumista.  
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Valuuttariskin pienentämiseen on Vickery et al. (1993) mukaan kahdeksan eri 

taktiikkaa kansainvälisessä hankinnassa. Nämä tavat on lueteltu alla olevassa 

listassa. Näistä tekijöistä tulee valita yritykselle parhaat strategiat valuuttariskin 

hallitsemiseen. Toimittajalla on myös usein mielipide siihen mitä strategioita 

käytetään. Lysons & Farrington (2006) pitävät näitä samoja menetelmiä hyvinä 

valuuttariskin hallitsemiseen, mutta lisäävät Euroopan alueella olevan euron. 

Yritykset, jotka tekevät kauppaa euroalueella, välttyvät valuuttakurssin 

heilahteluilta.  

 

 maksetaan ostajan valuutassa 

 maksetaan toimittajan valuutassa  

 tehdään termiinisopimukset 

 jaetaan riski tasaisesti sopimuksessa 

 sovitaan raja jonka yli inflaation mennessä korjataan hintaa 

 seurataan valuutan osto- /myyntisignaaleja 

 otetaan useita ennusteita ja sovitaan niiden perusteella hinnasta 

 valitaan historiallisen ja ennusteen perusteella oikea tapa ja lisätään vielä 

ammattilaisen näkökulma valuuttakurssien heilahteluista. 

(Vickery et al. 1993) 

 

 

3.3. Yhteistyö toimittajan ja ostajan välillä 
 

Yhteistyön tekeminen toimittajan ja ostajan välillä on tärkeää riskien 

hallitsemiseksi, sillä sen avulla riskeistä voidaan saada ennakkovaroitus ja täten 

aikaa varautua niihin. Tämä tekee myös toimitusketjusta läpinäkyvämmän, jolloin 

on helpompaa toteuttaa sidosryhmien vastuullisuusvaatimukset ja täten hallita 

vastuullisuusriskiä. (Jüttner et al. 2003; Christopher et al. 2010) Christopher ja 

Peck (2004) pitävät yhteistyön tekemistä hyvänä riskinhallintakeinona sillä riskit 

syntyvät nimenomaan kahden yrityksen yhteistyöstä. On siis selvää, että tätä 

yhteistyötä parannettaessa myös riskit vähenevät. Vastuullisuusriskien 
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torjuminen ei saa jäädä vain ostajayritykselle vaan sen kuuluu olla kaikkien 

mukana olevien yritysten tärkeyslistalla (Seuring 2008).  

 

Kulttuuririskiä voidaan hallita vieraan kulttuurin omaksumisella ja näin ollen 

suojautua kulttuurien välillä syntyvistä riskeistä. Tällä tavalla ostajayritys 

suojautuu riskiltä oppimalla toimittajan kulttuurista ja ylläpitämällä parempaa 

toimittajasuhdetta. Tarkoituksena on luoda kahden kulttuurin yhdistelmä. Uusi 

kulttuuri luodaan ensin ymmärtämällä mitä riskejä kulttuurien välisistä eroista voi 

syntyä. Sen jälkeen säädetään ja opitaan kulttuurista. Näitä toimintoja toistetaan 

kunnes syntyy uusi kulttuuri, joka on molemmille hyödyllinen. (Jia ja Rutherford 

2010) Christopher et al. (2010) ovat havainneet, että myös yrityksen sisällä 

olevan riskinhallintakulttuurin avulla voidaan hallita kansainvälisessä 

hankinnassa syntyviä riskejä. 

 

Toimitusketjun riskinhallinnassa käytetty ketteryys soveltuu myös hankintatoimen 

liiketoimintaympäristöriskien hallintaan (Chopra ja Sodhi 2004; Christopher et al. 

2010). Christopher ja Peck (2004) määrittelevät joustavuuden mahdollisuutena 

reagoida liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Kun hankintatoimesta 

saa ketterän, pystyy yritys reagoimaan jälkikäteen syntyviin riskitilanteisiin 

nopeasti ja ehkäisemään suuret menetykset. Ketteryys soveltuu nimenomaan 

liiketoimintaympäristöriskien torjumiseen, sillä se mahdollistaa riskien 

hallitsemisen, vaikka riskejä ei ole alun perin huomioitu (Manuj ja Mentzer 2008a). 
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Kumar et al. (2013) ehdottavat, että yrityksen tulee toimia heti jos riskin 

toteutumisen todennäköisyys ja seuraukset ovat suuret. Yksi tehokkaimmista 

strategioista on toimittajien arvioiminen ja jatkuva seuraaminen ostotapahtuman 

jälkeen. Toimittaja-arvioinnissa tutkitaan kuinka hyvin yritys täyttää ostajan 

antamat omat kriteerit, täyttääkö yritys vastuullisuuden minimivaatimukset ja 

tekeekö se itsearviointia. Tällaista menetelmää voidaan hyvin käyttää myös 

vastuullisuusriskin hallintaan. (Seuring & Müller 2008; Kuva 1) Tämä ei 

kuitenkaan suojaa yllättäviltä liiketoimintaympäristöriskeiltä vaan mahdollistaa 

tappioiden minimoimisen uhan toteuduttua. Christopher ja Peck (2004) 

tutkimuksen mukaan osto-organisaatio voi myös auttaa kehittämään toimittajan 

riskinhallintamenetelmiä.  

 

 

 

 

  

esteet ja tukevat tekijät 

toimittajat ostajayritys 

toimittaja-arviointi 

 laajennetut kriteerit 

 toimittajan itsearviointi 

 ympäristö- ja 

yhteiskuntastandardit 

minimivaatimuksina.  

 

riskin välttäminen 

 ympäristö- ja 

yhteiskuntariskit 

 taloudelliset riskit 

ja häiriöt 

Toimitusketjun toiminta 

 vaihtokauppa 

 voitto-voitto 

 minimivaatimukset 

Kuva 2 Riskien ja suorituskyvyn johtaminen toimittaja arvioinnilla (muokattu Seuring & Müller, 2008) 
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4. KANSAINVÄLISEN HANKINNAN RISKIENHALLINTA 

PAULIGILLA 
 

Tässä luvussa tarkastellaan edellisissä osissa löydettyjen teorioiden paikkaansa 

pitävyyttä Pauligin kahviliiketoiminnassa. Osiossa käsitellään millaisia riskejä 

liittyy elintarvikealalla toimivan yrityksen hankintaan ja kuinka näiltä riskeiltä 

suojaudutaan yrityksessä, jossa hankinnalla on keskeinen rooli yrityksen 

menestykselle. Samalla arvioidaan mitkä riskeistä on keskeisimpiä ja mitkä 

menetelmät ovat käytetyimpiä.  

 

Luku pohjautuu Pauligin hankintapäällikön haastatteluun. Haastateltavalla on 

yhdeksäntoista vuoden kokemus hankinnasta elintarvikealalla.  Haastattelu 

tehtiin puolistrukturoituna yrityksen pääkonttorissa Helsingissä vuoden 2016 

huhtikuussa. Aluksi käsitellään itse yritystä ja hankintatoimen roolia siinä. Sen 

jälkeen keskitytään riskeihin ja lopuksi hallintamenetelmiin 

 

4.1. Hankintatoimen rooli 
 

Hankintatoimella on suuri rooli Pauligin kahviliiketoiminnalle, sillä yritys ei voi 

jalostaa kahvia ilman että se ostaa kahvipavut. Ne kasvavat päiväntasaajan 

molemmin puolin. Suurimmat tuottajamaat ovat Brasilia, Vietnam ja Kolumbia. 

Kaikki hankinta on kansainvälistä, sillä kahvipapu ei selviä Suomen kylmissä 

olosuhteissa. Tuottajamaista suurin osa kuuluu myös korkean riskin alueeseen 

köyhyyden ja kehittymättömyyden vuoksi.  

 

Suomessa Paulig on suurin kahvinpaahtaja, mutta maailmanmarkkinoilla se ei 

yllä suurimpien kahvinostajien joukkoon. Vuositasolla yrityksen hankinnat ovat 

noin 120–130 miljoona Yhdysvaltain dollaria. Tärkeimmät hankintamaat ovat 

Kolumbia ja Brasilia. Pauligilla on noin kuudenkymmenen hyväksytyn toimittajan 

lista, joista käytetään noin kahtakymmentä. Yritys tuottaa noin 50 miljoonaa kiloa 

kahvia vuodessa. 
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4.2. Riskit 

 

Hankintapäällikkö tunnistaa heti Pauligin hankintatoimen haasteiksi hintariskin, 

ilmastonmuutosriskin ja vastuullisuusriskit. Hintariski ei kuitenkaan kuulu hänen 

työtehtäviinsä, joten sitä ei juurikaan käsitelty haastattelussa. Yritys kuitenkin 

tunnistaa, että hintariski on suhteellisen suuri, sillä hankittavan tuotteen hinta 

määräytyy pörssissä, jolloin se voi vaihdella suuresti lyhyessäkin ajassa. Tämän 

lisäksi kahvipavut ostetaan Yhdysvaltain dollareissa ja raha tulee konvertoida 

jälkikäteen euroiksi. Tällöin yrityksen täytyy suojautua hintariskiltä kahteen 

kertaan. Haastateltavan mielestä hintariski on merkittävä ja suuri, mutta siltä 

pystytään suojautumaan hyvin erilaisilla työkaluilla. 

 

Pauligin kahvi-yksikön liiketoiminta perustuu kahvipapujen saatavuuteen, jota 

uhkaa ilmastonmuutos. Kahvia viljellään erittäin kapealla alueella ja pienikin 

muutos ilmastossa vaikuttaa satoon. Myös tuhohyönteiset ja taudit vaikeuttavat 

viljelijöiden työtä ja siten tarjonnan määrään. Kauhukuvana on, että joistain 

maista saattaa kadota kahvintuotanto kokonaan, mikä vaikuttaa suuresti 

yrityksen lopputuotteeseen, ellei korvaavaa lajia ja tuottajaa löydy. 

Ilmastonmuutosuhkaan liittyy myös vahvasti tuottajien mahdollisuus kehittää 

omia viljelysmenetelmiään ja näin taata tuotannon jatkuminen.  

 

Vastuullisuusriski taas on hyvin vahvasti tunnistettu ja ymmärretty Pauligilla. Sen 

huomioiminen on ollut yritykselle tärkeä, sillä se toimii alalla, jolla on 

mahdollisuuksia ei- hyväksyttyihin käytäntöihin, sillä tuotantomaat ovat melkein 

poikkeuksetta köyhiä. Tällaisia käytäntöjä on esimerkiksi korruptio, lapsityövoima 

ja orjatyövoiman käyttö. Raakakahvin toimitusketjut ovat pitkiä ja monimutkaisia, 

jolloin yrityksen on vaikeampi valvoa että kaikki toiminnot tapahtuvat 

vastuullisesti. Yrityksellä oli muutama vuosi sitten ”vastuullinen hankinta” -

projekti, jossa se arvioi jokaisen raaka-ainemaan potentiaaliset riskit. Paulig 

painottaa, ettei esimerkiksi orjatyövoimasta hyödy kukaan, ei paahtimo, eikä 
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vientiyritys. Ainut, joka voi hyötyä on viljelijä, mutta se luo suuren riskin muille 

toimitusketjussa oleville, tämän tullessa julkisuuteen. 

 

Vastuullisuusriskeistä erityisesti sosiaalisuus ja eettisyys ovat merkittävimmät 

riskit. Maat, joissa Pauligilla on toimintaa, ovat maita joissa on olemassa riski 

lapsi- ja orjatyövoiman käytölle. Samoin korruptiota esiintyy näissä maissa. 

Vastuullisuusriskin ekologinen osa on huomioitu yrityksen taholta, mutta sitä ei 

pidetä kovin suurena, sillä kahvintuotanto kuormittaa luontoa suhteellisen vähän. 

 

Yrityksen kerrottua ensin itse vapaasti havaitsemistaan riskeistä, näytettiin heille 

teoriaosuuden perusteella tehty kuvio löydetyistä liiketoimintaympäristöriskeistä 

ja pyydettiin kertomaan mitkä näistä riskeistä yritys on havainnut. Listan nähtyään 

yritys mainitsee myös yhteiskunnan olosuhteet yhdeksi havaitsemistaan riskeistä. 

Muutama Pauligin käyttämä tuotantomaa on poliittisesti epävakaa. Yrityksellä on 

omakohtaista kokemusta poliittisen riskin toteutumisesta, joka johti siihen, ettei 

kyseisestä maasta voida enää hankkia kahvia. Tällaisen riskin toteutuminen 

aiheuttaa mahdollisesti suurenkin menetyksen ostajayritykselle, sillä kaikki sen 

maan tuottajat menetetään kerralla. 

 

4.3. Riskienhallinta 

 

Valuuttariskinhallinta on yrityksessä erittäin mekaanista toimintaa, mutta sen 

takana on harkittu riskienhallintapolitiikka. Kaikkia toimenpiteitä seurataan ja 

kontrolloidaan päivittäin. Tuotteen hinta määräytyy New Yorkin pörssissä, jossa 

sijoitetun pääoman liikkuminen eri hyödykemarkkinoilla vaikuttaa, myös 

kahvimarkkinaan. Yritykselle syntyy riski, koska tuotteen ostohetken ja sen 

edelleentoimituksen välillä on suuri aikaväli. Tätä vastaan yritys suojautuu 

käymällä kauppaa futuureilla ja optioilla. Valuuttariskiltä suojautumisen tekee 

yrityksessä talousosasto. 
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Maiden epävarmuuteen liittyvien riskien osalta Pauligin hankintaosasto pyrkii 

pysymään ajanhermolla koko ajan, jotta uhkien toteutuessa yritys pystyy 

reagoimaan nopeasti. Tällainen menetelmä vaati myös sitä, että yrityksellä on 

joustava hankintatoimi ja mahdollisuus korvata menetetyt toimittaja uusilla. 

Tilanteen parantuessa voidaan tietenkin palata käyttämään vanhoja toimittajia. 

 

Pauligilla on käytössään hankinnan eettiset periaatteet, jotka kaikki yrityksen 

toimittajat ovat allekirjoittaneet ja hyväksyneet. Jos toimittaja ei suostu ehtoihin, 

kauppa loppuu siihen. Tämä on vain alku vastuullisuusriskin hallinnalle, sillä 

yrityksen on oltava varma, että toimittajat myös tekevät niin kuin ovat luvanneet. 

Tämän vuoksi Paulig on alkanut tekemään toimittajien auditointeja. Niiden 

toteuttaminen on kuitenkin hankalaa raakakahvin toimitusketjussa, jossa tuottajat 

ovat pieniä. Yhdeltä tilalta saattaa tulla vain yksi säkillinen kahvipapuja, jonka 

viljelijä myy kooperatiiville ja lopulta paahtimot ostavat suuren määrän papuja 

vientiyrityksiltä. Yritykselle on tärkeää, että tuotteen alkuperä voidaan selvittää 

jälkikäteen. 

 

Jäljitettävyyttä parantavat myös sertifikaateilla varustetut kahvipavut. Pauligilla on 

käytössään reilun kaupan- ja UTZ-leimat. Reilun kaupan tuottajat muodostavat 

kollektiivin, joka käyttää myynnistä saadut tuotot yhteisön hyväksi. Tällä tavoin 

vähennetään vastuullisuusriskiä, sillä viljelijöiden olot paranevat. Tällaisella 

menetelmällä on toki hintansa. Reilun kauppa tuotteilla on minimi hinta, jota ei voi 

alittaa, vaikka markkinahinta olisi alempana. Tuotteesta maksetaan myös 

preemio, joka takaa viljelijälle elannon ja mahdollisuuden viljelyn kehittämiseen, 

mutta aiheuttaa lisäkuluja ostajayritykselle. Laatuleimoihin liittyy myös toimittajien 

tarkastaminen eli yritys ostaa samalla myös tarkistuspalvelun. Osassa maissa on 

myös paikallisia yhdistyksiä, jotka toimivat samalla ajatuksella. Paulig on 

sitoutunut hankkimaan kaikki kahvinsa vastuullisesti vuoden 2018 loppuun 

menessä. Tähän voidaan käyttää sertifiointi järjestelmiä apuna. 
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Hankintapäälikkö painottaa, että toimittajien auditoinnissa tarkoituksena ei ole 

toimia poliisina toimittajille, vaan luoda yhteistyö osapuolten välille. Yhteistyön 

avulla toimintaa voidaan kehittää ja tällä tavoin voidaan poistaa ei-hyväksyttyjä 

menetelmiä ja ehkäistä niitä. Yhteistyötä voidaan käyttää myös silloin kun on jo 

todettu huonoja käytäntöjä, mutta toimittajasta ei haluttaisi luopua. Tässä kohtaa 

tulee kuitenkin tarkasti harkita voidaanko menettely hyväksyä. Pauligilla on 

olemassa sellaisia kriteereitä, joita ei hyväksytä missään nimessä. Näitä ovat 

muun muassa lapsityövoima ja orjatyövoima. 

 

Pauligilla on käytössään useita ehkäisykeinoja ja strategioita riskienhallintaan. 

Yritys ei tee tällä hetkellä aktiivista toimittajavalintaa, sillä Pauligilla on noin 

kuudenkymmenen hyväksytyn toimittajan lista ja uusia toimittajia tulee hyvin 

harvoin. Yritys kuitenkin pitää toimittajavalintaa käyttökelpoisena 

riskinhallintamenetelmänä. Myös toimittajien ja alueiden välttäminen on yrityksen 

käyttämä riskienhallintamenetelmä. Sitä käytetään lisäksi vastuullisuusriskin 

hallitsemiseen. Haastateltava tietää, että agentteja voidaan käyttää hankinnan 

tukena, mutta yritys ostaa tällä hetkellä suoraan vientiyrityksiltä, ilman välikäsiä. 

 

Haastateltava pitää monen toimittajan käyttämistä erittäin tärkeänä. Yritys 

pyrkiikin, että jokaisessa tuotantomaassa olisi ainakin kolme toimittajaa. Se on 

myös jakanut hankinnat erittäin moneen valtioon. Tällä tavalla riski hajautetaan 

pienempiin osiin ja yksittäinen toimittajan voidaan poistaa riskin toteuduttua, ilman 

että yritys kärsii tappioita. 

 

Hankintapäälikkö toteaa, että varmuusvarastoilla voitaisiin vähentää riskiä, mutta 

se ei ole nykyään käytetty menetelmä, sillä varmuusvarastoihin ei haluta sitoa 

pääomaa. Myös spot-varastot ovat vähentyneet Euroopasta. Toisaalta 

haastateltava näkee, että tulevaisuudessa olisi mahdollista käyttää menetelmää, 

jossa vientiyritys toimittaa ylimääräisen erän ostajalle, mutta omistus ei siirry 

ostajalle.  
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Paulig käyttää myös joustavuutta riskienhallintaan. Joustavuudella on kuitenkin 

rajansa. Eri maissa kasvatetaan eri kahvilajeja ja jos kokonainen alue muuttuu 

kelvottomaksi, on tietty raja jonka yli yritys ei voi joustaa, jotta asiakkaat saavat 

haluamansa tuotteen. Joustavuudesta on tehty osa hankintaprosessia jo 

valmiiksi. 

 

Hankintapäälikön mielestä on vaikea sanoa voidaanko riskien hallinnalla 

saavuttaa kilpailuetua. Varsinkin vastuullisuuden kohdalla, jossa nykyään 

oletetaan että asiat on kunnossa, mutta harva kuluttaja on valmis maksamaan 

siitä enemmän. Myös valuuttariskinhallinnan luomaa kilpailuetua on vaikea 

havaita sillä tuote myydään eteenpäin ja lopulta ruokakaupat hinnoittelevat 

lopputuotteen. Molempien riskien kohdalla riskienhallinnalla toki saavutetaan se, 

ettei potentiaalinen uhka toteudu. 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Tässä tutkielmassa tutkittiin, miten yritykset hallitsevat 

liiketoimintaympäristöriskejä, jotka syntyvät yrityksen tehdessä kansainvälistä 

hankintaa. Lisäksi tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin mitä riskejä löytyy 

kansainvälisestä liiketoimintaympäristöstä ja millä menetelmillä niihin pyritään 

varautumaan sekä miten niitä pyritään ehkäisemään. Työn alkuosassa tutkittiin 

aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja artikkeleita. Tämän jälkeen toteutettiin 

haastattelu case-yrityksessä ja tässä luvussa suoritetaan edellisten osien 

yhteenveto ja tehdään johtopäätökset.  

 

5.1. Yhteenveto 

 

Aluksi tutkittiin millaisia riskejä kansainvälisestä liiketoimintaympäristöstä löytyy 

ja jaettiin ne neljään kokonaisuuteen: kulttuuri, maan epävakaus, valuutta ja 

vastuullisuus. Jos näiltä riskeiltä ei suojauduta voi yritys menettää maineensa, 

saada laillisia seurauksia tai menettää ostamansa tuotteet. Jotta näiltä riskeiltä 

voidaan suojautua, täytyy yrityksen ensin tunnistaa ne ja niiden mahdolliset 

seuraukset.  

 

Tämän jälkeen tutkittiin millaisia menetelmiä yritykset voivat valita hallitakseen 

riskejä. Useimmiten yritys tarvitsee useamman kuin yhden 

riskienhallintamenetelmän. Ne voidaan kansainvälisessä hankinnassa jakaa 

kolmen osaan sen mukaan milloin niitä käytetään: ennen sopimuksen tekoa, 

sopimuksen solmimisen aikana ja yhteistyösopimuksen teon jälkeen. 

 

Työn empiiristä osuutta varten haastateltiin Pauligin hankintapäälikköä 

teemahaastatteluna. Kysymykset perustuivat työn teoriaosuuteen, ja niiden 

avulla tutkittiin ilmiöitä tosielämässä. Erityisesti vastuullisuus- ja valuuttariski oli 

tunnistettu vahvasti yrityksessä ja niiden hallintaan oli panostettu. 

Haastateltavana oli Pauligin hankintapäälikkö, jonka työnkuvaan kuului 
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nimenomaan vastuullisuusriskinhallinta, joten haastattelun avulla saatiin työn 

kannalta erittäin olennaista tietoa. 

 

5.2. Johtopäätökset 
 

Tässä osassa on tarkoitus vertailla teoria- ja empiriaosuuksissa löydettyjä asioita 

toisiinsa ja tehdä niistä lopulliset johtopäätökset. Tarkoituksena on vastata 

tutkimuksen alussa esitettyihin kysymyksiin, vertailemalla mitkä asiat löytyvät 

sekä teoriasta että yrityksen haastattelusta. Osiossa vertaillaan myös niitä asioita, 

jotka erosivat toisistaan. Ensimmäisenä vastataan alakysymyksiin ja niiden avulla 

pääkysymykseen. 

 

Ensimmäisen alaongelman yhteydessä tarkasteltiin mitä riskejä kansainvälisestä 

hankinnasta voi syntyä. Aiemmat tutkimukset osoittivat, että kansainvälistä 

hankintaa tekevissä yrityksissä riskien joukkoon kuuluu liiketoimintaympäristöön 

liittyviä riskejä, joita ei ole kansallisessa hankinnassa. Tällaisia riskejä ovat 

valuutta, vastuullisuus, maan epävarmuus ja kulttuuri. Jokaisella maalla ja 

alueella on oma riskiprofiilinsa. Seuraavaksi käsitellään jokainen riski kerrallaan, 

teoriaa ja empiriaa peilaten.  

 

Valuuttariski on yksi tunnetuimmista kansainvälisen kaupan riskeistä. Erityisesti 

ostossa tällä riskillä on suuri rooli. Sekä teoria että Pauligin hankintapäälikkö ovat 

samaa mieltä, että valuutan heilahtelut voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan 

merkittävästi. Jos valuuttariskiltä ei suojauduta, voi yritys menettää suuria 

summia rahaa. Vaikka riski on suuri, pystytään siltä suojautumaan melko hyvin 

sekä Pauligin että kirjallisuuden mielestä.  

 

Pauligille tärkeimpiä riskejä oli selvästi vastuullisuusriski, joka on huomattavasti 

uudempi riski eikä sitä ole huomioitu raakakavin hankinnassa vielä kovinkaan 

kauan. Kirjallisuudessa on havaittavissa sama ilmiö. Vastuullisuusriski jakautuu 

kolmeen osaan: sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen. Pauligille näistä 
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suurimmat olivat kaksi ensimmäistä, sillä sen kauppakumppanit tulevat köyhistä 

kehitysmaista, joissa on riski muun muassa lapsityövoiman käytölle ja 

korruptiolle. Kolmaskin aspekti oli tunnistettu, mutta kahvin viljelyn kannalta se ei 

ollut merkittävä, sillä kahvinviljely ei kuormita luontoa merkittävissä määrin. On 

siis selvää että vastuullisuusriskin ymmärtäminen Pauligissa on hyvällä tasolla ja 

siellä ymmärretään, että siihen tulee varautua. Vastuullisuusriskistä tekee tärkeän 

myös se, että kyseessä on elintarviketeollisuudessa toimiva yritys, jonka 

asiakkaina ovat kuluttajat (Seuring et al. 2008). 

 

Maan epävarmuusriskiin sisältyy sekä politiikkaan että ympäristöön liittyviä 

tekijöitä. Pauligin tapauksessa ilmastonmuutos on tähän kategoriaan kuuluvista 

riskeistä suurin. Sen toteutuminen, jopa pienessä mittakaavassa saattaa 

vaikuttaa suuresti yrityksen toimintaan sillä kahvinviljely voi estyä. Myös 

kasvitaudit ovat suuri riski elintarviketeollisuudessa. Teoriassa painottuivat 

lähinnä luonnonkatastrofit, jotka voivat vaikuttaa tuottajien toimituksiin. Tähän 

isompaan riskikategoriaan liittyy myös maan poliittinen tilanne. Sen ollessa 

epävarma saattaa maassa olevien toimittajien olla mahdotonta toimittaa tuotteita. 

Pauligilla on omakohtaista kokemusta tämän riskin toteutumisesta.  

 

Kirjallisuudessa on havaittu myös kulttuuririski, joka tarkoittaa sitä, etteivät 

toimittaja ja ostaja ole välttämättä samalla aallonpituudella. Kirjallisuudessa 

keskusteltiin paljon siitä, kuinka sopimusten tulkinnasta saattaa tulla 

erimielisyyksiä kulttuurierojen takia ja miten nämä voivat vaikeuttaa kaupan 

tekoa. Haastattelussa kulttuuririskiä ei osattu tunnistaa tai sitä ei pidetty tärkeänä, 

sillä siitä kysyttäessä ei haastateltava osannut sanoa mitään. Riskiä ei pidä 

kuitenkaan unohtaa, sillä Pauligilla on ollut suhteet toimittajiin jo pitkään ja kenties 

tätä kautta kulttuurien väliset ristiriidat ovat jo tiedossa ja hallinnassa. 

 

Toisen alaongelman kohdalla tarkasteltiin millaisilla strategioilla riskeihin voidaan 

varautua ja pyrkiä niitä ennaltaehkäisemään. Sekä artikkelien että haastattelun 

perusteella on selvää, että kansainvälisen hankinnan riskeihin ei ole yhtä ainutta 



29  

yhteistä strategiaa, vaan niiltä suojaudutaan yksittäisillä keinoilla (Christopher et 

al. 2010). Keinoja hallita riskejä on useampia. Ne voidaan jakaa kolmeen osaan 

sen mukaan missä ostoprosessin vaiheessa niitä käytetään. 

 

Toimittajavalinta ja ostoagentit ovat riskinhallintamenetelmiä, joita käytetään 

ennen ostosopimusten tekemistä. Nämä menetelmät ovat ennaltaehkäiseviä. 

Paulig tunnistaa molemmat menetelmät, muttei käytä kumpaakaan tällä hetkellä. 

Yritys on käyttänyt toimittajavalintaa aikaisemmin, mutta nykyään sillä on valmiina 

kuudenkymmenen toimittajan lista, jolta se valitsee oikean toimittajan. Nämä ovat 

jo ennalta hyväksyttyjä. Ostoagenttien käyttö taas ei enää ole Pauligin mukaan 

yleisessä käytössä. Niiden käyttö voi kuitenkin olla käytännöllistä aloilla, joissa 

tuote on haastavampi ja riskit suuremmat. 

 

Sopimusten avulla voidaan myös ehkäistä liiketoimintaympäristöriskejä. 

Sopimuksissa on tärkeää sopia muun muassa millä tavalla suojaudutaan 

valuuttakurssien heilahteluilta. Niiltä voidaan suojautua käyttämällä esimerkiksi 

termiinejä tai optioita. Pauligissa tätä ei tehdä yrityksen hankintaosastolla, vaan 

suojautuminen tapahtuu talousosastolla. Tilanne voi kuitenkin olla toisenlainen 

yrityksissä, joissa hankinnalla ei ole niin suuri rooli. Sopimuksissa tulee muiden 

kriteerien lisäksi olla vastuullisuuskriteerit, jotta kyseessä oleva riski voidaan 

ennaltaehkäistä, eikä siitä aleta huolehtia vasta vahingon tapahduttua ja 

potentiaalisen menetyksen jälkeen. 

 

Riskienhallinta ei lopu sopimuksen tekoon vaan sitä tulee jatkaa sen jälkeenkin. 

Toimittajayhteistyön tekeminen on erittäin tärkeää varsinkin niissä tilanteissa, 

joissa hankintaa halutaan jatkaa samalta toimittajalta myös jatkossa. Sekä 

Pauligin että Christopherin ja Peckin (2004) aiemman tutkimuksen mukaan 

yhteistyön avulla voidaan kehittää toimintaa ja poistaa ei haluttuja käytäntöjä.  

 

Paulig käyttää hankintatoimen riskienhallinnassa sertifiointijärjestelmienpiirissä 

tuoteetuja raaka-aineita. Tämä on yrityksen käyttämistä 
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riskinhallintamenetelmistä ainut, jota ei suoraan löytynyt teoriasta. Tämä voi 

kuitenkin johtua siitä, ettei teoriassa painotettu elintarviketeollisuuteen liittyviä 

strategioita. Laatuleiman kautta osa tuottajiin liittyvistä riskeistä siirtyy erilaisten 

niitä myöntävien yhdistysten vastuulle. 

 

Päätutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää miten yritykset pyrkivät hallitsemaan 

kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä syntyviä riskejä. Yksi vanhimmista ja 

tunnetuimmista riskinhallintamenetelmistä on hankkiminen usealta toimittajalta. 

Näin tehdään myös Pauligin tapauksessa, jossa tuottajat on hajautettu useaan 

maahan. Tämän lisäksi yritys pyrkii pitämään jokaisessa maassa ainakin kolme 

toimittajaa. Tällä tavalla voidaan vähentää tausta- ja tiheysriskiä (Deane et al. 

2009). Tällä tavalla yrityksen hankintatoimesta saadaan joustavampi (Jüttner et 

al. 2003) ja riskeihin voidaan reagoida nopeammin. 

 

Toinen yksinkertainen menetelmä on välttää toimittajia, jotka sijaitsevat 

riskialttiilla alueilla. Kun kysymyksessä on liiketoimintaympäristöriskeihin liittyviä 

tekijöitä, ei ole ihmekään että erittäin toimiva menetelmä niiden ehkäisemiseen 

on välttää alueita, joilla on korkea riski. Tämä menetelmä ei kuitenkaan toimi jos 

markkinoilla on vain vähän toimittajia. Hankintatoimen tulee pysyä koko ajan 

hereillä toimittajamaan ja -alueen tilanteessa, ja olla valmis tekemään muutoksia 

toimitusketjussa tilanteen muuttuessa. 

 

Elintarviketeollisuudessa ja sen hankintatoimessa on selvästi nähtävissä, että 

vastuullisuusriskin merkityksen kasvaessa on tärkeää, että yrityksen toiminta on 

läpinäkyvää. Pauligin tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen alkuperä 

voidaan selvittää jälkikäteen. Koska osa vastuullisuusriskin huomioimisen 

tarpeesta syntyy yrityksen ulkopuolisesta painostuksesta, on selvää, että asiakas 

ja muut sidosryhmät haluavat tietää mistä tuotteet tulevat. Tähän voidaan myös 

liittää toimittaja-arviointi, joka toimii itsenäisenä riskinhallintamenetelmänä. 

Yhdistämällä nämä saadaan yritykseen aikaan entistä tehokkaampi 

riskinhallintakulttuuri.  
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Tutkimuksen ongelmana voidaan havaita se, että tutkimuksen teoriaosuutta ei 

rajattu koskemaan tiettyä toimialaa. Empiriaosa toteutettiin 

elintarviketeollisuudessa, josta löytyi selvästi sille ominaisia piirteitä sekä 

riskeissä että niiden hallinnassa. Näin ollen tutkimuksen tuloksia on hankala 

yleistää kaikille toimialoille. Jatkotutkimuksen aiheena voisi olla esimerkiksi voiko 

erilaisilla riskienhallintamenetelmillä saavuttaa kilpailuetua. Pauligin mielestä näin 

ei ole, vaan riskienhallintaa tehdään pikemminkin yrityksen arvojen 

ylläpitämiseksi. Teoriassa sen sijaan riskienhallinnalla katsotaan olevan 

mahdollisuus saavuttaa kilpailuetua.   
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