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Hankintojen rooli yrityksen toiminnassa on kasvanut. Globalisaation seurauksena 

mahdollisten toimittajien määrä on valtava. Yritykset pyrkivät enenevissä määrin 

keskittymään omaan ydinosaamiseensa ja jonka seurauksena hankkivat paljon 

tuotteita ja palveluita. Hankintaprosessin kulmakivenä on toimittajan valinta.  

Toimittajan valinnan mahdollistamiseksi toimittajaa on pystyttävä arvioimaan. 

Arvioinnin jatkuvuus on nähty tärkeäksi toiminnan kehittämisen kannalta. Tämän takia 

jatkuva toimittajan arviointi ja sen suorituskyvyn mittaaminen on merkittävässä 

asemassa kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta.  

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisia kriteereitä ja arviointitapoja yritykset 

käyttävät toimittajaa valittaessa sekä millaisia toimenpiteitä on saadun informaation 

avulla tehty yrityksen toimittajien kanssa. 

Tutkimusaineisto kerättiin tutkimukseen osallistuneilta yrityksiltä puhelimen 

välityksellä tehdyillä haastatteluilla. Haastattelut suoritettiin yritysten korkea-arvoisten 

hankintahenkilöiden kanssa. Tarkoituksena oli saada haastateltavilta avoimia ja 

kuvailevia vastauksia yrityksen hankinnasta yleisesti ja erityisesti toimittajan arviointiin 

liittyvistä tekijöistä. 

Yritysten käyttämät arviointikriteerit ja menetelmät olivat hyvin kirjallisuuden tukemia. 

Vastuullisuuden merkitys nykyaikaisilla markkinoilla oli valtava. Yritykset pyrkivät 

myös aktiivisesti käyttämänä kerättyä informaatiota ja hyötymään siitä muutenkin kuin 

varmistamaan toiminnan sujuvuus. 
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The role of procurement in companies has increased. As a result of globalization the 

number of potential suppliers is enormous. Companies try to focus on their core 

competencies in increasing amounts and as a result purchase a lot of products and 

services. The cornerstone of the procurement process is choosing the supplier. 

To make the choosing of supplier possible you must be able to evaluate the supplier. 

The continuity of the evaluation off the supplier has been seen important for the ability 

to develop the operation further. Because of this, the continuing supplier evaluation 

and performance measurement has an important role in maintaining and developing 

the competitiveness of the company. 

The purpose of this study is to find out what kind of criteria and evaluation methods 

companies use when choosing their suppliers and what kind of measures have been 

taken with the suppliers with the help of the information formed through the process. 

The data for the study were collected from the participants through interviews 

conducted by telephone. Interviews were conducted with top-level procurement 

managers in the company. The aim of the interviews was to get open and descriptive 

answers about the procurement process of the company in general and, in particular 

about the factors related to the supplier evaluation. 

The evaluation criteria and methodology used by the companies, were well supported 

by the literature. Responsibility’s role in modern markets were enormous. Companies 

are also trying to actively use the collected information and benefit from the use of it, 

rather than just ensure the smooth flow of operations. 
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1.  JOHDANTO 

Tämä kandidaatintutkielma on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

Kauppatieteiden laitokselle, talousjohtamisen pääaineen kurssille Kauppatieteiden 

kandidaatintutkielma. Tutkimus on tehty kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka 

teoriaosuudessa on käytetty hyväksi aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, artikkeleita ja 

internet-lähteitä. Tutkielman aiheena on toimittajan arviointi ja suorituskyvyn 

mittaaminen sekä niihin liittyvät menetelmät. Johdantokappaleessa on tarkoituksena 

esitellä tutkimuksen aiheeseen liittyviä taustoja, työn tutkimuskysymykset ja tavoitteet, 

rajaukset ja teoreettinen viitekehys sekä työn rakenne. 

 

1.1 Tutkimuksen taustat  

 

Globalisaation seurauksena yritysten kilpailutilanne on monimutkaistunut 

huomattavasti. Kilpailukyvyn lisääminen ja ylläpitäminen on tämän seurauksena 

vaikeutunut. Valta on siirtynyt ostajalta myyjälle. Kilpailijoiden suuri määrä on luonut 

tilanteen jossa asiakkailla on varaa vaatia entistä parempaa laatua, nopeampaa 

toimitusta sekä kustomoitua palvelua aiempaa pienemmillä hinnoilla. (Monczka, Trent 

& Handfield 2005, 4) 

Yrityksen kannattavuuden parantamiseen nähdään perinteisesti kolme tapaa: 

yksikköhintojen nostaminen, myyntivolyymin kasvattaminen ja kustannusten 

pienentäminen. Yksikköhintojen kasvatus voi olla vaikeaa varsinkin kovasti kilpailluilla 

markkinoilla ilman, että yritys menettäisi myyntivolyymia. Tilanne on toinen jos 

yrityksellä on monopoliasema. Normaaleilla markkinoilla vaikka yrityksellä olisi johtava 

asema yksikköhintojen nostaminen tuo lisää mahdollisuuksia muille yrityksille nousta 

markkinoille. Myyntivolyymin kasvattaminen taas vaatii usein lisäpanostuksia muun 

muassa markkinointiin ja voi olla muutenkin vaikeaa kovasti kilpailluilla markkinoilla. 

Usein myyntivolyymin lisääminen ilman paljousalennuksia ja yksikköhintojen 

laskemista on vaikeaa. Volyymin kasvattaminen myöskin kasvattaa kustannuksia. 

Tästä syystä kustannusten vähentäminen voi olla helpoin ja turvallisin reitti yrityksen 

kannattavuuden parantamiseen. (Steele & Court 1996, 8-11)  
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Pienelläkin hankintojen tehostamisella ja kustannussäästöillä voi olla suuret 

vaikutukset yrityksen tulokseen (Degraeve & Roodhooft 2001). Hankintatoimen 

kokonaisvaltainen kehittäminen ei myöskään vaikuta pelkästään vain suoraan 

kustannuksiin vaan sillä on monia muita vaikutustapoja. Hankintatoimen ja erityisesti 

yksityisten toimittajasuhteiden kehittämisellä on vaikutuksia muun muassa toimittajan 

luotettavuuteen, laatuun sekä toiminnan nopeuteen. (Steele & Court 1996, 8-11) 

Yritykset haluavat enenevissä määrin keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja tämän 

seurauksena hankkivat paljon tavaroita ja palveluita yrityksen ulkopuolelta(Iloranta & 

Pajunen-Muhonen 2008, 48-49). Yritysten hankintojen osuus kustannuksista ja koko 

liikevaihdosta on todella suuri. Keskimääräisessä yrityksessä yrityksen hankinnat 

olivat ne sitten tavaroita, materiaaleja tai palveluita muodostavat usein noin 80 % 

kaikista yrityksen kustannuksista (Logistiikan Maailma 2016). Hankintojen rooli 

yrityksen kilpailukyvyn kannalta on ymmärretty ja hankintojen merkitys sekä käsitys 

sen tärkeydestä yritykselle ovat laajentuneet merkittävästi. (Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2008, 48-49)  

Yrityksen hankintaprosessi kulminoituu toimittajan valintaan. Toimittajan valinta on 

luultavasti koko hankintaprosessin tärkein vaihe (Bevilacqua & Petroni 2002). 

Tutkielman tarkoitus on selvittää toimittajan valitsemiseen ja erityisesti sen arviointiin 

liittyviä menetelmiä. Nykyään toimittaja-ostaja suhteisiin kiinnitetään yrityksissä 

aikaisempaa enemmän huomiota. Yritysten ongelmina siis ovat heille oikean ja 

parhaan mahdollisen toimittajan valinta, mutta myös tämän toimittajan ja heidän 

välisen yhteistyön jatkuva kehittäminen. Tästä syystä toimittajan arvioiminen ja tämän 

suoriutumiskyvyn mittaaminen on tärkeää etenkin kun yritykset ovat jo yhteistyössä. 

Ilman tätä jatkuvaa arviointia yrityksen on vaikea kehittää suhdetta haluttuun 

suuntaan, jotta toimintaa voisi edelleenkin tehostaa ja tätä kautta saavuttaa lisää 

kilpailuetua.  
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja ongelmat 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millä keinoin yritykset valitsevat toimittajansa. 

Ongelmana on suuri joukko potentiaalisia yhteistyökumppaneita, joista pitäisi valita 

yritykselle parhain. Tarkoituksena on siis selvittää kuinka ja millaisin keinoin yritys 

valitsee itsellensä parhaimman vaihtoehdon monen vaihtoehdon joukosta. 

Tutkimuksen kohteena on siis kuinka yritys arvioi potentiaalisia toimittajiaan ennen 

toimittajan valintaa sekä kuinka se arvioi niiden suorituskykyä yhteistyön alettua. 

Tavoitteena on myös pyrkiä ymmärtämään miksi yritys arvioi toimittajiaan kyseisillä 

tavoilla ja mitkä tekijät vaikuttavat arvioinnin tapaan ja laajuuteen. Tutkimusongelmat 

ovat siis seuraavat: 

Tutkimuksen pääongelmana on: 

• Kuinka yritys valitsee toimittajansa? 

Tämän kysymyksen tavoite on selvittää kuinka ja millaisin keinoin yritys kartoittaa 

potentiaalisia toimittajia ja jakaa niitä ryhmiin sekä millaisin periaattein se alkaa 

arvioimaan niitä. 

Tutkimukseni alaongelmat ovat:  

• Kuinka yritys arvioi toimittajiansa? 

Pyrin selvittämään erilaisia menetelmiä ja mittareita joilla yritykset arvioivat 

potentiaalisia toimittajiansa eri suoriutumisalueilla ennen toimittajan valintaa. 

Tärkeimpänä ovat kriteerit, jotka ovat yritykselle tärkeitä ja millä yritys arvioi toimittajia. 

• Kuinka yritys arvioi omien toimittajiensa toimintaa ja suoriutumista? 

 Aion tässä ongelmassa selvittää kuinka yrityksen toimittajan arviointi jatkuu ja 

millaisin menetelmin ja mittarein sekä minkälaisia toimenpiteitä yritys on arviointien 

seurauksena tehnyt. 

Tarkoituksena on myös selvittää syitä miksi yritysten antamat vastaukset ovat sellaisia 

kuin ovat. Pyrkimys on saada selvyyttä yrityksen käsitykseen sekä yleisiin syihin miksi 

näihin ratkaisuihin on päädytty. 
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1.3 Tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuinka yritys valitsee toimittajansa. 

Tarkoituksenani on käsitellä erilaisia toimittajan arviointiin liittyviä tekijöitä ja 

menetelmiä. Olennaista on käsittää mitkä tekijät ovat tärkeitä arvioitaessa mahdollisia 

toimittajia sekä kuinka näitä tekijöitä arvioidaan ja mitataan. Nämä samat asiat ovat 

tärkeässä osassa myös toisen alaongelman kohdalla, jolloin yrityksellä on yhteistyön 

aikana enemmän informaatioita toimittajastaan ja tämän oikeasta suoriutumisesta. 

Tavoitteena on selvittää kuinka yritys käyttää tätä lisäinformaatiota hyväkseen 

toimittajansa kanssa. Tutkimuksen teoreettisessa osassa on tarkoitus esittää 

kirjallisuudessa ja muussa tutkimuksessa esiintyviä arviointimenetelmiä ja mittareita, 

vaikkakin pitää ymmärtää, että yritykset muokkaavat näitä mittareita omien 

tarpeidensa mukaan tai tekevät omansa. On otettava myöskin huomioon yritysten 

resurssien ja koon sekä hankinnan ominaisuuksien vaikutus näiden menetelmien 

käyttöön ja monimutkaisuuteen.  

Työssä on tarkoitus käsitellä pääasiassa vain hyödykkeiden hankintaan liittyviä 

arviointimenetelmiä ja mittareita. Palvelutuotteiden hankinta ja arviointi on paljon 

monimutkaisempaa. Myös julkiset hankinnat on jätetty rajauksen ulkopuolelle niihin 

liittyvien erityispiirteiden vuoksi. Tutkimuksen kohteena ovat myöskin vain 

kotimaassamme toimivat yritykset. Kohteena olevien yritysten kokoluokaksi on valittu 

suuri. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja –aineisto 

 

Tutkimuksen teoreettisessa osiossa käytetään tutkimusaiheeseen liittyvää 

kirjallisuutta, tieteellisiä artikkeleita sekä verkkolähteitä. Toimittajan valinta on saanut 

paljon huomiota alan tutkimuksissa ja kirjallisuuksissa 90-luvulta lähtien (Pullman & 

Verma 1998). 

 Tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimustapaa. Tavoitteena on 

mahdollisimman kokonaisvaltainen kuvaus tutkittavasta aiheesta (Hirsijärvi, Remes & 

Sajavaara 2007, 157). Tutkimuksen aineistona käytetään kohdeyrityksille tehtyjen 

haastatteluiden vastauksia. Haastattelut on suoritettu puhelimen välityksellä, joissa 
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yrityksen hankintatoimesta perehtynyt henkilö vastaa haastattelun kysymyksiin 

vapaamuotoisesti. 

Haastattelun muoto on strukturoitu eli lomakehaastattelu joka toteutetaan 

yksilöhaastatteluna. Haastattelussa käytetyt kysymykset ovat avoimia. Tarkoituksena 

on käyttää apuna valmiiksi suunniteltua lomaketta, jonka kysymykset liittyvät 

aihepiiriin. Avoimet kysymykset kuitenkin mahdollistavat vastaajan kuvailevan 

vastauksen. Pyrkimyksenä on saada vastaaja vastaamaan mitä hänellä on aiheesta 

todella mielessään, eikä ohjata tätä liikaa liian tiukoilla kysymyksillä. (Hirsijärvi et al. 

2007, 196-207) Tarkoituksena on esitellä yleisesti yritysten käytössä olevia 

arviointikriteereitä ja mittareita sekä näiden arvioimiseen käytettäviä menetelmiä ja 

verrata näitä teoriaosuudessa esitettyihin esimerkkeihin. Tarkoituksena on selvittää 

vastaako todellisuus teoriaa kohdeyritysten osalta ja löytyykö käytössä olevista 

menetelmistä yhteneväisyyksiä. Tämän jälkeen pohditaan mitkä syyt vaikuttavat 

siihen kuinka ja millaisia menetelmiä yrityksillä on käytössä sekä kuinka laajaa 

toimittajan arviointi todellisuudessa on. 

 

1.5 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja rakenne 
 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä toimittajan arviointi ja suorituskyvyn 

mittaaminen käsitetään osittain päällekkäisinä samankaltaisina prosesseina, joilla 

kuitenkin pyritään erilaisiin lopputulemiin. Toimittajan arvioinnilla pyritään 

onnistuneeseen toimittajan valintaan ja suorituskyvyn mittaamisella puolestaan 

kehittämään yhteistyötä eteenpäin tämän valitun toimittajan kanssa. Ilman toimittajan 

onnistunutta valintaa toimittajan kehittäminen on kuitenkin vaikeata. Tällä tavoin 

teoreettisen viitekehyksen eri osa-alueet nitoutuvat yhteen. Tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys on kuvattu ohessa (Kuvio 1.). 
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 Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimus pohjautuu moneen eri teoriamalliin. Tutkimuksen teoreettinen rakenne on 

kuvattu ohessa (Kuvio 2). Ensimmäisenä on yrityksen hankintaprosessia kuvaava 

Ilorannan ja Pajunen-Muhosen (2008, 62) malli. Mallista kiinnitämme eniten huomiota 

toimittajan valinnan vaiheeseen. Sen jälkeen teemme selväksi, että yritys tuskin voi 

käyttää yhtä paljoa resursseja kaikkiin hankintoihinsa. Tämän seurauksena sen on 

pakko pyrkiä kategorisoimaan hankintojaan ja näin allokoimaan resursseja 

tarpeellisimpiin hankintoihin ja tuotteisiin. Tässä apuna käytämme Kraljicin (1983) 

ostoportfoliomatriisia, jolla hankinnat voi jakaa niiden merkityksen mukaisesti ja 

käyttää niihin eri toimintatapoja. Seuraavaksi kiinnitämme huomion itse toimittajan 

valintaprosessiin jota Murphy ja Wood (2011, 117) esittävät mallissaan. Tämän 

jälkeen esittelemme kirjallisuudessa esille tulleita yleisimpiä arviointi kriteereitä. 

Lopuksi käytämme suorituskyvyn mittaamisen osiossa esimerkkimallina Gordonin 

(2005) mallia onnistuneesta suorituskyvyn mittaamisesta. 
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Kuvio 2. Tutkimuksen teoreettinen rakenne 

 

 

Johdantokappaleessa esitellään tutkimuksen taustoja, tutkimusongelmia, 

tutkimukseen tehdyt rajaukset ja sen teoreettinen viitekehys sekä tutkimuksessa 

käytetyt menetelmät ja aineistot. Johdantokappaleen lopussa esitetään tutkimuksen 

rakenne. 

Tätä seuraavassa teoriakappaleessa käsitellään aluksi yrityksen hankintaprosessia ja 

hankintoja aluksi yleisellä tasolla. Tarkoituksena on selvittää hankintatoimen merkitys 

ja hankintaprosessin yleiset piirteet ja vaiheet kirjallisuuden ja aiemman tutkimuksen 

avulla. Tämän jälkeen on tarkoituksena keskittyä toimittajien valintaan ja siihen 

liittyvään prosessiin ja menetelmiin. Tässä osiossa pyrkimyksenä on selvittää kuinka 

yritys kategorisoi ja arvioi potentiaalisia toimittajiansa ennen toimittajan valintaa.  

Seuraavassa kappaleessa tarkoituksena on esitellä erityisesti arviointiin liittyviä 

tärkeimpiä tekijöitä sekä arvioinnissa käytettyjä kriteereitä ja menetelmiä. 

 Neljännessä kappaleessa keskitytään jo yhteistyössä olevan toimittajan arviointiin. 

Tavoitteena on selvittää kuinka ja millaisin keinoin ja mittarein yritys arvioi omia 

toimittajiansa. Yrityksellä on tässä vaiheessa konkreettista omakohtaista tietoa 
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toimittajansa suorituskyvystä ja toiminnasta. Olennaista on kuinka yritys käyttää tätä 

tietoa ja arvioi toimittajansa suorituskykyä voidakseen kehittää yhteistyötä eteenpäin.  

Viidennessä kappaleessa esitellään tutkimuksen empiirinen osuus ja käytetyt 

menetelmät. Kuudennessa kappaleessa esittelen yritysten vastauksia ja aineiston 

tulokset. Tarkoituksena on tuoda esiin kohdeyrityksissä käytettyjä käytäntöjä ja 

menetelmiä toimittajan valintaan, arviointiin ja suorituskyvyn mittaukseen liittyen. 

Viimeisessä kappaleessa kootaan yleisesti tutkimus kasaan ja pohditaan mitä on 

tehty, miksi ja mihin tuloksiin on tultu. Miksi ja miten yritysten menetelmät ja mittarit 

erosivat tai eivät eronneet teoriassa esitetyistä esimerkeistä? Mitkä tekijät vaikuttavat 

siihen erosivatko todellisen tilanteen menetelmät teoreettisista? 

 

 

 

Kuvio 3. Tutkimuksen rakenne. 

 

Johtopäätökset

Tutkimustulokset

Tutkimusmenetelmät ja käytetty aineisto

Suorituskyvyn mittaaminen

Toimittajan arviointi

Toimittajan valinta

Johdanto



9 
 

2.  TOIMITTAJAN VALINTA 

 

Ennen yritysten hankinnat ja hankintatoimi nähtiin vain yksinkertaisesti yrityksen 

tekeminä ostotoimina millä yritys tukee toimintaansa hankkimalla tarvitsemiaan asioita 

yrityksen ulkopuolelta (Murphy & Wood 2011, 115). Hankinnan klassisen määritelmän 

mukaan hankintojen tavoitteena on ostaa materiaaleja oikealla laadulla oikealla 

määrällä oikeasta kohteesta oikeaan paikkaan oikealla hinnalla. Tämä kuitenkin pitää 

harvoin paikkansa tositilanteissa, sillä yritys joutuu usein luopumaan toisesta 

ominaisuudesta saadakseen lisää toista. Yritykselle paras mahdollinen toimittaja 

tuskin on paras kaikissa osa-alueissa mahdollisten toimittajien joukossa. Usein 

ominaisuuksiltaan parhain toimittaja on myös kallein. Näin siis oikean toimittajan 

valinta riippuu siitä mitä ominaisuuksia yritys arvostaa eniten toimittajassaan. (Lysons 

& Farrington 2006, 6) 

Hankintatoimi kuitenkin nykyisin nähdään ostotoimintaa laajempana kokonaisuutena, 

joka koostuu kaikista hankintaprosessiin liittyvistä vaiheista ja näiden hallinnasta. 

Tässä laajemmassa näkökulmassa hankintoihin liittyvät muun muassa ostettavan 

tavaran kuljetukseen, laatuun, määrään ja tarvesuunnitteluun sekä varastointiin 

liittyvien ongelmien hallinta. (Monzcka et al 2005, 14). Iloranta ja Pajunen-Muhonen 

(2008,67) määrittelevätkin hankinnat yrityksen ulkoisten resurssien hallinnaksi ja 

käytöksi, jossa hankinta pyrkii hyödyntämään toimittajamarkkinoiden mahdollisuuksia 

parhaansa mukaan niin, että lopullisen asiakkaan tarpeet tulevat tyydytetyksi halutuilla 

tavoilla samalla maksimoiden yrityksen saaman kokonaisedun.  
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Kuvio 4. Yrityksen kuusiosainen hankintaprosessi. (mukaillen, Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2008, 62) 

Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2008, 62) esittävät yrityksen hankintaprosessin 

seuraavanlaisena (Kuvio 3). Mallia kuitenkin kritisoidaan, sillä se kuvaa 

hankintaprosessin vain yrityksen tukitoimintoja jossa hankinta painottuu päivittäisiin 

rutiinien ja tilausten hallintaan. Tämän sijaan hankintaprosessissa pitäisi korostua 

toiminnan pitkäjänteinen ohjaaminen ja kehittäminen. Hankintatoimen perinteisestä 

reaktiivisesta luonteesta olisi siirryttävä proaktiiviseen hankintaan. Reaktiivisessa 

hankinnassa pääpainona on saatavuuden varmistaminen ja kaupallisten 

transaktioiden hoitaminen. Pitkälle kehittyneissä yrityksissä hankinta on usein 

puolestaan proaktiivista, jolloin yrityksen hankintahenkilöstön työaika keskittyy 

enemmänkin toimittajien etsintään, valintaan, hallintaan ja toimittajayhteistyön 

kehittämiseen. Reaktiivisessa hankinnassa reagoidaan jo tapahtuneisiin 

toimittajamarkkinoiden muutoksiin kun proaktiivisessa pyritään ennalta vaikuttamaan 

ja ohjaamaan näitä muutoksia haluttuun suuntaan. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2008, 63) 

 

Tarpeen 
määrittely

Tarjouspyyntöjen 
tekeminen

Toimittajan 
valinta

Tilaaminen

Toimitusvalvonta

Laskun maksatus
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Tässä työssä keskitymme toimittajan valintaan ja arviointiin liittyviin aiheisiin. 

Toimittajan valinta ja arviointi on yksi hankintojen tärkeimmistä tehtävistä (Bevilacqua 

& Petroni 2002). Oikean toimittajan valinta on yritykselle erityisen tärkeää, sillä 

toimittajilla voi olla yrityksen toimintaan todella suuret vaikutukset negatiivisesti tai 

positiivisesti (Ramanathan, R. 2007). Oikeiden toimittajien valinta on siis yksi 

tärkeimpiä asioita yrityksen menestyksen kannalta (Desmukh & Chaudhari, 2011). 

Toimittajien on sanottu usein olevan yrityksen parhain aineeton hyödyke (Khaled, 

Paul, Chakraborty & Ayuby 2011). Hyvällä toimittajalla on useita eri piirteitä ja yritykset 

arvostavat eri ominaisuuksia eri tavoin. Useimmiten yrityksiä arvioidaan niiden hinnan, 

laadun ja toimitusvarmuuden mukaisesti. Yritykselle erityisen tärkeät hankinnat 

vaativat kuitenkin usein syvempää analyysiä. (Monczka et al. 2005, 215) 

Toimittajan arviointi ja valinta vie yritykseltä kuitenkin resursseja. Tästä syystä 

yrityksen tärkeää osata kategorisoida hankintojaan eri luokkiin ja ymmärtää mihin sen 

kannattaa panostaa sekä minkälaisia hankintastrategioita sen pitäisi käyttää. 

Yrityksen pitää siis selvittää mitkä hankinnoista ovat sen toiminnalle kriittisiä ja 

tärkeitä. Tähän ongelmaan yhtenä apukeinona on käytetty seuraavalla sivulla esitettyä 

Kraljicin ostomatriisia (Kuvio 4, mukaillen Iloranta & Pajunen-Muhonen, 145, Kraljic 

1983). Sen on yksinkertaisuudestaan huolimatta todettu olevan hyvin monipuolinen ja 

käyttökelpoinen käytännössä (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 142). 
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Tuotteen toimittajamarkkinoiden hallittavuuteen vaikuttavat muun muassa tuotteen 

saatavuus markkinoilta, potentiaalisten toimittajien lukumäärä markkinoilla sekä 

tuotteeseen liittyvät varastointiriskit ja sen korvattavuuden mahdollisuudet. Tuotteen 

hankinnan vaikutukset yrityksen tulokseen riippuvat muun muassa tuotteen hinnasta, 

sen volyymista sekä vaikutuksesta laatuun. (Van Weele 2002, 146)  

Matriisin eri osien hankintatyypeille ehdotetaan erilaisia strategioita. Volyymituotteet 

ovat ryhmä joka muodostaa usein suuren osan yrityksen luoman lopputuotteen 

kokonaisarvosta (Caniëls & Gelderman 2005). Niiden kulutus on yrityksellä 

määrällisesti suurta ja niiden hankinnoista johtuvat kustannukset muodostavatkin 

usein rahamäärällisesti suurimman osan yrityksen hankinnoista (Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2008, 145-146). Volyymituotteiden markkinoilla mahdollisia toimittajia on 

yleensä useita, jonka seurauksena volyymituotteisiin kohdistuva hankintariski on pieni 

Kuvio 5. Hankintojen ostoportfoliomatriisi.(mukaillen Kraljic 1983, Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 
145) 



13 
 

(Caniëls & Gelderman 2005). Samasta syystä johtuen myös toimittajan vaihdosta 

johtuvat kustannukset ovat yritykselle pieniä (Van Weele 2002, 148). Kilpailun ollessa 

toimittajamarkkinoilla runsasta on yrityksen yleisesti kannattavaa harrastaa 

agressiivista kilpailutusta niiden kesken (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 146). 

Pienelläkin hinnan muutoksella ja kustannusten laskulla saadaan aikaan merkittäviä 

säästöjä volyymin ollessa korkea (Caniëls & Gelderman 2005). Keinoja saada hintoja 

alas ovat muun muassa hankintojen keskittäminen pienemmälle määrälle toimittajia 

sekä pitkien sopimusten tekeminen jolloin kiinteiden kustannusten suhteellinen osuus 

kokonaiskustannuksista laskee ja tuotteen keskimääräistä kustannusta saadaan 

alennettua (Monczka et al. 2005, 179). Yleisimpiä volyymituotteita ovat yrityksien 

valmistamien tuotteiden pääraaka-aineet, materiaalit tai puolivalmiit hyödykkeet (Van 

Weele 2002, 148). 

Rutiinituotteisiin kuuluu usein hyvin erilaisia ja yksinkertaisia tuotteita joiden 

rahamäärällinen arvo ei kuitenkaan ole suuri (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 146). 

Rutiinituotteiden ostamisessa ei ole usein ongelmia ja toimittajia on markkinoilla 

useita(Van Weele 2002, 149). Tuotteet ovat pääosin teknologisesti yksinkertaisia ja 

tasalaatuisia ja toimittajan vaihdosta koituvat kustannukset yritykselle ovat pieniä 

(Monczka et al. 2005, 178). Rutiinituotteiden hankinnassa on usein olennaista, että 

hankintaprosessi itsessään aiheuttaa suhteellisesti suuren osan hankinnan 

kokonaiskustannuksista (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 146). Ne usein vievät 

suurimman osan yrityksen hankintaosaston ajasta vaikka rahamäärällisesti niiden 

osuus kaikista hankinnoista on pieni (Caniëls & Gelderman 2005). 

Hankintastrategiana parhaimpana yleensä pidetään rutiinituotteiden kohdalla 

hankinnan yksinkertaistamista ja tehostamista, jolloin aikaa ja resursseja säästyy 

tärkeimmille hankinnoille (Van Weele 2002, 149). Yrityksen kannattaa keskittyä 

minimoimaan hankinnasta aiheutuvaa vaivaa, hankinnasta aiheutuvia kustannuksia ja 

tuotteen hintaa (Monczka et al. 2005, 178). Hankintojen automatisointi ja delegointi 

itse tuotteen käyttäjille muun muassa yritysten sisäisten tilausjärjestelmien kautta on 

todettu auttavan laskemaan rutiinituotteiden hankinnoista johtuvia kustannuksia 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 147). Hyviä esimerkkejä rutiinituotteista ovat 

muun muassa siivoustarvikkeet, ylläpitotarvikkeet sekä toimistotarvikkeet(Van Weele 

2002, 149). 
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Pullonkaulatuotteisiin kuuluvat hankinnat ovat rahamäärällisesti usein pieniä, mutta 

niihin kohdistuva hankintariski on suuri (Van Weele 2002,149). Tuotteiden ostovolyymi 

on yritykselle usein pieni ja toimittajia on markkinoilla erittäin vähän. (Iloranta & 

Pajunen-Muhonen 2008, 148). Toimittajalla on valta näiden tuotteiden markkinoilla ja 

sen seurauksena usein hinta kasvaa, toimitusajat viipyvät ja palvelu on yleisestikin 

huonoa (Van Weele 2002, 149). Pullonkaulatuotteiden osalta yritys on riippuvainen 

toimittajastaan sillä tuotteet ovat usein kuitenkin yrityksen toiminnan kannalta erittäin 

tärkeitä (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 148). Suositeltavaa yritykselle on usein 

pyrkiä eroon pullonkaulatuotteiden hankkimisesta muun muassa etsimällä 

vaihtoehtoisia toimittajia tai pyrkimällä standardisoimaan tarvettaan (Monczka et al. 

2005, 179). Yhtenä vaihtoehtona nähdään, että yritys vain hyväksyy riippuvuuden ja 

pyrkii minimoimaan siitä johtuvia negatiivisia seurauksia (Caniëls & Gelderman 2005). 

Strategiset tuotteet sisältävät tuotteita jotka ovat yrityksen toiminnalle tärkeitä ja joiden 

vaikutus yrityksen tulokseen on suuri. Tuotteet ovat toiminnalle kriittisiä ja niillä on vain 

muutamia toimittajia jotka kykenevät toimittamaan sitä yritykselle sen vaatimalla 

tavalla (Monczka et al. 2005, 179). Huonoimmassa tapauksessa toimittajia on 

markkinoilla vain yksi ja tämä aiheuttaa suuren hankintariskin (Caniëls & Gelderman 

2005). Vaikka toimittajia olisi markkinoilla useampia niiden vaihtaminen on hankala ja 

runsaasti aikaa vievä prosessi (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, 149). Tämän 

kategorian tuotteet ovat myöskin usein kustomoituja yrityksen tarpeiden mukaisesti 

(Van Weele 2002, 148). Strategiset tuotteet ovat usein todella monimutkaisia ja niihin 

liittyy korkea teknologian taso (Monczka et al. 2005, 179). Nämä tuotteet vaativat usein 

koko elinkaarensa ajan huoltoa ja kunnossapitoa tuotteen alkuperäisvalmistajalta 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008,149). Yritys on näiden tuotteiden osalta myös 

hyvin riippuvainen toimittajastaan ja tärkeätä olisikin pyrkiä aktiiviseen 

kommunikointiin ja kanssakäymiseen toimittajan kanssa (Van Weele 2002, 148). 

Strategiset hankinnat luovat yritykselle hankinnoista suurimman haasteen ja usein 

ainoana keinona on pyrkiä laajamittaiseen yhteistyöhön toimittajan kanssa jotta 

hankinnan hallitseminen olisi mahdollista (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 149). 
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Kuvio 6. Toimittajan valintaprosessi (mukaillen Murphy & Wood 2011, 117). 

 

Toimittajan valintaprosessissa on monta vaihetta. Murphy ja Wood (2011, 117) 

kuvailevat sen viisivaiheisena ylhäällä olevan kuvan mukaisesti (Kuva 4). Prosessin 

ensimmäisessä vaiheessa yritys tunnistaa tarpeen uudelle hankinnalle. Tämä voi 

syntyä kun tarvitaan uusi toimittaja uudelle tuotteelle tai materiaalille tai siitä, että 

halutaan korvata vanha toimittaja. Toisessa vaiheessa yritys analysoi 

hankintatilanteen arvioimalla kuinka paljon tuotetta tarvitaan, minkälaista laatua 

vaaditaan, minkälaisessa taloudellisessa tilanteessa hankinta toteutetaan sekä 

minkälaisessa markkinatilanteessa toimittajat toimivat. Kolmannessa vaiheessa yritys 

identifioi potentiaalisia toimittajia erilaisten kanavien kautta. Näitä voivat olla muun 

muassa erilaiset alan julkaisut, messut sekä internet. Tunnistettuaan potentiaaliset 

toimittajat yrityksen tehtävänä on arvioida niitä. Arvioinnin tulosten perusteella yritys 

tekee lopulta valintansa ja valitsee tarvitsemansa määrän toimittajia. Lopuksi yritys 

vertailee toimittajan etukäteisarviointia ja sen todellista suoriutumista sille asetetuista 

vaatimuksista ja pohtii oliko päätös onnistunut. (Murphy & Wood 2011, 118)  
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Toimittajaa arvioitaessa toimitaan niin sanotusti rajatun informaation avulla ja 

yrityksen arviot ovat vain spekulaatioita siitä kuinka hyvin toimittaja pystyy 

suoriutumaan velvoitteistaan. Toimittajan suorituskykyä mitatessa yritys puolestaan 

saa toimittajasta jo konkreettista tietoa ollessaan sen kanssa yhteistyössä ja voi 

verrata kuinka paljon arvioitu ja toteutunut suorituskyky eroavat toisistaan. Toimittajan 

suorituskykyä mitatessa usein erona on se, että yrityksen motiivina ei ole toimittajan 

valinta, vaan heidän välisensä yhteistyön edelleen kehittäminen. Tässä vaiheessa 

yrityksen on siis mahdollista tehdä toimittajan kanssa tiukempaa yhteistyötä ja päästä 

tarkemmin perille toimittajan sisäisiin prosesseihin. Näin niitä voidaan yhdessä 

arvioida ja kehittää paremmin. Olennaisinta on ymmärtää, että hankinnasta riippuen 

yrityksen tietylle tarpeelle asettamat kriteerit luultavasti pysyvät kohtalaisen samoina.  
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3. TOIMITTAJAN ARVIOINTI 

 

Toimittajia valitessa ja niitä arvioidessa kaksi suurinta ongelmaa ovat mitä kriteereitä 

käyttää ja kuinka mitata niitä (Desmukh & Chaudkari 2011). Voidakseen valita 

itsellensä parhaimman toimittajan kuhunkin hankintatarpeeseen yrityksen on 

tunnistettava hankinnan merkitys sen omalle toiminnalle. Tämän mukaan resursseja 

kohdistetaan strategisesti ja rahallisesti tärkeimpiin hankintoihin ja niiden toimittajien 

arvioimiseen ja kehittämiseen. Tässä apuna pystyttiin käyttämään aikaisemmassa 

kappaleessa mainittua Kraljicin (1983) ostomatriisia. Voidakseen valita itsellensä 

parhaimmat toimittajat yrityksen on pystyttävä arvioimaan toimittajia ja laittamaan ne 

paremmuusjärjestykseen sen mukaan kuinka hyvin yritys uskoo niiden pystyvän 

vastaamaan sen niille asettamiin vaatimuksiin. Erilaisilla hankinnoilla on eri kriteerit 

mitä yritys arvostaa eniten. Tärkeimpien ja rahakkaimpien hankintojen ollessa 

kyseessä toimittajaa on pystyttävä arvioimaan syvemmin kuin yksinkertaisten 

rutiinihankintojen osalta, jotta päästäisiin parhaaseen lopputulokseen suuremmalla 

todennäköisyydellä (Monczka et al. 2005, 207-215). 

On selvää, että yhtä parasta arviointitapaa ei ole olemassa (Parthiban, Zubar, Katakar 

2012). Mahdollisia kriteerejä millä toimittajia voidaan arvioida on olemassa ääretön 

määrä. Hinta, laatu ja toimitus ovat tutkimusten mukaan yleisimmät kriteerit millä 

yritykset arvioivat toimittajiaan (Desmuhk & Chaudkari 2011). Tämä luultavasti siksi, 

että hinta, laatu ja toimitus ovat selvimmät ja suorimmat asiat jotka vaikuttavat 

ostajaan ja sen toimintaan (Monczka et al. 2005, 207-215). Toimitus pystytään 

ajattelemaan osittain toimittajan luotettavuutena. Tämä voidaan edelleen jakaa 

yrityksen toimitusluotettavuuteen ja siihen kuinka vakaa yrityksen taloudellinen tila on. 

Toimittajan taloudellisen tilan mittaaminen nähdäänkin usein yhtenä tärkeänä 

mittaamisen osa-alueena (Singh, A. 2014). Se on hinnan, laadun, toimitukseen 

liittyvien tekijöiden sekä teknologisten ominaisuuksien ohella käytetyimpiä 

arviointikriteerejä (Osiro, Lima-Junior & Carpinetti 2014).  

Taloudellisen tilan arviointi nähdään yrityksen pitkäaikaisen luotettavuuden 

arviointina. Toimittajan taloudellisen tilan arvioiminen on tullut esille nykyajan 

hankkimisessa enenevissä määrin. Tämä luultavasti sen takia, että yritykset pyrkivät 

lähempiin toimittajasuhteisiin toimittajiensa kanssa tehostaakseen koko 
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hankintaketjun tehokkuutta. (Desmuhk & Chaudkari 2011) Seuraavaksi tarkkailemme 

näitä osa-alueita tarkemmin. 

 

3.1 Hinta 
 

Hinta on usein mielletty yritysten mielestä tärkeimmäksi mitattavaksi kohteeksi 

(Weber, Current & Benton 1991). On kuitenkin tärkeää ettei hintaa priorisoida täysin 

nykyaikaisilla markkinoilla, joilla asiakkailla on tuotteille kovat vaatimukset (Parthiban 

et al. 2012). Halpa hinta voi usein kertoa myös huonommasta laadusta. Onkin tärkeää 

arvioida jokaista hankintakriteeriä yhdessä. Toimittajan tarjoamaa hintaa ei pidä 

arvioida pelkkänä tuotteen hintana.  Hinta pitää ymmärtää monipuolisemmin. On 

tärkeää ajatella hintaa kaikista tuotteen hankinnasta johtuvista kustannuksista. 

Tuotteesta koituvat kustannukset voidaan jakaa tuotteen hintaan, tilauskustannuksiin, 

kuljetuskustannuksiin, toimituskustannuksiin ja tuotteen tarkastamiseen liittyviin 

kustannuksiin (Parthiban et al. 2012). Yrityksen on myös tärkeää ottaa huomioon 

hankinnan mahdolliset ylläpito ja huoltokustannukset (Desmukh & Chaudkari 2011). 

Yrityksen on tärkeää kartoittaa ja arvioida kaikkien näiden kustannusten suuruus 

hankinnan osalta, jotta todellista hankinnan hintaa on mahdollista arvioida ja vertailla 

toimittajien kesken. 

 

3.2 Laatu 
 

Laatu on yleisesti nähty toiseksi tärkeimpänä toimittajien arviointikriteerinä yritysten 

keskuudessa (Desmukh & Chaudkari 2011). Korkea laatu on nykyisin pakollista 

yrityksille selviytyäkseen ja menestyäkseen markkinoilla (Crandall & Julien 2010). 

Laatu on mahdollista käsittää ja määritellä monella eri tavalla. Laatua voidaan kuvata 

tuotteen yhdenmukaisuutena sille annettuihin vaatimuksiin (Crosby 1980, 15). Laatu 

on siis tärkeätä ymmärtää tuotteen ominaisuuksien ja sille asetettujen oletuksien 

suhteena. Mitä paremmin tuote vastaa sille asetettuja vaatimuksia sitä korkeampi 

tuotteen laatu on.  

Laatua tarkkaillessa on kuitenkin huomioitava sen monet muodot. Laatuun kuuluu 

esimerkiksi tuotteen suorituskyky sen käytössä, sen luotettavuus eli kuinka 
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moitteettomasti tuote toimii useiden käyttökertojen ja pitkäaikaisen kulutuksen aikana 

sekä se kuinka pitkäkestoinen tuotteen elinkaari on sen käyttötarkoituksessa. Muita 

mahdollisia laadun ominaisuuksia ovat tuotteen huollon nopeus ja sen saanti, tuotteen 

tarjoamat lisäominaisuudet sen tärkeimmän käyttökohteen lisäksi, tuotteen 

esteettisyys ja käyttömukavuus sekä tuotteen havaittu laatu. (Garvin 1987) 

Huonosta laadusta koituu yritykselle myös kustannuksia. Näitä kustannuksia voi 

koitua monessa eri toiminnan vaiheessa. Huono laatu voidaan huomata ennen kuin 

tuote päätyy asiakkaalle. Huonolaatuisen erän korvaaminen ja kuljettaminen, koetusta 

huonosta laadusta johtuvat laatutarkastukset ja hävitty aika lisäävät kustannuksia. 

Huonolaatuisen tuotteen päätyessä asiakkaalle yritys on velvollinen korjaamaan tai 

korvaamaan tuotteen asiakkaalle, jos tuote ei ole sille asetettujen vaatimusten ja 

asiakkaalle luvattujen ominaisuuksien mukainen. Jatkuvasta huonosta laadusta 

johtuen yritys voi myös menettää myyntiä kun maine kiirii mahdollisten asiakkaiden ja 

markkinoiden piirissä. Myös näistä syistä laatu on erittäin tärkeä kriteeri toimittajaa 

arvioitaessa. (Crandall & Julien 2010)  

Laadunvarmistamiseen ja tarkastukseen liittyvät toimenpiteet vievät yritykseltä 

resursseja ja luovat kustannuksia. Nykyisin näitä on mahdollista vähentää vaatimalla 

toimittajilta tietynlaisia laatusertifikaatteja, jotka toimivat laaduntakeena toimittajalla. 

Näiden sertifikaattien kustannukset ovat kuitenkin suuria ja ne luultavasti näkyvät 

hinnassa (Hwang, Radhakrishnan & Su 2006). 

Laadun määrittämisessä on siis tärkeää arvioida laadun kaikkia muotoja, ottaen 

huomioon mitä niistä yritys arvostaa eniten kussakin hankinnassa. Laadun ja hinnan 

kulkiessa käsi kädessä yrityksen on usein pyrittävä niin sanotusti optimaaliseen 

laatuun, eikä korkeimpaan mahdolliseen laatuun. Laadulle on kuitenkin tärkeätä 

asettaa minimirajat, jottei ongelmia syntyisi. (Lysons & Farrington 2006, 267) 

 

3.3 Toimitusluotettavuus 
 

Toimitusluotettavuus voidaan nähdä toimittajan kykynä toimittaa tuotteet oikeana 

aikana tarvittavalla määrällä ostajalle ja se nähdäänkin toimittajanvalinnan yhtenä 

tärkeimmistä arvioinnin kohteista (Parthiban et al. 2012). Toimituksen arviointi on 

tärkeää, sillä toimituksen oikea-aikaisuudella on suora yhteys ostajan 
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asiakastyytyväisyyteen (Gunasekaran & McGaughey 2004). Toimitukseen liittyy 

monia aspekteja. Näitä ovat esimerkiksi toimittajan kyky pysyä aikataulussa, 

toimituksen nopeus, toimituskapasiteetti, kiertonopeus sekä toimituksen laatu 

(Desmukh & Chaudkari 2011). 

Toimituksen epäonnistumisella on suuria vaikutuksia yrityksen toimintaan ja 

kustannuksiin.  Tästä syystä toimitusluotettavuuden arvioiminen on tärkeää, sillä 

toimituksen epätasaisuudesta sekä -luotettavuudesta voi koitua yritykselle suuria 

vaikeuksia. Toimituksen liiallisesti aikaisuudesta tai myöhästymisestä johtuneet 

varastointikulut ja ongelmat lisäävät yrityksen kustannuksia. Viivästyneet toimitukset 

voivat luoda yritykselle tarpeen ylisuuriin varmuusvarastoihin ja näin varastoihin ja 

varastointiin sitoutuu turhaa pääomaa. Toimitusten viivästyminen voi myös vaikuttaa 

yrityksen kykyyn saattaa tuote asiakkaalle saakka tai pysäyttää yrityksen toiminnan 

kokonaan hankinnan ollessa kriittinen yrityksen toiminnan kannalta. Tästä voi koitua 

kustannuksia menetettyinä asiakkaina ja korvauksina. 

Monet yritykset koittavat välttyä näiltä riskeiltä hankkimalla tarpeensa usealta eri 

toimittajalta (Li, Fun & Hung 1997). Yritykset myöskin koittavat välttyä näiltä ilmiöiltä 

asettamalla toimittajilleen rangaistusmaksuja väärin ja väärään aikaan toimitetuista 

toimituksista (Guiffrida & Nagi 2006). 

 

3.4 Toimittajan taloudellinen tila 
 

Hankintojen nykyaikainen keskittyminen pitkäkestoisiin toimittajasuhteisiin ja niiden 

kehittämiseen on luonut tarpeen kiinnittää huomiota myös toimittajan taloudelliseen 

tilanteeseen. Tämä siitä syystä, että toimittajan yleinen taloudellinen tila voi antaa 

yritykselle mahdollisuuden arvioida onko toimittajasta pitkäaikaiseen yhteistyöhön. 

Yrityksen on turha panostaa toimittajan ja yrityksen välityksen yhteistyön 

kehittämiseen resursseja jos se on tulevaisuudessa epätodennäköistä. Toimittajan 

taloudellisen tilan arvioimisella voidaan siis arvioida toimittajan pitkäaikaista 

luotettavuutta ja yleistä vastuullisuutta.  

Tämä taloudellinen tila on tärkeätä selvittää ennen toimittajan valintaa sillä toimittajan 

arvioimiseen kuluu myös resursseja ja niitä on turha suorittaa jos toimittaja ei ole 

taloudellisesti kykenevä pitkäaikaiseen suhteeseen. Syitä tälle on monia. Huonossa 
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taloudellisessa tilassa olevan toimittajan yritys voi ajautua konkurssiin. Huonon 

taloudellisen tilan johdosta toimittajalla ei myös luultavasti riitä resursseja 

lisäinvestointeihin, joita voidaan tarvita sen toiminnan kehittämiseksi. Toimittaja voi 

myös olla liian riippuvainen yrityksestä. Huono taloudellinen tilanne on myös usein 

ilmiö, joka johtuu piilevistä ongelmista. Huono taloudellinen tila voi kuitenkin myös 

johtua toimittajasta riippumattomista syistä. Tästä johtuen taloudellisen tilan syyt on 

tärkeätä selvittää, jotta oikea arvio yrityksen soveltuvuudesta toimittajaksi on 

mahdollista tehdä (Monzcka et al 2005, 219). 

Toimittajien taloudellisen tilan arvioiminen on usein yrityksille helppoa. Toimittajien 

taloudellisesta tilanteista on tarjolla runsaasti julkista tietoa muun muassa toimittajien 

tilinpäätöksistä ja vuosikertomuksista. Toimittajien eri luvuista voi selvittää niiden 

toiminnalle oleellisia tunnuslukuja ja verrata niitä edellisten vuosien vastaaviin. Näin 

on mahdollista arvioida toimittajan taloudellisen tilanteen suuntaa ja kehitystä. 

Tyypillisesti tärkeimmät mitattavat tunnusluvut liittyvät yrityksen liikevaihtoon, 

kannattavuuteen ja maksukykyyn (Gordon 2005). 

 

3.5 Arviointien käyttäminen 

 

Yrityksen arvioitua toimittajaehdokkaita sen valitsemilla kriteereillä on pyrittävä 

luomaan niille kokonaisarvosanat, joiden mukaan on mahdollista laittaa toimittajat 

paremmuusjärjestykseen. Tämä on tärkeää, jotta parhaan toimittajan valinta on 

ylipäätänsä mahdollista. Yleisimpiä käytössä olevia menetelmiä ovat niin kutsutut 

painoarvomallit, joiden avulla yritys voi luoda kustomoidun kokonaisarvosanan 

toimittajaehdokkailleen (Laura, Bin & Lim, 2008). Tämän mallin mukaisesti yritys 

antaa prosentiaaliset painoarvot itse valitsemilleen kriteereille siinä suhteessa, missä 

yritys arvostaa kriteereitä ja näin luo yrityksistä ja niiden tilasta kokonaisarvosanan 

(Murphy & Wood 2011, 118). Tärkeätä on kuitenkin asettaa jokaiselle kriteerille 

minimirajat, jottei hyvä suoriutuminen muissa kriteereissä voisi korvata kriittistä 

huonoa arvosanaa jossain kriteerissä.  
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4. SUORITUSKYVYN MITTAUS 

 

Suorituskykyä mitatessa yritys on  valinnut itsellensä parhaiksi näkemänsä toimittajat. 

Tämä ei kuitenkaan nykyaikaisilla markkinoilla riitä vaan tehokkuutta ja kilpailukykyä 

pitää pyrkiä kasvattamaan jatkuvasti. Hankintojen kasvaneen merkityksen sekä koko 

toimitusketjun tiivistyneen yhteistyön seurauksena vaatimukset jatkuvalle toiminnan 

mittaamiselle ovat kasvaneet (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 431). Toimittajan 

ollessa jo yhteistyössä yrityksen kanssa yrityksellä on nyt konkreettista tietoa 

toimittajan kyvystä suoriutua velvoitteistaan. Tätä yhteistyön aikana tapahtuvaa 

mittaamista kutsutaan toimittajan suorituskyvyn mittaamiseksi. Suorituskykyä 

mitatessa on aluksi tärkeä ymmärtää mitä suorituskyvyllä tarkoitetaan. Usein se on 

määritelty mitattavan kohteen kyvyksi saavuttaa sille asetettuja tavoitteita (Lönnqvist, 

Kujansivu & Antikainen 2006, 19). 

 

4.1 Resurssien jakaminen 
 

Myös toimittajan suorituskyvyn mittaamiseen kuluu yrityksellä resursseja. Tästä 

johtuen yrityksen on pyrittävä priorisoimaan itsellensä tärkeimmät toimittajasuhteet ja 

käyttämään niiden mittaamiseen ja suhteiden kehittämiseen eniten resursseja. Tässä 

kategorisoinnissa on mahdollista käyttää aikaisemmin esitettyä Kraljicin-ostomatriisia 

(Kraljic 1983), jolla hankinnat ja toimittajat on mahdollista jakaa ominaisuuksiensa 

mukaisesti neljään eri ryhmään. Ryhmistä jokaisella on omat suositeltavat 

toimintatapansa. 

Yritys pystyy siis mittaamaan toimittajan todellista suorituskykyä kriteereillä, joita se 

käytti toimittajaa arvioitaessa. Tämän lisäksi yrityksellä on mahdollista päästä 

toimittajan sisäpiiriin ja vastaanottaa sekä jakaa informaatiota yritysten välillä 

mahdollistaen suhteen kehittämisen. Toimittajan suorituskykyä mitatessa on myös 

mahdollista käyttää useampia mittareita kuin toimittajaa arvioitaessa lisääntyneen 

informaation vallitessa.  
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4.2 Miksi mitata? 
 

Yritykselle toimittajan suorituskyvyn mittaamisella on monia mahdollisia etuja ja syitä. 

Perimmäinen pyrkimys on varmistua siitä, että toimittaja todellakin selviytyy sille 

asetetuista vaatimuksista. Toinen tärkeä syy on sen mahdollistava vaikutus 

kehitykseen. Suoritustason paranemisen on todettu olevan vahvasti yhteydessä 

suorituskyvyn mittaamiseen (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 433).  Gordon (2005) 

puolestaan listaa syitä suorituskyvyn mittaamiselle seuraavasti: 

• Et voi hallita mitä et voi mitata 

• Jos mittaat toimittajia ne parantavat toimintaansa 

• Voit havaita ja poistaa toimitusketjussa piileviä kustannuksia ja 

kustannustekijöitä 

• Helpotat toimittajan toiminnan parantamista 

• Voit lisätä kilpailukykyä pienentämällä tilaussyklien välistä aikaa ja 

inventaariotasoja 

• Voit tehdä paremmin perusteltuja liiketoimintapäätöksiä, jotka vaikuttavat 

yritykseen. 

 

Yrityksellä on siis monia hyviä syitä harjoittaa toimittajansa suorituskyvyn mittaamista. 

Mittaamisella mahdollistetaan siis yrityksen ja sen toimittajien molemminpuolinen 

toiminnan kehittäminen ja se mahdollistaa yhteistyön syvenemisen. 

 

4.3 Miten mitata? 
 

Suorituskyvyn mittaamiseen on monta eri tapaa ja mittaamisen prosessia on kuvailtu 

eri tavoin. Gordon (2005) esittää seitsemänvaiheista prosessia onnistuneeseen 

suorituskyvyn mittaamiseen seuraavasti (Kuvio 6). 

Ensimmäisessä prosessin vaiheessa yrityksen on tärkeää pystyä ohjaamaan 

toimittajien suuntaa samansuuntaisiksi sen omien tavoitteiden ja päämäärien kanssa. 

Ilman tätä yrityksen on vaikea saavuttaa toimittajiensa kanssa haluttuja päämääriä. 

Varsinkin avaintoimittajien asema on tässä merkityksessä suuri. Yritysten 

toimintatapojen on hyvä olla samat keskenään.(Gordon 2005) 
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Toisessa vaiheessa yritys määrittää arvioinnin lähestymistavan. Tämä tarkoittaa sitä, 

että yritys valitsee itsellensä tärkeimmät kriteerit, joita se haluaa mitata 

toimittajassaan (Gordon 2005). Yleisimpiä toimittajissa arvioitavia asioita ovat niiden 

tarjoamaan hintaan, laatuun, toimitukseen sekä taloudelliseen tilaan ja teknologian 

tasoon liittyvät kriteerit (Osiro et al, 2014). Tämä vaihe on erittäin hankala yrityksille 

ja usein onkin ratkaiseva saadaanko mittaamisesta luotua hyötyä yritykselle. Hyviä 

mittareita on usein todella vaikea kehittää. Iloranta & Pajunen-Muhonen (2008, 435) 

näkevätkin seuraavia ongelmia yritysten mittaamismenetelmissä ja mittareissa: 

• Tunnuslukuja ja mittareita on paljon ja ne on rakennettu eri ajanjaksoina. 

• Erilaisilla mittareilla ei ole yhteyttä toisiinsa. 

• Mittarit ja tunnusluvut eivät tue yrityksen strategiaa ja tavoitteita. 

• Yksittäiset ihmiset eivät koe kykenevänsä vaikuttamaan mitattaviin asioihin. 

 

 

Tuota tuloksia toimittajan suorituskyvyn mittaamisen avulla

Anna toimittajille palautetta niiden suorituskyvystä

Ota toimittajan suorituskyvyn arviointijärjestelmä käyttöön

Suunnittele ja kehitä vankka arviointimenetelmä

Kehitä menetelmä kerätäksesi informaatiota toimittajista

Määritä arvioinnin lähestymistapa

Kohdista toimittajalle asettamat suoritustavoitteet samaan linjaan organisaation tavoitteiden ja 
päämäärien kanssa

Kuvio 7. Onnistuneen suorituskyvyn mittauksen prosessi (Gordon 2005). 
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Kolmannessa vaiheessa yritys pyrkii kehittämään tapoja, joilla vaadittava informaatio 

arvioita varten kerätään. Esimerkkejä näistä metodeista voi olla toimittajalle tehtävät 

erilaiset kyselyt, datan kerääminen nykyisistä järjestelmistä sekä kohdevierailut 

toimittajan toimitiloissa. (Gordon 2005)  

Neljännessä vaiheessa yritys pyrkii luomaan arviointijärjestelmän, jonka avulla kerätty 

data saadaan muokattua arvioitavaan muotoon ja sitä voidaan vertailla. Tähän 

mahdollisia keinoja ovat muun muassa verrata toimittajan arvioinnin tuloksia toimialan 

johtajiin tai kehittää omia arvioita ja verrata toimittajan saamia tuloksia niihin. (Gordon 

2005) 

Viidennessä prosessin vaiheessa yritys jalkauttaa järjestelmänsä. Jalkauttaminen on 

usein yksi suurimmista ongelmista prosessissa. Jalkauttamista varten voidaan tarvita 

uusia joutua luomaan uusia toimintaa auttavia järjestelmiä tai luomaan arviointi tiimejä 

sekä kouluttamaan arviointeja tekeviä henkilöitä. (Gordon 2005) 

Prosessin kuudennessa vaiheessa yrityksen tehtävän on informoida toimittajalleen 

sen suoriutumisesta. Tämä informoitu ei kuitenkaan saa olla vain yksisuuntaista 

raportin lähettelyä vaan aitoa dialogia toimittajan ja yrityksen välillä. Näin ne voivat 

yhdessä käsitellä toimintojensa ja suorituskyvyn ongelmakohtia. (Gordon 2005) 

Viimeisessä eli seitsemännessä vaiheessa yrityksen on tarkoitus saada aikaan 

tuloksia ja kehitystä toimittajansa suorituskyvyn mittaamisen avulla. Onnistuneen 

prosessin avulla toimintaa pystytään kehittämään ja toimittaja pystyy parantamaan 

suorituskykyään. Tällä puolestaan on vaikutus yrityksen toimintaan ja 

tulokseen.(Gordon 2005) 

Suorituskyvyn mittaamiseen käytetylle prosessille esitetään kirjallisuudessa useita eri 

mahdollisia toimintatapoja. Useimmiten ne kuitenkin sisältävät tavalla tai toisella 

samat vaiheet: mittariston kehittämisen, sen jalkauttamisen, tulosten keräämisen sekä 

lopuksi mittariston parantamisen. Suorituskyvyn mittaamisen prosessi nähdään 

yksinkertaisen prosessin sijaisesti usein jatkuvana syklinä. Hyvänä esimerkkinä tästä 

on Lönnqvistin, Kujansivun & Antikaisen (2006, 12) esittämä nelivaiheinen malli 

suorituskyvyn mittausprosessille, jossa mittariston suunnittelu, käyttöönotto, käyttö ja 

ylläpito ovat jatkuva toisiaan seuraava prosessien sykli. 
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Olennaista on jatkuva kommunikaatio mittaavan yrityksen ja mitattavan toimittajan 

välillä. Mitattavasta tiedosta on hyötyä vasta kun se jaetaan eteenpäin ja sen 

seurauksena tehdään parannuksia yritysten toimintaan. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2008, 433-434). 
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5. TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETTY AINEISTO 

 

Työn empiirisessä osiossa käsitellään kohdeyritysten hankintaprosessia sekä 

erityisesti niiden tapoja arvioida toimittajiaan. Tavoitteena oli antaa esimerkkejä siitä 

minkälaisia toimittajan arviointiin ja suorituskyvyn mittaamiseen liittyviä kriteerejä 

yritykset arvostivat, millaisin menetelmin niitä pyrittiin arvioimaan ja minkälaisia 

toimenpiteitä näiden arviointien pohjalta on jouduttu tekemään. 

Tutkimuksessa on käytetty laadullista eli kvalitatiivista tutkimustapaa. Tavoitteena on 

todellisen tilanteen kuvaileminen. Pyrkimyksenä on luoda ilmiöstä mahdollisimman 

kokonaisvaltainen kuva. Laadulliseen tutkimukseen kuuluu usein ihmisen käyttäminen 

tiedon keruun välineenä. Olennaista on valita kuitenkin käytettävät henkilöt 

tarkoituksenmukaisesti eikä satunnaisotoksena. Tutkimusmenetelmän tarkoituksena 

ei ole mitata teorioiden paikkaansa pitävyyttä vaan enemmänkin tuoda esiin uusia 

näkökulmia ja tarkastella aineistoa monipuolisesti. Tärkeätä on myöskin ymmärtää, 

että tutkimusaineiston tulokset ovat aikaan ja paikkaan rajattuja yksittäisiä tapauksia 

ja niitä pitää myös käsitellä sellaisina. (Hirsijärvi et al. 2007, 156-161) 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa haastattelin kolmea Suomessa toimivaa yritystä. 

Yritykset olivat suureksi luokiteltavia yrityksiä ja edustivat useampaa eri toimialaa. 

Toimialoja olivat muun muassa päivittäistavarakauppa, virvoitusjuomien ja 

panimotuotteiden valmistus sekä elintarvikkeiden valmistus. Haastateltavat olivat 

yritysten korkeatasoista hankintahenkilöstöä. Haastattelut olivat yksilöhaastatteluja. 

Haastattelussa käytetyt kysymykset olivat valmiiksi laadittuja ja ne kohdistuivat 

tutkimuksen aihepiiriin. Kysymykset toimivat haastattelun päärunkona, mutta 

keskustelun aikana esitettiin useampia tarkentavia kysymyksiä. Haastateltavat 

vastasivat kysymyksiin täysin vapaamuotoisesti. Haastattelut suoritettiin puhelimen 

välityksellä. Haastattelun pituudet vaihtelivat vain vähän ja olivat keskimäärin noin 

kolmenkymmenen minuutin pituisia. Pyrkimyksenä oli saada haastateltavat 

vastaamaan monipuolisesti ja avoimesti heidän näkemyksistään. Haastattelun 

runkona käytetyt kysymykset löytyvät liitteenä työn lopusta (Liite 1). Haastatteluiden 

vastaukset ja niiden analysointi sovittiin toimitettavan anonyymisti.  
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6. TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä kappaleessa esitellään yritysten vastauksia haastattelun aikana esitettyihin 

kysymyksiin ja aihepiireihin yleisellä tasolla. Tarkoituksena on selventää yrityksen 

hankintaprosessia ja erityisesti kiinnittää huomiota yrityksen arvostamiin 

arviointikriteereihin ja siihen kuinka näitä arvioidaan. Tärkeänä osana on myös kuinka 

näiden arviointien seurauksena on voitu toimia yhteistyössä olevien toimittajien 

kanssa. 

 

6.1 Yritys A 
 

Yritys A kartoittaa toimittajiaan monia eri kanavia pitkin. Suuren kokoluokkansa 

johdosta useat eri toimittajat tarjoavat tuotteitaan heille. Etsittäessä eritoten toimittajaa 

tarkkaan rajatulle tuotteelle tarkkaan rajatusta maanosasta tai maasta, yritys kokee 

maiden suurlähetystöt ja erilaiset vienninedistämisjärjestöt hyväksi tiedonlähteeksi 

toimittajamarkkinoiden kartoittamiseen. Näin saadaan hyvä yleiskäsitys kyseisen 

toimialan tilanteesta maassa ja alalla olevista toimittajista. Myös eri alojen messut 

auttavat keräämään tietoa ja löytämään uusia mielenkiintoisia tuotteita. Osa 

toimittajien tai etenkin tuotteiden etsimisestä on ”jalkatyötä” tutkien eri maiden ja 

kulttuurien markkinoita ja etsien sieltä erottuvia ja mielenkiintoisia tuotteita. Tämän 

jälkeen yritys kerää ja kokoaa näitä kertyneitä ideoita ja pohtii voisiko konsepti tai tuote 

toimia myös kotoperällä ja kiinnostaa kotimaista kuluttajaa. 

Yritys arvostaa tuotteissaan monia eri kriteereitä. Yrityksellä on omat tiukat 

tuotevaatimuksensa tuotteen laadulle ja toimitukseen sekä varastointiin liittyviin 

tekijöihin. Erilaiset kriteerit vaihtelevat suuresti tuotteiden kategorian ja 

ominaisuuksien mukaisesti. Erityishuomiota kiinnitetään tuotteessa käytettyihin 

tuotantotapoihin ja käytössä oleviin menetelmiin, kuljetukseen ja logistiikkaan sekä 

säilyvyyteen ja hygieniaan. Yrityksen mukaan oli tärkeää huomioida toimittajan koko 

arvioinnin monimutkaisuudessa. Olennaista hankittaessa köyhemmistä maista oli 

kiinnittää myös huomiota tekijöihin kuten työntekijöiden oloihin ja ympäristöasioihin. 

Yritys käyttääkin hyväkseen monia kansainvälisiä standardeja ja sertifikaatteja 

hankinnoissaan. Se kokee, että monen tuotteen osalta on järkevämpää käyttää 

maailman käyttämiä valmiiksi hyväksi todettuja ja suunniteltuja laatukriteereitä, kuin 
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alkaa vaatimaan toimittajiltaan yrityksen omia kriteereitä. Yritys pitää vaatimuksensa 

eri tuotekategorioidensa osalta julkisina ja pitää tärkeänä, että toiminta on avointa. 

Arviointimenetelminä yritys suosii tarkkoja auditointeja toimittajan toimitiloihin. Näissä 

auditoinneissa tarkastetaan toimittajan laaduntuotanto ja puitteet, toimintaan ja 

toimitiloihin liittyvät riskit ja mahdolliset ongelmatilanteet sekä toimittajaan liittyvät 

kehitysmahdollisuudet. Tärkeätä on tarkastaa myös toimitilojen hygieniatekijät ja 

työntekijöiden olosuhteet. Yritys tekee omia auditointejaan resurssiensa mukaisesti ja 

suuntaa nämä rajalliset resurssit riskikartoituksena mukaisesti. Riskikartoitukseen 

vaikuttavat muun muassa tuotteen kategoria ja toimittajan maa. Yritys kokee 

hyödylliseksi myös kolmannen osapuolen hankkiman informaation. Yrityksen 

toimittajilla on usein useita eri asiakkaita ja yrityksen mielestä on kaikille järkevintä jos 

kolmas osapuoli päätetyin väliajoin käy tarkastamassa toimittajan tiloja ja jakaa tämän 

tiedon toimittajan asiakkaille. Kolmas osapuoli voi suorittaa auditoinnin yleensä 

tehokkaammin ja hyvin puolueettomasti. Näin saadaan paljon tietoa paikoista, jotka 

eivät yrityksen omassa riskikartoituksessa ole kärkipäässä.  Toimitusaikoja ja -määriä 

yritys tarkkailee jatkuvasti. Laatua mitataan satunnaisotoksin ja virheiden sattuessa 

lisätarkastuksin. Virheiden sattuessa on tärkeätä ymmärtää mistä virhe johtui ja kuinka 

se voidaan korjata.  

Yritys jakaa tuotteidensa aloilla olevia toimittajia toimittajiin, potentiaalisiin toimittajiin 

ja sen omiin toimittajiin. Tarkoituksena on pyrkiä yleiseen käsitykseen kunkin toimialan 

toimittajatilanteesta. Näin ollaan valmiita reagoimaan muuttuviin tilanteisiin. Yritys on 

kaiken arviointinsa kannalta liikkeellä tuotteen kannalta. Yritys kokee, että heille 

tärkeintä on, että tuote ylittää heidän sille asettamansa vaatimukset ja sen jälkeinen 

tarkempi vertailu toimittajien välillä ei ole kannattavaa. Kuluttaja on yrityksen mielestä 

se, joka lopulta asettaa toimittajat ja heidän tuotteensa paremmuusjärjestykseen. 

Toimittajan tarkempi arvioiminen ja vertailu toimittajien välillä koetaan kuitenkin 

tärkeämmäksi tietysti tuotekategorioissa, joissa tuote on niin sanotusti vakio ja suurta 

sijaa kuluttajien mieltymyksien eroille ei ole.  

Yrityksen kanssa yhteistyössä oleville toimittajille suoritetaan auditointeja 

vuosittaistasolla. Auditoinnit kohdistetaan riskikartoituksen mukaisesti. Kärkipäässä 

ovat usein eri helposti pilaantuvat elintarvikkeet sekä lapsille suunnatut tuotteet, jotka 

mahdollisesti voisivat aiheuttaa riskejä huonon laadun seurauksena. Yritys kokee, että 
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sen tekemillä auditoinneilla on hyötyä kummallekin osapuolelle. Se ei halua kokea 

auditointeja vain yksipuoliseksi tarkastelemiseksi vaan kokee toimittajan aidosti 

hyötyvän sen seurauksena syntyvästä informaatiosta. Auditointien seurauksena usein 

keksitään parannus- ja kehitysideoita toimittajan toimintaan.  

Arviointien seurauksena on myös jouduttu puuttumaan toimittajan puutteelliseen 

toimintaan ja kannustamaan tätä pääsemään vaadittuihin tavoitteisiin. Joissakin 

tapauksissa on jouduttu purkamaan toimitusyhteistyö, jos toimittaja ei ole onnistunut 

korjaamaan virhettä. Lähtökohtaisesti yritys pyrkii kuitenkin informoimaan toimittajaa 

mahdollisista ongelmista ja näin auttamaan sitä suoriutumaan vaadittavalla tasolla. 

Yritys kokee informaation jakamisen olevan sen ja toimittajiensa välisen yhteistyön 

yksi tärkeimmistä kulmakivistä. Toimittajien kanssa käytetään järjestelmiä, joihin 

kerätään paljon dataa tuotteisiin liittyvistä myyntiluvuista. Yritys pyrkii luomaan 

analyysien pohjalta toimittajilleen täsmällisiä ennusteita tuotteiden myynnistä tuote ja 

aluekohtaisesti. Toimittajat pystyvät tarkkailemaan näitä järjestelmiä vapaasti ja 

tekemään datasta myös omia johtopäätöksiä. Yritys saa analyysiensa pohjalta paljon 

tietoa myös kuluttajatottumuksien kehityksestä ja muutoksista ja pyrkii informoimaan 

toimittajia näistä kehityssuunnista. Se kokee tärkeäksi, että tietoa jaetaan sillä se 

hyödyttää kaikkia osapuolia. Näin voidaan tuotekehitykseen liittyviä resursseja 

kohdistaa alueille joilla mahdollisesti olisi parempi onnistumisprosentti. 

 

6.2 Yritys B 
 

Yritys B:llä on valtava määrä toimittajia eri hankintoihin. Toisissa 

hankintakategorioissa mahdollisia toimittajia on monta, toisissa taas markkinat ovat 

hyvin vakiintuneet ja valinnanvaraa ei ole. Suuriosa yrityksen raaka-aineiden 

toimittajista on todella pitkäaikaisia toimittajia ja niiden osalta markkinat ovat hyvinkin 

vakiintuneita. Epäsuorien hankintojen osalta mahdollisia toimittajia on kuitenkin todella 

suuri määrä, tällöin yritys lähtee tiukasti liikkeelle omin vaatimuksin ja kriteerein 

hankintaan. 

Yritys kategorisoi hankintojaan kahteen pääryhmään, suoriin ja epäsuoriin 

hankintoihin. Suorat hankinnat jakautuvat edelleen yrityksen eri päätuoteryhmien 
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raaka-aineisiin, pakkausmateriaaleihin sekä muihin ostettuihin tuotteisiin. Epäsuoriin 

kuuluvat loput toimintaa tukevat hankinnat. 

Toimittajia ja tuotteita arvioitaessa yritys ei koe hinnan olevan määräävä kriteeri. Yritys 

kokee korkean laadun olevan paljon tärkeämpää. Yritys hankkii paljon raaka-aineita 

ulkomailta, usein myös köyhistä maista. Se kokee vastuullisuuden tärkeimpänä 

kriteerinä hankintojen osalta. Jos siihen kohdistuvat vaatimukset eivät toteudu 

hankinnassa ei edetä sen alkua pidemmälle. Vastuullisuutta pidetään kaiken 

lähtökohtana. Vastuullisuuden yritys kokee moniulotteisena kriteerinä, johon kuuluu 

työntekijöiden olosuhteiden lisäksi myös ympäristön hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Se 

painottaa näitä asioita toimittajissaan ja myös omassa tekemisessään. Arvioidessaan 

toimittajia vastuullisuuden osalta yritys hyödyntää monia eri tapoja. Näitä ovat alan 

erilaiset sertifikaatit, yrityksen omat tai kolmansien osapuolien suorittamat 

tarkastukset. Korkeariskisten maiden arviointiin käytetään riskitason mukaan 

enemmän resursseja. Näihin yritys kohdistaa sen omia auditointeja. Toimittajien 

määrä on yrityksen mukaan kuitenkin älyttömän suuri ja toimitusketjut ovat niin 

monivaiheisia, että on ongelmallista käydä tarkastamassa juuri oikeata vaihetta. 

Toimittajien arviointien seurauksena yritys luo toimittajista erilaisia 

kokonaisarviointeja. Nämä vaihtelevat paljon toimialakohtaisesti. Olennaista on 

kuitenkin, että hankinnasta riippuen yritys pisteyttää toimittajat valitsemiensa 

arviointikriteerien mukaisesti ja arvioi mikä kriteereistä on olennaisin missäkin 

hankinnassa.  

Arviointien seurauksina yritys on joutunut tekemään erilaisia toimenpiteitä. 

Toimittajayhteistyö on useaan kertaan jouduttu katkaisemaan jos toimittaja ei ole 

pystynyt tai suostunut ratkaisemaan toiminnassa olevia ongelmia tai parantamaan 

toimintatapojaan joita yritys ei ole voinut hyväksyä. Lähtökohtana on kuitenkin se, että 

pyritään auttamaan toimittajaa kehittämään ja parantamaan toimintaansa. Yritys 

kokee sen erittäin tärkeäksi juuri köyhemmissä maissa. Näin maiden tilannetta 

voidaan oikeasti auttaa parantumaan. 

Toimittajiensa kanssa yritys pyrkii tiivistämään toimintaansa jatkuvasti. Yhteisiä 

prosesseja ja järjestelmiä on kehitteillä yrityksen ja toimittajien välille. Tärkeimpiä 

yhteistyökumppaneita ovat yrityksen strategiset toimittajat. Näihin kuuluvat raaka-aine 

ja pakkausmateriaalien toimittajat. Yrityksellä on toimittajiensa kanssa paljon erilaisia 



32 
 

yhteisprojekteja ja he käyvät paikalla toimittajiensa luona paljon. Toimittajien kanssa 

tehdään myös paljon yhteistyötä erilaisten järjestöjen kautta joissa myös toimittajat 

ovat osana. Erilaiset alan yhteistyöfoorumit myös auttavat toiminnassa. Tiedonjako 

yrityksen ja toimittajan välillä koetaan erittäin tärkeäksi. 

 

6.3 Yritys C 
 

Yritys C kokee suuren kokonsa olevan apu toimittajien kartoittamisessa toimittajien 

usein itse tarjotessa tuotteitaan yritykselle. Hankintojen haasteellisuus riippuu usein 

siihen liittyvien markkinoiden tilanteesta. Toisissa hankinnoissa mahdollisia toimittajia 

on erittäin paljon ja toisilla joudutaan käyttämään niitä mitä on käytettävissä. Yritys 

kuitenkin seurailee paljon toimialaansa liittyviä messuja ja tarkkailee tilannetta 

aktiivisesti etsien uusia tuotteita, toimittajia ja yhteistyökumppaneita. 

Yritys jakaa hankintojaan ja toimittajiaan pääasiassa niiden tärkeyden ja rahamäärän 

mukaisesti. Tärkeimpiä ja myös rahamäärällisesti merkittäviä ovat suorat raaka-aine- 

ja pakkauskustannukset. Tärkeinä pidetään myös rahamäärällisesti pieniä hankintoja, 

joiden volyymi on pieni, mutta joihin liittyy suuria hankintariskejä tai jotka ovat muuten 

yrityksen toiminnalle erittäin tärkeitä. 

Hinta, laatu ja toimitukseen liittyvät tekijät ovat yrityksen arvioinneissa tietenkin 

itsestäänselvyyksiä. Näiden lisäksi erilaista vastuullisuutta arvostetaan erittäin paljon. 

Tähän liittyy muun muassa toimittajan suhtautuminen työturvallisuuteen ja 

ympäristöön. Yritys kokee tärkeäksi, että sen toimittajat toimivat hyvien 

toimintatapojen mukaisesti.  

Toimitusvarmuutta yritys seuraa koko ajan ja informoi toimittajaa sen suoriutumisesta. 

Laatua yritys tarkastaa satunnaisilla vastaanottotarkastuksilla. Se myös pyrkii 

varmistumaan laadusta etukäteen, sillä jokaista mahdollista tuotetta on mahdoton 

tarkastaa erittäin suurien volyymien takia. Tähän pyrittiin auditoimalla toimittajan 

tehtaita. Toimittajat ovat kuitenkin todella isokokoisia ja menestyviä alalla ja laatu on 

valmiiksi todella hyvällä tasolla. Toimittajan hyvä maine kilpaillulla toimialalla on hyvä 

tae laadulle ja ongelmatilanteiden ilmentyessä turvaudutaan lisätarkastuksiin ja muihin 

jatkotoimenpiteisiin. 
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Yritys kokee raaka-aine- ja pakkaustoimittajansa sen tärkeimmiksi kumppaneiksi. 

Myös epäsuorissa hankinnoissa suurimpia toimittajia se arvioi jatkuvasti. Yritys pyrkii 

aktiivisesti olemaan mukana toimittajiensa toiminnassa ja auttamaan niiden 

kehittymistä. Olennaisena nähdään aktiivinen yhteistyö, informaation jakaminen ja 

konkreettisten keinojen käyttäminen. 

Arviointien seurauksena yritys tekee toimittajistaan vuosittaisia yhteenvetoja, joissa 

arvioidaan toimittajan kokonaistilanne. Yritys käyttää arvioinneissa erilaisia 

pisteytysjärjestelmiä joissa käytetään usein kuukauden mittaisia seurantajaksoja. 

Toimittajia informoidaan niiden suoriutumisesta jatkuvasti ja informaation taso pyritään 

pitämään samana kummankin osapuolen kesken. Näin toimittaja tietää miten se 

suoriutuu ja mitä siltä vaaditaan. Ongelmatilanteiden kohdalla yritys pyrkii aina 

ensisijaisesti auttamaan toimittajaa ratkaisemaan mahdolliset ongelmat tavalla tai 

toisella. Tuotteita on usein jouduttu muun muassa muuttamaan, jotta ne sopivat 

paremmin yrityksen tuotantolinjoihin. Yritys on joutunut myös turvautumaan 

reklamaatioihin, jos toimittaja ei ole suoriutunut sille asetetuista vaatimuksista. Yritys 

pyrkii kuitenkin aina ymmärtämään miksi toimittaja on epäonnistunut ja yrittää auttaa 

toimittajaa muuttamaan toimintatapojansa, jotta tämä suoriutuisi paremmin sille 

asetetuista tavoitteista. Yritys pyrkii aktiiviseen tiedonjakoon toimittajiensa kanssa. Se 

ennustaa tarkkoja tietoja ja ennusteita toiminnasta toimittajillensa, jotta tuotannon 

suunnittelu olisi helpompaa. 

 

6.4 Yhteenveto 

 

Yritysten suuren koon takia jokaiselle yritykselle oli tuttua, että toimittajat itse tarjosivat 

tuotteitaan ja palveluitaan. Suuren koon seurauksena toimittajat pitävät yrityksiä 

hyvinä mahdollisina yhteistyökumppaneina ja asiakkaina. Potentiaalisten toimittajien 

kartoittaminen riippui kuitenkin myös usein hankinnan toimiala- ja markkinatilanteesta 

eli kuinka monta mahdollista toimittajaa markkinoilla oli sekä kuinka vakiintuneet 

markkinat olivat. Kaikki kokivat messut tärkeäksi informaation lähteeksi. Yritys A myös 

suosi erilaisia eri maiden vienninedistämisjärjestöjä sekä lähetystöjä informaation 

lähteenä maan markkinatilanteista. 
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Jokainen yritys enemmän tai vähemmän jakoi hankintojansa suoriin ja epäsuoriin 

hankintoihin. Tämän jälkeen jako suoritettiin usein yrityksen toiminnan vaatimin 

menetelmin muun muassa raaka-aineisiin, pakkausmateriaaleihin ja muihin 

vastaaviin. Yritys A jakoi suorat hankintansa pääosin tuotekategorian mukaisesti. 

Yritys B jakoi suorat hankintansa pääraaka-aineisiin pakkausmateriaaleihin ja muihin 

ostettuihin tuotteisiin. Yritys C myös vastaavasti jakoi hankintojansa suoriin raaka-

ainekustannuksiin ja pakkausainekustannuksiin. Se myös jakoi rahamäärällisesti ja 

riskiltään korkeita hankintoja tärkeysjärjestyksessä korkeammalle. Yritys A:n osittain 

eroava kategorisointi johtuu siitä, että yritys hankkii paljon valmiita tuotteita, kun taas 

yritykset B ja C jatkojalostavat enemmän toimittajien toimittamia tuotteita. Tähän taas 

vaikuttavat yritysten eri toimialat. 

Arviointikriteerien osalta yrityksille kaikille oli selvää hinnan, laadun ja 

toimitusvarmuuden merkitys. Yritys B kuitenkin toi selvästi esille, että hinnan merkitys 

ei ole niin suuri koska heidän tuotteissaan laadun merkitys on todella suuri. Hinta myös 

oletettiin ikään kuin annettuna markkinoiden osalta. Jokaisen yrityksen kriteereissä 

erilainen vastuullisuus, kestävyys ja eettisyys tuli esille selvästi. Yrityksille oli tärkeätä 

toimia itse vastuullisesti ihmisten ja luonnon ja kaiken muun kannalta. Yrityksille oli 

myös tärkeätä, että heidän toimittajansa myös omasivat ja toimivat samojen arvojen 

mukaisesti. Nykyaikana vastuullisuuden merkitys on yleisesti kasvanut ja yrityksille on 

tärkeää tuoda esille omia toimintatapojaan ja osoittaa kuluttajille, että ne välittävät. 

Huonon maineen seuraukset voivat olla katastrofaaliset jos sana yrityksen 

vastuuttomista toimintatavoista leviäisi internetissä kuluttajien keskuudessa. 

Vastuullisuus nähtiin yritysten osalta jopa kynnyskysymyksenä minkä laiminlyöntiä ei 

yksinkertaisesti voitu hyväksyä. 

Kaikkien yritysten arviointimenetelmistä tehtaiden auditoinnit olivat suuressa roolissa. 

Auditointeja rajallisten resurssien takia kohdistettiin erilaisten riskikartoitusten 

seurauksena niitä eniten tarvitseviin kohteisiin. Laatua pyrittiin takaamaan myös 

kolmansien osapuolien auditoinneilla yritys A:ssa. Erilaiset kansainväliset standardit 

sekä sertifikaatit myös toimivat laadun takeena yritys A:lle ja yritys B:lle. Toimitusajan 

mittaamiset ja satunnaiset vastaanottotarkastukset sekä hintojen tiedostaminen olivat 

kaikille yrityksille itsestäänselvyyksiä. Yritysten suuri koko vaikutti varmasti siihen 

kuinka paljon ja millä tavalla esimerkiksi laatua pyrittiin valvomaan. 

Arviointimenetelmät olivat kaiken kaikkiaan hyvinkin samanlaisia yritysten kesken. 
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Yritysten monet toimittajat olivat joissakin tapauksissa myös niin suuria toimijoita, että 

yrityksen maineenkin nähtiin olevan takeena hyvästä laadusta. 

Yritys A loi lopullisia arvosanoja toimittajista ja jakoi niitä eri luokkiin niiden 

paremmuuden mukaan toimialalla oleviin toimittajiin, potentiaalisiin toimittajiin sekä 

yhteistyötoimittajiin. Tarkempaa vertailua toimittajien kesken se ei tehnyt vaan 

tuotteiden loppukuluttuja saa itse tehdä lopullisen vertailun toimittajan ja tuotteen 

paremmuudesta. Yritys B:llä oli puolestaan hyvin kategoriapohjaisia 

arviointimenetelmiä, missä toimittajia arvioitiin. Kategorian luonne vaikutti siihen mitä 

kriteereitä ja ominaisuuksia missäkin toimittajassa ja heidän tuotteessaan arvostettiin 

eniten. Tämän mukaisesti luotiin kokonaisarvio toimittajasta ja heidän tuotteestaan. 

Yritys C loi toimittajista vuosittaisia kokonaisarvosanoja, joihin vaikutti toimittajan 

toimitusluotettavuus, ongelmatilanteet ja reklamaatioiden määrät sekä muut 

ominaisuudet. Yritysten toimittajat olivat usein todella pitkäaikaisia 

yhteistyökumppaneita, joten jo olemassa olevien toimittajien paremmuusvertailulla ei 

aina nähty olevan suurta hyötyä. Käytetyt menetelmät myös riippuivat täysin tuotteen 

ja hankinnan luonteesta. 

Yritykset arvioivat omia toimittajiaan hyvin samankaltaisesti kuin jo yhteistyössä olevia 

toimittajiaan. Yhteistyössä olevien toimittajien kanssa tehtiin kuitenkin tiiviimpää 

yhteistyötä ja arvioinnit olivat säännöllisiä ja jatkuvia. Jatkuvan arvioinnin seurauksena 

luotiin toimittajien kanssa kehitysehdotuksia ja parannuksia toimintamenetelmiin. 

Arvioinnin avulla myös havaittiin mahdollisia ongelmatilanteita ja niitä pyrittiin 

yhteistyössä korjaamaan. Lähtökohtaisesti pyrittiin kehittämään toimintaa mieluummin 

kuin lopettamaan yhteistyö, mutta joissain tapauksissa niinkin oli jouduttu tekemään. 

Jatkuvan arvioinnin avulla myös luotiin toimittajille paljon informaatiota, jolla uskottiin 

olevan tämän toiminnalle hyötyjä. Yrityksillä oli erilaisia yhteistyöjärjestelmiä ja 

prosesseja, joilla toimintaa voitiin yksinkertaistaa ja nopeuttaa sekä parannettiin 

yleisesti informaation tasoa toiminnasta. Tiedonjaon merkitys arviointien etuna oli 

kaikille yrityksille tärkeätä.  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yritysten vastaukset olivat yllättävän samankaltaisia. Syynä varmasti tähän on 

yritysten suuri koko ja toimialojen ympäristö. Yritykset toimivat osittain toimialoilla 

joiden markkinat olivat hyvin vakiintuneita. Tällöin ne olivat usein yhteistyössä erittäin 

suurikokoisten ja pitkäikäisten toimittajien kanssa. Tällaisten toimittajien kanssa 

tehtävä yhteistyö ja niiden arviointi on paljon erilaista, kuin mitä tehdään paljon 

pienempien toimittajien kanssa.  

Hinnan, laadun ja toimitukseen liittyvien kustannusten arviointi oli kaikilla 

itsestäänselvyys. Vastuullisuuden merkitys nykyajan markkinoilla nousi selvästi esille 

yritysten vastauksista. Yrityksen on tärkeä osoittaa kuluttajille ja sen muille asiakkaille 

sekä kumppaneille, että se toimii vastuullisesti ja välittää aidosti maailman 

hyvinvoinnista.  

Yritysten käyttämät menetelmät olivat hyvinkin samanlaisia. Suurten volyymien takia 

jokaista toimittajan tuotetta erikseen ei voitu laadun osalta tarkastaa. Tämän 

seurauksena laatu pyrittiin varmistamaan sen alkuperäislähteen kautta. Tehtaiden 

auditoinnin merkitys oli todella suuri. Se myös nähtiin tarpeellisena jatkuvasti, jotta 

laatua voitaisiin kehittää ja mahdollisia ongelmatilanteita välttää. Satunnaisotosten 

kautta tehdyt vastaanotto- ja laaduntarkastukset olivat itsestäänselvyys. 

Toimituksen osalta myös toimitusajan oikea-aikaisuus, määrällisyys ja muiden mittaus 

oli yritykselle selvä asia. Tärkeätä yrityksille oli toimittajan informointi sen 

suoriutumisesta aktiivisesti.  

Hintaa ei nähty niin tärkeänä kuin etukäteen saattoi olettaa. Toki hintaa voitiin 

toimittajien kesken arvioida, mutta eräällä tavalla se otettiin kuin annettuna. Tämä 

varmasti johtui ainakin osittain toimialojen suuresta kilpailun tasosta ja hintaerojen 

pienuudesta.  

Arviointimenetelmät eivät hirveästi eronneet ennen ja jälkeen toimittajan valinnan. 

Erona oli se, että toimittajan ollessa jo yhteistyössä yritysten kanssa arviointien 

luomalla informaatiolla oli enemmän käyttöarvoa yritykselle. Ennen toimittajan valintaa 

arviointien merkitys oli vain toimittajan valinnassa. Yhteistyön aikana toimittajasta 

saatiin konkreettista informaatiota sen todellisesta suoriutumisesta. Tätä informaatiota 

pyrittiin käyttämään aktiivisesti hyväksi, jotta toimittaja voisi kehittää toimintaansa ja 
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yhteistyötä yritysten kesken olisi mahdollista kehittää eteenpäin sekä parantaa. Kaikki 

yritykset myös enemmän tai vähemmän halusivat olla mukana kehittämässä 

toimittajansa toimintaa, sillä uskoivat sen aidosti hyödyntävän kumpaakin osapuolta. 

Toimittajan auttaminen kehittymään oli luonnollinen hyöty, joka mahdollistetaan sen 

tarkkailun luomasta informaatiosta. Yhteistyön kehittämisen uskottiin olevan suuri apu 

kilpailukyvyn säilyttämisessä ja parantamisessa.  

Kaiken kaikkiaan yritysten kriteerit olivat hyvin kirjallisuuden ja aikaisemman 

tutkimuksen tukemia. Hinta, laatu ja toimitukseen liittyvät tekijät olivat kaikilla 

mittauksen kohteita tavalla tai toisella. Nykyaikaisien markkinoiden ilmapiiriä kuvaa 

myös yritysten pyrkimys hyvään maineeseen ja erilaisen vastuullisuuden 

korostaminen omassa ja yhteistyökumppaneiden toiminnassa. Yritysten suuren koon 

vaikutus vastausten samankaltaisuuteen on varmasti myös merkittävässä roolissa.  
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9.1 Liite 1. Haastattelurunko: 
 

Kuinka ja mitä kanavia pitkin yritys kartoittaa potentiaalisia toimittajia? 

Kuinka yritys kategorisoi hankintojaan? 

Mitä kriteereitä yritys painottaa ja arvioi hankinnoissaan? 

Kuinka yritys arvioi toimittajia kyseisten kriteerien osalta? 

Kuinka yritys luo lopullisen arvioinnin mahdollisesta toimittajasta arvioinnin 

jälkeen, siis kuinka yritys laittaa toimittajat paremmuusjärjestykseen? 

Kuinka yritys arvioi toimittajia joiden kanssa se on jo yhteistyössä? 

Millaisiin hankintoihin liittyviä toimittajia arvioidaan jatkuvasti? 

Mitä osa-alueita yritys arvioi? 

Millaisin menetelmin arvioinnit suoritetaan?  

Millaisia mittareita ja malleja yrityksellä on käytössä arvioinneissa? 

Millaisia toimenpiteitä yritys on tehnyt arviointien seurauksena? 

Miten yritys on pyrkinyt edistämään yhteistyötä toimittajiensa kanssa? 

 


