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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia, kuinka yritykset valitsevat 

tavarantoimittajiaan. Tutkielmassa selvitetään vaiheittain, miten yrityksien 

toimittajanvalintaprosessi etenee, ja millaisilla valintakriteereillä valinta suoritetaan. Lisäksi 

tutkitaan, mitkä valintakriteerit ovat tärkeämpiä muihin verrattuna. Tutkimusmenetelmä on 

kvalitatiivinen, ja se suoritettiin haastattelemalla Stockmannin kodinosaston strategista 

ostajaa. Työ perustuu pitkälti alan kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin, ja haastattelusta 

haetaan empiiristä vertailukohtaa teorialle.  

Teorian pohjalta toimittajan valinnan havaittiin olevan monivaiheinen prosessi, joka alkaa 

hankintatarpeen määrityksellä ja päättyy lopulta yhden, sopivimman toimittajan valintaan. 

Jokaisella vaiheella on omia menetelmiä ja prosesseja, jotka on suunniteltu auttamaan 

sopivimman toimittajan löytämisessä. Tässä tutkimuksessa esille nousivat Kraljicin 

portfoliomalli sekä analyyttinen hierarkiaprosessi AHP.  

Suurimmassa osassa tutkimuksia tärkeimmiksi valintakriteereiksi nousivat hinta, laatu 

sekä toimitusajat ja niistä kiinnipitäminen. Näiden lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin myös 

esimerkiksi toimittajan maantieteellistä sijaintia, taloudellista vakautta sekä eettisyyttä, 

mikä nousi caseyrityksessä yhdeksi tärkeimmistä kriteereistä.  

Teorian ja empirian välille muodostui tutkielmassa todellisuuskuilu. Teoria tarjoaa 

yrityksille monivaiheisia ja erittäin yksityiskohtaisia valintamalleja toimittajanvalintaan. 

Käytännössä kuitenkin prosessi voi olla usein paljon suoraviivaisempi ja yksinkertaisempi. 

Stockmannilla toimittajanvalinnasta vastaavat ostajat, jotka saavat pitkälti vapaat kädet 

muodostaa yhteistyösuhteita haluamiensa tavarantoimittajien kanssa.  
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The purpose of this Bachelor’s thesis is to study how companies choose their respective 

suppliers. In practice this means researching the supplier selection process step-by-step. 

The study also takes a look at the supplier selection criteria, and aims to find out which 

criteria are more relevant in the selection process than others. The study is a qualitative 

study, and it was carried out by interviewing a strategic buyer at Stockmann. The thesis is 

based on relevant literature and articles from academic journals, and the interview 

provides real life support for the found theory.  

Found theory showed that supplier selection is a multi-stage process, which begins at 

defining the need for an acquisition and ends at the choice of a single, most optimal 

supplier. Each stage has its own methods and processes that are designed to help in 

finding the most optimal supplier. In this study, the approached methods are the Kralic 

portolio model and the analytical Hierarchy Process or AHP.  

 Most of the reviewed studies suggest that the most important supplier selection criteria 

are price, quality and on-time delivery. In addition this study takes a look at the suppliers’ 

geographical location, financial stability and social responsibility. The latter was taken into 

inspection since it was suggested to be the most important factor at case-company 

Stockmann.  

The study found differences between theory and practice. Theory offers companies 

detailed and multi-staged patterns in choosing suppliers. In reality the process can be a lot 

more streamlined and simple. At Stockmann, the buyers are free to form buyer-supplier 

relationships with the suppliers of their choosing, if they meet the minimum criteria set by 

the organizations management. 
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1. Johdanto 
 

Nykyajan kilpailullisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä kilpailuedun 

saavuttaminen käy yhä tärkeämmäksi. Hyvälaatuisia ja halpoja tuotteita on 

mahdotonta tuottaa ilman päteviä tavarantoimittajia. (Weber, Current & Benton, 

1991) Monet yritykset ovatkin hakeneet kilpailuetua hankintaketjun johtamisesta, ja 

yksi tärkeä osa-alue tästä on toimittajien hallinta. Tämä tarkoittaa yrityksen tarpeita 

mahdollisimman hyvin vastaavien toimittajien löytämistä.  Yritykselle on merkitystä 

niin toimittajan laadusta kuin yksittäisten toimittajien määrästäkin. Monet yritykset 

ovatkin karsineet toimittajiensa määrää ja panostaneet yksittäisiin toimittajasuhteisiin. 

(Coffin, Szwejczewski & New, 1997,422-423) 

Monczkan, Trentin ja Hanfieldin ( 2005,  241) mukaan toimittaja voi olla vastuussa 

jopa 50 prosentista kaikesta yrityksen tuotteisiin liittyvistä laatuongelmista. 

Toimittajalla on siis suuri vaikutus yrityksen toimintaan, ja sopivan toimittajan 

löytäminen on näin ollen paitsi kilpailuedun lähde myös sujuvan liiketoiminnan 

edellytys.  Yritykseltä vaaditaankin osaamista tunnistaa potentiaaliset toimittajat sekä 

arvioida näitä tavoitteidensa näkökulmasta. Kokonaisvaltainen arviointi vaatiikin 

yritykseltä toimittajamarkkinatietämystä (supply market intelligence) (Iloranta & 

Pajunen-Muhonen, 2008, 252). Toimittajanvalinnalla on myös pitkäaikaisi vaikutuksia 

organisaatiolle, joten onnistunut toimittajavalinta tuottaa yritykselle lisäarvoa vielä 

pitkää valinnan jälkeenkin. Toimittajien arviointi ja sen onnistuminen ovatkin siis 

yrityksille erityisen tärkeää.  

Toimittajaa valitessa suurta osaa tekijöistä pystytään mitata määrällisesti, mutta 

laadullisiakin tekijöitä tarvitaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yrityksen eettisyys ja 

yhteiskuntavastuu, sekä miten hyvin toimittajan organisaatiokulttuuri sopii yhteen 

ostajaorganisaation kulttuurin kanssa. (Coffin et al. 1997, 423.) Tämä tutkimus 

pyrkiikin selvittämään merkittävimmät toimittajanvalintaan sekä arviointiin vaikuttavat 

tekijät, ja mitkä niistä ovat tärkeimpiä muihin verrattuna.  
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1.1 Tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on löytää vastaukset yhteen päätutkimusongelmaan ja 

kahteen sivututkimusongelmaan. Tutkimusongelmat tässä työssä ovat:  

Päätutkimuskysymys:  

 ”Millainen on yrityksen toimittajanvalintaprosessi?” 

Sivututkimusongelma:  

 ”Millaisilla kriteereillä yritykset valitsevat toimittajansa?” 

 ”Mitkä kriteerit ovat tärkeämpiä toisiin verrattuina?” 

 

Työn tavoitteena on saada selville yritysten toimittajanvalintaprosessi aina 

potentiaalisten toimittajien etsinnästä sopimusten viimeistelyyn asti. Lisäksi työn 

tavoitteena on selvittää ne arviointikriteerit, jotka tuottavat toimittavalle yritykselle 

lisäarvoa ostavan organisaation näkökulmasta. Tutkimus on rajattu ostavan 

organisaation näkökulmaan. Tutkimusta ei ole sinänsä rajattu toimialan tai yrityksen 

näkökulmaan, mutta yrityshaastattelusta haetaan tukea empiiriselle osalle.  

 

1.2 Kirjallisuuskatsaus sekä teoreettinen viitekehys 

 

Toimittajanvalintaa on tutkittu ennestään paljon ja siitä löytyi paljon materiaalia. Työn 

kannalta ehkä tärkein oli Dicksonin (1966) uraauurtava tutkimus An analysis of 

vendor selection systems and decisions. Tutkimuksessaan hän ensimmäisenä laittoi 

23 yleisintä toimittajan arviointikriteeriä paremmuusjärjestykseen, ja hänen luomansa 

teesit ovat laajalti käytössä vielä tänäkin päivänä. Toinen tärkeä tutkimus on 

Weberin, Currentin ja Bentonin  (1991) artikkeli Vendor selection criteria and 

methods European journal of Operational Researchissa. Siinä päivitettiin Dicksonin 

kriteerejä nykyaikaisimmiksi, ja se onkin yksi laajimmin siteeratuista tutkimuksista 

toimittajan valinnassa. Monet nykyajan tutkimuksista perustuvatkin juuri näihin 

kahteen tutkimukseen.  
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Kirjallisuudesta tärkeimmät työhön vaikuttaneet kirjat olivat Arjan van Weelen (2002) 

Purchasing and supply chain management sekä Burtin, Doblerin & Starlingin (2003)   

World Class Supply Chain Management. Van Weelen hahmotti 

toimittajanvalintaprosessin yksityiskohtaisesti, ja Burt et al. käsittelivät toimitusketjun 

hallintaa laajalti globalisaation ja digitalisaation näkökulmasta. Perinteisesti 

toimittajanvalintaan liittyviä kriteereitä on tarkasteltu laajalti hinnan ja laadun 

näkökulmasta, mutta nykyajan vaativampi ja moderni asiakas on pakottanut yritykset 

laajentamaan näköjulmiaan. Monet tutkimukset ovatkin laajentaneet otantaansa 

koskemaan yhä useampia kriteerejä ja esimerkiksi Calvin, Fendtin ja Herrmannin 

(2010) mukaan 2000-luvun artikkeleista voidaankin tunnistaa jopa yli 100 eri kriteeriä.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on melko suoraviivainen. Se kuvaa kuinka 

työssä aiotaan keskittyä toimittajanvalintaprosessiin, ja niihin tekijöihin jotka siihen 
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vaikuttavat. Työssä tarkastellaan ensin kuinka toimittajanvalintaprosessi etenee 

yleisesti, ja sen jälkeen tätä teoriaa tuetaan Case-yrityksen haastattelutuloksilla.  

1.3 Tutkimusmenetelmä sekä tutkimusasetelmat 

 

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tietoa kerätään niin 

aihekirjallisuudesta, artikkeleista, alan lehdistä kuin haastattelullakin. Kvalitatiivinen 

tutkimus ymmärretään usein aineiston ja analyysin muodon kuvaukseksi ei-

numeraalisin keinoin. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan todellista 

elämää kokonaisvaltaisesti, ja kuvaamaan ainutlaatuisina pidettyjä tapauksia 

tarkoituksenmukaisesti. (Eskola ja Suoranta, 1998, 7-10) 

Aluksi teoriaosassa määrittellään työn yleisimpiä käsitteitä, kuten toimittaja, laatu, 

sekä hankintaketjun johtaminen. Tämän jälkeen käydään läpi miten valintaprosessi 

etenee, ja mitkä kriteerit vaikuttavat niin potentiaalisiin kuin nykyisiinkin toimittajiin. 

Tuen myös teoriaa empiirisellä tiedolla Case-yrityksestä ja siitä, kuinka he järjestävät 

toimittajanvalintansa.  

Tutkimuksessa käytän myös laadulliselle tutkimukselle ominaista tiedonkeruutapaa 

eli haastattelua. Tässä tapauksessa kyseessä on puolistrukturoitu haastattelu, eli 

haastateltavalle ei anneta valmiita vaihtoehtoja vaan tämä saa itse perustella 

vastauksensa. (Eskola et al. 1998, 86) 

Empiiristä osaa varten tutkimuksessa haastateltiin caseyrityksen eli Stockmannin 

kodinalueen strategista ostajaa. Haastattelu toteutettiin sähköpostitse haastateltavan 

pyynnöstä. Itse haastattelukysymykset löytyvät työn liitteistä.  

1.4 Tärkeimmät käsitteet 

 

Tämän työn kannalta tärkeimmäksi käsitteeksi nousee toimittajan määritelmä. Muita 

tärkeitä käsitteitä ovat esimerkiksi valintakriteerit sekä toimitusketjun johtaminen. 

Toimittajalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa osapuolta, joka toimittaa tuotteita tai 

palveluita toimitusketjun seuraavalle osapuolelle, kuten vähittäistavarakaupalle. 

Valintakriteereillä taas tarkoitetaan tutkimuksessa niitä ominaisuuksia, joiden 

perusteella yritykset valitsevat toimittajansa. Tällaisia kriteereitä ovat esimerkiksi 

tuotteiden ja palveluiden laatu, kokonaiskustannukset sekä toimitusvarmuus.  
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Toimitusketjun hallinnalla tarkoitetaan liiketoimintaprosessien integroimista alkaen 

loppuasiakkaasta ja ulottuen aina alkuperäisiin toimittajiin, jotka tarjoavat asiakkaalle 

arvoa luovia tuotteita, palveluita sekä informaatiota. Tarkastelun kohteena on siis 

koko se ketju, jonka avulla tuotteet toimitetaan asiakkaalle. (Finne & Kokkonen, 

2005, 141) 

1.5 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielma koostuu neljästä kappaleesta. Ensimmäisessä kappaleessa määritellään 

tutkimuksen perusasetelmat, kuten tutkimusongelmat, taustat sekä menetelmät, sekä 

tutustutaan hieman aihepiirin kirjallisuuteen. Toinen kappale on työn teoriaosa, jossa 

tarkastellaan alan kirjallisuuden kautta, miten yritysten toimittajanvalintaprosessi 

etenee ja millaisilla kriteereillä yritykset toimittajiaan valitsevat. Kolmas kappale on 

tutkimuksen empiirinen osa, jossa verrataan teoriaosassa saatuja tietoja 

caseyrityksen toimintaan, ja tarkastellaan caseyrityksen toimittajanvalintakäytäntöjä.  

Neljännessä ja viimeisessä kappaleessa kootaan tutkimuksen ideat ja tulokset 

yhteen johtopäätöksiksi, ja pohditaan mahdollisia jatkokysymyksiä.  
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2. Toimittajanvalintaprosessi ja valintakriteerit 
 

Tässä tutkimuksen teoriaosassa käydään läpi toimittajanvalintaprosessin etenemistä 

vaiheittain, sekä katsotaan, mitä kriteereitä yritykset käyttävät ja pitävät tärkeinä 

valinnassaan. Tämä tutkimus keskittyy lähinnä tilanteisiin, joissa yrityksen tulee etsiä 

uusi toimittaja itselleen vanhan käyttämisen sijaan.  

2.1 Toimittajanvalintaprosessi 

 

Pätevien toimittajien valintaa on jo pitkään yhtenä yrityksen hankintaosaston 

tärkeimpänä tehtävänä. Toimittajanvalintaprosessin perimmäinen tarkoitus onkin 

ostoriskin vähentäminen, arvon maksimointi ostajalle sekä pitkäaikaisten toimittaja-

ostaja yhteissuhteiden kehittäminen. (Monczka et al. 1998)  

Materiaalien ja palveluiden hankinnat muodostavat nykyään suurimman osan 

yritysten menoista. Esimerkiksi keskiarvona eri valmistajien kuluista 55% menee 

hankintoihin, kun vaikkapa työkustannukset ovat 6% luokkaa. Korkean teknologian 

yrityksillä hankinnat voivat muodostaa jopa 80% kaikista kuluista. Viime aikoina 

monet yritykset ovat siirtyneet ”Just-in-time”-menetelmään hankinnoissaan. Siinä 

vähennetään toimittajien määrää ja pyritään määrän sijaan panostamaan suhteisiin 

yksittäisten toimittajien kanssa. Tavoitteena on löytää yrityksen toiminnalle sopivin 

toimittaja, eikä välttämättä nopeinta toimitusta tai halvinta hintaa. ”Just-in-time” (JIT)-  

menetelmä perustuu ajatukselle, että hankintaketjussa tietylle tuotteelle ei 

suurimmaksi osaksi ajasta tapahdu mitään, varsinkin jos toimitusajat ovat pitkiä. 

Tuote saattaa seistä pitkäänkin varastossa, jolloin siitä koituu varastointikuluja ja sille 

voi aiheutua hävikkiä ja vahinkotapauksia.   (Vokurka, Choobineh & Vadi, 1996) JIT-

menetelmää tarkastellaan tarkemmin työn luvussa 2.2.3.  

Toimittajaa valitessa tulee ottaa huomioon tuotannon volyymi, ja minkälaista tuotetta 

ollaan hankkimassa. Ns. ”20-80” säännön mukaan 80 prosenttia yrityksen 

hankinnoista vastaa vain 20 prosenttia hankintojen arvosta. (Li, 2007, 92) 80% 

kuuluvat tuotteet ovat yleensä hinnaltaan halpoja, mutta volyymiltaan suuria tuotteita. 

Tällaisia kannattaa ostaa keskitetysti muutamalta toimittajalta, jotta skaalaetujen 

perusteella voidaan neuvotella alennuksista sekä paremmasta palvelusta. Muita 20% 

varten kannattaa valita toimittajansa tarkemmin ja erityisesti panostaa 
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toimittajasuhteeseen. Tällöin oman yritysten erityiset tarpeet tulevat paremmin 

kommunikoitua. Tätä ”muutama kriittistä, monta triviaalia”-ajattelutapaa voidaan 

kutsua myös Pareto-periaatteeksi (Gadde, Håkansson & Persson, 2010, 21).  

Seuraavassa kappaleessa käydään läpi menetelmiä, joita yritykset käyttävät 

toimittajaa valitessa. Tällaisia ovat: lineaarisia painotuksia käyttäviä menetelmät 

kuten analyyttisen hierarkiaprosessimenetelmä (AHP, analytic hierarchy process), 

sekä kokonaiskustannusta tarkastelevat menetelmät. (Calvi,et al.  2010) Lineaarisen 

painotuksen menetelmissä jokaiselle arviointikriteerille annetaan numeeriset 

painoarvot, joista suurimmalla on yrityksen kannalta suurin merkitys. Nämä arvot 

kerrotaan kohteena olevan toimittajan omalla arvolla ja lasketaan yhteen lopulliseksi 

arvosanaksi. AHP-menetelmät ovatkin erityisen suosittuja, sillä ne tuottavat kriteerien 

painoarvoille ja suoriutumisen kuvaajille laadulliset kuvaukset. AHP-mallissa voidaan 

siis käyttää myös laadullisia kriteereitä, kuten eettisyyttä tai yhteistyöhalukkuutta, 

joille ei normaalisti ole määriteltävissä olevia kvantitatiivisia arvoja. 

Kokonaiskustannuksiin perustuvat menetelmät taas tarkastelevat toimittajasta 

koituvia kustannuksia kokonaisvaltaisemmin yhteistyösuhteen koko elinkaaren 

aikana, aina toimittajan arvioinnista sopimuksen mitätöintiin asti. (Calvi et al. 2010)  

Yksi menetelmä toimittajan valintaan on kokonaiskustannusten arviointi. Siinä 

pyritään näkemään toimittajasuhteen aiheuttamat kustannukset suhteen koko 

elinkaaren aikana, aina toimittajan arvioinnista suhteen loppumiseen asti. (Calvi et al. 

2010) Kokonaiskustannusajattelu lähtee liikkeelle oletuksesta, että tuotteen ostohinta 

pitää sisällään vain osan tuotteen kokonaiskustannuksista. Tuote aiheuttaa 

esimerkiksi myös käsittelykustannuksia, tarkastuskustannuksia, myymättömän tai 

viallisen tuotteen hävittämiskustannuksia sekä kansainvälisiltä markkinoilta 

ostettaessa valuuttakurssi sekä tullikustannuksia. (Bhutta & Huq, 2002, 129) 

Käyttääkseen kokonaiskustannusajattelua tulee yrityksen määrittää, mitä 

kustannuksia se pitää toimintansa kannalta tärkeimpinä ja mitä triviaaleina. Ei-

määrällisten toimintojen, kuten palvelutason tai yhteistyöhistorian aiheuttamien 

kustannuksien tai kustannussäästöjen arviointi on kuitenkin suurimmalle osasta 

yrityksistä vaikeaa.  

Kustannukset voivat olla perinteisiä, välittömiä kustannuksia kuten ostohinnat, 

kuljetuskustannukset ja verot tai välillisiä ja hankalammin mitattavia kuten virheestä 
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johtuvat kustannukset tai transaktiokustannukset. Jälkimmäisiä voidaan kutsua myös 

operationaalisiksi kustannuksiksi. Niiden arvioimiseen ja analysointiin tarvitaan usein 

enemmän vaivaa ja resursseja. (Kahraman, Cebeci & Ulukan, 2003)  

2.1.1 Hankintatarpeen määritys  

 

Kuten van Weelen (2002) teoriasta (kuva 2) käy ilmi, toimittajan valinta lähtee 

kuitenkin liikkeelle hankintaprosessia tarkastelemalla. Ensiksi yrityksen tulee 

määritellä hankinnan tarve. Tässä kohtaa oleellista on päättää, kannattaako yrityksen 

ostaa tuote ulkopuolelta vai valmistaa se itse. Yritys voi haluta valmistaa tuotteensa 

itse monestakin eri syystä. Tällaisia ovat esimerkiksi toimittajan laadun rapistuminen, 

tuotteiden toimitusvirheet, hinnannousut, tai halu pitää tuotteiden valmistus – ja 

kehitysprosessi salassa. (Baily & Farmer, 1977, 264) Tässä työssä kuitenkin 

keskitytään tapauksiin ja käytäntöihin ulkopuolisilta toimittajilta ostettaessa.  

 

 

Kuva 2. Toimittajanvalintaprosessi (van Weele, 2002, 54-55) 

 

Hankintatarpeen 
määritys 

Alihankintamenetelmä 

Toimittajien etsiminen 
ja arviointi 

Tarjouspyynnöt ja 
niiden analysointi 

Toimittajan valinta 
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 Ulkopuolelta ostettaessa tulee määritellä, ollaanko hankkimassa määrää vai laatua, 

sillä näille tarvitaan erilaiset toimittajat. Hyvä tapa visualisoida eri tuotteiden 

toimittajiin kohdistuvat tarpeet on käyttää Kraljicin portfoliota. Se on nelikenttämalli, 

jossa tuotteet määritellään rutiinituotteiksi, strategisiksi tuotteiksi, 

pullonkaulatuotteiksi tai massatuotteiksi. Rutiinituotteet ovat halpoja, helposti 

saatavia tuotteita, eikä niihin kannata panostaa juurikaan aikaa. Puollonkaulatuotteet 

ovat vaikeammin hankittavissa, ja loppuessaan voivat edustaa uhkaa tuotantolinjalle. 

Strategiset tuotteet ovat vaikeasti hankittavia tuotteita, joiden ostovolyymi kuitenkin 

on korkea. Massatuotteet taas ovat helposti hankittavia, mutta volyymiltään suuria ja 

yritykselle tärkeitä tuotteita. (Kraljic, 1983)  

 

Kuva3. Kraljicin ostostrategiat portfolion mukaisesti (Kraljic, 1983)  

Kuviosta voidaan päätellä strategiat eri osioille. Pullonkaulatuotteiden kohdalla 

tärkeintä on varmistaa jatkuva saatavuus ongelmien välttämiseksi. Strategisia 

tuotteita on hankalaa saada ja ne ovat yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä. Tämän 

takia luotettavan toimittajan löytyessä kannattaa kyseiseen yhteistyösuhteeseen 

panostaa ja varmistaa saatavuus tulevaisuudessakin. Rutiinituotteille tarjonta on 

suurta ja riski vähäistä, joten näiden hankinta kannattaa automatisoida ja prosessiin 

käytettävät resurssit minimoida. Massatuotteissa taas kannattaa käyttää hyväksi 

ostovoimaa sekä volyymietuja hinnanalennuksia haettaessa. (Kraljic 2013).  Jotta 
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yritys siis voi valita sopivan toimittajan itselleen, on sen tunnettava hankittavan 

hyödykkeen luonne ja tarpeet.  

2.1.2 Alihankintamenetelmä  

 

Kun hankintatarve on selvitetty, tulee yrityksen pohtia eri alihankintamenetelmiä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa valintaa kokonaistoimituksen ja osittaistoimituksen 

väliltä. Kokonaistoimituksessa vastuu koko toimeksiannosta (usein myös tuotteen 

suunnittelusta) annetaan yhdelle toimittajalle. Tällöin tilaajalta vaaditaan vähemmän 

kokemusta ja vaivannäköä tilauksen suhteen, mutta toisaalta se rajaa ostajan 

vaikutusmahdollisuuksia laatuun ja määrään.  Hintarakenteen hahmottaminen 

muuttuu myös vaikeammaksi, ja kokonaisalihankinta voikin usein tulla ostajalle 

kalliimmaksi. (van Weele, 2002, 55.) 

Osittaisalihankinnassa tilaus pilkotaan osiksi, jotka hankitaan erikseen useilta eri 

toimittajilta. Tällöin ostajan tulee itse koordinoida jokaista tilausta ja varmistaa, että 

eri toimittajien tulokset ovat keskenään yhteensopivia. Tällä menetelmällä voidaan 

usein saada kustannussäästöjä, mutta vain jos ostajalta löytyy osaamista ja 

kokemusta ohjailla eri toimittajia samaan aikaan. Osittaisalihankinnalla saadaan siis 

parempi ymmärrys tilauksen kustannusrakenteesta, mutta samalla se vaatii 

enemmän vaivannäköä ja osaamista ostajalta. (van Weele, 2002, 55) 

Tässä toimittajanvalintaprosessin vaiheessa tulee myös päättää, maksetaanko 

toimittajille kiinteä urakkapalkka vai tunti- ja materiaalikustannusperusteinen palkka. 

Urakkapalkassa ostaja tietää tarkalleen, kuinka paljon sen kustannukset ovat ja 

milloin tilaus valmistuu. Se myös motivoi toimittajaa toimimaan mahdollisimman 

tehokkaasti ja toimittamaan tilaukset sovitun aikarajan sisällä. Urakkapalkan huono 

puoli on, että se vaatii tietämystä sekä aikaa valmistella. Toimittajan 

kustannusrakennetta voi olla vaikea arvioida, mikäli ostajalla ei ole tarpeeksi 

tietämystä. Tällöin hintaneuvotteluissa etu on toimittajalla. Etukäteen on myös vaikea 

tietää, mitkä toimittajat ovat parhaita. Huonolle toimittajalle etukäteen maksettu 

kiinteä urakkapalkka voi aiheuttaa ostajalle taloudellista vahinkoa. (van Weele, 2002, 

56) 

Tunti-ja materiaalipohjainen palkkauksessa tilauksen laajuus ja luonne ei ole sovittu 

etukäteen. Siinä maksetaan toimittajalle sen ilmoittamien toimintojen, kuten 
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työtuntien tai käytettyjen materiaalien, perusteella. Tällöin ostaja saa tarkan kuvan 

tilauksensa kustannusrakenteesta, ja tilausta on näin ollen helpompi kilpailuttaa. 

Mikäli toimittaja taas osoittautuu huonoksi, voi sen vaihtaa helpommin uuteen. 

Toisaalta tällä menetelmällä toimittajalla ei ole motivaatiota työskennellä nopeasti, ja 

tilausta hidastavat ongelmat jäävät usein ostajan maksettavaksi. Ostaja ei myöskään 

tiedä tilauksen tarkkoja kokonaiskustannuksia tai valmistumispäivämäärää. (van 

Weele, 2005, 56) 

2.1.3 Potentiaalisten toimittajien etsiminen ja valinta 

 

Hankinnan tarpeen ja luonteen selvittämisen jälkeen on aika lähteä etsimään sopivaa 

toimittajaa. Digitaalisaatio onkin tuonut sulavasti yhteen toimittajat ja niitä tarvitsevat 

yritykset. Toimittajien omien verkkosivujen lisäksi toimittajia voi löytää esimerkiksi 

sähköisistä toimittajakatalogeista, alan lehdistä, kaupparekistereistä, alan messuilta 

sekä ammattiyhdistyksistä. (Burt et al. 2003, 328-329. Edellä mainittuja yrityksiä ovat 

muun muassa ISM (Institute for Supply Management) sekä tämän työn kannalta 

oleellisin eli BSCI (Business Social Compliance Iniative). Käytännössä BSCI on siis 

FTA:n (Foreign Trade Assossication) aloite, joka pyrkii parantamaan työoloja 

globaalissa hankintaketjussa. FTA on Euroopan ja kansainvälisen kaupan yhdistys, 

joka ajaa vapaata kauppaa ja kestävän tarjontaketjun periaatetta. (BSCI, 2015) BSCI 

määrittelee ihmisoikeuksien polkemisen kannalta riskimaat, ja pyrkii näissä 

parantamaan työoloja ja varmistamaan kestävän kaupan jatkumisen 

tulevaisuudessakin. Olemalla BSCI:n jäsen voi tavarantoimittaja varmistaa 

toimintansa olevan eettisellä pohjalla. (BSCI, 2015)  

Kun potentiaalinen toimittaja on löytynyt, täytyy sitä alustavasti arvioida. Kaikissa 

tapauksissa tarkka arviointi ei kuitenkaan ole tarpeellista. Yksinkertaisia ja 

kustannuksiltaan vähäisiä tuotteita ostettaessa yleensä riittää toimittajan tuottaman 

valmiin tiedon tarkastelu. Kuitenkin kompleksisien ja arvokkaiden hankintojen 

tapauksissa perusteellisempi tarkastelu on välttämätöntä. Burt et al. 2003 mukaan 

alustavaa auditointia tulee tehdä, jos joko toimittaja tai sen tuottama palvelu tai tuote 

on strategisesti tärkeä. Mikäli yrityksen tuote on nyt tai tulevaisuudessa kriittinen 

yrityksen menestykselle, voidaan sitä pitää strategisena. Mikäli lyhyellä aikavälillä 

kuitenkin löytyy substituutioisia toimittajia, voidaan auditoinnin tarkkuutta ja siihen 

käytettäviä resursseja laskea. (Burt et al. 2003, 332-333) Tässä vaiheessa yrityksen 
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tuleekin määritellä minimivaatimukset, jotka lähestyttävien toimittajien tulee läpäistä. 

Potentiaalisia yrityksiä pyydetäänkin tässä vaiheessa lähettämään tietoja 

mahdollisista suosittelijoista sekä omista pätevyyksistään. Kokonaisvaltainen arviointi 

voi usein vaatia ostajaa käymään paikan päällä toimittajan tuotantolaitoksilla, ja 

suorittamaan auditoinnin oman organisaation vaatimusten mukaisesti. (van Weele, 

2002, 58)  

2.1.4 Tarjouspyynnöt, neuvotteluprosessi ja riskianalyysi 

 

Kun sopivat ja potentiaaliset toimittajat ovat löytyneet, tulee yrityksen pyytää 

mahdollisilta toimittajilta tarjouspyynnöt tilauksesta. Yleinen käytäntö on tunnistaa ja 

luoda lista, jossa määritellään kolmesta viiteen mahdollista toimittajaa. Näitä 

toimittajia pyydetään sitten lähettämään tarjouksensa ja ehtonsa ostajalle. Tässä 

vaiheessa tulee tarjouksien ja alustavien ehdotuksien pohjalta tehdä toimittajasta 

mahdollinen riskianalyysi, jossa arvioidaan:  

 Toimittajan teknisiä riskejä: esimerkiksi johdon osaamista sekä koneiden ja 

kaluston teknistä tasoa 

 Toimittajan laadullisia riskejä: Yrityksen ominaisuuksia yleisesti sekä 

kyseiseen tilaukseen liittyviä laadunhallintajärjestelmiä 

 Taloudellisia riskejä: arvioidaan, millä todennäköisyydellä toimittaja tulee 

toimimaan sujuvasti koko tilauksen elinkaaren ajan.  

Tarjouksien, alustavan arvioinnin sekä riskianalyysien perusteella voidaankin valita 

yksi toimittaja, jonka kanssa koko tilausprosessista voidaan neuvotella. (van Weele, 

2002, 58) 

 

 

Käytännössä yrityksen neuvotteluprosessi on kolmivaiheinen:

 

Valmisteluvaihe Tapaamisvaihe 
Neuvottelujen 
jälkeinen vaihe 
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Kuva 4. Yrityksen neuvotteluprosessi (Baily et al. 1977, 200). 

Ensimmäisessä vaiheessa eli valmisteluvaiheessa analysoidaan tietoja, asetetaan 

neuvottelulle tavoitteet sekä muodostetaan strategia. Apuna valmisteluvaiheessa 

käytetään juurikin toimittajan alustavaa arviointia, tarjouspyyntöjä sekä riskianalyysia.  

Tapaamisvaiheessa ideana on kerätä lisää tietoja toisesta osapuolesta, avata 

dialogia ja lopullisesti päästä yhteisymmärrykseen. Neuvottelun jälkeinen vaihe taas 

pitää sisällään sovittujen asioiden jalkauttamisen organisaatioiden sisällä. (Baily et al. 

977) Yllä esitetty malli (kuva 3) on erittäin pelkistetty malli, eikä sen tarkempi 

tarkastelu ole tämän tutkimuksen kannalta oleellista.  

2.2 Toimittajien valintakriteerit 

 

Toimittajien valinta perustuu usein tunnettuihin, selkeästi määriteltyihin tekijöihin 

kuten esimerkiksi hintaan, laatuun, toimitusvarmuuteen tai toimittajan taloudelliseen 

tilaan. Pohdittavia kriteereitä on paljon, ja jotkut tekijät ovat vaikeammin mitattavissa 

kuin toiset.  Kaikissa tapauksissa ei kannata tuijottaa pelkästään hintaa, vaan joskus 

tulee pohtia myös laadullisempiakin tekijöitä, kuten yhteistyösuhteen laatua tai 

kommunikaatioon vaadittavia panoksia. (Li, 2007, 91). Dickson esitti vuonna 1966 

valmistuneessa tutkimuksessaan 23 arviointikriteeriä toimittajanvalintaan, ja nämä 

kriteerit ovat laajassa käytössä vielä nykypäivänäkin. Weber et al. (1991) tutki aihetta 

laajasti edelleen, ja päivitti kriteereitä enemmän nykyaikaisiksi. Yhteistä näille 

tutkimuksille on hinnan, laadun sekä toimitusluotettavuuden asettaminen 

valintakriteerien kolmen kärkeen. Monissa muissakin tutkimuksissa nämä kolme 

kriteeriä nousevat ylivoimaisesti eniten esille. Näiden valintakriteerien tarkastelu 

onkin etusijalla tässä tutkimuksessa, muita kriteerejä kuitenkaan unohtamatta. Weber 

et al (1991) nosti vielä toimittajan tuotantolaitokset ja kapasiteetin valintakriteerien 

neljän kärkeen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaankin Weberin et al. (1991) ja 

Dicksonin (1966) tutkimusten perusteella seuraavia valintakriteereitä:  

  Nettohinta ja kustannukset 

 Laatuodotusten täyttyminen 

 Toimittajan kyky vastata sovittuihin toimituspäivämääriin  

 Toimittajan kapasiteetti & joustavuus 

 Toimittajan taloudellinen asema sekä luottoluokitus.  
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 Toimittajan yhteistyö & kommunikointi 

 Maantieteellinen sijainti 

Kriteereitä pohtiessa tulee kuitenkin pitää mielessä, että erilaiset tuotteet ja toimialat 

vaativat erilaisia kriteereitä. Tässä luvussa käyn edellä mainittuja kriteerejä läpi 

yleisellä tasolla.  Näiden kriteerien lisäksi työssä tarkastellaan myös toimittajan 

eettisyyttä ja yhteiskuntavastuuta, sillä se mainittiin caseyrityksessä tärkeäksi 

ominaisuudeksi.  

Valintakriteerien tärkeys vaihtelee usein eri toimialoja tarkastellessa. Hyvänä 

esimerkkinä tästä voi pitää hinnan merkitystä eri toimialoilla. Erittäin monessa 

tutkimuksessa hinta on yleensä noussut kolmen merkittävimmän kriteerin joukkoon.  

Kuitenkin Choin & Hartleyn (1996) tekemässä tutkimuksessa autonvalmistusalalta 

hintaa pidettiin yhtenä vähiten tärkeimpänä kriteerinä toimittajaa valitessa. Tällä 

toimialalla tärkeimmät kriteerit olivat tuotteiden laatu, toimitusajat ja mahdollisuus 

pitkäaikaiseen yhteistyösuhteeseen. Pitkä yhteistyösuhde parantaa luottamusta 

organisaatioien välillä ja voi vähentää häiriöitä esimerkiksi toimitusajoissa, jotka ovat 

autonvalmistusalalla erittäin tärkeitä.   

2.2.1 Laatu 

 

Toimittajan laatua voidaan pitää yhtenä tärkeimpänä kriteerinä toimittajaa valittaessa. 

Tätä työtä varten tulee kuitenkin määritellä, mitä kaikkea ”laatu”-käsitteellä 

tarkoitetaan. Käytännössä laatua voidaan pitää mittarina siitä, kuinka hyvin 

esimerkiksi palvelu tai tuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Laadulla voidaan 

tarkoittaa yleensä joko tuotteen laatua, palvelun laatua tai koko toimintaketjun laatua, 

eli sitä prosessia, jonka tuloksena palvelut tai tuotteet syntyvät.  Näitä kutsutaan 

laadun tasoiksi. (Lecklin, 2006, 17-18) Tässä kappaleessa tarkoitetaan kuitenkin vain 

tuotteiden ja palveluiden laatua ja niistä koituvia kustannuksia, sillä muiden laadun 

tasojen aiheuttamia kustannuksia tarkastellaan muissa kappaleissa.  

Dickson (1966) määritteli laadun yhdeksi kolmesta tärkeimmästä kriteeristä 

toimittajaa valittaessa. Weberin et al.  (1991) laatimassa tutkimuksessa tutkittiin 

artikkeleita toimittajanvalintakriteereistä 74:ltä eri tutkijalta. Artikkeleiden pohjalta 

voitiin todeta laadun olevan yritysjohdon silmissä tärkein yksittäinen valintaperuste 
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toimittajanvalinnalle. Yrityksen ei siis kannata tuijottaa pelkästään halpaa hintaa, 

vaan erityisesti laatua niin tuotteiden kuin palveluidenkin osalta.  

Hyvälaatuinen tuote ei pelkästään takaa tyytyviä asiakkaita ja paranna 

brändipääomaa, vaan se vähentää myös takaisinvetokustannuksia ja 

huonolaatuisesta tuotteesta johtuvia korvausmaksuja. Yleisesti laatukustannukset 

tarkoittavat niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat kun asioita ei tehdä ensimmäisellä 

kerralla oikein. Yleinen tapa lähestyä laatukustannuksia on ns. PAF-malli, jossa 

laadun aiheuttamat kustannukset jaetaan neljään eri ryhmään:  

 Huonon laadun ehkäisyn aiheuttamat kustannukset (prevention) 

 Huonon laadun seurannan aiheuttamat kustannukset (Appraisal) 

 Laatuvirheiden korjaamisesta yrityksessä aiheutuvat kustannukset (Internal 

failure) 

 Laatuongelmien hyvittämisestä asiakkaille aiheutuvat kustannukset (External 

failure)  

(Lillrank, 1998, 180) 

Monet yritykset ovatkin muuttaneet toimintatapojaan laadun tarkistuksen suhteen. 

Kun ennen odotettiin tavaroiden saapumista toimittajilta ja vasta sitten päätetään 

tavaroiden hyväksymisestä, nykyään pyritään kitkemään laatuongelmat ostoissa jo 

etukäteen. Yritykset pyrkivät nykyään tekemään tarpeensa mahdollisimman selviksi. 

Näin otetaan liiketoimintaan mukaan vain laatukriteerit täyttäviä toimittajia. Mikäli 

tuotteiden laatu kuitenkin alkaa putoamaan, voidaan kyseinen toimittaja joko hylätä 

tai sitä voidaan auttaa. Toimittajien auttaminen voidaan nähdä sijoituksena 

tulevaisuuteen. Toimittajan laatuongelmien ratkaisu voi johtaa suoraviivaisimpiin 

toimitusjärjestelyihin, pienempiin tarkastuskustannuksiin sekä pienempiin 

hylkäyskustannuksiin. Kun laatuongelmat on kokonaan ratkaistu ja toimittajan 

laatuhallinta on hyväksytyllä tasolla, voidaan esimerkiksi tuotteiden tarkastus lopettaa 

kokonaan. Tällöin säästetään huomattavasti huonon laadun ehkäisyn aiheuttamissa 

kustannuksissa. (Baily et al, 1977, 73) 
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Kuva 5. Laatuaukko & Kilpailuetu (Leckin, 1990, 101)  

Laadun parantaminen voi myös olla kilpailuedun lähde, niin kuin kuvasta 4nähdään. 

Alussa asiakkailla on tietyt odotukset laadun suhteen, joihin toimittaja ei vielä pysty 

vastaamaan. Tätä asiakkaiden laatuodotusten ja toimittajan oikean laadun erotusta 

kutsutaan laatuaukoksi. Asiakkaiden korkeammat odotukset pakottavat toimittajaa 

kuitenkin parantamaan toimintaansa ajan myötä ja kuromaan laatuaukkoa kiinni. 

Toimittajan vihdoin ylittäessä asiakkaiden laatuodotukset syntyy kilpailuetua. 

(Lecklin, 1990, 101–105) Näin ollen laadun voi nähdä olevan paitsi kilpailuedun 

lähde, myös edellytys sujuvalle liiketoiminnalle.  

2.2.2 Hinta 

 

Hinta nousee melkein jokaisessa tutkimuksessa yhdeksi tärkeimmistä toimittajan 

arviointikriteereistä. Dicksonin (1966) tutkimuksessa hinta (alennusten ja 

toimituskulujen jälkeen) oli toisiksi tärkein tekijä heti laadun jälkeen. Tämän takia 

hinnan ja kustannusten kokonaisvaltainen arviointi onkin yhä tärkeämpää kilpailuetua 

saavutettaessa. Hintaa on kriteerinä helppo arvioida, sillä se on valmiiksi 

numeerisessa ja vertailtavassa muodossa. Toimittajan antamaa hintaa arvioidessa 

tulee kuitenkin olla varovainen, ettei sorru liialliseen kapeakatseisuuteen. Halpaa 



17 
 

hintaa tuijottaessa voi helposti jäädä tarkastelematta muita, myös olennaisia 

valintakriteereitä ja ominaisuksia.  

Ostajan tuotteista ja palveluista maksama hinta määräytyy lopullisesti ulkoisten ja 

sisäisten tekijöiden mukaan. Sisäisiä tekijöitä ovat logistiset, tekniset ja 

organisaationaaliset tekijät kuten esimerkiksi muutokset toimitusajoissa tai tuotteen 

laadussa. Ulkoisia tekijöitä ovat taloudelliset, sosiopoliittiset sekä teknologiset tekijät. 

Nämä ovat tekijöitä, joihin yritys pääsääntöisesti ei voi vaikuttaa. Tällaisia ovat 

esimerkiksi yleinen taloustilanne, lainsäädäntö ja teknologiset kehitykset. 

Ulkopuoliset tekijät vaikuttavat usein myös sisäisiin tekijöihin, mutta eivät koskaan 

toisinpäin. Ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa tuotteen hintaan kahdella tavalla: suorasti 

kustannusrakennetta muuttamalla, tai epäsuorasti vaikuttamalla markkinarakenteisiin 

ja kysyntä / tarjontasuhdanteita muuttamalla. (van Weele, 2002, 276) 

Coreyn (1978) mielestä hinnat perustuvat kolmeen eri malliin:  

 Kustannuspohjainen hinnoittelu: Toimittajan tarjoama hinta perustuu kokonaan 

sen kokemiin kustannuksiin, joihin lisätään haluttu myyntikate.  

 Markkinapohjainen hinnoittelu: Tuotteen hinta määräytyy markkinoilla ja on 

riippuvainen kysynnän ja tarjonnan tasoista 

 Tarjouskilpailu: Yhdistelmä edellisiä malleja, jossa hinta määräytyy 

markkinoiden sekä kustannusten perusteella.  

Ostaja voi suojautua hinnanmuutoksilla tekemällä erilaisia johdannaissopimuksia. 

Hyviä esimerkkejä näistä ovat esimerkiksi erilaiset optiot. Optiosopimuksissa 

osapuolet sitoutuvat ostamaan tai myymään tiettyä kohde-etuutta (esim. raaka-

aineet) sovittuun hintaan tiettynä hetkenä tulevaisuudessa. Mikäli raaka-aineiden 

hinta on sovittuun päivämäärään mennessä noussut, kannattaa ottajan toteuttaa 

sopimus ja ostaa raaka-aineita halvemmalla. Mikäli hinta taas on laskenut, kannattaa 

ottajan jättää sopimus tekemättä. Futuurin liikkeellelaskija vaatii kuitenkin aina 

sopimuksesta marginaalin, joka kattaa sen ottaman riskin. Mikäli hinta siis laskee, 

häviää ostaja vain maksamansa marginaalin, ja tekee joka tapauksessa voittoa 

halvemmilla raaka-aine kustannuksilla. (Redhead, K. 1977, 31) 

 



18 
 

2.2.3 Toimitusvarmuus – ja nopeus  

 

Toimitusvarmuus ja sovituista päivämääristä kiinnipitäminen nousee usein kolmen 

tärkeimmän arviointikriteerin joukkoon. Verman & Pullmanin (1998) tekemässä 

tutkimuksessa yritysjohtajat pitivätkin sitä toisiksi tärkeimpänä kriteerinä heti 

laatuodotusten täyttämisen jälkeen. Toimittaja nähdään luotettavana, kun toimitukset 

suoritetaan ajallaan, toiminnan kannalta tarpeellista tietoa jaetaan asianmukaisesti 

sekä kun organisaation jäsenet ovat ajan tasalla sen toiminnasta. Moderni asiakas 

on vaativampi kuin ennen ja näin ollen myöhästyneet toimitukset voivat olla 

yritykselle suurikin ongelma ( Kumar et al. 1995, 1)   

Monilla tuotteilla valmistus – tai toimitusprosessi voi olla jopa kuukausien pituinen. 

Tällöin joudutaan usein turvautumaan myyntiennusteisiin tuotteita tilatessa. 

Toimittajan toimitusvirheestä johtuvat puutekustannukset voivat tällöin olla 

huomattavia, mikäli tuotteita ei saada myyntiin esimerkiksi ennustetun sesongin 

aikaan. Tuotteen loppuminen voi aiheuttaa huomattaviakin kustannuksia varsinkin 

aloilla, joissa tuotteiden matka tehtaalta loppukäyttäjälle on pitkä. Hyvänä 

esimerkkinä muotialalla potentiaalisen myynnin menettäminen voi aiheuttaa jopa 40–

50 prosentin myyntikatteen menettämistä. Puutekustannukset näkyvät myös 

asiakkaiden ostokäyttäytymisessä. Mikäli tuote on kaupasta loppu, voi asiakas ostaa 

kilpailijan korvaavan tuotteen tai käydä ostamassa alkuperäisen tuotteen toisesta 

kaupasta. (Finne & Kokkonen 1998, 85) Puutekustannusten lisäksi myöhäiset 

toimitukset voivat aiheuttaa kustannuksia tuotteiden vanhenemisen ja varastoinnin 

aiheuttamien kustannusten muodossa.  

Nopeat ja täsmälliset toimitusajat vähentävät paitsi hävikistä johtuvia kustannuksia, 

myös varastojen sitomaa pääomaa niin varastotilan kuin varastossa tapahtuvien 

vahinkojenkin muodossa. Tähän pyritään Just-in-time (JIT) menetelmällä. Se on 

toimitusketjun johtamisen filosofia, joka pyrkii varastojen minimointiin toimittamalla 

asiakkaalle vain tarvittavia raaka-aineita, tuotteita ja palveluita vasta silloin kun niitä 

tarvitaan, ja juuri sen verran kuin tarvitaan. (Hutchins, 1999, 4) JIT-menetelmä voi 

kuitenkin olla toimittajalle hankalaa toteuttaa. Yhteistyön alussa joustavasti 

toimittaminen ostajan tarpeen mukaan voi vaatia suuria investointeja toimittajalta. 

Koska JIT on hyödyllisempää ostajalle kuin toimittajalle, voivat suuret ostajat käyttää 

markkina-asemaansa hyväksi toimittajien valinnassa. He voivat asettaa JIT-
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sopimuksien ehdot itselleen edullisiksi, jotka pienien toimittajien on pakko hyväksyä 

tai ne voivat menettää liiketoimintansa. (van Weele, 2002, 221)  

 2.2.4 Joustavuus, kapasiteetti & maantieteellinen sijainti 

 

Toimittajan kapasiteetti on tärkeä tarkastelukohde, sillä se osaltaan määrittelee 

toimittajan joustavuuden. Yrityksen kyky reagoida kysynnän muutoksiin riippuu usein 

sen tavarantoimittajien joustavuudesta. Joustavuutta voidaan mitata esimerkiksi 

tilauksesta toimitukseen kuluvalla ajalla ja eri tuotteiden kiertoajoilla. (Gordon, 2008, 

95) Oka (2005, 976) jakoi joustavuuden neljään eri kategoriaan:  

 Uusien tuotteiden joustavuus, eli kyky integroida täysin uusi tuote 

tuotantoprosessiin 

 Valikoiman joustavuus, eli kyky muuttaa tuotevalikoimaansa tietyllä 

varoitusajalla 

 Volyymin joustavuus, eli toimittajan kyky muuttaa tuottamiansa määriä 

 Toimituksen joustavuus, eli toimittajan kyky muuttaa ja sopeutua uusiin 

toimitusaikoihin.  

Monien tutkimusten mukaan kilpailuetua saavutettaessa näistä tärkeimmät ovat 

valikoiman ja volyymin joustavuudet. Toimitusten ja uusien tuotteiden joustavuuden 

nähdään usein olevan seurauksia muista joustavuuksista, eli käytännössä jos yritys 

on joustava volyymiperusteisesti on se yleensä myös joustava toimitusaikojen 

suhteen. (Oka, 2005, 976) Toimittajan kapasiteettia tarkastellessa hyvänä 

indikaattorina voisi pitää esimerkiksi yrityksen puskurivarastoja. Puskurivarastosta 

näkee, kuinka hyvin toimittaja on varautunut kysynnän muutoksiin. (Baily et al. 1977, 

135) 

Maantieteellinen sijainti nousee myös usein esille toimittajaa valittaessa. 

Globalisaation myötä ja hintapaineiden kasvaessa monet yritykset ulkoistavatkin 

hankintansa halvemman tuotannon maihin kilpailuedun toivossa. Tällöin ilmenee 

kuitenkin operationaalisia ongelmia kuten laadun varmistaminen ja 

tietosuojaongelmat, sekä eettisiä ongelmia kuten ihmisoikeuksien varmistaminen.  

(Robertson, Lamin & Livanis, 2010) Monet yritykset näkevätkin etuja myös 

paikallisessa ostamisessa. Bailyn et al. (1977) mukaan monet yritykset suosivatkin 

paikallisia toimittajia, vaikka heidän hintansa olisivatkin mahdollisesti korkeampia ja 
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laatu huonompaa. Tämä johtuu kahdesta syystä. Ensinnäkin, paikallisten toimijoiden 

kanssa saavutetaan parempi kommunikaatio ja pienemmät operationaaliset kulut. 

Toimitusajat ovat usein lyhyempiä ja toimituskustannukset pienempiä. Paikallisten 

toimittajien kanssa on myös usein helpompi luoda kattavampia ja yksilöllisempiä 

sopimuksia, mikä helpottaa yhteistyötä ongelmatilanteiden tapauksessa. Toinen syy 

on yhteiskuntavastuun integroiminen yrityksen toimintaan. Ostamalla paikallisilta 

toimittajilta yritys samalla tukee paikallista taloutta ja esimerkiksi luo työpaikkoja. 

Samalla se parantaa yrityksen imagoa ja brändipääomaa. Yrityksen ei kuitenkaan 

kannata maksaa merkittävästi suurempia summia huonommasta laadusta, eikä 

sopivia toimittajia aina löydy paikallisesti. Tällöin nouseekin usein tarve etsiä 

toimittajia ulkopaikkakunnilta. (Baily et al. 1977, 127) 

2.2.5 Taloudellinen tila 

 

Toimittajan hyvä taloudellinen tila viestii sen pitkän aikavälin vakaudesta. Vakaalla 

pohjalla oleva talous takaa tuotteiden ja palveluiden olevan saatavilla myös jatkossa. 

Taloudellinen vakaus onkin toimittajan riskianalyysissä yksi tärkeimpiä yksittäisiä 

arviointikriteereitä. (Kahraman, Cebeci & Ulukan, 2003, 382) Toimittajan tilinpäätöstä 

ja toimintakertomusta seuraamalla on ostajan helppo nähdä, onko yrityksen toiminta 

kestävällä pohjalla. Taloudellisissa ongelmissa oleva toimittaja voi aiheuttaa 

tarjontaketjussa merkittäviä ongelmia esimerkiksi toimitushäiriöiden muodossa. 

Pahimmassa tapauksessa toimittaja voi jopa mennä konkurssiin, mikä pakottaa 

ostajaa käyttämään resursseja korvaavan toimittajan löytämiseen.  

Gordonin (2005) mukaan taloudellinen vahvuus on tärkeintä avaintoimittajissa sekä 

pitkän aikavälin toimittajasuhteissa. Taloudellisen vahvuuden arvioinnissa 

indikaattoreina voidaan pitää esimerkiksi myyntiä, tuottavuutta sekä likviditeettiä. 

Hyvänä tiedonlähteenä pidetään usein myös yrityksen vakavaraisuutta eli yrityksen 

taseen vieraan ja oman pääoman suhdetta. Yrityksen voi olla hankala ylläpitää 

toimintaansa heikkojen suhdanteiden aikoina, jos sillä on taseessaan puskurina 

vähän omaa pääomaa. Negatiivista trendiä toimittajan taloudessa pitäisi pystyä 

ennustamaan, mikä voi olla monille yrityksille hankalaa. Tällöin tulisi toimittajan oman 

taloudellisen raportoinnin lisäksi perehtyä tarkemmin toimittajan organisaatioon sekä 

toimintakäytäntöihin.  
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Taloudelliset indikaattorit ovat ehkä suorin ja helpoin tapa ennustaa tarjontaketjuun 

liittyviä riskejä. Aberdeen Groupin vuonna 2007 tehdyssä tutkimuksessa haastateltiin 

210 yritystä heidän näkemyksistään tarjontariskien ja niiden ennustettavuuden 

suhteen. Tärkeimmiksi tarjontariskien indikaattoreiksi nousivat esiin toimittajan 

taloudellinen tila sekä luottoluokitus. (Gordon, 2008, 95) Jos toimittajalla ilmenee 

esimerkiksi kassavirtaongelmia, ei se välttämättä pysty maksamaan velkojansa ja 

näin ollen ei pysty hankkimaan materiaaleja. Tämä taas vaikuttaa toimitusaikoihin ja 

mahdollisesti myös tuotteiden ja palveluiden laatuun. (Baily et al. 1977, 117) 

2.2.6 Sosiaalinen vastuu ja eettisyys 

 

Tässä työssä tuodaan esille myös yritysten sosiaalinen vastuu sekä eettisyys, vaikka 

se ei ollutkaan Dicksonin (1966) eikä Weberin et al. (1990) tärkeimpien kriteerien 

joukossa. Se on kuitenkin tullut yhä tärkeämmäksi globalisaation myötä ja erityisesti 

Stockmannin toiminnassa eettisyyden käsite nousee tärkeästi esille. Stockmann ei 

suostu toimimaan sellaisten toimittajien kanssa, joiden toiminnan eettisyyttä ei ole 

varmistettu.  

Yrityksen yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan yrityksen kykyä huomioida toiminnassaan 

myös asiakkaiden, työntekijöiden, osakkeenomistajien, yhteiskunnan ja ympäristön 

hyödyt. Käsitteen ymmärretään yleensä ulottuvan lainsäädännön ohitse myös 

vapaaehtoiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on parantaa yrityksen sidosryhmien 

elämänlaatua. (Timpere, 2008, 1) Tämänkaltaisen toiminnan on perinteisesti nähty 

olevan vähemmän tuottavaa verrattuna vähemmän yhteiskuntavastuullisiin yrityksiin. 

Tämä johtuu lähinnä yleishyödyllisistä toiminnoista kuten hyväntekeväisyydestä, 

työntekijöiden sosiaaliturvista ja toiminnasta taloudellisesti taantuneilla alueilla. 

(Ullman, 1985) Toiset tutkijat taas ovat löytäneet positiivisen korrelaation yrityksen 

sosiaalisilla toimilla sekä sen menestyksellä osakemarkkinoilla. Tämän on esitetty 

johtuvan hyvin hoidetuista suhteista sidosryhmiin, joka taas edelleen lisää 

investointihalukkuutta yritykseen.  Käytännössä sosiaalisesti vastuullinen toiminta 

pyrkii oman toimintansa kehittämisen lisäksi myös sidosryhmiensä kehitykseen, oli se 

taloudellisesti tuottavaa tai ei. (Carter, 2005) Vastaavasti yritysten tulisi odottaa 

samanlaista toimintaa myös toimittajiltaan. Toimittajan epäeettinen toiminta saattaa 

vahingoittaa yrityksen mainetta ja imagoa. (Svensson & Bååth, 2008) 
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Toimittajia tarkasteltaessa nousee esiin uusi käsite, ostamisen sosiaalinen vastuu. 

(Purchasing Social Responsibility, jatkossa PSR) PSR pyrkii käyttämään sosiaalisen 

vastuun periaatteita kaikissa hankinnoissa. Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi 

toimintansa ympäristön kannalta kestävälle pohjalle rakentavien toimittajien 

tukeminen tai vähemmistöomisteisten toimittajien tukeminen. PSR-toiminnasta voi 

olla hyötyä yritykselle, sillä sosiaalisesti vastuulliset teot parantavat yrityksen imagoa 

ja mainetta sidosryhmien keskuudessa. Hyvä maine toimittajien keskuudessa voi olla 

varteenotettava kilpailuedun lähde, ja sitä kautta johtaa toimittajan tuottavuuden 

kehitykseen. (Carter 2005, 182) PSR-toiminta on usein yhdistetty myös 

organisaationaaliseen oppimiseen, ja tätä kautta myös toimittajan toiminnan 

parantumiseen. Näin ollen pitkällä aikavälillä PSR-toiminnalla voidaan nähdä olevan 

myös kustannuksia alentavia vaikutuksia.  

Toimittajien on nykyaikana helppoa kommunikoida ostajille toimintansa olevan 

kestävällä sekä eettisellä pohjalla hankkimalla itselleen BSCI:n hyväksymän leiman. 

Vastaavasti ostaja voi varmistaa toimittajansa eettisyyden BSCI:n avulla. Nykyajan 

maailmassa, jossa medialla on erittäin iso vaikutusvalta, on toimittajan eettisyyden 

varmistaminen erittäin tärkeää liiketoiminnan kannattavuuden varmistamiselle. 

Toimittajan tai alihankkijan epäeettisestä toiminnasta johtuvat kohut tai skandaalit 

voivat olla erittäin haitallisia liiketoiminnalle.  BSCI eli Business Social Compliance 

Iniative on aloite, joka pyrkii varmistamaan, että yritysten toiminta ei loukkaa niin 

ihmisoikeuksia kuin ympäristöäkään. BSCI:n tarkastelu on tässä työssä tärkeää siksi, 

että caseyritys Stockmann määritteli sen yhdeksi tärkeimmäksi valintakriteerikseen 

toimittajillensa. Se ei tee yhteistyötä sellaisten toimittajien kanssa, joka ei ole mukana 

BSCI:ssä.  Yrityksellä, joka haluaa BSCI-leiman itselleen, on oltava seuraavat 

kriteerit:  

 EI lapsityövoimaa 

 Ei syrjintää 

 Työntekijöiden saatava järjestäytyä 

 Turvallisen työympäristön varmistaminen 

 Ympäristönsuojelu 

 Nollatoleranssi korruptiolle 
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 Työn on oltava vapaaehtoista 

 Työaikalakia on kunnioitettava 

(BSCI, 2015) 

Toimittajanvalintaan keskittyvä kirjallisuus on perinteisesti jättänyt ympäristön 

huomioimisen vähemmälle ja keskittynyt enemmän juurikin toimittajien laatuun ja 

kustannuksiin. Kuitenkin globalisaation myötä yritykset ovat alkaneet kiinnittää 

huomiota toimittajiensa toiminnan ympäristövaikutuksiin. Bai & Sarkis (2009) loivat 

yrityksille mallin, joiden perusteella he voivat arvioida toimittajiensa kestävyyttä. 

Yritysten tulisi siis arvioida toimittajiensa ympäristön liittyviä käytäntöjä ja 

ympäristöön liittyvien tekijöiden suoriutumista. Käytännössä yrityksen tulisi käyttää 

esimerkiksi aiemmin mainittuja multikriteerisiä malleja arvioimaan yrityksen 

saasteiden kontrollointia, saasteiden estämistä sekä ympäristöä kuormittavien 

resurssien käyttöä.  

2.2.7 Yhteistyö & kommunikaatio 

 

Hankkija-toimittaja suhdetta tulee jatkuvasti kehittää, ja toimittajaa auditoida, mikäli 

ongelmia ilmenee.  Krause & Ellram (1996) määrittelee toimittajan kehittämisen 

ostavan organisaation panoksiksi kehittää toimittajan suorituksia tai kykyjä, joita se 

käyttää ostajan pitkän ja lyhyen aikavälin ostotarpeiden täyttämiseksi. Heidän 

mukaan yritykset, jotka ovat suostuvaisempia yhteistyöhön toimittajiensa kanssa 

saavuttavat lopulta parempia tuloksia.   Yhteistyön kehittämisen toimenpiteet 

ulottuvat aina pienistä toiminnan kehitysehdotuksista toimittajan henkilökunnan 

kouluttamiseen saakka. Yhteistyön kehittäminen voi siis olla joko suoraa toimittajan 

kehittämistä tai yhteistyön tiivistämistä. (Krause & Ellram, 1996, 39-40) Käytännössä 

yhteistyön kehittämisen keinot voidaan jakaa viiteen osa-alueeseen: Kilpailullisen 

paineen luonti, toimittajan arviointi, erilaiset kannustimet, suorat toimenpiteet ja 

tiedon jakaminen yhteistyön kehittämisen toivossa. (Modi, S & Vabert M, 2007, 41). 

Toimittaja-ostaja suhteet ovat usein joko etäisiä tai jopa kilpailullisia. Yrityksillä voi 

olla tietylle tuotteelle monia toimittajia hintaetujen saavuttamiseksi. Kilpailullisen 

näkökannan valitseminen suhteen hoitoon voi tulevaisuudessa tuottaa vaikeuksia 

sellaisissa tilanteissa, joissa vaaditaan yhteistyötä yritysten välillä. (Modi, S & Vabert, 

M, 2007, 42.) 
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Yhteistoiminnallinen hankinta on pitkään alan kirjallisuudessa määritelty tehokkaaksi 

tavaksi parantaa tarjontaketjun tehokkuutta. Siinä ostaja hoitaa hankintansa yhdellä 

tai muutamalla toimittajalla, ja yhteistyö perustuu molemminpuoleiseen 

luottamukseen. Sen edut perinteiseen vastakkainasetteluun perustuvaan 

kilpailutukseen on pienemmät operationaaliset kustannukset, sillä toimittajakannan 

vähetessä myös koordinointikulut pienenevät.  (Sarkar & Mohapatra, 2006) 

Toimittajan luotettavuus sekä hyväntahtoisuus taas on määritelty kahdeksi 

tärkeimmäksi tekijäksi yhteistyösuhdetta luodessa sekä toimittajaa sitouttaessa. 

Luotettavuus tarkoittaa kykyä tehdä toimitukset ajallaan sekä jakaa asianmukaista 

tietoa ostajalle, ja hyväntahtoisuudella tarkoitetaan toimittajan halukkuutta toimia 

tavalla, joka hyödyttää molempia osapuolia. (Selnes & Gønhaug, 2001) 

Kommunikaatio ostavan organisaation ja tavarantoimittajan välillä on kriittistä 

yhteistyön toimimisen kannalta. Epätäydellinen informaatio ja sen aiheuttamat 

kommunikaatio-ongelmat voivat olla monenlaisia. Tyytymättömät toimittajat voivat 

epäonnistua viestimään ongelmistaan ostavalle organisaatiolle, ostajan tarpeiden 

määrittely ei välttämättä mene tarpeeksi hyvin perille, eivätkä toimittajat välttämättä 

pysty arvioimaan ostajan hankintojen tasoa tarpeeksi hyvin. (Langfield-Smith & 

Greenwood, 1998, 331) Huono kommunikaatio onkin määritelty yhdeksi suurimmaksi 

esteeksi luottamuksen muodostamiselle toimittajan ja ostajan välille. (Ellram,1995) 

Tiedonjaolla on suuri merkitys toimittajan kehityksessä. Parempi tiedonjako yrityksen 

ja sen toimittajien välillä voi tuoda säästöjä parempien operationaalisten 

tehokkuuksien myötä. (Carr & Pearson, 199) Epätäydellinen eli yksipuolinen 

informaatio voi aiheuttaa kitkaa toimittajasuhteen molemmille osapuolille. Tätä varten 

ostavalle organisaatolle on kehitetty ”OKTA” (operational knowledge transfer 

activities) - nimellä kulkevia toimintoja, joilla se voi parantaa informaation kulkua 

toimittajalle. (Modi, S & Vabert, M. 2007, 43.) 
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3. Toimittajanvalintaprosessi ja arviointikriteerit Stockmannilla 
 

Seuraava kappale on tutkimuksen empiirinen osa, jossa käydään läpi caseyrityksen 

eli Stockmannin toimittajanvalintaprosessia ja valintakriteereitä. Haastateltava toimii 

strategisena ostajana kodinalueella, joka työllistää noin 50 tavarantoimittajaa. 

Tärkeimmiksi työtehtävikseen haastateltava määrittely oman tavara-alueen myynnin 

kehittämisen, kaupallisten tuotteiden ostamisen, tuotteiden markkinoinnin sekä 

kampanjoiden rakentamisen.  

Stockmann on suomalainen, Helsingin pörssiin listattu kaupan alan yritys. Konsernin 

liikevaihto vuonna 2015 oli 1434, 8 miljoonaa euroa. Varsinaisten 

kivijalkamyymälöiden lisäksi Stockmann-konserniin kuuluvat Hobby Hall sekä 

erikseen oma kiinteistöliiketoimintayksikkö. Konserniin kuuluivat ennen Seppälä ja 

Akateeminen kirjakauppa, mutta nämä myytiin pois vuosina 2014-2015. Kauppojen 

ideana oli antaa Stockmannin keskittyä entistä vahvemmin muotialalle. Lisäksi 

Stockmann konserniin kuuluu Lindex-myymälät, joiden myynti muodostaa melkein 

puolet koko konsernin liikevaihdosta.  Haastateltava työskentelee ostajana 

Stockmannin kodinosastolla, mikä kattaa 8% koko konsernin liikevaihdosta. Muita 

tuotealueita ovat muoti (65%), kosmetiikka (8%), elintarvikkeet (14%) sekä muut 

tuotteet (5%). (Stockmann 2016a) 

3.1 Vähittäiskaupan erityiskysymyksiä  
 

Vähittäiskaupan toimittajavalinnan voisi nähdä olevan asiakaslähtöisempää kuin 

valmistavassa teollisuudessa. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen vaatii 

vähittäiskaupassa usein kattavaa markkinatutkimusta, kun taas teollisuuden ostajat 

usein määrittelevät tarpeensa mahdollisimman tarkasti. Markkinoille on syntynyt 

erittäin paljon asiakassegmenttejä, ja perusostajan kuvailemisesta on tullut erittäin 

vaikeaa. Kuluttajat ovat myös entistä valistuneempia ja haluavat kasvavassa määrin 

tietää mistä tuotteet ovat peräisin, millaisissa oloissa ja millä ehdoilla niitä 

valmistetaan. Asiakkaat haluavat tuotteensa käyttövalmiina, juuri haluamastaan 
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paikasta haluamaansa aikaan. Tämä kasaa jatkuvasti painetta toimittajanvalintaan ja 

arvoketjun hallintaan varsinkin kaupoilla, joilla on monia tuotealueita hoidettavanaan 

kuten Stockmannilla.  

Tulevaisuudessa myös keskeisin kaupan alan muutosvoima tulee olemaan 

informaatioteknologia. Nykyään tietotekniikan vaikutus näkyy kaupan alalla 

esimerkiksi materiaalivirtojen ja asiakastietokantojen ohjailussa sekä 

verkkokauppojen yleistymisessä. Sähköiset palvelut voivat muuttaa tulevaisuudessa 

kaupan alan suuntaa enemmän tietoteollisuuteen päin ja poispäin perinteisestä 

tuote-ja logistiikkateollisuudesta. Kilpailukeinojen kehittyessä kaupan alan yrittäjien 

tulisikin integroida tietotekniikkaominaisuuksia toimittajanvalintamalleihinsa. (Kautto, 

Lindblom & Mitronen, 2008, 16) 

 

3.2 Toimittajanvalintaprosessi  

 

Toimittajanvalintaprosessi Stockmannilla on mielenkiintoinen. Se voi kulkea 

käytännössä kahdella eri tavalla, riippuen siitä, ottaako ostaja vai toimittaja ensin 

yhteyttä. Seuraava malli on siis Stockmannin toimittajanvalintaprosessi kodinosaston 

ostajan näkökulmasta:  

 

Kuva 6. Stockmannin toimittajanvalintaprosessi 
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3.2.1 Potentiaalisten toimittajien tunnistaminen 

 

Toimittajien valinta on Stockmannilla ostajien vastuulla. He saavat itse etsiä 

toimittajat ja tehdä päätökset yhteistyösuhteen muodostamisesta. Toimittajanvalinta 

ei siis ole Stockmannilla kovin korkean organisaatiotason päätös. Valintaa kuitenkin 

helpottaa Stockmannin asettama vaatimus, että sen kaikkein toimittajien tulee olla 

BSCI:n jäsen. Toisaalta BSCI:n jäsenyys on automaattisesti hyväksyttävä vaihtoehto 

toimittajalle, eikä muita auditointeja tällöin periaatteessa tarvita. Tietenkin toimittajan 

muiden ominaisuuksien tulee olla sopivia Stockmannin toiminnalle.  

Teoriaosassa Burtin et al. (2003) mukaan digitalisaatio on tehnyt potentiaalisten 

toimittajien etsinnästä paljon helpompaa kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. 

Tämä näkyy myös Stockmannin toiminnassa. Kun kodinalueelle tarvitaan uusia 

toimittajia, niitä voi löytää tutkimalla sisustusalan trendejä ja seuraamalla alan 

nousevia brändejä esimerkiksi blogeista tai alan lehdistä. Myös alan messuilta, joissa 

haastateltava käy muutaman kerran vuodessa, löytyy usein uusia ja potentiaalisia 

toimittajia. Koska haastateltava itse saa päättää toimittajasuhteiden solmimisesta, ei 

valinnassa tarvita välikäsiä tai vahvistuksia korkeammalta organisaatiotasolta. Tämä 

nopeuttaa valintaprosessia ja tekee valinnasta reaktiivisemman. Käytännössä siis 

tämä tekee valintaprosessista vähemmän kankean, ja auttaa ostajaa reagoimaan 

paremmin sisustusalan trendien muutoksiin.   

Kuten kuvasta 5. näkyy, on Stockmannin toimittajanvalintaprosessi siitä erikoinen, 

että tavarantoimittajat ottavat useammin yhteyttä sen ostajiin kuin toisinpäin. 

Stockmann on erittäin suuri yritys, ja sen tarjoamat yhteistyösuhteet vaikuttavatkin 

toimittajista houkuttelevilta. Toimittajien proaktiivisuus vähentääkin etsintään ja 

tunnistamiseen käytettäviä resursseja. Toimittajien ottaessa itse yhteyttä, tulee 

ostajan vain pyytää toimittajaa esittelemään mallistoa ja sopia ehdoista, mikäli se on 

kiinnostava ja kaupallisesti houkutteleva. Ensisijaisesti tavarantoimittajan ja sen 

tarjoaman brändin tulee olla kaupallisesti haluttavia, mutta myös muilla kriteereillä on 

merkitystä.  

 

3.2.2 Neuvottelu ja alustava arviointi 
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Stockmannilla on erittäin paljon tavarantoimittajia, minkä takia kaikkien auditointi olisi 

mahdotonta. Pelkästään kodinosastolla haastateltava kertoi työskentelevänsä yli 50 

eri toimittajan kanssa. Tämän takia ostettaessa itsenäisiä brändejä, tulee heidän 

luottaa brändien omaan auditointiin. Tätä varten kaikissa 

tavarantoimittajasopimuksissa kuitenkin on kohta, jossa tavarantoimittaja vakuuttaa 

olevansa mukana kansainväliset kriteerit täyttävässä auditointiohjelmassa. Näin 

vältytään mahdollisilta oikeusongelmilta, ja samalla säästetään rahaa ja resursseja 

auditointeja välttämällä.  

Uusia toimittajia Stockmannilla etsitään käytännössä koko ajan, ja sopimukset 

solmitaan usein muutamaksi vuodeksi ja toistaiseksi voimassa oleviksi, jolloin niitä 

päivitetään tarpeen mukaan. Uusia toimittajia tulee etsiä vanhojen käyttämisen sijaan 

silloin, kun esimerkiksi tietyn brändin kaupallinen arvo alkaa hiipua tai toimittajan 

kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen sopimusehdoista.  

Stockmannilla tunnetaan kyllä esimerkiksi AHP-mallien periaatteet, mutta tavalliset 

ostajat eivät niitä juuri käytä toimittajia arvioidessa. Toimittajanvalintaprosessi 

oikeassa elämässä onkin paljon käytännönläheisempää kuin mitä alan teoria antaa 

ymmärtää. Käytännössä arviointi perustuu toimittajien kanssa tapaamisiin ja heidän 

kanssa käytävään keskusteluun. Tavarantoimittajan itse ottaessa yhteyttä ostaja 

pyytää häntä esittelemään mallistonsa ja sopii ehdoista, mikäli mallisto on 

kiinnostava ja kaupallisesti houkutteleva. Yhteydenottoja tulee paljon, ja näistä 

valitaan yhteistyökumppaneiksi vain sopivimmat.  Ostaja voi myös ottaa itse yhteyttä 

toimittajiin, joita on löytänyt esimerkiksi alan messuilta. Tällöin otetaan yhteyttä 

sähköpostitse, kerrotaan Stockmannista ja kartoitetaan toimittajan 

yhteistyöhalukkuutta.  

 

3.2.3 Toimittajan valinta ja yhteistyön kehitys  
 

Haastateltavan mukaan hyvä toimittaja Stockmannille on luotettava ja 

yhteistyökykyinen, jonka kanssa pystytään rakentamaan pitkäaikaista 

toimittajasuhdetta. Valittujen toimittajien kanssa tehdäänkin tiivisti yhteistyötä. 

Kehitystyö keskittyy lähinnä brändeihin tai tuotteisiin eli esimerkiksi tuotekehitykseen 

tai markkinoinnin kehitykseen.  
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Lopullinen valinta on lopulta melko suoraviivainen prosessi. Koska Stockmann on 

määritellyt minimikriteerit (BSCI) toimittajille, on ostajan vaikeaa valita ns. ”huonoa” 

toimittajaa. Tyypillisesti teorian mukaan toimittajanvalintaprosessi on moniosainen 

prosessi, joka alkaa hankintatarpeen kartoittamisesta ja päättyy toimittajan valintaan. 

Stockmannilla tämä on paljon suoraviivaisempi ja yksikertaisempi prosessi, joka 

yksinkertaisesti alkaa sopivan toimittajan tapaamisesta ja sopimukset voidaan tehdä 

jopa samalta istumalta, mikäli mallisto näyttää houkuttelevalta.  

 

3.3 Valintakriteerit Stockmannilla.  

 

Ensisijaisesti toimittajan ja sen tarjoaman brändin tulee olla kaupallisesti 

houkutteleva, mutta myös muilla kriteereillä on luonnollisesti merkitystä.  

Tärkeimmiksi valintakriteereiksi haastateltava määrittelee luotettavuuden, 

toimitusvarmuuden sekä sopivat toimitusehdot. Eettisyyden kriteeri on määritelty 

yrityksen yhteiskuntavastuuraportissa, ja on helppo nähdä, miksi se on Stockmannille 

tärkeä. Ylivoimaisesti suurin osa Stockmannin liikevaihdosta (65%) tulee muodista. 

Vaatteita ja tekstiilejä ostettaessa on helppo ostaa esimerkiksi lapsityövoimalla 

teetettyjä vaatteita, mikäli ei tarkista toimittajiensa toimintaa tarpeeksi. Tämän takia 

BSCI:n jäsenyys onkin Stockmannin toimittajille minimivaatimus.  

Muita tärkeitä kriteereitä haastateltavan mukaan Stockmannilla ovat luotettavuus, 

toimitusvarmuus sekä sopivat toimitusehdot. Toimitusvarmuus ja luotettavuus ovat 

tärkeitä siksi, että kodintavaran ja varsinkin muodin myynti on hyvin 

sesonkiperusteista. Häiriöt toimituksissa voivat aiheuttaa valtavia kustannuksia 

menetetyn potentiaalisen myynnin muodossa. Jos esimerkiksi kesän alussa erä 

shortseja ei koskaan saavu tai ne saapuvat myöhässä, voivat asiakkaat helposti 

käydä ostamassa vastaavia tuotteita muilta kaupoilta. Myöhässä saapuneet tuotteet 

siis aiheuttavat nyt yhtäältä varastointikustannuksia varastopääoman sitomisen 

muodossa ja toisaalta antavat yrityksen kilpailijoille kilpailuetua.  

Luotettavuus on haastateltavan mukaan myös imagokysymys. Stockmann on erittäin 

iso ja kansainvälinen yritys, jonka toiminnan oletetaan usein olevan korkealla tasolla 

niin tehokkuuden kuin eettisyydenkin kannalta. Epäluotettavat toimittajat voivat 

nakertaa tätä imagoa huomattavasti. Myöhästyneet toimitukset voivat luoda kuvaa 
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epäammattimaisesta toiminnasta ja saada asiakkaat siirtymään kilpailijoiden 

kauppoihin, ja epäeettiset toimittajat voivat altistaa Stockmannin esimerkiksi 

oikeudellisille ongelmille.  

Lopuksi haastateltavaa pyydettiin arvioimaan tiettyjä valintakriteerejä numeerisesti 

välillä [1,5]. Teoriaosaa tukien laatua ja hintaa pidettiin erittäin tärkeänä (5) ja 

toimitusaikojen täsmällisyyttä tärkeänä (4). Myös taloudellinen tila oli haastateltavalle 

tärkeää. Nämä havainnot tukevat niin Dicksonin (1966) kuin Weberin et al. (1990) 

havaintoja valintakriteerien tärkeydestä. Mielenkiintoisesti maantieteellistä asemaa, 

markkina-asemaa ja teknisen tuen mahdollisuutta arvostettiin suhteellisen alhaisesti.  

Maantieteellinen asema kuitenkin menettää hieman painoarvoansa, kun 

Stockmannin ei välttämättä tarvitse auditoida BSCI:hin kuuluvia toimittajia yhtä 

tarkasti. Stockmannin myymiä brändejä ei ole myöskään helppo löytää paikallisilta 

toimittajilta, joten valinnanvaraa ei aina ole paljoa. Toimittajan ei myöskään tarvitse 

olla Stockmannille alansa markkinajohtaja, tai edes markkinoihin nähden kovin suuri 

yritys. Tärkeämpää on mielenkiintoinen ja kaupallisesti houkutteleva mallisto. Myös 

teknisen tuen vähäinen merkitys on helppo ymmärtää kaupalla, jonka liikevaihdosta 

suurin osa Tietenkin vakuutukset ja viallisten tuotteiden palautusmahdollisuus ovat 

yritykselle tärkeää, mutta ei välttämättä samassa mittakaavassa kuin esimerkiksi 

valmistavan teollisuuden yrityksellä.   
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4. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään yritysten toimittajanvalintaprosessin 

kulkua ja toimittajiin kohdistettavia valintakriteerejä. Aihetta lähestyttiin tutkimuksen 

alussa alan kirjallisuuden kautta, jolle haettiin lopulta tukea yrityshaastattelun avulla. 

Päätutkimusongelma tutkimuksessa oli ”Millainen on yrityksen 

toimittajanvalintaprosessi?” ja sivuongelmat ” Millaisilla kriteereillä yritykset valitsevat 

toimittajansa?” sekä ”Mitkä kriteerit ovat tärkeämpiä toisiin verrattuna?”.  

4.1 Yhteenveto 
 

Teorian perusteella yrityksen toimittajanvalintaprosessi lähtee liikkeelle 

hankintatarpeen määrittelemisellä. Yrityksen tulee tehdä päätös siitä, valmistetaanko 

tuote itse vai hankitaanko ulkopuolelta. Lisäksi tulee määritellä hankinnan luonne, 

mikä onnistuu esimerkiksi Kraljicin portfolion avulla ja määrittelemällä, ollaanko 

ostamassa laatua vai määrää. Kun on määritelty minkälaisia tuotteita tai palveluita 

hankitaan, tulee yrityksen määritellä miten ne hankitaan. Käytännössä tulee tehdä 

valinta osittaishankinnan ja kokonaistoimituksen välillä. Kummallakin on omat 

haittansa ja etunsa, joita yrityksen tulee tarkastella omien tarpeidensa näkökulmasta. 

Seuraavaksi yrityksen tulee kartoittaa markkinoilta potentiaaliset toimittajat, ja tehdä 

heistä alustavat arvioinnit. Globalisaatio onkin tuonut toimittajamarkkinat sekä ostajat 

tehokkaasti yhteen. Apuna tässä vaiheessa ostajalla on erilaiset lineaaristen 

muuttujien mallit, kuten AHP (Analytical Hierarcy Process), joiden avulla voidaan 

antaa arviointikriteereille numeeriset painoarvot. Lopuksi sopivien toimittajien 

löydyttyä pyydetään näiltä tarjoukset ja aloitetaan neuvotteluprosessi, jonka 

tarkoituksena on avata dialogia ja pyytää lisätietoja toimittajalta. Näiden tietojen 

perusteella voidaan tarkemmin analysoida toimittajaan liittyviä riskejä. Lopullisena 

tavoitteena on valita omalle organisaatiolle mahdollisimman sopiva toimittaja.  

Stockmannilla prosessi on kuitenkin paljon suoraviivaisempi ja yksinkertaisempi. 

Toimittajat ottavat useammin Stockmanniin yhteyttä kuin Stockmann toimittajiin. 

Ostajilla on pitkälti valta päättää osastonsa tavarantoimittajat. Prosessilla on kaksi eri 
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muotoa, jotka riippuvat ottiko aloitteen Stockmann vai toimittajat. Mikäli toimittaja otti 

yhteyttä ensin, prosessiin kuuluu yksinkertaisesti sen tarjoaman malliston arviointi, ja 

sopivien ehtojen löytäminen. Mikäli Stockmannilla taas herää uusien toimittajien 

tarve, on prosessi hieman erilainen. Tarve usein herää kaupallisen brändin hiipuessa 

tai häiriöistä toimitusketjussa. Sopivia toimittajia lähdetään etsimään esimerkiksi 

messuilta ja alan lehdistä, mikä tukee Burt et alin. (2003) teoriaa tarjontaketjun 

globalisoitumisesta. Tämän jälkeen toimittajaan otetaan sähköpostitse yhteyttä, jossa 

kartoitetaan mahdollista kiinnostusta yhteistyöhön ja pyydetään esittelemään 

mallistoa. Mikäli se on kaupallisesti houkutteleva, voidaan yhteistyöstä alkaa sopia. 

Valintaa helpottaa se, että kaikilta toimittajilta vaaditaan BSCI:n jäsenyys. 

Vastaavasti BSCI:n jäsenet ovat automaattisesti hyväksyttävä vaihtoehto 

toimittajalle, mikäli muut ominaisuudet tietenkin ovat Stockmannille sopivia. 

Auditointiin käytettävät resurssit siis pienenevät huomattavasti, kun toimittajan voi 

automaattisesti olettaa olevan luotettava.  

Dicksonin (1966) ja Weberin et al. (1990) tutkimusten perusteella tarkasteltaviksi 

valintakriteereiksi valittiin: hinta, laatu, toimitusajat, taloudellinen tila, tuotannon 

kapasiteetti, joustavuus, yhteistyöhalukkuus sekä kommunikaation taso. Lisäksi 

tarkasteluun otettiin caseyhtiö Stockmannin luonteen perusteella toimittajan 

sosiaalinen vastuu ja eettisyys. Suurin osa tutkimuksista painottaa laatua, hintaa ja 

toimitusaikojen luotettavuutta tärkeimpinä valintakriteereinä. Teorian perusteella 

voidaan kuitenkin sanoa kriteerien olevan toimialasidonnaisia, ja mikä on tärkeää 

esimerkiksi muotialan ostajille ei välttämättä ole yhtä tärkeää autonvalmistajille.  

4.2 Johtopäätökset  
 

 Onnistunut toimittajanvalinta on voi olla yritykselle huomattava kilpailuedun lähde, ja 

tarjontaketjun hallintaan onkin syytä investoida tarpeeksi resursseja. Huonot 

toimittajat voivat aiheuttaa kustannuksia yritykselle mm. puutekustannuksien, 

operationaalisten kustannusten (kuljetus, varastointi) sekä laatuvirheiden (imagon 

kärsiminen, takaisinvetokustannukset & korvaukset) muodossa. Hyvä toimittaja on 

siis paitsi sujuvan liiketoiminnan edellytys, myös keino vähentää organisaation 

kustannuksia ja parantaa tuottavuutta.  
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Toimittajavalintaprosessin kannalta tutkimuksessa ilmeni teorian ja käytännön välillä 

eräänlainen todellisuuskuilu. Van Weelen (2002) mukaan toimittajanvalinta on 

moniosainen prosessi, jossa jokaiselle osalle on omat toimintatapansa ja 

huomioitavat asiat. Alustavassa arvioinnissa voi esimerkiksi hyödyntää lineaarisia ja 

multikriteerisiä valintamalleja ja neuvotteluvaiheessa tulisi tehdä riskianalyysiä 

toimittajan taloudellisista, teknisistä ja laadullisista ominaisuuksista. Myös 

hankintatarvetta kannustetaan määrittelemään mahdollisimman tarkasti. Kuitenkin 

Stockmannilla prosessi on paljon yksinkertaisempi, jossa strategisella ostajalla on 

pitkälti sananvalta valintapäätösten suhteen. Toimittajia lähdetään etsimään, mikäli 

tietyn brändin kaupallinen arvo on hiipunut tai tarjontaketjussa on ilmennyt häiriöitä. 

Mikäli tapaamisen jälkeen mallisto vaikuttaa houkuttelevalta ja sopimusehdoista 

päästään sopuun, voi valinta olla pitkälti jo siinä. Auditointia, kuten tehdasvierailuja, 

ei tehdä kaikille tavarantoimittajien suurien määrien vuoksi, ja usein luotetaankin eri 

brändien suorittamiin omiin auditointeihin.  

Valintakriteerien osalta teoria ja empiria ovat kuitenkin pitkälti samaa mieltä. Laatu, 

hinta ja toimitusajat nousivat niin Stockmannilla kuin teoriassakin esille tärkeimmiksi. 

Lisäksi Stockmann määritteli tärkeiksi kriteereiksi luotettavuuden ja mahdollisuuden 

pitkäaikaiselle yhteistyösuhteelle, mikä tukee Krausen & Ellramin (1996) tutkimusta 

toimittajasuhteen kehittämisestä. Luotettavuus on erittäin tärkeää maailmassa, jossa 

pienimmätkin väärinkäytökset tulevat helposti esiin ja voivat vahingoittaa yrityksen 

imagoa. Tutkimus tukee myös Gordonin (2005) väitettä taloudellisen vakauden 

merkityksestä, sillä sitä arvostettiin korkealle myös Stockmannilla.  

 

4.3  Jatkokysymyksiä 

 

Toimittajanvalinta ja valintakriteerit ovat erittäin laaja alue, joissa on niiden 

toimialasidonnaisuuden takia valtavasti jatkotutkimuspotentiaalia. Yritysten tarpeet 

tulevat myös luultavasti tulevaisuudessa muuttumaan, mikä herättää tarvetta 

jatkotarkastelulle.  Eräs mielenkiintoinen aihe olisi esimerkiksi tutkia tarkemmin 

multikriteerisiä toimittajanvalintamenetelmiä (AHP), ja miten eri kriteereille 

määritellään painoarvot. Mallista olisi myös mielenkiintoista esittää konkreettisia 

esimerkkejä.  
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Toinen mielestäni mielenkiintoinen jatkotutkimus olisi lähteä tutkimaan JIT-

menetelmää toimittajasuhteessa ja esimerkiksi varastojen kiertoaikojen vaikutusta 

yrityksen tuottavuuteen.  
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Liite1: Sähköpostihaastattelu. 

1. Perustiedot 
 

-Nimi. 

 

-Asema Stockmannilla. 

 

-Tärkeimmät työtehtävät. 

 

-Kuinka monta toimittajaa osastollanne suunnilleen on? 

 

 

2. Toimittajien tunnistaminen ja neuvottelut.  
 

- Kuinka Stockmannilla tunnistetaan potentiaaliset tavarantoimittajat?  

 

- Kuinka tyypillinen toimittajanvalintaprosessi etenee? 

 

- Kuinka toimittajien kanssa käytävä neuvotteluprosessi yleensä etenee?  

Lähestyttekö itse aina potentiaalisia toimittajia vai ottavatko toimittajat joskus 

oma-aloitteisesti teihin yhteyttä?  

 

 

- Millaisessa tilanteessa on tarvetta etsiä uusia toimittajia vanhojen toimittajien 

käyttämisen sijaan? 

 

- Huolehtivatko Stockmannin ostamat brändit (Hilfiger, Gant yms.) omien 

tavarantoimittajiensa auditoinnista? Voiko näihin auditointeihin luottaa, vai 

haluaako Stockmann tehdä vielä omia auditointejaan?  

 

- Onko teillä jotain omia päätöksentekomenetelmiä, jotka auttavat toimittajan 

valinnassa? (vrt. analytic Hierarchy Process) 
 

3. Toimittajien valinta?  

 

- Mitkä ovat tärkeimpiä kriteereitä toimittajia valittaessa? 

 

- Onko BSCI:n jäsenenä oleva tavarantoimittaja automaattisesti hyväksyttävä 

vaihtoehto, vai suoritatteko silloinkin omat auditointinne? 
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- Kuinka usein uusia toimittajia joudutaan etsimään, ja kuinka pitkiä 

sopimussuhteita yleensä solmitaan? 

 

- Kuinka korkean organisaatiotason päätös on uuden toimittajan etsiminen? 

 

- Millainen on mielestäsi hyvä tavarantoimittaja juuri teidän yrityksellenne? 

 

4. Valinnan jälkeen. 
 

-Onko yrityksellänne jatkuvaa auditointia tavarantoimittajien suhteen?  

 

-Kuinka pyritte kehittämään yhteistyötä valittujen tavarantoimittajien kanssa?  

 

 

5. Arviointikriteerit 

- Lopuksi jos voisit arvioida seuraavia tekijöitä niiden tärkeyden perusteella toimittajia 

valitessa (asteikolla 1-5; 1=ei ollenkaan tärkeää, 5= erittäin tärkeää): 
 

- Hinta / kustannukset 

- Toimitusvarmuus ja kyky pitää kiinni sovituista päivämääristä 

- Toimittajan eettisyys ja arvot  

- Tuotteiden laatu 

- Yhteistyö ja kommunikaatio 

- Markkina-asema 

- Taloudellinen vakavaraisuus 

- Kapasiteetti ja joustavuus (kyky reagoida kysynnän muutoksiin)  

- Yhteistyöhalukkuus (kehitysehdotuksiin reagoiminen)  

 


