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Nykyään puhutaan paljon yritysten välisestä kumppanuudesta ja sen hyödyistä. Monien 

kumppanuuksien on kuitenkin todettu epäonnistuvan. Sen vuoksi tämän kvalitatiivisen 

tapaustutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miksi yritykset solmivat kumppanuussuhteita, 

mitkä strategiset päätökset ovat niiden taustalla, sekä mitkä tekijät vaikuttavat 

kumppanuuden onnistumiseen. Näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan empiirisen 

tutkimuksen avulla, haastattelemalla viittä yritystä, joista yksi on ostava case-yritys ja neljä 

muuta ovat case-yrityksen toimittajia. Kumppanuutta sekä siihen liittyviä motiiveja ja 

menestystekijöitä on tutkittu jo ennestään. Tässä tapaustutkimuksessa keskitytään erityisesti 

toimittajakumppanuussuhteisiin. Tutkimuksella pyritään kehittämään case-yrityksen 

toimittajakumppanuussuhteiden johtamista ja varmistamaan niiden onnistuminen. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat selkeitä hyötyjä, joita kumppanuus onnistuessaan tarjoaa. 

Lisäksi on tunnistettavissa tekijöitä, jotka vaikuttavat kumppanuuden onnistumiseen, sekä 

epäonnistumiseen.   
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Partnership between companies has been a prevalent topic nowadays. However, numerous 

corporate partnerships have failed. Therefore, this qualitative research strives to study what 

are the motives for partnership, what kind of strategic decisions partnership is based on, and 

which factors affect to partnership’s success. The empirical study is conducted by interviewing 

five companies including the case company and its four suppliers. The existing literature has 

documented the motives and success factors of business partnerships. This research 

contributes to existing literature by focusing on supplier partnerships. Furthermore, this 

research aims to develop the partnership management of the case company and its suppliers. 

The empirical results indicate clear benefits that a successful partnership may offer. 

Additionally, this study recognizes several factors which affect to success and failure of 

partnership. 
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1 JOHDANTO 

Yritysten kasvava halu tehokkuuden ja tuloksen parantamiseksi saavat yritykset tutkimaan 

toimintaansa ja etsimään uusia tapoja, joilla toimintoja voidaan toteuttaa tuottavammin ja 

kannattavammin. Yritykset keskittyvät yhä enemmän ydinosaamiseensa ja etsivät uusia 

menetelmiä tehostamaan toimintoja. Ydinosaamisen ulkopuolelle jäävät toiminnot nähdään 

tukevina toimintoina, jotka pyritään hallitsemaan mahdollisimman tehokkaasti. Kasvava 

hankintojen määrä korostaa niiden tehokasta ja hallittua johtamista.  

Ulkoistaessa ostaja luo suhteen parhaimmaksi näkemänsä toimittajan kanssa. Tästä 

saavutettu hyöty on tärkeä osata ylläpitää, sillä se voidaan menettää nopeasti ilman osaavaa 

hankintojen johtamisesta. Kraljicin (1983) mukaa hankintojen johtamisella tarkoitetaan sitä, 

kuinka toimintaympäristön epävarmuuksiin ja mahdollisuuksiin osataan reagoida, niin että 

yhtiön jatkuvuus ja menestys säilyvät. Osaamisen tärkeyttä korostaa myös yritysten 

hankintojen roolin muuttuminen pelkästä ostotoiminnosta kohti strategista toimintoa (Ellram 

& Carr, 1994). Monet tutkimukset ovat korostaneet strategisten hankintojen merkitystä 

(Carter & Narasimhan, 1996; Pearson et al., 1996; Carr & Smeltzer, 1997). Tärkeäksi tekijäksi 

on todettu myös läheisten suhteiden rakentaminen tärkeimpien toimittajien kanssa (Landeros 

and Monczka, 1989; Heide and John, 1990; Richardson, 1993).  

Organisaation sisäisen ympäristön lisäksi sen ulkopuolinen ympäristö asettaa paineita 

muutoksille. Resurssien ehtyminen, raaka-aineiden niukkuus, poliittiset muutokset, kiristynyt 

kilpailu ja nopeutunut teknologian kehittyminen ovat luoneet yrityksille ympäristön, jossa saa 

olla jatkuvasti valppaana. On huomattu, että kysyntä- ja tarjontatilanteet voivat muuttua jopa 

yhden yön aikana (Kraljic, 1983).  Nämä muutokset ovat saaneet aikaan halun tehdä 

yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Yritykset ovat alkaneet muodostaa kumppanuussuhteita 

pyrkiessään huolehtimaan asemastaan markkinoilla. Useat empiiriset tutkimukset ovatkin 

todenneet, että yhteistyössä kumppanilla on suuri merkitys pyrittäessä kohti kilpailuetua 

(Afuah, 2000; Lee, Lee, & Pennings, 2001; McEvily & Zaheer, 1999; Rothaermel, 2001; Saxton, 

1997; Singh & Mitchell, 1996; Stuart, Hoang, & Hybels, 1999; Stuart, 2000). Yritykset 

tavoittelevat kilpailuetua myös erilaisilla kaupallisilla verkostoilla, joiden avulla pyritään 

luomaan arvoa loppuasiakkaille. Gulati (1999) toi esille teoriaa verkoston tarjoamista 
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resursseista. Hänen mukaansa yrityksen ulkoinen ympäristö muodostaa resurssien verkoston, 

joka vaikuttaa yritysten välisten suhteiden muodostumiseen ja täten tarjoaa strategisia 

mahdollisuuksia ja vaikuttaa yrityksen toimintaan ja arvoon.  

Tässä työssä keskitytään kahden yrityksen väliseen kumppanuuteen. Monet yrityksen 

korostavat kumppanuussuhteidensa merkitystä oman liiketoiminnan kannalta ja sen 

tavoittelemisesta onkin tullut trendikästä. Kumppanuussuhteiden perustaminen on yleistä, 

mutta toisaalta niiden onnistumisen on havaittu olevan heikkoa. Onkin todettu, että 

kumppanuuksista suurin osa ei saavuta sille asetettuja tavoitteita ja ne epäonnistuvat 

(Harrigan, 1988; Levine & Bryne, 1986). On todettu, että vain noin puolet kumppanuuksista 

ovat onnistuneita (Weiss, Anderson & Lasker, 2002). Dayn (1995) mukaan 

kumppanuussuhteisiin verrattavista yhteisyrityksistä seitsemän kymmenestä epäonnistuu tai 

ne on lopetettu tarkoitettua aiemmin. Tämä korostaa tarvetta kumppanuuksien parempaan 

ymmärtämiseen ja analysointiin, jotta ne saadaan onnistumaan kannattavasti. 

Kuten yllä mainittu, yritysten ydinkyvykkyyksiin keskittyminen ja jatkuva tehokkuuden 

hakeminen korostuvat täydentävien resurssien ja osaamisen hankinnoilla. Tämän lisäksi, 

hankintojen johtamisen strateginen rooli kasvaa liiketoimintaympäristön kehityksen myötä. 

Tehokkuuteen pyritään muodostamalla tiiviitä suhteita toimittajien kanssa, eli 

kumppanuuksien avulla. Kumppanuuksien on todettu tuovat hyötyjä yrityksille, mutta tästä 

huolimatta moni kumppanuuksista epäonnistuu. Pyrkimys tehokkuuteen kumppanuuden 

avulla korostaa tarvetta kumppanuuden onnistumiseen vaikuttavien tekijöiden 

tunnistamiseen. Näiden tekijöiden selvittäminen on tärkeää, jotta yhteistyö ostajan ja 

toimittajan välillä olisi tuottoisa, eikä vain kuluta jo entuudestaan niukkoja resursseja.  

1.1 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA RAJAUKSET 

Tässä työssä tarkastellaan ostajan ja toimittajan välistä kumppanuutta, siihen liittyvien 

motiivien ja sen onnistumiseen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta. Työ tehdään 

toimeksiantona Yritys X:lle ja sen osastolle, jonka yksi vastuualueista on liiketoimipaikkojen 

ylläpito. Tähän mennessä ylläpidon toimittajasuhteita on johdettu melko puhtaasti 

sopimusjohtamisen pohjalta. Yrityksessä on kuitenkin syntynyt halu muodostaa läheisempiä 



10 

 
suhteita toimittajien kanssa, jotka luovat ja mahdollistavat yrityksen strategisten tavoitteiden 

saavuttamisen. Tämän vuoksi yritys haluaa selvityksen siitä, mitä kumppanuus on, mitä se voi 

tarjota, ja mitkä tekijät ovat suhteen onnistumisen kannalta tärkeitä tekijöitä. Suhteen 

ymmärtäminen nähdään tärkeänä, jotta siinä onnistuttaisi heti alusta alkaen. Tällä 

tutkimuksella pyritään siis antamaan tukevaa tietoa kumppanuuden johtamiseen. 

Tämän tutkielman päätutkimuskysymys on: 

Mikä motivoi kumppanuussuhteeseen, ja mitkä tekijät vaikuttavat sen onnistumiseen 

strategisessa hankinnassa? 

Tämä tutkimuskysymys antaa raamit ja viitekehyksen tälle tutkimukselle. Tähän 

tutkimuskysymykseen vastataan kolmen alatutkimuskysymyksen avulla.  

Alatutkimuskysymykset 

1. Mitä on kumppanuus? 

2. Mitkä hankinnan strategiset päätökset ovat kumppanuuden taustalla? 

3. Mitkä ovat kumppanuuden hyödyt ja onnistumiseen vaikuttavat tekijät? 

Yritysten välisten suhteiden merkitys korostuu kasvavaa vauhtia aiemmin mainittujen 

liiketoimintaympäristön muutosten ja monimuotoisuuden vuoksi. Näihin haasteisiin 

vastaamalla yritykset ovat alkaneet etsiä yrityksen ulkopuolisia kyvykkyyksiä, jotka voivat 

tukea sen strategiaa ja ydinliiketoiminnan onnistumista. Suhde toimittajan kanssa voi 

vaihdella kertaluonteisesta ostotapahtumasta aina tiiviiseen ja strategisesti tärkeään 

kumppanuuteen. Yhteisen toiminnan aloittaminen vaatii monia päätöksiä ja valintoja, jotta 

löydetään juuri se oikea kumppani yritykselle. Kumppanuussuhteen taustalla ovat yritysten 

strategiset päätökset ulkoisten resurssien hyödyntämisestä. Ensimmäinen 

alatutkimuskysymys lähestyy kumppanuutta strategisten päätösten kautta. 

Monista yritysten välisistä suhteista puhutaan nykyään kumppanuutena, mutta 

kumppanuussuhteitakin on erilaisia. Ostajan ja toimittajan välinen kumppanuus on laaja 

käsite, ja se voi toteutua eri tavoin. Tarkoitus on antaa selkeä käsitys mitä kumppanuudella 
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tarkoitetaan. Toiseen alakysymykseen vastaamalla pyritään avaamalla termiä kumppanuus ja 

selvittämään mitä se vaatii yritysten välisessä toiminnassa.  

Kumppanuudella yritys pyrkii saavuttamaan hyötyjä mitä se ei voi saavuttaa toimiessaan 

yksin. Tämän vuoksi suhteen luonteeseen ja sen onnistumiseen vaikuttaa siitä haetut hyödyt. 

Onnistuneella kumppanin valinnalla voidaan varmistaa yrityksen tavoitteiden saavuttaminen, 

toiminnan tuloksellisuus ja tärkeiden toimintojen jatkuvuus, sekä hallita liiketoimintaan 

liittyviä riskejä. Kumppanuuden mahdollistamien hyötyjen saavuttaminen vaatii tietoa 

tekijöistä, jotka vaikututtavat kumppanuuden onnistumiseen. Tärkeimmät onnistumiseen ja 

epäonnistumiseen vaikuttavat tekijät pyritään selvittämään, jotta ymmärretään niiden 

vaikutus johtamisen näkökulmasta. Kolmanteen alakysymykseen vastataan tuomalla esiin 

kumppanuuden hyötyjä, jotka motivoivat yrityksiä muodostamaan kumppanuussuhteita, sekä 

tunnistamalla tekijöitä, jotka vaikuttavat kumppanuuden onnistumiseen. 

Case-yrityksen osalta tutkimuksessa käsitellään Yritys X:n ylläpidon neljää toimittajasuhdetta. 

Yrityksellä on monia liiketoimipaikkoja Suomessa, sekä muualla Pohjoismaissa. Tässä 

tutkimuksessa huomioidaan vain Suomessa toimivat toimittajasuhteet, joten tutkimus 

rajataan maantieteellisesti Suomen rajojen sisälle. Työssä viitataan ylläpitoon ja 

kumppanuuden johtamiseen, mutta aiheiden laajempi käsittely jää pois tästä tutkimuksesta.  

Toiminnan ulkoistaminen, toimittajan valintaprosessi, sekä kumppanuuden muodostaminen 

jäävät myös tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  

1.2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Cousins ja Spekman (2003) näkevät yritysten kehittyvän perinteisestä tuote – ja 

palveluvirtojen hallinnasta kohti koko hankintaprosessia koskevaan johtamiseen. Tällä he 

tarkoittavat hankintatoiminnan muuttumista koko organisaation laajuiseksi strategiseksi 

toiminnoksi, joka vastaa yrityksen ulkoistamista tehtävistä. Tällä muutoksella pyritään 

löytämään, kehittämään ja hyödyntämään ulkoisia resursseja, joilla yritys voi saavuutta 

asettamansa tavoitteet. Ulkoisten resurssien hankintaan liittyy strategisia päätöksiä, jotka 

vaikuttavat toimittajasuhteisiin ja niiden luonteisiin. Resurssien tärkeydestä riippuen suhde 

voi olla hyvinkin kriittinen ja strategisesti tärkeä.   
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Strateginen hankinta kattaa oman yrityksen toiminnot, sekä ne osat hankintaketjusta, jotka 

tuottavat arvoa tuotteelle tai palvelulle sen loppumarkkinoilla. Yrityksen tekemät hankinnat 

ovat pitkään nähty vain yrityksen tuotantopanosten hallintana, kuten raaka-aineiden, 

palveluiden, ja kokoonpanon osalta (Burt & Soukup, 1985; Farmer, 1985; Dobler & Burt, 1990). 

Hankintojen merkitys on noussut dynaamiseksi ja tärkeäksi tekijäksi organisaatioissa, joka 

tarjoaa myös urapolkuja (Cousins, 1992).  

Yritykset muodostavat erilaisia kaupallisia verkostoja, joiden avulla pyritään luomaan arvoa 

loppuasiakkaille. Toimittajan käyttäminen mahdollistaa ulkopuolisten resurssien 

hyödyntämisen, jolloin päästään käsiksi uusiin teknologioihin ja markkinoihin, sekä 

mahdollistaa laajemman tuote- ja palvelutarjonnan, taloudellisia hyötyjä yhteisen 

tutkimustyön tai tuotannon yhteydessä; tiedon kerääminen yli organisaation rajojen, sekä 

hyödyntää toisen täydentäviä taitoja (Powell, 1987). Nämä ja monet muut tekijät motivoivat 

yrityksiä muodostamaan suhteita toimittajien kanssa.  

Ostajan ja toimittajan välisen suhteen kehittäminen yhteistyömäisemmäksi on alkanut 

yleistyä jo 80-luvulta (Adkins & Diller, 1983; Beck & Long, 1985; Dwyer, Schurr & Oh, 1987; 

Newman, 1988, 1989; Rubin & Carter, 1990). Suhde voi vaihdella operatiivisesta ja yksittäisistä 

ostotapahtumista muodostuvasta suhteesta aina strategiseen kumppanuuteen, jonka 

hoitaminen vaatii tiivistä vuorovaikutusta (Ståhle & Laento, 2000).  

Kuva 1. Teoreettinen viitekehys. 

Kumppanuus
Kumppanuuden 

motiivit ja 
menestystekijät

Strateginen 
hankinta
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Kuva 1. esittää tutkimuksen viitekehyksen. Kuten kuvasta ilmenee, tässä tutkimuksessa 

yritysten hankintaan liittyvät strategiset päätökset nähdään vaikuttavan kumppanuuden 

taustalla. Tämän lisäksi kumppanuuteen vaikuttavat myös osapuolten motiivit sekä 

menestystekijöiden tunnistaminen ja hallitseminen.  Onnistunut kumppanuus on usein kiinni 

monesta eri tekijästä. On kuitenkin tunnistettavissa sellaiset tekijät, joilla on suuri merkitys 

kumppanuuden onnistumiselle sekä epäonnistumiselle (Ellram, 1995). Menestystekijät ovat 

suhteen elementtejä, joiden toteuttamisella ja toimivuuden varmistamisella voidaan 

todennäköisemmin onnistua kumppanuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. 

Toiminnassa tulee tunnistaa myös riskitekijät, jotka ehkäisemisellä yritys voi keskittyä 

menestystekijöiden turvaamiseen.  

1.3 TUTKIMUKSEN RAKENNE 

Tutkimuksen rakenne koostuu kuudesta kappaleesta, joista ensimmäinen on johdanto. Toinen 

kappale käsittelee strategista hankintaa lähestyen kumppanuutta siihen liittyvien strategisten 

päätösten kautta. Kappale avaa käsitettä hankintastrategia, sekä siihen vaikuttavia teorioita. 

Näiden jälkeen esitellään hankintastrategian elementit sekä toimittajasuhdetyypit. 

Kolmannessa kappaleessa tarkastellaan kumppanuutta ja sen merkitystä. Tämän jälkeen 

käydään läpi kumppanuuden motiiveja ja menestystekijöitä. Lisäksi käydään tarkemmin läpi 

niitä tekijöitä, jotka ovat todettu tärkeimmiksi tekijöiksi kumppanuuden onnistumisen 

kannalta.  

Neljäs kappale käy läpi tutkimusmetodologian, ja kuinka haastattelumateriaali on kerätty. 

Lisäksi esitellään case-yritys ja haastateltavat. Viidennessä kappaleessa käydään läpi 

tutkimuksen empiirinen materiaali. Kuudes kappale sisältää tutkimuksen johtopäätökset, 

jotka esitetään teoreettisten ja empiiristen tulosten avulla. Lopuksi suoritetaan tutkimuksen 

arviointi ja annetaan jatkotutkimusehdotukset. 
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2 STRATEGINEN HANKINTA 

Ennen hankintojen johtamisessa on keskitytty oikeiden raaka-aineiden saapumiseen 

määrältään ja laadultaan oikeana, sekä niiden ostamiseen mahdollisimman edullisesti. 

Nykyään pyritään vaikuttamaan pidemmälle toimitusketjussa, joka on muuttanut hankintojen 

johtamista yhä strategisemmaksi ja monimutkaisemmaksi. (Burt & Soukup, 1985; Farmer, 

1985; Dobler & Burt, 1990) Yritykset eivät voi enää keskittyä ainoastaan sisäisiin 

prosesseihinsa, vaan niiden tulee kyetä johtamaan toimintoja, joihin liittyy myös yrityksen 

ulkopuoliset toimijat. Muutokset ovat asettaneet yritykset tilanteisiin, joissa heillä tulee olla 

enemmän tietoa ja osaamista, kuinka yrityksen ulkopuolisia suhteita johdetaan. Tämä 

korostuu varsinkin keskittyessä yhä enemmän ydinliiketoimintoihin, jonka seurauksena 

ydinliiketoimintaa tukevat toiminnat on ulkoistettu ulkopuoliselle toimijalle, eli toimittajalle. 

(Cousins & Spekman, 2003) Tämä kappale keskittyy strategiseen hankintaan, eli niihin 

tekijöihin joita yrityksen tulee huomioida päättäessään yhteistyön aloittamisesta toimittajan 

kanssa. Seuraavaksi käydään läpi hankintastrategiaa, joka vaikuttavat siihen millainen suhde 

ostajan ja toimittajan välille voi muodostua.  

2.1 HANKINTASTRATEGIA 

Hankintojen johtaminen muuttuu jatkuvasti yhä strategisemmaksi toiminnaksi yritysten 

välisessä vuorovaikutuksessa. Termi ”strateginen” kuvastaa hankintojen tärkeää asemaa 

yrityksen vision toteuttamisessa, ja tämä vuoksi hankintojen johtamisen tärkeys tulee 

ymmärtää organisaation laajuisesti. Kraljic esitti vuonna 1983 portfoliomallin, jossa 

suhteutetaan toimitusriski ja tuottovaikutukset. Yritykset voivat hyödyntää tätä mallia 

pohtiessaan hankintastrategiaansa, sekä tunnistaessaan hankittavan tuotteen tai palvelun 

luonnetta toimittajamarkkinoilla. Tunnistamalla ostettavan tuotteen tai palvelun luonne 

yrityksen on helpompi luoda strategia sille, minkälainen suhde toimittajan kanssa on 

kannattavinta luoda. Hadeler ja Evans (1994, s 3-4) myötäilevät Kralicin mallia ja ovat 

luokitelleet hankintastrategiat neljään ryhmään: 1) yksinkertaiset sopimukset, 2) 

maailmanlaajuinen kauppa, 3) läheiset suhteet, ja 4) strategiset kumppanuudet. Yrityksen 

tavoitteet huomioiden sen tulee määrittää, millainen suhde sen on kannattavaa luoda, jotta 

asetetut tavoitteet saavutetaan.  



15 

 
Strategia on toimintasuunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet ja 

päämäärät. Sekä ostajalla että toimittajalla on strategia yhteiselle toiminnalle. Myyjien 

kehittämät ja toteuttamat markkinointistrategioiden tyypit tunnetaan hyvin kirjallisuudessa ja 

yritysten keskuudessa. Ostostrategioita ei puolestaan ymmärretä kunnolla. Ne ovat 

toimintasuunnitelmia saavuttamaan toimittajat sekä toimimaan heidän kanssaan. Hyvin 

suunniteltu ja taidokkaasti toteutettu hankintastrategia on kriittinen tekijä organisaation 

menestyksen kannalta. Yleisesti organisaation kasvu ja kannattavuus ovat riippuvaisia sen 

kyvystä varmistaa hankinnat ja saavuttaa hyötyjä hankintalähteen uusista teknologioista. 

Hankintastrategiat vaihtelevat tilanteiden mukaan, koska jokainen tilanne on omanlaisensa. 

Tämän vuoksi strategia tulee sovittaa tilanteen mukaan ja huomioida tuotteen luonne, 

hankintavaihe, hankintahistoria, hankintaympäristö, sekä myös yritys itse eli sen resurssit, 

neuvotteluvoima ja hankintapolitiikka. (Corey, 1978, s. 2) 

Jokainen yritys luo oman hankintastrategiansa. Strategian muodostumiseen vaikuttavat 

liiketoimintaympäristö, hankintamarkkinat ja toimittajat. Näiden lisäksi vaikuttavat myös 

tuotteen elinkaari sekä, yrityksen resurssit ja hankintapolitiikka. Hankintojen strateginen rooli 

kasvaa yritysten pyrkiessä tuottavampaan toimintaan. Ellramin ja Carrin (1994) mukaan on 

olemassa kolme tyyppiä hankintastrategialle: 

1. Hankintatoiminto toteuttaa määriteltyä strategiaa. 

2. Hankintatoiminta tukee toiminnallaan muiden toimintojen strategioita, ja yhdessä ne 

tukevat yrityksen strategiaa. 

3. Hankintatoimintojen hyödyntäminen yrityksen strategisena toimintona. 

Ellramin ja Carrin (1994) mukaan on tärkeää erottaa hankintastrategia ja hankintaosaaminen 

strategisina toimintoina. Hankintatoiminnan ollessa strateginen toiminto, sen tulisi olla tärkeä 

päätöksentekijä ja osallisena yrityksen strategisessa päätöksenteossa. Hankintojen 

johtamiseen liittyy tärkeinä tekijöinä sekä hankintaketjun johtaminen, että arvoketjun 

johtaminen. Hankintaketjun johtamisella tarkoitetaan prosessia, joka kulkee toimittajalta 

ostajan kautta aina asiakkaalle asti. Arvoketjun johtamisella tarkoitetaan puolestaan 

prosessia, joka pyrkii etsimään hankintaketjusta arvoa tuottavat tekijät, sekä lisäämään näitä 

tekijöitä ketjussa. Nämä ketjut rakentuvat todellisuudessa monen eri tekijän muodostamasta 
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verkostosta. Hankintojen johtamisen tehtävänä on hoitaa suhteita verkostossa, jotka 

vaikuttavat vahvasti omaan toimintaan, ja tätä kautta arvon muodostumiseen verkostossa 

aina raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi tai palveluksi (Slack, 1991). Tämän vuoksi 

hankintatoiminnon tulisi osallistua ulkoistamisstrategioihin, tutkimaan mahdollisten 

toimittajien määriä ja tyyppejä, sekä lähestyä eri tason toimittajia (Hines 1994; Hines, 

Lamming et al. 2000). 

Hankinnat ovat onnistuneita palvellessaan organisaation strategiaa. Tämän vuoksi 

hankintastrategioiden tulee olla laadukkaita ja huolella suunniteltuja. Toisin sanoen, 

hankintastrategian tulee olla linjassa organisaation strategian kanssa, joka palvelee yrityksen 

visiota. Näiden ylemmän tason strategioiden toteutuminen vaatii alatason strategioiden, 

kuten hankintastrategioiden tiedostamisen organisaation laajuisesti. Kaikkien jotka ovat 

tekemisissä hankintojen kanssa, on tiedostettava organisaation strategia ja hankintastrategia 

toimiessaan hankintojen ja toimittajien kanssa. Cousins ja Spekman (2003) ovat havainneet 

strategioiden vaativan paremman linjauksen niissä ostajan ja toimittajan välisissä suhteissa 

joissa noudatettiin enemmän yhteistyöllistä kuin opportunistista mallia.   

Kannan ja Tan (2005) ovat todenneet hankintojen johtamisen, kokonaisvaltaisen 

laatujohtamisen ja juuri ajallaan-mallin välillä olevan strateginen ja operatiivinen yhteys 

pyrkiessä kohti parempaan suorituskykyyn. Näiden mallien vaikutus toisiinsa riippuu 

toiminnan luonteesta, mutta yhdessä nämä tekijät mahdollistavat lisäarvon tuottamisen ja 

paremman suorituskyvyn. Kannan ja Tan mainitsevat kolme aluetta, joihin tulee erityisesti 

panostaa, kun yritys tiedostaa millaista lisäarvoa toimittajasuhteen avulla pyritään 

tuottamaan. 

1) Pyrkiessä laatuun yrityksen tulee keskittyä hankintaketjun suhteisiin.  

2) Pyrkiessä toimitusketjun toimintojen parempaan koordinointiin ja integrointiin, tai 

tunnistamaan lähimpien toimittajien kyvykkyydet, ostajan tulee ymmärtää 

toimitusketjuun vaikuttavat tekijät.  

3) Ulkoistamiseen ja ydinkyvykkyyksiin keskittymisen kasvaessa yrityksen ostajan tulee 

kyetä hyödyntämään tehokkaasti toimittaja- ja asiakassuhteet.   
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Yritysten tulee luoda selkeä käsitys toiminnastaan, jotta se onnistuu luomaan toimivan 

hankintastrategian. Toimittajasuhteiden avulla pyritään välittömiin kustannushyötyihin, 

mutta alun jälkeen alkaa keskittyminen pitkänaikavälin kokonaiskustannusten alentamiseen. 

Kustannukset nähdään yleensä tärkeimpänä tekijänä, jonka jälkeen tulevat laatu ja 

toimituksiin liittyvät tekijät. Suhteista saatavia muita hyötyjä voivat olla teknologia, 

eritysosaaminen ja kokemus, jotka hankintaketju pitää sisällään. Nämä hyödyt voivat olla 

yhdessä kehitettyjä ja antavat kilpailuetua koko hankintaketjulle. Teknologia, eritysosaaminen 

ja kokemus voivat tarjota kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin, ja ovat vaikeasti kopioitavissa. 

(Cousins & Spekman, 2003). Seuraavaksi käydään läpi hankintastrategiaan vaikuttavia 

tekijöitä. 

2.2 TEORIAT HANKINTASTRATEGIOIDEN JA TOIMITTAJASUHTEIDEN TAUSTALLA 

Yrityksillä on usein tavoitteita ja hankkeita, jotka voivat olla erittäin kalliita, taloudellisesti 

kannattamattomia tai jopa mahdottomia toteuttaa yrityksessä sisäisesti. 

Kustannustehokkuus, kustannusten laskeminen, tärkeiden resurssien tai jopa toiminnan 

jatkuvuuden kannalta kriittisten resurssien saatavuuden varmistaminen ovat suuria motiiveja 

tavoitella kumppanuutta. Tämä kappale käsittelee teorioita, jotka ovat usein vaikuttamassa 

yritysten välisten suhteiden aloittamiseen ja rakentamiseen. Käsiteltävät teoriat ovat 

transaktiokustannusteoria, resurssiperusteinen näkemys ja sosiaalinen pääoma. Nämä teoriat 

nähdään oleellisina tekijöinä päätösten taustalla tarkasteltaessa motiiveja 

kumppanuussuhteeseen ja niihin vaikuttaviin hankintastrategioihin.  

Transaktiokustannusteoria ja resurssiperusteinen näkemys ovat hallitsevia teorioita, kun 

tarkastellaan yritysten välistä yhteistyötä. Kumppanuus kuitenkin nähdään läheisenä 

suhteena kahden osapuolen kanssa. Tämän vuoksi on hyvä huomioida myös sosiaalinen 

pääoma. Toisin kuin transaktiokustannusteoria ja resurssiperusteinen näkemys, sosiaalinen 

pääoma keskittyy kumppanuudessa enemmän siihen aikaan, kun suhde on jo muodostettu. 

Transaktiokustannusteoria ja resurssiperusteinen näkemys tarkastelevat kumppanuuden 

perustamiseen liittyviä päätöksiä. Kumppanuuden onnistuminen on kuitenkin riippuvainen 

päätöksistä ja toiminnasta ennen ja jälkeen kumppanuuden aloittamisen.  
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2.2.1 TRANSAKTIOKUSTANNUSTEORIA 

Transaktiokustannusteoria kuvaa prosesseja, joiden mukaan yritykset tekevät 

organisaationaalisia päätöksiä liittyen transaktioiden kustannuksiin, jotka liittyvät tuotteen tai 

palvelun tuottamiseen. Yrityksen omistaessa resursseja, taitoja ja kyvykkyyksiä suorittaa 

tarvittu prosessi, voidaan se suorittaa yrityksessä sisäisesti. Tällöin toiminta perustuu 

hierarkiaan, eli tuotteen tai palvelun ostava ja toimittava osapuoli ovat yhteisessä 

omistuksessa. Jos yritys ei omista mainittuja resursseja, se voi tarvittaessa ostaa prosessin 

yrityksen ulkopuoliselta toimijoilta, eli markkinoilta. (Coase, 1937; Williamson, 1975). 

Transaktiokustannusteorian mukaan yrityksen tulee valita näistä kahdesta vaihtoehdosta 

tehokkaampi ja kannattavampi malli. Marginaalikustannusten ollessa korkeammat 

markkinoita hyödyntäessä kuin tuottaessa tarvittu prosessi itse, tulisi transaktio suorittaa itse 

ja päinvastoin (Coase, 1937). Teorian mukaan kustannusten nähdään syntyvän tuotteen tai 

palvelun siirtyessä tuotantovaihteesta toiseen (Williamson, 1975).   

Päätettäessä oman tuotannon ja markkinoiden hyödyntämisen välillä yrityksen tulee 

huomioida resurssien erikoistuneisuuden aste, liiketoiminnan toistuvuus, sopimuskumppanin 

käyttäminen, sekä ulkoinen epävarmuus. Tuotantovaiheiden vaatiessa standardoituja 

tuotantovälineitä yrityksen on kannattavaa hyödyntää markkinoita. Transaktion ollessa 

toistuvaa, yrityksen kannattaa investoida omaan tuotantoon tai tehdä pitkäaikainen sopimus 

toimittajan kanssa. Sopimuskumppania käytettäessä ratkaisee toimittajan suorituskyky, jota 

voidaan tukea kannustimilla, jotta asiakkaan tarpeet täyttyvät. Ulkopuolisen toimijan 

käyttämiseen liittyy epävarmuutta, mikä voi mahdollisesti nostaa transaktiokustannuksia, joka 

puolestaan vaikuttaa päätökseen hankkia tarvittavat resurssit markkinoilta. (Oikarinen, 2002, 

s.63) 

Valinta oman tuotannon ja markkinoiden hyödyntämisen välillä ei tarvitse olla toisiaan 

poissulkevia. Hyödyntämällä molempia vaihtoehtoja yritys voi pyrkiä kokonaiskustannusten 

optimointiin tuotanto- ja vaihdantakustannusten yhdistelmällä (Vesalainen, 2004, s.21-22). 

Yrityksen sisällä tapahtuva organisoiminen mahdollistaa vaihdantakustannusten minimoinnin, 

kun puolestaan markkinamekanismi minimoi markkinaehtoiset kustannukset. Teorian 

mukaan yrityksen tulisi huomioida kolme tekijää tehdessään päätöksiä oman tuotannon ja 
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markkinoiden välillä. Nämä ovat suhteelliset tuotantokustannukset, eli oman 

tuotantoprosessin eri tuotantovaiheiden kustannukset verrattuna toimittajan tarjoukseen 

tuottaa sama prosessi. Toiseksi tulee tuotantovaiheen erilaisten sisäisten 

transaktiokustannusten vertaaminen ostosta syntyviin transaktiokustannuksiin. Kolmas tekijä 

huomioi päätöksen vaikutukset innovaatioihin, tiedon kulkuun ja oppimiseen. Näiden 

tekijöiden perusteella yrityksen ei tulisi tehostaa toimintaansa vain tuotanto- ja 

transaktiokustannuksien minimoimalla. (Pajarinen, 2001, s.9-10)  

Yrityksen varojen ja resurssien erityisyys ovat merkittävässä roolissa transaktioteoriassa 

(Williamson, 1985), sekä sopimuksen suunnittelussa (Joskow, 1988). Transaktioteorian 

mukaan organisaation rakenne, hierarkia ja yhteenliittymät toisen osapuolen kanssa 

määräytyvät sen mukaan, miten toiminta saadaan toteutettua mahdollisimman tehokkaasti 

(Williamson, 1975). Kustannuksia ei synny vain sovitusta vaihdannasta, vaan niitä syntyy myös 

vaihdantasuhteen hallinnoinnista. Kuluja syntyy jo heti ensimmäisistä yhteydenotoista alkaen, 

ja niitä tulee lisää mm. hankintojen neuvotteluista, aloittamisesta, ohjeistamisesta, 

seurannasta, koordinoinnista ja lopettamisesta. Iso osa kustannuksista jää huomioimatta, jos 

kustannukset ajatellaan vain ajalta ennen sopimuksia eikä myös ajalta sopimuksenteon 

jälkeen. Piilokustannukset ja ennalta arvaamattomat kustannukset voivat vaikuttaa 

merkittävästi hankkeen kannattavuuteen. Osan kustannuksista huomioitta jättäminen voi 

vaikuttaa toteutetun hankkeen kannattavuuteen suhteessa toiseen vaihtoehtoon. 

Transaktiokustannusteoria korostaa siis kustannustehokkuutta, mutta korostaa myös kaikkien 

kustannusten huomioimista vaihdannasta päätettäessä. Tehtäessä valintaa oman tuotannon 

ja markkinoiden välillä tulee yrityksen huomioida molempiin vaihtoehtoihin liittyvä 

liiketoiminnan hallinnointi ja siitä syntyvät kustannukset. Hallinnollisilla kustannuksilla 

tarkoitetaan toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja valvontaa. Tämän lisäksi tulee 

huomioida inhimillisen käyttäytymisen tekijät ja liiketoiminnan ominaisuuksia, joita ovat 

opportunismi, rajoitettu rationaalisuus, epätäydellinen informaatio, pienet määrät ja 

varallisuuden erityisyys. (Williamson, 1985). Transaktiokustannusteoria mukaan yrityksen 

tulisi käyttää strategiaa, joka johtaa edullisimpaan lopputulokseen, huomioiden kaikki 

mahdolliset siihen liittyvät tekijät, jotka tuottavat kustannuksia. 
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Markkinaehtoisessa ja vakiintuneessa toimittajasuhteessa voidaan nähdä kustannushyötyjä 

ostajan lisäksi myös toimittajalle. Vakiintuneisuus tuo toimittajalle tasaisuutta, eikä tämän 

tarvitse etsiä voimakkaasti uusia asiakkaita. Tämän avulla toimittaja voi keskittyä paremmin 

nykyisiin asiakkaisiin, ja pystyy hyödyntämään osaamistaan useamman asiakkaan kohdalla. 

Tämä auttaa toimittajaa hyödyntämään investointejaan kannattavammin ja niiden elinkaarta 

voidaan pidentää. Laajan asiakaskunnan avulla toimittaja pääsee hyötymään skaalaeduista. 

(Pajarinen, 2001. s.19)  

2.2.2 RESURSSIPERUSTEINEN NÄKEMYS 

Resurssiperusteinen näkemys on teoreettinen kehys, joka pyrkii selvittämään, kuinka yritykset 

pyrkivät luomaan kilpailukykyä, ja säilyttämään sen hankinnoillaan ja resurssien hallinnalla 

(Eisenhardt & Martin, 2000). Penrosen (1959) artikkeli käsittelee yrityksen kasvua, ja hänen 

mukaansa yritykset ovat kokoelma resursseja, joiden hyödyntäminen mahdollistaa yrityksen 

kasvun. Yrityksen menestys ei siis ole sidottu vain omiin resursseihin, vaan se on kykenevä 

menestymään hyödyntämällä markkinoilta saatavia resursseja ja osaamista. Yrityksen 

menestyksen kannalta on tärkeää tunnistaa siihen vaikuttavat strategiset resurssit, sekä 

kuinka ne saadaan toimimaan. 

Gulati (1999) toi esille teoriaa verkoston tarjoamista resursseista. Yrityksen ulkoinen 

ympäristö muodostaa resurssien verkoston, joka vaikuttaa suhteiden muodostumiseen ja 

tarjoaa täten strategisia mahdollisuuksia, sekä vaikuttaa yrityksen toimintaan ja arvoon. 

Resurssien saatavuuden varmistaminen on yhteistyön ytimessä. Yhteistyö vaatii vaihdettavan 

tuotteen tai palvelun. Tiivis ja läheinen suhde ostajan ja toimittajan välillä ei voi toimia ilman 

toiselta saatavaa tuotetta, osaamista tai markkinaosuuksia (Ståhle & Laento, 2000, s. 76). 

Ulkopuolisten resurssien hallinta on noussut tärkeään rooliin yritysten ulkoistaessa 

toimintojaan yhä enemmän. Coxin (2001) mielestä yritysten tulee keskittyä ydinosaamiseen 

ja kyvykkyyksiin, ja tämän seurauksena ulkoistaa kaikki toiminnot, jotka eivät kuulu yrityksen 

ydintoimintaan. Ydinosaaminen on henkisten pääomaresurssien keskeinen tekijä. Prahalad ja 

Hamel (1990, s.82) tarkoittavat ydinosaamisella yhteisöllistä oppimista siitä, kuinka 

koordinoidaan yrityksen sisäisiä ja monipuolisia taitoja, sekä integroidaan teknologisia virtoja. 

Ydinosaaminen kasvaa sitä käytettäessä, mutta se voi myös hävitä, jos sitä ei osata hyödyntää 
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oikein. Ahtosen ja Virolaisen (2009) mukaan yrityksen ydinosaaminen ja kyvykkyydet luovat 

vahvan perustan toiminnan jatkuvuudelle ja menestykselle. He toteavat, että tämän vuoksi 

yrityksen ei tulisi koskaan ulkoistaa ydinosaamistaan ja -kyvykkyyksiään.   

Resursseja ei ole loputtomiin ja puhutaankin resurssien niukkuudesta. Tämän vuoksi yritykset 

joutuvat tekemään strategisia päätöksiä, kuinka vähäiset resurssit kohdistetaan parhaiten, 

jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Hamelin ja Prahaladin (1993, s.78) esittämä ”jousto ja 

vipu” – käsite kuvaa tätä tavoitteiden ja resurssien niukkuuden välistä suhdetta. Niukkuuden 

vallitessa resurssien käytössä joudutaan joustamaan ja vivuttaamaan saatavilla olevia 

resursseja. Tämän toteuttaakseen yrityksellä on viisi keinoa: 1) resurssien keskittäminen 

tehokkaasti strategisesti tärkeisiin tavoitteisiin, 2) resurssien kartoittaminen mahdollisimman 

tehokkaasti, 3) toisen kategorian resurssien täydentäminen toisilla resursseilla suuremman 

tehon luomiseksi, 4) resurssien säilyttäminen kierrätyksellä tai muilla keinoin aina kun 

mahdollista, ja 5) menetettyjen resurssien palauttaminen mahdollisimman nopeasti 

markkinoita hyödyntäen.  

Yritykset elävät jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Tämä on otettu yrityksissä huomioon ja 

se on alettu yhdistämään resurssiperusteiseen näkemykseen. Näkemys auttaa ymmärtämään, 

kuinka yritysten kyvykkyyksiä kehitetään ja muokataan liiketoimintaympäristön muutoksien 

mukana. Tarvitaan dynaamisia kyvykkyyksiä, joilla tarkoitetaan yrityksen kykyä sulautua, 

rakentaa ja määrittää uudelleen sisäiset ja ulkoiset osaamiset, kun ympäristön muutokset niin 

vaativat. (Teece, 1997)  

Barney (1991, s.101) on jakanut yrityksen kannattavuuteen vaikuttavat resurssit kolmeen 

luokkaan. Nämä ovat 1) fyysiset pääomaresurssit, joihin kuuluvat koneet, laitteet, 

rakennukset, teknologia, tietojärjestelmät, sijainti ja raaka-aineet, 2) henkiset 

pääomaresurssit, johon kuuluu koulutus, kokemus, tiedot, suhteet yrityksen sisäisiin ja 

ulkoisiin yhteistyökumppaneihin, sekä johtajien ja työntekijöiden ymmärrys yrityksestä ja 3) 

organisatoriset pääomaresurssit, johon kuuluu yrityksen raportointi järjestelmät, yrityksen 

virallinen ja epävirallinen suunnittelu, sekä valvonta- ja koordinointijärjestelmät.  
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2.2.3 SOSIAALINEN PÄÄOMA 

On kiinnitetty huomioita, että talouden kehitykseen vaikuttaa fyysisen pääoman sekä 

työvoiman määrän ja laadun lisäksi talouden sosiaalinen toimintaympäristö. Petri Ruuskasen 

(2001, 45) mukaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa olevien toimijoiden välille voi muodostua 

vahva side jonka avulla toisen osapuolen toiminta muuttuu ennustettavaksi, sekä se ehkäisee 

toisen omaa etua tavoittelevan petollisen toiminnan. Hänen mukaansa ennustettavuus voi 

perustua 1) sosiaalisen ympäristön kontrollille, kuten normeille ja toimintasäännöille, jotka 

ohjaavat osapuolten toimintaa, 2) vuorovaikutukselle, joka voi luoda yhteisen identiteetin, 

jonka kautta toiminnan edut koetaan yhteneväisiksi, ja 3) luottamukselle joka muodostuu 

jatkuvan kanssakäymisen muodostaneelle ”valistuneelle rationaalisuudelle”, jolloin yhteiset 

pitkäntähtäimen hyödyt nähdään omia lyhyentähtäimen hyötyjä tärkeämpinä.  

Bourdieum (1986, s.249) määrittelee sosiaalisen pääoman olemassa olevien tai 

potentiaalisten resurssien kokonaisuudeksi, joka muodostuu pitkäaikaisesta suhde- ja 

tuttavuusverkostosta, joka pitää sisällään yhteisöllisesti omistetun pääoman. Coleman (1988, 

s.98) korostaa sosiaalisen pääoman erityisyyttä resurssina. Hänen mukaan sosiaalisella 

pääomalla voidaan saavuttaa sellaisia päämääriä, jotka eivät olisi mahdollista saavuttaa ilman 

sitä. Se mahdollistaa myös muiden resurssien hankintaa. Erona aineelliseen ja 

henkilöpääomaan on että, sosiaalinen pääoma ei ole hyödynnettävissä niin laajassa 

mittakaavassa, mutta voi olla erityinen joissakin tapauksissa. Coleman huomauttaa, että 

sosiaalisen pääoma voi olla hyödyllinen tietyissä tapauksissa, mutta voi olla haitallinen toisissa 

tapauksissa. Colemanin mukaan vuorovaikutukseen liittyy kolme sosiaalista ulottuvuutta, 

joiden avulla voidaan saavuttaa tarpeellisia pääomaresursseja (Coleman, 1988, s.100-105):  

1. Velvoitteiden, odotusten ja luottamuksen rakenne. Toimijoiden välillä voi olla 

kanssakäymistä, josta syntyy velvoitteita ja odotuksia, eli vastavuoroisuutta. Tärkein tekijä 

on korkean tason luottamus, jota ilman usko vastavuoroisuuden toteutumiseen voi estää 

kanssakäymisen toteutumisen.   

2. Informaatiokanavat. Sosiaalinen pääoma tarjoaa edullisen kanavan informaation 

hankintaan, joka mahdollistaa ja helpottaa toimintaa.  
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3. Normit ja sanktiot. Tehokkaat ja voimakkaat normit vahvistavat sosiaalista pääomaa, joka 

voi toisinaan olla hauras. Normit estävät haitallista ja itsekästä toimintaa. Normien 

noudattamista voi tehostaa palkkioilla ja sanktioilla. Normit voivat kuitenkin estää 

innovatiivisuutta, joka voi vahingoittaa muita toimintoja, mutta voi hyödyntää toisia.  

Sosiaalisen pääoman nähdään koostuvan kolmesta ulottavuudesta, jotka ovat 1) 

rakenteellinen, 2) suhteellinen ja 3) kognitiivinen. Rakenteellinen ulottuvuus huomioi kaikki 

osapuolten väliset vuorovaikutustavat ja – muodot. Suhteellinen rakenne tarkastelee 

henkilöiden välisten suhteiden laatua ja muotoa. Kognitiivinen ulottuvuus tarkastelee 

osapuolten tietoisuutta yhteisen toiminnan tavoitteista ja toimintatavoista. (Nahapiet & 

Goshal, 1998, s.243-245) 

Transaktiokustannusteoria, resurssiperusteinen näkemys ja sosiaalinen pääoma käyvät läpi 

tekijöitä ja ulottuvuuksia, joita yritysten tulee huomioida tehdessään päätöksiä 

kumppanuussuhteeseen liittyen, sekä myös siinä toimiessaan. Transaktiokustannusteoria ja 

resurssiperusteinen näkemys tarkastelevat enemmän kumppanuuden perustamiseen liittyviä 

päätöksiä. Sosiaalinen pääoma on myös syytä huomioida, koska kumppanuus tulee nähdä 

läheisenä suhteena kahden osapuolen välillä joka voi kehittyä, eikä vain yksittäisenä 

resurssien transaktioalustana. Sosiaalisen pääoman voi ajatella keskittyvän enemmän 

sosiaalisten resurssien hyödyntämiseen suhteen aikana, mutta se voi olla myös vaikuttamassa 

päätökseen yhteistyön aloittamisesta.  

2.3 HANKINTASTRATEGIAN ELEMENTIT  

Seuraavaksi käydään läpi hankintastrategian elementtejä. Aluksi tarkastellaan päätöstä 

ulkoistamisen ja oman tuotannon välillä. Tämän jälkeen pohditaan valintoja, joita tulee tehdä, 

kun tuote tai palvelu päätetään ostaa ulkopuoliselta toimijalta, eli ulkoistettaessa toiminto.  

2.3.1 MAKE OR BUY -PÄÄTÖS 

Yrityksillä on pyrkimys muokata kustannusrakennettaan yhä joustavammaksi. Tällöin kiinteät 

kustannukset muokataan muuttuviksi kustannuksiksi, jotta kannattavuutta voidaan hallita 

paremmin kysynnän vaihdellessa. Tämä voidaan toteuttaa ulkoistamalla oma tuotanto 
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ulkopuoliselle toimijalle, jolloin yritys säästää pienentyneen investointitarpeen johdosta. 

Suuria kustannussäästöjä voidaan saavuttaa myös ulkoistamalla toiminto kilpailutuksen 

avulla.  

”Make or buy” -päätöksellä tarkoitetaan valintaa tuotteen tai palvelun suorittamiseen 

yrityksen sisällä tai sen ostamiseen ulkopuoliselta toimijalta. Tähän päätökseen vaikuttavat 

edellä käsitellyt transaktiokustannusteoria ja resurssiperusteinen näkemys. Quinnin ja 

Hilmerin (1995) mukaan yrityksen tulee tehdä päätös kahden vaihtoehdon välillä. 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa yritys pohtii keskittääkö se omistamiaan resursseja omalle 

osaamiselleen, ja pyrkii nostamaan asemaansa sekä tarjoamaan erityistä arvoa asiakkailleen. 

Toinen vaihtoehto pohtii toimintojen ulkoistamista, joille ei ole strategista tarvetta, ja jotka 

eivät ole strategisesti tärkeimpien osaamisten joukossa. Tässä toisessa vaihtoehdossa yritys ei 

pyri omistamaan tarvittavia resursseja, vaan ne hankitaan toiselta yritykseltä. Amit ja 

Schoemaker (1993, s. 118) kuvailevatkin resursseja saatavilla olevien tuotannontekijöiden 

varastoina, joita yritykset omistavat tai hallinnoivat. Nämä resurssit ovat toiminnan panoksia 

tuotantoprosessille. Yritykset pyrkivät saavuttamaan kilpailuetua hyödyntämällä ulkopuolisia 

resursseja, joilla voidaan tarkoittaa myös toimittajia. Johnson ja Scholes (1997, 310) ovat 

todenneet, että yrityksen tulisi hyödyntää ulkopuolisia resursseja yhteistyöllä tai 

omistusjärjestelyin, eikä tavoitella aina omien resurssien käyttöä. 

Strategisella ulkoistamisella voidaan alentaa kustannuksia, riskejä ja investointeja. Näiden 

lisäksi se tarjoaa lisää joustavuutta, innovatiivista osaamista, sekä mahdollisuuksia 

asiakasarvon ja osakkeenomistajien arvon parantamiseksi. Ulkoistamiseen liittyy kuitenkin 

riskeinä opportunistinen käytös ja tärkeimpien kyvykkyyksien menettäminen. (Leavy, 2001, s. 

47). Make or buy – päätöstä tehdessä yrityksen tulee tutkia ja vertailla ydinkyvykkyyksien 

asemaa, sekä hyötyjen ja kustannusten suhdetta. Yrityksillä on tapana tehdä komponenttien 

ulkoistamispäätöksiä liittyen niihin tekijöihin, jotka säästävät eniten yleiskustannuksissa sen 

sijaan että, tarkasteltaisiin mikä säästää liiketoiminnan kannalta pitkällä ajalla (Humphreys et 

al, 2000). Keskittyminen vain kustannussäästöihin voi aiheuttaa ydinkyvykkyyksien 

menettämisen. 
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2.3.2 HANKINTAYHTEISTYÖ, KESKITETTY JA HAJAUTETTU HANKINTA 

Yrityksen päätyessä ulkoistamaan tukevat toiminnot ja ostamaan ne ulkopuoliselta toimijalta, 

se joutuu tehdä useita strategisesti tärkeitä päätöksiä hankintoihin liittyen. Yrityksen tulee 

tehdä valinta, kuinka se suorittaa hankinnat, eli suorittaako hankinnat itse vai yhdistyykö se 

yhden tai useamman ostajan kanssa. Tällainen hankintaliittouma mahdollistaa ostojen 

yhdistämisen, mikä tuottaa skaalaetuja. Tämä lisää myös neuvotteluvoimaa ja vaikutusvaltaa 

toimittajan suhteen. (Ahtonen & Virolainen, 2009). Ostajan toimiessa itsenäisesti se menettää 

liittouman voiman, mutta toisaalta se voi rakentaa omaa vahvaa asemaansa markkinoilla 

(Arnold, 1998). Näitä kahta vaihtoehtoa voidaan käyttää myös samanaikaisesti.  

Hankintojen toteuttamisessa on syytä tarkastella niiden taloudellisuutta ja 

tarkoituksenmukaista kokonaisuutta. Yrityksen tulee tarkastella oman ympäristön kannalta 

parasta mallia toteuttaa hankinnat, jotka voidaan suorittaa joko yrityksessä keskitetysti, tai 

hajautetusti. Keskitetyssä mallissa yksi hankintoihin erikoistunut osasto hoitaa yrityksen kaikki 

hankinnat. Tällöin syntyy useita hyötyjä osaamisen ja tiedon keskittymisen kautta, sekä 

tehokkuushyötyjä: neuvotteluvoiman kasvaminen, sekä paljousalennukset ja muiden 

resurssien tehokkaampi käyttö, kuten ajan ja rahan suhteen (Scheuing, 1989; Arnold, 1999; 

Faes et al., 2000; Lysons & Farrington, 2006).  

Hajautetun hankinnan hyödyiksi nähdään puolestaan läheinen yhteistyö tietyn osaston ja 

toimittajan suhteen, parempi palvelu ja nopeammat toimitusajat (Arnold, 1999; Faes et al., 

2000; Lysons & Farrington 2006). Ahtonen ja Virolainen (2009) toteavat, että yritysten tulisi 

tasapainoilla näiden kahden vaihtoehdon välillä, sillä keskittymistä vain toiseen malliin ei 

nähdä tehokkaana tapana. Tämän vuoksi monet yritykset hyödyntävät näiden mallien 

yhdistelmää.  

2.3.3 HANKINTAKANNAN SIJAINTI JA KOKO 

Edellisten hankintastrategian elementtien lisäksi yrityksen tulee tarkastella hankintakannan 

sijaintia ja kokoa. Sijainnilla tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, jolta yritys suorittaa 

hankintansa. Hankinnat voidaan tehdä paikallisesti, maanlaajuisesti tai kansainvälisesti. Näistä 

yrityksen tulee valita toimintansa kannalta kannattavin vaihtoehto, tai niiden yhdistelmä. 
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Yhdistelmä onkin suosittu malli tällä hetkellä (Ahtonen & Virolainen, 2009). Scheuingin (1989) 

mukaan toimittajan läheisyys mahdollistaa nopeammat toimitusajat, paremman 

saatavuuden, alhaisemmat kuljetuskustannukset, sekä paremman kommunikoinnin ja 

koordinoinnin. Yli kansallisten rajojen tapahtuvan hankinnan hyötyinä nähdään puolestaan 

pääsy laajempiin resurssi- ja osaamiskantoihin.  

Toimittajien paljous tuo ostajalle joustavuutta, mutta suuren toimittajakannan on todettu 

olevan huono valinta tehokkuuden kannalta (Cousins, 1999). Pienemmän toimittajakannan 

hyötyjä ovat parempi laatu, vastakkainasettelu, matalampi epävarmuus, parempi 

kommunikointi ja informaation jakaminen (Ogden, 2006).  

2.4 TOIMITTAJASUHDETYYPIT 

Yrityksen ydinliiketoimintaa tukevien toimintojen ulkoistamisen myötä yrityksille on tullut 

tarve ulkoisten resurssien johtamiseen yli omien organisaatiorajojen. Sopivan toimittajan 

löytäminen voi olla hyvin haasteellista, sillä kuka tahansa toimittaja ei ole aina sopiva 

tyydyttämään yrityksen tarpeita, jotta toimittajasuhteella haettu hyöty toteutuisi sille 

asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oikeanlainen kumppani auttaa toteuttamaan yrityksen 

strategiaa parhaalla mahdollisella tavalla ja näin yhteistyö saavuttaa suhteelle asetetut 

päämäärät. Seuraavaksi määritellään erilaiset toimittajasuhdetyypit, joita yritys voi hyödyntää 

hankintojen suhteen.  

2.4.1 TOIMITTAJIEN VASTAKKAINASETTELU 

Toimittajien vastakkainasettelun hyödyntäminen on yksinkertaisin kaupankäynnin 

muodostama suhde ostajan ja myyjän välillä. Ostotapahtumat voivat olla yksittäisiä ostoja, 

hankkeita tai hyvin lyhyen ajan mittaisia sopimuksia, jotka eivät yleisesti sido mihinkään 

jatkuvaan kansakäymiseen yksittäisten transaktioiden jälkeen. Näiden suhteiden 

muodostumiseen vaikuttaa vahvasti hankittavan tuotteen tai palvelun hinta. Ostaja on usein 

asemassa, jossa se voi hyödyntää markkinoiden tarjontaa, eli mahdollisten toimittajien 

paljoutta ja asettaa heidän tarjoukset vastakkain. Tarjonnan suuri määrä antaa ostajalle 

neuvotteluvoimaa suhteessa myyjään, jonka avulla hintaa pyritään saamaan mahdollisimman 

alhaiseksi tuotteelle, joka vastaa ostajan asettamia vaatimuksia. Ford (1990) on todennut, että 
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kilpailutus on paras tapa sopivan toimittajan valitsemiseksi yrityksen tiedostaessa omat 

tarpeensa ja sopivia toimittajia on useita.  

Yllä kuvattua mallia voidaan soveltaa yrityksen koosta riippuen useiden tuotteiden ja 

palveluiden hankintaan. Tällöin puhutaan hankintastrategista, jossa sama tai samankaltainen 

tuote tai palvelu ostetaan useammalta toimittajalta samaan aikaan. Tämä monista lähteistä 

muodostuva hankintamalli antaa lisää hyötyjä ostajalle, kuten vastakkainasettelun 

hyödyntäminen vielä suhteiden muodostamisen jälkeen. Parhaimmillaan kilpailevat 

toimittajat pyrkivät parantamaan tuotteensa laatua suhteessa kilpailevaan toimittajaan tai 

tarjoavat alhaisempaa kauppahintaa. Tämä johtuu toimittajien halusta saavuttaa jatkuva 

suhde ostajan kanssa tai sen säilyttäminen. Nämä vastakkainasetteluun perustuvat suhteet 

eivät kuitenkaan ole johdonmukaisia tilanteessa, jossa yrityksellä on pitkänaikavälin 

yritystason strategisia suunnitelmia (Watts et al. 1992).  

2.4.2 SUOSITTU TOIMITTAJA 

Yritykset pyrkivät parempaan toimittajien hallittavuuteen, jonka vuoksi ostaja keskittyy vain 

muutamaan toimittajaan. Näin tehdessään yritykset suosivat toimittajia jotka hoitavat 

suhdetta ja tuottavat ostajalle lisäarvoa (Dorsch, Swanson & Kelley, 1998). Yrityksen 

havaitessa toimittajan suoriutuvan muita paremmin tätä suositaan tuotteita tai palveluita 

hankittaessa. Nämä hankinnat ovat luonteeltaan yrityksen omaa osaamista täydentäviä 

tuotteita tai palveluita, jotka ovat merkitykseltään keskitasoa yrityksen toiminnalle, mutta 

eivät välttämättä strategisesti merkittäviä (Cox, 1996, s. 64). Nämä toiminnot voisi suorittaa 

myös yrityksessä sisäisesti, mutta ne ulkoistetaan, jotta ne eivät sido yrityksen omia 

resursseja. Tarkoituksena on, että toimintoihin erikoistunut ulkopuolinen toimija kykenee 

suorittamaan ne taloudellisemmin ja tehokkaammin. Parantaakseen asemaansa markkinoilla 

yritykset ovat alkaneet suorittaa ohjelmia joilla pyritän löytämään sopivin toimittaja. (Davis, 

1989; Emshwiller, 1991; Henricks, 1994). Näiden avulla yritykset vähentävät toimittajiensa 

määrää ja kehittävät pitkäaikaisia suhteita jäljelle jääneiden kanssa. Oletuksena on, että ostaja 

voi siirtyä toimittajasta toiseen. 

Yrityksellä voi olla useampi toimittaja samalle tuotteelle tai palvelulle. Toimittajien määrän 

kasvaessa ostaja voi huomata eroja toimittajien kesken (Cole, 1979). Dorschin, Swansonin ja 
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Kelleyn (1998) mukaan ostajat kokevat toimittajasuhteet eritasoisiksi ja luokittelevat niitä. 

Ostajan keskittyessä valittuihin toimittajiin sen on kyettävä arvioimaan ja tunnistamaan 

tärkeimmät erot toimittajien kesken. Dorschin, Swansonin ja Kelleyn mukaan luottamus, 

asiakasorientoituneisuus, eettinen profiili ja taipumus opportunismisuuteen ovat merkittäviä 

tekijöitä joiden mukaan ostaja luokittelee toimittajia. Heidän mukaansa laadun jatkuvuus 

vaikuttaa toimittajan suosioon ostajan silmissä. Suosimiseen vaikuttaa myös ostajan 

tyytyväisyys toimittajaan. (Dorsch, Swanson & Kelley, 1998) 

Suhdemarkkinoinnin olennainen osa on asiakkuuden luominen ja sen säilyttäminen, johon 

vaikuttaa asiakkaan tyytyväisyys valinnastaan ja kokemus saadusta arvosta, sekä arvostaan 

toimittajalle (Berry & Parasuraman 1991). Moni toimittaja epäonnistuu suhteen hoitamisessa, 

joka johtuu siitä, että he eivät tunnista tarvetta suhteen hoitamiselle (Dwyer, Schurr, & Oh 

1987). Vaihdantaa suorittavien kumppaneiden on havaittu olevan sitoutuneempia yhteiseen 

toimintaan, kun osapuolet osoittavat suurempaa panostusta suhteen hoitamiseen ja 

kehittämiseen (Anderson & Weitz 1992; Gundlach et al., 1995).  

2.4.3 YKSI TOIMITTAJA 

Yritysten pyrkiessä kohti yhteistyömäisempää suhdetta toimittajien kanssa, ne ovat 

vähentäneet toimittajien määrää ja panostaneet jäljelle jääneisiin suhteisiin (Adkins & Diller, 

1983; Beck & Long, 1985; Dwyer, Schurr, & Oh, 1987; Newman, 1988, 1989; Rubin & Carter, 

1990). Näitä suhteita johdetaan tiiviimmin ja toimittajaa kohdellaan jopa tietynlaisena 

liittolaisena. Olosuhteiden mahdollistaessa toimittajien määrää on leikattu jopa niin paljon, 

että jäljelle on jäänyt vain yksi ainoa toimittaja (Foster, 1992; Gordon, 1991; Foster & Barks, 

1991).  

Yhden toimittajan valinta antaa enemmän merkitystä valintaprosessin onnistumiselle. Valinta 

voi olla yksinkertaisempaa yrityksen halutessa tehdä yhteistyötä yrityksen kanssa, joka on jo 

entuudestaan ollut edellä mainittu suosittu toimittaja, ja kykenee korvaamaan muut 

toimittajat. Siirryttäessä yhden toimittajan malliin, yritys saattaa menettää 

vastakkainasetteluvoiman neuvotteluissa, jota se voi hyödyntää, kun mahdollisia toimittajia 

on useampia. Yhden toimittajan suhteita muodostetaan, kun toimittaja nähdään hintaa 

tärkeämpänä. Tämän mallin lisätessä riippuvuutta toimittajasta, on ostajan oltava varma, että 
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se ei tuota ongelmia. Tuotteen on myös oltava luotettava. Tässä mallissa annetaan enemmän 

arvoa kokonaiskustannuksille, eikä sille kuka tarjoaa halvimmalla. Yhden toimittajan 

tilanteessa ostajan neuvotteluasema voi heikentyä varsinkin, kun toimittaja on markkinoiden 

ainoa tuotetta tai palvelua tarjoava. Yhden toimittajan malliin ei välttämättä aina haluta, 

mutta siihen voidaan joutua, kun markkinoilla on vain yksi mahdollinen toimittaja. 

2.4.4 STRATEGINEN ALLIANSSI 

Strateginen allianssi on ollut käytössä jo 1900 luvun alusta (Harrigan, 1986). Muodostaakseen 

strategisen allianssin yritys tarvitsee vähintään yhden kumppanin. Yoshino ja Rangan (1995) 

ovat määritelleet, että 1) liittolaisten tulee olla itsenäisiä oikeushenkilöitä liittouman 

muodostamisen jälkeenkin, 2) he jakavat hyödyt ja hallinnollisen valvonnan yhteisten 

toimintojen osalta, sekä 3) antavat oman panostuksensa koko yhteistyön ajan yhdellä tai 

useammalla osa-alueella. Allianssien luonteeseen kuuluu molempien osapuolien hyötyminen 

suhteesta. Allianssit myös helpottavat pääsyä markkinoille, joille olisi muuten vaikea päästä.  

Allianssien avulla ei niinkään haeta kyvykkyyksiä itse yritykselle, vaan yritysten välisellä 

yhteistyöllä pyritään saamaan pääsy muiden yritysten kyvykkyyksiin, joita hyödynnetään 

omiin tarpeisiin (Grant & Baden-Fuller, 1995; Nakamura, Shaver, & Yeung, 1996). Yritykset 

ovat siirtyneet tutkimustyöstä ja tuotteen kehitystoiminnasta kohti kustannussäästöjä ja 

riskien jakamiseen osapuolten kesken (Mowery, 1988). Syitä strategisen liittouman 

muodostamiseen ovat kustannussäästöjen, tehokkuuden ja/tai kilpailuedun saavuttaminen. 

Allianssisuhteet ovat yleistyneet lisääntyneiden ulkoistamisten myötä. Nämä yhteistyösuhteet 

liittyvät yrityksen täydentäviin toimintoihin, jotka kuitenkin ovat tärkeitä yrityksen 

menestyksen kannalta. Tämä suhde voidaan nähdä pitkälle vietynä yhden toimittajan 

hankintastrategiana.  

Useat tutkimukset ovat todenneet yritysten hakevan teknologisia kyvykkyyksiä allianssien 

avulla. Suurimpana syynä yhteistyölle pidetäänkin pääsyä hyödyntämään toiselta osapuolelta 

saatavaa ja itselle uutta teknistä osaamista ja teknologisia kyvykkyyksiä. (Mariti & Smiley, 

1983; Hamel, 1991; Powell & Brantley, 1992; Mody, 1993; Khanna, 1996). Allianssit voivat 

myös keskittyä ostajan ja toimittajan väliseen yhteistyöhön, jolla pyritään kehittämään uusia 
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tuotteita sekä koordinoimaan ja muodostamaan teknisisä standardeja ja linjavetoja (Grindley, 

1995). 

2.4.5 HANKINTAVERKOSTO  

Kilpailu on keskittynyt nykyään yhä enemmän verkostojen välille, kuin yksittäisten yritysten 

välille. Verkostot koostuvat useista yksittäisistä yrityksistä, jotka tekevät yhteistyötä. Nämä 

yksittäiset suhteet muodostavat kumppanuuksia verkoston jokaisella tasolla pitkin 

hankintaketjua, mutta ne eivät perustu vertikaaliseen integraatioon (Hines, 1994). 

Kahdenkeskeiset suhteet yritysten välillä muodostavat verkoston perustan ja ovat tämän 

vuoksi oleellinen osa verkostojen toimivuutta. Yritykset ja verkostot keskittyvät yhä enemmän 

asiakaslähtöisyyteen, jonka vuoksi arvonluonti asiakkaalle on noussut tärkeäksi tekijäksi. Näitä 

yritysten rakentamia verkostoja kutsutaan arvoverkoiksi (Jarillo 1998, Parolini 1999, Bovet & 

Martha 2000, Möller et al. 2005). Verkoston yritykset ovat todenneet sen nostavan yrityksen 

vaikuttavuutta parantamalla arvolupausta ja tehokkuutta poistamalla toiminnan heikkouksia 

(see, e.g. Zokaei & Simons 2006, Zokaei & Hines 2007).  
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3 KUMPPANUUS 

Edellinen luku käsitteli strategisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kumppanuuden 

muodostumiseen ostajan ja toimittajan välille. Seuraavaksi käydään läpi mitä kumppanuudella 

tarkoitetaan ja miten se määritellään. Tämän jälkeen käsitellään kumppanuuden hyötyjä sekä 

kumppanuuden onnistumisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä. 

Kumppanuuden tarkka ja tyhjentävä määrittäminen tuntuu haastavalta, sillä jokainen ostajan 

ja toimittajan välinen suhde on yksilöllinen. Kahden toimijan välinen yhteistoiminta voi olla 

yhteistä tutkimus- ja kehitystyötä, yhteistuotantoa, yhteistä markkinointia, 

toimittajakumppanuutta, jakeluyhteistyötä tai lisenssivalmistusta (Das & Teng, 2000, 43). 

Kumppanuus voi siis perustua monenlaiselle yhteistyölle ja esiintyä eri muodoissa. Ellram 

(1995) määrittelee kumppanuuden jatkuvaksi suhteeksi kahden organisaation välillä, joka 

pitää sisällään sitoutumisen pitkälle aikavälille, sekä suhteen tuomien riskien ja saavutusten 

jakamisen. Kumppanuus voidaan ajatella yhteisesti sovittuna pitkäaikaisena suhteena 

osapuolten välillä, jossa he käyttävät toisen omistamia resursseja omien tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Resursseilla tarkoitetaan tietotaidon, palvelun, tuotteen tai pääoman 

vaihdantaa osapuolten välillä. Steelen ja Courtin (1996, s. 154) mukaan kumppanuus perustuu 

ostajan ja toimittajan väliseen pitkäaikaiseen suhteeseen, joka sisältää luottamuksen, sekä 

selkeästi ja yhteisesti asetetut päämäärät. Olennaista on myös riskien ja palkkioiden 

jakaminen osapuolten kesken, sekä yhteiset tavoitteet maailman luokan kyvykkyyksistä ja 

kilpailukyvystä. Näiden lisäksi kumppanuudella haetaan tehottomuuden poistamista, 

innovoinnin kiihdyttämistä ja markkinoiden laajentamista. 

Thorelli (1986) ja Williamson (1985) jakavat liiketoimintasuhteet markkinaehtoisiin ja 

omistuspohjaisiin, eli hierarkkisiin suhteisiin. Raja näiden kahden välillä vaikuttaa jyrkältä, 

mikä tekee suhteen määrittelemisestä vaikeaa varsinkin silloin, kun toiminta muistuttaa 

enemmän näiden välimuotoa. Yhteistyösuhteet nähdäänkin sijoittuvan juuri markkinoiden ja 

hierarkioiden väliin. Tätä väliin jäävää suhdetta voidaan kuvata yhteistyöverkostoksi. (Thorelli, 

1986; Möller et al., 2004) Verkostoitumisen olennainen piirre on, ettei se ole täydellisesti 

markkinaehtoista eikä hierarkkisesti ohjattua. Verkostoituminen perustuu osapuolten 

väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Verkoston luonne voi vaihdella riippuen siitä 
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ollaanko lähempänä markkinaehtoista vai hierakista liiketoimintamallia. Verkostopohjaisen 

suhteen olennaisuus on kahdenväliset yrityssuhteet (Möller et al., 2004). Whipple ja Frankel 

(2000) määrittelevät yhteistyön pitkäaikaisena suhteena, jossa molemmat osapuolet toimivat 

yhdessä muokatakseen liiketoimintojaan, jotta he voivat parantaa yhteistä suorituskykyä. 

Tämän perusteella voi ajatella, yhteistyön ja kumppanuuden tarkoittavan samaa asiaa. 

Yhteistyön voi kuitenkin ajatella tarkoittavan vain kumppanuutta, jossa osapuolien välinen 

rajapinta on hyvin ohut. Mohr ja Speakman (1994) näkevät kumppanuuden strategisena 

suhteena kahden itsenäisen yrityksen välillä, jonka avulla haetaan yhteistä hyötyä sekä 

tiedostetaan korkea riippuvuus toisesta. Kumppanuus voidaan nähdä kahden yrityksen 

välisenä suhteena, jonka avulla osapuolet pyrkivät saavuttavaan omat strategiset tavoitteet, 

sekä taloudellista hyötyä.  

Kuten mainittu, kumppanuus on vaikea määritellä ja asettaa tiettyihin raameihin. Ståhle ja 

Laento (2000) ovatkin jakaneet kumppanuuden kolmeen tasoon, jotka ovat operatiivinen, 

taktinen ja strateginen. Tässä näkyy siirtyminen yksinkertaisesta osto-myynti suhteesta kohti 

strategista ja läheistä suhdetta, joka tuottaa suurta lisäarvoa. Tämä osoittaa kumppanuuden 

laajan merkityksen, ja että se voi tapahtua eri toiminnan tasoissa. Seuraava taulukko esittää 

näiden eri kumppanuuksien ominaisuuksia. 

 Operatiivinen 
kumppanuus 

Taktinen  
kumppanuus 

Strateginen  
kumppanuus 

Tavoite Kustannusten 
alentaminen 
keskittymällä omaan 
ydinbisnekseen 

Yhdistää prosesseja ja 
oppia tehokkaampia 
toimintatapoja 

Tuottaa merkittävää 
strategista etua, kuten 
tuoteinnovaatiota ja/tai 
bisnesinnovaatiota 

Tietopääoma Määritelty tuote tai 
palvelu 

Ilmenee osaamisena, 
toimintaprosesseina ja –
kulttuurina 

Vaatii ydinosaamisen tai 
aineettoman varallisuuden 
paljastamista/luovuttamista 

Lisäarvo Taloudellinen Toiminnan tehostaminen 
ja uuden oppiminen 

Mahdollisuus nostaa bisnes 
kokonaan uudelle tasolle 

Luottamuksen 
perusta 

Sopimus Dialogi ja yhteistyö Yhteinen aallonpituus 
yhteyden, innovatiivisuuden 
ja luottamuksen suhteen 

Taulukko 1. Kumppanuuksien ominaisuudet. (Ståhle & Laento, 2000, s. 103) 

Kumppanuus tuottaa mahdollisuuksia parantaa yrityksen suorituskykyä, mutta sen 

rakentaminen tuottaa haasteita, sillä kumppanuutta on vaikea johtaa (Park & Ungson, 2001; 
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Ireland et al., 2002). Kumppanuuden toteutumiselle on tärkeää sen molemmin puolinen 

ymmärtäminen. Tämä korostuu varsinkin tilanteessa, jossa kumppanuuden muodostaminen 

on enemmän toisen osapuolen vetovastuulla. Osapuolten täytyy ymmärtää ja tietää mitä 

kumppanuudella tarkoitetaan ja mitä sillä haetaan. Voi syntyä tilanne jossa toinen osapuoli ei 

ymmärrä kumppanuutta niin kuin on tarkoitettu, mutta uskoo toimivansa sen mukaan. Vaikka 

toisella on enemmän valtaa suhteessa, on silti tehokkaampaa, kun toista osataan auttaa 

ymmärtämään kumppanuuden tarkoitus, tällöin vältytään myöhemmiltä ongelmilta.  

Haasteita kumppanuuden johtamiseen tuo erot yritysten tavoitteissa ja rakenteissa, etäisyys, 

hierarkian hyödyntäminen yritysten välisissä toimissa, sekä suhteen dynaaminen luonne (Ford 

& Havila, 2003; Sabherwal, 2003). Kumppanuuksien ongelmat liittyvät usein hankaluuteen 

luoda yhteistyötä usean yksilön välille, sekä yksiköiden tai yritysten välille, joilla on vain 

osittain yhteneväiset tavoitteet. Ongelmalliseksi nähdään vaikeudet luoda olosuhteet, jotka 

motivoivat kumppaneita saavuttamaan halutut tai määritellyt tavoitteet, sekä keskenään 

riippuvaisten tehtävien koordinointi kumppaneiden välillä. (Dekker, 2004) 

Tutkiessaan alliansseja Eisenhardtin ja Schoonhoven (1996, 136-138) ovat todenneet 

suhteiden muodostuvan todennäköisemmin yksilöiden välille, jotka edustavat allianssin 

osapuolia. Tämän voi olettaa toteutuvan myös kumppanuuden osalta, koska allianssi ja 

kumppanuus ovat hyvin samankaltaisia yhteistyön muotoja. Inkpen (2008) on kuitenkin 

todennut kumppanuuden tuottaman yksilötason oppimisen olevan riittämätöntä 

yrityksenlaajuisen oppimisen kannalta. Tämän vuoksi yritysten tulee tarjota työkalut ja tiedon 

siirtomekanismit, joilla yksilöiden tieto voidaan hyödyntää yrityksenlaajuisesti. Seuraava 

alakappale tutkii kumppanuuden motiiveja, jonka jälkeen käydään läpi kumppanuuden 

menestymiseen vaikuttavia tekijöitä. 

3.1 KUMPPANUUDEN MOTIIVIT 

Kumppanuus perustuu yritysten tarpeille, jotka voidaan tyydyttää tekemällä yhteistyötä 

toisen yrityksen kanssa. Doz ja Hamel (1998, 4-5, 221-223) puhuvat kolmesta motiivista 

alliansseille, joista voidaan käyttää myös termiä kumppanuus. Ensimmäinen motiivi liittyy 

markkina-asemien, hankintaetujen tai muiden resurssien saavuttamiseen yhteistyöllä toisen 
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yrityksen kanssa, joka voi olla myös kilpailija. Toinen motiivi osaamisen ja kyvykkyyksien 

hankkimiseen yhteistyöllä, joka mahdollistaa uudenlaista liiketoimintaa. Kolmas motiivi liittyy 

oman toiminnan kehittämiseen yhteisen oppimisen avulla. Bailyn ja Farmerin (1982, s. 151) 

mukaan yrityksen keskittäessä ostoksensa yhdelle toimittajalle tuottaa hyötyjä kuten:  

1) Toimittajan tulisi tarjota alhaisempaa hintaa ostojen keskittämisen vuoksi. 

2) Henkilökohtaisten suhteiden helpompi muodostaminen, joka luo tehokkaampaa 

kommunikointia. 

3) Ostajan hallinnolliset työt vähenevät. 

4) Läheisempi suhde ja kohtuullinen hallinto-oikeus mahdollistavat molemminpuolisen 

kustannusten alenemisen. 

5) Voidaan toteuttaa ostajakohtaista tutkimusta. 

6) Pitkän ajanjakson työkalujen hyödyntäminen. 

7) Kuljetuskustannukset alenevat. 

8) Laadunvalvonta helpottuu, kun on vain yksi kohde. 

9) Aikataulutus helpottuu. 

Mitsuhashin (2002, 109) mukaan yhteistyö mahdollistaa useita hyötyjä sen osapuolille, jotka 

ovat jaettu viiteen osaan: 1) pääsy yrityksen ulkopuoliseen teknologiaan, sekä osaamiseen ja 

tietopääomaan, 2) resurssien yhdistämisen tuomat taloudelliset hyödyt, 3) riskien jakaminen 

kalliiden investointien osalta, 4) riippuvuuden hallinta, ja 5) osapuolten välisen informaation 

jakaminen. Ellram (1995) on tutkinut mitkä tekijät motivoivat yrityksiä muodostamaan läheisiä 

suhteita yrityksen ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Hänen tutkimuksessa ilmeni, että ostajan 

puolelta kolme tärkeintä syytä yhteistyöhön ovat tavoitteet kustannussäästöihin tai 

alhaisempaan hintaan, turvata luotettava tuotteen tai palvelun saatavuus, ja vaikuttaa 

toimittajan tuottamaan laatuun. Kolme tärkeintä syytä kumppanuudelle ovat siis hinta, 

saatavuus ja laatu. Muita syitä ovat halu päästä käsiksi toimittajan teknologiaan, vaikuttaa 

toimitusaikatauluihin, vähentää sisäisiä hankintatoimintoja ja kustannuksia liittyen 

tarjouspyyntöihin, tietopyyntöihin, sopimuksiin jne., tukea JIT (=juuri ajoissa) hankkeita, ja 

vähentää hallinnollisia toimintoja ja kuluja.  

Edellisistä motiiveista suurin ja kolme kahdeksasta suurimmasta motiivista liittyvät 

kustannuksiin ja kustannussäästöihin. Tämän perusteella transaktiokustannusteorian 

tarjoamat näkemykset vaikuttavat merkittävästi suhteiden muodostamiseen. Loput viisi 

motiivia liittyvät resurssien saannin varmistamiseen oikeanlaisena ja oikeaan aikaan. 
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Resurssiperusteisella näkemyksellä on myös vahva vaikutus suhteiden muodostumiselle. 

Ellram (1991) on myös esittänyt alihankinnan mahdollistamia hyötyjä, jotka voidaan jakaa 

hallinnollisiin, teknologisiin ja taloudellisiin hyötyihin. 

Hallinnolliset hyödyt 

Toimittajien pienempää määrää on helpompi hallita. Kasvava riippuvuus vähentää riskiä 

toimittajan menettämisestä, sekä lisää vakautta kasvavan luottamuksen myötä. Uusien 

toimittajien etsimisen tarve vähenee, kuten myös kilpailutusten. Yhdessä toimiminen 

mahdollistaa yhteisen suunnittelun ja informaation jakamisen, joka perustuu yhteiseen 

luottamukseen ja hyötyyn. Luottamus voi kasvattaa toimittajan keskittymistä ja 

asiakaspalvelua asioissa kuten läpimenoaikojen varmuus, etuoikeus niukkoina aikoina, 

nopeampi reagointi ongelmien sattuessa. Parempi yhteistyö toimittajan osalta, joka tukee 

yrityksen strategiaa. 

Teknologiset hyödyt 

Kumppanit voivat olla halukkaampia jakamaan tai antamaan pääsyn heidän teknologiaansa, 

sekä osallistumaan tuotteen suunnitteluun perustuen heidän tietämykseensä ja 

sitoutumiseen. Toimittajien tietämys ja osallistuminen tuotteen suunnittelussa voi 

mahdollisesti parantaa laatua, lyhentää uuden tuotteen vientiaikaa markkinoille, sekä 

nopeuttaa mahdollisia muutoksia. 

Taloudelliset hyödyt 

Yhteinen toiminta luo mahdollisuuden jakaa liiketoimintaan liittyvät riskit 

yhteisinvestoinneissa, yhteisessä tutkimus- ja kehitystyössä, jakaa rahoitukselliset riskit 

liittyen markkinoiden muutoksiin. Informaation jakaminen/ennustaminen voi vähentää 

inventaariotasoja. Pitkäaikainen sitoutuminen kumppanien välillä voi johtaa vakaampiin 

toimitushintoihin. 

Chan et al. (1997) ovat korostaneet hieman erilaisia kumppanuuden hyötyjä. Heidän mukaan 

kumppanuudella on mahdollista kehittää päätöksentekokykyä. Yrityksen on tiedostettava, 

että se ei tule menestymään pitkällä aikavälillä ilman laadukkaita päätöksiä. Tämän vuoksi 

henkilöllä, jolla on valtaa tehdä päätöksiä, tulee olla myös asiantuntemusta käsiteltävästä 
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asiasta, sekä kaikki tarpeellinen tieto laadukkaaseen päätöksentekoon. Päätöksentekijällä 

tulisi myös olla todellinen tieto hyödyistä ja kustannuksista. Päätöksenteko tulisi siis kuulua 

henkilölle, jolla on kyky tehdä oikeita päätöksiä. Henkilö jolla on päätösvaltaa, mutta ei 

osaamista tehdä laadukkaita päätöksi tulee kouluttaa lisää.  

3.2 KUMPPANUUDEN MENESTYSTEKIJÄT 

Menestyminen tarkoittaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Menestystekijöillä 

tarkoitetaan siis tekijöitä, joiden avulla tavoitteet saavutetaan. Yksi tekijä voi olla itse 

kumppanuus, mutta seuraavaksi tarkastellaan kumppanuuteen liittyviä menestystekijöitä. 

Kumppanuussuhteen menestystekijöiden tunnistaminen on tärkeää, jotta niitä voidaan 

arvioida ja kehittää. Tekijöiden tunnistamisesta hyötyy varsinkin, jos niissä on parannettavaa. 

Tunnistamisen jälkeen menestystekijöille voidaan asettaa tavoitteita ohjaamaan yrityksen 

toimintaa kohti parempaa ja kannattavampaa yhteistyötä. Organisaation kyetessä 

hallitsemaan suhteisiin vaikuttavat menestystekijät, sillä on suurempi mahdollisuus onnistua 

kumppanuudelle asetetuissa tavoitteissa. Tämä tukee yrityksen kumppanuussuhteita ja 

menestystä liiketoiminnassa.  

Kumppanuuden onnistumiseen liittyy yrityksen johdon kyky hallita kumppanuussuhteita. On 

todettu, että yhteistyön mahdollistamien hyötyjen saavuttaminen vaatii kumppanuuden 

tehokasta johtamista (Blumberg, 2001; Ireland et al., 2002). Cousins ja Spekman (2003) 

korostavat neljää tekijää suhteiden johtamisessa: 1) yrityksen strategian ymmärtäminen, 2) 

hankintojen ja yrityksen strategioiden yhtenäisyys, 3) yritysten välisten sekä organisaation 

sisäisten mittareiden yhtenäinen ja tarkoituksenmukainen käyttö, sekä 4) tarvittavat taidot 

suhteiden hoitamiseen. Cousins ja Spekman puhuvat opportunistisesta ja yhteistyöllisestä 

suhteen tyypistä, jotka kuvaavat ostajan ja toimittajan välisen suhteen luonnetta. Toisen 

osapuolen pyrkiessä vain hyödyntämään toista osapuolta omien tavoitteiden saavuttamiseksi 

ei palvele tavoitteita pitkällä aikavälillä. Ostajan pyrkiessä painamaan hinnat mahdollisimman 

alhaisiksi, tämä ei voi odottaa merkittäviä lisäarvoa tuottavia innovaatioita toimittajalta. 

Yhteistyö on suhteena sellainen, joka tarjoaa kestävää kustannusten alentamista oikein 

johdettuna. Tämän lisäksi sen on todettu tuottavan lisähyötyjä, kuten pääsyn käsiksi uusiin 

teknologioihin ja nopeamman markkinoille vientiajan. (Cousins & Spekman, 2003) 
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Ellramin (1995) mukaan kumppanuudessa molemmille osapuolille on tärkeää seuraavat neljä 

tekijää: 1) molempiin suuntiin toimiva tiedonjako, 2) ylemmän johdon tuki, 3) yhteiset 

tavoitteet, ja 4) aikainen kommunikointi toimittajille. Vastaavasti seuraavat neljä tekijää 

eroavat eniten ostajan ja toimittajan välillä: 1) useita suhteita, 2) meneillään olevat suhteet 

huipputason ostajiin ja toimittajiin, 3) henkilökohtaiset suhteet, ja 4) juuri ajoissa – hankkeet. 

Toimittajien on havaittu näkevän nämä neljä tekijää tärkeämpinä kuin ostaja. Ellram näkee 

erikoisena havainnon, että juuri ne kolme tekijää kaikista seitsemästätoista tekijästä, jotka 

puhuvat kumppanuudesta, ovat toimittajan mielestä tärkeämpiä, kuin ostajan mielestä. 

Kiinnostavimmaksi huomioksi Ellram toteaa eroavaisuuden juuri ajoissa- hankkeiden 

näkemyksessä. Toimittajat näkevät sen viidenneksi tärkeimpänä, kun taas ostajat vasta 

viimeisenä, eli sijalla 17. Taulukossa 1 on esitetty kaikki tekijät tutkimuksesta, mutta Ellram 

mukaan taulukossa lihavoidut tekijät ovat tärkeimmät tekijät onnistuneelle yhteistyölle.  

Taulukko 2. Kumppanuuden perustamisen ja hoitamisen onnistumiseen liittyvien tekijöiden 

arvojärjestys. (Ellram, 1995) 

Tekijä Sijoitus 
ostajien 
mukaan 

Sijoitus 
toimittajien 
mukaan 

Molempiin suuntiin toimiva tiedonjako 1 2 

Ylemmän johdon tuki 2 1 

Yhteiset tavoitteet 3 6 

Aikainen kommunikointi toimittajille työselitysten ja uusien tuotteiden 
osalta 

4 11 

Toimittaja tuottaa selkeää arvoa 5 5* 

Joustavuus sopimisessa 6 10 

Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen hankkeet 7 5* 

Henkilökunnan kouluttaminen kumppanuutta varten  8 15 

Toimittajavierailut 9 12 

Monia ostajan ja toimittajan välisiä yhteydenpitokanavia 10 8 

Menestysesimerkkien jakaminen toiselle osapuolelle 11 16 

Jatkuvaa suhteiden hoitoa ostajan ja toimittajan ylemmän tason johtajien 
välillä  

12 7 

Palkkiot/tunnustukset edistymiselle 13 13 

Henkilökohtaiset suhteet 14 9 

Yhteensopivat yrityskulttuurit 15 15 

Työryhmän perustaminen 16 17 

Juuri oikeaan aikaan – hankkeet 17 5* 
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(*Toimittajien arvoissa toistuu kolmesti numero viisi ja puuttuu numero kolme ja neljä. Tämä johtuu 

kolmen tekijän saamasta samasta arvosta.) 

Tärkeä tekijä onnistuneen suhteen johtamiselle on toisen osapuolen tunteminen. Speakmanin 

(1985) mukaan onnistuneessa ostajan ja toimittajan välisessä suhteessa on avainasemassa 

toisen vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen. Tämän lisäksi hän näkee myös tehokkaan 

johtamisen tärkeänä. Johdolla on tärkeä rooli suorittaa laadukkaita arvioita mahdollisista 

toimittajista jo silloin, kun toimittajia vasta arvioidaan ja valitaan. Toimittajan kunnollinen 

tuntemus vaatii tarkkoja tutkimuksia. Purdyn (1994) mukaan mahdollisten toimittajien 

arviointiprosessin aikana osa ostajista tutkii vain pienen osan toimittajan liiketoiminnan ja 

tuotannon ongelmista. Tämä voi aiheuttaa tilanteen, jossa toimittajan saama hyvä arvio ei 

vastaa todellista suorituskykyä. Mohrin ja Speakmanin (1994) sekä Kanterin (1994) mukaan 

kumppanuuden onnistumisen kannalta luottamus, sitoutuminen ja kommunikointi ovat 

myönteisesti vaikuttavia tekijöitä.  

Kaikki ostaja-toimittajasuhteet eivät sisällä samoja menestystekijöitä, johtuen niiden 

erilaisesta luonteesta tai tarkoituksesta. Ståhle ja Laento (2000) ovat määritelleet kymmenen 

kriteeriä eriluonteisten kumppanuuksien onnistumiselle, jotka esitetään seuraavassa 

taulukossa. Taulukosta näkee siirtymisen kustannustehokkaasta ja tarkkaroolisesta 

kumppanuudesta kohti mittaavaa ja yhteistoiminnallisempaa suhdetta ja lopuksi synergiseen 

suhteeseen, jolla on potentiaalia tuottaa suurta lisäarvoa.  
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Taulukko 3. Kumppanuuden luonteet. (Ståhle & Laento, 2000, s. 85, 91, 100) 

 
Operatiivinen  
 

Taktinen 
 

Strateginen 
 

1 Tiukka kustannustietoisuus Prosessien päällekkäisyyksien 
poistot 

Yrityksen sisäinen 
partneristrategia 

2 Taito tunnistaa hyvä 
alihankkija tai kumppani 

Kumppanuuden kehyksen 
määrittelyt (visio, intressit, 
strategiset tavoitteet, roolit) 

Pelikentän tunteminen 

3 Tarkka etukäteistieto ja – 
arviointi kumppanin 
tuotteesta tai palvelusta 

Omien oppimistavoitteiden 
määrittely 

Kumppanusten yhteinen visio, 
arvot ja toimintaperiaatteet 

4 Faktoihin perustuva selkeys 
neuvottelutilanteissa 

Luottamuksen tietoinen 
rakentaminen 

Tietopääoman hallinta ja 
suojaus 

5 Roolien tarkka määrittely Keskusteleva, avoin ilmapiiri Tehokas riskien analysointi 

6 Selkeä sopimus Informaation 
hallintajärjestelmä 

Yrityksen sisäinen 
tietämyksen hallinta 

7 Toimiva palautejärjestelmä: 
laatu ja – kustannusseuranta 

Tietopääoman integrointi Vallan delegointi roolien 
kautta  

8 Tiedonkulun käytäntö 
kumppanien välillä 

Toimiva mittaristo Vahva johtajuus-kulttuuri 

9 Mahdollisimman kattava 
systematisointi 

Opitun kytkeminen 
käytäntöön omassa 
yrityksessä (siirrettävyys) 

Yhteinen aallonpituus 

10 Kumppanin 
kilpailukykyisyyden seuranta 
suhteessa kenttään 

Kumppanuuden jatkuva, 
yhdessä tapahtuva arviointi 

Joustavat 
organisaatiorakenteet, 
alhainen byrokratia 

Kumppanuus määritellään avoimena ja luottamuksellisena suhteena, mutta se ei poista 

sopimusta osapuolten väliltä. Sopimuksen merkitys hankinnan onnistumiselle on syytä nähdä 

tärkeänä, sillä se on keino määrittää, miten tietty projekti organisoidaan. Levitt ja March 

(1995) puhuvat kuinka ongelmallinen organisointi voidaan nähdä muutoksena konfliktisesta 

toimintatavasta kohti yhteistyöpohjaiseen toimintatapaan. Sopimus organisoi läpi vaihdannan 

ja muun kanssakäymisen strategisten osapuolten välillä. He näkevät, että konfliktisessa 

systeemissä yksilöillä on toisistaan eroavia tavoitteita, jotka eivät ole yhteisesti sisäistettyjä. 

Yhteistyöpohjaisessa toiminnassa yksilöt toimivat rationaalisesti yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Konflikteja voi syntyä rajoittuneen rationaalisuuden tai opportunismin 

vuoksi, joita pyritään ehkäisemää sopimuksilla. Tämän vuoksi sopimus nähdään yhtenä 

menestystekijänä.  
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Tähän mennessä on tarkasteltu tekijöitä, jotka vaikuttavat suhteen onnistumiseen. 

Menestystekijöiden selvittämisen lisäksi on hyvä tarkastella tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa 

kumppanuuden epäonnistumiseen. Yrityksen tiedostaessa mahdolliset kumppanuuden 

sudenkuopat, sillä on mahdollisuus reagoida ja välttää epäonnistumiset. Kuten johdannossa 

on mainittu, kumppanuuksista suurin osa ei saavuta niille asetettuja tavoitteita ja ne päättyvät 

(Harrigan, 1988; Levine & Bryne, 1986), ja moni kumppanuus epäonnistuu tai on lopetettu 

tarkoitettua aiemmin. Kumppanuuksista noin joka toisen on todettu epäonnistuvan (Weiss, 

Anderson & Lasker, 2002). Tämä on saanut tutkijoita selvittämään tekijöitä, jotka vaikuttavat 

kumppanuuden onnistumiseen ja epäonnistumiseen.  

Ajan kuluessa toinen osapuolista voi muuttua tyytymättömäksi, jos yhteistyö ei toimi 

toivotusti. Toisinaan osapuolet voivat olla hyvin riippuvaisia toisistaan esimerkiksi yhteisen 

innovoinnin ja tuotekehityksen kautta. Toiset yritykset ovat sidottuna yhteistyöhön pelkästä 

välttämättömyydestä, joka voi johtua oligopolistisesta tai monopolisesta markkinatilanteesta. 

Edellä mainittuun ongelmaan yksi poispääsy voi olla uuden toimittajan kehittäminen, mutta 

tämä ei ole mahdollista, jos riippuvuus johtuu tekijöistä, jotka on vaikea kiertää esim. patentit. 

On myös mahdollista, että toimittaja ei edes pyri tai halua kehittävään yhteistyöhön. Ilman 

kunnollista johtamista suhde voi muuttua löyhäksi ja rennoksi, joka ei tuota siltä odotettua 

lisäarvoa. Hyvän kumppanin tulisi olla laadukas toimija, jolla on kykyä reagoida nopeasti ja 

jonka työsuoritteet ovat korkeaa laatua. Tämä ei liity pelkästään tekniseen vaan myös 

taloudelliseen puoleen. Tästä johtuen strategista kumppania tulisi vertailla ulkopuolisiin 

toimijoihin, jotka eivät täytä vain tyydyttävää tasoa. (Gelderman, 2002) 

Yksi kumppanuuden epäonnistumiseen vaikuttava tekijä on rajoittunut rationaalisuus. Siinä 

yksilö pyrkii kohti yhteisiä tavoitteita, mutta epäonnistuu johtuen ihmisluonnon heikkoudesta. 

Opportunistisessa toiminnassa yksilö pyrkii oman edun tuottamiseen muiden kustannuksella. 

Yrityksen näkökulmasta nämä eivät ole toivottuja tilanteita, ja välttääkseen ne, yrityksen tulisi 

kasvattaa informaation kulkua osapuolten kesken varmistaakseen riittävän tiedon määrän. 

(Turner & Simister, 2001). Tällä pyritään rationaaliseen toimintaan, sekä vähentämään 

petoksen mahdollisuutta opportunismisesta käytöksestä johtuen. 
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Ellramin (1995) mukaan heikko kommunikaatio nähdään molempien osapuolten kannalta 

merkittävimpänä syynä kumppanuuden epäonnistumiselle. Muita syitä ovat luottamuksen 

puute, heikko etupainotteinen suunnittelu sekä yhteisten tavoitteiden puutuminen. Tulosten 

perusteella toimittajat näkevät kumppanuuden strategisen suunnan ja yhteisten tavoitteiden 

olevan merkittävämpiä tekijöitä kumppanuuden epäonnistumiselle. Tämä voi johtua 

toimittajan oletuksesta, että ostaja ottaa johtavamman roolin kumppanuudessa. Ellramin 

mukaan seuraavassa taulukossa lihavoidut tekijät vaikuttavat eniten kumppanuuden 

epäonnistumiseen. 

Taulukko 4. Kumppanuuden perustamisen ja hoitamisen epäonnistumiseen liittyvien 

tekijöiden arvojärjestys. (Ellram, 1995) 

Tekijä Sijoitus 
ostajien 
mukaan 

Sijoitus 
toimittajien 
mukaan 

Heikko kommunikointi 1 1 

Oman organisaation ylimmän johdon heikko tuki kumppanuudelle 2 10 

Luottamuksen puute 3 4 

Toimittajan laatujohtamisen puute 4 18 

Heikko etukäteissuunnittelu 5 5 

Toimittajan heikko lisäarvon tuottaminen 6 13 

Kumppanuuden strategisen suunnan puuttuminen 7 3 

Yhteisten tavoitteiden puuttuminen 8 2 

Heikot mekanismit konfliktien ratkaisemiseksi 9 7 

Hyötyjen ja riskien jakamisen puuttuminen 10 6 

Sopimus ei tue kumppanuuden filosofiaa 11 9 

Kumppaniyrityksen ylimmän johdon heikko tuki  12 8 

Markkinoiden muutos 13 16 

Asiakkaalla liian laaja toimittajaverkosto hoidettavaksi tehokkaasti 14 15 

Yrityskulttuurien erot 15 17 

Ylimmän johdon erot 16 14 

Hankintojen keskitetyn koordinoinnin puute 17 12 

Asiakkaan hankintatoiminnan alhainen asema 18 11 

Etäisyyden tuomat esteet 19 19 

Kumppanuudelle on tärkeää tunnistaa suhteeseen vaikuttavat menestystekijät ja mahdolliset 

sudenkuopat. Näiden tekijöiden pelkkä tiedostaminen ei riitä kumppanuuden onnistumiseen. 

Kuten aiemmin on jo todettu, monet kumppanuudet epäonnistuvat tai loppuvat 

ennenaikaisesti. Yksi syy tälle on mahdollisesti heikko panostus kumppanuuksien hallintaan ja 
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johtamiseen. Kumppanuuden hoitaminen edellyttää selkää ohjeistusta kumppanuuden 

ylläpitämiseksi.  

Suhteiden johtamisen todettiin olevan tärkeä tekijä kumppanuuden onnistumisessa. 

Seuraavaksi käydään läpi tarkemmin kumppanuuden tärkeimpiä menestystekijöitä, jotka 

yrityksen johdon tulee hallita. Nämä tekijät käydään läpi tarkemmin, koska ne ovat tärkeimpiä 

kumppanuuden johtamisessa ja ne vaikuttavat merkittävästi kumppanuuden onnistumiseen. 

Ne ovat myös tekijöitä, joiden olemassa olemiseen ja toimivuuteen voidaan vaikuttaa. 

3.2.1 KOMMUNIKOINTI JA TIEDONJAKO 

Toimintojen ja prosessien jatkuvuuden ja toimivuuden varmistaminen vaatii johdonmukaista 

informaation vaihdantaa osapuolten välillä. Täydellistä informaation jakamista on vaikea 

toteuttaa, mutta mitä laadukkaammin se kyetään toteuttamaan, sitä paremmin toimintojen 

suorittamisessa voidaan onnistua. Suuri tiedon määrä ja sen jakaminen auttavat toimintojen 

kehittämisessä. Osapuolille on tärkeää kerätä omaan toimintaan liittyvää tietoa, jotta he 

voivat kehittyä. Tiedon jakamisella voidaan myös vähentää epävarmuutta osapuolten välillä. 

Kommunikointiin kuuluu tärkeänä osana osallistuminen, sekä tiedon jakaminen ja sen laatu. 

Kumppanuuteen kuuluu molempiin suuntiin toimiva vuorovaikutus. Toista tulee kuunnella 

sekä toisen puheeseen tai toimintaan tulee reagoida. Kommunikointi voi olla helposti vain 

toispuolista, jolloin toinen osapuoli antaa tietoa ja toinen vastaanottaa. Tämä on enemmän 

viestintää kuin kommunikointia. Informaation tulisi siis kulkea kaksisuuntaisella väylällä, eikä 

vain yksisuuntaisella. Ostajan ja toimittajan välillä pitää olla systeemi, joka mahdollistaa 

suoran yhteyden osapuolten välillä, ja jonka avulla voidaan lähettää sekä vastaanottaa tietoa 

ongelmista (Spear ja Bowen, 1999).  

Tiedon jakaminen on tärkeässä roolissa, kun halutaan oppia suhteen johtamisesta ja toisesta 

osapuolesta. Näillä on vaikutusta kumppanuuden onnistumiseen. Tämä oppiminen tapahtuu 

johtajien tiedon ilmaisemisella, koonnilla, sisäistämisellä ja jakamisella. Tiedon jakaminen lisää 

oppimista kumppanuuteen liittyvistä tekijöistä. Jotta oppimista tapahtuu, täytyy 

organisaation ja sen yksilöiden jakaa ja levittää tietoa. Hiljaisen tiedon ja kerätyn tiedon tulisi 

siirtyä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. (Singh, 2008). Toimiva kommunikaatio auttaa 
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ehkäisemään tuotanto- ja laatuongelmia sekä työntekijöiden välistä erimielisyyttä (Hancock ja 

Zayko, 1998). Organisaation taito johtaa yritysten välistä suhdetta on riippuvainen sen kyvystä 

jakaa tietämystä liittyen prosessien johtamiseen tai suorittamiseen, jotka ovat olennaisia 

toiminnan kannalta (Grant, 1996).   

Mohr ja Spekman (1994) jakavat kommunikoinnin kolmeen osaan, jotka ovat laatu, 

jakaminen, ja siihen osallistuminen. Heidän tutkimuksessa nämä tekijät ovat onnistuneen 

kumppanuuden tekijöitä. Kommunikoinnin ollessa laadukasta ja osallistuminen korkealla 

tasolla tuottajan antamaan tukeen ollaan tyytyväisempiä. Kommunikoinnin laadulla 

tarkoitetaan tiedonvaihdon oikea-aikaisuutta, riittävyyttä ja luotettavuutta (Huber ja Daft, 

1987; Stohl ja Redding, 1987). Erikoista tutkimuksen tuloksissa on, että kun informaation 

vaihtaminen kasvaa, niin tyytyväisyys tulokseen heikkenee. Tämä voi johtua odotusten 

kasvamisesta, kun toimintaan on panostettu aiempaa enemmän kommunikointia 

parantamalla. 

3.2.2 LUOTTAMUS 

Luottamus osoittaa osapuolten tyytyväisyyden yhteistyön hyödyllisyyteen ja uskoon 

toiminnan jatkuvuudesta (Thorelli, 1986, s.41). Luottamusta tarvitaan jo ennen kuin pyritään 

saavuttamaan läheinen suhde, sillä luottamuksen on nähty vaikuttavan suuresti haluun ryhtyä 

kumppanuuteen (Pruitt, 1981). Luottamus nähdään tärkeänä myös suhteen kehittämisessä. 

Luottamuksen muodostuminen ja kehittyminen alkavat jo ensimmäisistä kohtaamisista ja 

jatkuu läpi toimittajan valinnan, pätevyysvaatimusten, kehittämisen ja pitkäaikaisen 

sitoutumisen. Luottamuksella on myös suuri rooli monen muun tekijän kehittymisen kannalta. 

Luottamuksen kasvaessa ja syventyessä, tämä johtaa kommunikoinnin, yhteistyön ja 

koordinoinnin kasvuun yritysten välillä. (Bensaou & Venkatraman, 1995)  

Luottamuksen ansiosta kumppanuuden osapuolet voivat ajatella toisen osapuolen tekevän 

toimia, joilla on myönteisiä vaikutuksia toiseen osapuoleen, eikä toimi haitallisesti toista 

kohtaan. Luottamus auttaa yrityksiä ymmärtämään, että yhdessä he saavuttavat tuloksia, joita 

he eivät saavuttaisi, jos he toimisivat itsenäisesti. (Anderson ja Narus, 1990, s. 45). Se auttaa 

myös stressitilanteiden hallintaan, sekä mukautumaan erilaisiin tilanteisiin (Williamson, 
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1985). Korkean luottamuksen tason nähdään lisäksi laskevan transaktiokustannuksia, jotka 

liittyvät neuvotteluihin, päätöksentekoon ja seurantaan (Ring & Van de Ven, 1994, s.110).  

Zandin (1972) mukaan luottamuksen puute on vahingollista informaation vaihdannalle, sekä 

se heikentää yhteisten ongelmanratkaisun tehokkuutta. Luottamuksen puute johtuu yleensä 

varautumisesta toisen osapuolen rajoittuneeseen rationaalisuuteen ja opportunistiseen 

käyttäytymiseen. Yrityksen näkökulmasta nämä eivät ole toivottuja tilanteita ja välttääkseen 

ne Turner ja Simister (2001) näkevät, että yrityksen tulisi kasvattaa informaation kulkua 

osallisten kesken varmistaakseen riittävä tiedon määrän. Riittävän tiedon avulla toinen 

osapuoli voi toimia rationaalisemmin, sekä se vähentää opportunismisesta käytöksestä 

johtuvaa petosta. Näiden lisäksi osallisille tulee asettaa oikeudenmukaiset kannustimet, 

jolloin kaikki osapuolet jakavat samat tavoitteet. Opportunistista käytöstä varten yritykset 

tekevät sopimuksia. Luottamus vaikutta lisäksi informaation vaihtoon ja kommunikointiin, 

jotka ovat tärkeitä tekijöitä hallitulle ja tavoitteelliselle yhteistyölle (Mohr & Speakman, 1994; 

Hutt et al., 2000).  

Adler (2001, s.217-218) jakaa luottamuksen neljään ulottuvuuteen: 1) luottamuksen lähteet, 

2) luottamuksen mekanismit, 3) luottamuksen kohteet, ja 4) luottamuksen perusta. 

Luottamuksen ei tule rakentua vain toisen hyvään karsimaan ja vaikutelmaan 

luotettavuudesta, vaan tulee myös huomioida osaaminen. Gabarron (1987) mukaan 

luottamus muodostuu monista tekijöistä osapuolten välisessä suhteessa. Nämä tekijät hän 

luokittelee kahteen eri näkökulmaan; 1) henkilöön luonteeseen liittyväksi luottamukseksi ja 

2) pätevyyteen liittyväksi luottamukseksi. Henkilölähtöinen luottamus käsittää rehellisyyden, 

motiivien tunnistaminen, johdonmukaisen käyttäytymisen, avoimuuden ja tahdikkuuden. 

Pätevyyteen liittyvä luottamus puolestaan käsittää eritystaidot ja – tiedot, liiketoimintavainu 

ja sosiaaliset kyvyt. Whipplen ja Frankelin (2000) tutkimuksessa korostuu luottamus henkilön 

luonteeseen ja pätevyyteen liittyviin tekijöihin. Sekä ostajalla, että toimittajalla nähdään 

ilmenevän lieviä epäilyksiä toisen ilmaisemia strategisia tavoitteita kohtaan, jotka liittyvät 

kumppanuuteen. Luonteeseen liittyvien luottamuskohtien suhteen ostajilla on hieman 

vahvempi usko niiden toteutumiselle. Pätevyyteen liittyvässä luottamuksessa ongelmia 

nähdään toisen kyvyssä ratkaista ongelmia. Tämä epäluottamus on voimakkaampaa 

toimittajan puolella, eli heidän näkökulmasta he joutuvat ratkaisemaan ongelmat tai 
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kehittämään ratkaisuja. Toimittajilla nähdään myös olevan epäluottamusta ostajan 

liiketoimintavainuun ja maalaisjärkeen. Toimittajat vaikuttavat siis olevan hieman 

varautuneempia ostajien luottamuksellisuuden suhteen, kuin ostajat toimittajien suhteen. 

Kumppanuuteen liittyy epävarmuuksia, mutta on olennaista osata luottaa toiseen, sekä olla 

luotettava toista kohtaan. Kommunikoinnilla, luottamuksella, tyytyväisyydellä ja yhteistyöllä 

on jo ulkoistamisvaiheessa suuri vaikutus kumppanuuden onnistumiselle (Grover, Cheon, & 

Teng, 1996). 

Luottamukseen liittyy vahvasti uskottavuus, joka Dasin ja Tengin (1998 s.491, 494) mukaan 

pohjautuu luottamukselle ja kontrollille. Nämä liittyvät toisiinsa ja ovatkin toisiaan 

täydentäviä tekijöitä. Uskottavuus kuvastaa varmuustasoa toisen osapuolen toiminnan 

vaikutuksesta omaan toimintaan. Heidän mukaansa uskottavuutta lisäävät työkalut, jotka 

auttavat kontrolloinnissa. Nämä työkalut ovat: 1) tavoitteet ja mittarit, 2) rakenteiden 

määrittelyt, ja 3) kulttuurien sulauttaminen. Suhteisiin liittyy riskejä, mutta riskitaso pyritään 

pitämään aina sopivalla tasolla, joka voidaan toteuttaa luottamuksen ja valvonnan avulla. 

Riskien noustessa ja valvonnan pysyessä ennallaan täytyy luottamuksen tason nousta. 

Luottamuksen heiketessä tulee puolestaan nostaa kontrollin tasoa. Tämä kuvastaa 

luottamuksen suurta roolia yhteistyössä. (Das &Teng, 2001, 265-266) Riskien alentamiseksi ja 

ennustettavuuden kasvattamiseksi voidaan tehdä yksityiskohtainen sopimus. Luottamus ja 

sopimus nähdään lisäävän ennustettavuutta (Gulati, 1998, 303). 

3.2.3 SUHTEEN KEHITTÄMINEN 

Luodakseen menestyvän suhteen toimittajan kanssa tai säilyttääkseen sen sellaisena, suhde 

vaatii toimittajan koordinointia ja kehittämistä. Ostavan yrityksen tulisi tarkastella 

säännöllisesti toimittajasuhteen laatua. Mahdollisista liiketoiminnan tai ympäristön 

aiheuttamista muutoksista johtuen yritys voi joutua tekemään jonkin seuraavista 

toimenpiteistä: 1) yksinkertaistaminen ja toimittajan kehittäminen, 2) toimittajan 

kehittäminen, 3) strateginen kumppanuus. Ensimmäinen tarkoittaa tyytymättömyyttä 

hintakehitykseen sekä suoritukseen yhteisessä suunnittelussa. Toinen koskee vain 

tyytymättömyyttä hintakehitykseen. Kolmas puolestaan tarkoittaa, että kumppanuus on 

toimiva, se vastaa strategista kumppanuutta ja sitä tullaan ylläpitämään. (Gelderman, 2002) 
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Landeros (1995) on esittänyt neljä ulottuvuutta, jotka auttavat kehittämään ja huoltamaan 

suhdetta ostajan ja toimittajan välillä. Nämä neljä ulottuvuutta ovat: 1) ostajan odotukset, 2) 

myyjän havaintokyky, 3) yhteisymmärrys ja sitoutuminen, sekä 4) suorituskykyinen toiminta. 

Hänen mukaansa yhteistyön hoitamisessa on erityisen tärkeää osata ymmärtää ja johtaa 

suhteessa ilmeneviä konflikteja.  

Suhteen kehittämisellä pyritään muuttamaan tai vaikuttamaan toisen osapuolen toimintaa 

niin, että tästä syntyy hyötyä molemmille osapuolille. Kehittämiseen kuuluu osana yritysten 

välisten prosessien päällekkäisyyksien poistaminen, jotka nähdään resursseja hukkaavana 

toimintana. Toimintojen yhtenäistämistä voidaan käyttää mm. yhteisten laatustandardien, 

dokumentointisysteemin ja kommunikaation osalta (Hines, 1994, s. 7). Japanissa 

autovalmistajat toimivat läheisessä suhteessa toimittajien kanssa auttaakseen heitä 

kehittämään teknologiaansa ja johtamistaitojaan (Richardson, 1993). Eri kehittämisalueita 

ovat mm. investoinnit, tiedon jako ja yhteisten ongelmien ratkaiseminen. Ostajan antama 

panostus suhteelle voi osoittautua toimittajan haluna vastata paremmin ostajan tarpeisiin, 

esim. tuotteen suunnittelun tai kehittämisen osalta. Toimittaja on myös halukkaampi 

tuomaan lisäarvoa ostajalle. (Clark, 1989). 

Tällainen kehittämisen toimintamalli voidaan nähdä ostajan keinona käyttää 

vaikutusvaltaansa myönteiseen kehitykseen, sekä motivoimaan toimittajia yhteistyöhön. 

Toiminnan kehittäminen tulee tapahtua molempien osapuolten osalta ja vielä 

mahdollisimman kattavasti, eli eri toiminnan tasoilta. Yritysten yhtenäinen osallistuminen 

useammasta toimitusketjun tasosta tuotteen tai palvelun kehittämiseen suunnittelun, laadun 

ja/tai tehokkuuden osalta, on merkittävä keino kustannusten vähentämiseen. Tämä perustuu 

molempiin suuntiin toimivasta strategisen tiedonjakamisesta komponenttien ja tuotteiden 

osalta toimittajan ja ostajan välillä. Tällä haetaan jatkuvaa teknologista kehittämistä 

hyödyntäen aktiivisesti juuri ajallaan -mallia ja kokonaisvaltaista laatujohtamista jokaisella 

alihankinnan tasolla. (Norman, 1991) 

Ostajan ja toimittajan välisessä suhteessa ostajan suorittama hoivaava rooli nähdään tärkeänä 

tehtävänä. Toimittajan suoriuduttaessa heikosti omillaan, ostajan tulee tarjota mahdollisuus 

kehittyä heikoilla alueilla, kuten laadun varmistustekniikassa. Tämän tehdäkseen ostaja voi 
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tarjota esim. seminaareja laadun valvonnasta alihankkijan henkilöstölle ja johdolle. Ostaja voi 

myös tehdä vierailuja, joissa se sitouttaa toimittajan laadunvalvontaan, sekä tarjoaa tälle 

ohjeistusta. Kehittäminen ei ole nopea prosessi, vaan se vaatii useita vuosia, jotta suhde 

alihankkijan kanssa saadaan toimimaan sujuvasti. Tämän vuoksi ostaja-osapuolen tulee tehdä 

pitkäntähtäimen suunnitelma hoitaakseen alihankkija-suhdetta. Tämä luo olosuhteet, jotka 

mahdollistavat haettujen hyötyjen toteutumisen pitkällä aikavälillä. (Ishikawa, 1985) 

Ostajan on mahdollista kehittää suhdetta ja toimintaa toimittajan kanssa. Kehittäminen voi 

tapahtua välittämällä tietoa toimittajalle tai osallistumalla prosessien kehittämiseen. Tiedon 

välittämisessä pyritään siirtämään tietoa ostajan ylimmältä johdolta toimittajan operatiiviselle 

tasolle. Näin pyritään saamaan tieto virtaamaan asiakkaalta toimittajalle, joka jakaa tieto 

omalle toimittajalle. Ostaja voi asettaa vaatimuksia, kuten tietyn sertifikaatin täyttämistä 

toimittajiltaan ja heidän toimittajiltaan. Tällöin ostajan toimittajan täytyy reagoida vaatimaan 

omilta toimittajiltaan sertifikaatin noudattamista. (Virolainen, 1998, s. 60). Toiminnan 

kehittäminen voidaan suorittaa myös osallistumalla toimittajan prosesseihin (Lamming, 1996, 

s. 192). Tämä olettaa ostajan olevan kykenevä vaikuttamaan toimittajan operointiin ja tätä 

kautta kehittämään toimittajan osaamista. Oletuksena on myös, että ostajalla on tietämystä 

ja osaamista, kuinka asiat voidaan tehdä paremmin. Tämä voidaan suorittaa holhoavana tai 

yhteistoiminnallisesti. Holhoava tapa pyrkii osoittamaan, kuinka toimintaa pitäisi kehittää. 

Yhteistoiminnallisessa tavassa ostaja pyrkii kehittämään toimintaa yhdessä toimittajan 

rinnalla. (Virolainen, 1998, s. 60) 

Kehittämiseen voidaan pyrkiä myös kannustimien avulla. Sopimukseen voi olla kirjoitettuna 

lausekkeita kannustimista, joilla pyritään motivoimaan toista sopimusosapuolta. Kleinin 

(1996) mukaan on syytä pohtia kannustuslausekkeiden lisäksi myös, kuinka toista voidaan 

motivoida toimimaan oma-aloitteisesti. Kumppanuuden alussa sopimuksien ei tarvitse aina 

olla kaikkea toimintaa ohjaavia, vaan ne voivat olla löyhempiä, jotka mahdollistavat oma-

aloitteisuuden. Oma-aloitteellisuuden mahdollistavan sopimuksen tulee sisältää 

kontrollointia, kannustimia ja joustoa mahdollistavia lausekkeita.  (Barthélemy & Quélin, 

2006) 
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3.2.4 SITOUTUMINEN 

Lisääntynyt ulkoistaminen ja laajentunut hankintatoiminta ovat kasvattaneet myös yritysten 

välisten sopimusten monimutkaisuutta. Uudet lait, säädökset ja sopimusten määrän, sekä 

niiden monimutkaisuus ovat kasvattaneet tarvetta tehokkaalle sopimusten johtamiselle. 

Voidaankin pohtia miksi yritykset tekevät toistuvasti sopimukseen perustuvaa vaihdantaa 

samojen yritysten kanssa, kun toiminta voisi perustua hierarkiaan. Powell (1987) on 

ehdottanut, että kuvattu toiminta johtuu yritysten erinäisistä tavoitteista, mutta he 

tarvitsevat yhteistyötä, koska yrityskohtaisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii yritysten 

välistä vuorovaikutusta.  

Morgan ja Hunt (1994) määrittelevät sitoutumisen vaihdantaa suorittavien kumppanien 

näkemyksenä meneillään olevan suhteen tärkeydestä, joka oikeuttaa suuren panoksen sen 

hoitamiseen, sekä molemmat uskovat suhteen olevan jatkamisen arvoinen. Cook ja Emerson 

(1978, s. 728) näkevät sitoutumisen olennaisena tekijänä, joka erottaa sosiaalisen ja 

taloudellisen vaihdannan toisistaan. Varsinkin kumppanuussuhde joka on pitkäaikainen, 

saavuttaa hyödyt juuri sen pitkäaikaisen yhteistyön tuloksena, joten se vaatii sitoutumista 

onnistuakseen. Suhteen kestolla on todettu olevan vaikutusta hankintojen suorittamiseen. 

Hankintojen suorituskyvyllä on taas puolestaan vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn. 

Noordewierin et al. (1990) tutkimuksessa todettiin pitkillä yhteistyösuhteilla olevan 

myönteinen vaikutus yrityksen hankintojen onnistumiselle kustannusten osalta, kun 

epävarmuuden taso on suhteellisen korkea. Tätä hyötyä ei kuitenkaan todettu ilmenevän 

epävarmuuden ollessa suhteellisen matala. Sitoutuminen mahdollistaa ympäristön, jossa 

osapuolet voivat saavuttaa sekä omia että yhteisiä tavoitteita, ilman pelkoa toisen oman edun 

tavoittelusta (Cummings, 1984). Sitoutuneiden osapuolten vaivannäkö ja ajoittaisten 

ongelmien sietäminen pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä korkea 

sitoutumisen taso nähdään liittyvän kumppanuuden onnistumiseen (Angle ja Perry, 1981).  

3.2.5 YHTEISET TAVOITTEET 

Kumppanuudessa pyritään tilanteeseen, jossa molemmat hyötyvät yhteisestä ja 

tasavertaisesta toiminnasta, sekä saavuttavat myös yhteiset tavoitteet. Tällainen molempia 
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osapuolia hyödyntävä suhde on kuitenkin harvassa, tai kumppanuus ei toteudu täysin tasa-

arvoisesti käytettyjen resurssien ja saavutettujen hyötyjen jakautumisen suhteen. Ei ole syytä 

olettaa, että osapuolilla olisi täysin yhtenäiset tavoitteet kumppanuudelle, vaan molemmat 

tuovat omat tavoitteensa. Yhteiselle toiminalle kuuluu kuitenkin asettaa yhteiset tavoitteet, 

jotka ohjaavat kumppanuutta haluttuun päämäärään. Yhteisten tavoitteiden asettaminen ja 

yhteiset päätökset ovat osallistumiseen kuuluvia tekijöitä, jotka vaikuttavat kumppanuuden 

onnistumiseen (Lodish ja Weitz, 1987; Dwyer ja Oh, 1988). 

Vaikuttava tekijä on myös yhteinen ymmärrys kumppanuuden ominaisuuksista ja sen 

onnistumiseen vaikuttavaista tekijöistä. Strategisen suunnan määrittäminen on tärkeää 

toiminnan selkeyden kannalta. Osapuolten tiedostaessa yhteistyön päämäärät, he voivat 

keskittyä puhtaasti omaan toimintaansa, eikä heidän tarvitse arvuutella toisen osapuolen 

tarkoituksia. Suhteen strateginen suunta pohjautuu ostajan ja toimittajan asettamille 

yhteisille tavoitteille, jotka palvelevat osapuolten omia tavoitteita. Suunta ja tavoitteet voivat 

muodostua myös yhteistyön aikana.  

Kuten on todettu, yhteiset tavoitteet ovat tärkeä tekijä kumppanuuden onnistumisen 

kannalta. Tämän lisäksi niillä on vaikutusta myös toisiin tekijöihin, kuten luottamukseen ja 

konfliktien muodostumiseen. Erilaisten ja ristiriitaisten tavoitteiden havaitseminen voi 

vaikuttaa kielteisesti luottamukseen, kun kumppanuuden tajutaan nojaavan vain 

mielikuvitukseen yhteisistä tavoitteista. (Ståhle ja Laento, s. 70) 

Yhteiset tavoitteet ovat apuna kumppanuuden suunnan määrittämiselle sekä auttavat 

käytäntöjen ja sääntöjen määrittämisessä. Kumppanuuteen kuuluu olennaisena osana 

osallistuminen, joka voi tarkoittaa yhdessä tehtyjen tavoitteiden asettamista tai muuta 

yhteiseen toimintaan kuuluvaa suunnittelua ja sen arviointia. Slevin ja Pinto (1987) lähestyvät 

yhteisiä tavoitteita projektien näkökulmasta. Heidän mukaan projektien tulisi alkaa 

hahmottamalla tavoitteet ja tavat, joilla päämäärä tullaan saavuttamaan. Tämän lisäksi 

tavoitteet tulee asettaa ennen kuin edes tavoitellaan ylemmän johdon tukea (Slevin & Pinto, 

1986). Yhteisten näkemyksien on huomattu vaikuttavan osapuolten edustajien 

käyttäytymiseen sopimussuhteessa (Das & Teng 1998, 505-507).  Toisen osapuolen on 
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helpompaa luottaa yhteistyön kannattavuuteen, kun se huomaa molempien tavoittelevan 

samaa päämäärää. 

3.2.6 YLEMMÄN JOHDON TUKI 

Ylemmän johdon tuella tarkoitetaan sen panostusta toiminnassa onnistumiseen. Johdon tulee 

olla sitoutunut toimintaan, jolla tarkoitetaan johdon osallistumista läpi prosessien, sekä sen 

tukea innovatiivisille hankkeille (Llorens, 2004). Ylimmän johdon tuki on osa johdon 

sitoutumista. Tuen lisäksi sitoutumiseen liittyy johdon asenne riskejä kohtaan. Ylemmän 

johdon on tarkoitus huolehtia rahoituksesta ja resursseista jokaiselle innovatiiviselle 

projektille (Cooper & Edgett, 2004; Griffin, 1997; Swink, 2000) tarkoittaen, että ylemmät 

johtajat kannustavat ja antavat apua ongelmien ratkaisemiseen, sekä edistävät 

poikkitoiminnallista yhteistyötä ja kommunikointia.  Ylemmän johdon tukea on tutkittu uuden 

tuotteen kehittämisen kannalta. Tuen on todettu vaikuttavan parempaan kehitysaikaan, 

tuotesuunnitteluun, ja taloudelliseen suorituskykyyn. Ylemmän johdon tarjoama visio, selkeä 

suunta, innostus, prioriteetit, ja resurssien hyödyntäminen kannustaa ja mahdollistaa 

tavoitteiden paremman saavuttamisen. (Swink, 2000) 

Ylemmän johdon tuen puute ei aina johda toiminnan epäonnistumiseen. Näin on todettu 

korkean teknologia tuotteiden yhteydessä. Aiemmin mainittujen lisäksi ylemmän johdon 

tuella tarkoitetaan myös johdon osallistumista tai väliintuloa. Nämä johdon toimet voivat 

kuitenkin olla haitallisia, jos johdolla ei ole kokemusta korkeasta teknologiasta ja se antaa 

vääriä arviointeja. (Crawford, 1992). Ylemmän johdon epäonnistuessa tärkeäksi tekijäksi 

nousee osapuolten välinen yhteistyö operatiivisella tasolla. Tähän puolestaan vaikuttaa paljon 

henkilökemiat ja ilmapiiri. Nämä kaksi tekijää nousevat tärkeämmiksi tekijöiksi kuin 

luottamus, tunnepitoinen sitoutuminen, tai tehokas kommunikointi. Tältä kannalta ylemmän 

johdon tulisi panostaa henkilöresursseihin ja edistää tietoisuuttaan henkilöstöstä. Tällöin 

huomioidaan henkilöstön odotukset ja tarpeet, sekä mitataan tyytyväisyyttä säännöllisesti. 

Johdon tulisi keskustella ongelmista, jotka vaikuttava työntekoon, sekä kuunnella 

työntekijöiden ongelmia ja antaa keskustelun virrata osapuolten välillä. Johdon tulisi myös 

arvostaa henkilöstön osaamista huomioimalla kyvykkyydet ja kehittyminen maksamalla 
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palkka suorituskyvyn ja pätevyyden perusteella, sekä parantamaan työtyytyväisyyttä ja 

työympäristöä. (Rodríguez, Pérez & Gutiérrez, 2008) 

3.2.7 KONFLIKTIEN JOHTAMINEN 

Kahden itsenäisen organisaation toimiessa yhdessä ne joutuvat tasapainoilemaan toistensa 

kanssa ja etsimään toimintatapoja, jotka tukevat yhteistä toimintaa. Vuorovaikutus tapahtuu 

henkilöiden välillä, joiden tavat ilmentävät usein oman organisaation tapoja. Nämä eivät 

kuitenkaan toimi aina luonnostaan yhteen.  Useamman vuorovaikutuksessa olevan henkilön 

tai organisaation välille voi syntyä konflikteja. Eri toimintatavat ja – mallit voivat johtaa 

ristiriitaisiin näkemyksiin toiminnan suorittamisesta. Konfliktien ilmaantuminen on kuitenkin 

luonnollista ja niiden voidaan olettaa ilmaantuvan varsinkin pitkässä suhteessa, mutta 

tärkeintä on kyetä reagoimaan konflikteihin ja niiden ratkaiseminen (Borys & Jemison, 1989). 

Konfliktit ovat aina rasite, jotka tulee ratkaista mahdollisimman nopeasti. Yhteisten ongelmien 

ratkaisemisen nähdään liittyvän selkeästi tyytyväisyyteen toimittajan antamaan tukeen. 

Töykeillä ongelmienratkaisutaktiikoilla ja välinpitämättömyydellä on havaittu olevan 

negatiivinen vaikutus tyytyväisyyteen tuloksen suhteen. Sovittelun hoitaminen osapuolten 

välillä nähdäänkin vaikuttavan myönteisesti tyytyväisyyteen saavutetun tuloksen suhteen. 

Yhteisillä ongelmien sovittelumenetelmillä kumppanit voivat saavuttaa paremman yhteisen 

tyytyväisyyden, joka kasvattaa kumppanuuden onnistumisen mahdollisuutta. Ongelmien 

selvittämisessä toinen pyrkii usein tuomaan omat tapansa ongelmien ratkaisemiseksi. Omien 

tapojen tuominen ongelmien ratkaisuun ei ole haitallista, mutta se täytyy tehdä rakentavasti, 

eli suostuttelevalla tyylillä, eikä pakottamalla tai valta-asemaa käyttäen. (Mohrin ja 

Spekmanin, 1994). Henkilöiden toimintatavoilla ja käyttäytymisellä on siis vaikutusta 

kumppanuuden onnistumiseen konfliktien ehkäisemisen tai ratkaisemisen kautta.  

Konfliktien syntymistä on hyvä välttää ja mitä kauemmin kumppanuudessa voidaan toimia 

ilman ongelmia niin sitä parempi. Tämä rakentaa luottamusta ja antaa uskoa kumppanuuden 

toimivuudelle. Ståhle ja Laento (2000, s. 67) korostavat roolien määrittelyn merkitystä 

konfliktien estämiseksi. Selkeällä roolijaolla osapuolet tietävät tehtävänsä ja vastuualueensa. 

Tällöin yhteistoiminta pysyy selkeänä ja mahdollisten konfliktien syntyminen pienenee. 

Roolijako korostuu kumppanuudessa, jossa toisella on suurempi valta-asema resurssien, 



52 

 
tiedon tai osaamisen kautta. Roolien hakeminen konfliktien syntymisen jälkeen voi 

muodostua hankalaksi, joten roolijako on suositeltavaa tehdä jo heti kumppanuuden alussa.  

  



53 

 
4 TUTKIMUSMETODOLOGIA JA AINEISTON KERÄÄMINEN 

Työ tehdään toimeksiantona Yritys X:lle ja sen osastolle, jonka yksi vastuualueista on sen 

liiketoimipaikkojen ylläpito. Yritys X on suomalainen yhtiö, joka toimii pohjoismaisesti ja sillä 

on useita liiketoimipaikkoja. Tämä työ keskittyy Yritys X:n liiketoimintapaikkojen ylläpitoon ja 

niihin liittyviin toimittajasuhteisiin. Yritys on tilanteessa, jossa se haluaa kehittää 

yhteistyösuhteitaan toiminnan kehittämisen ja sitä kautta lisäarvon parantamiseksi. Yritystä 

ei esitellä tämän tarkemmin, koska vaatimus oli pysyä anonyyminä. 

4.1 TUTKIMUSMENETELMÄNÄ CASE-TUTKIMUS 

Tämä työ toteutetaan kvalitatiivisena, eli laadullisen tutkimuksen menetelmällä. Menetelmän 

valinta perustuu tutkimusongelman ja tutkimusympäristön monimuotoisuuteen, sekä 

tutkimusympäristön todellisuuteen. Tutkimuksessa tullaan todentamaan olemassa oleva 

tilanne kohdeyrityksessä, mutta päätavoitteena on löytää ja paljastaa tekijöitä, joilla voidaan 

luoda lisäarvoa yritykselle. Tämän perusteella tutkimusta voidaan kutsua kvalitatiiviseksi. 

(Hirsijärvi, s. 161, 1997) 

Tutkimuksen ollessa kvalitatiivinen, aineisto kerätään haastatteluilla, jotka nähdään 

päämenetelmänä kyseiselle tutkimusmetodille. Haastattelun käyttöä puoltaa myös sen 

joustavuus, kuten mahdollisuus säädellä haastattelua tilanteen mukaan. Kumppanuus on 

subjektiivista, eli henkilöiden välistä vuorovaikutusta, joten on hyvä, että henkilöt pääsevät 

vapaasti kertomaan ajatuksiaan. (Hirsijärvi, 1997, s. 205)  

Tutkimuksen kohteen ja luonteen vuoksi tämä työ toteutetaan tapaustutkimuksena. Tämä 

tutkimusstrategia on perusteltu, kun pyritään tietyn yrityksen toiminnan merkityksen 

ymmärtämiseen ja sen tulkintaan. Yinin (2009) mukaan tapaustutkimus soveltuu tilanteisiin, 

joissa tutkijalla ei ole laajaa tietämystä tutkittavasta tilanteesta tai tapauksesta. Hänen 

mukaansa tapaustutkimusmenetelmä sopii tilanteisiin, joissa tutkitaan yksittäisiä tapauksia tai 

pientä joukkoa, jotka ovat tekemisissä toistensa kanssa, ja näistä tuotetaan tapauskohtaista 

tietoa. Eisenhardtin (1989, s. 535) mukaan tapaustutkimus voidaan suorittaa kolmella tavalla: 

teorian testaaminen, teorian luominen ja kuvaileva tutkimus. Eisenhardtin jaottelun mukaan 

tämä tutkimus toteutetaan kuvailevana tapaustutkimuksena.  
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Tutkimuksen tekijällä on tilaisuus tehdä työ kohdeyrityksen tiloissa haastateltavien 

läheisyydessä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden osallistuvaan havainnointiin ja tarkkailuun 

haastatteluista saadun tiedon täydentämiseksi ja arvioimiseksi. Havainnointi on keino 

tarkastella toimivatko ihmiset niin kuin he haastatteluissa antavat ymmärtää. Paikan päällä 

tehdyn havainnoinnin suurin etu on pitkällä aikavälillä tapahtuva välitön ja suora tiedon 

kerääminen. Kun henkilöt ovat tottuneet tutkimuksen tekijän seuraan he toimivat 

luonnollisesti. Tämä vaikuttaa varmasti myös haastatteluissa, joissa tutkija on jo tuttu henkilö 

haastateltaville. Tämän avulla pyritään avoimuuteen, jotta päästään käsiksi mahdollisiin 

ongelmiin ja sen avulla voidaan tehdä parempia tulkintoja. (Hirsijärvi, 1997, s. 212) 

Kumppanuutta ja sen merkitystä on syytä tutkia tapauskohtaisesti, jotta voidaan olla varmoja 

mitä se tarkoittaa case-yrityksen näkökulmasta, sekä ollaanko siihen valmiita. Tutkittavalla 

yrityksellä onkin halua ja tarvetta saada tietoa, kuinka he voisivat saavuttaa kaiken 

potentiaalisen hyödyn nykyisistä toimittajakumppaneista sekä parantaa niiden toimivuutta. 

Tutkimus lähestyy kumppanuutta enemmän ostajan näkökulmasta, kuin toimittajan 

näkökulmasta. Kumppanuudessa kuitenkin odotetaan molempien osapuolten suorittavan sen 

hallintaa, ja tämän vuoksi kerätään aineisto myös toimittaja-osapuolelta, jotta saadaan 

selkeämpi ja todellisempi kuva toiminnan laadusta.  

4.2 HAASTATELTAVIEN VALINTA 

Case-yrityksestä eli ostajan puolelta haastateltiin viittä henkilöä. Haastatteluihin osallistui 

kaikki ylläpidosta vastaavat henkilöt. Kaksi heistä vastaa päivittäisten tehtävien hoitamisesta 

ja kolme vastaajaa ovat ylläpidon johdon henkilöitä. Heidän päätökset ja linjaukset vaikuttavat 

siihen, kuinka kumppanuus nähdään ja toteutetaan. Tutkimukseen valittiin neljä toimittajaa, 

joista haastatteluun vastasi yhteensä yhdeksän henkilöä. Nämä neljä toimittajasuhdetta 

nähdään tärkeinä kumppanuuksina, joita halutaan kehittää. Ylläpito toimintana koostuu 

useammasta toisistaan riippumattomasta toiminnosta. Näille toiminnoille on valittu yhdet 

toimittajat, jotka toimivat jokainen omalla alallaan, eivätkä tee yhteistyötä. Toimittajat 

vastasivat anonyymeinä, joten heistä käytetään nimiä Toimittaja A, Toimittaja B, Toimittaja C, 

Toimittaja D. Toimittaja A:lta vastasi neljä henkilöä, Toimittaja B:ltä ja C:ltä vastasi kaksi 

henkilöä ja Toimittaja D:ltä vastasi yksi henkilö.  
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Haastattelut suoritettiin strukturoiduilla haastatteluilla eli lomakehaastatteluilla, sekä 

puolistrukturoiduilla haastatteluilla eli teemahaastatteluilla. Strukturoitua haastattelua 

käytettiin toimittajien haastatteluissa. Tämä haastattelun muoto nähdään sopivana, koska 

toimittajia on useampi ja he edustavat samankaltaista ryhmää. Sama haastattelulomake 

lähetettiin myös ostajan eli case-yrityksen kahdelle operatiivisen puolen henkilölle. 

Lomakkeista saadut vastukset yhdistettiin yhdeksi Excel-aineistoksi niiden vertailua varten. 

Puolistrukturoidut haastattelut olivat yksilöhaastatteluja, jotka pidettiin case-yrityksen 

ylläpidon johdolle. Tähän ryhmään kuuluu kolme henkilöä. He ovat ostajan ja toimittajan 

välisen kumppanussuhteen luonteen kannalta vaikuttavimmat henkilöt. Nämä haastattelut 

nauhoitettiin ja litteroitiin. Oli tärkeää saada haastattelut ja vastaukset kaikilta tutkittavan 

kohteen avainhenkilöiltä. Haastattelut ovat tärkein empiirisen tiedon lähteitä ja tavoitteena 

oli saada laaja näkemys nykytilanteesta tutkittavassa yrityksessä. 
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5 KUMPPANUUSSUHTEET CASE-YRITYKSESSÄ 

Tulosten tarkastelu noudattaa tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Ensiksi käydään läpi 

tulokset hankintastrategian osalta, jonka jälkeen tarkastellaan ostajan ja toimittajan välistä 

kumppanuutta. Lopuksi käydään läpi motiivit ja menestystekijät.  

5.1 HANKINTASTRATEGIA 

Hankintastrategiaa määriteltäessä luodaan mahdollinen tarve toimittajille. Seuraavaksi 

käydään läpi hankintastrategiaa case-yrityksen näkökulmasta. Hankinnoissa käytetään yhden 

toimittajan mallia. Toimittajien käyttäminen ylläpidossa perustuu ostavan yrityksen johdon 

tekemiin strategisiin linjauksiin. Tällä pyritään tukemaan yrityksen ydinliiketoimintaa. 

Valittuun toimintamalliin liittyy vahvasti yrityksen opittu tapa toimia, joka perustuu yhtiön 

pitkälle historialle. Ostajan hankintastrategia toteuttaa yrityksen yleistä strategiaa, sekä 

ylläpidon strategiaa. Ylläpidon hankintastrategian onnistumisella on suuri merkitys yrityksen 

strategian kannalta, sillä se on yksi suurimmista kustannuseristä. Ylläpidon johto on luonut 

hankintastrategian hankittaville palveluille, jolle monivuotiset toimittajasopimukset 

perustuvat. Nämä sopimukset puolestaan ohjaavat päivittäistä toimintaa. Case-yrityksellä ei 

ole organisaation laajuista hankintatoimintoa, joten jokainen osasto vastaa omista 

hankinnoistaan. Hankinnoista vastaavat ne henkilöt, jotka tunnistavat tarpeen ja tarvitsevat 

hankittavia resursseja. Yrityksellä ei ole systemaattista tapaa kehittää hankintaosaamista. 

Hankintatoiminta nähdään strategisena toimintona, mutta sitä toteutetaan vain oman 

toiminnan ohella.  

Ostaja ja toimittajat tapaavat kuukausittain operatiivisella tasolla, mutta johdon tasolla 

tavataan vain vuoden välein. Tapaamisilla pyritään luomaan hyvät ammatilliset suhteet toisen 

osapuolen henkilöihin ja saavuttamaan hyvä kommunikoinnin taso. Toimittajien 

hyödyntäminen perustuu kustannustehokkuuteen ja resurssien tehokkaaseen 

hyödyntämiseen. Kustannusten säätäminen on havaittu vaikeammaksi tuottaessa sama tuote 

tai palvelu itse.  Palvelun ostaminen perustuu myös toimittajien tarjoamiin kyvykkyyksiin ja 

resursseihin. Muita motiiveja toimittajasuhteille ovat asiantuntemus, teknologia, kyky 

kehittää, toimitusajat ja kustannusten alentaminen. Ostaja ei puhu hankinnoista palveluja 



57 

 
ostettaessa, vaan hankinnoiksi nähdään enemmin tavarahankinnat. Ostaja ei myöskään näe 

hankintaketjuaan ensimmäisen tason toimittajaa pidemmälle.  

Ulkoistettujen palvelujen ja toimintojen tuottamiseen ei haluta panostaa yhtiön omia 

resursseja, sillä ne eivät kuuluu sen ydinosaamiseen. Toiminnot olisi mahdollista suorittaa itse, 

mutta sitä ei nähdä taloudellisesti kannattavana. Sopimussuhteilla tuotetaan tukevat 

toiminnot ydintoiminnalle, sekä pyritään toimittajien resurssien tehokkaaseen 

hyödyntämiseen. Suhteen johtamisessa keskitytään toiminnan sujuvuuteen prosessien tarkan 

määrittelemisen ja standardoinnin kautta. Tällä pyritään varmistamaan tuotteen tai palvelun 

saatavuus oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. 

Ostaja on osittain ulkoistanut sekä automatisoinut hankintansa. Hankinnat koostuvat 

reaktiivisista ja proaktiivisista hankinnoista. Proaktiiviset ovat ostajan aikatauluttamia 

hankintoja, jotka suoritetaan ennakoidusti. Nämä hankinnat ovat ulkoistettu sovittuun 

summaan asti, jonka ylittävät hankinnat tulee hyväksyttää ostajalla. Hankintoihin ei nähdä 

liittyvän riskejä tarkasti määriteltyjen toimintamallien ja standardoinnin kautta.  

Palvelu- ja tavarahankintojen lisäksi toimittajalta halutaan yhteistyöllistä toimintaa, joka pyrkii 

poistamaan prosessien päällekkäisyyksiä ja yksinkertaistamaan toiminoja. Ylläpitoa ei nähdä 

strategisesti tärkeänä toimintona, vaan pikemminkin pakollisena pahana, joka pitää hoitaa 

tehokkaasti. Ylläpidon hankinnoilla on kuitenkin suuri merkitys yrityksen strategian 

toteuttamisen kannalta. 

5.2 KUMPPANUUS 

Case-yrityksen ylläpidon henkilöt kuvailevat kumppanuutta suhteena, jolle on määritelty 

yhteiset tavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan omien tavoitteiden kautta tuottaen lisäarvoa 

toiselle osapuolelle. Yhteisen toiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa ja osapuolten 

toimintaa kehittävää. Kumppanuudessa toinen osapuoli on myös valmis tekemään toiselle 

enemmän kuin mitä sopimus vaatii, verrattuna tavalliseen ostaja-toimittaja suhteeseen.  

Kumppanuus-termin käytössä on erovaisuuksia operatiivisella ja ylemmän johdon tasolla. 

Operatiivisella tasolla kumppanuudesta ei juuri puhuta, mutta se kuuluu ylemmän johdon 
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puheessa, ja termin käyttö on yleistä. Termin yleisessä käytössä nähdään myös omat 

ongelmansa. Termin nähdään menettävän merkitystään liiallisella käytöllä, varsinkin kun 

puhutaan strategisesta kumppanuudesta, vaikka yhteisessä toiminnassa ei olisi mitään 

strategista. Termin käytön tulisi olla johdonmukaista, eikä sen käyttöä tulisi lopettaa, kun 

kerran tulee erimielisyyksiä neuvotteluissa. 

Ostaja hyödyntää toimittajien osaamista, koska se tarvitsee tukevia toimintoja 

ydinosaamisensa rinnalle. Ostaja näkee tärkeämpänä pitkän aikavälin yhteistoiminnan 

mahdollistavan paremman kehityksen, kuin voimakkaan kustannusten alentamisen lyhyellä 

aikavälillä. Vertaamalla tutkittuja ostajan ja toimittajien välisiä kumppanuuksia Såhlen ja 

Laenton (2000) määrittelemiin kumppanuuden luonteisiin, muistuttaa ne eniten taktista 

kumppanuutta. Suhteesta voi huomata sen olevan operatiivisesta kumppanuutta, joka pyrkii 

kohti taktista kumppanuutta. Tämä näkyy siirtymisestä taloudellisen lisäarvon korostamisesta 

kohti toiminnan tehostamista ja uuden oppimista laadukkaamman kommunikoinnin ja 

yhteistyön avulla. Tulevaisuuden tavoitteena näkyy päätyminen osittain strategiseen 

suhteeseen. 

Suhteet ovat luonteeltaan toimittajakumppanuutta, jotka ovat muodostettu kilpailutuksen 

kautta. Suhteet ovat kestäneet yli kolme vuotta, mutta sopimusten päätyttyä suhteet ovat 

kestäneet yhdeksän vuotta. Ostaja ja kaikki toimittajat näkevät, että pitkä sopimuskausi on 

sekä toivottu, että tosiasiassa toteutunut. Lähes kaikki vastanneet ilmoittavat ostajan olevan 

heidän kolmen tärkeimmän sopimussuhteen joukossa. Toimittaja A:lta yksi vastaa suhteen 

olevan jopa tärkein. Sopimussuhteen luonnetta tarkasteltaessa kaikilla toimittajilla näyttää 

olevan sama näkemys suhteen luonteesta. Yhteistyön kerrotaan olevan suhde, jossa 

tavoitellaan uuden oppimista, päällekkäisyyksien poistamista, sekä yhdistämään prosesseja ja 

toimintatapoja. Ostaja puolestaan näkee kolmen suhteen, A:n, C:n ja D:n olevan operatiivisia, 

eli yksinkertaisia osto-myynti suhteita, joissa keskitytään omaan ydinbisnekseen. Suhteissa 

nähdään myös piirteitä taktisesta kumppanuudesta. Toimittaja B:n kohdalla ostaja näkee 

yhteistyön tiiviimpänä ja siinä tavoitellaan uuden oppimista, päällekkäisyyksien poistoa, sekä 

yhdistämään prosesseja ja toimintatapoja. Suhde tämän toimittajan kanssa muistuttaa 

enemmän yhteistoiminnallista kumppanuutta, kuin vain yksinkertaista osto-myynti suhdetta. 
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Kaikkien toimittajien kanssa pyritään tulevaisuudessa läheisempään suhteeseen, mutta ostaja 

ei halua olla toimittajien tärkein asiakas. Tällä pyritään ehkäisemään riippuvuus toimittajasta.  

Suurin osa toimittajista näkee sopimussuhteen strategisen suunnan olevan ostajan 

määrittelemä. Toimittaja A ja B näkee suhteen suunnan olevan myös yhteisesti määritelty. 

Ostaja näkee itse määritelleen strategisen suunnan toimittajien A:n ja B:n kanssa. Toimittajien 

C ja D osalta suhteen suunta koetaan olevan yhdessä määritelty. Toimittajista suurin osa kokee 

yhteisten tavoitteiden palvelevan molempia tasavertaisesti. Toimittajilta B ja C toinen 

vastanneista näkee tavoitteiden palvelevan enemmän ostajaa. Toimittaja A:n yksi 

vastanneista kokee, ettei yhteisiä tavoitteita ole asetettu. Ostaja näkee toimittajien A ja B 

osalta yhteisten tavoitteiden palvelevan enemmän ostajaa itseään. Toimittajien C ja D 

kohdalla ostaja näkee yhteisten tavoitteiden palvelevan tasavertaisesti molempia osapuolia. 

Toimittajien sitoutuminen on hyvää tasoa ja siihen ollaan tyytyväisiä ostajan puolelta. Ostajan 

rooli on enemmän vaativa, kuin kehittävä. Toimittajilta odotetaan isoa panostusta toiminnan 

kehittämiseen. Toimittajasopimukset kilpailutetaan ajoittain markkinoita vasten, mutta 

pitkäaikaset sopimukset ovat toivottuja. Toimittajien kilpailutus tapahtuu noin neljän tai 

viiden vuoden välein. Kilpailutuksella ei haeta tarkoituksenmukaisesti uusia kumppaneita, 

vaan pyritään pitämään kustannukset hallinnassa.  

Kolme toimittajaa A, B ja D toteavat oman toiminnan tehostamisen ja kehittämisen tuotetun 

palvelun kautta olevan lisäarvoa tuottava tekijä sopimussuhteessa. Toimittajien A ja B 

kohdalla ostaja saavuttaa lisäarvoa kustannussäästöjen, oman toiminnan tehostamisen ja 

kehittämisen tuotetun palvelun kautta, sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen 

kautta. Toimittaja C:n kohdalla ei käy ilmi mitä lisäarvoa se tuottaa kummallekaan osapuolelle. 

Ainakaan se ei tuota kustannussäästöjä, oman toiminnan tehostamista ja kehittämistä 

tuotetun palvelun kautta, eikä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Toimittaja D:n 

kohdalla ostaja kokee saavuttavansa lisäarvoa uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämisen 

kautta. Toimittajilta A, B ja C puolet vastanneista kokevat toimittajan tuottavan suhteessa 

enemmän lisäarvoa kuin ostaja, ja puolet kokevat toteutuneen lisäarvon jakautuvan tasan. 

Toimittaja D kokee lisäarvon jakautuvan tasan ostajan ja toimittajan välillä. Toimittajien A ja B 

kohdalla ostaja kokee lisäarvon jakautuvan tasan. Toimittajien C ja D kohdalla ostaja kokee 

tuottavansa enemmän lisäarvoa toimittajalle. 
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Toimittajista lähes kaikki näkevät yhteistyön heidän kanssaan mahdollistavan sellaisen 

lisäarvon tuottamisen ostajan kanssa, joka ei olisi mahdollista ostajalta yksin. Ostaja näkee 

toimittajien C ja D toiminnan olevan sovitettu vain omiin toimintoihinsa. Toimittajan B 

kohdalla ostaja näkee selkeitä osoituksia jatkuvasta suoritusparannuksesta. Kolmen 

toimittajan kohdalla ostaja ei näe suhdetta yhtä lisäarvoa tuottavana kuin toimittajat näkevät.  

Toimittajilta odotetaan suurempaa panostusta lisäarvon tuottamisessa. Ostaja toivoo 

ratkaisuja, jotka tuottavat kustannussäästöjä ja parempia järjestelmiä. Lisäarvoa on syntynyt 

toimittajien hyvästä sitoutumisen tasosta, joka on auttanut tärkeiden tietorekisterien 

kehittämisessä. Toimittajat ovat myös olleet valmiita toimimaan tiukasti ostajan 

toimintamallin mukaan. Suurta lisäarvoa syntyykin standardoinnin kautta. 

5.3 MOTIIVIT JA MENESTYSTEKIJÄT  

Ostaja kokee kumppanuuden mahdollistavan monia hyötyjä, joita ovat tasainen 

kustannusrakenne, ennustettavuus, standardoidut prosessit, prosessien toimivuus ja 

jatkuvuus, tiedon saaminen, mittaaminen, tasainen laatu, saatavuus, valmiit mitattavat 

prosessit, jatkuva kehittyminen, sekä tulevaisuuden tarkastelu asiantuntijoiden näkemyksellä. 

Ostajan hakemat ja kokemat hyödyt mukailevat teoriassa esitettyjä hyötyjä. Kumppanuuden 

koetaan tarjoavan myös hallinnollisia, teknologisia ja taloudellisia hyötyjä. Tärkeitä hyötyjä 

ovat siis hinta, saatavuus ja laatu.  

Toimituksiin liittyvät hintariskit ovat minimoitu kiinteiden kustannusten avulla. Yhdessä on 

voitu sopia suurempien hankintojen toteuttamisesta ja aikataulutuksesta. Tämä tuo 

ennustettavuutta kustannuksiin ja resurssien hankintaan. Toimittajat puolestaan saavat 

varmaa ja tasaista tuloa pitkien suhteiden kautta. Yhteistyöllä haetaan myös prosessien 

yhdistämistä, joka selkeyttää ja poistaa päällekkäisyyksiä. Yhteinen toimintamalli luo 

tehokkuutta ja antaa osapuolille selkeät toimintatavat. Tämä ei ole mahdollista kaikkien 

markkinoilla toimivien toimittajien kanssa. Se onkin ollut yksi syy miksi nykyiset toimittajat 

ovat valikoituneet. Näiden toimintamallien jalkauttaminen on auttanut myös toimittajia 

tehostamaan heidän omaa toimintaansa muiden ostajien suhteen. Kumppanuuden on 

todettu hyödyntävän sekä ostajaa että toimittajia. 
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Ostajan puolelta avoimissa kysymyksissä tärkeimmiksi menestystekijöiksi nousivat luottamus, 

avoimuus, osaaminen, suorituskyky, taloudellisten vastuiden hoitaminen, yhteistyö, 

kunnioitus, innovatiivisuus, resurssit ja toiminnan kehittäminen. Tärkeäksi nähdään myös 

hyvin toimivat henkilökemiat, yhteinen ymmärrys sopimuksen sisällöstä, ja suhteen 

menestystekijöiden tunnistaminen. Toimittajien osalta luottamus nousee myös tärkeimmäksi 

menestystekijäksi. Sen lisäksi tärkeimmiksi tekijöiksi nähdään kommunikointi ja 

vuorovaikutus, yhteiset tavoitteet, avoimuus, yhdessä kehittäminen ja lisäarvon tuottaminen.  

Ostajaa pyydettiin laittamaan järjestykseen samat menestystekijät kuin Ellramin (1995) 

tutkimuksessa.  Lähes samat tekijät nousivat tärkeimmiksi kuin Ellramin tutkimuksessa. 

Kuuden tärkeimmän joukosta löytyy Ellramin viisi tärkeintä hieman eri järjestyksessä. Eron 

näiden tekijöiden joukossa tekee ostajan näkemys henkilökunnan kouluttamisesta 

kumppanuutta varten, jonka ostaja eli case-yritys arvostaa korkeammalle. Muita suurempia 

eroja näkyy yhteensopivat yrityskulttuurit-, joustavuus sopimisessa-, toimittajavierailut -

tekijöiden välillä.  Ostaja arvostaa enemmän yhteensopivia yrityskulttuureja, kun taas 

Ellramilla joustavuus sopimisessa ja toimittajavierailut nähdään tärkeämpinä. Seuraavassa 

taulukossa esitetään ostajan näkemys samojen menestystekijöiden tärkeysjärjestyksestä, kuin 

Ellramin tutkimuksessa. 
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Taulukko 5. Ostajan näkemä järjestys kumppanuuden menestystekijöille.  

Menestystekijä 
 

Yhteiset tavoitteet 1 

Molempiin suuntiin toimiva tiedonjako 2 

Toimittaja tuottaa selkeää arvoa 3 

Henkilökunnan kouluttaminen kumppanuutta varten  4 

Ylemmän johdon tuki 5 

Aikainen kommunikointi toimittajille työselitysten ja uusien tuotteiden osalta 6 

Yhteensopivat yrityskulttuurit 7 

Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen hankkeet 8 

Henkilökohtaiset suhteet 9 

Joustavuus sopimisessa 10 

Palkkiot/tunnustukset edistymiselle 11 

Työryhmän perustaminen 12 

Menestysesimerkkien jakaminen toiselle osapuolelle 13 

Monia ostajan ja toimittajan välisiä yhteydenpitokanavia 14 

Toimittajavierailut 15 

Juuri ajoissa – hankkeet 16 

Jatkuvaa suhteiden hoitoa ostajan ja toimittajan ylemmän tason johtajien välillä  17 

Menestystekijöiden lisäksi tarkasteltiin kumppanuuteen liittyviä sudenkuoppia eli niitä 

tekijöitä, jotka nähdään vaikuttavan kumppanuuden epäonnistumiseen. Suurin osa 

liiketoiminnan riskeistä nähdään molempien osapuolten kohdalla liittyvän tuotteen tai 

palvelun viivästyksiin. Laatu ja kustannukset nähdään toiseksi suurimpina riskeinä. Toimittaja 

B:n kohdalla nähdään teknologisia riskejä. Ostajan ja toimittajien välillä on selviä eroja siinä, 

mitkä tekijät nähdään riskisinä. Ostaja näkee useampia riskitekijöitä suhteessa, kuin 

toimittajat A ja C. Toimittajien B ja C kohdalla tunnistetaan lähes samat riskit. Toimittajalla 

B:llä ja ostajalla on yhtäläisin näkemys liiketoimintaan liittyvistä riskeistä. Vastanneista 

toimittajista lähes kaikki näkevät sopimussuhteen riskien jakautuvan tasan osapuolten 

kesken. Toimittaja C:ltä toinen vastanneista näkee ostajan kantavan suuremman riskin. 

Toimittajan A:n kohdalla ostaja kokee kantavansa suuremman vastuun riskeistä, kun taas 

Toimittajien B:n ja D:n kohdalla ostaja näkee toimittajan kantavan suuremman riskin. 

Ostaja näkee korkeamman riskin tekijöinä ne joihin itse ei voida vaikuttaa, mutta voivat 

vaikuttaa palvelun tai tuotteen laatuun heikentävästi. Tällaisia ongelmia ovat mm. 

markkinoiden muutokset, toimittajan henkilökunnan vaihdokset, muutokset toimittajan 

strategiassa tai taloudellisessa asemassa. Nykyisiin suhteisiin ei kuitenkaan nähdä liittyvän 
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suuria riskejä. Riskitekijöissä ilmenee enemmän vaihtelua verrattuna menestystekijöihin. 

Seuraavassa taulukossa käydään läpi ostajan näkemys samoista kumppanuuden riskitekijöitä, 

kuin Ellramin (1995) tutkimuksessa.  

Taulukko 6. Ostajan näkemä järjestys kumppanuuden riskitekijöille. 

Riskitekijä 
 

Heikko kommunikointi 1 

Yhteisten tavoitteiden puuttuminen 2 

Kumppanuuden strategisen suunnan puuttuminen 3 

Heikko etukäteissuunnittelu 4 

Luottamuksen puute 5 

Toimittajan heikko lisäarvon tuottaminen 6 

Toimittajan laatujohtamisen puute 7 

Kumppaniyrityksen ylimmän johdon heikko tuki  8 

Sopimus ei tue kumppanuuden filosofiaa 9 

Yrityskulttuurien erot 10 

Ylimmän johdon erot 11 

Hyötyjen ja riskien jakamisen puuttuminen 12 

Oman organisaation ylimmän johdon heikko tuki kumppanuudelle 13 

Asiakkaalla liian laaja toimittajaverkosto hoidettavaksi tehokkaasti 14 

Asiakkaan hankintatoiminnan alhainen asema 15 

Heikot mekanismit konfliktien ratkaisemiseksi 16 

Markkinoiden muutos 17 

Hankintojen keskitetyn koordinoinnin puute 18 

Etäisyyden tuomat esteet 19 

Tässä tutkimuksessa ostaja näkee yhteisten tavoitteiden puuttumisen suurempana 

riskitekijänä, kuin Ellramin (1995) tutkimuksessa. Ostajalla tämä tekijä on sijalla kaksi, kun 

Ellramilla se on vasta sijalla kahdeksan. Suurin ero näkyy oman organisaation ylimmän johdon 

heikko tuki kumppanuudelle- tekijän kohdalla, joka ostajalla on sijalla kolmetoista ja Ellramilla 

sijalla kaksi. Eroavaisuutta löytyy myös heikot mekanismit konfliktien ratkaisemiseksi- tekijän 

kohdalla, joka ostajalla on sijalla kuusitoista ja Ellramilla sijalla yhdeksän. Ostajalla ja 

toimittajilla on hyvin samansuuntainen näkemys kumppanuuden tärkeimmistä 

menestystekijöistä. Ostajan näkemys menestys- ja riskitekijöistä vastaa myös Ellramin (1995) 

tutkimuksen löydöksiä.  
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5.4 TÄRKEIMMÄT MENESTYSTEKIJÄT 

Seuraavaksi käydään läpi laajemmin teoriasta ja empiriasta löydetyt tärkeimmät 

menestystekijät, jotka ovat: avoimuus ja luottamus, kommunikointi, kehittäminen, konfliktien 

johtaminen, ja ylimmän johdon tuki. 

Kaksi toimittajaa kokevat suhteen avoimuuden olevan hyvää tasoa. Toimittaja A:lta kaksi 

neljästä vastaa tiedonvaihdon toimivan ostajan kanssa, mutta se voisi olla avoimempaa. Toiset 

kaksi vastaa suhteen toimivan avoimesti. Toimittajan B kanssa ostajalla on yhtäläinen 

näkemys, eli molemmat kokevat suhteessa tapahtuvan tiedonvaihdon olevan avointa. 

Toimittaja C kokee tiedonvaihdon olevan avointa, mutta ostaja toivoo sen olevan 

avoimempaa. Toimittajien A, C ja D:n osalta ostaja toivoo avoimempaa toimintaa. Ostaja ja 

Toimittaja D toivovat molemmat avoimempaa tiedonvaihtoa. Ylemmän johdon tasolla 

suhteen avoimuus ostajan ja toimittajan välillä todetaan hyväksi. Suhteissa toteutuu myös 

molemminpuolinen kunnioitus, joka nähdään tärkeänä suhteen onnistumisen kannalta.  

Jokaisessa neljässä suhteessa toimittajien puolelta nähdään luottamuksen rakentuvan 

sopimuksessa sovittuihin asioihin, sekä yhteiselle historialle. Toimittaja C:n kohdalla ostaja 

näkee luottamuksen perustuvan vain sopimuksessa sovittuihin asioihin. Tarkasteltaessa 

lähemmin luottamuksen perustaa, suurin osa vastanneista toimittajista kokee luottamuksen 

perustuvan ostajan luonteeseen sekä pätevyyteen liittyviin tekijöihin. Toimittajien A ja B 

kohdalla yksi vastanneista kertoo luottamuksen perustuvan pätevyyteen. Puolestaan 

toimittajien C ja D kohdalla luottamus perustuu enemmän ostajan luonteeseen liittyviin 

tekijöihin. Ostaja näyttää arvostavan luottamuksessa enemmän toimittajien luoteeseen 

liittyviä ominaisuuksia. Toimittajan D kohdalla ostajan luottamus perustuu pätevyyteen 

liittyviin tekijöihin. 

Molemmat osapuolet kokevat avoimuuden ja luottamuksen olevan tärkeimpiä tekijöitä 

kumppanuuden onnistumisen kannalta, varsinkin pitkässä suhteessa. Nämä tekijät koetaan 

erityisen tärkeiksi niiden henkilöiden välillä jotka toimivat päivittäin yhdessä. Toimittajien A, 

B ja D mukaan vuorovaikutusta ja kommunikointia tapahtuu lähes päivittäin ostajan ja 

toimittajan välillä, kun taas toimittaja C:n kanssa sitä tapahtuu toisen vastanneen mukaan 

viikoittain ja toisen mukaan yhteydenpitoa on parin viikon välein tai harvemmin. Ostaja näkee 
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kommunikoinnin tapahtuvan viikoittain toimittajien A ja B kanssa, ja parin viikon välein tai 

harvemmin toimittajien C ja D kanssa. Ostajan puolelta kommunikointia ei siis nähdä 

tapahtuvan yhtä usein kuin toimittajat näkevät. 

Toimittajilta A, B ja C suora kommunikaatio nähdään mahdollisena kohtuullisessa ajassa. 

Toimittajilla B ja C toinen vastanneista kokee, että tietoa jaetaan paljon, se on laadukasta, sekä 

siihen reagoidaan nopeasti. Toimittaja D näkee myös, että tietoa jaetaan paljon, se on 

laadukasta, sekä siihen reagoidaan nopeasti. Ostajalla on yhtäläinen näkemys D:n 

kommunikoinnista. Toimittajien A ja C osalta ostajaa näkee parannettavaa toimittajien 

reagoinnissa, sekä jaetun tiedon määrässä ja laadussa. Toimittaja B:ltä toinen vastanneista 

näkee suoran kommunikaation mahdolliseksi kohtuullisessa ajassa ja toinen puolestaan 

näkee, että tietoa jaetaan paljon, se on laadukasta, sekä siihen reagoidaan nopeasti. Ostaja 

näkee kommunikoinnin mahdolliseksi kohtuullisessa ajassa D:n osalta. Toimittajat vaikuttavat 

olevansa tyytyväisempiä nykyiseen kommunikoinnin laatuun, ainakin omalta osaltaan. Ostaja 

puolestaan haluisi parannusta kahden toimittajan kommunikointiin.  

Ostaja kokee oman kommunikoinnin laadun hyvänä. Toimittajat B, C ja D näkevät suoran 

kommunikaation mahdollisena kohtuullisessa ajassa, tietoa jaetaan paljon, se on laadukasta, 

sekä siihen reagoidaan nopeasti. Toimittaja A:lta kolme kokee suoran kommunikaation 

mahdollisena kohtuullisessa ajassa, kun taas yksi kokee kommunikaation toimivan, mutta se 

on hankalaa. Juuri Toimittaja A:n sekä Toimittaja D:n kohdalla ostaja näkee kehitettävää 

omassa kommunikoinnissaan.  

Lähes kaikki toimittajat ilmoittavat vuorovaikutuksen tapahtuvan monia 

kommunikointikanavia hyödyntäen, yhteydenpito on jatkuvaa, sekä keskustelu on vapaata. 

Toimittajien A ja B:n osalta ostaja kokee vuorovaikutuksen tapahtuvan samoin. Toimittajien C 

ja D osalta ostaja kokee vuorovaikutuksen olevan vain muodollista kommunikointia yhden 

kommunikointikanavan kautta. Operatiivisella ja johdon tasolla näkemykset eroavat 

kommunikoinnin toimivuudesta. Johto näkee sen parempana kuin operatiivinen puoli. 

Operatiivinen puoli näkee parannettavaa kommunikoinnissa ja tiedonjaossa. 

Kommunikoinnissa toimittajien kanssa pyritään suoraan, välittämään ja avoimeen 

keskusteluun. Toimivan kommunikoinnin ja läheisen suhteen eduiksi koetaan toimittajan 
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tuomat tiedot markkinoiden tapahtumista ja kehityksistä. Ostajan tavoitteena on pyrkiä 

vähentämään operatiiviseen toimintaan liittyvää kommunikointia, ja keskittymään johdon 

tasolla tapahtuvaan toiminnan mittaamiseen ja kehittämiseen. Tämä tarkoittaa 

kommunikointivastuun siirtämistä palvelukeskukselle, joka ohjaa toimittajien päivittäistä 

toimintaa.  

Vastanneista toimittajista kakki näkevät suhteen hoitamisen ja kehittämisen tapahtuvan 

tasavertaisesti. Toimittajien A ja B kohdalla ostaja näkee suhteen hoitamisen ja kehittämisen 

tapahtuvan tasapuolisesti, mutta toimittajien C ja D osalta ostaja kokee suhteen hoitamisen 

ja kehittämisen tapahtuvan enemmän ostajan omasta toimesta. Toimittajat näkevät 

toiminnan kehittämisen ostajan osalta lähes samoin kuin omalta osalta. Toimittajista lähes 

kaikki näkevät yhteistyön ostajan kanssa mahdollistavan sellaisen lisäarvon tuottamisen 

toimittajien kanssa, joka ei olisi mahdollista toimittajalta yksin. Toimittajilta A ja C yksi 

vastanneista näkee ostajan olevan vastaanottavainen ideoille, mutta toiminta on vain 

reaktiivista. Toimittaja B näkee ostajan osoittavan jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Ostaja 

näkee Toimittaja A:n kanssa toiminnan olevan sovitettu vain omiin vaatimuksiin. Toimittajien 

B ja C kohdalla yhteistyön nähdään tuottavan kehitystä, joka ei onnistuisi toimittajilta ilman 

ostajaa. Toimittajan D kohdalla ostaja tunnustaa olevansa vastaanottavainen ideoille, mutta 

toiminta on vain reaktiivista. Ostaja on asettanut toimittajille kannustimia, mutta niillä 

nähdään olevan vain pientä vaikutusta toimintaan, tai ei vaikutusta ollenkaan. Toimittaja A 

näkee vahvasti, ettei kannustimilla ole motivoivaa vaikutusta. Ainoastaan toimittajan D 

kohdalla ostaja näkee kannustimien toimivan osittain.  

Ostajan ensisijaisena tavoitteena on ollut toiminnan kehittäminen, jonka jälkeen tulee 

suhteen kehittäminen. Keskittyminen oman toiminnan toimivuuteen on jättänyt suhteiden 

kehittämisen pienemmälle panostukselle. Tulevaisuudessa ostaja pyrkii panostamaan 

enemmän suhteen kehittämiseen. Toimittajilta odotetaan panostusta suhteen ja päivittäisen 

toiminnan kehittämiseen. Suuret muutokset suhteen kehittämisessä tapahtuu usein uusien 

sopimusten kautta, ja muutokset joudutaan tuoda valta-aseman kautta. Tämä voi johtua 

sopimisen jäykkyydestä. 
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Konfliktitien hoitaminen koetaan tapahtuvan tasapuolisesti sekä ostajan että toimittajien 

puolelta. Konfliktien mahdollisuus on tunnistettu ostajan puolelta ja tämän vuoksi on 

rakennettu selkeä eskalointikanava, jonka avulla ongelmat saadaan ratkaisuta 

mahdollisimman tehokkaasti. Tällä pyritään varmistamaan myös avoimuus ja 

puolueettomuus. Ripeä toiminta ja selkeät ongelmanratkaisutavat koetaan tärkeänä 

konfliktien johtamisessa. 

Ostaja mielestä ylimmän johdon tulee olla sitoutunut kumppanuuteen, ja tämän vuoksi 

ostajan ylläpidon johto istuu aiempaa useammin mukana tapaamisissa. Ylemmän johdon 

tasolla tiedostetaan toimittajasuhteiden tärkeys, ja niiden onnistumiseen onkin panostettu ja 

annettu henkilöresursseja. Ylin johto osallistuu sopimusarvioihin, joiden mukaan arvioidaan 

toimittajasuhteiden onnistumista. Tärkeää on johdon sitoutuminen tapaamisiin ja 

arviointeihin, jotta tiedetään mitä kentällä tapahtuu. Ylemmän johdon tuen koetaan toimivan, 

mutta myös parantamisenvaraa nähdään olevan.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen teoreettiset ja empiiriset tulokset. Tämän lisäksi tehdään 

tutkimuksen arviointi ja esitetään jatkotutkimusehdotukset.  

6.1 TEOREETTISET TULOKSET 

Tämän työn tarkoitus oli tutkia mitä kumppanuus on, mikä siihen motivoi, sekä mitkä tekijät 

vaikuttavat sen onnistumiseen. Kumppanuuden tarkastelussa lähdettiin liikkeelle hankintojen 

muuttumisesta yhä strategisemmaksi toiminnaksi, jota ohjaavat yrityksen strategiset 

päätökset. Tämän vuoksi teorian ensimmäinen osa käsitteli strategista hankintaa. 

Hankintastrategia ohjaa yrityksen hankintoja ja suhteita toimittajien kanssa. Yritykset luovat 

strategiansa oman toimintaympäristönsä ja sen tuomien tarpeiden mukaan. Hankintojen 

ollessa strateginen toiminto, sen tulee olla mukana strategisissa päätöksissä, ja auttaa 

yrityksen vision ja tavoitteiden toteuttamisessa. Hankintojen yhteydessä luodaan suhteita 

yrityksiin, joista tärkeimmät voivat muodostua kumppanuussuhteiksi. Näillä suhteilla pyritään 

hankkimaan yrityksen strategian kannalta tärkeitä resursseja, jotka mahdollistavat yhtiön 

päämäärät. Hankintastrategioihin merkittävästi vaikuttavia tekijöitä ovat 

transaktiokustannusteoria, resurssiperusteisen näkemyksen, sosiaaliset resurssit, 

hankintastrategian elementit, ja hankintamallit. 

Transaktiokustannusteoria pyrkii kustannustehokkaaseen ratkaisuun. Teorian mukaan 

yrityksen tulee tehdä päätös tuottaako itse vai ostaako markkinoilta. Päätöksen ei kuitenkaan 

tarvitse olla toista poissulkeva, vaan teoria ohjaa kustannusten optimointiin. 

Transaktiokustannusteoria korostaa kaikkien kustannusten huomioon ottamista. Sen mukaan 

suhteesta syntyvien kustannuksien vuoksi on kannattavaa kehittää läheinen ja pitkäaikainen 

suhde toimittajan kanssa. Tällöin suhteen hoitamisesta aiheutuvat kulut ovat laskevat tai 

pysyvät matalana, ja näin syntyy taloudellisia hyötyjä.  

Resurssiperusteisen näkemyksen mukaan yrityksiä ympäröi resurssien verkosto, joka tulee 

osata hyödyntää. Resurssien hallinta on tärkeä osa yrityksen menestystä, joten sen tulee 

löytää tasapaino omien ja ulkopuolisten resurssien välillä. Resurssien hallinnassa niukat 

resurssit tulee osata kohdistaa oikeisiin toimintoihin. Yritysten tulee huomioida ulkopuolisten 
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resurssien käytöstä syntyvää riippuvuutta. Riippuvaisuuteen vaikuttaa resurssien tärkeys, 

saatavuus ja osapuolten välinen suhde. Pelko riippuvuudesta motivoi yrityksiä parempaan 

resurssien hallintaan. Riippuvuutta toisesta yrityksestä kasvattaa ydinosaamisen ja 

kyvykkyyksien ulkoistaminen, joten tätä tulisi välttää. 

Yrityksiä ympäröi sosiaalinen toimintaympäristö, joka tarjoaa resursseja. Nämä resurssit 

muodostuvat pitkäaikaisista suhde- ja tuttavuusverkostoista. Sosiaaliset resurssit 

mahdollistavat päämääriä, joita ei ole mahdollisia saavuttaa ilman niitä. Sosiaalinen pääoma 

rakentaa parempaa vuorovaikutusta osapuolten välille, ja kehittää luottamusta, sekä tuo 

ennustettavuutta. Sosiaalisen toimintaympäristön tiedostaminen auttaa kumppanuuden 

luomisessa ja kehittämisessä. 

Yrityksen luodessa hankintoihin liittyvää strategiaa, sen tulee huomioida erilaisia elementtejä, 

joita strategisiin päätöksiin liittyy. Näitä ovat valinta tuottaa itse tai ostaa ulkopuoliselta 

toimittajalta. Päätös voi perustua kustannustehokkuuteen tai tärkeiden resurssien 

hankintaan. Päätöstä tehdessä tulee kuitenkin huomioida, ettei yritys menetä 

ydinkyvykkyyksiään, vaan varmistaa toiminansa jatkuvuuden. Yrityksen ulkoistaessa toiminto, 

sen tulee tehdä valintoja liittyen hankintojen suorittamiseen. Yritys voi suorittaa hankinnat 

itsenäisesti tai liittyä hankintayhteisöön, jolloin neuvotteluvoima kasvaa usean yrityksen 

suorittaessa hankinnat yhdessä. Hankintastrategiaan kuuluu myös päätös hankintojen 

keskittämisestä tai hajauttamisesta yrityksessä. Molempiin liittyy etuja, jonka vuoksi niiden 

päällekkäinen käyttäminen on mahdollista. Näihin päätöksiin liittyy myös valinta 

maantieteellisistä alueista, joilta hankinnat suoritetaan, sekä myös päätös toimittajien 

sopivasta määrästä.  

Kumppanuuden kannalta on tärkeää oikean hankintamallin valinta, sekä millainen suhde 

toimittajien kanssa muodostetaan. Teoriassa käsiteltyjä hankintamalleja ovat 

vastakkainasettelun hyödyntäminen, suosittu toimittaja, yksi toimittaja, strateginen allianssi 

ja hankintaverkosto. Nämä mallit muodostavat kehityksen yksikertaisesta ja löyhästä 

suhteesta toimittajan kanssa kohti yhteistyöllistä kumppanuutta ja lopulta 

toimittajayhteisöön, jossa on useita kumppanuuksia. 
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Päätökset hankintastrategian suhteen luovat mahdollisuudet kumppanuudelle. Läheisen ja 

luottamusta vaativan kumppanussuhteen on vaikea onnistua, jos ostaja hakee vain 

kustannussäästöjä valta-asemaansa voimakkaasti hyödyntäen. Oikealla 

hankintastrategiavalinnalla mahdollistetaan kumppanuuden onnistuminen jo ennen 

toimittajan valintaa. Teorian ensimmäisessä osiossa käsiteltiin strategisia tekijöitä, jotka 

vaikuttavat kumppanuuden taustalla. Toisessa osiossa tarkasteltiin mitä kumppanuudella 

tarkoitetaan, mitä hyötyjä se tuo, sekä mitkä tekijät ovat olennaisia kumppanuuden 

onnistumisen kannalta. Kumppanuus voi ilmentyä eri tavoin, mutta sille voidaan antaa 

määritelmä, joka kuvaa kumppanuuden tarkoitusta. Teoriaosuuden perusteella kumppanuus 

on tavoitteellista ja läheistä yhteistoimintaa, jossa osapuolet tukevat toistensa toimintaa 

resurssien vaihtamisen kautta. Yhteinen toiminta myös tehostaa osapuolten omaa toimintaa, 

sekä auttaa toiminnan kehittämisessä. Kumppanuus nähdään pitkäaikaisena suhteena, joka 

vaatii osapuolten sitoutumista yhteiseen toimintaan.  

Ostajan ja toimittajan välinen suhde voidaan jakaa sen luonteen mukaan operatiiviseen, 

taktiseen ja strategiseen kumppanuuteen. Tämä lisää käsitystä kumppanuus -termin 

laajuudesta, mikä voi osittain aiheuttaa epäselvyyttä kumppanuuden laadusta, kun osapuolet 

puhuvat toiminnastaan kumppanuutena. Osan kumppanuuksista onkin todettu 

epäonnistuvan. Yksi syy tälle voi olla osapuolten eriävä ymmärrys siitä mitä kumppanuudella 

tarkoitetaan, tai se että toimintaa kutsutaan kumppanuudeksi ilman sen suurempaa 

merkitystä. Suhteen tunnistamisella tuodaan selkeyttä ja realistisia odotuksia yhteiselle 

toiminnalle. Suhteen luonteen tarkka kuvaaminen voi olla toisinaan vaikeaa, mutta 

osapuolten tunnistaessa suhteen luonteen sitä voidaan johtaa oikein.  

Tässä tutkimuksessa kumppanuus nähdään jatkuvaksi suhteeksi kahden organisaation välillä, 

joka pitää sisällään luottamuksen, sitoutumisen pitkälle aikavälille, suhteen tuomien riskien ja 

saavutusten jakamisen (Ellram, 1995); tarkoitushakuisena strategisena suhteena itsenäisten 

yritysten välillä jotka jakavat yhteiset tavoitteet, ajavat kohti yhteistä hyötyä, ja tiedostavat 

suuren riippuvuuden toisesta osapuolesta (Mohr ja Speakman, 1994); yhteisenä toimintana, 

jossa saavutetaan tavoitteet, jotka olisivat vaikea saavuttaa ilman toisen osallistumista. 

Kumppanuuteen perustuvalla tiiviillä suhteella pyritään saavuttamaan kilpailuetua 

markkinoilla (Ernst, 1991; Powell, 1990). Kumppanuus mahdollistaa myös toisen osapuolen 
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resurssien hyödyntämisen, jolloin päästään käsiksi uusiin teknologioihin ja markkinoihin; 

mahdollistaa laajemman tuote- ja palvelutarjonnan; taloudellisia hyötyjä yhteisen 

tutkimustyön tai tuotannon yhteydessä; tiedon kerääminen yli organisaation rajojen, sekä 

hyödyntää toisen täydentäviä taitoja (Powell, 1987).  

Kumppanuuden määrittelemisen jälkeen tarkasteltiin sen tuomia hyötyjä ostajan 

näkökulmasta. Hyötyjä todettiin olevan useita, mutta ne voidaan jakaa karkeasti kolmeen 

ryhmään: hintaan, saatavuuteen ja laatuun. Näiden lisäksi myös hallinnollisuus, teknologia ja 

taloudellisuus ovat hyötyjä, joita haetaan kumppanuuden avulla. Kumppanuuden avulla 

kyetään myös alentamaan liiketoiminnan riskejä sekä rakentamaan parempaa 

päätöksentekokulttuuria.  

Tärkeimpiä menestystekijöitä sekä ostajalle että toimittajalle ovat molempiin suuntiin toimiva 

tiedonjako, ylemmän johdon tuki, yhteiset tavoitteet, ja aikainen kommunikointi toimittajille. 

Näiden lisäksi luottamus, toisen tunteminen, sekä tehokas johtaminen ovat tärkeitä tekijöitä 

onnistumisen kannalta. Toimittajat vaikuttavat arvostavan enemmän kumppanuutta tukevia 

tekijöitä kuin ostaja. Oleellisia tekijöitä onnistuneelle kumppanuudelle ovat myös toisen 

osapuolen vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen, sekä tehokas suhteen johtaminen.  

Kumppanuuden menestystekijät saavat erilaisia painoarvoja suhteen luonteesta riippuen. 

Operatiivinen kumppanuus on kumppanuuksista yksinkertaisin, joka vaatii luottamusta, 

selkeyttä ja taloudellista tehokkuutta. Taktinen kumppanuus vaatii jo enemmän avoimuutta, 

laajempaa luottamusta, kommunikointia ja tiedonjakoa, sekä yhteisten tavoitteiden 

asettamista. Strateginen kumppanuus on läheisin suhde ja vaatii useiden aiemmin mainittujen 

menestystekijöiden toimimista. Luottamuksen, tiedonjaon ja ylemmän johdon tuen taso on 

korkeimmillaan.  

Kumppanuuden riskitekijöitä ovat epäsuotuisat markkinatilanteet, oman edun 

tavoitteleminen, toimittajan haluttomuus ja tehoton johtaminen. Suurimpia sudenkuoppia 

ovat heikko kommunikaatio, luottamuksen puute, strategisen suunnan ja yhteisten 

tavoitteiden puuttuminen.  
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Viimeisenä teoriassa käytiin läpi laajemmin tekijöitä, joiden on todettu olevan tärkeitä 

kumppanuuden onnistumisen kannalta. Suhteen toimivuus edellyttää molempiin suuntiin 

toimivaa vuorovaikutusta ja jatkuvaa informaation vaihdantaa. Se vaatii myös systeemin, joka 

tukee kommunikointia ja tiedonjakoa. Tietoa täytyy jakaa, ja menestys on kiinni siitä, kuinka 

siinä onnistutaan. Yrityksellä tulee olla osaamista johtaa kommunikointia, jotta se on oikea-

aikaista, riittävää ja luotettavaa. Laadukas ja hyvin hoidettu kommunikointi auttaa 

kehittämään luottamusta. 

Luottamus perustuu tyytyväisyydelle ja uskoon suhteen jatkumisesta. Se vaikuttaa mm. 

haluun ryhtyä kumppanuuteen, suhteen kehittämiseen, sekä kommunikointiin. Korkean 

luottamuksen tason nähdään laskevan yrityksen transaktiokustannuksia. Luottamukseen 

vaikuttaa toisen osapuolen luonteeseen ja osaamiseen perustuvia tekijöitä. Luottamuksen ja 

valvonnan nähdään liittyvän riskien hallintaan. Uskottavuus on osa luottamusta ja sen taso 

vaikuttaa luottamukseen ja valvontaan.  

Sitoutumiseen vaikuttaa osapuolten tunne suhteen tärkeydestä omalle liiketoiminnalle ja 

jatkuvuudelle. Pitkäaikainen sitoutuminen vaikuttaa hankintojen onnistumiseen, joka 

puolestaan vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn. Sitoutuminen tuo suhteeseen vakautta ja 

vaikuttaa kumppanuuden onnistumiseen. 

Kehittäminen perustuu tarpeelle uudistaa, sekä suhteen viemiselle uudelle tasolle, jotta yritys 

varmistaa ja säilyttää kilpailukykynsä sekä asemansa markkinoilla. Kehittäminen vaatii 

panostusta molemmilta osapuolilta ja parannusten tulisi hyödyntää molempia osapuolia. 

Ostajan rooli hoivaavana nähdään tärkeänä tekijänä suhteessa. Kehittämisen voi toteuttaa 

monella tavalla. Toimittajaa voi myös motivoida kehittymään oma-aloitteisesti. 

Ylemmän johdon osallistuminen läpi prosessien, sekä huolehtimalla rahoituksesta ja 

resursseista tukee yhteisen toiminnan onnistumista.  Sen tehtävä on edistää yhteistyötä ja 

kommunikointia. Tuen puuttuminen ei aina vaikuta toiminnan epäonnistumiseen, mutta 

tällöin korostuu operatiivisesta toiminnasta vastaavien henkilöiden osaaminen.  

Menestyminen vaatii yhteisten ja osapuolten omien tavoitteiden saavuttamista. Nämä 

tavoitteet tulisi asettaa jo ennen toiminnan aloittamista. Yhteinen ymmärrys suhteen 
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luonteesta tuo selkeyttä. Tavoitteet määrittävät suhteen strategisen suunnan ja niillä on 

vaikutusta luottamukseen ja konfliktien muodostumiseen. Yhteiset tavoitteet vaikuttavat 

myös osapuolten käyttäytymiseen. 

Ongelmatilanteissa tärkeintä on ymmärrys, kyky reagoida konflikteihin, sekä kyky niiden 

ratkaisemiseksi. Konfliktit tulee johtaa rakentavasti, ei pakottamalla. Selkeä rooliajako estää 

konflikteja, mutta tämä tulee tehdä suhteen alussa. Konfliktien vähäisyys kehittää 

luottamusta. 

Menestystekijöitä tarkastellessa huomaa niiden olevan yhteyksissä toisiinsa, joka puolestaan 

korostaa jokaisen tekijän huomioimista kumppanuutta johdettaessa. Jättäessä huomiomatta 

yhden tai useamman, tällä voi olla vaikutusta kumppanuuden onnistumiseen. Kumppanuutta 

voidaan toteuttaa eri tavoin. Tiivis ja strateginen kumppanuus vaatii menestystekijöiden 

laajemman huomioimisen verrattuna kumppanuuteen, jossa on vain vähän vuorovaikutusta 

osapuolten kesken. 

Viitekehys auttaa ymmärtämään suhteen johtamiseen liittyviä monia elementtejä. Suhteen 

johtamisen perusta lähtee liikkeelle ostajan motiiveista, jotka luovat tarpeen toimittajalle, 

joka puolestaan auttaa motiivien saavuttamisessa. Motiivit vaikuttavat myös millainen suhde 

ostajan ja toimittajan välille on mahdollista muodostua. Toiminnan kannalta on 

tehokkaampaa, kun osapuolet tiedostavat suhteen todellisen luonteen ja osaavat keskittyä 

niihin tekijöihin, jotka auttavat suhteen menestyksessä. Yrityksen tunnistaessa 

kumppanuuden menestystekijät ja niiden väliset riippuvuudet, sekä kyetessään johtamaan 

niitä laadukkaasti, sillä on hyvät mahdollisuudet menestyvään liiketoimintaan kumppanuuden 

avulla. 

Teorian perusteella yritysten on kannattavaa pyrkiä kumppanuuteen, kun sillä on 

mahdollisuus tehdä yhteistyötä sellaisen toimijan kanssa, joka tuottaa lisäarvoa ja jonka 

kanssa voidaan asettaa yhteiset tavoitteet, sekä voidaan luottaa niiden toteutumiseen. 

Kumppanuus on moniulotteinen suhde, joka voi sisältää paljon potentiaalia toiminnan 

jatkuvuuden varmistamiseen, kehittämiseen, tai tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen. 

Tätä potentiaali tulee osata hallita ja johtaa niin, että kumppanuuden kaikki tärkeimmät 

elementit tulee huomioiduksi. Nämä elementit ovat luottamus, yhteiset tavoitteet, 
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kommunikointi, avoimuus, tiedonjako, ja konfliktien ratkaiseminen. Kumppanuus ei tuota 

mitään pelkkänä osapuolten välisen suhteen kuvauksena, vaan sen tulee perustua todelliselle 

tarpeelle ja sen rakentaminen vaatii panostuksia ja toimintaa, jotta se voi tuottaa lisäarvoa 

sen osapuolille.  

6.2 EMPIIRISET TULOKSET 

Seuraavaksi käydään läpi empiiriset tulokset ja annetaan kuvaus case-yrityksen, eli ostajan ja 

sen toimittajien välisistä kumppanuuksista. 

Ensimmäinen alatutkimuskysymys pohtii mitä strategisia hankintoihin liittyviä päätöksiä 

ostava yritys joutuu tekemään pyrkiessään kohti ostajan ja toimittajan välistä kumppanuutta. 

Case-yrityksessä toimittajien käyttäminen ylläpidossa perustuu yhtiön ja ylläpidon johdon 

tekemiin strategisiin linjauksiin. Nämä ulkoistamiseen liittyvät päätökset on tehty ennen 

nykyisiä toimittajasopimuksia, ja ne nähdään edelleen kannattavimpana toimintatapana. Tällä 

toimintamallilla pyritään tukemaan yrityksen ydinliiketoimintaa. Ellramin ja Carrin (1994) 

hankintastrategian tyyppeihin verratessa voidaan ostajan hankintatoimen nähdä suorittavan 

määriteltyä strategiaa ja tukevan toiminnallaan muiden toimintojen strategioita, jotka 

yhdessä tukevat yrityksen strategiaa. Ostajan hankinnat voidaan todeta onnistuneiksi, sillä ne 

palvelevat organisaation strategiaa. Ostaja on asettanut selkeät strategiset linjaukset 

yhteisille toiminnoille toimittajien kanssa. Tämä nähdään tärkeänä tekijänä hankinnoissa 

(Cousins & Spekman, 2003). 

Case-yritys käyttää hajautettua hankintaa yrityksen sisällä. Tällöin ylläpito hoitaa omat 

hankintansa ja muut osastot omansa. Ylläpito vaatii useamman liiketoiminta-alan osaamista, 

joille on valittu yksi toimittaja liiketoiminta-aloittain. Tämän mallin avulla ostaja pystyy 

keskittymään paremmin jokaiseen toimittajasuhteeseensa. Hankintastrategian elementit ovat 

valikoituneet kustannustehokkuuteen pyrkiessä. Ostaja on rakentanut mahdollisimman 

tehokkaan prosessiin operoida ylläpitoa. Tämä on vaikuttanut organisaation rakenteeseen, 

hierarkiaan ja yhteistyöhön muiden osapuolten kanssa. Tulokset myötäilevät Gulatin (1999) 

näkemystä yrityksen ympäristön vaikutuksista ostajan strategiaan. Transaktiokustannusteoria 

ja resurssiperusteinennäkemys näkyvät ostajan strategiassa. Sosiaalisen pääoman 
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hyödyntäminen ei puolestaan vaikuta olevan yhtä selkeästi esillä. Tätä voitaisiin hyödyntää 

paremmin, sillä se nähdään erityisenä resurssina osapuolten välisessä vuorovaikutuksessa 

(Coleman, 1988, s.98). Nahapiet ja Goshal (1998) puhuvat sosiaalisen pääoman 

ulottuvuuksista. Näistä kognitiivinen ulottuvuus näkyy parhaiten peilatessa eri ulottuvuuksia 

ostajan toimintaan. Rakenteellista ulottuvuutta on myös havaittavissa mutta ei yhtä suurissa 

määrin. Suhteellisessa ulottuvuudessa voi nähdä kehittämisen varaa. 

Hankintojen strategisten päätösten ja tekojen tulisi tukea kumppanuutta. Hankittavien 

resurssien luonne vaikuttaa olennaisesti kumppanuuden tarpeeseen. Hankintastrategian 

elementit ja hankintamallit tulisi kuitenkin olla johdonmukaiset kumppanuuden kanssa. 

Transaktiokustannusteoria ja resurssiperäinen näkemys ovat vaikuttamassa päätökseen 

hyödyntää ulkopuolista toimijaa oman toiminnan tehostamisen kannalta. Niiden kautta 

tehdyt havainnot vaikuttavat suhteen luonteeseen toimittajan kanssa, sekä kuinka 

toimittajaan tulee suhtautua. Sosiaalinen pääoma puolestaan näyttää korostavan tekijöitä, 

jotka tulee huomioida henkilöiden välisessä vuorovaikutuksessa. Toimiva henkilöiden välinen 

vuorovaikutus auttaa osapuolia luomaan vahvempaa kumppanuutta. Tulokset osoittavat 

hyötyjen ja motiivien liittyvän transaktiokustannusteoriaan ja resurssiperusteiseen 

näkemykseen, mutta menestystekijät liittyvät enemmän sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 

Toimittajat ovat valittu kilpailutuksen avulla, jonka avulla ostaja on kyennyt hyödyntämään 

asemaansa ja motivoimaan toimittajia. Tämä osoittaa ostajan voimasuhteita toimittajien 

suhteen. Ostaja kykenee käyttämään asemaansa ja asettamaan vaatimuksia toimittajille. 

Toimittajien valintaan ei ole vaikuttanut ainoastaan kustannustekijät, vaan myös toimittajien 

kyvykkyys toimia maan laajuisesti, sekä suostuminen ostajan määrittelemän toimintamallin 

noudattamiseen. Kilpailutus nähdään myös tehokkaana keinona tuoda uusia elementtejä 

sopimuksiin, varsinkin sopimusten uusimisen yhteydessä. Ylläpidon suorittamia hankintoja ei 

nähdä strategisina lukuun ottamatta toimittajien valintaa ja niihin liittyviä päätöksiä. 

Sopimussuhteen aikana tapahtuvat operatiiviseen toimintaan liittyvät ylläpidon hankinnat 

ovat lähes automatisoitu. Hankinnoilla ja toimittajilla pyritään tehokkaaseen 

kustannusrakenteeseen ja resurssien parempaan saatavuuteen. Kilpailutuksen 

hyödyntäminen ja näkemys hankintojen ei-strategisuudesta eivät tue ajatusta 

kumppanuudesta. Suhteet voidaan nähdä pikemmin tehokkaina hankintasuhteina. Käyttäen 
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Ståhlen ja Laenton (2000) erittelyä kumppanuuden tasoista voidaan suhteiden kuvata olevan 

operatiivista tai taktista kumppanuutta. Ostajan ja toimittajien välisiä suhteita ei voi kuvata 

strategiseksi kumppanuudeksi.  

Toinen alatutkimuskysymys pyrkii selvittämään mitä yritysten välisellä kumppanuudella 

tarkoitetaan. Case yrityksen ylläpidossa kumppanuus nähdään suhteena, joka pitää sisällään 

osapuolten yhteiset tavoitteet, luottamuksen, lisäarvon muodostumisen molemmille, 

yhteisen toiminnan jatkuvuuden, sekä yhdessä kehittymisen ja yhteisten prosessien luomisen. 

Tässä työssä tarkastellut kumppanuussuhteet ovat kaikki lähes samankaltaisia. Suhteet 

kuitenkin nähdään eri tavoin case-yrityksen ylläpidon johdon ja operatiivisten henkilöiden 

välillä. Tämä voi johtua johdon tarkoituksesta kehittää ja syventää kumppanuuksia, mutta se 

ei vielä näy operatiivisella tasolla. Tähän mennessä kumppanuudet ovat muistuttaneet 

enemmän osto-myyntisuhdetta. Ostaja on pyrkinyt omien toimintojensa tehostamiseen 

toimittajia hyödyntämällä. Ostaja on kuitenkin aloittanut suhteiden kehittämisen 

läheisemmäksi ja yhtenäisemmäksi, jotta yhteisen toiminnan kehittäminen paranisi. 

Vertaamalla näitä kumppanuuksia Ståhlen ja Laenton (2000) jakoon kumppanuuden tasoista, 

voidaan tutkittavien suhteiden tulkita pyrkivän tiiviimpiin yhteistyösuhteisiin, jotka ovat 

viemässä osapuolia operatiivisesta kumppanuudesta kohti taktisempaa kumppanuutta. Case-

yritykselle nykyinen toimintamalli toimittajien kanssa on hyvä tapa toimia, mutta 

kumppanuutta voidaan vielä kehittää. Se olisi myös kannattavaa, sillä jatkamalla nykyisellä 

mallilla yritys ei välttämättä saavuttaisi kaikkia kumppanuuden mahdollistamia hyötyjä. 

Ostajan ja toimittajien suhteet voidaan kuvata toimittajakumppanuuksina, jotka pitävät 

sisällään luottamuksen ja sitoutumisen pitkälle aikavälille, joka puoltaa Ellram (1995) 

näkemystä kumppanuudesta, sekä tarkoitushakuisena strategisena suhteena itsenäisten 

yritysten välillä jotka jakavat yhteiset tavoitteet, ajavat kohti yhteistä hyötyä, yhteisenä 

toimintana, jossa saavutetaan tavoitteet, jotka olisivat vaikea saavuttaa ilman toisen 

osallistumista. Suhteet myötäilevät myös Ernstin (1991) ja Powellin (1990) määritelmiä 

kumppanuuden pyrkimyksestä saavuttamaan kilpailuetua markkinoilla. Suhteilla haetaan 

myös toisen osapuolen resurssien hyödyntämistä, laajempaa tuote- ja palvelutarjontaa, 

tiedon keräämistä yli organisaation rajojen, sekä hyödyntämään toisen täydentäviä taitoja 
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kuten Powell (1987) kumppanuutta kuvailee. Näiden perusteella suhteet vaikuttavat 

myötäilevän kumppanuuden määritelmiä. Näistä suhteista kuitenkin puuttuu tiettyjä 

kumppanuuden elementtejä, kuten suhteen tuomien riskien ja saavutusten jakaminen, sekä 

riippuvuuden puuttuminen.  

Tähän mennessä ostajalla on koettu olevan määräävä ja vaativa asema. Tulevaisuudessa 

ostaja toivookin toimittajien antavan enemmän omaa panostusta, sekä ideoita toiminnan 

kehittämiseen. Tähän mennessä yhteisten tavoitteiden on koettu palvelevan enemmän 

ostajaa, kuin toimittajia. Näkemyksissä lisäarvon jakautumisessa on eroja ostajan ja 

toimittajien välillä, ja ostajan nähdään hyötyvän suhteista enemmän. Tulevaisuudessa tätä 

pyritään kehittämään niin, että toimittaja saavuttaisi suurempia hyötyjä suhteesta.  

Ostaja kokee kaikki toimittajasuhteensa kumppanuuksina. Nämä suhteet eivät kuitenkaan 

mukaile täysin teoriassa määriteltyä kumppanuutta. Tämä osoittaa kumppanuuden 

määrittämisen ongelmallisuuden. Toinen voi kokea osapuolten välisen toiminnan 

kumppanuutena, kun puolestaan toinen kokee sen vain yksinkertaisena liiketoimintana, jossa 

yritysten väliset rajapinnat ovat ohuet. Tämän vuoksi on kyettävä määrittämään yhteisen 

toiminnan taso mahdollisimman tarkasti osapuolten välillä, jotta molemmille muodostuu 

yhtenäinen ymmärrys suhteen luonteesta ja laadusta. Ostajan toiminnasta on kuitenkin 

selvästi huomattavissa halukkuus todelliseen kumppanuuteen ja sen kehittämiseen niin, että 

se tuottaa molemmille selkeää lisäarvoa. Ostaja osoittaa myös tunnistavansa ne tekijät joita 

kumppanuus vaatii, mutta niiden toteuttamisessa on vielä ollut puutteita. Ostajan ja 

toimittajien välisiä suhteita on kutsuttu kumppanuuksiksi, mutta voidaan todeta, että nämä 

suhteet eivät ole kovin onnistuneita todellisessa kumppanuudessa. Epäonnistuminen voi 

johtua vain siitä, että sitä ei ole määritelty riittävän tarkasti, tai toiminnalle parhaimmalla 

tavalla. Tähän asti ostajan ja toimittajien välinen toiminta on ollut pikemmin menestyksekästä 

yhteistyötä kuin kumppanuutta. Whipple ja Frankel (2000) määrittelevät yhteistyön 

pitkäaikaisena suhteena, jossa molemmat osapuolet toimivat yhdessä muokatakseen 

liiketoimintojaan, jotta he voivat parantaa yhteistä suorituskykyä. Tämä kuvastaa hyvin tässä 

tutkimuksessa tutkittuja suhteita, mutta ne sisältävät myös kumppanuuden elementtejä. 
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Kolmas alatutkimuskysymys pyrkii selvittämään mitkä ovat kumppanuuden motiivit ja 

menestystekijät. Ostajan selkeitä tavoitteita ovat keskittyminen ydinliiketoimintaan, 

kustannustehokkuuden hakeminen ja vahva kustannusten hallinta toimittajien avulla. Ostaja 

haluaa myös hyödyntää toimittajien resursseja, erikoistumista ja toimialatuntemusta. On 

havaittavissa, että kaikilla kumppanuuteen vaikuttavilla teorioilla on vaikutusta yrityksen 

kumppanuussuhteiden muodostumiseen. Tulokset vahvistavat suurimpien motiivien liittyvän 

hintaan, saatavuuteen ja laatuun. Kumppanuudet tarjoavat näiden lisäksi myös muita hyötyjä, 

kuten hallinnollisia ja teknologisia hyötyjä. Suuriksi hyödyiksi nähdään prosessien 

yhdistäminen, joka tarjoaa ostajalle ennustettavuutta ja parempaa toimintojen kontrollointia. 

Toimittaja tuottaa siis suurempaa lisäarvoa, kuin sama toiminta suorittuna ostajan yrityksessä. 

Lisäarvon ollessa suurta ostaja motivoituu suhteen tiivistämiseen ja läheisyyteen, jotta 

saavutettu hyöty voidaan säilyttää.   

Ostajan motiivit myötäilevät Ellramin (1995) tutkimusta, jonka mukaan kumppanuuden 

hyötyjä ovat alhaisempi hinta, tuotteen tai palvelun luotettavuuden turvaaminen, sekä 

vaikuttaminen toimittajan tuottamaan laatuun. Doz ja Hamel (1998, 4-5, 221-223) näkevät 

kolme motiivia kumppanuudelle, joista ensimmäisen mukaan motiiveina kumppanuudelle 

toimivat markkina-asemien, hankintaetujen tai muiden resurssien saavuttamiseen 

yhteistyöllä toisen yrityksen kanssa, joka voi olla myös kilpailija. Toinen motiivi on osaamisen 

ja kyvykkyyksien hankkiminen yhteistyöllä, joka mahdollistaa uudenlaista liiketoimintaa. 

Kolmas motiivi liittyy oman toiminnan kehittämiseen yhteisen oppimisen avulla. Näihin 

motiiveihin vertaamalla tutkittavien suhteiden motiivit liittyvät eniten kolmanteen motiiviin, 

eli toiminnan kehittämiseen yhteisen oppimisen avulla.  

Ostajan puolella tärkeimmiksi menestystekijöiksi koetaan luottamus, suorituskyky ja 

kehittäminen. Muita tärkeitä tekijöitä ovat yhteiset tavoitteet, molempiin suuntiin toimiva 

tiedonjako, sekä toimittajien kyky tuottaa selkeää lisäarvoa. Nämä tekijät ovat todettu 

tärkeiksi myös Mohrin ja Speakmanin (1994), Kanterin (1994), sekä Ellramin (1995) 

tutkimuksissa. Toimittajat vastaavat tärkeimmiksi menestystekijöiksi luottamuksen, 

kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen, yhteiset tavoitteet, avoimuuden, sekä yhdessä 

toiminnan kehittämisen. Suorituskyvyn tärkeys korostuu myös tärkeänä tekijänä. Kuten 

Ellramin (1995) tutkimuksessa toimittajat korostavat enemmän tekijöitä, jotka edustavat 
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suhteen hoitoa ja kumppanuutta. Kumppanuuden olennaisimmat elementit ymmärretään 

hyvin toimittajan puolella. Tämä voi johtua toimittajan roolista olla tarjoava ja usein heikompi 

osapuoli, kun markkinoilla on paljon kilpailua.  

Toimintaan liittyvien riskien koetaan jakautuvan tasan ostajan ja toimittajien välillä. 

Suhteeseen liittyvien riskien koetaan liittyvän kommunikointiin, yhteisiin tavoitteisiin ja 

strategisen suunnan puuttumiseen. Toimittajan taloudelliset ja mahdolliset strategiset 

muutokset nähdään myös riskitekijöinä. Yhteiseen toimintaan liittyy aina omat riskinsä, mutta 

olennaisinta on kyetä määrittelemään riskit ja arvioimaan kumppanuuden kannattavuus, eli 

punnita hyödyt ja haitat.  

Toiminnan kehittäminen tapahtuu lähes tasavertaisesti osapuolten välillä, ostajan ottaessa 

hieman suurempaa roolia. Yhteisen toiminnan koetaan tuottavan lisäarvoa, joka ei olisi 

mahdollista ilman toista osapuolta. Panostuksessa suhteen kehittämiseen nähdään 

parantamisenvaraa, kuten myös toimittajan motivoinnissa. Dekkerin (2004) tutkimuksessa 

havaittiin ongelmalliseksi luoda olosuhteet, jotka motivoivat kumppaneita saavuttamaan 

halutut tai määritellyt tavoitteet. Tämä voidaan todeta tapahtuneen myös tämän tutkimuksen 

suhteissa. Aiemmin toimittajasuhteissa on pyritty toiminnan tehostamiseen suhteen 

kehittämisen kustannuksella. Suuret toiminnan muutokset on toteutettu 

toimittajasopimusten uusimisen kautta, jotka ostaja on laatinut. 

Toimittajilla on myönteisempi kuva osapuolten välisestä tiedonjaosta ja kommunikoinnista 

kuin ostajalla. Vuorovaikutusta on molempiin suuntiin, mutta molemmilla osapuolilla nähdään 

parantamisen varaa ja sitä pyritäänkin kehittämään. Kommunikointia pidetään riittävänä ja 

luotettavana, mutta oikea-aikaisuudessa toivotaan kehitystä. Osapuolten välillä on useita 

kanavia kommunikoinnin suorittamiseen, mutta sitä pyritään yksinkertaistamaan. 

Tulevaisuudessa ostajan ja toimittajien välissä toimivan palvelukeskuksen roolia pyritään 

nostamaan päivittäisen kommunikoinnin osalta. Johdon tasolla kommunikoinnin toimivuus 

nähdään parempana kuin operatiivisella tasolla.  

Ostajan johdon näkökulmasta luottamus toimii molempiin suuntiin osapuolten välillä. 

Luottamus rakentuu sopimukseen ja yhteiselle historialle. Toimittajan luottamus ostajan 

suhteen perustuu sekä luonteeseen, että pätevyyteen liittyviin tekijöihin. Ostaja puolestaan 
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arvostaa enemmän luonteeseen liittyviä tekijöitä. Luottamusta siis ilmenee kolmella tasolla: 

luonne, osaaminen ja sopimus. Suhteen avoimuudessa nähdään parantamisen varaa 

molempiin suuntiin. Luottamus ja avoimuus koetaan tärkeinä varsinkin operatiivisella tasolla 

ja niitä tullaan kehittämään. Toimittajat ovat sitoutuneita ja haluavat pitkän suhteen. Ostajan 

puolelta suhde on sitoutunutta, ja pitkään jatkuvat suhteet samojen toimittajien kanssa 

nähdään tuovan lisäarvoa tulevaisuudessa. Ostajan ylin johto on sitoutunut yhteistyöhön 

toimittajien kanssa antamalla resursseja suhteiden hoitamiseen. Tulevaisuudessa johto pyrkii 

myös olemaan tiiviimmin tekemisissä toimittajien kanssa, joka on olennaista suhteen 

kehittämisen kannalta.  

Tässä tutkimuksessa ostajan ja toimittajien väliset suhteet ovat muodostuneet kilpailutuksen 

kautta, joten alku kumppanuudelle ei ole ollut paras mahdollinen. Tätä ei kuitenkaan tule 

nähdä epäonnistumiseen vaikuttavana tekijänä, sillä toimittajasuhteet ovat vasta 

kehittymässä kumppanuussuhteiksi, joilta voidaan odottaa suurempaa lisäarvoa 

tulevaisuudessa. Haastatteluista käy ilmi ostajan selkeä kehittämisen halu parempaan 

kumppanuuteen toimittajiensa kanssa. Nykyiset suhteet ovat vielä kehittyviä ja pyrkivät 

laajempaan yhteistyöhön. Ehkä tämän vuoksi ostajan ja toimittajien väliset suhteet eivät 

vastaa vielä teoriassa määriteltyä kumppanuutta ja suhteen onnistumiseen vaikuttaviksi 

tekijöiksi nousevat operatiiviseen tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tuloksiin vaikuttaa 

varmasti myös ostajan toiminnan luonne. Ostaja pyrkii ylläpidon osalta tehokkaaseen 

kustannusten hallintaan. Tähän ei kuitenkaan pyritä vain painamalla kustannuksia 

mahdollisimman alas toimittajien kustannuksella, vaan kehittämällä toimittajien kanssa uusia 

keinoja kustannusten hallintaan ja toiminnan ennustettavuuteen. Toiminta pyrkiikin vahvasti 

ennustettavuuteen, joka nähdään ostajan näkökulmasta tärkeänä motiivina. Ennustettavuus 

nousee tässä tutkimuksessa vahvasti esille ostajan motiivina ja se voidaan nostaa yhdeksi 

olennaiseksi motiiviksi teoriassa esitettyjen motiivien lisäksi. Kumppanuus mahdollistaa 

toiminnan ennustettavuutta ja luo sitä kautta vakautta, mikä auttaa keskittymään 

ydinliiketoimintaan. Ennustettavuus myös mahdollistaa kustannusten alentamisen.  

Kumppanuuden hyödyt tulevat yrityksille, mutta sen menestyminen tapahtuu ihmisten 

vuorovaikutuksen välityksellä ja heidän toimintansa kautta. Yksilöillä ja heidän sosiaalisilla 

kyvykkyyksillä on siis suuri vaikutus yritysten välisten kumppanuuksien onnistumisessa. 
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Menestystekijöiden tulee toimia ja olla tiedostettuja suhteiden hoitamisesta vastaavien 

henkilöiden välillä, ja heillä tulee olla osaamista jalkauttaa suhdetta syvemmälle omassa 

organisaatiossa. Sekä ostajan että toimittajien suorituskyky ja tavoitteiden saavuttaminen voi 

olla vain muutaman henkilön käsissä, jolloin näiden henkilöiden tulee kyetä tuomaan tämä 

potentiaali esille. Heillä jotka kommunikoivat keskenään osapuolten välillä on suuri vastuu. 

Kumppanuuden onnistuminen näkyy vahvasti niiden henkilöiden kautta, jotka huolehtivat 

informaation kulusta kaikille kumppanussuhteen osallisille. Tämä voi joissakin tapauksissa 

merkitä koko organisaatiota. Tämän vuoksi molempien osapuolten on osattava löytää 

henkilöt, jotka ovat kykeneviä toteuttamaan ja rakentamaan menestystekijöitä 

kumppanuussuhteessa.  

Ylläpidon johdolla on selkeä päämäärä kumppanuuteen. Ylläpidon henkilöt ymmärtävät 

yrityksen ja ylläpidon strategian, hankintojen ja yrityksen strategioiden yhtenäisyyden, 

yritysten välisten sekä organisaation sisäisten mittareiden yhtenäisen ja 

tarkoituksenmukaisen käytön, sekä sillä on tarvittavat taidot suhteiden hoitamiseen. Juuri 

nämä tekijät nähdään tärkeinä suhteiden johtamisessa. Tämän tutkimuksen osapuolet siis 

ymmärtävät mitä tekijöitä kumppanuus vaatii sekä tunnistavat tärkeimpiä menestystekijöitä. 

Ongelmaksi vaikuttaa muodostuvan niiden hallinta ja jalkauttaminen jokapäiväiseen 

toimintaan. Tämä voi olla yksi vaikuttavimmista tekijöistä, kun pohditaan yleisesti miksi noin 

puolet kumppanuuksista epäonnistuu. Menestykseen vaikuttavat tekijät tulee tunnistaa, jotta 

kumppanuus voi onnistua halutulla tasolla. Se ei kuitenkaan auta vielä varmistamaan 

kumppanuuden onnistumista. Suurin tekijä onkin menestymiseen vaikuttavien tekijöiden 

näkyminen joka päiväisessä toiminnassa. 

Tästä tutkimuksessa tekijälle jää kuva, että kumppanuudesta puhutaan liian herkästi tai 

nopeasti, ja petytään jos se ei toteudu odotetusti. Toteutuakseen ja onnistuakseen 

kumppanuuden tarkka ja realistinen kuvaus osapuolten välillä nähdään kriittisenä tekijänä. 

Tämän tutkimuksen perusteella ostajalla on todennäköisemmin suurempi rooli 

toimittajakumppanuuden määrittelemisessä ja toteuttamisessa. Tämä korostuu varsinkin 

kumppanuuden alkuvaiheessa. Menestystekijöiden saavuttaminen vaatii vuorovaikutusta ja 

resursseja, joten osapuolten on oltava valmiita panostamaan kumppanuuteen. 

Kumppanuuden on vaikea olla suurempaa kuin se, mille osapuolet antavat mahdollisuuden. 
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Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että kumppanuussuhteille löytyy 

selkeästi havaittavat motiivit ja menestystekijät. Tutkimuksen tulokset mukailevat myös 

aiemmin tehtyjä tutkimuksia yritysten välisistä kumppanuuksista. Tämä tutkimus pyrkii 

antamaan tukea toimittajakumppanuuden luonteen ja tason tunnistamiseen, sekä 

kehittämiseen. 

6.3 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI JA JATKOTUKIMUSMAHDOLLISUUDET 

Tämä tutkimus on toteutettu kuvailevana tapaustutkimuksena, jossa tutkittiin case-yrityksen 

neljää toimittajasuhdetta. Tutkimusmateriaali kerättiin teema- ja lomakehaastatteluilla. 

Tutkimuksen teoriaosuudella on rakennettu viitekehys, jonka perusteella tutkittiin ostajan ja 

toimittajien välisiä kumppanuuksia, ja niihin vaikuttavia strategisia päätöksiä, sekä 

kumppanuuden hyötyjä ja motiiveja.  

Hirsijärvi (2008, s.226) määrittää tutkimuksen validiteetin käytettyjen mittareiden ja 

tutkimusmenetelmien sopivuudella kyseiseen tutkimukseen. Tällä tarkoitetaan, että 

tutkimuksessa käytetyt mittarit ja menetelmät tutkivat tutkimuksen kannalta oikeita ja 

haluttaja tekijöitä. Tapaustutkimus on sopiva tutkimusstrategia, kun tutkitaan yksittäistä 

yritystä. Tutkimuksessa validiteettia on pyritty nostamaan ottamalla huomioon sekä 

johtotason henkilöiden, että operatiivisista toiminnoista vastaavien henkilöiden näkemys 

tutkittavista toimittajasuhteista. Tutkimuksen pätevyyttä parantaa ostajan lisäksi toimittajien 

haastattelut. Samat lomakekysymykset on kysytty useammalta henkilöltä ostajan ja 

toimittajan puolelta. Pätevyyttä tukee myös ostajan teemahaastatteluiden avoimuus ja 

toistemme ymmärtäminen. Vastauksiin voi olettaa vaikuttavan vastaajan työkokemus ja 

työsuhteen kesto. Toimittajien osalta edellisen osalta ei voida vastata, mutta ostajan puolelta 

vastanneilla on pitkä työkokemus tehtävistään. Validiteettia tukee myös kattava 

kysymysrunko ja sopivat haastateltavat. Lomakehaastatteluiden osalta ongelmaksi nousee 

toisen sanaan luottaminen, koska tutkimuksen aiheen ja luonteen vuoksi pelkona on 

toimittajien halu mielistellä ostajaa. Tutkimuksen tulokset vastaavat selvästi 

tutkimuskysymyksiin. 
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Luotettavuus on olennainen osa tutkimuksessa, niin myös tapaustutkimuksessa. Tutkimuksen 

reliabiliteetti ilmaisee mittaus- tai tutkimusmenetelmien luotettavuutta ja toistettavuutta. 

Reliabiliteetin ollessa hyvä se voidaan toistaa ja tulokset eivät ole sattumanvaraisia. Tämän 

mukaan kaksi samaa aihetta tutkivaa tutkimusta tai kaksi eri tutkijaa päätyvät samankaltaisiin 

päätelmiin. (Hirsijärvi et al., 2008, 226). Toistettaessa tämä tutkimus uudestaan, lopputulos 

olisi todennäköisesti samankaltainen, eivätkä tulokset olisi sattumanvaraisia.  

Kahden tai useamman yrityksen välinen tiivis vuorovaikutus sisältää omat haasteensa. Uudet 

toimintatavat ja -mallit voivat aiheuttaa ongelmia kumppanuuden alkuvaiheessa, sekä myös 

yhteisen toiminnan aikana. Näiden hallitseminen vaatii osapuolten johdoilta osaamista ja 

tietoa siitä, kuinka tällaista muutosta uusiin toimintatapoihin ja -malleihin johdetaan ja 

toteutetaan. Yksi jatkotutkimusmahdollisuus voisikin olla tutkimus siitä, kuinka johdetaan 

perinteisen osto-myyntisuhteen muutosta kumppanuussuhteeksi, ja mitkä tekijät vaikuttavat 

sen onnistumiseen.   
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymykset  

1. Kuinka määrittelette kumppanuuden? 

2. Miksi toimittajasuhteet ovat muodostettu? 

3. Mitkä johdon päätökset vaikuttavat suhteiden muodostamiseen? 

4. Kuinka määrittelette suhteen luonteen eri toimittajien osalta?  

5. Onko suhde toimittajien kanssa? 

a) Strateginen 

b) Taktinen 

c) Operatiivinen 

6. Mikä vaatisi kumppanuuden syventämistä?  

7. Mitkä ovat suhteen menestystekijät?  

8. Mitkä ovat suhteen sudenkuopat, ja mitä riskejä toimintaan liittyy? 

9. Kuvaile miten seuraavat tekijät toimivat teidän ja toimittajien välisissä suhteissa:  

a) Kommunikointi 

b) Molempiin suuntiin toimiva tiedonjako 

c) Luottamus 

d) Avoimuus 

e) Yhteiset tavoitteet 

f) Konfliktien johtaminen 

g) Lisäarvon tuottaminen 

h) Ylimmänjohdon tuki kumppanuudelle 

10. Miten pyritte kehittämään suhdetta toimittajiin? 

11. Millaisia tavoitteita teillä on suhteen johtamisen tasolla? 

Liite 2. Lomakehaastattelu 

Lomakehaastattelu toimittajille. Lomake on sama Case -yritykselle, mutta kysymykset 

vaihdettu ostajan näkökulmaan. 

Sopimussuhteen kesto 

a) Alle 3 vuotta 

b) Yli 3 vuotta 

Sopimussuhteen kaupallinen arvo 

a) Alle 20 % liikevaihdosta 
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b) 21-50 % liikevaihdosta 

c) Yli 50 % liikevaihdosta 

Sopimussuhteen tärkeys 

a) Tärkein 

b) Kolmen tärkeimmän joukossa 

c) Ei kolmen tärkeimmän joukossa 

Sopimussuhteen tuottama lisäarvo toimittajalle 

a) Rahallinen/kustannussäästöt 

b) Oman toiminnan tehostaminen ja kehittäminen tuotetun palvelun/tuotteen kautta 

c) Uusien tuotteiden/palveluiden kehittäminen 

d) Jokin muu / ei mikään edellisistä 

Toteutuneen lisäarvon jakautuminen toimittajan ja ostajan välillä 

a) Toimittaja tuottaa suhteessa enemmän lisäarvoa ostajalle 

b) Ostaja tuottaa suhteessa enemmän lisäarvoa toimittajalle 

c) Lisäarvon jakautuminen on tasavertaista toimittajan ja ostajan välillä 

Sopimussuhdetta ostajan kanssa kuvastaa parhaiten seuraava väittämä 

a) Yksinkertainen osto-myynti suhde, keskittyminen omaan ydinbisnekseen 

b) Tavoitellaan uuden oppimista, poistaa päällekkäisyyksiä sekä yhdistää prosesseja ja 

toimintatapoja 

c) Pyritään suureen kasvuun ja innovaatioihin 

Sopimussuhteen avoimuus 

a) Tiedonvaihto ei ole avointa 

b) Tiedonvaihtoa suoritetaan, mutta se voisi olla avoimempaa 

c) Tietoa annetaan ja vaihdetaan avoimesti 

Toiminnan jatkuvuus 

a) Lyhyt sopimuskausi on sekä toivottu, että tosiasiassa toteutunut 

b) Pitkä sopimuskausi on toivotuin vaihtoehto, mutta lyhyt on tosiasiassa toteutunut 

c) Pitkä sopimuskausi on sekä toivottu, että tosiasiassa toteutunut 

Vuorovaikutus ja kommunikointi toimittajan ja ostajan välillä 
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a) Lähes päivittäistä 

b) Viikoittaista 

c) Yhteydenpitoa on parin viikon välein tai harvemmin 

Kommunikoinnin laatu toimittajan omalta osalta 

a) Reagoinnissa sekä jaetun tiedon määrässä ja laadussa on parannettavaa 

b) Kommunikaatio toimii, mutta se on hankalaa 

c) Suora kommunikaatio mahdollista kohtuullisessa ajassa 

d) Tietoa jaetaan paljon, se on laadukasta, sekä siihen reagoidaan nopeasti 

Kommunikoinnin laatu ostajan osalta 

a) Reagoinnissa sekä jaetun tiedon määrässä ja laadussa on parannettavaa 

b) Kommunikaatio toimii, mutta se on hankalaa 

c) Suora kommunikaatio mahdollista kohtuullisessa ajassa 

d) Tietoa jaetaan paljon, se on laadukasta, sekä siihen reagoidaan nopeasti 

Kommunikointitavat toimittajan ja ostajan välillä 

a) Muodollista kommunikointia yhden kommunikointikanavan kautta 

b) Muodollista kommunikointia, monia useita kommunikointikanavia käyttäen 

c) Monia kommunikointikanavia, jatkuvaa yhteydenpitoa ja vapaata keskustelua 

Toiminta perustuu pääosin 

a) Kirjalliseen dokumentointiin 

b) Kirjallisiin dokumentteihin ja suulliseen sopimiseen 

c) Suulliseen sopimiseen 

Luottamus toimittajan ja ostajan välillä perustuu 

a) Sopimuksessa sovittuihin asioihin 

b) Yhteisen historian rakentamalle luottamukselle 

c) Sopimuksessa sovittuihin asioihin, sekä yhteisen historian rakentamalle luottamukselle 

d) Luottamusta ei ole 

Luottamus perustuu ostajan 

a) Rehellisyyteen, motiivien tunnistamiseen, johdonmukaisuuteen, avoimuuteen 

b) Erityistaitoihin ja -tietoihin, liiketoimintavainuun ja kommunikoinnin sujuvuuteen 

c) Molempiin edellä munittuihin 

Riskien jakautuminen 
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a) Ostaja kantaa suuremman riskin 

b) Toimittaja kantaa suuremman riskin 

c) Riskit jakautuvat tasan 

Liiketoiminnan riskit liittyvät (voit valita useamman) 

a) Laatuun 

b) Viivästyksiin 

c) Teknologiaan 

d) Kustannuksiin 

e) Johonkin muuhun 

Sitoutuminen 

a) Suhteen hoitaminen ja kehittäminen tapahtuvat enemmän toimittajan toimesta 

b) Suhteen hoitaminen ja kehittäminen tapahtuvat enemmän ostajan toimesta 

c) Suhteen hoitaminen ja kehittäminen tapahtuvat tasapuolisesti 

Yhteiset tavoitteet 

a) Yhteisiä tavoitteita on asetettu, mutta ne palvelevat enemmän ostajaa 

b) Yhteisiä tavoitteita on asetettu, mutta ne palvelevat enemmän toimittajaa 

c) Yhteisiä tavoitteita on asetettu ja ne palvelevat molempia tasavertaisesti 

d) Yhteisiä tavoitteita ei ole asetettu 

Kumppanuuden strateginen suunta 

a) Ostaja määrittelee kumppanuuden suunnan 

b) Toimittaja märittelee kumppanuuden suunnan 

c) Suunta on yhdessä määritelty 

Konfliktien hoitaminen 

a) Ostaja ottaa suuremman roolin konfliktien hoitamisessa 

b) Toimittaja ottaa suuremman roolin konfliktien hoitamisessa 

c) Konfliktit hoidetaan tasapuolisesti 

d) Konflikteja ei hoideta laadukkaasti 

Motivointi ja kannustimet 

a) Kannustimia on, mutta ne eivät motivoi 

b) Kannustimilla on pientä vaikutusta toimintaan 

c) Kannustimet motivoivat merkittävästi 
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Toiminnan kehittäminen toimittajan osalta 

a) Toiminta sovitettu vain omiin toimintamalleihin 

b) Vastaanottavainen ideoille, muuta toiminta vain reaktiivista 

c) Yhteistyö mahdollistaa lisäarvoa tuottavien innovaatioiden kehittelemisen, joka ei 

mahdollista yksin 

d) Selkeitä osoituksia jatkuvasta suoritusparannuksesta 

Toiminnan kehittäminen ostaja osalta 

a) Toiminta sovitettu vain omiin vaatimuksiin 

b) Vastaanottavainen ideoille, muuta toiminta vain reaktiivista 

c) Yhteistyö mahdollistaa lisäarvoa tuottavien innovaatioiden kehittelemisen, joka ei 

mahdollista yksin 

d) Selkeitä osoituksia jatkuvasta suoritusparannuksesta 

Ylimmän johdon tuki 

a) Ylin johto tukee kumppanuuden syventämistä 

b) Kumppanuudessa nähdään mahdollisuuksia, mutta siihen ei pyritä tällä hetkellä 

c) Kumppanuutta ei nähdä tärkeänä 

Mainitse viisi tärkeintä tekijää toimittajan ja ostajan välisen kumppanuuden onnistumiselle: 

 


