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Hankintatoimen rooli yrityksissä on liiketoimintaympäristön muutosten myötä muodostunut niiden 

kilpailukyvyn sekä taloudellisen tuloksen kannalta entistä merkittävämmäksi tekijäksi. Tämä on 

johtanut toimittajasuhteiden muuttumiseen enemmän yhteistyöhön pohjautuvaksi. Keskeinen tekijä 

muutoksessa on ollut globalisaatio, jonka seurauksena myös suomalaisyritykset ovat siirtäneet 

hankintojaan halvemman kustannustason maihin, kuten Kiinaan. Globaalin 

liiketoimintaympäristön haasteet liittyvät paitsi poliittisiin sekä taloudellisiin epävakaisuuksiin, 

myös kulttuurieroihin maiden välillä. Toimittajasuhteen kehittämisen osalta kulttuurierot asettavat 

haasteita länsimaisten yritysten toimittajasuhteiden kehittämisessä kiinalaisten toimittajien kanssa 

sillä muutoksista huolimatta Kiinassa perinteet ovat syvällä yhteiskunnan rakenteissa vaikuttaen 

edelleen myös liiketoiminnan käytäntöihin. 

 

Tämän työn tavoitteena on muodostaa teoreettinen viitekehys kumppanuuteen tähtäävän 

toimittajasuhteen kehittämisen vaikuttavista kulttuurisista tekijöistä sekä siitä kuinka ne näkyvät 

toimittajasuhteen kehittämisen eri vaiheissa. Lisäksi tarkastellaan kuinka yritykset ovat 

huomioineet kulttuurieroihin liittyviä tekijöitä toimittajasuhteidensa johtamisessa ja kehittämisessä 

kiinalaisten toimittajiensa kanssa. Kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostettu teoreettinen 

viitekehys toimi pohjana empiirisen osan haastatteluille. Haastatteluissa laaja-alaista pidemmälle 

ajanjaksolle ulottuvaa kokemusta aiheesta omaavat henkilöt toivat näkökulmia työn tuloksiin. 

 

Työssä havaittiin, että kulttuuritietouden taso Kiinasta hankintoja tekevillä yrityksillä on hyvällä 

tasolla. Joidenkin kiinalaisten toimittajien kanssa on saavutettu sellainen luottamuksen taso, joka 

on mahdollistanut kumppanuussuhteiden rakentamisen. Kulttuuritietoa kerätään ja eroja hallitaan 

pääasiassa kokemuspohjaisesti, mutta sitä voidaan jakaa myös yritysten toimesta. Hankitun 

kulttuuritietouden jakaminen sekä hyödyntäminen auttavat tilanteissa, joissa erot selvimmin tulevat 

esille. Esimerkkejä tällaisista ovat neuvottelu- sekä konfliktitilanteet. Havaittiin myös että vaikka 

kulttuurista mukautumista on tapahtunut puolin ja toisin, on silti tiettyjä kulttuurisia piirteitä mitkä 

todennäköisesti tulevat säilyttämään paikkansa myös tulevaisuudessa kiinalaisen liiketoiminnan 

käytännöissä. 
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The role of a procurement in companies has changed along with the changes in business 

environment. It has become more important for the competitiviness and economics in companies. 

This has led towards a co-operative supplier relationships. Fundamental actor in this change has 

been a globalization, which has led also some finnish companies purchase from lower cost 

countries like China. The challenges of a global business environment are related to a political and 

economical unstabilities and also in cultural differences between the countries. In supplier 

relationship development cultural differences set some challenges with the chinese suppliers. That 

is partly because despite of the changes in China the traditions are deep in society structures and 

they still affect business practises. 

 

The aim of this thesis is to form a theoretical frameworkof the factors affecting the development of 

the supplier relationship in aim of a partnership.The aim is also evaluate how those factors are 

appearing in different stages of the development of relationship. Furthermore is considered how the 

companies have considered the factors related to cultural differencies in the management and 

development of their supplier relationships with the chinese suppliers. The theoretical framework 

based on the literature review forms the basis for the interviews in empirical sector. Persons 

interviewed have wide range of experience in the field and thus brought valuable viewpoints for 

the results of this thesis. 

 

In this thesis it was noticed that the cultural knowledge in companies which are purchasing from 

China is in a good level. The level of trust with the chinese suppliers has reached the point which 

has made possible to form partnership relatioships. The cultural knowledge is mainly collected 

based on the experience but the companies also may offer it for the employees. The sharing and 

exploitationof attained knowledge are assisting in situations where the cultural differences are the 

most clearly appearing, like in negotiation or conflict situations. It was also observed that despite 

of the cultural adaptation between chinese and western business culture there are some cultural 

features which are most likely to be maintain their position in chinese business culture. 
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1 JOHDANTO 

 

Hankintatoimen merkitys yrityksille on kasvanut myös globalisaation seurauksena kiristyneen 

kilpailutilanteen myötä. Globaali liiketoimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja muutokset 

voivat olla nopeitakin johtuen valtioiden mahdollisista poliittisista sekä taloudellisista 

epävakaisuuksista. Hankinnat matalan kustannustason maista tapahtuvat usein 

liiketoimintaympäristössä, jossa pätevät omanlaisensa muuttuvat olosuhteet. Näihin olosuhteisiin 

vaikuttaa omalta osaltaan kohdemaan kulttuuri, joka tuo omat haasteensa myös hankintatoimen 

kehittämiselle kyseisiä maita edustavien toimittajien kanssa. Kiinan avautumisen myötä ovat myös 

suomalaisyritykset siirtäneet hankintojaan sinne kustannussäästöjen toivossa. Kiinalaista kulttuuria 

leimaavat perinteet ovat syvällä yhteiskunnan rakenteissa ja ne vaikuttavat edelleen tänä päivänä 

myös liiketoiminnan käytännöissä. Kulttuuritietous on kuitenkin lisääntynyt ja lisäksi länsimainen 

sekä kiinalainen kulttuuri ovat pitkän yhteisen toimintahistorian aikana merkittävissä määrin 

lähentyneet toisiaan liiketoiminnan yhteistyön osalta. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Tämän työn alkusysäyksenä toimi työn ohjaaja professori Asta Salmen tutkimus Organising 

international supplier relations: An exploratory study of Western purchasing in China, joka on 

julkaistu vuonna 2006 tieteellisessä julkaisussa Journal of Purchasing and Supply Management. 

Pääpiirteissään tutkimus käsittelee länsimaisten yritysten Kiinan hankintojen motiiveja sekä 

hankintojen käytännön toteutusta. Tutkimukseen oli otettu mukaan seitsemän Suomessa perustettua 

yritystä, joilla oli hankintatoimia Kiinasta. Tämän diplomityön alkuperäisenä tarkoituksena oli 

tarkastella sitä miten kyseiset yritykset ovat onnistuneet toimittajasuhteidensa kehittämisessä 

kiinalaisten toimittajien kanssa. Tutkimuksen toistaminen ei kuitenkaan ollut toteutettavissa 

sellaisenaan. Työlle oli siis asetettava uudet tavoitteet. Aihe itsessään oli mielenkiintoinen ja 

tuoreita tutkimuslähteitä löytyi kattavasti, joten hyvää aihetta ei kannattanut heittää hukkaan. Työn 

tavoite muuttui hiukan yleisempään muotoon koskien länsimaisten yritysten kiinan 

hankintasuhteiden kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä. Jotta aihetta olisi saatu rajattua vielä 

tarkemmin, tarkastelun alle nousevat kulttuurien välisten erojen aiheuttamat haasteet 

toimittajasuhteen kehittämiselle. Vaikkakin aihe on paljon tutkittu, on se silti aina ajankohtainen 

sillä Kiina muuttuu nopeasti. Muutoksen myötä myös perinteisten kulttuuristen tekijöiden merkitys 

liike-elämän toiminnoissa on vääjäämättä jatkuvan muutoksen alla. Sillä miten kulttuurierot 
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huomioidaan sekä henkilöstön kulttuuritietous hyödynnetään hankintasuhteen kehittämisessä 

kiinalaisten kanssa, voi olla merkittävä rooli kun pyritään luomaan toimittajakumppanuussuhteita. 

 

1.2 Tutkimusongelmat 

 

Tämän työn tavoitteena on löytää kirjallisuuskatsauksen sekä henkilöhaastatteluiden perusteella 

vastaus työtä ohjaavaan päätutkimuskysymykseen: 

 

- Kuinka kulttuurieroja länsimaiden ja Kiinan välillä voidaan hallita yrityksissä 

kumppanuuteen tähtäävän toimittajasuhteen kehittämisen näkökulmasta? 

 

Jotta päätutkimuskysymykseen voitaisiin kattavasti vastata, on työssä asetettu myös kaksi 

alakysymystä: 

 

- Mitkä ovat toimittajasuhteen johtamiseen ja kehittämiseen vaikuttavat tärkeimmät tekijät 

kiinalaisten toimittajien kanssa? 

- Kuinka kulttuurierot näkyvät edellä mainituissa tekijöissä? 

 

Työ on rajattu käsittelemään olemassa olevia toimittajasuhteita sekä niiden kehittämistä. Työssä on 

jätetty tarkastelun ulkopuolelle uusien toimittajien etsimiseen sekä valintaan liittyvät prosessit. 

Edelleen aihetta on rajattu koskemaan länsimaiden sekä Kiinan välisiä kulttuurieroja 

toimittajasuhteen kehittämisen yhteydessä. Erityisenä tutkimuskohteena ovat toimittajasuhteet, 

jotka ovat kehittyneet kumppanuuden asteelle. Toimittajasuhteen tarkastelussa keskitytään 

kahdenvälisiin suhteisiin. Verkostoitumista käsitellään vain perinteisen kiinalaisen 

suhdeverkostoitumisen sekä sen ilmentymisen ja hyödyntämisen kautta. Tarkastelun ulkopuolelle 

on myös jätetty se, minkälaisia hankinnan strategioita yrityksillä on ollut käytössään sekä niiden 

onnistumisen arvioiminen. Hankintastrategiaa sivutaan teoriaosassa, jotta voitaisiin havainnollistaa 

toimittajasuhteiden hallinnan sijoittuminen hankintatoimen strategioissa. 
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1.3 Tutkimuksen toteutus ja rakenne 

 

Tämän työn toteutukselle suurimman ja välillä jo ylitsepääsemättömältäkin tuntuneen haasteen 

asetti ajan järjestäminen itse kirjoitustyölle. Aiheen rajaaminen sekä aineiston löytäminen olivat 

helpoimmasta päästä olevia haasteita. Teoriaosan lähteenä toiminut kirjallisuusaineisto koostuu 

aihetta käsittelevästä painetusta kirjallisuudesta, internet- lähteistä sekä tieteellisistä artikkeleista. 

Artikkelit sekä internet- lähteet toimivat parhaina lähteinä tuoreimpien tutkimustulosten osalta ja 

tieteellisille artikkeleille olikin asetettu julkaisuvuoden alarajaksi vuosi 2006. Joitakin 

vanhempiakin artikkeleita otettiin mukaan, mikäli ne olivat relevantteja työn sisällön kannalta. Tälle 

työlle asetetut tavoitteet pyrittiin saavuttamaan luomalla ensin teoriapohja, joka noudattaa 

lopputyölle tyypillistä rakennetta. Aihetta käsitellään ensin yleisellä tasolla lyhyemmin ja mitä 

pienempään osakokonaisuuteen työ etenee, sitä laajempi on myös sitä käsittelevä teoria. 

Teoriapohja koostuu hankintojen, niiden johtamisen sekä globaalin hankinnan kuvauksista. 

Edelleen aiheeseen mennään syvemmälle toimittajasuhteen kehittämisen sekä Kiinaan sijoittuvan 

globaalin hankinnan osalta. Koska koko tutkimusta ohjaa kulttuurinäkökulma toimittajasuhteen 

kehittämiselle, on Kiinan kulttuurista taustaa ja sen vaikutuksia aiheeseen myös tältä osin työssä 

käsitelty.  

Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen 

eräs tunnusomainen piirre on kohdejoukon tarkoituksenmukainen valinta. Empiirisen osan lähteinä 

toimivat henkilöhaastattelut. Haastateltavien henkilöiden valintakriteerinä oli useamman vuoden 

kokemus työskentelystä Kiinaan suuntautuvien globaalien hankintojen parissa. Laadullisesti 

haastateltavat toivat työlle merkittävän sekä erittäin mielenkiintoisen panoksen laajojen 

kokemuspohjiensa ansioista. Haastattelut olivat muodoltaan puolistrukturoituja teemahaastatteluita, 

joita toteutettiin kolme kappaletta. On selvää että suurempi määrä haastateltavia olisi tuonut vielä 

lisää näkökulmia aiheeseen, mutta toisaalta haastateltujen monipuoliset kokemukset aiheesta 

nostivat esille seikkoja, jotka toistuivat usein kaikkien haastateltavien kohdalla. Lisäksi oli ilo 

huomata, että teorian pohjalta laaditut tutkimuskysymykset käsittelivät hyvinkin olennaisia seikkoja 

toimittajasuhteen kehittämiseen vaikuttavien tekijöiden osalta. Tämä kävi ilmi kun haastateltavat 

itse ottivat tiettyjä kysyttäviä asioita esiin ennen kuin haastatteluissa oli kyseisiin aihealueisiin asti 

edetty. Itse haastattelut sovittiin sekä toteutettiin touko-kesäkuussa 2017. Haastateltavat osoittivat 

mielenkiintoa aihetta kohtaan ja olivat valmiita jakamaan kokemuksiaan aiheesta tähän työhön. 

Vaikka haastateltavat eivät kieltäneet nimensä/yrityksensä käyttämistä julkisesti tässä työssä, heidät 
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haluttiin pitää anonyymina Salmen (2010) tutkimuksen linjaa noudattaen. Lisäksi yritykset joissa 

haastateltavat ovat kokemusta hankkineet, on määritelty niiden edustaman teollisuudenalan 

mukaan. Taulukossa 1 on esitetty työn rakenne sekä eteneminen kaavion muodossa: 

 

 

 

Taulukko 1. Tutkimuksen rakenne. 

Työn rakenne on pyritty pitämään ehjänä ja selkeästi etenevänä kokonaisuutena, jonka ydinasiat 

olisi esitetty tavalla jota lukijan olisi johdonmukaisesti mahdollista seurata. Johtopäätöksissä 

Yhteenveto 

Johtopäätökset 

Haastattelut 

Teoreettinen viitekehys 

Hankinta Kiinasta 

Toimittajasuhde ja sen kehittäminen 

Globaali hankinta 

Hankinnat 

Johdanto 
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pyritään kerättyä aineistoa analysoimalla muodostamaan vastaukset tutkimuksen alussa asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin. 
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2 HANKINNAT 

 

Hankintatoimen rooli yrityksissä on muodostunut niiden kilpailukyvyn sekä taloudellisen tuloksen 

kannalta entistä merkittävämmäksi tekijäksi. Tämä on seurausta yritysten keskittymisestä yhä 

enemmän ydinliiketoimintoihinsa. Hankintojen roolia kuvaa sen merkittävä (40 - 80 %) osuus 

yrityksen kokonaiskustannuksista. Hyvin toimivalla hankintatoimella yritykset voivat alentaa 

kustannustasoa sekä parantaa tuotannon toimintatasoa.(Lehtonen, 2004, s.81) 

Yksi keskeinen hankintojen kehittymiseen johtanut tekijä on globalisaatio, jonka seurauksena 

yritykset ovat siirtäneet tuotantoaan halvemman kustannustason maihin. Markkinoiden 

yhdenmukaistuminen ja teknologioiden kehitys ovat myös osaltaan johtaneet nopeampaan ja 

kovempaan kilpailuun teollisuudessa. Tulevaisuudessa yritysten toimintaympäristön muutokset ja 

niihin reagoiminen lisäävät merkitystään yrityksen menestymiselle.(Huuhka, 2016, s.18) 

Liiketoimintaympäristön haasteiden seurauksena yritykset suuntaavat kohti aktiivisempaa otetta 

hankinnoista. Muuttuvan liiketoimintaympäristön seurauksena myös yritysten suhtautuminen 

toimittajiinsa on muuttunut kilpailuttamiseen perustuvasta verkostoissa tapahtuvaan yhteistyöhön 

pohjautuvaksi. Tämä ajattelu tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää toimittajamarkkinoita 

joko kilpailuttamalla toimittajia parhaiden toimittajien valinnalla tai vaihtoehtoisesti keskittyä 

olemassa olevien toimittajien kehittämiseen ja yhteistyön hyödyntämiseen. Kilpailun kiristyessä 

yhteistyöhakuisten toimittajasuhteiden luominen mahdollistaa tiiviin yhteistyö toimittajan kanssa. 

Tämä nopeuttaa kehitysprosesseja sekä mahdollistaa kokonaiskustannuksien alentamisen. 

Yhteistyöhön perustuvien toimittajasuhteiden rakentaminen edellyttää koko organisaatiolta 

ymmärtämystä toimittajamarkkinoiden merkitystä sekä mahdollisuuksia kohtaan. (Iloranta & 

Pajunen-Muhonen, 2008, s. 23-26, 51, 53) 

 

2.1 Hankinnan määritelmä 

 

”Hankinta on organisaation ulkoisten resurssien hallintaa. Organisaation toiminta, ylläpito, johtaminen ja 

kehittäminen vaativat erilaisia tuotteita ja palveluita sekä erilaista osaamista ja tietämystä organisaation 

ulkopuolelta. Hankinta pyrkii hyödyntämään toimittajamarkkinoiden mahdollisuudet niin, että lopullisen 

asiakkaan tarpeet tulevat tyydytetyiksi halutulla, yrityksen kokonaisetua maksimoivalla tavalla”(Iloranta & 

Pajunen-Muhonen, 2008, s.67) 
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Tuotteiden hankinta kattaa kaikki yrityksen tarvitsemat tuotteiden ja palveluiden hankinnat 

käsittäen tuotannon vaatimat materiaalit, ulkopuolisen työvoiman vuokrauksen, asiantuntija- ja 

rahoituspalvelut sekä käyttöomaisuuden hallintaan liittyvät palvelut. Hankintatoimen sisältyy 

toimittajien sekä toimittajamarkkinoiden hallinta, jonka pyrkimyksenä on määrätietoisella otteella 

hyödyntää sekä kehittää sekä johtaa toimittajamarkkinoita. Englanninkielinen termi ”purchasing 

management” tarkoittaa niitä yrityksen toimintoja, jotka liittyvät toimittajasuhteiden hallintaan ja 

johtamiseen. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, s. 59) 

”Purchasing” ja” purchasing management” on hyvä erottaa termistä ”sourcing”, jonka kanssa sitä 

usein käytetään rinnakkain. ”Sourcingilla” tarkoitetaan sopivien toimittajien tunnistamista sekä 

toimimista. Itse hankintaprosessi käsittää useita vaiheita, joista ensimmäisessä määritellään 

vaatimukset esimerkiksi laadun, määrän tai toimitusajan suhteen. Saatua informaatiota käyttäen 

voidaan vertailuanalyysin kautta löytää mahdolliset toimittajat. Toimittajien valinnassa arvioidaan 

kapasiteettia, aiempaa suorituskykyä, hintaa, laatua sekä kykyä reagoida muutoksiin tuotteen 

vaatimuksien suhteen. Toimittajien valinnassa edetään suorien neuvotteluiden, tarjouspyyntöjen 

sekä huutokaupan kautta. Joskin viimeisessä on oltava varovainen, etteivät laatu tai muut parametrit 

kärsi hinnan kustannuksella. Usean toimittajan käyttämisen etuna on riippumattomuus yhdestä 

toimittajasta toimitusongelmien kohdatessa. Toisaalta taas liiketoimintasuhteen luominen ja 

kehittäminen on helpompaa yhden tai vain muutaman toimittajan kanssa.(Mangan et al, 2007, s. 76-

78) 

Hankintaprosessi on monimutkainen prosessi, johon vaikuttava myös aikaisemmin tehdyt valinnat 

liiketoiminnassa. Hankintaprosessiin osallistuu henkilökuntaa yrityksen useista eri toiminnoista. 

Tehtäväalueiden ja vastuiden selventämiseksi voidaan ottaa käyttöön nimitys ”buying centre” 

kuvaamaan ostoprosessiin osallistuvien tehtäväalueita. Tärkein rooli on ostajilla, jotka vastaavat 

olemassa olevien hankintasuhteiden ylläpitämisestä ja sopimusjärjestelyistä sekä uusien valinnassa. 

Vaikuttajat, jotka voivat toimia lähes missä vain yrityksen toiminnossa, voivat vaikuttaa valintaan 

portfoliossa olevien toimittajien välillä kokemuksensa sekä tietämyksensä perusteella. Lopullisen 

valinnan yhden toimittajan osalta tekevät päättäjät. Roolien ja niistä vastuussa olevien henkilöiden 

on tärkeä olla selvillä, mitä suurempi on mahdollisten toimittajien portfolio, sitä mutkikkaampi on 

valintaprosessi ja sitä enemmän henkilöitä siihen osallistuu. Yritykset voivat keskittää kaikki 

hankintatoimensa yhdeksi toiminnoksi, jolloin on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä suurten 

tilausmäärien avulla. Hajautetussa hankintatoimessa liiketoimintayksiköt voivat tehdä itsenäisiä 

toimittajavalintoja, jolloin ostajat voivat olla läheisemmässä suhteessa tiettyihin toimittajien 

vaatimuksiin. Tavoitteena on yhdistää molempien lähestymistapojen edut, jolloin usein päädytään 
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kompromissiin niiden välillä. (Ford et al., 2006, s.105, 112-113). Taulukossa 2 on esitetty vertailua 

keskitetyn, hajautetun sekä niiden kompromissina syntyneen hybridimallin välillä. 

 

Keskitetty Hybridi Hajautettu 

- yhtenäinen 

hankintapolitiikka 

- osa toiminnoista 

hoidetaan 

keskitetysti,osa 

hajautetusti 

- nopeat toimitukset 

- vastuu sekä 

hankintaosaaminen 

keskittynyt 

- suurhankinnat 

keskitetysti, muut 

hajautetusti 

- pienet ostoerät 

- suuret ostoerät: 

hankintahintojen 

alentuminen 

- ostovoima 

hyödynnetään 

täysimääräisesti 

- ostovoima pirstoutunut 

- laskujen määrän 

vähentyminen 

- joustavuus 

hankinnoissa 

- osto-osaaminen 

hajautunut 

- laskutusten sekä 

työkustannusten 

vähentyminen 

 - vastuu hajautunut 

- hankintaosaaminen 

keskittynyt 

 - päällekkäisiä töitä 

- edellyttää korkeaa 

ammattitaitoa 

 - edellyttää 

paikallistuntemusta 

 

Taulukko 2. Hankintojen organisointimallien vertailua. (Ritvanen et al., 2011, s. 38) 

 

Yritysten ostotoimintoja edeltää lukuisia päätöksiä, joiden lukumäärä riippuu ostotilanteen 

olosuhteista, kuten ongelman monimutkaisuudesta, siihen osallistuvien henkilöiden lukumäärästä 

sekä asetetuista vaatimuksista ajan suhteen. Ostotilanteet voidaan jaotella kolmeen tyyppin: 
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- Suora osto: ostot tehdään rutiinipohjalta, toimittajat valitaan hyväksytyltä listalta. 

Toimittajat takaavat laadun ja ehdottavat automaatista uudelleentilaussysteemiä ajan 

säästämiseksi. 

   

- Muokattu uudelleenosto: ostaja haluaa tehdä muutoksia esimerkiksi tuotteen määrittelyihin, 

hintaan tai toimitusvaatimuksiin. Päätöksenteko sisältää usein lisähenkilöitä. 

 

- Kokonaan uusi tehtävä: ostaja hankkii tuotteen tai palvelun ensimmäistä kertaa. 

Päätöksenteon kesto riippuu kustannusten ja riskien suuruudesta sekä päätösten ja niihin 

tarvittavan informaation määrästä.   

Ostajat tekevät eniten päätöksiä uusi tehtävä- tilanteessa, jolloin eri osapuolet vaikuttavat toistensa 

päätöksiin. Tällöin käytetään usein myyntilähettiläitä, jotka koostuvat parhaista myyntihenkilöistä. 

(Kotler, 2009 s.168) 

Hankinnat voidaan luokitella niiden luonteen, käyttötarkoituksen, taloudellisen merkittävyyden sekä 

toimittajien tai toimittajamarkkinoiden perusteella. Luokittelukriteerit ovat tärkeitä hankintojen 

johtamisen kannalta, sillä ne toimivat pohjana erityyppisten hankintojen hallinnalle 

yrityksissä.(Huuhka, 2016, s.43) 

Hankintatoimen tärkein tavoite yrityksissä on lisäarvon tuottaminen sekä yritykselle, että 

asiakkaille. Hankinta määritellään strategiseksi toiminnoksi, jolla pyritään varmistamaan että 

yrityksellä on käytössään kussakin tapauksessa siihen parhaiten sopivat resurssit. Tällä tarkoitetaan 

käytännössä raaka-aineiden, komponenttien tavaroiden sekä palveluiden saatavuuden 

varmistamista, hankinnan riskitekijöiden vähentämistä, kustannustehokkuuden parantamista sekä 

tuotekehitykseen sekä innovaatioihin osallistumista. (Huuhka, 2016, s.26-27) 

 

2.2 Hankintojen johtaminen 

 

Liiketoimintaympäristön muutos on johtanut markkinoiden lisääntyvään epävarmuuteen sekä 

ennakoitavuuden vaikeutumiseen. Tämä lisää myös organisaatioiden hankintaosaamisen tarvetta. 

Tutkimukset oat osoittaneet, että hankintojen vahva rooli sekä resursseihin ja osaamiseen 

panostaminen ovat yhteydessä yrityksen taloudellisen menestyksen kanssa. (Huuhka, 2016, s.38-40) 
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Muuttuvan liiketoimintaympäristön haasteisiin vastaaminen vaatii yrityksiltä kykyä sopeutua myös 

muuttuviin asiakkaiden tarpeisiin. Yhdistämällä oma osaaminen, toimittajamarkkinoiden 

mahdollisuudet sekä asiakkaan tarpeet yritys voi havainnoida liiketoimintaympäristön muutoksia ja 

muodostaa pohjan strategiselle hankinnalle.(Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, s.122-123) 

Hankintojen rooli yrityksissä voi vaihdella täysin operatiivisesta strategisimpaan lähestymistapaan, 

jolloin hankintatoimi on keskeisessä roolissa yrityksen kilpailukyvyn ja kannattavuuden 

saavuttamisessa. Lähestymismalleja hankintoihin kuvaavat johtamismallit voidaan jakaa neljään 

luokkaan.(Lehtonen, 2004, s. 90-92): 

1. Vastakkainasettelun malli 

2. Kehitetty vastakkainasetteluun perustuva malli 

3. Toimittaja yhteistyökumppanina 

4. Osto innovaatiokanavana 

Ensimmäisessä mallissa tavoitteena on ostohintojen minimointi tehokkaalla hintakilpailulla. 

Toimittajien lukumäärä on suuri sekä toimittajien vaihdoksia tehdään tiheään. Suhteet toimittajiin 

pidetään muodollisina, eikä oston vuorovaikutusta tuotannon ja tuotekehityksen kanssa juuri ole. 

Toisessa mallissa tavoitteena ostohinnan minimoimisen lisäksi on myös hyvä laatu sekä 

toimituskyky, joiden kehittäminen ei kuitenkaan perustu varsinaisesti yhteistyöhön vaan 

ennemminkin painostukseen. Seuraavassa lähestymismallissa toimittajaa pidetään 

yhteistyökumppanina, jolloin hankinnat pyritään keskittämään parhaille ja kehityskykyisimmille 

toimittajille.  Toimintaa kehitetään huolella valittujen toimittajien kanssa pitkäjänteisesti sekä 

avoimesti kommunikoimalla. Toimittajille annetaan myös mahdollisuus vaikuttaa tuotteiden 

suunnitteluun valmistuskustannusten pienentämiseksi. Viimeisessä mallissa toimittajien rooli 

uusien tuotteiden kehityksessä on keskeinen. Yritys etsiikin aktiivisesti toimittajia, joiden osaamista 

sekä teknisiä ratkaisuja se voisi hyödyntää uusien tuotteiden kehityksessä. Kukin johtamismalli 

vaatii hyvin erilaista osaamista hankintatoimelta.(Lehtonen, 2004, s. 90-92) 

Hankintatoimen strategia vastaa hankintatoimen pitkän aikavälin tulosten saavuttamisesta sekä 

hankintatoimen ja hankinnan osaamisen kehittämisestä tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvin 

onnistunut hankintatoimen strategia on linjassa yrityksen asettamien muiden tavoitteiden kanssa.  

Käytännössä hankinnat jaetaan pienempiin osiin ja eri kategorioille luodaan strategiset linjaukset, 

joiden pohjalta muodostetaan kategoriapohjainen hankintastrategia. Hankintojen strategioissa eräs 

kategoriajohtamisen osa-alue pitää sisällään tavoitteet sekä toteuttamissuunnitelman oikeasta 
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toimittajien määrästä sekä toimittajayhteistyöstä ja sen kehittämisestä. (Huuhka, 2016, s. 65-66,68). 

Kuvassa 1 on esitetty kategoriajohtamisen prosessi jaettuna viiteen vaiheeseen.: 

 

 

 Kuva 1. Kategoriajohtamisen prosessin vaiheet.(Huuhka, 2016, s.72) 

 

Tässä työssä tarkastelun ulkopuolelle jätetään ensimmäisten vaiheiden toimittajien etsintä- sopimus 

sekä strategian käytännön toteuttamisen osa-alueet. Tarkasteltavaksi nousevat 5. vaiheen toiminnot, 

jotka pitävät sisällään toimittajasuhteiden hallinnan eli SRM:in (supplier relationship management).  

Yksittäistä yritystä koskevien riippumattomien hankintastrategioiden kehittämistä rajoittavat 

voimakkaasti ympäröivät verkostot. Rajoituksista huolimatta yritykset tekevät kuitenkin selkeitä 

valintoja hankintastrategiansa muodostamisen aikana. Sopimuksiin liittyvät valinnat koskevat 

sitoutumisen astetta toimittajan kanssa. Välttääkseen riippuvuutta yksittäisestä toimittajasta ne 

valitsevat matalan osallistumisen lähestymistavan, jossa toimittajat nähdään keskenään identtisinä 

tuottajina. Tällöin hankintapäätöksen ratkaisevana tekijänä toimii tehdyssä tarjouksessa määritelty 

hinta. Matala osallistuminen toimii erityisesti silloin kun asiakkaan ongelma ja vaadittu ratkaisu 

ovat selkeitä ja tarjolla on lukuisia sopivia toimittajia. Korkean osallistumisen lähestymistavassa 

taas pyrkimyksenä ei ole yksittäisen transaktion kustannuksien optimointi. Sen sijaan keskitytään 

kehittämään toimintoja pidemmällä tähtäimellä. Tämä tapahtuu toimittajien resurssien 

tehokkaammalla hyödyntämisellä, kuten toimintoja tai valmistusta yhdistämällä. Toimittaja tulee 

myös osaksi ostajan hankintojen kehitysprosessia, jolloin yhteisen kehitystyö seurauksena sekä 

ostaja että toimittaja voivat saavuttaa hyötyjä liiketoiminnassaan. (Ford. et al., 2006, s.116-117) 

Aloitus Ymmärrys Innovaatio Toteutus Parantaminen 
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3 GLOBAALI HANKINTA 

 

Ulkoistaminen on ollut teollistuneissa maissa kasvava ilmiö, jossa yrityksen aiemmin itse 

tekemiään toimintoja siirretään ulkopuolisen palveluntarjoajan tehtäväksi. Ulkoistamisessa 

välituotteita, komponentteja sekä kokonaisia työ- ja tuotantovaiheita ostetaan yrityksen 

ulkopuolelta. Monen ulkoistamispäätöksen taustalla on siirtää työ tekeminen alemman 

kustannustason maihin. Ulkoistamisprojekteilla yritykset tavoittelevat juuri kustannussäästöjä sekä 

pääoman vapauttamista. Muita hyötyjä ovat keskittymisen tuomat edut, markkinakilpailun 

hyödyntämisen mahdollisuus ja teknologiaedun sekä joustavuuden saavuttaminen. (Iloranta & 

Pajunen-Muhonen, 2008, s. 204-205, 210) 

Yrityksen kilpailullinen asema on suorassa suhteessa sen toimittajapohjan kilpailukykyyn. 

Hankintojen globaalistuessa ne tapahtuvat lisääntyvässä määrin halvemman kustannustason maista. 

Globaali hankinta määritellään yhteisten tavaroiden, materiaalien, prosessien, suunnittelun, 

teknologioiden sekä toimittajien ennakoivaksi integroinniksi maailmanlaajuisen hankinnan, 

suunnittelun sekä operatiivisen sijainnin avulla. Globaalin hankinnan määritelmä kuvaa yritysten 

strategista hankintaa nykypäivän globaalissa ympäristössä. Useat yritykset sisällyttävät globaalin 

hankinnan osaksi kansainvälistä hankintastrategiaansa. Vaikka globaali hankinta usein 

yhdistetäänkin halvan kustannustason maihin, se ei kuitenkaan rajoitu yksinomaan niihin. Globaalin 

hankinnan edut yritykselle liittyvätkin usein matalampiin yksikkökustannuksiin, toimittajien 

keskinäisen kilpailun hyödyntämiseen sekä uusille markkinoille pääsyyn. Haittapuolina voidaan 

pitää mutkikkaampaa toimitus- ja logistiikkaketjua sekä kustannuksia ja ongelmia, jotka aiheutuvat 

kulttuurillista sekä sopimuksiin liittyvistä eroavaisuuksista maiden välillä. Matalan kustannustason 

maissa ongelmia voivat lisäksi aiheuttaa usein nopeastikin vaihtuvat poliittiset olosuhteet, joilla voi 

olla vaikutusta suhteeseen toimittajan kanssa. (van Weele, 2010, s. 16-17, 202-204). Huolimatta 

ulkoistamisen tuomista eduista noin puolet maailmanlaajuisesti tehdyistä sopimuksista epäonnistuu 

viiden vuoden sisällä solmimisesta. Yleisimmät syyt tähän liittyvät juuri toimitusten 

myöhästymiseen, kulttuurieroihin, reklamaatioihin sekä luotettavuuden puutteeseen. (Mangan et al, 

2008).  

Edellä mainitut tekijät lisäävät hankintahenkilöstön osaamistarpeita. Muita globaalissa hankinnassa 

huomioitavia asioita ovat kuljetusetäisyyksiin, tullisäädöksiin, valuuttoihin sekä 

verotuskäytäntöihin liittyvät asiat. Globaali hankinta on strateginen ratkaisu, joka on riippuvainen 

maailman talouden suhdanteista. Tällöin korostuu ennakoivan kilpailukyvyn parantaminen 

toimittajien valinnan, sekä arvioinnin ja kehittämisen kautta. Low Cost Country  Sourcing (LCCS) 
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on käsite, jolla tarkoitetaan hankintoja alhaisen kustannustason maista.  Kärkimaita LCCS- 

hankinnoissa edustavat Kiina, Puola sekä Intia, joiden etuina ovat säästöt työvoimakustannuksissa, 

tuotannossa sekä tuotekehityksessä. LCSS- toiminta on yleensä järjestetty suorien hankintojen, 

omien kansainvälisten yksiköiden, kauppahuoneiden tai agenttien kautta. (Ritvanen et al. 2011, 

s.173-175) 

Yritysten siirtäessä hankintojaan matalan kustannustason maihin kuten Kiinaan ja Intiaan niillä ei 

usein ole hankittuna riittävää tietämystä ja kokemusta kohdemarkkinoista.  Riskejä ei ole 

tehokkaasti arvioitu eikä tarvittavia taitoja toimia ulkomaisissa hankintapyrkimyksissä. 

Hankintatoimen vuorovaikutus yrityksen muiden toimintojen, erityisesti markkinoinnin kanssa on 

olennaista loppuasiakkaan tyytyväisyyden maksimoimiseksi.(Gourdin, 2006, s.192) 

 

3.1 Globaali hankinta ja strategia 

 

Ulkoistaminen johtaa suurempaan riippuvuuteen toimittajapohjan kilpailukyvystä ja integroinnista 

omiin liiketoimintaprosesseihin. Hankintastrategian rooli on kehittää maailmanlaajuinen 

kilpailukykyinen toimittajapohja ja integroida toimittajat tehokkaasti yrityksen liiketoiminnan 

prosesseihin. Hankintastrategioita kehitettäessä tuote- ja palveluryhmien analysoimisen apuna 

voidaan käyttää Krajlicin ostoportfoliota, jossa eri korostetaan eri tuotteiden tarvitsemia erilaisia 

toimittajastrategioita. Krajlicin mallissa, Kuva 2, sekä tuoteryhmät että toimittajapohja analysoidaan 

kahteen kriteeriin perustuen. Ensimmäisenä arvioidaan toimittajan vaikutus ostavan yrityksen 

tulokseen (pystysuora akseli).  
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Kuva 2. Ostoportfolio ja hankintastrategiat Kraljicin ajattelua soveltaen. (Logistiikanmaailma.fi, 

5.4.2017)  

Toisena kriteerinä arvioidaan tiettyjen tuotekategorioiden hankintaan liittyvän toimittajamarkkinan 

luonne (vaaka-akseli). Analysoitavat tuotekategoriat jaetaan neljään luokkaan; strategisiin, massa-, 

pullonkaula- sekä rutiinituotteisiin. Analysoidut kategoriat sijoitetaan nelikenttään jolloin saadaan 

käsitys kunkin hankinnan vaatimasta strategiasta.(van Weele, 2010, s. 16-17, 202-204) 

Dynaaminen markkinaympäristön, lisääntyneen epävarmuuden sekä voimakkaan kilpailun tuomien 

muuttuneiden yritysten kilpailuedun tavoittelun lähteiden myötä yhteistyön eri muotojen sekä 

verkostoitumisen rooli on kasvanut. Voidakseen kilpailla kasvavilla markkinoilla yritysten tulee 

asemoida itsensä verkostoissa, mukauttaa strategiansa sekä suhteensa kumppaneihin sekä 

tarvittaessa tehdä muutoksia tuotteen liikkuvuuteen tai maantieteelliseen rakenteeseen.(Butler & 

Batt, 2014). Globaalin hankinnan ja verkostoituvan liiketoimintaympäristön haasteet yritysten 

strategioiden luomiselle on huomattu tutkimuksissa jo paljon aikaisemminkin.  Esimerkkinä Chung 

et al.(2004) ovat rakentaneet liiketoimintamallin kehykset yrityksen tuotantoverkostolle 

verkostoituvassa ympäristössä. He korostavat muuttuviin olosuhteisiin reagoimista sekä konfliktien 

hallinnan merkitystä verkostossa menestymiselle. (Chung et al., 2004).  
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Verkostoitumisen sekä sitoutumisen rooli kehittyvillä markkinoilla korostuu jo markkinoille 

mentäessä. Lee et al. (2012) ovat tutkimuksessaan todistaneet, että monikansallisten yritysten 

kiinalaiselle automarkkinoille sisään menoprosessin nopeus on merkittävästi riippuvainen niiden 

verkostoitumisesta paikallisten avaintoimijoiden kanssa. Tämä selittyy heidän mukaansa sillä, että 

verkostoituminen vaikuttaa yritysten oppimiseen sekä sitoutumiseen. Suhteet verkostossa muuttuvat 

kuitenkin ajan myötä ja säilymiseksi onkin pidettävä yllä molemminpuolista ymmärrystä. (Lee et 

al., 2012). 

Choi & Wu (2009) kehottavat laajentamaan ajattelua verkostoissa olevista kahdenvälisistä ostaja-

toimittajasuhteista kohti laajempaa kolmenjoukkoista kokonaisuutta. Tällä he tarkoittavat laajempaa 

kokonaisuutta, jossa ostaja-toimittajasuhteeseen vaikuttavat myös niiden suhteet muihin toimittajiin 

tai ostajiin. Tämä ajattelu on ensimmäinen askel kohti verkostoissa tapahtuvien suhteiden 

monimutkaisuuden ymmärtämistä.(Choi & Wu, 2009). Yritysten kansainvälistymisprosessissa 

kahdenvälisiin suhteisiin luottavat yritykset selviävät ensimmäisestä vaiheesta, markkinoille 

sisäänpääsystä. Kahdenvälisiin suhteisiin luottava yritys kohtaa kuitenkin rajoitteita kansainvälistä 

kasvua tavoitellessaan. Mikäli yritys onnistuu hallitusti siirtymään kohti monenkeskisiä 

verkostosuhteita, pystyy se merkittävään kansainväliseen kasvuun. Verkoston kolmansien 

osapuolien tärkeyden huomioiminen auttaa yrityksiä kehittämään systemaattisempia prosesseja 

verkostokumppaneiden tunnistamisessa sekä valinnassa kansainvälistymisprosessin aikana. Toinen 

merkittävä etu yrityksille laajojen kansainvälisten verkostojen rakentamisessa on pääsy 

markkinoilla selviytymisen kannalta olennaisiin resursseihin.(Sasi & Arenius, 2008) 

Danis et al. (2011) mukaan sosiaalisten verkostoiden merkitys uusissa liiketoiminnoissa on 

vahvempi kehittyvillä markkinoilla kuin kehittyneissä. Näin toimimalla yritykset pyrkivät 

institutionaalisen epävarmuuden sekä tiedon epäsymmetrian vallitessa rakentamaan suhteita muihin 

samalla toimialalla oleviin toimijoihin. Pyrkimyksenä on päästä jakamaan kokemuksia ja tietämystä 

sekä helpottaa oman aseman tunnistamista sekä tulevia mahdollisuuksia. (Danis et al., 2011) 

Globaalien toimittajien roolin merkitys on lisääntynyt myös yritysten tuotekehittelyn osalta. 

Toimittajan innovatiivisuus on tärkeä mittari sen arvonluomispotentiaalille. Ostaja voi vaikuttaa 

toimittajan innovatiivisuuteen tarjoamalla ohjelmia, tuotekehitysyhteistyötä sekä läheisiä suhteita. 

Tämä kuitenkin tuottaa positiivisia tuloksia vain verkoston ensimmäisen tason ostaja-

toimittajasuhteissa, alemman tason (esim. toimittaja-toimittaja) suhteissa sillä ei ole merkittävää 

vaikutusta. (Inemek & Matthyssens, 2013) 
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4 TOIMITTAJASUHDE 

 

Organisaatioiden välisten rajojen muuttuminen vähemmän selkeäksi sekä yritysten lisääntynyt 

yhteistyön tuomien etujen tunnistaminen on lisännyt myös kiinnostusta ymmärtää yritysten välisten 

suhteiden dynamiikkaa. Yrityksen ulkoiset suhteet ovat muodostuneet resursseiksi yritykselle, sillä 

ne tukevat yritysten kykyä tuottaa tehokkaasti arvoa sisältäviä markkinatarjouksia. Ulkoisilla 

suhteilla on sekä horisontaalinen että vertikaalinen ulottuvuus. Horisontaalisia suhteita muodostavat 

organisaatiot, jotka ovat toimitusketjun samassa pisteessä. Esimerkki horisontaalisista suhteista ovat 

yrityksen kilpailijat. Yrityksen vertikaalisia suhteita taas edustavat ne suhteet, jotka yhdistävät 

kaikki toimitusketjun osat. Esimerkki vertikaalisesta suhteesta on ostajan ja toimittajan välinen 

suhde. Vertikaalisiin suhteisiin perustuvan yhteistyön merkitys on tunnistettu varhaisessa 

muodossaan jo viime vuosisadan alussa. Nykyisen kaltainen ydinkompetensseihin keskittyvä 

ajattelu yrityksissä alkoi saada kasvavaa kiinnostusta osakseen vuosisadan loppupuolella. Tästä 

seurasi vaihtoehtoisten strategioiden, kuten ulkoistamisen ja kumppanuuden saama lisääntynyt 

tietoisuus.  (Egan, 2011, s.189-190,192-193) 

Toimittajasuhteiden kehittämisen osalta näkökulmat yrityksissä ovat laajentuneet koskemaan 

yksittäisten komponentti-tuotantolinjojen sekä tehtaiden ylläpidon kehittämisestä kohti koko 

toimittajayrityksen toimintojen kehittämistä. Mikäli edellytykset yhteistyön kehittämiselle ovat 

olemassa, voidaan yritysten välisen yhteistyön kehittämiselle tehdä laajojakin hankkeita, jotka 

ylittävät yritysten maantieteelliset sekä juridiset rajat. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, s. 325-

326) 

 

4.1 Toimittajasuhteen erityispiirteitä 

 

Sekä yritysten toimintaan että niiden välisiin suhteisiin vaikuttavat taustalla olevat henkilökohtaiset 

suhdeverkostot, jotka osaltaan ohjaavat yrityksissä toimivien henkilöiden toimintaa. Sosiaalisella 

sidoksisuudella on organisaatioille sekä niiden toimintaa rajoittava, että turvaava vaikutus. 

Sosiaalisten rakenteiden puitteissa toimiminen yritysten kahdenvälisissä suhteissa on tärkeää 

yritysten suorituskyvylle. Keskeisiä osa-alueita, jotka liittyvät inhimillisiin tekijöihin yritysten 

välisissä suhteissa ovat luottamus, vuorovaikutus, oppiminen sekä yhteisen näkemyksen sekä 

ajattelumallien luominen. Luottamus yritysten välisessä suhteessa määritellään vakuuttuneisuudeksi 
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siitä, ettei toinen osapuoli käytä tilaisuuden tullen hyväkseen toisen haavoittuvaisuutta. Luottamus 

voidaan määritellä seuraavien ulottuvuuksien kautta: 

 

1) rehellisyys, totuudenmukaisuus 

2) kompetenssit (tekniset & sosiaaliset taidot) 

3) johdonmukaisuus (luotettavuus, ennustettavuus ja arviointikyky) 

4) lojaalisuus 

5) avoimen tiedon ja ideoiden jakaminen. 

 

Luottamus voidaan hankintojen johtamisen näkökulmasta katsottuna jakaa operatiiviseen sekä 

strategiseen luottamukseen. Operatiivinen luottamus käsittää jokapäiväiseen 

vuorovaikutussuhteeseen liittyviä asioita, kuten toimitusvarmuuteen sekä laaduntuottokykyyn 

liittyviä tekijöitä. Strategisina luottamuksen kohteina taas voidaan pitää esimerkiksi luottamusta 

liikekumppanin kasvu- sekä kehityskykyyn ja -haluun sekä uudistumiseen, joita voidaan pitää 

strategisen kumppanuuden vaatimuksina luottamuksen osalta. Luottamuksen rakentamisessa 

vuorovaikutuksella on keskeinen rooli osapuolia yhdistävänä tekijänä. Vuorovaikutuksen kautta 

yritykset pyrkivät vaikuttamaan toisiinsa sekä mukauttamaan itseään toisten tarpeisiin, jolloin 

suhdetta jatkuvasti kalibroidaan vastaamaan molempien osapuolien tarpeita sekä tavoitteita. 

Luottamuksen sekä vuorovaikutuksen kehittyminen organisaatioiden ja henkilöiden välillä kehittää 

myös niiden välistä yhteistoimintaa sekä sosiaalista pääomaa ja yhteistyön tuloksia.(Vesalainen, 

2002, s. 45-50) 

Henkilösuhteiden erityisestä merkityksestä yritysten välisissä vuorovaikutuksissa johtuen 

toimittajilla on erityinen tarve tarjota myyntihenkilöstön henkilökohtaista palvelua. Kuvassa 3 on 

esitetty avaintekijät hankintasuhteessa ostajan ja toimittajan välillä.  
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Kuva 3. Toimittajasuhteen avaintekijät. (Zimmerman & Blythe, 2013, s.320) 

 

Luottamuksen rooliin globaaleiden hankintasuhteiden sopimusasioissa vaikuttaa pitkälti 

kulttuuritausta. Saman kulttuuritaustan omaaviin neuvottelijoihin luotetaan usein enemmän, mutta 

toisaalta myös kirjallisen sopimuksen merkitys vaihtelee eri maiden välillä. Yritysten väliset 

voimasuhteet kuvaavat niiden riippuvuuden astetta toisistaan ja näin sitä miten paljon 

riippumattomampi yritys voi sanella suhteen ehtoja. Toimittajasuhteen läheisyyden funktiona 

pidetään sen mutkikkuutta. Mitä enemmän vuorovaikutuskohtia on sitä läheisempi on myös suhde. 

Oma lisänsä monimuotoisuudessa ovat myös toimittajien keskinäiset suhteet. Konfliktit ovat 

väistämättömiä eri taustat omaavien yritysten työskennellessä yhdessä. Oikein käsiteltyinä ne 

johtavat kuitenkin usein yhteistyöhön. Suhteen kehittyessä pitkäaikaiseksi, osapuolten on myös 

omaksuttaa toistensa liiketoimintakäytäntöjä paremman yhteistyön saavuttamiseksi. 

Hankintasuhteet myös vaihtelevat yksittäisistä vuorovaikutustilanteista, johon sisältyy vain vähän 

päätöksentekoa ja rajatusti kontakteja, pitkäaikaisiin usealla tasolla operoitaviin suhteisiin jotka 

pitävät sisällään molempien osapuolten tiiviin yhteydenpidon. Zimmerman & Blythe (2013) 

esittävät mallin monimutkaisten tilanteiden johtamiseen riippuen yritysten välisestä aiemmasta 

yhteisestä historiasta. 

Luottamus vs. 
muodollisuus 

Yritysten väliset 
voimasuhteet 

Mutkikkuus 

Toimittajasuhteet 
Konfliktit ja 

yhteistyö 

Sopeutuminen 

Suhteet 
investointeina 
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1. Yksinkertainen hankintatapahtuma ilman aiempaa taustaa 

 

2. Yksinkertainen hankintatapahtuma pitkälle kehittyneessä suhteessa 

 

3. Monimutkainen hankintatapahtuma ilman aiempaa taustaa 

 

4. Monimutkainen hankintatapahtuma pitkälle kehittyneessä suhteessa 

 

Pitkäaikaisiin suhteisiin investoiminen vähentää transaktiokustannuksia sekä riskejä 

kompleksisuuden vähentyessä. Suurimpina etuina pitkäaikaisen hankintasuhteen julkaisemisessa on 

mahdollisuus adaptaatioihin, joista yleisin on teknologinen yhteistyö materiaalitoimittajien kanssa. 

Tiedon jakoon perustuva adaptaation merkitys korostuu korkean tärkeyden omaavien 

kehittämiskohteiden yhteydessä. Ostajat, jotka rohkaisevat toimittajia oppimaan systeemejään ja 

sovelluksiaan tarjoavat heille myös mahdollisuuden tehdä hyödyllisiä ehdotuksia. Haittana tiedon 

jakamisesta voi seurata jo aiemmin mainitut vaikeudet vaihtaa toiseen toimittajaan. Useat 

pitkäaikaiset liiketoimintasuhteet nojaavat Zimmerman & Blythen (2013) mukaan vahvemmin 

molemminpuoliseen luottamukseen kuin muodollisuuksiin. Yritysten täytyy olla valmistautuneita 

myös avainhenkilöiden siirtymiseen toisiin tehtäviin. Sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys 

korostuu epämuodollisten, työpaikan ulkopuolisten tapaamisten muodossa. (Zimmerman & Blythe, 

2013. s. 319-324) 

Luottamuksen kasvanut merkitys B2B-suhteissa johtuu myös yritysten lisääntyneestä 

riippuvuudesta toisistaan sekä niiden toimitusketjujen integroitumisesta. Luottamuksen 

rakentuminen perustuu sekä koko yrityksen moraaliin että yksittäisten henkilöiden kykyihin sekä 

tietämykseen. Avainhenkilöstön vaihtuessa toimittajan on voitava luottaa siihen, että aiemmin 

sovitut asiat pätevät myös jatkossa. Luottamuksen rakentaminen on mahdollista pitkäaikaisessa 

liiketoimintasuhteessa kyvykkään ja kokeneen henkilöstön kautta. Lisäksi vaaditaan 

johdonmukaisuutta sekä uskottavuutta tavoissa, joilla henkilökunta sekä johto toimivat ja 

käyttäytyvät ulkoisia yhteistyökumppaneita sekä yhteisesti sovittuja asioita kohtaan. Perinteisesti on 

keskitytty työvoiman kompetenssien sekä tiedon johtamiseen, mutta joidenkin yritysten epäeettisen 

toiminnan johdosta syntyneet talousvaikeudet ovat lisänneet toimenpiteitä myös 

liiketoimintamoraalia ja etiikkaa kohtaan. Yritykset tavoittelevat yhdenmukaisuutta toimissaan 
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liiketoimintayhteisöissä. Toimittajien kanssa työskennellessä tämä tarkoittaa tarkkojen ohjeiden ja 

menettelytapojen mukaan toimimista.(Van Weele, 2010, s. 394-397) 

Voimatasapaino kumppaneiden välillä on suoraan yhteydessä kumppaneiden riippuvuuteen 

toisistaan. Yritysten välinen voimatasapaino on vain harvoin symmetrinen ja se vaikuttaa usein 

kumppaneiden käytökseen toisiaan kohtaan. Tasapainosten voimasuhteiden vallitessa suhteessa ei 

ole tunnistettavissa dominoivaa eikä riippuvaa osapuolta. Tällöin esimerkiksi ongelmatilanteissa 

molemmat osapuolet ovat sitoutuneempia yhteiseen ongelmanratkaisuun eikä kumpikaan osapuoli 

pyri saavuttamaan hyötyä voimakkaampaa rooliansa hyväksikäyttäen. Menestyksekkäissä 

kumppanuussuhteissa yritykset ovat pyrkineetkin luomaan sopimuksia, joilla voimatasapainoon 

sekä riippuvuuteen liittyvät ongelmat pyritään välttämään suhteessa.(Egan, 2011, s.197-198) 

Myös toimittajan puolelta hyvin hoidettu asiakassuhde tuottaa useita etuja sekä toimittajalle, että 

asiakkaalle. Uusien asiakkaiden etsimiseen käytettävät kulut pienenevät, toimittajan mahdollisuus 

oppia asiakkaan ongelmista kasvaa, adaptaatio- sekä integraatiokustannukset pienenevät sekä 

resurssien kohdistaminen tärkeimpiin asiakkaisiin mahdollistuu. Asiakassuhteen ylläpitämiseen 

vuorovaikutuksessa vaikuttavat sekä toimittaja että asiakas. Toimittajalta edellytetään jatkuvaa 

oppimista asiakasyrityksestä ja sen toiminnasta. Toimittajan kyky oppia asiakkaasta vaikuttaa 

yritysten välisen sosiaalisen, kulttuurisen, teknologisen sekä ajallisen etäisyyden hallitsemiseen. 

(Ford et al, 2006, s.131-132) 

Kansainvälistyvän toimitusketjun sekä toimitusketjun merkityksen kasvaessa on esille noussut 

myös toimittajamarkkinoinnin käsite. Tällä tarkoitetaan ostavan yrityksen aktiivista markkinointia 

sekä imagon rakentamista toimittajamarkkinoille. Aktiivisen markkinoinnin merkitys on lisääntynyt 

entistä tiiviimpien toimittajasuhteiden myötä. Myös toimittajien sijainti yhä kauempana lisää 

tarvetta aktiiviselle toimittajamarkkinoinnille, jotta neuvottelusuhde uuden toimittajan kanssa 

saataisiin hyvin käyntiin jo alusta lähtien. Yrityksen tulee antaa itsestään paikkansapitäviä sekä 

ajantasaisia tietoja sekä kiinnittää erityistä huomiota ensimmäisen kontaktin muotoon.(Iloranta & 

Muhonen, 2008, s. 268-270) 
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4.2 Toimittajasuhteen vaiheet 

 

Asiakassuhteet jaotellaan tavallisesti lyhytkestoisiin vaihdantaepisodeihin sekä pitkäkestoisiin 

suhteisiin. Teolliset liikesuhteet ovat yleensä melko kestäviä, mutta muuttuvat vähitellen suhteen 

sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. Markkinointiin sisältyy lähes aina ihmisten välistä 

vuorovaikutusta, joka vaikuttaa pitkäaikaisen suhteen kehittymiseen. Toisaalta myös 

hankintasuhteen luonne vaikuttaa yksittäisiin vuorovaikutustilanteisiin. Ostajan ja myyjän väliset 

vuorovaikutusprosessit jaotellaan vaihdanta-, koordinaatio- sekä sopeutusprosesseihin. 

Vaihdantaprosessi edustaa suhteen episodeja, kuten yksittäisiä kauppoja, sopeutus- ja 

koordinaatioprosessit liittyvät suhteen pitkäaikaiseen kehitykseen. Liikesuhteen tila voidaan 

määritellä Lehtosen (2004) mukaan seuraavilla kriteereillä: 

 

- yritysten väliset sidokset 

- tehty sopeutus ja sen tulokset (”kovat” ja ”pehmeät” investoinnit) 

- jaettu strateginen informaatio (informaatiosidokset) 

- kumppaneiden tavoitteiden yhteneväisyys (ilmapiiri) 

- yhteiset arvot ja normit (ilmapiiri) 

- odotukset suhteesta ja erityisesti kumppanin käyttäytymisestä (ilmapiiri) 

 

Ostajan ja myyjän asiakassuhdestrategiat voidaan jakaa kilpailutustyyppiseen, yhteistyömuotoiseen 

tai dominanssityyppisiin suhteisiin. Se mitä strategioita ostaja ja myyjä toteuttavat, vaikuttaa siihen 

ovatko suhteen osapuolet toisistaan riippumattomia, riippuvaisia vai vain yksipuolisesti 

riippuvaisia. Asiakassuhteen kehitysvaiheet voidaan jaotella viiteen kehitysvaiheeseen: esivaihe, 

varhainen vaihe, kehitysvaihe, stabiili vaihe sekä päättyminen. Kehitysvaiheen tunnistamisessa 

voidaan käyttää seuraavia kriteerejä: osapuolten kokemus toisistaan, epävarmuus toisesta 

osapuolesta, kulttuurinen, sosiaalinen ja teknologinen etäisyys, sitoutuminen sekä tehdyt 

sopeutukset.(Lehtonen, 2004 s.170-173,175) 

Iloranta & Pajunen-Muhonen (2008) ovat käyttäneet asiakkaan ja toimittajan välisen suhteen 

luokitteluun Paijan esimerkkiä neljästä eri suhteen kehitysvaiheesta: 

1. Hintakilpailuttamiseen perustuva suhde 

2. Laatukilpailuttamiseen perustuva suhde 
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3. Läheiseen yhteistyöhön perustuva suhde (partnership) 

4. Strategiseen kumppanuuteen perustuva suhde 

Ensimmäiset kaksi kehitysvaihetta tulevat yleensä kysymykseen yrityksen ostaessa ulkopuolelta 

peruskomponenttien valmistusta sekä välttämättömiä palveluita. Yhteistyö syvenne seuraavissa 

vaiheissa sitä mukaa mitä enemmän yrityksen ydintoiminnot ovat yhteydessä ulkoistettuun 

toimintoon.(Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, s. 221-224) 

Kumppanuuteen perustuva yritysten välinen hankintasuhde määritellään ostajan ja toimittajan 

koosta riippumattomaksi molemminpuoliseksi sitoutumiseksi pitkäaikaiseen toimittajasuhteeseen, 

joka perustuu selkeisiin yhdessä hyväksyttyihin tavoitteisiin sekä yhteisiin pyrkimyksiin 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Kumppanuuden kautta sekä ostaja, että toimittaja saavuttavat 

hankinta- ja strategisia etuja sekä kustannussäästöjä. Taulukossa 3 esitetään koottuna perinteisen 

hankintasuhteen sekä kumppanuuden vertailua pohjautuen kummankin painotuksiin. 

 

Perinteinen Kumppanuus 

Kilpailukyky ja molempien oma voiton 

tavoittelu 

Yhteistyö ja yhteinen kiinnostus 

Yksikköhinta, matalimman hinnan tavoittelu Kokonaishankintakustannukset, yksikköhinta ei 

koskaan ole ainoa ostajan päätöksen määrittävä 

tekijä 

Lyhytkestoiset suhteet Pitkäkestoiset suhteet, toimittajan varhainen 

osallistuminen 

Laatutarkastukset, uusien toimittajien tarkastelu Kokonaislaadunvalvontaan perustuva 

laatutakuu, virheettömyys 

Useamman toimittajan käyttö Yhden toimittajan käyttö/toimittajien määrän 

vähentäminen 

Epävarmuus toimittajan suorituskyvystä  Molemminpuolinen luottamus 

 

Taulukko 3. Perinteisen toimittajasuhteen ja kumppanuuden vertailua.(Lysons, 2008, s.395) 
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Taulukosta voidaan havaita, että tärkeimpiä hankintasuhteen kumppanuuteen ajavia tekijöitä ovat 

kokonaishankintakustannusten pienentäminen, toimittajakunnan pienentäminen sekä tuotteen 

elinkaaren lyhentäminen toimittajan varhaisen osallistumisen kautta. Kumppanuuden kautta aukeaa 

myös mahdollisuus keskittyä ydinliiketoimintaan sekä lean- hankintaan. Myös yhteisten 

käytäntöjen omaksuminen lisää myös riippuvuutta ja näin vahvistavat sekä henkilöiden, että 

systeemien integraatiota. Eduistaan huolimatta ei kumppanuuskaan ole täysin ongelmatonta. 

Yleisimmät syyt kumppanuussuhteen epäonnistumiselle liittyvät sekä ostajan että toimittajan 

kokemuksen mukaan kommunikaation heikkouteen. Yhteisten tavoitteiden sekä suhteen strategisen 

suunnan ja luottamuksen puute sekä toimittaja laatuun sitoutumattomuuden puutetta voidaan myös 

pitää merkittävinä epäonnistumiseen vaikuttavina tekijöinä.(Lysons, 2008, s.394-403). 

Pitkäaikainen kumppanuus voi myös johtaa kumppaneiden liialliseen ’mukavuuden tunteeseen’. 

Tällöin osapuolten välisen dynaamisen jännityksen puuttuminen estää arvon tuottamisen jatkuvan 

kehittämisen yrityksissä. Myös suhteen päättäminen ei välttämättä ole ongelmatonta siihen 

liittyvien yritysten välisten rakenteellisten sidoksien sekä niiden muodostamiseen käytettyjen 

investointien, sopeutumisten sekä jaetun teknologian takia. (Egan, 2011, s.198). Eganin (2011) 

havaitsemia kumppanuuden etuja sekä siihen liittyviä kustannuksia on listattu taulukossa 4. 

 

Kumppanuuden mahdollisia etuja Kumppanuuden mahdollisia kustannuksia 

- Toimittajan syvällinen ymmärrys 

asiakkaan tarpeista sekä ennakoiva 

mahdollisuus ehdottaa tuotekehityksiä 

- Markkinakannustimien väheneminen tai 

häviäminen 

- Asiakkaan toimintatavat tuttuja 

toimittajalle, väärinkäsitysten 

mahdollisuus pienenee 

- Riski sitoutumisesta vääriin 

kumppaneihin 

- Lisääntynyt toimittajan osallistuminen jo 

projektien alkuvaiheesta lähtien 

- Kumppanuuden ulkopuolisten 

toimittajien todennäköinen haluttomuus 

tehdä tarjouksia suosittuja toimittajia 

vastaan 

- Asiakkaan myyntikustannusten 

pieneneminen 

 

- Toimittaja ei ole niin altis markkinoiden 

muutoksille 
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- Toimittajakumppanilla pääsy tietoihin 

asiakkaan pitkäaikaisista tavoitteista 

 

- Lisääntynyt tietovirta sekä luottamus  

- Molempien osapuolien mahdollisuus 

keskittyä ydinkompetensseihin 

arvonlisäysketjussa 

 

 

Taulukko 4. Kumppanuuden mahdollisia etuja sekä kustannuksia kumppaneille. (Egan, 2011, 

s.196-197) 

Kumppanuuteen perustuvan toimittajasuhteen rakentuminen on vuosia kestävän työn tulos. Kuvassa 

4 on esitetty vaiheet, jotka ostaja-toimittajasuhteessa käydään läpi matkalla suhteen alkuvaiheesta 

kumppanuuden asteelle.  

 

 

 

 

Yhteistyön 
kehittämisen 
menetelmät 

Intensiivinen ja 
valikoiva tiedon 

jakaminen 

Toimittajan teknisen 
kapasiteetin 
kehittäminen 

Toimittajien ohjaaminen ja 
valvonta 

Toimitttajien kilpailusta mahdollisuus 

Toimittajien ymmärtäminen 
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Kuva 4. Toimittajakumppanuuden hierarkia(van Weele, 2010, s.361) 

 

Ensimmäisessä vaiheessa hankitaan perustietämys toimittajien liiketoiminnasta sekä tutustutaan sen 

toimintoihin. Tässä vaiheessa tutustutaan toimittajan kykyihin suoriutua tehtävästään sekä 

arvioidaan myös halua sitoutua yhteisiin tavoitteisiin. Seuraavassa hierarkian vaiheessa pyritään 

hyödyntämään toimittajien välinen kilpailu hankkimalla jokaista komponenttia kahdelta tai 

kolmelta toimittajalta. Tässä vaiheessa luodaan myös toimittajan kanssa yhteensopivia 

valmistusperiaatteita sekä –systeemejä. Olemassa olevien toimittajien kanssa luodaan yhteisiä 

hankkeita tiedon siirtämisen sekä valvonnan mahdollistamiseksi. Toimittajien ohjaaminen sekä 

valvonta pitävät sisällään kuukausiraporttien sekä välittömän palautteen lähettämisen 

ydintoimittajille. Toimittajan ylin johto pyritään saamaan mukaan ongelmatilanteiden 

ratkaisemiseen. Edelleen myös toimittajien teknistä kapasiteettia voidaan kehittää rakentamalla 

toimittajien ongelmanratkaisumalleja sekä yleisiä sanastoja. Myös avaintoimittajien uudistuskykyä 

hiotaan. Toiseksi korkeimmassa hierarkian vaiheessa tietoa jaetaan tarkoin sovituissa ajankohdissa 

tietyssä muodossa. Kerätyn tiedon pitää olla tarkkaa sekä se esitetään rakentavassa muodossa. 

Hierarkian korkeimmalla tasolla luodaan yhteistyön kehittämisen menetelmiä. Tällöin toimittajien 

kanssa vaihdetaan kokemuksia parhaista käytännöistä, perustetaan toimittajien oppimisryhmiä sekä 

käynnistetään kaizen -projekteja toimittajan fasiliteettien kehittämiseksi. Edellä mainittujen 

vaiheiden kautta ostava yritys voi saavuttaa toimittajan silmissä ’customer of choice’ aseman, 

jolloin se nähdään kiinnostavana liikekumppanina. Toimittaja on valmis investoimaan tällaiseen 

suhteeseen, jolloin tuloksena seuraavat paremmat tuotteet sekä palvelu. Yrityksillä voi myös olla 

käytössään säännöllisesti suoritettavat toimittajatyytyväisyyskyselyt, joista saadaan ideoita 

liiketoimintasuhteen kehittämiselle. (van Weele, 2010, s.359-362) 

Kumppanuussuhteen onnistumisen kriittisenä tekijänä voidaan siis pitää syvää ymmärrystä 

kumppanuusyritysten välillä. Erityisesti toisen organisaation yrityskulttuurin ymmärtäminen ja sen 

hyväksyminen sekä oman toiminnan sopeuttaminen ovat avaintekijöitä tuottavan 

kumppanuussuhteen rakentamiselle. Yrityksiä edustava henkilöstö johtaa suhteen kehittämistä sekä 

henkilökohtaisella että organisaatiollisella tasolla. Henkilösuhteiden merkitys luottamuksen 

rakentamisessa sekä tiedon keräämisessä mutta toisaalta myös henkilöstön vaihtuessa on olennaista 

ymmärtää yrityksissä kumppanuussuhteen onnistumisen edellytyksenä.(Egan, 2011, s.196) 
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4.3 Toimittajasuhteiden johtaminen ja kehittäminen 

 

Toimittajasuhteiden hallinta eli SRM pitää sisällään toimittajien hallintaan käytettävien 

menetelmien tunnistamisen sekä käyttämisen. Tavoitteena on arvon maksimointi sekä riskien 

minimointi käytettävissä olevien resurssien avulla. Arvon luomisen keinoina käytetään tehokasta 

johtamista sekä toimittajien kanssa tehtävää yhteistyötä. SRM:n pohjana käytetään usein 

toimittajien segmentointia eri luokkiin. Segmentoinnin pohjana voidaan käyttää toimittajien 

portfolioanalyysiä. Segmentoinnin tarkoituksena on varmistaa yrityksen oikeanlaisten toimittajien 

sopiva määrä. Oikeanlaiset toimittajat tuottavat yritykselle merkittävää taloudellista lisäarvoa. Niillä 

on myös yrityksen kilpailukykyä ylläpitävä vaikutus. (Huuhka, 2016, s.142-145) 

Koska toimittajien johtaminen ja seuranta ovat resursseja vaativia toimintoja, kannattaa resurssit 

kohdistaa vain tärkeimpiin toimittajiin. Toimittajien luokittelu tapahtuu usein yritysten omien 

luokitusmallien, kuten portfolioanalyysien, sekä niihin liittyvien prosessien kautta. Aktiivisen 

toimittajasuhteen kehittämisen lähtökohtana pidetään toimittajan ymmärtämistä, joka saavutetaan 

toimittajamarkkinoiden hallitsemisen ja sitä kautta saadun sisäisen kilpailun ymmärtämisen kautta. 

Toimittajien keskinäinen kilpailu on myös hyödynnettävissä toimittajan paremman laadun ja 

palvelun kehittämiseksi, mikäli tunnetaan myös alan muut toimijat ja osataan vertailla niiden 

toimintaa keskenään. Toimittajan suorituskyvyn mittaamisella sekä arvioinnilla voidaan 

toimittajalle tehdä ymmärrettävämmäksi ostajan tarpeet ja odotukset myös pitkällä aikavälillä.  

Tiedon jakaminen sekä yhteisen toiminnan kehittäminen toimittajan kanssa voivat auttaa 

ymmärtämään paremmin ostajan tarpeita ja vallitsevaa tilannetta. Toimittajan suorituskyvyn 

mittaaminen on sitä hyödyllisempää mitä tärkeämpi toimittaja on yrityksen suorituskyvyn kannalta. 

Yksinkertaisimmillaan mittaaminen voi olla toimituksen laadun, määrän tai toimitusajan 

kontrolloimista. Iloranta & Pajunen-Muhosen (2008) laatimasta taulukosta 5 selviää minkälaisiin 

asioihin heidän mukaansa kannattaa keskittyä toimittajan suorituskyvyn mittaamisessa yhteistyön 

syvyyden mukaan. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, s. 331-338) 

 

Toimittajasuhteen laatu Seurannan ja mittaamisen ulottuuudet 

Yksinkertaiset ja kertaluonteiset 

toimittajasuhteet 

-perustavoitteiden täyttäminen (laatu,määrä, 

puutteettomuus, ajoitus ja muut operatiivisen 

prosessin mittarit) 
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-Palveluhalu, viestintä asiakasorganisaation 

kanssa, asenne asiakkaaseen 

Pitempiaikaiset ja monimutkaisemmat 

toimittajasuhteet 

-Suhtautuminen ongelmiin ja kyky ratkaista 

ongelmat 

-Pyrkimys palvelutason jatkuvaan 

parantamiseen 

Pitkäaikainen, yhteistä kehittämistä sisältää 

yhteistyösuhde 

-Jatkuva kustannustason alentaminen 

-Yhteisten prosessien tehostaminen 

Pitkäaikainen, yhteistä suunnittelua ja 

innovaatioita sisältävä yhteistyösuhde 

-Yhteiset innovaatiot ja tekninen kehittäminen 

-Yhteisiin tavoitteisiin tähtäävä kyvykkyyksien 

ja resurssien kehittäminen 

 

Taulukko 5. Toimittajan suorituksen seurannan ja mittaamisen ulottuvuudet yhteistyön kasvaessa 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, s. 337) 

Luvussa 4.2 esiteltiin toimittajakumppanuuden hierarkiatasot. Toimittajien johtamisen 

näkökulmasta pyramidin huipulla olevat strategiset toimittajat ovat niitä, jotka ovat potentiaalisia 

merkittävän lisäarvon tuottajia. Näille toimittajille on useimmiten laadittu oma toimittajastrategia, 

jonka tavoitteena on toimittajasuhteen vahvistaminen sekä tehokas hallinta.(Huuhka, 2016, s.143-

146) 
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5 HANKINTA KIINASTA 

 

Aasian maiden, kuten Kiinan merkitys kansainvälisessä liiketoiminnassa on jo vuosia ollut 

merkittävä. Kasvavat markkinat sekä vielä toistaiseksi alhaisemmat työvoimakustannukset ovat 

olleet motiiveja siirtää tuotantoa Kiinaan. Mahdollisten etujen lisäksi LCCS-maista hankintoja 

tehdessä on otettava huomioon useita tekijöitä, joissa pitää toimia eri tavalla kuin länsimaissa. 

(Logistiikanmaailma.fi, 1.7.2017)  

 

5.1 Kiinan talous 

 

Vuoden 1978 avautumisen jälkeen Kiina on kokenut merkittävän sisäisen muutoksen tullen 

merkittäväksi kauppamaaksi WTO jäsenyyden entisestään vauhdittamana. Kiina on tehostanut 

sitoutumistaan ulkomaailman asioihin tavoitteenaan taloudellinen vertailukelpoisuus. 

Ulkomaanpolitiikka on myös vahvasti sitoutunut maailmanlaajuisiin asioihin kuten 

ympäristöasioihin, terrorisminvastaiseen taisteluun sekä maailman kaupan vapauttamiseen. 

(eeas.europa.eu, 5.4.2017). 

Kiina on yksi maailman suurimmista talouksista sekä Yhdysvaltojen jälkeen EU:n toiseksi tärkein 

kauppakumppani. EU:n ja Kiinan välinen kauppa on viime vuosina merkittävästi lisääntynyt Kiinan 

talouskasvun myötä. Kiina on EU:n suurin tuontimaa sekä yksi nopeimmin kasvavista 

vientimarkkinoista. EU:n sekä Kiinan välisen kaupan arvo ylittää päivittäin 1 biljoonan euron rajan. 

(ec.europa.eu, 5.4.2017). EU:n tavoitteena on kauppasuhteiden tiivistäminen tasavertaisten 

pelisääntöjen noudattaminen sekä immateriaalioikeuksien kunnioittaminen huomioiden. 

Helpottaakseen eurooppalaisten investointien markkinoillepääsyä Kiinassa EU ja Kiina 

neuvottelevat kahdenvälisestä investointisopimuksesta, joka myös vahvistaisi nykyisten ja tulevien 

investointien suojaa. (ek.fi, 5.4.2017).  

EU:n tuonti Kiinasta muodostuu pääasiassa teollisuus- sekä kulutustavaroista, kuten koneista ja 

niiden osista, pukeutumisen tuotteista sekä kodintarvikkeista ja leluista. EU:n vienti Kiinaan 

keskittyy koneisiin, moottoriajoneuvoihin, lentokoneisiin sekä kemikaaleihin. Tuloksena 

palveluiden bilateraalikaupan pienestä osuudesta kokonaisvaihdosta EU:ssa on kirjattu merkittävä 

vaihtoalijäämä Kiinan kanssa. Tämä on osin heijastusta globaaleista sekä Aasian arvoketjuista, 

mutta osin myös jäljellä olevista markkinoille pääsyn esteistä. Investointivirtojen tarkastelu 

paljastaa laajan hyödyntämättömän potentiaalin, Kiinan osuus Euroopan ulkopuolisista 
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kokonaisinvestoinneista on vain 2-3 %. Huolimatta Kiinan edistyksestä sitoutumiinsa WTO- 

velvoitteisiin ongelmia esiintyy edelleen. (ec.europa.eu, 5.4.2017) .  

Suomalaisia yrityksiä toimii Kiinassa arviolta 400. Suomalaisinvestoinnit Kiinaan ylittävät 10 

miljardia euroa Kiinan ollessa näin Suomelle merkittävä investointikohde sekä 

kauppakumppani.(ek.fi, 5.4.2017). Suomen ja Kiinan kahdenvälinen kauppa on esitetty kuvassa 5. 

  

 

 Kuva 5. Suomen ja Kiinan kahdenvälinen kauppa vuonna 2016. (China.org., 6.4.2017) 

Suomi on ollut niiden ensimmäisten länsimaiden joukossa, jotka julkistivat diplomaattisuhteita 

Kiinan kanssa 67 vuotta sitten. Pitkäaikainen ystävyys sekä yhteistyö ovat toimineet pohjana sille, 

että Kiina ja Suomi ovat julkistaneet uudenlaisen yhteistyöhön perustuvan kumppanuuden.  Siinä 

molemmat maat sitoutuvat edistämään molemminpuolista poliittista luottamusta sekä syventämään 

käytännön yhteistyötä maiden välillä. Yhteistyöllä on tarkoitus saavuttaa synergiaetuja maiden 
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taloudellisissa kehittämissuunnitelmissa sekä edistää Euraasian yhdistyneisyyttä.(China.org, 

6.4.2017)  

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan Kiinan talousjärjestelmää leimaa edelleen valtion vahva rooli 

sekä WTO:n säännöistä piittaamattomuus. Tämä näkyy Kiinan myöntäessä valtionyhtiöille 

etuisuuksia kuten edullista rahoitusta sekä verohelpotuksia. Lisäksi Kiinan markkinoilla usein 

edellytetään usein paikallisia standardeja kansainvälisesti hyväksyttyjen sijaan. Ongelmia aiheuttaa 

myös IPR- lainsäädännön noudattaminen ja sen valvonta, jotka eivät ole toimineet odotetulla 

tavalla. Kiinassa useat talouden sektorit ovat myös suljettuja ulkomaisilta yrityksiltä, jotka 

kohtaavat syrjintää esimerkiksi hankintamenettelyissä sekä raaka-aineiden hankinnassa. Paikallisten 

viranomaisten suuri tulkinnanvalta ruokkii myös omalta osaltaan korruptiota Kiinassa. (ek.fi, 

5.4.2017).  

Vuonna 2016 Kiinan talouden kasvuksi arvioitiin 6.7 %. Vakaa kasvu sekä uusien sektoreiden 

suorituskyky kumoavat Kiinan kansallisen kehittämis- ja uudistuskomission johtajan Xu Shaoshin 

mukaan arviot Kiinan talouden mahdollisesta romahtamisesta. IMF:n raportin mukaan Kiina olisi 

vuonna 2016 edesauttamassa maailman talouskasvua 30 %, ollen näin globaalin kasvun kärkiveturi 

jo kymmenen vuodenajan. Xu:n mukaan Kiina kykenee säilyttämään järkevän kasvun tason uusien 

kasvun lähteiden sekä talouden rakenneuudistusten ansiosta. (China.org., 6.4.2017) 

 

5.2 Kiinan hankintojen motiiveja sekä erityspiirteitä 

 

Kustannussäästöjen lisäksi myös paremman hinta-laatusuhteen tavoittelu sekä tarjolla olevan 

teknologian saatavuus ovat yrityksille tärkeimpiä tekijöitä kansainvälisten hankintakanavien 

valitsemisessa. Logistiikkakustannusten jatkuva väheneminen ja maailmanlaajuinen tietointegraatio 

sekä Kiinan kehitys ja avautuminen ovat laajentaneet yritysten toiminta-aluetta lähimaita 

kauemmaksi. Hankintatoimet Kiinassa riippuvat merkittävästi rakenteellisista erityispiirteistä kuten 

hallituksen rajoituksista tavarantoimittajien valinnassa, mahdollisten välikäsien luonne ja läsnäolo 

sekä asiakas-toimittajasuhteen sisältö. Nassimbeni et al.(2006) mukaan hankintaa Kiinasta 

toteutetaan seuraavien kolmen hankintatyypin mukaan: 

- säädelty hankinta 

- välittäjän käyttö 
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- suora hankinta 

Hankintatyypin valinnan merkitys korostuu onnistuneen Kiina-hankinnan yhteydessä. Kulttuuriset 

erot idän ja lännen välillä ovat usein merkittävässä roolissa neuvotteluprosesseissa. Kiinassa 

henkilösuhteisiin vaikuttaa voimakkaasti ”guanxi”-säännöt. Guanxia käsitellään tässä työssä 

kappaleessa 5.3.1. Organisaatioiden hajaantuminen edellyttää tarkoin harkittua tehtävien jakoa ja 

tasapainoa Kiinan yksiköiden, keskushankintayksikön sekä toimittajien välillä. Vaikka Kiina on 

kehittänyt lainsäädäntöään WTO:n sääntöjen mukaisemmaksi, on silti tärkeää väärinkäytösten 

välttämiseksi huolehtia tavaramerkin rekisteröinnistä ennen Kiinan toimintojen aloittamista. 

(Nassimbeni et al, 2006) 

Avoimien ovien politiikan myötä on talouskasvu maassa ollut vuosittain jopa 10 % kasvuvauhdissa. 

Kiinan kyky säilyttää viennin kasvu sekä kilpailukyky pitkällä tähtäimellä sekä kiinalaisen 

yhteiskunnan nopea muuttuminen ovat tekijöitä, jotka länsimaisten ostajien täytyy ottaa huomioon 

strategisissa päätöksissään kiinalaisten toimittajien kanssa. Kiinan talouskasvun myötä myös 

länsimaisten yritysten hankinnat Kiinasta ovat olleet kasvussa viimeisten kahden vuosikymmenen 

ajan. Giannakis et al (2012) mukaan tutkimus aiheesta on keskittynyt vahvasti laatu- sekä 

kustannusongelmien sekä hankintastrategioiden ja teknisen tuen tarpeen ympärille. 

Toimittajasuhteen johtaminen (SRM) on toistaiseksi saanut suhteellisen vähän huomiota. Giannakis 

et al (2012) pyrkivät tutkimuksessaan täyttämään tämän aukon tunnistamalla ja analysoimalla 

hankintaprosessia rajoittavia tai sitä helpottavia tekijöitä, hallitsevia hankintasuhteen 

johtamisstrategioita sekä vuorovaikutusmalleja osapuolten välillä. He selvittävät myös kiinalaisen 

kulttuurin erityispiirteiden vaikutuksia toimittajasuhteiden johtamiseen länsimaisten ostajien ja 

kiinalaisten toimittajien välillä. Valtaosa nykyisistä käytössä olevista hankintasuhteen 

johtamismalleista on heidän mukaansa kehitetty sovellettavaksi rakenteellisesti vakaassa 

poliittisessa ja taloudellisessa ympäristössä. Taulukossa 6 on listattu merkittävimpien olemassa 

olevien länsimaiden, Japanin sekä Kiinan SRM- mallien eroavaisuuksia: 

 

 Länsimainen Japanilainen/lean kiinalainen 

Hankinta Globaali, agressiivinen 

voitto-häviö 

neuvottelutapa, 

hintakeskeinen 

Paikallinen, ennalta 

määrätyt 

hankintalähteet, 

ongelman 

Paikalliset kytköksien 

kautta, globaali 

kiinalaisten välikäsien 

kautta 
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ratkaisu,voitto-voitto 

neuvottelutapa 

Johtamismuoto Painottaa henkilöiden 

välisiä 

vuorovaikutussuhteita, 

lyhyen tähtäimen 

sopimuksia 

Pitkäaikaiset 

liiketoimintasopimukset 

Muodollinen kontrolli 

Kommunikaatio Arm’s lenght 

kommunikaatio 

Toistuva muodollinen 

sekä epämuodollinen 

kommunikointi 

Korkean intensiteetin 

muodollinen sekä 

epämuodollinen 

kommunikointi 

Vuorovaikutus Vähän suoria 

kontakteja, 

haluttomuus tiedon 

jakamiseen 

Avoin tiedon jakaminen  Sosiaalinen kontrolli 

ja henkilösuhteet 

merkittävässä roolissa 

Luottamus Laskelmoiva, 

vastakkainasettelun 

asenne 

Muodolliseen 

kontrolliin perustuva 

yhteistyö 

Painotus guanxissa 

sekä muissa 

kiinalaisen 

yhteiskunnan 

kulttuurisissa 

tekijöissä 

 

Taulukko 6. Eroavaisuuksia länsimaiden, Japanin sekä Kiinan toimittajasuhteiden hallintamalleissa 

(Giannakis, 2012) 

Giannakis et al. (2012) mukaan on tarpeen kehittää paradigmaattinen SRM-malli, jotta voitaisiin 

ottaa huomioon kiinalaisen yhteiskunnan sosiokulttuuriset tekijät. He selvittivät useiden 

hankintaprosessiin, vuorovaikutuskustannuksiin sekä prosessiin vaikuttavien tekijöiden 

merkittävyyttä kiinalaisten toimittajien ja kansainvälisten asiakkaiden välillä. Tulosten pohjalta he 

kehittivät kiinalaisen SRM- mallin, kuva 6, jossa on näkyy myös kiinalaisen filosofian, Taoismin, 

juuret ja niiden vaikutus kiinalaiseen liiketoimintakultuuriin. 
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Kuva 6. Kiinalainen SRM-malli.(Giannakis,2012) 

 

Mallia voidaan käyttää sopivan lähestymistavan valinnassa kiinalaisten toimittajien kanssa. 

Confucian- lähestymistapa on yhteistyöhön sekä pitkäaikaiseen suhteen laatuun painottuva. 

Luottamuksen rakentumisen pohja on guanxissa, joka on merkittävässä roolissa tässä 

lähestymistavassa. Sun-Tsu taas perustuu vastakkainasetteluun sekä epäluottamukseen. Siinä 

suhteen laatu on lyhytaikainen. Keskellä mallia on yin-yang, joka edustaa joustavaa ajattelutapaa, 

jollainen vaaditaan kun tilanteen muuttuessa pitää omaksua molemmat tavat yhtä aikaa. Mallin 

ensimmäinen ulottuvuus (D1) kuvaa tietyn toimittajasuhteen arvoa kansainväliselle ostajalle. 

Toinen ulottuvuus (D2) taas kuvaa confucian-arvojen painotusta toimittajan ja/tai sen 

avainhenkilöiden arvoissa. (Giannakis et al.,2012) 

Kiinan hankintasuhteissa esiin nousevia erityispiirteitä ovat vallitsevat kulttuurierot sekä niiden 

kohtaaminen ja kaukaiseen sijaintiin liittyvät logistiikkaan sekä henkilöstöön ja vastuullisuuteen 

liittyvät kysymykset. Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan kulttuuristen tekijöiden vaikutusta 

yritysten hankintasuhteiden kehittymiseen.  
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5.3 Kulttuuri 

 

Kulttuuri määritellään kokonaisuudeksi jaettuja uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä sekä 

artefakteja, joita tietyn yhteisön jäsenet käyttävät suoriutuakseen maailmassaan sekä toistensa 

kanssa. Ennen liiketoiminnan aloittamista kohdemaassa on olennaista hankkia syvällisempää 

tietämystä kohdemaan kulttuurista sekä mahdollisista kielimuurin aiheuttamista esteistä, jotta 

voitaisiin välttyä väärinkäsityksiltä sekä kommunikaatio-ongelmilta. (Lysons & Farrington 2008, 

s.496) 

Kulttuuristen tekijöiden merkitys korostuu, tai pikemminkin sitä on mahdotonta olla huomioimatta 

liiketoimintasuhteissa Kiinan kanssa. Kuvaavin esimerkki kiinalaisesta kulttuurillisesta perinteestä 

lienee guanxi, jonka merkitystä tässä työssä käsitellään tarkemmin kirjallisuuskatsauksen tuloksena 

löytyneiden artikkeleiden pohjalta. Tuoreiden artikkeleiden sekä empiirisen osan haastatteluiden 

perusteella tässä työssä arvioidaan guanxin tämän hetkistä merkitystä länsimaisten yritysten 

hankintasuhteiden kehittymisen näkökulmasta. 

Kulttuurierot ostaja-toimittajasuhteessa asettavat haasteita ja voivat muodostaa ongelmia 

länsimaiden ja Kiinan välisissä hankintasuhteissa. Kulttuurierot voivat kuitenkin toimia myös 

yritysten välisen sopeutumisen vauhdittajina sekä pohjana hybridiorganisaatiokulttuurin 

muodostumiselle yritysten välille. Hybridikulttuuri Kiinan ja länsimaiden välillä on kulttuurisen 

sopeutumisen sekä sosialisaatioprosessin yhteensulautumisen tulos. Sen vahvuus voi vaihdella 

kulttuurisen adaptaation suhteen eri kehitysvaiheissa mukaan eri vaiheissa mukaan. Kulttuurinen 

adaptaatio määritellään pyrkimyksenä saada vieraan kulttuurin edustajilta esiin hyväksyntä 

käyttäytyä enemmän samankaltaisesti kuin toisen kulttuurin edustajat. Prosessi voidaan jakaa 

kolmeen vaiheeseen; toisen kulttuurin ymmärtäminen, siihen sopeutuminen sekä sen oppiminen. 

Muodollinen sosialisaatio pitää sisällään muodollisia tapaamisia sekä workshoppeja 

tiedonjakamisen ja odotusten arvioimiseen. Työpaikan ulkopuolella tapahtuvassa epämuodollisessa 

sosialisaatiossa keskitytään henkilösuhteiden luomiseen epämuodollisemman toiminnan, 

esimerkiksi yhteisten päivällisten kautta. Liiketoimintasuhteisiin Kiinassa vaikuttavat merkittävästi 

henkilösuhteet sekä epämuodollinen sosialisaatioverkosto. Hybridikulttuuria luomaan yrityksissä on 

otettu käyttöön kulttuurierojen ylittämiseksi neuvojia, Transcultural Boundary Spanners (TBS), 

henkilöitä joiden tehtävänä on tuottaa kulttuuritietoutta muun organisaation käyttöön ja näin pyrkiä 

vähentämän yritysten välille muodostuvia kulttuurieroista johtuvia jännitteitä. Tämän kulttuurisen 

tiedon siirtäminen henkilöltä toiselle TBS- henkilön vaihtuessa on osoittautunut vaikeaksi muussa 

kuin Kiinan epämuodollisensosialisaation ympäristössä. Jia et al.(2016) toteavatkin että 



42 
 

 
 

sosialisaatio saattaa olla esivaatimus kulttuuriselle adaptaatiolle, sillä heidän mukaansa ilman 

sosialisaatiota ja vuorovaikutusta on mahdotonta ymmärtää toisten kulttuurisia arvoja ja 

myöhemmin omaksua niitä siinä määrin kuin tarpeellista. Mitä korkeampi kulttuurisen adaptaation 

taso on, sitä vahvempi hybridikulttuuri länsimaisen ostajan ja kiinalaisen toimittajan välille 

muodostuu.   (Jia, F.,Rutherford, C. &Lamming R, 2016). Kulttuurin merkitystä yritysten välisessä 

adaptaatiossa korostetaan myös jo Fangin (2001) tutkimuksessa. Empiirisessä tutkimuksessa 

osoitetaan kiinalaisen laivanvalmistajan sekä skandinaavisen omistajan välillä, että kulttuuri 

myötävaikuttaa yritysten välisiä adaptaatioita ratkaisevasti niiden arvojen kautta, joita niistä 

vastuussa olevat henkilöt kannattavat.(Fang, 2001) 

 

Jia et al. mukaan erilaisten mallien soveltaminen käytännössä sekä kulttuurisen adaptaation 

syntymekanismin tunteminen hankintasuhteen rakentumisprosessin eri vaiheissa voi olla avuksi 

henkilöstön määritellessä ja kehittäessä vastuita hankintaprosessiin liittyen. Sekä muodollinen, että 

epämuodollinen sosialisaatio sekä niihin käytetty on tärkeää ja helpottaa työsuhteen kehittymistä 

sekä luottamuksen syntymistä kiinalaisten toimittajien kanssa. Jia et al.(2016) mukaan myös 

kiinalaisten toimittajien tulisi ymmärtää ja omaksua länsimainen muodollinen sosialisaatio sekä 

oppia länsimaisilta nykyaikaisen liiketoiminnan johtamisen välineitä keskittymättä liikaa Guanxin 

merkitykseen. (Jia, F.,Rutherford, C. &Lamming R, 2016) 

 

Lee & Trim (2012) ovat tutkineet kumppanuussuhteen kehittymistä Japanin ja Korean markkinoilla. 

Strategisen markkinoinnin yhteydessä kumppanuuden kehittyminen on perinteisesti yhdistetty 

yritysten väliseen suhteiden rakentamiseen sekä vertikaalisesti integroituneisiin 

markkinointikanaviin. Yritysjohdon täytyy kyetä muuntamaan hallussa oleva tietämys käytännön 

työskentelytavoiksi.  Tähän on käytössä lukuisia kilpailutiedon työkaluja ja menetelmiä. Heidän 

mukaansa vastavuoroisuus suhteessa on avaintekijä suhteen rakentamisessa ja siinä kuinka 

organisaation kulttuuriarvosysteemi edistää pitkäkestoisten suhteiden kehittymistä. Kulttuuri 

vaikuttaa vahvasti vastavuoroisuuden syntymiseen liiketoimintasuhteissa. Myös 

liiketoimintaverkostojen lisääntynyt tutkimus on tuonut arvokasta tietämystä suhteiden 

kehittymisestä. Liiketoimintaverkostoon ja sen toimintaan vaikuttavat Lee & Trim (2012) mukaan 

keskeisesti koko organisaation strategisen suunnan päättää ylin johto, jonka johdolla organisaatiossa 

valitaan tehtäviin sopivat vastuuhenkilöt. Yrityksen strategiseen suuntaan vaikuttaa se kuinka 

sitoutunut johto on vastavuoroisuuden konseptiin. Myös luottamukseen perustuva 

liiketoimintasuhteiden rakentaminen on paljolti tutkittu alue, jossa keskitytään tutkimaan 

luottamuksen merkitystä tietämyksen syntymiselle. Luottamus asetetaan myös joidenkin 
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tutkimusten yhteydessä kulttuurisen ymmärtämisen sekä strategisen päätöksenteon  kontekstiin.(Lee 

& Trim, 2012) 

 

5.3.1 Guanxi 

 

Käsiteltäessä liiketoimintaa Kiinassa on mahdotonta olla kohtaamatta Guanxin käsitettä. Guanxi ja 

sen ymmärtäminen on olennaista menestyksekkään liiketoiminnan saavuttamiseksi Kiinassa. 

Guanxin merkitys liiketoiminnassa kiinalaisten kanssa näkyy myös siitä tehtyjen tutkimusten 

määrässä.  

Guanxin lisäksi Kiinassa vaikuttavat myös monet muut kulttuuriset ja lakiin liittyvät käsitteet kuten 

kasvojen käsite (mianzi), sekä sopimuksiin ja konfliktitilanteisiin liittyvät tekijät. Kaikkien edellä 

mainittujen Kiinan liiketoimintasuhteisiin ja -ympäristöön vaikuttavien kulttuuristen tekijöiden 

oppimiseen sekä ymmärtämiseen kuluu aikaa, joten Kiinan markkinoilla toimimisen aika on 

suoraan Kaulon, (2005) havaintojen mukaan verrannollinen siihen kuinka tehokkaasti yritys 

kykenee selviytymään Kiinan liiketoimintaympäristössä toimimisesta ja konfliktitilanteista.(Kaulo, 

2005, s.177-178) 

Guanxia voidaan kuvailla sosiaaliseksi luotoksi tai talletukseksi, johon voidaan turvautua silloin 

kun tarvitaan mitä tahansa apua tai avustusta. Guanxi perustuu palvelusten ja vastapalvelusten 

antamiseen. Oikealla guanxilla voi Kiinassa päästä parempiin työpaikkoihin tai valtion virkoihin. 

Tämä aiheuttaa sen, että usein guanxi ajaakin työnhakijan pätevyyden edelle, jolloin lahjakkaat 

kiinalaiset hakeutuvat kansainvälisten yritysten palvelukseen. (De Mente, 2008, s.50) 

Vielä nykyäänkin se on liitettävissä lähes kaikkeen toimintaan Kiinassa, mikä on otettava huomioon 

myös lainsäädännön alueella. Guanxi- suhteet ovat erittäin hyödyllisiä kiinalaisten viranomaisten 

kanssa toimittaessa. Suhdeverkostoiden sekä yhteyksien rakentamiseen panostaminen on tärkeää, 

sillä paikalliset toimijat tekevät päätökset myös isoissa projekteissa. (Kaulo, 2005, s.177-178) 

Guanxi käännetään usein vapaasti verkostoitumiseksi. Se pitää kuitenkin sisällään paljon enemmän 

kuin perinteinen käsitys verkostoitumisesta ja länsimaissa totuttuun tapaan hoitaa 

liiketoimintasuhteita. Kiinassa liiketoiminta perustuu pitkän ajan kuluessa kehittyneeseen 

luotettavaan suhteeseen, jonka kehittyminen vaatii muodollisten liiketapaamisten lisäksi 

osallistumista illallisille sekä muihin sosiaalisiin aktiviteetteihin. Paitsi että osallistuu sosiaalisiin 

aktiviteetteihin, on tärkeä myös järjestää niitä.   Tämä on edellytys kiinalaisten liikekumppaneiden 



44 
 

 
 

luottamuksen rakentumiselle. Luottamuksen syntyminen saattaa viedä jopa vuosia. Mikäli yritys 

haluaa tuottaa guanxin ulkopuolista apua käyttäen voivat konsultit, välittäjät tai kansainväliset 

hankintatoimistot palkata paikallisia työntekijöitä, joilla on oikea guanxi. He hallitsevat oikean 

lähestymistavan sekä verkoston kehittämisen. Länsimaisten yritysten täytyy tehdä lujasti töitä, jotta 

kiinalaisten luottamus ja kunnioitus olisi mahdollista saavuttaa. Lupauksista kiinni pitäminen sekä 

säännöllinen yhteydenpito sekä vierailut ovat olennainen osa guanxin säilyttämistä ja vahvistamista. 

Palvelusten säännöllinen pyytäminen sekä niiden antaminen kuuluvat myös olennaisena osana 

guanxiin, joten on suositeltavaa olla myötämielinen myös pyydettyjä palveluksia kohtaan. Guanxi 

perustuu oikeuteen pyytää palveluksia työ- tai perhesuhteiden perusteella sekä jatkaa suhteen 

kehittämistä ja ylläpitämistä myös sopimuksen jälkeen. (Coates, 2009 s. 24-25) 

Länsimainen liiketoimintasuhteen sekä guanxi-suhteen rakentuminen eroavat Jia et al.(2016) 

mukaan toisistaan neljällä eri tavalla: 

 

1. Länsimainen liiketoimintasuhteen rakentamisprosessi etenee lineaarisesti, askel askeleelta. 

Guanxi sen sijaan on joustavampi. 

 

2. GR pohjautuu yin-yang ajattelun periaatteisiin, jolloin liiketoimintasuhteessa konfliktin 

kohdatessa osapuolet käytetään push or pull- periaatetta kun taas länsimaissa pyritään 

säilyttämään nykyinen asema. 

 

3. Guanxi on pohjimmiltaan henkilökohtaista ja epämuodollista. Länsimainen 

liiketoimintasuhteiden rakentaminen perustuu usein taloudellisten periaatteiden varaan. 

Länsimaissa verkostoituminen assosioituu liiketoimintaan perustuville yritysten välisille, 

yleensä muodollisille suhteille. 

 

4. Kiinan tulokset pitkäaikaisten suhteiden rakentamista tarkastellessa ovat korkeat, 

länsimaiden sitä vastoin matalat. (Jia, F.,Rutherford, C. &Lamming R, 2016) 

 

Chen et al.(2011) ovat myös listanneet eroavaisuuksia Guanxin ja länsimaisen tavan välillä. Heidän 

mukaansa guanxiin liittyy aina pitkäkestoisten henkilösuhteiden kehittäminen erilaisten toimien, 

kuten lahjojen antamisen sekä epävirallisten illastamisten muodossa mitä länsimainen 

verkostoituminen ei välttämättä pidä sisällään. Guanxilla on myös vahva vastalahjojen antamisen 
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leima, lahjan saajalta odotetaan vastalahjaa jolla annetun lahjan arvoa lisätään. Guanxi perustuu 

Chen et al.(2011) mukaan täysin palveluiden vaihtamiselle eikä tunnepohjaiselle suhteelle, kuten 

ystävyydelle. (Chen. Z., Huang.Y . & Sternquist. B, 2011) 

Yen & Barnes (2011) ovat tutkimuksessaan analysoineet laatimansa käsitteellisen mallin, Kuva 7, 

avulla Anglo-kiinalaisten B2B-suhteeseen vaikuttavien muuttujien vaikutusta eripituisissa suhteissa 

ja eri kehitysvaiheissa. Tutkimuksen kiinalaisten edustajaksi on valikoitunut Taiwan sen 

taloudellisen vahvuuden sekä kiinalaisen kulttuurisen taustan takia. Tutkimuksessa ovat 

edustettuina Taiwanilaiset ostajat sekä länsimaiset toimittajat. 

 

 

Kuva 7. Anglo-kiinalaisten B2B-suhteeseen vaikuttavien tekijöiden ja muuttujien käsitteellinen 

malli.(Yen & Barnes, 2011) 

 

Mallissa esiintyvät muuttujat (14 kpl) ovat kirjallisuudessa esiintyviä avaintekijöitä, jotka 

määrittävät mallissa esiintyviä kolmea komponenttia. Liiketoimintasuhteen asteiden määrittämiseen 

Yen & Barnes (2011) ovat jakaneet kolmeen kehitysvaiheeseen; kasvava, kypsä tai heikentyvä.  

Suhteiden keston he ovat jakaneet lyhytkestoisiin (0-5 vuotta), keskipituinen (6-10 vuotta), keski-

pitkäaikainen (11-20 vuotta) sekä pitkäaikaisiin (yli 20 vuotta). Yen & Barnes (2011) kumoavat 

aiempien tutkimusten väitteet suhteiden lineaarisesta kehittymisestä. Heidän havaintojensa mukaan 

ostajan havainnot organisatorisesta luottamuksesta, kommunikaatiosta, yhteistyöstä, sosiaalisista 

siteistä sekä kasvojen käsitteestä korostuvat lyhytkestoisissa suhteissa. Pitkäkestoisissa suhteissa 

korostuvat niin ikään sosiaaliset siteet ja yhteistyö ja niiden lisäksi myös suorituskyky. Suhteen 
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kestolla sekä sen kehitysasteella on myös merkittävä vaikutus erilaisiin yritysten sekä henkilöiden 

välisten suhteiden lopputulokseen.(Yen & Barnes, 2011) 

Länsimaiset yritykset ovat usein neuvotteluissa kiinalaisten virkaveljien kanssa heikommassa 

asemassa paikallisiin kilpailijoihin. Leug et al (2011) korostavat henkilökohtaisen luottamuksen 

(xinyong) hyödyntämistä sekä guanxin vaikutusta liiketoimintaneuvotteluiden lopputulokseen. He 

korostavat sosiaalisen etiikan sekä henkilösuhteiden ominaisuuksien, kuten ’mianzi’ ja lahjojen 

antaminen, tuntemista ennen neuvotteluihin lähtemistä. Huomiota heidän tutkimuksessaan saa myös 

ongelmaratkaisuasenne (problem soving attitude, PSA), joka määritellään kokoelmaksi yhteisiä, 

yhdistäviä sekä tiedonvaihtoon perustuvia neuvottelukäytäntöjä. Ongelmanratkaisuasenteen 

omaavan neuvottelijan on mahdollista maksimoida vaihtoehtoisten ratkaisujen määrä sekä 

optimoida molempien osapuolten neuvottelun lopputulokset. (Leung et al.,2011) 

Guanxilla on merkittävä vaikutus toimitusketjun johtamisen osa-alueisiin kuten strateginen 

hankinta, toimintojen ulkoistaminen sekä toimittajien kehittäminen. Epäonnistuminen guanxiin 

perustuvassa toimittajien hallinnassa voi olla haitaksi yritykselle sen pyrkiessä Kiinan markkinoille. 

Guanxi voi helpottaa yritysten välisten suhteiden rakentamista Kiinassa ja sillä on selkeä yhteys 

yrityksen toimittajien hallintaan sekä strategisella, että operatiivisella tasolla.(Lee & Humpreys, 

2007) 

Guanxi muodostuu kolmesta ulottuvuudesta: ganqing (tunnetason sitoutuminen), renqing 

(palvelusten vastavuoroinen antaminen) sekä xinren (luottamus). Ganqing osoittaa 

liiketoimintaverkoston jäsenten tunnetason liittymisen. Käytännössä tämä tarkoittaa uskollisuuden 

merkitystä, solidaarisuutta sekä halua huolehtia toinen toisistaan kaikissa olosuhteissa. Renqing 

koostuu kahdesta osasta; vastavuoroisuudesta sekä empatiasta. Renqingiä harjoitetaan käytännössä 

palveluksia vaihtamalla.  Mitä enemmän niitä vaihdetaan sitä läheisempää on kumppanuus. Xinren 

edustaa puolestaan henkilökohtaisen luottamuksen tasoa ja sen rakentaminen vaatii aikaa sekä 

paljon työntekoa. Mitä korkeampia guanxin eri ulottuvuudet ovat, sitä parempaa on koordinointi 

sekä yhteistyö ja suhteen suorituskyky. (Barnes et al., 2011) 

Guanxi on yleisesti yhdistetty usein myös laittomuuksien harjoittamiseen. Millington et al. 2005 

tutkimus brittiläisomistuksessa olevista yrityksistä Kiinassa ei kuitenkaan tue tätä havaintoa. 

Tutkimuksen mukaan toimittajasuhteet pitävät sisällään merkittävässä määrin lahjontaa, joka liittyy 

enemmänkin henkilökohtaisen kuin yhtiön edun saavuttamiseen. Yritykset määrittelevät selkeät 

rajan lahjojen antamiselle välttääkseen laittomuudet. Kiinan lakien sekä säännösten kehittyessä 

myös guanxiin liittyvien laittomuuksien odotetaan vähenevän. (Millington et al., 2005). Myös 
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Huanget al. (2011) ovat havainneet, että guanxin ’pimeät puolet’ tulevat esiin usein yksittäisten 

henkilöiden käyttäessä guanxia omien etujensa saavuttamiseksi yrityksen edun kustannuksella. 

Heidän tutkimuksensa mukaan guanxin käytäntöjen, kuten ja illallisten, korostaminen ei enää olisi 

protokollan mukaista sillä monet jälleenmyyjät ovat kieltäneet nämä käytännöt. (Huang et al., 2011) 

Suhdeverkostojen rakentaminen sekä verkostoituminen ovat usein ulkomaisille vaikeaa. Guanxin 

merkitystä liiketoimintasuhteiden luomisessa vähätellään ja joskus huomataankin, ettei edes 

oikeiden henkilöiden tapaaminen järjesty ilman oikeanlaisia suhteita. Guanxin hyödyntäminen ei 

kuitenkaan ole täysin ongelmatonta sillä siihen liittyy epävarmuutta. Sen rakenteet voivat myös olla 

sellaisia, että ne estävät tai hidastavat sen hyödyntämistä. Esimerkkinä tällaisesta Havren & 

Rutanen (2010) mainitsevat monimutkaiset lahjanantokoreografiat sekä harmaalla alueella 

toimimisen. Guanxi ei heidän mukaansa ole häviämässä modernisaation myötä vaan päinvastoin se 

on jopa institutionalisoitumassa Kiinassa. Ulkomaalainen ei voi päästä täysin sisälle kiinalaisten 

lähiverkostoihin, ellei puhu kiinaa tai ole asunut tai työskennellyt pitkään maassa. Siihen miten 

Guanxia pystytään hyödyntämään vaikuttavat sekä toimintaympäristö, että henkilön kyvykkyys 

hoitaa suhteita. Pitkäjänteisen liiketoiminnan onnistumisen edellytyksenä voidaankin pitää 

voimakasta panostamista sosiaaliseen verkostoitumiseen sekä kohdemaan kulttuuritietouden 

kasvattamista.(Arho Havren & Rutanen, 2010, s. 115-118, 231) 

Koska kulttuurilla on perustavaa laatua oleva vaikutus yksilön ajatteluun sekä käyttäytymiseen 

liiketoimintasuhteissa on välttämätöntä ymmärtää liiketoimintakumppanin kulttuurista taustaa. 

Kiinalainen liiketoimintakulttuuri nähdään usein henkilöiden välisiin suhteisiin ja 

vastavuoroisuuteen painottuneena sekä taktisena ja sisäisesti verkostoituneena. Myös luottamus on 

merkittävässä roolissa kiinalaisten liikemiesten toimissa. Enemmistö kiinalaisista toimittajista 

(81%) uskoo, että guanxilla tulee aina olemaan suuri merkitys kansainvälisiin 

liiketoimintasuhteisiin kiinalaisten kanssa.  Kansainvälisistä ostajista vain 37,5% kokee guanxin 

kehittämisen mahdolliseksi. Se nähdään usein välttämättömänä pahana sekä hämmentävänä tekijänä 

kiinalaisten kanssa toimittaessa. Guanxi voi kuitenkin toimia tärkeänä lähteenä toimittajien 

etsimisessä sekä transaktiokustannusten vähentämisessä.(Giannakis et al., 2012) 

 

Gao et al.(2010) havaitsivat Kiinan ja länsimaiden välisiin kulttuurisiin B2B-paradokseihin liittyen 

kolme guanxiin liittyvää dilemmaa. Heidän mukaansa guanxi verkostot voidaan jakaa kolmeen 

ympyrän eri kehillä toimivaan tasoon, Kuva 8. 

 



48 
 

 
 

 

Kuva 8. Guanxi-verkostot.(Gao et al., 2012) 

 

Ensimmäinen dilemma koskee vahvojen(guanxi) ja heikkojen henkilöiden välisten suhteiden välistä 

dilemmaa, jonka osapuolet hyvin usein kohtaavat. Toinen dilemma koskee aikaisempien suhteiden 

perusteella syntyneisiin kokemuksiin perustuvaa kulttuuristen normien mukaan toimimista ja sekä 

uusien guanxi- suhteiden eroavaisuuksia. Kolmantena dilemmana Gao et al (2012) nostavat esille 

sisimmän guanxi-ympyrän sekä uloimpien kehien väliset vastakkaiset sitoutumiset. Länsimaiden ja 

Kiinan välisissä liiketoimintasuhteissa toimijoiden pitää ymmärtää sekä osoittaa paikkansa guanxin 

jokaisella kehällä sekä toimia kunkin sääntöjen ja normien mukaisesti. (Gao et al., 2012) 

Sosiaalinen pääoma B2B-suhteissa muodostuu yhteistyön luottamuksen kehittämisen sekä 

sosiaalisten kytkösten tuloksena. Sosiaalisen pääoman prosesseja pohjois- eurooppalaisten sekä 

etnisesti kiinalaisten yritysten välisissä verkostoissa ja niissä tapahtuvissa vuorovaikutuksissa on 

tutkinut Ramström (2008). Myös hän on korostanut Aasiassa sosiaalisen pääoman muodostamiselle 

tärkeitä elementtejä; sosiaalista vuorovaikutusta, sosiaalisia siteitä sekä luottamusta. Lisäksi 

huomionarvoista on, että erilaisissa kulttuureissa sekä ympäristöissä sosiaalinen pääoma saa eri 

muodon sekä omaksuvat eri tärkeyden.(Ramström, 2008) 

Kiinalaisessa liiketoiminnassa yksittäisen henkilön omaavan sosiaalisen pääoman merkitystä 

pitkäaikaiselle suhteelle korostavat myös Wang et al.(2008).  Luottamuksen vaikutusta selittävää 

mekanismia kiinalaisissa pitkäaikaisissa liiketoimintasuhteissa kuvataan käsitteellä ’renqing’. Sillä 
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viitataan liiketoimintaverkostossa toimivien kumppaneiden velvollisuuteen vastavuoroisiin 

palveluksiin. ’Renqing’ voi toimii lahjana sosiaalisessa vaihdantaprosessissa tai se voi esiintyä 

joukkona sosiaalisia normeja, joita täytyy noudattaa tullakseen toimeen muiden joukossa. Wang et 

al. (2008) toteavatkin, että pitkäaikaista liiketoimintasuhdetta kiinalaisten kanssa tavoittelevien 

länsimaisten yritysten on välttämätöntä ymmärtää  ’renqing’:n luonne ja sen merkittävä rooli 

käyttäytymistä ohjaavien normien muodostamisessa.  ’Renqing’ ja sen sääntöjen seuraaminen 

määrittelee myös sen saavuttaako liiketoimintakumppani kiinalaisten silmissä luottamuksen. Ilman 

’renqingiä’ luottamus voidaan menettää ja suhde päättyä.(Wang et al., 2008) 

 

Edellytyksenä pitkäkestoiselle liiketoimintasuhteelle on kaikkien osapuolten luottamus. 

Kansainvälistyvissä suhteissa osapuolet edustavat erilaisia kulttuuritaustoja, joka osaltaan voi 

vaikuttaa odotuksiin sekä käyttäytymiseen ja sitä kautta myös tyytyväisyyteen. Kulttuurierojen 

vaikutusta tyytyväisyyteen ovat tutkineet Voldnes et al. (2012). Tutkimus toteutettiin norjalaisten ja 

venäläisten välistä meriruoan kauppaa seuraamalla. Huolimatta siitä, että tutkimuksessa ei käsitellä 

kiinalaista kulttuuria on se otettu mukaan tähän työhön siinä käytettävien yleistettävän mallin takia. 

Voldnes et al.(2012) ovat kehittäneet rakenteellisen mallin, Kuva 9, kuvaamaan kulttuurierojen 

vaikutusta ostaja-myyjä-suhteen tyytyväisyyteen ja sitä kautta osaltaan suhteen jatkuvuuteen. 

 

 

 

Kuva 9. Rakenteellinen malli kulttuurierojen vaikutuksesta ostaja-myyjä-suhteen jatkuvuuteen. 

(Voldnes, et al., 2012) 

 

Mallissa ostaja ja myyjä edustavat eri kulttuuritaustoja. Kulttuurinen tausta vaikuttaa tekijöihin, 

jotka määrittelevät tyytyväisyyttä suhteessa. Tyytyväisyyteen vaikuttavien tekijöiden tulkinta 

vaihtelee eri kulttuurisissa yhteyksissä. Voldnes et al. (2012) kuitenkin osoittavat, että kulttuurisista 

eroavaisuuksista huolimatta liiketoimintasuhteet voivat jatkua mikäli osapuolet oppivat toimimaan 

yhdessä tavoitteidensa saavuttamiseksi.(Voldnes et al., 2012) 
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Toimittajan luottamuksen rakentumiseen vaikuttavat sekä institutionaaliset voimat että ostavan 

yrityksen käytännöt. Erityisesti lakien tuoma turva sekä hallinnollinen tuki ovat merkittäviä tekijöitä 

toimittajan luottamuksen rakentumiselle ostavaa yritystä kohtaan. Institutionaaliset voimat 

vaikuttavat pääasiassa epäsuorasti ostavan yrityksen käytäntöjen kautta. (Hemmert et al., 2016) 

Globaalisaation seurauksena yritykset ovat alkaneet muodostaa alliansseja sekä verkostoja eri 

kulttuuritaustaisten liiketoimintakumppaneidensa kanssa. Strategisen liiketoimintaverkoston 

toiminnan kannalta olennainen tekijä on verkostossa tapahtuva tietämyksen jakaminen. Tietämys 

voidaan jaotella tarkkaan ja dokumentoitavaan tietoon sekä niin sanottuun hiljaiseen tietotaitoon. 

Tietämyksen jakaminen ei näin ollen rajoitu vain määriteltyyn tietoon, kuten esimerkiksi tuotanto- 

tai tuotespesifikaatiot, vaan käsittää myös uskomusten, kokemusten sekä käytäntöjen jakamista. 

Möller & Svahn (2004) ovat tutkineet tietämyksen jakamista monikulttuurisissa 

liiketoimintaverkostoissa. He ovat yhdistäneet kolme liiketoimintaverkoston mallia, jaettavan 

tietämyksen muodon sekä neljä kulttuurista mallia, joihin pohjautuen he ovat kehittäneet mallin 

tietämyksen jakamiselle monikulttuurisessa verkostossa, Kuva 10. 

 

 

 

 

Kuva 10. Kulttuurin sekä verkostoiden ja tietämyksen luonteen vaikutus tietämyksen jakamiselle 

monikulttuurisessa verkostossa.(Möller & Svahn, 2004) 

 

Kulttuurien välisen liiketoimintaverkoston mallin avulla voidaan selittää kuinka kulttuuriset tekijät 

ja verkoston luonne yhdessä vaikuttavat tiedon jakamiseen sekä yhdessä luomiseen 

monikulttuurisessa verkostossa.(Möller & Svahn, 2004) 
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5.3.2 Konfliktien hallinta 

 

Konfliktin hallinta on määritelty toimittajan kyvyksi minimoida mahdollisten konfliktien 

negatiiviset seuraukset. Yrityksen konfliktien hallinnan kyky voi määrittää luottamuksen sekä 

sitoutumisen tason liiketoimintakumppaneiden kanssa. Konfliktien hallintaan käytettävien erilaisten 

käyttäytymismallien tehokkuus riippuu kunkin konfliktitilanteen vaatimuksista sekä henkilöiden 

konfliktinratkaisukyvystä. Konfliktin hallinnan strategioita ovat Ndubisin (2011) mukaan 

yhdentyminen, mukautuminen, sovittelu, pakottaminen sekä välttely. Luottamuksen rakentamisessa 

hankintasuhteessa käyttökelpoisiksi nousevat hänen mukaansa kolme ensimmäiseksi mainittua. 

Myös kulttuurin ja markkinoiden luonne ovat myös tekijöitä joita ei sovi unohtaa ymmärtäessä ja 

määriteltäessä B2B- suhteissa esiintyvien konfliktitilanteiden ratkaisujen mallintamisessa.(Ndubisi, 

2011) 

Yritysten välinen konflikti muodostaa haitan strategian laadulle sekä suorituskyvylle ostaja-

toimittajasuhteessa. Se määritellään tilanteeksi, jossa yritys havaitsee toisen yrityksen toiminnassa 

tekijöitä jotka estävät saavuttamasta yhteisiä tavoitteita. Kiinalaisten yritysten välisten konfliktien 

hallintaan vaikuttavana tekijänä nousee Mo et al.(2012)mukaan esiin eettinen johtajuus, jonka 

korkean hallitsemisen he yhdistävät matalampiin yritysten välisiin konflikteihin. Eettisen 

johtajuuden tärkeys organisaatioissa on noussut tutkimuksissa esiin viimeisten kymmenen vuoden 

ajan. Konfliktinhallinnassa se on kuitenkin vielä Moet al.(2012) havaintojen mukaan verrattain 

vähän huomiota saanut osa-alue. Kuitenkin Kiinan liiketoimintaympäristössä, erityisesti ostaja-

toimittajasuhteessa, eettinen johtajuus on elintärkeää. (Mo et al., 2012) 

Guanxin ja muodollisen kontrollin vaikutusta valmistuttajien konfliktien hallintaan kiinalaisten 

toimittajien kanssa ovat tutkineet Lee et al., (2016). Guanxin ja muodollisen kontrollin käyttö voivat 

heidän mukaansa auttaa vähentämään tai jopa estämään konfliktitilanteita ostaja-toimittajasuhteissa 

kiinalaisten yritysten kanssa. Niiden käytön hallitseminen on tärkeää, sillä konfliktitilanteiden 

hallinnalla voi olla kriittisiä vaikutuksia pitkäkestoiseen yhteistyöhön sekä suorituskykyyn. 

Liiallisella muodollisen kontrollin käytöllä voi kuitenkin Lee et al., (2016) mukaan olla myös 

negatiivisia vaikutuksia luottamuksen syntymiseen suhteessa. Muodollisen kontrollin rajoitteita 

odottamattomien konfliktien hallinnassa voidaan paikata rakentamalla guanxia toimittajien kanssa 

ja näin mahdollistaa luottamuksellinen tiedonvaihto ja sujuvampi ratkaisun saavuttaminen. (Lee et 

al., 2016) 
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5.3.3 Riskit 

 

Hankintaprosessin riskienhallinnassa ostajan näkökulmasta kulttuurin merkitystä ovat arvioineet 

Cheng et al.(2012). He ovat muodostaneet sosiaalisen pääoman teoriaan nojaavan mallin, jonka 

pohjalta he havaitsivat Kiinan liiketoimintaympäristössä toimivia valmistusyrityksiä tutkimalla, että 

ostavien yritysten kohdatessa hankintariskin niillä on taipumus muodostaa guanxi-verkostoja 

avaintoimittajiensa kanssa riskien vähentämiseksi. Guanxin rooli on merkittävä myös hankintariskin 

hallitsemisessa parantamalla kommunikaatiota ostajan ja toimittajan välillä. Kommunikaation 

tehostaminen johtaa kehittyneiden tiedonvälityskanavien muodostumiseen, jolloin yritykset voivat 

saada tiedon riskeistä ajoissa.(Cheng et al., 2012) 

Globaalin toimitusketjun suhteisiin liittyvien riskien tutkimus on jäänyt Jia et al.,(2014) 

tutkimuksen mukaan verrattain vähäiseksi erityisesti länsimaisten kiinan hankintojen osalta. He 

ovat havainneet kuusi länsimaiden ja Kiinan välisiin hankintasuhteisiin liittyviä riskin lähteitä, 

joiden alkuperä kumpuaa kulttuurisista eroista. Yksi merkittävä riski liittyy suhteiden 

rakentamiseen. Länsimainen muodollisempiin suhteisiin perustuva verkostoituminen eroaa guanxi-

mallista jonka vaiheet perustuvat psykologiaan eivätkä niinkään loogisesti eteneviin peräkkäisiin 

vaiheisiin. Guanxin rakentamiseen länsimaat käyttävät vaihtoehtoisia strategioita, kuten paikallisten 

virkamiesten rekrytoiminen sisäisen informaation savuttamiseksi.(Jia et al., 2014) 

Riskien hallinnassa globaalissa toimitusketjussa myös kumppanuuden muodostamisella on todettu 

olevan positiivinen vaikutus toimitusketjun riskisysteemiin. Kumppanuus on tehokas strategia 

vakautta haettaessa. Globaaleihin toimitusketjuihin kuuluu jopa tuhansia jäseniä, joten on 

mahdotonta että ne kaikki voisivat toimia yhdessä riskien hallitsemiseksi. Käytännössä pieni joukko 

läheisiä kumppaneita tekee ensin yhteistyötä siihen liittyvien yritysten lukumäärän kasvaessa ajan 

myötä. Teoriassa laajentumisprosessi vie yritykset kohti laajempialaista yhteistyöhön perustuvaa 

riskien hallintaa. Käytännössä riskienhallinta on kuitenkin rajoittunut läheisten kumppaneiden 

välille, jolloin se on riippuvainen kumppanuussuhteiden määrästä.(Zeng & Yen, 2017) 

 

5.3.4 Muut haasteet 

 

Kulttuuristen erojen lisäksi hankintatoiminnan haasteina Kiinassa voidaan myös pitää suuria 

logistiikkakustannuksia, infrastruktuurin kehittymättömyyttä sekä pulaa osaavasta henkilöstöstä. 

Myös tuotteen laatuun on syytä kiinnittää huomiota mahdollisten laatuongelmien syiden 
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selvittämiseksi. LCCS- hankintojen onnistumiseen vaikuttavina tekijöinä logistiikan maailma 

mainitsee henkilöstön ja yhteistyökumppanien osaamisen, kohdemaan tuntemuksen, oman 

yrityksen toimintamallin sekä ostovoiman. Kohdemaan tuntemus pitää sisällään myös tietämyksen 

sikäläisestä yritysten toimintakulttuurista. Halvan kustannustason maissa epäeettisten 

toimintatapojen, kuten lapsityövoiman sekä ylipitkät työajat, ovat mahdollisia. 

Tavarantoimittajienhuolellisella valinnalla sekä pitkillä yhteistyösuhteilla on mahdollista vähentää 

epäeettisyyttä sekä edistää vastuullisen hankinnan toteutumista.   (Ritvanen et al. 2011. s. 175-176) 

Liiketoiminnan globaalistuttua sekä tultua läpinäkyvämmäksi ovat myös ympäristöhaasteet 

lisääntyneet. Ympäristö- tai sosiaalinen skandaali voi äkkiä tuhota yrityksen vuosia rakennetun 

maineen.  Näiden seurauksena myös yritysten sosiaalisen vastuun (CSR) rooli liiketoiminnassa on 

lisääntynyt merkittävästi. Yrityksen sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan nykyisen sukupolvien 

tarpeiden täyttämistä uhraamatta tulevien sukupolvien tarvitsemia resursseja. Toimittajat ovat tärkeä 

osa yritysten arvoketjua, joka tarkoittaa myös niiden kasvanutta roolia osana kestävyysohjelmia. 

Yritykset ovat yhä riippuvaisempia toimittajistaan ja toimitusketjun integraatio voidaankin rakentaa 

vain pitkäkestoisten ja rakentavien toimittajasuhteiden pohjalle.  (Weele, 2010 s. 397) 

Sosiaalisesti vastuullisen hankinnan täytyy perustua yrityksen yleisiin liiketoiminnan periaatteisiin, 

jotka ohjaavat koko yrityksen toimintaa. Joillakin yrityksillä on käytössään toimittajien 

kestävyysohjelmia, joissa toimittajat otetaan mukaan itsearviointiin sekä raportointiin. 

Pyrkimyksenä on varmistaa, että valitut toimittajat täyttävät yrityksen asettamat 

kestävyysvaatimukset sekä sitouttaa niitä toimimaan niiden mukaisesti.  (van Weele, s. 388-394) 

Globaalissa toimintaympäristössä myös yritysten toimittajat sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Tämä 

asettaa omat haasteensa tehokkaiden liiketoimintasuhteiden strategioiden kehittämiselle. Yritykset 

ovat yhä riippuvaisempia toimittajiensa komponenteista. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa 

toimittajien suorituskyvystä on tullut kriittinen tekijä yrityksen menestyksekkäälle kilpailukyvylle. 

Toimittajien suorituskyvyn säännöllinen mittaaminen onkin olennainen osa tehokasta 

toimitusketjun johtamista.(Handfield &Nichols, 2004) 

Toimittajien suorituskyvyn parantamisen osalta kiinalaisissa ostaja-toimittajasuhteissa Xie et 

al.(2016) korostavat johtamisen käytäntöjen omaksumisen tärkeyttä eri toimittajien hallinnan 

prosesseissa. Muodollisten sekä epämuodollisten mekanismien valinta sekä hallitseminen 

korostuvat, sillä Xien et al.(2016) mukaan yksinomaan sosiaalisiin tapoihin nojaamisella 

toimittajien valvonnassa ei järjestään ole positiivinen vaikutus suorituskykyyn. Toimittajien 
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hallinnassa pitää myös kyetä näkemään epämuodollisten johtamiskäytäntöjen taakse ja ottaa 

tarvittaessa käyttöön muodolliset mekanismit. (Xie et al., 2016) 

Suorituskykyä Kiinassa toimivien skandinaavisten yritysten osalta ovat tutkineet Carlsson et al. 

(2005). Kiinan ja länsimaisen liiketoimintaympäristön eroavaisuudet luovat epävarmuutta sekä 

negatiivisia vaikutuksia yrityksen suorituskykyyn. Yritysten kyky selviytyä haasteista riippuu 

aiemmin hankitusta kokemuksesta kiinalaisessa ympäristössä toimimisesta. Carlsson et al. 

havaitsevat, että yritykset joilla on aikaisempaa kokemusta esimerkiksi Hong Kongin, Singaporen 

tai Taiwanin markkinoilla toimimisesta suoriutuvat paremmin Kiinan markkinoilla. Tämä johtuu 

heidän mukaansa siitä että kyseiset yritykset kykenevät hankkimaan markkinaspesifistä tietoa, joka 

vähentää toimintojen epävarmuustekijöitä sekä lisäävät suorituskykyä. Markkinaspesifinen tietämys 

kertyy ajan kuluessa, joten kiinassa pitkään toimineiden tytäryhtiöiden suorituskyky on yleensä 

parempi kuin lyhyemmän aikaa toimineilla. (Carlsson et al., 2005) 

Toimitusketjun johtamisella (SCM) myös toimittajasuhteiden hallinnan osalta on yleisesti todettu 

olevan merkittäviä positiivisia vaikutuksia yritysten suorituskykyyn. Strategisen pitkäaikaisen 

toimittajasuhteen muodostaminen on yksi toimittajien johtamisen käytäntö, jonka vaikutuksia 

yritysten suorituskykyyn Prjaogon etal.(2012) ovat tutkimuksessaan tarkastelleet. He ovat 

todistaneet, että strategisella pitkäaikaisella toimittajasuhteella on positiivinen yhteys yrityksen 

suorituskykyyn toimitusten, joustavuuden sekä kustannusten osalta. Laadun osalta merkittävää 

positiivista vaikutusta suorituskykyyn he eivät havainneet. (Prajogo et al., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 
 

6 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

Tässä työssä kulttuurin merkitystä toimittajasuhteen kehittymiselle arvioidaan suhteen eri vaiheissa. 

Tavoitteena on haastatteluiden sekä teorian pohjalta muodostaa käsitys siitä, mitkä kulttuurisiin 

tekijöihin liittyvät asiat sekä niiden johtaminen ovat eri toimittajasuhteen kehittämisvaiheessa 

tärkeimpiä pitkäkestoisen suhteen syntymiseen sekä ylläpitämiseen vaikuttavia tekijöitä. Myös 

yritysten välillä tapahtuneen kulttuurisen sopeutumisen luonne tietämyksen lisääntyessä sekä sen 

vaikutus toimintatapoihin hankintasuhteessa ovat keskeisiä tarkasteltavia tekijöitä.  

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta nousi esiin toimittajasuhteen kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä, 

joiden pohjalta on laadittu haastatteluiden pohjana toimivat kysymykset, Liite 1. Tärkeimpinä 

tekijöinä toimittajasuhteen kehittämiselle kiinalaisten toimittajien kanssa voidaan teorian pohjalta 

pitää kommunikaatiota, luottamusta, tiedon jakamista sekä sitoutumista. Myös konfliktit sekä niiden 

mahdollinen ratkaisu ovat tilanteita, joissa kulttuuriset erot voivat korostua ja jopa estää 

konfliktitilanteen ratkaisemisen. Voldnesin (2012) rakenteellista mallia mukaillen muodostetaan 

teoreettinen viitekehys, kuva 11, joka toimii pohjana kun arvioidaan kunkin aiemmin mainitun osa-

alueen merkitystä tyytyväisyydelle ja sitä kautta jatkuvuudelle sekä toimittajasuhteen kehittämiselle 

eri vaiheissa kohti kumppanuussuhdetta. 

 

Kuva 11. Toimittajasuhteen jatkuvuuden viitekehys. 

 

 

 

Ostajan sekä 
myyjän 

kulttuurit 

Ennakkotiedot, 
kommunikaatio, 

luottamus, 
tiedon 

jakaminen, 
konfliktitilanteet 

sekä 
sitoutuminen 

suhteessa 

Tyytyväisyys 
Suhteen 

jatkuvuus 



56 
 

 
 

7 MENETELMÄ 

 

Tämä työ on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen 

lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tähän pyritään tutkimalla kohdetta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti pyrkimyksenä löytää ja paljastaa tosiasioita olemassa olevien 

väittämien todentamisen sijaan. Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä koottuna Hirsjärvi 

et al. (2013) mukaan: 

1. Tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa ja aineisto kootaan 

luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa 

2. Suositaan ihmistä tiedon keruun instrumenttina 

3. Käytetään induktiivista analyysia 

4. Laadullisten metodien käyttö tiedon hankinnassa 

5. Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksen menetelmää käyttäen 

6. Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä 

7. Käsitellään tapauksia ainutlaatuisina ja tulkitaan aineistoa sen mukaisesti. 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen lähestymistavat voidaan jaotella karkeasti neljään ryhmään sen mukaan 

mistä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita. Pääryhminä pidetään kielen piirteiden, 

säännönmukaisuuksien etsimisen, tekstin tai toiminnan merkityksen ymmärtämisen sekä reflektion 

merkitystä tutkimuksen mielenkiinnon kohteena. Pääryhmät voidaan edelleen jaotella 

yksityiskohtaisemmin kymmeniin eri kvalitatiivisen tutkimuksen lajeihin. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa kukin tutkija toteuttaa tutkimuksensa omalla ainutlaatuisella tavallaan termien, lajien 

sekä suuntauksien viidakossa. Yleistäen voidaankin todeta, että erilaiset kvalitatiivisen tutkimuksen 

orientaatiot korostavat sosiaalisten ilmiöiden merkityksellistä luonnetta ja tarvetta ottaa tämä 

huomioon kuvatessa, tulkittaessa tai selitettäessä kommunikaatiota, kulttuuria tai sosiaalista 

toimintaa. (Hirsjärvi et al, 2013, s.161, 163-166).Tässä tutkimuksessa pyritään etsimään 

säännönmukaisuuksia sekä löytämään malleja kulttuuristen eroavaisuuksien kohtaamisessa. Tämän 

työn tutkimusote on induktiivinen. Induktiivisessa tutkimuksessa havaintojen, kuten haastatteluiden 

sekä kirjallisuuslähteiden kautta esiin noussee merkityksellisten avainkategorioita. 

Avainkategorioita terästetään havaintoaineiston avulla ja näin päädytään selitysmalleihin sekä 

teoreettiseen pohdiskeluun.(Hirsjärvi et al, 2013, s.266) 
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Yritysten välisten suhteiden tarkastelu voidaan teoreettisesta näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään: 

sosiaalipsykologiset, talousteoreettiset sekä liikkeenjohdolliset tarkastelutavat. Sosiaalipsykologiset 

tarkastelutavat keskittyvät tarkastelemaan ihmistä toimintojen ytimessä. Sosiaalipsykologiset 

tarkastelutavat voidaan edelleen jakaa kolmeen teoreettiseen näkökulmaan: sosiaalisen vaihdannan 

teoria, sosiaalisen pääoman teoria sekä organisationaalisen oppimisen ja oppivan organisaation 

tarkastelutapa. Talousteoreettinen näkökulma jättää suurelta osin huomioimatta inhimillisen tekijän 

vaikutukset selittäessään taloudellista aktiviteettia. Talousteoreettisia lähestymistapoja ovat mm. 

resurssiriippuvuusteoria, transaktiokustannusteoria sekä peliteoria. Sosiaalipsykologiset teoriat sekä 

talousteoreettiset teoriat ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja molemmat ovat yhteydessä yritysten 

välisiin suhteisiin sekä strategisen liikkeenjohdon näkökulmiin. Strategisista liikkeenjohdon 

näkökulmista Vesalainen (2002) nostaa esille resurssiperusteisen näkemyksenyrityksen strategiaan, 

interaktiivisen lähestymistavan sekä strategisten verkostojen näkökulman.(Vesalainen, 2002, s.24-

30).Tässä työssä yritysten välisiä suhteita tarkastellaan sosiaalispsykologisen tarkastelutavan kautta. 

Työn teoriaosan pohjana käytettiin kirjallisuus- sekä internetlähteitä sekä tietokannoista haettuja 

artikkeleita.  Systemaattisen kirjallisuuskatsaus toteutettiin valitsemalla seitsemän tieteellisen 

laadun täyttävää julkaisua, joista relevantteja hakusanoja käyttäen haettiin vuosilta 2006 - 2017 

artikkeleita, jotka sisällöltään vastasivat tämän tutkimuksen tarpeita. Materiaalia oli saatavilla 

runsaasti ja tutkimukseen mukaan valitut artikkelit ryhmiteltiin aihealueittain. Näiden pohjalta 

muodostettiin empiirisen osan viitekehys joka toimi laadittujen haastattelukysymysten laatimisen 

pohjana. Haastattelut olivat tyypiltään puolistrukturoituja teemahaastatteluita. Hirsjärvi et al. (2013) 

mukaan teemahaastattelulle on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa, 

mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. Haastattelu esittävät että haastattelu valitaan 

heidän mukaansa usein esimerkiksi silloin kun halutaan syventää saatavia tietoja. Haastateltavat on 

myös mahdollista tavoittaa myöhemminkin jos aineistoa on tarpeen täydentää.(Hirsjärvi et al., 

2013, s.205-206, 208).  

Tämän tutkimuksen toteuttamisen aikataulujen takia tutkittavien joukko oli rajattava kolmeen 

henkilöön. Tutkimuksen kannalta suuremman joukon tavoittaminen olisi varmasti tuonut 

tutkimukselle lisää arvokasta tutkimusaineistoa. Toisaalta työssä haastatelluiksi pyrittiin 

valitsemaan sellaisia henkilöitä, jotka omaavat laaja-alaista kokemusta pidemmältä ajanjaksolta, 

sekä myös kokemusta eriasteisista sitoutumisen tasoista toimittajien kanssa. Tutkimusaineisto 

empiiriseen osaan on kerätty haastattelututkimuksen tuloksena saatuja aineistoja. 

Henkilöhaastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Kysymyslomakkeen pohja 

löytyy työn lopusta liitteenä. Kysymykset oli haastateltavan perustietojen lisäksi ryhmitelty 
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teemoittain niiden aiheiden alle, jotka kirjallisuudessa nousivat esille toimittajasuhteen 

kehittämiseen vaikuttavina tekijöinä.   

Haastateltavien henkilöiden tietämys aiheesta oli laaja-alaista ja heillä oli kokemuksia sekä uusien 

toimittajien, että kehitettävien ja kumppanuuteen perustuvien toimittajasuhteiden hallinnasta Kiinan 

kulttuurisessa ympäristössä. Kokemuksiaan tähän työhön jakaneet haastateltavat ovat 

työskennelleet suomalaisissa yrityksissä ja edustavat näin liikesuhteessa suomalaista kulttuuria. 

Tässä työssä on tehty yleistys, jossa suomalainen kulttuuri edustaa länsimaalaista kulttuuria ja näin 

voidaan arvioida yleisesti länsimaalaisten ja kiinalaisten välisissä liiketoimintasuhteissa esiintyviä 

kulttuurieroja. Avartavien haastatteluiden sekä työn teoriaosan pohjalta kerättyjen tietojen 

perusteella johtopäätösosiossa arvioidaan yllä olevan mallin pohjalta kunkin osa-alueen 

kehittämisen kannalta tärkeitä tekijöitä sekä niiden merkitystä toimittajasuhteen onnistumiselle sekä 

kehittämiselle. Tämän lisäksi haasteltavilta kysyttiin heidän ennakkotietämystään sekä mahdollista 

yrityksen puolelta jaettua kulttuuritietoa kohdemaan kulttuurista sekä arvioitiin niiden merkitystä 

tehtävien hoidossa.  
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8 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

 

Empiiriseen osaan kuuluvista haastatteluista kaksi toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina.  

Dokumentoinnin helpottamiseksi ne myös tallennettiin. Yksi haastattelu järjestettiin 

aikataulupaineiden takia puhelinhaastatteluna. Haastateltavat henkilöt osoittivat mielenkiintoa 

aihetta kohtaan ottamalla mielellään osaa tähän työhän. Haastatteluiden kesto vaihteli reilusta 

puolesta tunnista tuntiin, kuitenkin niin että haastattelulomakkeen eri osa-alueet tulivat käytyä läpi 

niiltä osin kun haastateltavilla aihetta koskien kokemuksia oli.  Työhön haastateltujen henkilöiden 

nimet sekä työantajayritykset eivät suoraan tule julki tässä työssä. Sen sijaan haastateltavista 

henkilöistä käytetään jatkossa nimitystä henkilö 1, 2 tai 3. Työantajayritykset kuvataan sen 

teollisuudenalan mukaan millä ne toimivat. Haasteltavien henkilöiden taustojen lyhyt kuvaus alla: 

 

Haastateltava  Kokemus kiinalaisista 

toimittajista 

Nykyinen työnkuva 

Henkilö 1 15 vuoden ajanjaksolta, 

prosessiteollisuuden 

valmistuspäällikkö sekä 

konevalmistajan 

hankintapäällikkö 

Toimitusjohtaja 

ilmansuodattimiin 

erikoistuneessa yhtiössä 

Henkilö 2 Tietoliikenneverkostojen 

laitteita sekä ohjelmistoja 

valmistava 

liiketoimintayksikkö hankinta, 

Logistiikkajohtaja 5,5 v 

Logistiikkajohtaja 

hitsaustuotteita sekä 

ohjelmistoja ja tarvikkeita 

valmistavassa yhtiössä  

Henkilö 3 Varhaisimmat kokemukset 90-

luvulta alkaen 7 vuoden ajalta 

polkupyörä- sekä 

kuntolaitevalmistajan hankinta, 

Matkapuhelinvalmistajan  

tuotekehitysprojektien 

ostaminen 

Markkinointi, 

mekaniikkavalmistuyritys 
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Taulukko 7. Haastateltavien henkilöiden perustiedot. 

 

Haastateltavan henkilön 1 kokemus toimittajasuhteiden hallinnasta kiinalaisten toimittajien kanssa 

ajoittuu 15 vuoden ajalle. Ensimmäiset kokemukset olivat prosessiteollisuuden valmistuspäällikön 

tehtävässä. Yrityksellä oli Kiinassa tytäryhtiö, jossa kapasiteetin riittämättömyys johti uusien 

toimittajakandidaattien etsimiseen. Yhtiöllä oli omaa henkilökuntaa Kiinassa ja uusien toimittajien 

etsiminen ja lopullinen valinta 5-10 ehdokkaan väliltä toteutettiin oman henkilökunnan toimesta. 

Seuraava työnantajayritys oli konevalmistaja, jossa henkilö 1 toimi hankintapäällikön tehtävässä. 

Yrityksellä oli vakiintunut toiminta sekä jo pidemmän aikaa kestänyt yhteistyökumppanitoimittajien 

kanssa. Kiinasta oli noin 10 aktiivista toimittajaa, joissa oli mukana sekä pitkään kestäneitä 

kumppanuuksia että hiljattain mukaan otettuja vakiotoimittajia. Myös täällä yrityksellä oli 

henkilökuntaa Kiinassa. Myös paikan päällä sijaitseva valmistuslokaatio keskittyi pelkästään 

alihankintaan sekä toimittajien etsimiseen. Viimeisimmät kokemukset ovat nykyisen 

ilmansuodattimiin erikoistuneen yhtiön pienimuotoisimmista lähinnä kertaluonteisista hintaan 

perustuista kiinaan suuntautuvista toimittajakokemuksista. 

Henkilö 2 syvempi hyppäys Kiinan ostoihin tapahtui nykyisen työnantajan palveluksessa 

kategoriapäällikön tehtävään siirryttäessä. Aikaisempien työtehtävien Aasian hankintojen 

pääasiallinen fokus oli ollut Intiassa. Nykyisellä työnantaja yrityksellä tiivis yhteistyö Kiinan 

suuntaan. 10 % yrityksentoimittajista tulee Aasiasta ja edelleen näistä 8 % Kiinasta, josta hankitaan 

tärkeitä komponenttiryhmiä sekä myös valmiita tuotteita. Hankinta on jaettu mekatroniikan sekä 

elektromekatroniikan osa-alueisiin. Aktiivista yhteistyötä ostomielessä yritys on tehnyt kiinalaisten 

toimittajien kanssa jo 2000-luvun alusta lähtien. Osa luotettavimmista kumppaneista on myös tältä 

ajalta asti. Henkilö 2 toteaa, että hinnaltaan halvempiakin toimittajia varmasti löytyisi, mutta yritys 

pitää laatua ykkösasiana. Toki myös kustannukset sekä toimitusvarmuus ovat huomionarvoisia 

tekijöitä. Yritys vastaa itse toimittajasuhteistaan ja sillä on ostopalveluna hankittu konsulttifirma, 

joka on erikoistunut Kiinan hankintoihin. Ostaminen on siis näin ollen siirretty kolmannelle 

osapuolelle, jolloin on helppo toimia syklien mukaan ja sopimus on helposti katkaistavissa tarpeen 

näin vaatiessa. 

Myös haastatellun henkilön 3 kokemukset kiinalaista toimittajista ovat kertyneet pitkältä 

ajanjaksolta alkaen ensimmäisistä Kiina-kontakteista 90-luvulta polkupyörä- sekä 

kuntolaitevalmistajan palveluksessa. Seuraava kosketus aiheeseen tuli matkapuhelinvalmistajan 
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immateriaalipuolen, esimerkkinä tuotekehitysprojektit, ostotehtävistä. Nykyinen työnantaja on 

mekaniikkavalmistusyritys, jolla on hankintatoimia myös Kiinasta. 

 

8.1 Tulokset 

 

Seuraavissa alakappaleissa käsitellään haastattelurungon mukaan toteutettujen haastatteluiden 

tuloksia. Tulokset on ryhmitelty haastattelurungon muodostamien aihealueiden alle. Työn 

varsinaisia johtopäätöksiä käsitellään luvussa 9. 

 

8.1.1 Haastateltavien ennakkotiedot Kiinan kulttuurista 

 

 

Haastateltavien kokemukset aiheesta jakautuivat viidentoista vuoden ajanjaksolle, jonka aikana on 

luonnollisestikin tapahtunut paljon muutoksia Kiinan sekä länsimaiden välisen liiketoiminnan 

kulttuurisessa ympäristössä. Länsimaalaisten Kiinan kulttuurin tuntemus sekä ymmärtämys on 

lisääntynyt hankittujen kokemusten sekä tehtyjen tutkimusten myötä. Myös kansainvälistyminen 

työvoiman liikkuessa valtioiden välillä on lisännyt kulttuurien kohtaamista sekä madaltanut raja-

aitoja myös liike-elämässä.  

Haastateltavan henkilön 1 pitkäaikaisten kokemusten pohjalta muodostuneen näkemyksen mukaan 

nykyhetkeen tultaessa on Kiinassa tapahtunut paljon muutoksia. Länsimaissa on koko ajan 

enenevässä määrin alettu ymmärtää miten Kiinassa pitäisi toimia mutta myös länsimainen kulttuuri 

on hänen mukaansa mennyt Kiinaan tuoden osaltaan oman muutoksensa toimintatapoihin. Kiinan 

liiketoiminnan lainalaisuudet on alettu ottaa eri tavalla huomioon kuin hänen aloittaessaan 

tehtävissään. Esimerkkinä tästä hän mainitsee, että hänellä itsellään ei ollut minkäänlaisia 

ennakkotietoja kiinalaisesta kulttuurista ennen ensimmäistä työtehtäväänsä kiinalaisten toimittajien 

kanssa. Sittemmin seuraavan työnantajan palveluksessa oli työnantajan puolelta tarjolla koulutusta 

kulttuuritietouden sekä ymmärtämyksen lisäämiseksi ja työntekijät olivat siihen sitoutuneita. 

Henkilö 2 on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa yli 5 vuotta ja kulttuuritietämyksen 

jakaminen tapahtuu hänen mukaansa yrityksessä luonnostaan kansainvälisen (työntekijöissä 20 - 30 

eri kansallisuuden edustajia) työilmapiirin kautta. Lisäksi kollegat edellisen työnantajan ajalta ovat 

toimineet tiedonlähteenä myös kulttuurin osalta. Toki hänen mukaansa pääosa 
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ulkomaalaistaustaisista työntekijöistä on jo länsimaalaistunut siinä määrin, että kulttuuritausta ei 

välttämättä juuri näyttäydy työpaikalla. Työnantajan puolelta tarjotusta kulttuurikoulutuksesta 

henkilöllä 3 ei ollut ensimmäisen työnantajan kohdalla. Tällöin kulttuuritietous karttui käytännön 

kokemuksien kautta, kuten kiinalaisten alaisten kanssa työskentelemällä. Seuraava työnantaja 

tarjosi kulttuurieroihin liittyvää koulutusta työntekijöilleen. 

 

8.1.2 Kommunikaatio 

 

Haastateltavien kokemukset kommunikoinnista kiinalaisten toimittajien kanssa olivat laaja-alaisia ja 

pitivät sisällään sekä puhelin- ja sähköpostikeskusteluja että henkilökohtaisia tapaamisia ja 

vierailuja kiinalaisten toimittajien luona. Henkilö 1 vierailut Kiinaan aktiivisimman ajanjakson 

aikana tapahtuivat parhaimmillaan kahden viikon välein, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. 

Kommunikointi toimittajan edustajien kanssa toimi hänen mukaansa riippumatta siitä kuinka paljon 

henkilöitä toimittajan edustajien muodossa kommunikaatioketjuun kuului. Kommunikaation 

onnistuminen riippui hänen mukaansa vallitsevasta tahtotilasta hoitaa asiat kuntoon. Ongelmia 

kommunikaatiossa esiintyi hänen kokemuksiensa mukaan usein silloin kun esiintyi ongelmia, joihin 

haettiin ratkaisua. Tällöin saattoi kulua pidempiäkin ajanjaksoja jolloin toimittajan edustajaan ei 

saatu mitään yhteyttä. Parhaimpana kommunikoinnin muotona henkilö 1 piti suoraa yhteyttä 

kielitaitoiseen valmistajan edustajaan. Yhteisen kielen puuttuminen saattaa kuitenkin olla esteenä 

suoralle kommunikoinnille, jolloin välimiehen käyttäminen on toimiva käytäntö ja jatkuu usein 

myös toimittajakumppanuuden syventyessä. Hänen kokemuksiensa mukaan kommunikointitapa 

muotoutuu tapauskohtaisesti, ja näin ollen sille ei ole määriteltävissä yksiselitteistä tapaa toimia. 

Myös haastateltava henkilö 2 vierailee Kiinassa henkilökohtaisesti noin 6-7 kertaa vuodessa. Hänen 

kokemuksiensa mukaan valtaosan sikäläisistä toimijoista kanssa pärjää englannin kielellä ja tulkkiin 

turvaudutaan silloin kun toimittajan edustajan kielitaidon puute sitä vaatii. Kommunikointi 

toimittajakumppaneiden kanssa on hänen mukaansa helpottunut jo siitäkin syystä että nuoret 

kiinalaiset puhuvat usein jo lähtökohtaisestikin englantia, sillä useat ovat perheen lähettäminä 

opiskelleet ulkomailla. Kommunikoinnissa kiinalaisten kanssa tulee muistaa eroavaisuudet 

suomalaiseen suoraviivaiseen neuvottelukulttuuriin verrattuna. Keskusteluissa voi hänen mukaansa 

olla takana piiloagenda joka ei näyttäydy suoraan. Myös hankalista asioista tulee palaute antaa 

positiivista kautta, jotta kasvojen menettämisestä vältyttäisiin. Agenttien kautta kommunikointi voi 

henkilön 1 kokemusten mukaan auttaa tuomalla paikallisosaamista sekä toimimalla suodattimena 
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kulttuuristen erojen lieventämiseksi. Joissakin tapauksissa tämä oli hänen mukaansa toimivampi 

tapa kommunikoinnin toteuttamiseksi. 

Kiinalaiset toimittajakumppanit ovat kuitenkin henkilön 2 kokemuksien mukaan muuttuneet 

vuosien varrella eurooppalaisimmiksi ja kiinalaisen liikemiesajattelun mukaan he ymmärtävät että 

tehdessään asiat länsimaalaisittain he saavuttavat etua omalle liiketoiminnalleen. Henkilön 1 

havainnot korostavat myös länsimaisten toimijoiden kiinalaisen kulttuurin ymmärtämisen 

merkitystä. Haastatteluissa henkilöiden 1 ja 2 kanssa nousi esille kommunikoinnissa pienten 

asioiden, kuten kiinankielisten tervehdysten opetteleminen ja käyttäminen kommunikoinnissa, 

merkitys sitoutumisen osoituksena kiinalaisille. 

Kirjallisuusosiossakin esille noussut epämuodollisen kanssakäymisen merkitys kommunikoinnin 

muotona näkyi myös haastateltavien kokemuksissa. Henkilöt 1 ja 2 pitivät kiinalaisten edustajien 

järjestämiin illallistamisiin osallistumista kohteliaisuuden osoituksena joka henkilön 1 mukaan 

”kuuluu kuvioon” liiketoimintasuhteissa kiinalaisten kanssa.  Jatkuva kieltäytyminen 

osallistumisesta saatetaan henkilön 2 mukaan tulkita siten, etteivät tarjottavat kelpaa ja näin johtaa 

loukkaantumiseen. Mikäli työajan ulkopuolella tapahtuvaan kiinalaisten edustajien järjestämään 

tapahtumaan ei osaa ottaisikaan, on henkilön 3 mukaan tärkeää muistaa erittäin kohtelias 

kieltäytyminen. Kutsuja kun saattaa hänen mukaansa tulla Suomeen vaikkapa uuden vuoden 

kutsuihin Kiinaan.  Illastamisissa kiinalaiset panostavat sekä aikaa että rahaa, että vieras viihtyisi. 

Henkilön1 mukaan tätä tapahtuu sekä uusissa että vanhoissa toimittajasuhteissa. Illallistamisissa on 

hänen mukaansa tärkeää yleinen hyvä ilmapiiri, mutta aivan henkilökohtaisimmista asioista kuten 

perheestä kiinalaiset henkilön 1 mukaan välttelevät puhumasta. Henkilöllä 3 oli myös päinvastaisia 

kokemuksia kiinalaisen liikekumppanin tuotua mukaansa illalliselle myös perheenjäseniään. 

Henkilö 3 arvioi, että kyseessä oli mahdollisesti hyvin perhekeskeinen henkilö tai taustalla saattoi 

olla halu viestittää kielitaidon merkitystä perheen teini-ikäiselle pojalle. Tätä tukee myös henkilön 2 

kertoma siitä, kuinka kiinalaiset perheet lähettävät lapsiaan ulkomaille opiskelemaan ja hankkimaan 

kielitaitoa osin koko perheen aseman parantamisen tavoittelussa. 

Keskusteluissa epämuodollisissa tapaamisissa voidaan päästä ”iholle”, mutta ei yhtään sen alle. 

Henkilön 2 mukaan tämän kaltaiset kanssakäymiset kuten illallistamiset ovat suomessa mennyttä 

maailmaa. Kiinalaisen kohdalla näiden käytäntöjen muuttaminen ei ole meidän länsimaalaisten 

tehtävä. Sen sijaan länsimaisilta kumppaneilta kysytään tässä asiassa joustavuutta ja mukautumista 

kiinalaisten tapaan toimia. Myös aidon vilpittömyyden ja businessetiketin välisen jakautumisen 

merkitystä voidaan henkilön 3 mielestä arvioida kiinalaisten isäntien ylenpalttisen 



64 
 

 
 

vieraanvaraisuuden motiiveja arvioitaessa. Yhtä kaikki myös hän on sitä mieltä että epämuodollisen 

kanssakäymisen merkitys on suuri kiinalaisessa liiketoimintakulttuurissa. 

 

8.1.3 Luottamus 

 

Luottamus toimittajasuhteessa pitää sisällään sekä luottamusta toimituksiin liittyviin sovittuihin 

ehtoihin, että luottamukseen henkilöiden välillä. Kiinalaiseen kulttuuriin kuluvien lahjojen 

antamiset sekä muut käytännöt liikkuvat länsimaisittain katsottuna ”harmaalla alueella”. Turhien 

riskien välttämiseksi yritykset ovat ottaneet käytäntöön code of conduct- sopimukset, joissa 

yritykset määrittelevät selkeät rajat käyttäytymissäännöille. Henkilön 1 mukaan siinä oli määritelty 

käyttäytymissäännöt, joiden mukaan toimittiin puolin ja toisin. Lahjojen antaminen oli 

johdonmukaisesti määriteltyä ja kollegoita tiedonlähteenä käyttäen määriteltiin sopiva lahjan taso, 

kuten paikalliset pienet muistoesineet. Isot lahjat eivät olleet soveliaita puolin tai toisin, eikä kukaan 

haastatelluista henkilöistä ollut henkilökohtaisesti törmännyt tilanteisiin, joissa heitä olisi lähestytty 

ison lahjan kanssa. Henkilö 1 kuitenkin piti tyyriitä illanistujaisia veteen piirrettyinä viivoina. 

Henkilön 2 nykyinen työnantaja vaatii kiinalaisia toimittajia allekirjoittamaan yrityksen tarkasti 

määritellyn code of conduct- sopimuksen. Eräs syy miksi yrityksellä ei ole enää aiemman 

käytännön tapaan omaa hankintaosastoa Kiinassa on vahva epäily että kiinalaiset henkilöt olivat 

liian läheisissä väleissä toimittajan kanssa. Epäilyn perusteena oli palkkatasoon nähden liian 

korkealta vaikuttanut elintaso. Nykyisin asioita Kiinassa hoitaa palkkioperusteisesti kolmas 

osapuoli, jolla ei ole omia intressejä. Tämä järjestely on myös henkilön 2 mukaan helpompi laittaa 

katkolle tilanteen mukaan. Yleisellä tasolla henkilö 2 oli sitä mieltä, että nykyisten kumppaneiden 

kanssa luottamus asiakassuhteeseen oli jo valmiiksi kehittynyt ennen kuin hän oli tehtävässä 

aloittanut. 

Toimitettavien tuotteiden laadun valvonnan merkitys korostui henkilöiden 1 ja 2 haastatteluissa. 

Henkilön 1 kokemukset paljastivat, että laatu tipahtaa samalla kun valvonta lakkaa. Laatuun 

jouduttiin puuttumaan usein ja laadun säilyttämiseksi paikanpäällistä valvontaa tuotannossa 

vaadittiin, myös kumppanuustoimittajuussuhteiden osalta. Luottamus laadun osalta oli hänen 

mukaansa huonoa kiinalaisten toimittajien suuntaan ja jokaisesta toimituksesta vaadittiinkin raaka-

ainetodistukset sekä muun muassa hitsauslaatua seurattiin jatkuvasti. Henkilö 2 vahvistaa hänen 

arvionsa siitä, että tilanne on jatkunut samankaltaisena. Jatkuvaa valvontaa ja tiukkaa kontrollia 

vaaditaan hänen mukaansa sovittujen asioiden sekä laatutason säilyttämiseksi vaikka tahallista 
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laadun pudottamista ei olekaan näytetty toteen. Kiinalainen ajattelu eroaa länsimaalaisesta henkilön 

3 mukaan laatuun liittyvissä asioissa esimerkiksi siinä, että kärjistetysti esitettynä kiinalainen tekee 

aina mikäli mahdollista laatua, joka juuri ja juuri täyttää standardien alarajat säästääkseen 

materiaalikustannuksissa. Länsimaalaiset vastaavasti tekevät usein standardien ylärajoja lähellä 

olevia tuotteita. Myös henkilö 2 arvioi, että eurooppalaisten toimittajien kanssa selvitään 

helpommalla kuin kiinalaisten. Laadun valvontaan käytetään hänen työnantajayrityksessään 

avoimia testauksia, josta ilmoitetaan etukäteen. Myös aikatauluissa kiinalainen toimittaja on 

henkilön 3 mukaan aina usein mielestään pysynyt, vaikka toimituksen takaraja olisikin jo käsillä ja 

valmistuksen tilanne myöhässä. 

 

 

8.1.4 Tiedon jakaminen 

 

Haastateltavilla henkilöillä oli taustallaan kokemuksia pitkäaikaisista 

toimittajakumppanuussuhteista. Näissä suhteissa esiintyi luottamuksellista tiedon vaihtoa, jota ei 

henkilön 2 mukaan välttämättä kuitenkaan tapahdu automaattisesti kaikkien pitkäaikaisten 

kumppaneiden kanssa. Näissä toimittajasuhteissa joissa tiedon vaihtoa tapahtuu, on pitkän 

yhteistyön lisäksi taustalla syvä luottamus sekä molemminpuolinen riippuvuus.  

Varsinainen tiedon vaihto oli haastateltavien mukaan hoidettu joko avoimella tuotedatan 

lähettämisellä (henkilöt 2 ja 3) tai tehtaalla koko ajan olevien valvojien kautta (henkilö 1). 

Valvojien kautta tapahtuva tiedonsiirto mahdollisti toimintatapojen kertomisen kiinalaisille 

toimittajille sekä myös mahdollisten kiinalaisilta tulevien innovaatioiden esiin tulemisen. Henkilö 1 

toteaakin alhaalta ylöspäin tapahtuvasta tiedon siirtymisestä kiinalaisessa organisaatiossa 

seuraavasti:  

 ”Musta vähän tuntui että muunlainen tapa saada sieltä sitä tietoa on kyllä heikkoa, sikäläinen 

duunari meni pomolle sanomaan että tämä kannattaisi tehdä näin ja pomo veisi päämiehelle asti 

niin epäilen kyllä sitä, ei toimi todennäköisesti vielä tänä päivänäkään” 

Avoimen datan lähettäminen tapahtuu samojen vastavuoroisuuden periaatteiden mukaisesti. 

Henkilö 2 kertoo, että tuotedesigniä lähetetään toimittajakumppaneille avoimesti ja he voivat tehdä 

siihen halutessaan muutoksia ja lähettää taas takaisin. Näille kumppaneille asiakasyritys on usein 

niin merkittävä, että sen päättäessä asiakkuuden olisi toimittajan liiketoiminta suurissa vaikeuksissa. 

Teknologioiden kehittyminen on myös henkilöiden 2 ja 3 mukaan merkittävästi yksinkertaistanut 
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muun muassa videoneuvotteluiden muodossa esimerkiksi tuotteen muotoon tai muihin selkeästi 

näkyvillä oleviin tekijöihin liittyvän tiedon siirtoa. Esimerkkinä reaaliaikaisesta datan siirrosta 

henkilö 3 käyttää suunnitteluorganisaatio saattoi iPadit kädessä kulkea tarkastusta tehden 

reaaliaikaista dataa seuraten. 

 

8.1.5 Konfliktitilanteet 

 

Valaisevin esimerkki konfliktitilanteesta kiinalaisten toimittajien kanssa oli henkilön 1 kokemus 

hänen toimiessaan prosessiteollisuuden valmistuspäällikkönä. Toimittajalta oli tilattu paperikoneen 

osia toimitettavaksi Espanjaan. Hankintaproseduuri sekä toimitus sujuivat kitkattomasti, mutta 

tuotteen laatua tarkistettaessa huomattiin että laadussa oli siinä määrin vakavia puutteita että sitä ei 

voitu käyttää maanjäristysalueen asettamien laadullisten erityisvaatimusten puitteissa. Toimittajan 

kanssa oli siis muodostunut todellinen konflikti. Kun asian laatu paljastui kokonaisuudessaan myös 

toimittajalle, katkaisivat edustajat kaikki yhteydet ja yrityksen piti omalla kustannuksellaan teettää 

korvaavat tuotteet. Henkilön 1 mukaan konfliktin huonossa hallinnassa oli kyse kokemattomuudesta 

käsitellä asioita, toimittajaa lähestyttiin liian suoraviivaisesti kulttuurieroja ymmärtämättä. Tämän 

seurauksena toimittajan vastuuhenkilö kenties menetti kasvonsa ja panikoitui. Nykyisten 

kokemustensa perusteella henkilö 1 arvioi, että konflikti olisi luultavasti ollut pelastettavissa 

erilaisella lähestymistavalla kulttuurierot huomioiden sekä tietämystä hyödyntäen. Konfliktin 

seurauksena yrityksessä lisättiin valmistuksen aikaista valvontaa erityisesti vaativimpien 

rakenteiden osalta. 

Pienimuotoisemmasta konfliktitilanteesta kiinalaisen toimittajan kanssa esimerkkinä voidaan 

mainita henkilön 3 kokemus, jossa tiukkojen kriteereiden mukaisessa testilaboratoriossa tehtiin 

remonttia välittämättä sen vaikutuksista laboratorion toimintaan. Kiinalaiset kielsivät 

valokuvaamisen ja heidän oli hyvin vaikea myöntää tekemäänsä virhettä. Myös henkilö 3 korosti 

kasvojen menettämisen pelkoa kiinalaisten toimittajien virheiden peittelyn taustalla. Hän kuitenkin 

arvioi että kokonaisuudessaan kansainvälistymisen myötä kiinalaisten olisi nykypäivänä helpompi 

käsitellä myös negatiivisen palautteen vastaanottamista. Myös henkilön 2 mukaan mahdollisten 

laatu- tai toimitusongelmien kohdatessa asiat pystytään kiinalaisten kanssa käymään asioin läpi, 

ilman sen suurempaa dramatiikkaa. Hän myös arvioi, että toimittajayrityksen 

omistajuuskansalaisuus vaikuttaa yhteistyön sujuvuuteen. Yrityksellä on vain muutama puhtaasti 
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kiinalaisomistuksessa oleva toimittajakumppaniyritys. Hän arvioi, että esimerkiksi 

Taiwanilaisomisteisten yritysten kanssa yhteistyö sujuu huomattavasti helpommin kuin kiinalaisten. 

 

8.1.6 Sitoutumisen osoittaminen 

 

Kuten muuallakin maailmassa niin myös Kiinassa, voi ulkomaalainen osoittaa kiinnostustaan 

kohdemaan kulttuuria kohtaan hankkimalla tietoa sekä taitoa kyseisen maan kulttuurista sekä 

kielestä. Hankituilla sosiaalisilla taidoilla sekä tietämyksellä on henkilön 2 mukaan suuresti apua 

toimittajasuhteen kehittämisessä. Hänen mukaansa kiinalaiset arvostavat sitä, että länsimaalainen 

liikekumppani on nähnyt vaivaa esimerkiksi kiinan kielen alkeita opettelemalla. Esimerkiksi 

henkilön 2 nykyisessä työnantajayrityksessä työskentelee sourcing- osastolla henkilö, joka on 

asunut Kiinassa useamman vuoden ja osaa auttavasti kiinan kieltä pystyen näin jossain määrin 

seuraamaan käytyjä keskusteluita. Tästä on hänen mukaansa merkittävää etua tietämyksen sekä 

tapatietouden muodossa. Toisaalta taas hän arvioi, että kiinalainen arvomaailma eroaa esimerkiksi 

eurooppalaisiin verrattuna siinä että täällä työ on ihmisten tärkeysjärjestyksessä korkealla kun taas 

Kiinassa ajatusmaailma on vähän erilainen. Kiinalainen ei henkilön 2 mukaan halua rikastua vaan 

sen sijaan kiinalainen haluaa olla rikas heti. Liike-elämä kiinalaisten on siis hänen mukaansa 

toimivaa tästä syystä. Toimittajan sitoutumisesta kysyttäessä henkilö 1 arvioi, että Kiinasta kyllä 

löytyy myös vastuullisia ja sitoutuneita toimittajia, mutta pitkäjänteisyyttä vaaditaan puolin sekä 

toisin. Toimittajien sitoutumisen astetta voidaan hänen mukaansa kuvata esimerkiksi sillä, miten 

toimittaja suhtautuu mahdollisiin virheisiin. Sitoutuneinta äärilaitaa toimittajista edustavat ne, jotka 

vastaavat virheistään ja sitoutuvat ne korjaamaan. Tässäkin kohtaa kulttuurien lähenemisestä 

huolimatta tulevat henkilön 1 mukaan silti säilymään isohkot erot kiinalaisten ja länsimaalaisten 

välillä. 

 

8.1.7 Suhdeverkostot 

 

Teoriaosassa vahvasti esille noussut Guanxin käsite ei ollut merkittävissä määrin näyttäytynyt 

suoraan haastateltaville henkilöille. Henkilön 2 mukaan taustalla varmasti tapahtuu guanxiin 

pohjaavaa toimintaa, mutta länsimaalainen ei sitä välttämättä huomaa edes ollessaan saman pöydän 

ääressä. Henkilön 1 kokemus 15 vuoden jälkeen tiivistää hyvin kiinalaisten suhdeverkostojen 

toiminnan näyttäytymisen länsimaalaisen silmin: 
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”Edelleen tuli sellainen ajatus että en tunne kuviota ja kulttuuria ja hahmota sitä miten 

suhdeverkosto siellä toimii, paljon siitä puhuttiin mutta sitä on aika vaikea havaita. Suodattimia 

on aina välissä ja viesti liudentuu puolin ja toisin aina kun sitä (keskustelua) käy. 

Suhdeverkostojen syvin olemus ei koskaan tullut selkeästi näkösälle.” 

 

Henkilö 3 arvioi, että suhdeverkostot eivät näyttäydy niinkään isojen kuin pienten yritysten 

toiminnassa Kiinan kulttuurisessa ympäristössä. Esimerkkinä tästä ovat hänen kokemuksensa 

nykyisen työnantajan ajalta, jossa uusia toimittajia etsiessä 

Yleinen mentaliteetti Kiinassa on kokonaisuudessaan henkilön 2 näkemyksen mukaan muuttunut 

jonkin verran valtion tiukentuneen korruption vastaisen linjan johdosta. Kiinassa nähdään harmaan 

liiketoiminnan vaikutukset talouskasvun vaikeuttajana. Tiukentunut linja näkyy myös pienemmässä 

liiketoiminnassa. Vaikka korruptiota tulee aina olemaankin, henkilön 2 olettamuksen mukaan 

räikeintä kuviota on kuitenkin saatu kitkettyä. Kiinalaiset ovat hänen mukaansa liikemiehiä, jotka 

pitävät kiinni liiketoimintakumppanuuksistaan ja pyrkivät tekemään töitä niiden kehittämiseksi. 

Kulttuurien välisen kuilun voidaan siis katsoa kaventuneen myös tältä osin. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn johdanto-osiossa asetettiin yksi päätutkimuskysymys sekä kaksi alakysymystä, joihin 

vastaamiseksi tehdään johtopäätökset teoria- sekä empiiriseen osioon pohjaten. Ensimmäinen 

alakysymyksistä koski toimittajasuhteen kehittämiseen vaikuttavia tärkeimpiä tekijöitä kiinalaisten 

toimittajien kanssa. Teoriaosassa on käyty ensin läpi yleisellä tasolla osa-alueita, joiden 

kehittäminen on kriittisessä roolissa toimittajasuhteen hallinnassa ja kehittämisessä. Nämä osa-

alueet pätevät myös Kiinan liiketoimintaympäristössä, mutta osaltaan myös kulttuurisista tekijöistä 

johtuen tietyt osa-alueet korostuvat ja vaativat enemmän osaamista henkilöstöltä. Teoriaosan 

pohjalta laadittiin myös tutkimuskysymykset, joiden avulla pyritään vastaamaan toiseen 

alakysymykseen siitä kuinka kulttuurierot näkyvät kriittisten osa-alueiden kehittämisessä 

kumppanuussuhteen tavoittelussa sekä ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Viimeisenä 

johtopäätöksissä arvioidaan näiden osa-alueiden sekä niiden hallintaan liittyvien kulttuurierojen 

merkitystä sijoitettuna kumppanuuteen tähtäävän suhteen eri kehitysvaiheisiin ja näin vastataan 

viimeiseen tutkimuskysymykseen: 

 

- Kuinka kulttuurieroja länsimaiden ja Kiinan välillä voidaan hallita yrityksissä 

kumppanuuteen tähtäävän toimittajasuhteen kehittämisen näkökulmasta? 

 

9.1 Valmistautuminen  

 

Globaalin hankinnan yleistyminen on asettanut uusia haasteita myös toimittajasuhteiden 

kehittämiselle. Yritysten aloitellessa hankintojaan matalan kustannustason maista kuten Kiinasta 

pari vuosikymmentä sitten tietämys kohdemaan erilaisesta liiketoimintaympäristöstä johtuvista 

haasteista ei ollut vielä kovin korkealla tasolla. Tämä kävi ilmi myös osan haastateltavista 

henkilöistä kokemuksen osalta. Liiketoimia Kiinan alueella lähdettiin toisinaan tekemään 

länsimaalaisen suoraviivaisen toimintatavan mukaan, jolloin on selvää että yritykset kohtasivat 

ongelmia erityisesti normaaleista poikkeavien tilanteiden kohdalla. Yrityksillä oli jo tässä vaiheessa 

vaihtelevat käytännöt sen osalta kuinka kulttuuritietoutta hankittiin sekä mahdollisesti jaettiin 

henkilöstölle. Teoriaosassa nousi esille henkilöstön osaamisen tarve matalan kustannustason maissa 

onnistuneen toimittajasuhteen edellytyksenä. Osaamisen ja tiedon kartuttamisen merkitys on 

varmasti ollut merkittävässä roolissa LCCS- toimintojen alkamisen vaiheessa. Yritykset, jotka ovat 
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jo silloin tarttuneet kulttuurierojen tuomiin eritysvaatimuksiin ja ryhtyneet toimenpiteisiin 

henkilöstön osaamisen lisäämiseksi ovat hyötyneet saavuttamistaan eduista ja todennäköisemmin 

onnistuneet toimittajasuhteen kehittämisessä paremmin kuin ne joilla on toimittu ennalta totuttujen 

käytäntöjen mukaan kulttuurieroja huomioimatta. Yritysjohdon sitoutuminen on siis korostunut jo 

silloin ja se on näkynyt selvimmin niissä yrityksissä, joissa kulttuuritietouden merkitys on 

tunnistettu ja sitä on yrityksen sisällä jaettu. Sittemmin kokemusten lisääntyessä henkilöiden 

kulttuuritietous on lisääntynyt ja maailma on muutenkin pienentynyt yritysten työntekijöiden 

kansainvälistyessä. Haastateltavilla henkilöillä oli kaikilla eriasteisia kokemuksia 

kumppanuustoimittajasuhteista.  He olivat olleet mukana jo toimittajien etsintävaiheesta asti tai 

tulleet mukaan jo vakiintuneisiin kumppanuussuhteisiin. Haastateltavat henkilöt olivat jossain 

määrin kiinnostuneita hankkimaan kulttuuritietoutta, mutta luottivat kuitenkin pääasiassa 

kokemuksien kautta hankittuun tietouteen. 

Vaikka tässä työssä ei varsinaisesti käsitelläkään toimittajien etsimis- sekä valintaprosesseja niin on 

silti huomionarvoista mainita haastateltavan henkilön 3 kommentti, jossa nykyisen 

työnantajayrityksensä uusien toimittajien eräänä valintakriteerinä pidetään vaatimusta toimittajan 

aikaisemmasta kokemuksesta liiketoimista suomalaisten yritysten kanssa. Paitsi että tämä on 

osoituksena toimittajan kyvystä tehdä liiketoimintaa länsimaisten yritysten kanssa myös siitä että 

todennäköisesti myös kiinalaisen yrityksen organisaatiokulttuurissa on jo tapahtunut adaptaatiota, 

josta on hyötyä yhteisen liiketoiminnan kehittämisen kannalta.  

Teoriaosan perusteella voidaan todeta, että toimittajasuhteen hallintaa länsimaisten ostajien ja 

kiinalaisten toimittajien osalta ei ole kovinkaan paljoa tutkittu. Eräänä esimerkkinä Giannakis et al. 

(2012) olivat käsitelleet länsimaisen ja kiinalaisen hankintasuhteen johtamistapojen eroavaisuuksia, 

joiden pohjalta he ovat laatineet kiinalaisen SRM-mallin sopivan lähestymistavan löytämiseksi 

kiinalaisten toimittajien kanssa. Malli ottaa huomioon kiinalaisen yhteiskunnan sosiokulttuuriset 

tekijät sekä muuttuvan ympäristön. Haastatteluissa ei suoraan tullut ilmi, että kyseisen kaltaisia 

malleja olisi sellaisenaan käytetty yrityksissä, joissa haastateltavat henkilöt ovat työskennelleet. 

Toisaalta taas suuri osa heidän kokemuksistaan ajoittuu ajalle, jolloin tutkimus aiheesta on ollut 

vieläkin niukempaa. Kehitettyjen mallien käyttöön ottamisesta sekä soveltamisesta 

toimittajasuhteen hallinnassa kiinalaisten toimittajien kanssa olisi varmasti hyötyä, sillä Kiinassa 

perinteillä ja kulttuurilla tulee olemaan merkittävä rooli myös tulevaisuuden liiketoiminnassa. Mutta 

toisaalta kulttuurisen adaptaation lisääntyessä myös länsimainen sekä kiinalainen hankintasuhteen 

johtamistapa tulevat lisääntyvässä määrin lähestymään toisiaan. 
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9.2 Suhteen kehittämisen avaintekijät 

 

Toimittajasuhteessa tapahtuvan kommunikoinnin sujuminen on edellytys suhteen toimivuudelle. 

Globaalissa ympäristössä toimintakieli on varmasti näkyvin eroavaisuus eri kansallisuutta 

edustavien liikekumppaneiden välillä. Haastatteluiden perusteella kieli ei olisi muodostanut esteitä 

kommunikaation sujumiselle. Kiinalaiset kansainvälistyvät ja ovat nykypäivänä kielitaitoisia. 

Välimiehiä tai tulkkeja kuitenkin käytetään edelleen vaikka yhteinen kieli olisikin sujuvaa. 

Välimiehen käytöllä voidaan pienentää kulttuurista välimatkaa ja haastateltavien mukaan tuoda 

keskusteluun mukaan paikallisosaamista. Kiinalaiset kuitenkin arvostavat korkealle sen, että 

länsimaalainen osoittaa edes alkeellista kiinan kielen taitoa ja kaikki haastateltavat olivatkin 

oppineet muutamia perussanoja, joita he tapaamisten yhteydessä käyttivät. Kuten haastateltava 1 

kuvasi on kommunikoinnin muoto valittava tapauskohtaisesti. Siihen vaikuttavat paitsi 

toimittajasuhteen laatu ja kesto niin sekä ostajan että toimittajan edustajien henkilökohtaiset 

kielelliset taidot. On tahdon asia toimittajasuhteessa kuinka kommunikointi saadaan sujumaan. 

Lisäksi kehittyneet kommunikoinnin tavat kuten skype ovat vähentäneet alkuvaiheen haasteita ja 

mahdollistaneet reaaliaikaisen kuvayhteyden käyttämisen kommunikoinnin välineenä. 

Kommunikointi kiinalaisten toimittajien kanssa pitää nykyään ja tulee myös tulevaisuudessa 

pitämään sisällään epämuodollista kanssakäymistä. Tutkimusten sekä haastatteluiden perusteella 

voidaan todeta että guanxi tulee olemaan aina taustalla. Tutkimukset sekä haastattelut osoittavat että 

guanxi ei näyttäydy länsimaalaiselle välttämättä ollenkaan suoraan. Näin ollen länsimaalainen ei 

koskaan täysin pysty pääsemään sisälle guanxi- verkostoihin eikä hyödyntämään tehdessään 

liiketoimia kiinalaisten kanssa. Kirjallisuuslähteiden perusteella yrityksille suositellaan oikeanlaisen 

guanxin luomista ja sen sanotaan helpottavan varsinkin yhteistyökumppanien etsimisessä sekä 

toiminnassa. Tässä vaiheessa paikallisten henkilöiden apuna käyttäminen tuo hyötyjä sillä heillä on 

jo olemassa oleva guanxi, jota he voivat hyödyntää. Guanxi on kiistatta paljon tutkittu, mutta 

ainakaan tässä työssä haastatellut henkilöt eivät olleet tietoisesti rakentaneet guanxia. Tästä voisi 

päätellä sen että tietoisen guanxin rakentaminen ei ole välttämättömyys. Sen sijaan kiinalaista 

kulttuuria pitää ymmärtää siinä määrin, että on valmis ymmärtämään epämuodollisen 

kanssakäymisen merkityksen kommunikaation muotona ja suhteen rakentamisen edellytyksenä. 

Kaikkeen ei tarvitse ottaa osaa, mutta tältä osin näyttäisi siltä, että perinteet kiinalaisilla tulevat 

säilymään epämuodollisen kanssakäymisen merkityksen osalta.  

Epämuodollinen kanssakäyminen on merkittävässä roolissa myös luottamuksen rakentamisessa 

kiinalaisten toimittajien kanssa. Luottamus on eräs guanxin osa-alue. Se on samalla myös 
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välttämätön edellytys toimittajasuhteen kehittämiselle kumppanuuden asteelle. Kulttuurien väliset 

erot näkyvät tässä kohtaa selkeästi. Käsitys luottamuksesta tässä yhteydessä eroaa kiinalaisilla ja 

länsimaalaisilla tietyiltä osin. Molempien kulttuurikäsitysten edustajat varmasti ymmärtävät 

busineksen tärkeyden. Toimivista suhteista halutaan pitää kiinni ja olla luottamuksen arvoisia. Se, 

miten luottamusta osoitetaan, eroaa kulttuurien välillä. Kiinalainen luottamus rakentuu 

suhdeverkostojen kautta hitaasti, länsimaissa luottamus liiketoimintasuhteissa perustuu sovittujen 

asioiden noudattamiseen ja niissä pysymiseen. Haastatellut kokivat, että aina kun mahdollista 

kiinalainen luistaa esimerkiksi tuotteen laadusta valmistusvaiheessa tai ainakin pyrkii tekemään 

raaka-aineen säästämiseksi laadullisesti mahdollisimman standardien ala-rajalla olevia tuotteita. 

Toimittajasuhdetta kehitettäessä yritysten on oltava valmiita käyttämään resursseja valvontaan ja 

huomioimaan kulttuurien väliset erot luottamuksen ilmenemisessä. 

Kirjallisuusosiossa useissa lähteissä mainittiin guanxiin liittyvistä laittomuuksista, jotka voidaan 

tulkita lahjonnaksi. Haastatelluilla ei ollut omakohtaisia kokemuksia asiasta, ja yrityksillä on jo 

usein tänä päivänä käytössään laadittu code of conduct- sopimus, jolla toimittaja velvoitetaan 

sitoutumaan ostavan yrityksen menettelytapaperiaatteisiin. Sopimuksessa toimittaja saa eettiset 

ohjeet sekä toimintatavat, joiden mukaan sovittuja toimintatapoja voidaan noudattaa. Code of 

conduct- sopimusta voidaan pitää jo yleisenä käytäntönä suuremmissa yrityksissä ja sellainen on 

tarpeen laatia kiinalaisten toimittajien kanssa. Vaikka Kiinan valtio onkin puuttunut korruptioon ja 

muihin laittomuuksiin on selvää, että kokonaan sitä ei ole mahdollista kitkeä pois.  

Kumppanuuteen tähtäävien toimittajasuhteiden rakentamisessa tulee vaihe, jolloin luottamuksen 

taso puolin ja toisin on kasvanut niin merkittäväksi että osapuolten välillä tapahtuu avointa tiedon 

jakamista puolin sekä toisin. Tiedon jakaminen on edellytys yhteisen toiminnan kehittämiselle. 

Koska siirrettävä tieto on usein strategisesti merkittävää, on aina mahdollisuus että kiinalainen 

toimittajakumppani käyttää vastaanottamaansa dataa väärin omien etujensa saavuttamiseksi. 

Haastateltavien kokemukset luottamuksellisesta tiedonsiirrosta olivat kuitenkin valtaosin 

positiivisia. Eräänä syynä tähän voitaneen pitää sitä, että usein länsimaalainen asiakas on niin 

merkittävä kumppani kiinalaisen toimittajan liiketoiminnalle, että asiakkaan poistuminen aiheuttaisi 

merkittäviä ongelmia toimittajayritykselle. Toisaalta taas voimakkaalla voimasuhteiden 

epätasapainolla voi olla haitallisia vaikutuksia suhteen kehittämiselle. Vaikka tiedon siirtämisessä 

voidaan tänä päivänä käyttää apuna paljon teknologioita tiedonsiirron välineenä, on muistettava 

ottaa huomioon myös henkilökohtaisten tapaamisten merkitys kiinalaisten kulttuurisessa 

kontekstissa. Haastateltavat henkilöt vierailevat usein toimittajien luona paikan päällä ja tämä 
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tarjoaa mahdollisuuden havaita myös sellaisia liiketoiminnan kehittämisen kannalta olennaisia 

tietoja/tietämystä joka muutoin ei ehkä koskaan olisi esille saatavissa. 

Liiketoiminnassa on aina olemassa myös konfliktien mahdollisuus. Kirjallisuusosion lähteissä 

korostettiin oikeanlaisen konfliktin hoitamisen merkitystä kiinalaisten toimittajakumppaneiden 

kanssa. Vaikka haastateltavan 1 kokemus kulttuurierot huomiotta jättäneestä konfliktitilanteesta on 

jo pidemmän ajanjakson takaa ja kiinalaiset ovat ottaneet askelia kohti länsimaalaisempaa tapaa 

kohdata epämieluisia tilanteita, tulee kasvojen menettämisen käsite säilymään osana kiinalaisia 

liike-elämän käytäntöjä myös tulevaisuudessa. Kulttuurista ymmärtämistä edellytetään 

konfliktitilanteiden hallinnassa kiinalaisten toimittajien kanssa. Kulttuurierot myös näkyvät siinä 

miten kiinalainen voi olla suoraan ilmaisematta pielessä olevia asioita. Sen sijaan hän saattaa olla 

ulkoisesti kuin mitään ongelmaa ei olisi. Haastateltava 2 arvioi, että kiinalaiset ovat hiljalleen myös 

tässä asiassa länsimaalaistuneet ja näin paremmin kykeneväisiä kohtaamaan myös hankalia 

tilanteita. Siltikin tietämys oikeanlaisesta tavasta kohdata konfliktitilanne kiinalaisen toimittajan 

kanssa säilyy merkittävänä tekijänä kumppanuussuhteessa sekä sen rakentamisvaiheessa. 

Suhdeverkostot näyttelevät kirjallisuusosion perusteella merkittävää roolia liiketoiminnassa 

Kiinassa. Guanxia käsitteleviä tutkimuksia löytyi jopa niinkin runsaasti, että työhön valikoituivat 

vain aiheen kannalta keskeisimmät ja tuoreimmat lähteet. Myös haastattelukysymyksissä oli 

asetettu suuri painoarvojuuri guanxia koskeville tekijöille. Kirjallisuuslähteissä korostettiin että 

länsimaalaisen on mahdotonta luoda guanxia kiinalaisten kanssa, ellei satu olemaan avioliitossa 

kiinalaisen kanssa tai muulla tavoin juurtunut kiinalaiseen yhteiskuntaan. Silti voidaan pitää hiukan 

yllättävänä sitä että haastatellut eivät olleet suoranaisesti guanxia tai olleet tutustuneet sen 

käsitteeseen. Haastatellut kyllä kertoivat havainneensa suhdeverkostojen toimintaa jossain määrin. 

Lähinnä tämä heidän mukaansa tarkoitti sitä että kiinalaiset järjestivät tarpeen tullen verkostoitansa 

apuna käyttäen tekijän johonkin tiettyyn tarpeeseen. Guanxi nähdäänkin länsimaisille toimijoille 

välttämättömänä ”pahana”. Tätä kirjallisuudesta esiin noussutta seikkaa tukevat vahvasti myös 

haastattelut jossa tietoista guanxin rakentamista ei noussut esiin. Ja mikäli suhdeverkostoja haluttiin 

hyödyntää liiketoiminnan edistämiseksi, niin silloin turvauduttiin usein paikalliseen henkilöön joka 

pystyi käyttämään olemassa olevia suhteitaan tätä tarkoitusta varten. 

Tämän työn päätutkimuskysymykseen vastaamiseksi on taulukossa X vanWeelen (2010) 

toimittajakumppanuuteen johtavia hierarkiatasoja soveltaen arvioitu, kuinka kulttuurien väliset erot 

näkyvät kullakin tasolla. Edelleen on analysoitu kuinka niitä voidaan tehokkaasti hallita matkalla 

kumppanuutta kohti. 
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Kumppanuuden taso Kulttuurierojen pääasialliset ilmenemisalueet 

Toimittajien ymmärtäminen Kommunikointi 

Toimittajien kilpailun hyödyntäminen Kommunikointi, ei-strategisen tiedon siirto 

Toimittajien ohjaaminen ja valvonta Jatkuva valvonta, konfliktinhallinnan taidot, 

palautteen antaminen 

Toimittajan teknisen kapasiteetin kehittäminen Luottamus, kommunikointi 

Intensiivinen ja valikoiva tiedon jakaminen Luottamus, tiedon siirto, sitoutuminen 

Yhteistyön kehittämisen menetelmät Luottamus, tiedon siirto, sitoutuminen 

 

Taulukko 8. 

 

Kuten jo aiemminkin mainittiin, ei tässä työssä varsinaisesti käsitellä uusien toimittajien 

etsimisprosesseja. Kun toimittajat on valittu ja yhteistyötä aloitellaan, hankitaan alimman portaan 

mukaisesti perustietoja toimittajan liiketoiminnoista sekä pyritään saavuttamaan käsitys 

toimittajayrityksen toiminnoista. Kommunikoinnin osalta tässä vaiheessa tiheästi toistuvat 

henkilökohtaiset vierailut ovat varmasti tarpeen, varsinkin jos kysymyksessä on merkittävä tilaus. 

Tällöin pystytään myös paremmin arvioimaan toimittajan kyvykkyys selviytyä tehtävästä. Koska 

henkilökohtaisilla tapaamisilla on suuri merkitys kiinalaisessa liiketoimintakulttuurissa, ovat ne 

myös keino viestittää sitoutumista sekä arvostusta kiinalaista kulttuuria ja sen toimintatapoja 

kohtaan. Kommunikoinnin täytyy olla sujuvaa, jotta saavutettaisiin selkeä yhteisymmärrys puolin ja 

toisin yhteisten tavoitteiden asettamiseksi. Koska länsimaisen ja kiinalaisen kulttuurin välillä on 

edelleen kulttuurisesta adaptaatiosta huolimatta eroavaisuuksia, on tässä kohden hyvä käyttää 

ulkopuolista paikallista tai paikallisosaamista omaavaa henkilöä mikäli sellaista ei yrityksen itsensä 

sisältä löydy. 

Toimittajien kilpailun hyödyntämisen vaiheessa olemassa olevien toimittajien kanssa luodaan 

yhteensopivia valmistusperiaatteita sekä -systeemejä. Myös tiedon siirtämisen sekä valvonnan 

mahdollistamiseksi aloitetaan yhteisiä hankkeita. Tiedon vaihtamisen ehdottomana edellytyksenä 

voidaan pitää kulttuuritietouden soveltamisen pohjalta rakennettua luottamusta puolin sekä toisin. 

Tässä vaiheessa siirrettävä tieto ei ole vielä strategisesti merkittävää. Myös oikeanlainen sekä 

tehokas kommunikointi ovat tärkeimpiä tekijöitä tässä toimittajasuhteen kehittämisen vaiheessa. 
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Seuraavassa vaiheessa avaintoimittajien toiminta on jo vakiintuneempaa. Toiminnan valvonnan 

merkitys on erilainen verrattuna länsimaisiin toimittajiin. Jatkuvaa valvontaa tarvitaan sillä käsitys 

sovituista asioista sekä niiden noudattamisesta vaihtelee suuresti länsimaisen ja kiinalaisen 

näkemyksen välillä. Palaute pitää esittää sellaisessa muodossa, jossa kiinalainen vastapuoli ei joudu 

tilanteeseen jossa hän esimerkiksi voisi menettää kasvonsa. Sama pätee ongelmatilanteiden 

ratkaisemiseen. Vääränlainen tapa hoitaa konflikti voi pahimmillaan johtaa jopa toimittajasuhteen 

päättymiseen. On myös tärkeää myös muistaa että kiinalainen voi antaa ulospäin ymmärtää asioiden 

olevan kunnossa vaikka näin ei todellisuudessa olisikaan. Kun suhteen kehittämisessä edetään sille 

asteelle, että toimittajan teknistä kapasiteettia kehitetään, täytyy saavutettu keskinäinen luottamus 

olla sillä tasolla että ongelmanratkaisumallien sekä yhteisten sanastojen luominen on mahdollista 

tiedon jakamisen kautta. 

Kaksi ylintä hierarkian tasoa saavutetaan kun toimittajasuhde on edennyt kumppanuuden tasolle. 

Vaikka kumppanuus olisikin olemassa, ei strategisen tiedon siirtoa tapahdu läheskään kaikkien 

kiinalaisten kumppaneiden kanssa. Silloin kun sitä tapahtuu, on taustalla syvä luottamus jonka 

rakentumisen edellytyksenä on länsimaisen asiakkaan osalta ymmärrys vanhoista perinteistä, jotka 

edelleen vaikuttavat taustalla kiinalaisessa yhteiskunnassa. Niitä ei voi täysin sivuuttaa vaikka 

kulttuurista sopeutumista on tapahtunut ja tulee tapahtumaan.  

Kulttuurieroja länsimaiden ja Kiinan välillä voidaan siis hallita parhaiten kun niistä on hankittu 

riittävästi tietämystä ja tietämys on kaikkien saatavilla ja käytettävissä. Henkilökohtainen 

motivaatio oppia ja soveltaa kulttuuritietoutta varmasti vaihtelee henkilöiden välillä. Yrityksen 

johto voi omalla esimerkillään tuoda esille sitoutumisensa kulttuuritietouden lisäämisessä ja sen 

soveltamisessa hankintatoimen strategioiden toteuttamisessa. Tämän työn tutkimusten perusteella 

voidaan todeta, että kulttuuritietouden taso kiinasta hankintoja tekevillä yrityksillä on nykypäivänä 

hyvällä tasolla. Kulttuurierojen merkitys korostuu selvimmin neuvottelutilanteissa sekä 

mahdollisissa ongelmatilanteissa. Koska kulttuurista mukautumista on puolin ja toisin on 

tapahtunut, on tilanteiden hoitaminen myös edellä mainittujen tapahtumien osalta selkeästi 

yksinkertaistunut. Guanxin merkitys ei ole korostunut ainakaan haastateltavien henkilöiden 

kokemuksen mukaan vaan pikemminkin päinvastoin. Kulttuuritietous pystytään lisäksi tämän 

tutkimuksen mukaan tänä päivänä muuntamaan käytettävään muotoon sekä soveltamaan 

toimittajasuhteen kehittämisessä. Vaikka tämän työn kohdeyritykset eivät olleet samoja kuin 

Salmen (2010) tutkimuksessa, voidaan tämän tutkimuksen perusteella havaita kehitystä 

aikaisempaan tilanteeseen siinä, että luottamus kiinalaisiin toimittajiin on yhteistyön sekä 

karttuneiden kokemuksien kautta kasvanut ja yritykset ovat onnistuneet tavoitteissaan muodostaa 
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kumppanuussuhteita kiinalaisten toimittajien kanssa. Näissä kumppanuussuhteissa on lisäksi 

tapahtunut luottamuksellista strategisen tiedon vaihtoa. 
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10 YHTEENVETO 

 

Tämän työn tarkoituksena oli arvioida sitä miten yritykset huomioivat kulttuurierot sekä sitä miten 

henkilöstön kulttuuritietous hyödynnetään toimittajasuhteen kehittämisessä kiinalaisten kanssa. Työ 

toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Työssä muodostettiin suppilorakennetta 

käyttäen teoreettinen pohja hankintojen perusteista edelleen kohti globaalin hankinnan määritelmiä 

sekä erityispiirteitä Kiinan kulttuurisessa kontekstissa. Toisaalta taas aihetta lähestyttiin 

toimittajasuhteen määritelmän sekä sen kehittämisen ja edelleen saavutetun toimittajasuhteen 

syvyyden luonteen määritelmillä. Lähteinä käytettiin kirjallisuutta sekä tuoreita tieteellisiä 

artikkeleita ja internet-lähteitä. Kirjallisuuslähteitä löytyi kattavasti ja teorian kirjoitusvaiheessa ne 

ryhmiteltiin aihealueisiin kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi. Lähteiden avulla 

muodostettiin pohja työn empiiriselle osalle, joka koostuu kolmesta haastattelusta, joihin pyrittiin 

löytämään henkilöitä, joiden kokemukset aiheesta ovat laaja-alaisia. Tässä onnistuttiinkin hyvin, 

vaikka aikataulut asettivatkin omat haasteensa haastateltavien löytämiselle. Teorian pohjalta 

tärkeimmiksi tekijöiksi toimittajasuhteen kehittämiselle kumppanuussuhdetta rakentaessa nousivat 

kommunikaatio, luottamus, tiedon jakaminen, sitoutuminen sekä ongelmatilanteet, kuten konfliktit, 

ja niiden hoitaminen. Näiden pohjalta muodostettiin puolistrukturoitu haastattelurunko. Haastattelut 

olivat avartavia ja sisälsivät runsaasti työn tutkimuskysymyksienkannalta olennaista materiaalia. 

Työ ei sinällään tuonut välttämättä kovinkaan paljon tutkimuksellisesti uutta tietoa, sillä aihe on 

paljon tutkittuja ja siitä oli näissä puitteissa hankala tuoda esille mitään uutta. Pitkän aikavälin 

kehityksen tarkastelu haastateltavien kokemuksia hyödyntäen on tässä työssä keskeinen näkökulma. 

Haastatteluiden sekä teorian pohjalta voidaan todeta merkittäviä muutoksia kulttuuritekijöiden 

vaikutuksessa toimittajasuhteen kehittämiseen 15 vuoden aikajänteellä. Toisaalta taas todettiin, että 

tietyt perinteet ovat ja pysyvät eikä niitä ole mahdollista muuttaa. Tärkeimpinä johtopäätöksinä 

tässä työssä ovat eri toimittajasuhteen kehittämisen vaiheiden tärkeimmät niihin vaikuttavat tekijät 

ja tekijöiden kulttuurieroihin liittyvät seikat. Kun tutustutaan toimittajayritykseen sekä sen 

toimintoihin on suurin merkitys kommunikoinnilla. Tämän tehostamiseksi on hyvä käyttää 

paikallisosaamista sekä osallistua henkilökohtaisesti vierailemalla suhteen alkuvaiheen perustuksien 

luomiseksi. Kommunikointi korostuu myös seuraavassa vaiheessa ja tällöin aletaan rakentaa 

luottamuspohjaa, jolloin korostuu tietämys kiinalaisen kulttuurin eroavaisuuksista. Mikäli hankittua 

kulttuuritietoutta pystytään hyödyntämään, voidaan suhteen rakentamisessa siirtyä seuraavalle 

tasolle jossa korostuvat oikeanlaisen valvonnan sekä ongelmatilanteiden ratkaisutaidot. Erityisesti 

konfliktit, mikäli sellaisia ilmenee, ovat tilanteita joiden ratkaisussa kulttuuriset erot korostuvat. 

Vaikkakin vähenevässä määrin, niin silti esimerkiksi kasvojen menetyksen käsite on säilyttänyt 
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merkitystään kiinalaisessa liike-elämässä. Kumppanuussuhteissa toimittajan taloudellinen 

riippuvuus toimii merkittävänä motiivina suhteen hoitamiselle. Kulttuurierot ovat tässä vaiheessa 

usein jo kaventuneet ja kulttuurista sopeutumista on tapahtunut yritysten käytäntöjen osalta. 

Kulttuuritietouden ymmärtämiseen ja jakamiseen sitoutunut yritysjohto on merkittävässä roolissa 

siinä miten hankintahenkilöstö kehittää sekä soveltaa henkilökohtaista kulttuurista osaamistaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 
 

LÄHTEET 

 

Arho Havren. S. & Rutanen. P. 2010. Menestyvä liiketoiminta Kiinassa. WSOY, Helsinki.254 s. 

Barnes,B.R., Yen, D. & Zhou, L. Investigating guanxi dimensions and relationship outcomes: 

Insightsfrom Sino-Anglo business relationships. Industrial Marketing Management. Vol 40, Issue 

4, pp. 510-521. 2011. 

Butler, B. & Batt, P.J. Re-assessing value (co)-creationand cooperative advantage in international 

networks.  Industrial Marketing Management. Vol 43, Issue 4, pp. 538-542. 2014. 

Carlsson, J., Nordegren, A. & Sjöholm, F. International experience and the performance of 

Scandinavian firms in China. International Businee Review. Vol 14, Issue 1, pp. 21-40. 2005. 

Chen. Z., Huang.Y . & Sternquist. B. Guanxi practice and Chinese buyer-supplier relationship: The 

buyer’s perspective. Industrial Marketing Management. Vol 40, Issue 4, pp. 569-580. 2011 

Cheng, T.C.E., Yip, F.K. & Yeung, A.C.L.. Supply risk management via guanxi in the Chinese 

business context: The buyer's perspective. International Journal of Production Economics. Volume 

139, Issue 1, pp. 3–13. 2012. 

Choi, T.Y. & Wu, Z. Taking the leap fromdyads to triads: Buyer-supplier relationships in supply 

networks. Journal of Purchasing and Supply Chain Management.Vol 15, Issue 4, pp. 263-266. 

Chung, W.W.C., Yam, A.Y.K. & Chan, M.F.S. Networked enterprise: A new business model for 

global sourcing. International Journal of Production Economics. Vol 87, Issue 3, pp. 267-280. 

2004. 

Coates, R. 2009. 42 Rules for sourcing and manufacturing in China. Superstar, California. 120 s. 

China.org. saatavissa [http://www.china.org.cn/china/2017-04/05/content_40563307.htm] 

[http://www.china.org.cn/business/2017-01/10/content_40072504.htm] viitattu 6.4.2017 

Danis, W.M., Clercq, D.D. & Petricevic, O. Are social networks more important for new business 

activity inemerging than developed economies? An empirical extension. International Business 

Review. Vol 20, Issue 4, pp. 394-408. 2011. 

De Mente, B.L.2008. Etiquette Guide to China: Know the rules that make the difference. Tuttle 

publishing, Singapore. 191 s. 

eeas.europa.eu.saatavissa:[http://eeas.europa.eu/delegations/china/eu_china/political_relations/inde

x_en.htm]viitattu 5.4.2017 

ec.europa.eu saatavissa:[ http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/] 

viitattu 5.4.2017 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.cc.lut.fi/science/journal/09255273
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.cc.lut.fi/science/journal/09255273/139/1
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.cc.lut.fi/science/journal/09255273/139/1
http://www.china.org.cn/china/2017-04/05/content_40563307.htm%5d%20%5bhttp:/www.china.org.cn/business/2017-01/10/content_40072504.htm%5d%20viitattu%206.4.2017
http://www.china.org.cn/china/2017-04/05/content_40563307.htm%5d%20%5bhttp:/www.china.org.cn/business/2017-01/10/content_40072504.htm%5d%20viitattu%206.4.2017
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/


80 
 

 
 

Egan, J. 2011. Relationship marketing: Exploring relational strategiesin marketing. Pearson.300 s. 

ek.fi saatavissa [http://ek.fi/mita-teemme/kauppapolitiikka/kiina/] viitattu 5.4.2017 

Fang, T. Culture as a Driving Force fo Interfirm Adaptation: A Chinese Case. Industrial Marketing 

Management. Vol 30, Issue 1, pp. 51-63. 2001. 

Ford. D., Gadde. L-E., Håkansson. H. & Snehota. I.2006. The Business Marketing Course: 

Managing in Complex Networks. Wiley&Sons, Glasgow. 271 s. 

Gao, H., Ballantyne, D & Knight, J. G. Paradoxes and guanxi dilemmas in eergenging Chinese-

Western intercultural relationships. Industrial marketing management. Vol 39, Issue X, pp. 264-

272. 2010 

Giannakis, M., Doran,D. & Chen, S. The Chinese paradigm of global supplier relationship:Social 

control, formal interactions and the mediating role of culture. Industrial Marketing Management. 

Vol 41, Issue 5, pp. 831-840.2012 

Gourdin. K.N.2006. Global logistics management: A Competetitie Advantage for the 21st Century. 

Blackwell Publishing, Singapore. 318 s. 

Handfield, R.B & Nichols Jr.. E.L. Key issues in global supply base management. Industrial 

marketin management. Vol 33, Issue 1, pp. 29-35. 2004. 

Hemmert, M., Kim, D., Kim, J. & Cho, B. Building the supplier’s trust: Role of institutional forces 

and buyer firm practices. International Journal of Production Economics. Vol 180, Issue…pp. 25-

37. 2016. 464 s. 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. Kustannusosakeyhtiö Tammi, 

Helsinki.  

Huang, Y., Sternquist, B. & Zhang, C. A Mixed-Method Study of the Effects of Guanxi Between 

Salespersons and Buyers on Retail-Supplier Relationships in China. Journals of Marketing 

Channels. Vol 18, Issue 3, pp. 189-215. 2011. 

Huuhka, T. 2016.Hankintojen kehittäminen: tehokkaan hankinnan työkalut. BoD, Helsinki. 228s. 

Iloranta. K. & Pajunen-Muhonen, H. 2008. Hankintojen johtaminen: ostamisesta 

toimittajamarkkinoiden hallintaan. Gummerus, Jyväskylä. 498 s. 

Inemek, A. & Matthyssens, P. The impact of buyer-supplier relationships on supplier 

innovativeness: An empirical study in cross-border supply networks. Industrial Marketing 

Management. Vol 42,Issue 4, pp. 580-594. 2013. 

Jia, F., Rutherford. C. & Lamming. R. Cultural adaptation and socialisation between western buyers 

and chinese suppliers: The formation of a hybrid culture. International Business Review. Vol. 25, 

Issue 6, pp. 1246-1261. 2016 



81 
 

 
 

Jia, F. & Zsidisin. Supply Relational Risk: What Role Does Guanxi Play?Journal of business 

logistics. Vol 35, Issue 3, pp. 259-267. 2014. 

Kaulo, J. Establishment of a Foreign-investment Enterprise in the People’s Republic of China. 

2005. Multikustannus, Helsinki. 179 s. 

Kotler, P., Lane Keller, K. & Taihong, L. Marketing management in China. 2009. Pearson, 

Singapore. 625 s. 

Lee, J-W., Abosag, I. & Kwak, J. The role of networking and commitment in foreign market entry 

process: Multinational corporations in the Chinese automobile industry. International Business 

Review. Vol 21, Issue 1, pp. 27-39. 2012. 

Lee, Y-I & Trim, R.J. How mutuality reinforces partnership development: Japanese and Korean 

marketing perspectives. Industrial Marketing Management. Vol 41, Issue 5, pp. 770-779. 2012 

Lee, G., Shin, G-c., Haney, M., Kang, M., Li, S. & Ko, C. The impact of formal control and guanxi 

on task conflict in outsourcing relationships in china. Industrial Marketing Management. August 

2016. 

Lee, P. & Humpreys, P.K. The role of Guanxiin supply management practices. International 

Journal of Production Economics. Vol 106, Issue 2, pp.450-467. 2007. 

Lehtonen, J-M. 2004. Tuotantotalous. WSOY, Vantaa.292 s. 

Leung, T.K.P., Chan, R Y-K., Lai K-H. & Ngai, E W.T. An examinationof the influence of guanxi 

and xinyong (utilization of personal trust) on negotiation outcome in China: An old friend approach. 

Industrial marketin management. Vol 40, Issue.., pp. 1193-1205. 2011. 

Logistiiikan maaailma, saatavissa 

[http://www.logistiikanmaailma.fi/wiki/Hankintastrategiat_kuntoon_ostoportfolion_avulla] ja 

[http://www.logistiikanmaailma.fi/osto-ja-myynti/kansainvalinen-hankinta/lccs-kaukoita/] viitattu 

1.7.2017 

Lysons, K. & Farrington, B. Purchasing and supply chain management. 2008. Pearson, 687 s. 

Mangan. J., Lalawani. C. & Butcher. T. 2008. Global logistics and supply chain management. John 

Wiley & sons, Wiltshire. 372 s. 

Millington, A., Eberhardt, M. & Wilkinson, B. Gift giing, Guanxi and Illicit Payments in Buyer-

Supplier Relations in China: analysing the Experience of UK companies. Journal of Business 

Ethics. ol57, Issue 3, pp. 255-268. 2005. 

Mo, S., Booth, S.A. & Wang, Z. How do Chinese Firms Deal with Inter-Organizational Conflict? 

Journal of Business Ethics. Vol 108, Issue 1, pp. 121-129. 2012. 

Möller, K. & Svahn, S. Crossing East-West boundaries: Knowledge sharing in intercultural 

business networks. Industrial Marketing Management. Vol 33, Issue 3, pp. 219-228. 2004. 

http://www.logistiikanmaailma.fi/wiki/Hankintastrategiat_kuntoon_ostoportfolion_avulla


82 
 

 
 

Nassimbeni, Guido & Sartor, Marco. Sourcing in China: a typology. International Journal 

Production Economics. Vol 107, No.. , s.333-349. 2006. 

Ndubisi, O.N. Conflict handling, trust and commitment in outsourcing relationship: A Chinese and 

Indian study.Industrial Marketing Management. Vol 40, Issue 1, pp. 109-117. 2011. 

Prajogo, D., Chowdhury, M., Yeung, A.C.L. & Cheng T.C.E. The relationship between supplier 

management and firm’s operative performance: A multi-dimensional perspective.  International 

Journal of Production Economics. Vol 136, Issue 1, pp. 123-130. 2012. 

Ramström, J. Inter-organizational meets inter-personal: An exploratory study of social capital 

processes in relationships between NorthernEuropean and ethnic Chinese firms. Industrial 

Marketing Management. Vol 37, Issue 5, pp. 502-512. 2008. 

Ritvanen, V., Inkiläinen, A., von Bell, A. & Santala, J.2011. Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan 

perusteet. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi. 252 s. 

Sasi, V. & Arenius, P. International new ventures and social networks: Advantage or liability? 

European Management Journal. Vol 26, Issue 6, pp. 400-411. 2008. 

Van Weele. A. 2010. Purchasing and Supply Chain Management. Cengage Learning, Hampshire. 

418 s.  

Vesalainen, J. 2002.. Kaupankäynnistä kumppanuuteen. Metalliteollisuuden kustannus, Tampere. 

220 s. 

Voldnes, G., Gronhaug, K. & Nilssen, F. Satisfaction in buyer-seller relationships-Influence of 

cultural differences. Industrial Marketing Management. Vol 41,Issue 7, pp. 1081-1093. 2012. 

Wang, C.L., Siu, N.Y.M. & Barnes, B.R. The significance of trust and renqing in the long-term 

orientation of Chinese business-to-business relationships. Industrial Marketing Management. Vol 

37, Issue 7, pp. 819-824. 2008. 

Xie, E., Liang, J. & Zhou, K.Z. How to enhance supplier performance in China: An integrative view 

of partner selection and partner control. Industrial marketing management. Vol 56, Issue..,pp. 156-

166. 2016. 

Yang, J.,Guangsheng, Y., Mingyu, L. & Rui, M. Improving learning alliance performance for 

manufacturers: Does knowledge sharing matter? International Journal of Production Economics. 

Vol 171, Part 2, pp 301–308. 2016 

Yen, D. A. & Barnes, B.R.  Analyzing stage and duration of Anglo-Chinese business-to-business 

relationships. Industrial marketing management. Vol 40, Issue 3, pp. 346-357. 2011. 

Zimmerman, A. & Blythe, J.2013. Business to Business Marketing Management. A global 

perspective. TJ International Ltd, Cornwall.498 s. 

Zen, B. & Yen, B. P.-C. Rethinking the role of partnerships in global supply chains: A risk-based 

perspective.International Journal of Production Economics. Vol 185, pp.52-62. 2017 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.cc.lut.fi/science/journal/09255273
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.cc.lut.fi/science/journal/09255273/171/supp/P2


83 
 

 
 

LIITTEET 

 

Haastattelukysymykset 

 

Perustiedot: 

1. Haastateltavan tausta kiinalaisten toimittajasuhteiden parissa sekä toimenkuva yrityksissä? 

2. Mitä kanavia on käytetty toimittajien etsimiseen? 

3. Millä tavoin kommunikointi kiinalaisten toimittajien/edustajien kanssa tapahtui? 

4. Millä tavoin hankinnat on järjestetty; suorat hankinnat, omat yksiköt, kauppahuoneet, 

agentit? 

5. Mitä on hankittu, peruskomponentit/standardituotteet? 

6. Hankittavien nimikkeiden strateginen merkitys ydinliiketoiminnalle? 

7. Toimittajien rooli;  

-hintakilpailuun, laatuun, yhteistyöhön vai strategiseen kumppanuuten perustuva? 

-low-involvement(ongelma selkeä, valittavana useita toimittajia)/high-

involvement(toimintojen kehittäminen pitkällä tähtäimellä? 

8. Kuinka pitkään toimittajasuhteet ovat kestäneet? 

Kiinan kulttuuri 

1. Minkälaisia ennakkotietoja kiinalaisesta kulttuurista oli hankittuna ennen tehtäviä? 

2. Kuinka kulttuurisiin eroihin on valmistauduttu organisaatiossa? 

3. Jaettiinko kulttuuritietoutta organisaation sisällä, jos kyllä niin miten? 

4. Sisältyikö alkuvaiheen kommunikointiin haasteita? 

 

Toimittajasuhteen kehittämiseen vaikuttavien tekijöiden merkitys Kiinan 

liiketoimintaympäristössä 

 

Kommunikaatio 

1. Muodollisen ja epämuodollisen kanssakäymisen merkityksen erot länsimaisen ja kiinalaisen 

kulttuurin välillä? 

2. Epämuodolliseen kanssakäymisen merkitys kulttuurisen välimatkan pienentämisessä? 

3. Onko kommunikointi muuttanut muotoaan suhteen kehittyessä? 

4. Mahdollisia kommunikaatio-ongelmia; kieli, piirustusten luku? 

Luottamus 

1. Kuinka Guanxin osa-alueet näkyvät ostavan yrityksen edustajan näkökulmasta?(Guanxi 

muodostuu: ganqing (tunnetason sitoutuminen), renqing (palvelusten vastavuoroinen 

antaminen), xinren (luottamus) 
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2. Kuinka guanxi huomioitiin ja miten sitä hyödynnettiin? Konsultit, välittäjät, kv-

hankintatoimisto? 

3. Minkälaisia kokemuksia käyttäytymistä ohjaavista normeista? 

- Henkilösuhteiden merkitys luottamuksen rakentamisessa? 

- Kasvojen käsite? 

- Henkilökohtaisten tapaamisten merkitys suhteen kehittymiselle? 

4. Guanxiin liittyvät lahjonta? 

5. Onko yritykselle määritelty selkeät rajat lahjojen vastaanottamiselle? 

6. Voiko kiinalaisiin toimittajiin luottaa? 

7. Onko länsimaalaisen mahdollista luoda suhdeverkostoja kiinalaisten kanssa? 

8. Sosiaalisten taitojen merkitys suhteen kehittymiselle? 

9. Miten määrittelisit guanxin merkityksen liiketoimintasuhteissa kiinalaisten kanssa 

tulevaisuudessa? 

Tiedon jakaminen 

1. Esiintyikö tiedon vaihtoa? 

2. Miten ja mitä tietoa vaihdetaan: dokumentoitava tieto (spesifikaatiot) vs hiljainen tieto 

(uskomukset,kokemukset,käytännöt) 

3. Mikäli tiedonvaihtoa esiintyi, vaatiko läsnäoloa? 

4. Ongelmien ratkaisuun liittyvä tiedon jakaminen? 

Sitoutuminen 

1. Kulttuurin ja kulttuuritietämyksen merkitys sitoutumisen osoituksena kiinalaiselle 

toimittajille? 

2. Millä tavoin kiinalainen toimittaja osoitti sitoutumista, edistikö kulttuuri kumppanuutta? 

Konfliktit 

1.  Onko toimittajien kanssa muodostunut konflikteja? 

2.  Kuinka niitä on ratkaistu? 

3.  Konfliktien vaikutus luottamukseen? 

4.  Guanxin merkitys konfliktitilanteiden ratkaisussa? 

 

Loppuyhteenveto 

1. Kulttuurin ymmärtämisen, sopeutumisen ja oppimisen kokonaisvaltainen merkitys 

hankintasuhteen kehittämiselle? 

2. Onko kulttuurien välisten erojen merkitys hankintasuhteelle muuttunut?  

 

 


