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Tämän kandidaatintutkinnon tarkoituksena on selvittää vaikuttavatko palvelujen ominaispiirteet 

palvelutoimitusketjujen riskinhallintaan. Lisäksi tutkimus pyrkii selvittämään 

palvelutoimitusketjujen riskinhallinnan kirjallisuuden tilaa ja ohjaamaan sen perusteella 

myöhempää alan tutkimusta. Käytännön toimijoille tämä tutkimus asettaa suuntaviitan siihen, 

miten palvelutoimitusketjujen riskinhallinta eroaa perinteisestä ja miten sitä tulisi lähestyä 

kirjallisuuden valossa. Tutkimuksen metodina toimii kirjallisuuskatsaus, sillä se tarjoaa työkalut alan 

kirjallisuuden tilan arviointiin. Kirjallisuuskatsauksen aineistona toimivat erinäisistä tietokannoista 

kerätyt tieteelliset artikkelit, joiden keruuta tutkimus kuvailee tavalla, joka mahdollistaa prosessin 

toistamisen. Kirjallisuuskatsaus pohtii palvelujen ominaispiirteiden vaikutusta riskinhallintaan ja 

esittää toimitusketjutyyppien riskinhallintaa erottavia tekijöitä. Lisäksi tutkimus sisältää kattavan 

teoriaosuuden, joka perehdyttää lukijan aihealueeseen. Tutkimuksessa huomataan, että 

palvelutoimitusketjujen riskinhallinnan kirjallisuus on vähäistä ja täten teoreettinen viitekehys 

tukeutuukin toimitusketjujen, palvelujen ja toimitusketjujen riskinhallinnan teoriaan. 
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The main purpose of this bachelor’s thesis is to research how the distinctive features of services 

affect service supply chain risk management. Additionally, this study aims to examine the state of 

service supply chain risk management literature and guide future research through the findings of 

the review. For practitioners in the field this study aims to clarify how service supply chain risk 

management differs from traditional risk management and how it should be approached according 

to the literature on the subject. The method of this study is a literature review since it offers the 

tools to assess the state of the literature. The source material for the review is composed of scholarly 

articles gathered from various databases. The collection of the source material is documented in a 

manner that enables reproduction of the collecting process. This review studies the effect IHIP-

attributes of services have on service supply chain risk management and exhibits the divisive factors 

of risk management between supply chain types. This study also provides a comprehensive 

theoretical background that acquaints the reader in the field of study. Since the literature on service 

supply chain risk management is scarce, the framework of this study relies on theory of supply 

chains, services and risk management. 
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1. Johdanto 

 

Tämän tutkimuksen aihealueena on palvelujen toimitusketjujen riskinhallinta ja se tullaan 

toteuttamaan kirjallisuuskatsauksena alan kirjallisuudesta. Työssä tullaan käsittelemään myös 

perinteisen toimitusketjun kohtaamia riskejä ja niitä vastaavia riskinhallintakeinoja, jotta 

voidaan ymmärtää, miten palvelutoimitusketjun riskinhallinta eroaa näistä. 

Johdantokappaleen tarkoitus on esitellä tarkemmin tutkimuksen tavoite, 

tutkimuskysymykset, käytetty metodologia, aihealueen taustateoriaa ja tutkimuksen rakenne. 

Vuosituhannen vaihtumista ympäröivät vuosikymmenet 1990-2000 ja 2000-2010 ovat 

todistaneet monia erilaisia luonnollisia ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja jotka ovat 

aiheuttaneet tuhoja monien globaalien yrityksien toimitusketjuille. Yritysten toimitusketjut 

ovat myös aiheuttaneet vahinkoja yhteiskunnalle ja ympäristölle. Ongelmat toimitusketjun 

yhdessä toimijassa ovat yhä useammin aiheuttaneet tuhoa muille toimijoille, joka on johtanut 

suuriin taloudellisiin ja ei-taloudellisiin vaurioihin. Yleinen tietoisuus toimitusketjun 

riskinhallinnasta on vastaavien tapahtumien johdosta noussut viime vuosina. Yksilöillä ja 

organisaatioilla on tästä huolimatta vahva houkutus palata normaaleihin toimintatapoihin 

kriisien laannuttua, mutta tutkijoilla ja alan toimijoilla on vastuu toimitusketjun riskinhallinnan 

vakiinnuttamisesta tärkeänä tutkimuksen alana. (Sodhi & Tang 2012, 3; Jüttner, Peck & 

Cristopher 2003, 209) Näiden tekijöiden takia toimitusketjun riskinhallinta on yrityksille 

tärkeää. Alati muuttuva globaali liikeympäristö kannustaa alan tutkimukseen, sillä yrityksille 

kriittisimmät riskitekijät muuttuvat usein yhdessä toimintaympäristön kanssa. 

Viime vuosikymmenien aikana palvelusektorista on tullut maailmantaloudessa yhä suurempi 

ajava voima (Kuvio 1). Palvelut eroavat monin tavoin perinteisistä käsinkosketeltavista 

tuotteista. Palvelusektori on tästä huolimatta jäänyt sekä käytännössä että akateemisessa 

kirjallisuudessa tuotannon ja jalostuksen varjoon. Palvelutoimitusketjujen riskinhallinnan 

tutkimus on myös ollut toistaiseksi vähäistä. Ellram, Tate & Billington (2004, 18) toteavat 

palvelujen jääneen tuotannon varjoon tutkimuksessa osittain siksi, että Yhdysvaltojen talous 

on rakentunut valmistus- ja maanviljelysektorien vetämänä ja palvelusektori on noussut 
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kuvaan vasta viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. He ovat lisäksi huomioineet 

palvelujen olevan haastavia visualisoida ja mitata verrattuna fyysisiin tuotteisiin. Nämä tekijät 

ovat yhdessä hidastaneet ja hankaloittaneet alan tutkimusta ja palvelujen johtamista. 

 

 

Kuvio 1. Palveluiden arvonlisäyksen osuus bruttokansantuotteesta (World Bank 2018) 

 

Sampson & Froehle (2006, 329-330) toteavat, että palveluiden näkeminen toissijaisena 

toimialana on erikoista, koska valtaosassa kehittyneistä maista palveluiden työllistysaste ja 

kontribuutio bruttokansantuotteeseen on suurempi kuin kaikilla muilla toimialoilla yhteensä. 

Kansan- ja maailmantalouden rakennemuutos on jatkuvasti nostamassa palveluiden osuutta 

bruttokansantuotteesta. Kuvio 1 kuvaa palveluiden arvonlisäyksien suhteellista osuutta 

bruttokansantuotteesta Suomessa, Yhdysvalloissa ja maailmalla. Palveluiden osuus BKT:n 

arvonlisäyksistä on vuosien 1997-2015 välillä noussut Suomessa 7,84 prosenttiyksikköä. 

Maailmalla vastaava nousu on keskiarvolta ollut 5,98 prosenttiyksikköä, kun taas valmiiksi 

palveluintensiivisissä Yhdysvalloissa nousu on ollut 4,25 prosenttiyksikköä. Palveluiden 

merkittävä rooli maailman- ja kansantalouden ajajana nostaa esille kysymyksen siitä, miksi 

palvelujen toimitusketjujen riskinhallinnan tutkimusta on niin vähän. 
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1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 

Tämän kappaleen tarkoitus on asettaa kirjallisuuskatsauksena toteutetulle tutkimuksellemme 

tavoite ja tätä palvelevat tutkimuskysymykset. Perusoletuksena on tärkeää, että 

kirjallisuuskatsaus on kysymysten ajama. Tutkimuskysymys ja katsauksen tavoite 

määrittelevät miten tutkimusaineisto tunnistetaan, kerätään ja esitetään. (Booth, 

Papaioannoi & Sutton 2012, 5-6) Kennett (2014, 12) mukaan perustavanlaatuinen osa 

onnistunutta tutkimusta on kyky laatia sopiva sarja kysymyksiä, joiden pohjalta projekti voi 

kasvaa. Tässä tutkimuksessa tutkimuksen tavoitteen valinta on vaikuttanut 

tutkimuskysymyksen ja alakysymyksen valintaan. Tutkimuksen tavoite pyritään saavuttamaan 

vastaamalla tutkimuskysymykseen. Tutkimuksen alakysymyksen on tarkoitus edistää 

tutkimuskysymyksen vastausten löytämistä. Tutkimuskysymyksille ei ole kuitenkaan 

välttämättä tarkoitus löytää yhtä absoluuttista ratkaisua, vaan sen tarkoitus on toimia 

työkaluna työn tavoitteeseen pyrittäessä. 

Palvelujen erityispiirteet tekevät palveluista monin tavoin fyysisistä tuotteista poikkeavia, 

mikä puolestaan paikoin johtaa palvelutoimitusketjujen ja niiden kohtaamien riskien 

poikkeamiseen tuotannon toimitusketjuista. Palveluyritykset uskovat voivansa hyötyä 

käyttämällä valmistusyrityksissä hyviksi havaittuja käytäntöjä prosesseissaan. Palveluiden 

luontaiset eroavuudet synnyttävät kuitenkin tarpeen erityisesti palvelutoimitusketjuille 

suunnatuille johtamisen työkaluille. (Ellram et al. 2004, 17) Tämän tutkimuksen tavoite onkin 

selvittää, vaikuttavatko palvelujen ominaispiirteet palvelutoimitusketjujen riskinhallinnan 

käytäntöihin. Tämän ohella tutkimus pyrkii tarjoamaan kuvan palvelutoimitusketjujen 

riskinhallinnan kirjallisuuden tilasta. Kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymys ja tämän 

alakysymys on esitetty alla.  

 

Tutkimuskysymys: 

”Miten palvelujen ominaispiirteet vaikuttavat palvelutoimitusketjujen riskinhallintaan?” 

 

 

 



4 
 

Alakysymys:  

”Miten kirjallisuus erottaa palvelutoimitusketjujen riskinhallinnan valmistuksen 

toimitusketjujen riskinhallinnasta?” 

 

1.2 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

Kuten aikaisemmissa kappaleissa on mainittu, tämä tutkimus tullaan suorittamaan 

kirjallisuuskatsauksen keinoin. Kirjallisuuskatsaus valikoitui tutkimuksen metodiksi sen vuoksi, 

että tutkimuksen tavoitteen ohella tutkimus pyrkii myös valottamaan alan kirjallisuuden tilaa. 

Kirjallisuuskatsaus antaa tähän sopivat työkalut. Booth et al. (2012, 7) ovat esittäneet useita 

kirjallisuuskatsauksen käyttötarkoituksia, joista he kehottavat tunnistamaan omalle 

katsaukselle kuvaavimmat tarkoitusperät. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on 

varsinaiseen tutkimustavoitteeseen pyrkimisen ohella  

• tunnistaa miten yksittäiset teokset lisäävät ymmärrystä tutkimuksen aihealueesta  

• arvioida minkälaisia suhteita yksittäisillä teoksilla on aineiston keskuudessa  

• asettaa tienviitta myöhemmälle tutkimukselle  

 

 

Kuvio 2. Kirjallisuuskatsauksen vaiheet 
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Edellä esitetty kuvio kuvaa varsinaisen kirjallisuuskatsauksen kulkua. Tässä tutkimuksessa 

suunniteltu kirjallisuuskatsauksen kulku mukailee Tranfield, Denyer & Smart (2003, 214) 

ehdottamaa rakennetta. Aineiston keruuta, joka kattaa vaiheen II kohdat tutkimusten 

tunnistaminen ja valitseminen käsitellään tarkemmin osassa 1.3. Aineiston keruun jälkeen 

siirrytään tutkimusten laadun arviointiin, jolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan aineiston 

keskeisten löydösten ja käytetyn metodologian arviointia. Varsinaista tieteellisyyden 

arviointia ei erikseen tarvita, sillä tieteellisyys pyritään varmistamaan jo aineistoa kerätessä. 

Datan keräämisellä tarkoitetaan prosessia, jossa tutkimuskysymyksiin vastaava relevantti 

tieto kerätään aineistosta läpikäymällä aineisto systemaattisesti. Tutkimuksen sisällön 

relevanssia arvioidaan lisäksi suhteessa tutkimuskysymyksiin. Datankeruuprosessin 

edistymisen monitoroimisella pyritään varmistamaan datankeruun systemaattisuus. Datan 

keruuta seuraa synteesi, jossa artikkelin tutkimuskysymyksiin suhteessa relevantit löydökset 

ja havainnot taulukoidaan ja aineiston sisäisiä yhtäläisyyksiä ja eroja eritellään. Lopuksi 

tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan kirjallisuuskatsauksen keskeisten havaintojen 

perusteella. 

 

1.3 Aineiston keruu 

Kirjallisuuskatsauksen tapauksessa relevantin aineiston löytäminen on kriittistä tutkimuksen 

tavoitteen saavuttamiseksi. Kuvion 3 pyramidimalli kuvaa tutkimuksessa käytettävän 

aineiston keruun metodologiaa. Kuviossa esitetty ylösalaisin käännetty pyramidi kuvastaa 

myös potentiaalisen aineiston määrän muutosta vaiheittain. Aineiston keruussa ja sen 

kuvaamisessa on pyritty mahdollisimman korkean systemaattisuuden tason saavuttamiseen, 

jotta kuvattu aineistonkeruu olisi mahdollista toistaa kenen tahansa toimesta. Tätä vaikeuttaa 

aineiston laadullinen ja osin subjektiivinen arviointi, joka on kuitenkin tutkimuksen kannalta 

välttämätöntä aineiston relevanssin varmistamiseksi. Palvelutoimitusketjujen riskinhallinta 

aiheena helpottaa tässä suhteessa systemaattisuuden tason säilytystä, koska aiheen 

tutkimuksen ollessa vähäistä subjektiivisen arvioinnin taso aineiston suodatuksessa vähenee 

määrällisesti. 
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Kuvio 3. Aineiston keruun kulku 

 

Aineiston keruu alkaa hakuehtojen ja käytettävien tietokantojen määrittelyllä. Käytettäviksi 

tietokannoiksi valikoituivat EBSCO, Emerald, ScienceDirect, Scopus, Springer, Taylor & Francis, 

Web of Science ja Google Scholar. Aineistoon tullaan sisällyttämään ainoastaan 

englanninkielisiä vertaisarvioituja artikkeleja alan tieteellisistä julkaisuista, joiden kokotekstit 

ovat saatavilla tietokannoissa. Aineistoon ei katsota soveltuvaksi kirjoja, näiden osia tai 

konferenssiasiakirjoja. Tällä rajauksella pyritään varmistamaan, että kirjallisuuskatsauksen 

aineisto koostuu mahdollisimman uudesta, kaikkien saatavilla olevasta tutkimuksesta 

raakaformaatissa. Kaikissa tietokannoissa on käytetty hakulausekkeita ”service supply chain” 

AND ”risk” ja ”service supply chain” AND ”risk management”. 

Hakuehtojen määrittelyn jälkeen siirrytään kuvion 3 osoittamaan vaiheeseen ”tietokannat”, 

jossa jokaisen tietokannan tuloksista arvioidaan kolmekymmentä kunkin tietokannan mukaan 

relevanteinta artikkelia niiden otsikoiden ja avainsanojen perusteella. Arvioinnin läpäisyn 

kriteerinä artikkelin otsikon tai avainsanojen tulee selkeästi osoittaa aihekuuluvuus 

palvelutoimitusketjun riskinhallintaan. Riskin, palveluiden ja toimitusketjujen on kaikkien 

kolmen esiinnyttävä tunnistettavassa muodossa artikkelin otsikossa ja/tai avainsanoissa. 

Artikkelit jotka läpäisevät nämä kriteerit sisällytetään alustavaan aineistoon, joka puolestaan 

arvioidaan tarkemmin artikkelien tiivistelmien perusteella (ks. kuvio 3 ”1. Arviointi ja 
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suodatus”). Alustavan aineiston arvioinnilla pyritään varmistamaan artikkelien käsittelemän 

aiheen sopivuus tutkimukseen kiinnittämällä erityishuomiota sanojen ”service supply chain 

risk management” tai näiden johdannaisten ja synonyymien esiintyvyyteen. Suodatuksen 

läpäisevät artikkelit sisällytetään aineistoon ja mahdollisesti suodattamattomat karsitaan 

pois. 

Seuraavaksi siirrytään aineistoon keruun vaiheeseen ”lähdeluettelot ja viittaukset”, jossa 

aineistoon valittujen artikkelien lähdeluetteloissa esitettyjen artikkelin otsikot arvioidaan 

samoin kriteerein kuin tietokannat-vaiheessa. Tämän lisäksi tutustutaan aineistoon valittujen 

artikkelien viittausdataan lähdetietokannoissa. Suurimmassa osassa tietokantoja pystytään 

viittaustietojen perusteella erittelemään artikkelit, jotka ovat viitanneet aineistoon valittuun 

artikkeliin. Nämä artikkelit arvioidaan jälleen tietokannat-vaiheessa esitetyin 

sisällytyskriteerein. Tässä vaiheessa arvioinnin läpäisseet artikkelit sisällytetään aineistoon. 

Lopuksi (ks. kuvio 3 ”2. Arviointi ja suodatus”) edellisessä vaiheessa aineistoon sisällytetyt 

artikkelit arvioidaan niiden tiivistelmien perusteella samoin perustein kuin vaiheessa 1. 

Arviointi ja suodatus. Toisen suodatuskierroksen läpäisseet artikkelit lisätään lopulliseen 

aineistoon, joka koostuu nyt 1. ja 2. arviointi- ja suodatussyklin läpäisseistä artikkeleista. 

Aineiston keruun aikana kerätään samalla lopulliseen aineistoon valittujen artikkelien välisiä 

viitetietoja. 

 

1.4 Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoreettiseksi pohjaksi työssä esitetään palvelujen, toimitusketjujen ja 

toimitusketjujen riskinhallinnan teoriaa ja kirjallisuutta. Toimitusketjujen riskinhallinnan 

kirjallisuuden tarkastelussa keskitytään yleisen näkökulman luomiseen, sillä erityisesti 

palveluihin suuntautuneen toimitusketjujen riskinhallinnan kirjallisuus on vähäistä ja siihen 

perehdytään erikseen varsinaisessa kirjallisuuskatsauksessa. Toimitusketjujen riskinhallintaan 

perehdyttäessä keskitytään kirjallisuuden tarjoamaan teoriaan riskiluokittelusta, 

riskinhallintaprosessista ja erilaisista riskinhallintastrategioista. Palveluita tarkasteltaessa 

keskitytään tunnistamaan kirjallisuudesta palveluiden erityispiirteitä. Palvelujen erityispiirteet 

ja poikkeavuus perinteisistä fyysisistä tuotteista ovat peruste palvelutoimitusketjujen 

riskinhallinnan kirjallisuudelle omana tutkimushaaranaan. Lisäksi tutkimuksen teoriaosassa 
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käsitellään lyhyesti erikseen palvelutoimitusketjuja ja sen eroavuutta perinteisistä 

valmistuksellisista toimitusketjuista. Kuviossa 4 tutkimuksen teoreettinen viitekehys on 

karkeasti jaoteltu toimitusketjuihin, palveluihin ja riskinhallintaan. Näiden tutkimuksessa 

limittäisten osa-alueiden tunteminen luo vahvan teoreettisen pohjan palvelutoimitusketjujen 

riskinhallinnan kirjallisuuskatsaukselle. 

 

Kuvio 4. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus on strukturoitu seuraavasti: 

Kappale 1 on tässä vaiheessa esitellyt tutkimuksen aiheen, metodologian ja raapaissut 

tutkimuksen teoreettista taustaa. Kappaleiden 2 ja 3 tavoite on perehdyttää lukija 

teoreettiseen viitekehykseen ja mahdollistaa varsinaisen kirjallisuuskatsauksen sisällön 

(Kappale 4) ymmärtäminen. Kappale 2 jakautuu palvelutoimitusketjujen teoriaan ja 

kirjallisuuden määritelmiin siitä, miten palvelut ja perinteiset tuotteet eroavat toisistaan. 

Kappale 3 puolestaan esittelee toimitusketjun riskinhallinnan ja riskiluokittelun teoriaa sekä 

kirjallisuutta yleisellä tasolla. Se on jaoteltu kahteen alakappaleeseen: riskien luokitteluun ja 

riskinhallintaan. Kappale 4 sisältää varsinaisen kirjallisuuskatsauksen, jossa aineisto 

analysoidaan. Katsauksen yhteenveto ja tästä vedettävät johtopäätökset esitellään 

kappaleessa 5. 
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2. Palvelut 

 

Tuotannon, ostotoiminnan ja toimitusketjun johtamisen kirjallisuus käsittelee usein palveluita 

omana kappaleenaan kokonaisvaltaisen integroimisen sijaan. Erityisesti tuotannon, 

toimitusketjujen ja markkinoinnin kirjallisuutta onkin kritisoitu niiden valmistuskeskeisestä 

näkökulmasta. Myös toimitusketjun johtamisen määritelmillä on ollut tapana keskittyä 

tuotteiden fyysiseen liikkumiseen. Palvelujen yleisenä teemana on ihmisen tekemän työn 

suuri osuus palvelun lopullisesta arvosta (Ellram et al. 2004, 17) Tämän kappaleen 

tarkoituksena onkin tarkastella ihmisen tekemän työn vaikutusta palveluihin ja siitä syntyviä 

palvelujen erityispiirteitä sekä palvelutoimitusketjuja yleisesti. 

 

2.1 Palvelujen erityispiirteet 

Yksi palveluiden johtamisen tutkijoiden kohtaamista suurimmista haasteista on ollut se, että 

ei ole olemassa säännöllisesti käytettyä yhtenäistä rakennetta, joka määrittelisi mitä palvelut 

ovat ja mitä ne eivät ole (Vargo & Lusch 2004a, 324). 1980-luvulta asti valtaosa alan tutkijoista 

on kuitenkin ollut yhtä mieltä siitä, että palveluita yhdistävät niin kutsutut IHIP-attribuutit 

(Moeller 2010, 359). Lyhenne koostuu englannin kielen sanoista intangibility, heterogeneity, 

perishability, inseparability of production and consumption. Vapaasti suomennettuna 

palveluiden erityispiirteitä ovat aineettomuus, heterogeenisyys, katoavuus sekä 

vuorovaikutuksellisuus. (Zeithaml, Parasuraman & Berry 1985, 33; Nijssen, Hillebrand, 

Vermeulen & Kemp 2006, 242-244) Lisäksi palveluihin on osan tutkijoista toimesta liitetty 

muitakin erityispiirteitä, kuten esimerkiksi asiakkaisiin pohjautuvat suhteet ja asiakaskontakti 

(Pride & Ferrell 2003, 383). 

 Yleisestä hyväksynnästä huolimatta tuotteiden ja palvelujen erottaminen IHIP-attribuuteilla 

on saanut osakseen myös kritiikkiä. Lovelock & Gummesson (2004, 32) mukaan ei ole 

riittävästi tutkimusta osoittamaan, että tuotteet ja palvelut selkeästi eroavat toisistaan IHIP-

attribuuttien valossa. Väittämä saattaa olla tosi tiettyjen palvelujen kohdalla, mutta koska 

palvelut myös eroavat toisistaan suuresti ei tätä väittämää voida yleistää kaikkiin palveluihin. 

Vargo et al. (2004a, 325-326) toteavat palveluiden määrittelyn IHIP-mallilla olevan palveluiden 
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määrittelyä sillä, mitä fyysiset tuotteet eivät ole sen sijaan, että määriteltäisiin mitä palvelut 

itse ovat. 

 Palveluille onkin pyritty antamaan myös määritelmiä, jotka mukailevat IHIP-määritelmiä, 

mutta eivät täysin noudata niitä. Esimerkiksi Grönroosin (2000, 46) mukaan palvelu on 

prosessi, joka koostuu sarjoista enemmän tai vähemmän aineettomia toimintoja jotka 

yleensä, mutta ei aina tapahtuvat asiakkaan ja asiakaspalvelijan, palveluntarjoajan resurssien, 

järjestelmien tai hyödykkeiden vuorovaikutuksessa. IHIP-mallin kohtaamaan kritiikkiin on 

pyritty vastaamaan alan kirjallisuudessa. Muun muassa Moellerin (2010, 361) kehittämä FTU-

viitekehys pyrkii osoittamaan, että IHIP-tunnusmerkit ovat yhä valideja ja hyödyllisiä kun ne 

yhdistetään yksittäisiin palvelujen näkökulmiin kuten resursseihin, arvonluontiin tai käyttöön 

palvelukokonaisuuden sijaan.  

 

2.1.1 Aineettomuus 

IHIP-ominaisuuksista aineettomuus on kirjallisuudessa useimmin viitattu kriittinen 

tunnusmerkki, jolla palvelut erotetaan perinteisistä tuotteista. Muiden IHIP-tekijöiden 

katsotaan usein olevan aineettomuuden johdannaisia (Lovelock et al. 2004, 25). On jopa 

sanottu, että aineettomuus on avaintekijänä, kun pyritään luokittelemaan hyödyke tuotteeksi 

tai palveluksi (Bebko 2000, 9). Palveluiden ollessa suorituksia esineiden sijaan niitä ei voida 

nähdä, tuntea, maistaa tai koskea samaan tapaan kuin tuotteita. Toisin kuin fyysisiä tuotteita, 

palveluita ei voida aineettomuuden vuoksi myöskään esimerkiksi varastoida, patentoida tai 

laittaa näytille (Zeithaml et al. 1985, 33-35).  

Aineettomien palveluiden ja aineellisten tuotteiden vastakkainasettelu estää kuitenkin 

palvelujen täyden merkityksen ymmärtämisen, koska palveluilla on aineettomien 

ominaisuuksien lisäksi myös aineellisia ulottuvuuksia (Vargo et al. 2004a, 326). Esimerkiksi 

hotellissa yöpyessä itse rakennus on konkreettinen ja aineellinen osa palvelukokonaisuutta, 

mutta asiakaspalvelu ja hotellin käyttöoikeus puolestaan ovat aineettomia. Lovelock et al. 

(2004, 27) toteavat myös, että monissa tapauksissa palvelut sisältävät myös aineellisia 

toimintoja joita niiden käyttäjät pystyvät aistimaan. Esimerkiksi hiustenleikkuun ja 

autonkorjauksen tapauksissa kuluttajat ostavat palvelun saavuttaakseen aineellisia muutoksia 

itsessään tai omistamassaan tuotteessa. Palveluiden aineettoman luonteen vuoksi 
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aineettoman pääoman merkitys kuitenkin korostuu erityisesti palveluyrityksissä (Kianto, 

Hurmelinna-Laukkanen & Ritala 2010, 316). Palveluyritysten ja palvelutoimitusketjujen 

panoksia ja tuotoksia voidaankin pitää tuotantosektoria aineettomampina. (Vilko & Ritala 

2014, 116). 

 

2.1.2 Heterogeenisyys 

Heterogeenisyyttä esiintyy palveluissa kahdesta syystä. Ensinnäkin palvelut ovat monissa 

tapauksissa asiakkaan tarpeiden mukaan tarkoituksenmukaisesti räätälöityjä. Toinen syy on 

se, että ihmisen osallisuus palvelun tuotannossa ja vastaanotossa synnyttää luonnollista 

vaihtelua palveluprosessissa. Palvelun tuotos saattaa näiden tekijöiden johdosta vaihdella 

palveluntarjoajien, asiakkaiden ja ajankohdan välillä. Lisäksi asiakkaiden arviot täysin samasta 

palvelusta saattavat vaihdella, mikä tekee heterogeenisyyden tarkastelusta käsitteenä entistä 

monimutkaisempaa ja mielenkiintoisempaa. (Nie & Kellogg 1999, 341) Palveluntuotannon 

heterogeenisyys nousee ongelmaksi erityisesti työvoimaintensiivisten palveluiden 

tapauksessa. Useiden työntekijöiden ollessa yhteydessä yksittäiseen asiakkaaseen 

vaihtelevuus interaktioissa ja käyttäytymisessä saattaa synnyttää ongelmia. (Zeithaml 1985, 

34) Vilko et al. (2014, 116) mukaan sekä palvelutoimitusketjun yksittäiset toimijat että 

toimitusketjun prosessit poikkeavat toisistaan useammin kuin tuotannollisissa 

toimitusketjuissa palveluiden heterogeenisten ominaisuuksien johdosta. 

Lovelock et al. (2004, 28) ovat kritisoineet heterogeenisyyden tunnusmerkin käyttöä 

palveluita määriteltäessä. Laitteiden ja automatisaation lisääntyessä ja ihmisen tuoman 

vaihtelevuuden täten vähentyessä palveluiden tuotannossa heterogeenisyyden 

tunnuksenomaisuus palveluissa tulee vähenemään kiihtyvällä tahdilla. Tätä näkökulmaa 

puoltavat Vargo et al. (2004a, 328) näkemykset, joiden mukaan palvelut eivät ole luontaisesti 

vaihtelevia, vaan ihmisen osallisuus tuo mukanaan heterogeenisyyden. Tämän logiikan 

mukaan poistamalla yhtälöstä ihminen saavutetaan standarditasoisia palveluita. Toisaalta 

voidaan myös argumentoida, että ihmisen osallisuus palvelun tuotannossa on palveluille 

tunnuksenomaista (Ellram et al. 2004, 17). 
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2.1.3 Katoavuus 

Katoavuus viittaa palveluntarjoajan kapasiteetin aikaherkkyyteen palvelun tuotannossa. 

Palveluiden katoavainen luonne johtaakin usein kapasiteettiongelmiin ja epävarmuuteen. 

Palvelu kestää ainoastaan sen tuotannon ajan eikä sitä voi varastoida fyysisen tuotteen tapaan 

(Edvardsson, Gustafsson & Roos 2005, 117). Varastolla tarkoitetaan kuilua kysynnän ja 

tuotannon välillä. Kun kysyntä ylittää palveluntarjoajan kapasiteetin, voidaan 

palveluntarjoajan näkökulmasta puhua varastosta. Palveluiden tapauksessa käyttämätön 

kapasiteetti menetetään pysyvästi, sillä myymättömiä lentolippuja tai tyhjiä hotellihuoneita ei 

voida myydä seuraavana päivänä. Palveluiden katoavuus johtaa kysyntäjohtamisen, 

kapasiteetin hyödyntämisen, tuotannon suunnittelun ja työvoiman aikatauluttamisen 

monimutkaisuuteen. (Nie et al. 1999, 341; Sampson et al. 2006, 335)  

Vargo et al. (2004a, 331) näkevät myös palvelujen olevan varastoitavissa. He kritisoivat 

katoavuuden käyttöä palvelujen tunnusmerkkinä, sillä heidän mukaansa palvelut 

varastoituvat tiedon välityksellä. Monet palvelut voidaan nykyään varata etukäteen, jolloin 

palveluntarjoajille keräytyy varastoa. Luentoon valmistautuva opettaja varastoi 

koulutuspalveluja ja opiskelija varastoi saamansa koulutuksen loppuelämäkseen. Lovelock et 

al. (2004, 29-30) kritisoivat myös katoavuuden tunnusmerkkiä argumentoimalla, että 

katoavuutta havaitaan myös tuotannon puolella, sillä leipä homehtuu ja autot ruostuvat. 

 

2.1.4 Vuorovaikutuksellisuus 

Vuorovaikutuksellisuudella tarkoitetaan tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuutta. Fyysiset 

tuotteet valmistetaan, myydään ja lopulta kulutetaan, mutta palvelut ensiksi myydään ja 

sitten sekä valmistetaan että kulutetaan samanaikaisesti. Vuorovaikutuksellisuuden sijaan 

käytetään myös termiä tuotannon ja kulutuksen erottamattomuus. (Zeithaml et al. 1985, 33-

34) Vuorovaikutuksellisuus tarkoittaa lisäksi asiakkaan osallistumista palveluun, mikä 

mahdollistaa asiakkaalle tuotantoprosessin arvioimisen ja siihen vaikuttamisen. Tämän 

määritelmän mukaan ei ole olemassa selkeää rajaa, jossa tuotantovaihe loppuu ja kulutus 

alkaa. (Nie et al. 1999, 341) Tämä johtaa siihen, että tuotantoa ja kulutusta ei voi erottaa 
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toisistaan. Palvelutoimitusketjun näkökulmasta on mielenkiintoista pohtia, miten asiakkaan 

osallistuminen tuotantoprosessiin vaikuttaa toimitusketjun arvonluontiin. 

Lovelock et al. (2004, 28-29) ovat kritisoineet vuorovaikutuksellisuuden yleistämistä 

palveluiden tunnusmerkkinä, koska monien palveluiden tapauksessa tuotanto ja kulutus ovat 

erotettavissa toisistaan ja asiakkaan läsnäolo tuotantoprosessissa ei ole välttämätöntä. 

Esimerkiksi vietäessä auto korjaukseen tuotanto tapahtuu asiakkaan läsnäolosta huolimatta 

ja kulutus tapahtuu korjattua autoa käytettäessä. Vastaavasti lähetettäessä kirjettä tuotanto 

tapahtuu kirjeen kuljetuksessa ja kulutus kirjeen saapuessa. Vargo et al. (2004a, 329-330) 

kritisoivat myös vuorovaikutuksen roolia palveluiden tunnusmerkkinä viittaamalla 

palvelulogiikkaan (Vargo et al. 2004b, 7), jonka mukaan fyysisen tuotteen arvo välittyy 

asiakkaalle palveluna kulutuksen yhteydessä. 

 

2.2 Palvelutoimitusketjut 

Yksi suurimmista paradigman muutoksista modernin liiketoiminnan johtamisessa on 

näkökulman vaihtuminen yksittäisistä yrityksistä toimitusketjuihin. Kilpailuasetelma on myös 

muuttunut verkostojen ja toimitusketjujen väliseksi kilpailuksi. (Lambert & Cooper 2000, 65) 

Yksi suurimmista palvelutoimitusketjuja kuvaavista tekijöistä on niiden kaksisuuntaisuus. 

Perinteisessä toimitusketjuajattelussa tuotannon katsotaan virtaavan toimittajista 

asiakkaisiin, mutta palvelutoimitusketjujen tapauksessa tuotanto virtaa molempiin suuntiin, 

sillä asiakkaan katsotaan toimivan palveluntuotannossa sekä toimittajana että kuluttajana. 

(Sampson 2000, 348-351) Toimitusketjun tuottama tuote voi olla käsinkosketeltava fyysinen 

tuote tai palvelu. Palvelutoimitusketjuja tarkasteltaessa voidaan erottaa toisistaan pelkkiin 

palveluihin keskittyvät toimitusketjut (Service Only Supply Chain) ja sekä tuotteisiin että 

palveluihin keskittyvät toimitusketjut (Product Service Supply Chain). Pelkkiin palveluihin 

keskittyvillä toimitusketjuilla tarkoitetaan toimitusketjujärjestelmiä, joissa fyysisillä tuotteilla 

ei ole mitään roolia. Hyviä esimerkkejä pelkkiin palveluihin perustuvista toimitusketjuista ovat 

teleoperaattorit, rahoituspalvelut ja terveydenhuolto. (Wang, Wallace & Choi 2015, 685-686)  

Kirjallisuudessa tarjotaan useita kuvauksia pelkkiin palveluihin keskittyvistä toimitusketjuista. 

Baltacioglu, Ada, Kaplan, And & Kaplan (2007, 112) toteavat palvelutoimitusketjun olevan 

toimittajien, palveluntarjoajien, kuluttajien ja muiden tukevien tahojen verkosto, joka 
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toteuttaa resurssitransaktioita joita tarvitaan palvelujen tuotantoon, resurssien 

muuttamiseen ydin- ja tukipalveluiksi ja palvelujen toimittamiseen loppuasiakkaalle. Sampson 

(2000, 355) puolestaan toteaa palvelutoimitusketjun olevan asiakkaasta, palveluntarjoajasta 

ja palveluntuottajasta koostuva kaksisuuntainen järjestelmä. 

Tuotteisiin ja palveluihin keskittyvät toimitusketjut tuottavat sekä fyysisiä tuotteita että 

palveluita. Esimerkkejä vastaavista toimitusketjuista voidaan löytää muun muassa ravintola-

alalta, jossa fyysinen tuote ja palvelu muodostavat kokonaisuuden. Tässä kontekstissa Ellram 

et al. (2004, 17) ovat todenneet palvelutoimitusketjun johtamisen olevan informaation, 

prosessien, kapasiteetin, palvelusuoritteiden, varojen ja kaksisuuntaisen fyysisten tuotteiden 

virran johtamista ensimmäiseltä toimittajalta loppuasiakkaalle. Tähän kuuluu myös tuotteiden 

palautusten ja hävittämisen toteuttaminen. 

 

3. Toimitusketjun riskinhallinta 

 

Riskillä tarkoitetaan uhkaa siitä, että jotain tapahtuu joka keskeyttää normaalin toiminnan tai 

pysäyttää tapahtumien suunnitellun kulun (Waters 2007, 1). Riski käsitteenä sisältää 

yhdisteen eri määriä riskin realisoitumisen todennäköisyyttä ja realisoitumisen seurauksia 

(Mitchell 1995, 116). Toimitusketjut ovat nykypäivänä entistä haavoittuvaisempia 

globalisaation ja lyhyiden tuote-elinkaarien vuoksi. Luonnonkatastrofit, vahingot ja 

rahoitusmarkkinoiden riskisyys ovat aiheuttaneet häiriöitä ja suuria tappioita 

toimitusketjuissa. Toimitusketjunhallinnan haaste onkin ylläpitää toimintaa kannattavasti 

toimitusketjun kohdatessa riskejä. (Tang, Matsukawa & Nakashima 2012, 1) Riskitietoisuutta, 

riskijohtamista, jatkuvuussuunnittelua ja häiriönhallintaa on käsitelty runsaasti 

kirjallisuudessa, mutta pääasiallisesti yksittäisen yrityksen näkökulmasta. Yksittäisen yrityksen 

näkökulmasta kerätyn tiedon käyttöä tulee rajoittaa toimitusketjun kontekstissa, sillä se ei 

vastaa toimitusketjun orientaatiota. (Jüttner 2005, 121) 

 Toimitusketjujen riskinhallinta on kehittynyt erilliseksi tutkimuksen haaraksi 

liiketoimintaympäristön muutoksen ja pidentyneiden toimitusketjujen seurauksena. 



15 
 

Toimitusketjun riskinhallinta tai riskien johtaminen eli supply chain risk management (SCRM) 

on nykyään laajalti tutkittu mutta jatkuvasti pinnalla oleva aihepiiri. Määriteltäessä 

toimitusketjun riskinhallintaa on tärkeää erottaa toisistaan neljä peruskäsitettä: 

toimitusketjun riskilähteet, riskien seuraamukset, riskiajurit ja riskinhallintakeinot (Jüttner et 

al. 2003, 199). Tässä työssä keskitytään pääasiassa riskityyppien luokitteluun sekä niitä 

vastaaviin riskinhallintakeinoihin ja -strategioihin. 

Toimitusketjun riskinhallinta on vuosia jatkuneen tutkimuksen saatossa saanut useita 

määritelmiä. Jüttner et al. (2003, 201) määrittelevät toimitusketjun riskinhallinnan olevan 

toimitusketjun jäsenten yhteistoiminnallinen pyrkimys tunnistaa ja johtaa riskejä 

toimitusketjun haavoittuvaisuuden vähentämiseksi. Tang (2006, 453) puolestaan määrittelee 

toimitusketjun riskinhallinnan olevan riskien johtamista yhteistyössä ketjun muiden 

osapuolten kanssa kannattavuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi. Thun ja Hoenig (2011, 

243) erottavat toimitusketjun riskinhallinnan perinteisestä riskinhallinnasta sen yritysten 

välisestä suuntautumisesta ja siitä, että riskien tunnistusta ja hallintaa keskitetään koko 

toimitusketjuun yksittäisen yrityksen sijaan. Kaikkia kolmea määritelmää yhdistää 

toimitusketjun jäsenten yhteinen sitoutuminen riskienhallintaan mikä selittyy sillä, että 

ongelmat toimitusketjun yhdessä toimijassa ovat yhä useammin aiheuttaneet tuhoa muille 

toimijoille, joka on johtanut suuriin taloudellisiin ja ei-taloudellisiin vaurioihin (Sodhi & Tang 

2012, 3). 

 

3.1 Riskien luokittelu 

Alan kirjallisuus on esittänyt lukuisia erilaisia tulkintoja riskien luokittelusta. Esimerkiksi Ho, 

Zheng, Yildiz & Talluri (2015, 5037) erittelivät vuosiin 2003-2013 rajatussa 

kirjallisuuskatsauksessaan kaksikymmentä alan kirjailijoiden esittämää erillistä tulkintaa 

riskityypeistä. Riskiluokittelussa käytettyjen näkökulmien vaihdellessa runsaasti, yhdistää 

valtaosaa tulkinnoista silti yleensä jokin yhteinen tekijä, kuten sisäiset ja ulkoiset riskit, mikro- 

ja makroekonomiset riskit tai kysyntä- ja tarjontariskit.  
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Kuvio 5. Toimitusketjujen riskilähteet Jüttner et al. (2003, 202) mukaillen. 

 

Tässä tutkimuksessa esitettäväksi riskien luokittelukeinoksi valikoitui Christopher & Peck 

(2004, 4-5) tunnetummin esittämä, mutta Mason-Jones & Towill (1998, 17) kehittämä 

luokittelumalli sen tarjoaman yleisen näkökulman ja palvelutoimitusketjujen riskinhallintaan 

soveltuvuuden vuoksi. Jüttner et al. (2003) kirjallisuuskatsauksen pohjalta laadittu 

riskilähteiden erittely (Kuvio 5) sopii hyvin kuvaamaan tutkimuksessa esiteltäväksi valittua 

riskiluokittelumenetelmää. Prosessi- ja kontrolliriski kuuluvat organisaatioriskilähteisiin, 

kysyntä- ja tarjontariski puolestaan verkostoriskinlähteisiin ja toimitusketjun ulkoiset riskit 

taas ympäristöriskin lähteisiin. Tässä mallissa lähtökohtana on ollut yksinkertaisuus mikä 

näkyy riskien kolmiluokkaisessa kategorisoinnissa.  

 Yrityksen sisäiset riskit 

o Prosessi 

o Kontrolli 

 Yrityksen ulkoiset mutta toimitusketjun sisäiset riskit 

o Kysyntä 

o Tarjonta 

 Toimitusketjun ulkoiset riskit 

o Ympäristö 
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Kuvio 6. Riskikategorioiden keskinäiset suhteet Mason-Jones et al. (1998, 17) mukaillen. 

 

3.1.1 Yrityksen sisäiset riskit 

Prosessi- ja kontrolliriskit kuuluvat yrityksen sisäisiin riskeihin. Prosessit ovat yrityksen sisäistä 

arvonluontia ja johtamistoimintaa. Yleensä prosessit ovat suoraan riippuvaisia sisäisistä 

tuotannontekijöistä, toimivasta infrastruktuurista ja tukitoiminnoista kuten kuljetuksesta ja 

kommunikaatiosta. Prosessiriskillä tarkoitetaan häiriöitä näissä tekijöissä. Kontrollit 

puolestaan ovat oletuksia, sääntöjä, järjestelmiä ja toimintatapoja jotka määräävät miten 

yritykset kontrolloivat prosessejaan. Toimitusketjun kontekstissa kontrollit voivat olla 

esimerkiksi tilaus- ja tuotantoeräkokoja tai varastojen varmuusmarginaaleja. Kontrolliriskit 

ovat täten kontrollien väärinkäytöstä tai käyttämättä jättämisestä syntyviä riskejä. 

(Christopher et al. 2004, 5) 

 

3.1.2 Toimitusketjun sisäiset riskit 

Kysyntä- ja tarjontariskit ovat yritykselle ulkoisia mutta toimitusketjulle sisäisiä riskitekijöitä. 

Ideaalissa tilanteessa yrityksen tulisi olla tietoinen hyödyke- ja informaatiovirtaa kohtaavista 

mahdollisista ja tapahtuvista häiriöistä jokaisen arvoketjun toimijan kohdalla. Tämä ei 

normaalisti ole käytännössä mahdollista, mutta yritysten tulisi silti pyrkiä perehdyttämään 
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itsensä riskitekijöihin joiden tiedetään mahdollisesti vaikuttavan toimitusketjun muihin 

toimijoihin. Monitoroimalla toimitusketjua mahdollisesti kohtaavia riskejä pystytään 

lisäämään tapahtumiin varautumisen todennäköisyyttä. Yrityksen ja toimitusketjujen sisäisten 

riskien uskotaan realisoituvan todennäköisemmin kuin toimitusketjun ulkopuolisten riskien, 

koska esimerkiksi sodan syttymisen todennäköisyys verrattuna kysynnän vaihtelun 

todennäköisyyteen on pieni. (Thun & Hoenig 2011, 244) 

Kysyntäriski liittyy potentiaalisiin ja todellisiin häiriöihin hyödyke-, informaatio- ja 

rahavirroissa yrityksen ja markkinoiden välillä. Se liittyy myös yrityksen alapuolella ja 

läheisyydessä toimitusketjussa toimivien yritysten prosessi-, kontrolli-, tuotannontekijä ja 

infrastruktuuririippuvuuksiin. Tarjontariskillä tarkoitetaan merkittävän epäonnistumisen 

tapahtumista saapuvan tuotteen tai palvelun kohdalla (Zsidisin, Panelli & Upton 2000, 187). 

Tarjontariski on myös kysyntäriskin vastakohta, mikä tarkoittaa samojen häiriöiden 

tapahtumista yrityksen yläpuolella toimitusketjussa toimivissa yrityksissä. (Christopher et al. 

2004, 5-6) 

 

3.1.3 Toimitusketjun ulkoiset riskit 

Toimitusketjun ulkoisilla riskeillä tarkoitetaan niitä häiriöitä, joiden syntymiseen 

toimitusketjun arvo- ja hyödykevirta ja sen toimijat eivät vaikuta. Jüttner et al. (2003, 201) 

mukaan ympäristöriskin lähteitä ovat kaikki epävarmuudet, joita toimitusketjun ja 

toimintaympäristön välinen interaktio voi synnyttää. Ympäristöriski voi suoraan kohdistua itse 

yrityksen lisäksi toimitusketjun toiseen toimijaan tai markkinoihin itseensä. Ympäristöriski 

saattaa syntyä esimerkiksi poliittisen, taloudellisen, teknologisen tai luonnollisen tapahtuman 

seurauksena. Osa tapahtumista ja niiden ajankohdista voi olla ennustettavissa, mutta osa taas 

ei. Tutkimus on kuitenkin viitannut siihen, että monien ennustettavien riskien tapauksissa 

organisaatiot olivat epäonnistuneet riskin realisoitumiseen varautumisessa mahdollisuuksista 

huolimatta. (Christopher et al. 2004, 5-6) 
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3.2 Riskinhallinta 

Toimitusketjun riskinhallinnan perusolemus on proaktiivisen lähestymistavan ottamista 

riskien hallintaan toimitusketjussa ennen niiden tapahtumista (Zsidisin & Ritchie 2009, 5). 

Jüttner et al. (2003, 201) mukaan toimitusketjun riskinhallinta koostuu neljästä 

peruskäsitteestä: riskilähteet, toimitusketjun riskien vaikutus, toimitusketju kontekstina ja 

toimitusketjun riskinhallintastrategiat. (Kuvio 7)  

 

Kuvio 7. Toimitusketjun riskinhallinnan neljä peruskäsitettä (Jüttner et al. 2003, 201) 

 

Riskilähteillä (1) tarkoitetaan kappaleessa 3.1 luokiteltuja riskitekijöitä, johon toimitusketju 

toimintaympäristönä (3) ja toimitusketjun riskinhallintastrategiat (4) vaikuttavat. Näiden 

kolmen tekijän lopputulemana on toimitusketjun riskien vaikutus, joka ottaa muotonsa 

tekijöiden 1, 3 ja 4 vuorovaikutuksen seurauksena. Toimitusketjulla kontekstina tarkoitetaan 

sitä, että yrityksen sisäisen riskinhallinnan sijaan keskitytään suhteiden, informaation ja 

materiaalien virtaan toimitusketjussa toimivien yritysten välillä (LaLonde 1997, 7). Tässä 

kappaleessa tulemme keskittymään toimitusketjun riskinhallintastrategioiden (4) 

tarkasteluun. Millerin (1992, 320) mukaan toimintaympäristön epävarmuuksiin ja riskeihin 

voidaan vastata strategisin ja rahoituksellisin keinoin. 
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3.2.1 Riskinhallintaprosessi 

Tummala, Nkasu & Chuah (1994) ovat kehittäneet viitekehyksen riskinhallintaprosessille. 

Tummala & Schoenherr (2011, 477) ovat jatkaneet tätä työtä ja soveltaneet mallin 

palvelemaan toimitusketjua toimintaympäristönä. Tämä kolmivaiheinen prosessimalli (Kuvio 

8) koostuu riskien tunnistamisesta, mittaamisesta, arvioinnista, evaluaatiosta, riski- ja 

epävarmuussuunnittelusta sekä riskien kontrolloinnista ja monitoroinnista.  

 

 

Kuvio 8. Toimitusketjujen riskinhallintaprosessi Tummala et al. 2011, 477 mukaillen 

 

Yllä esitetty malli on toimitusketjun riskinhallinnan työkalu, jolla voidaan tarjota hyödyllistä 

strategista informaatiota tilannekohtaisista riskeistä johdon päätöksenteon tueksi. Mallin 

tarkoitus ei ole pelkästään mahdollistaa toimitusketjun riskinhallintaprosessin etenemisen 

seuranta, vaan myös tarjota erilaisia toimintavaihtoehtoja. Lopulta mallin tavoite on tukea 

tilannekohtaisesti oikeiden päätöksen valintaa. (Tummala et al. 2011, 481) 

 

3.2.2 Riskinhallintastrategiat 

Yksittäisen organisaation näkökulmasta on eroteltu viisi yleistä strategiaa, joilla yritykset 

pyrkivät hallitsemaan niitä kohtaavia riskejä ja toimintaympäristössä esiintyvää 

epävarmuutta. Näistä neljää voidaan soveltaa toimitusketjun kontekstissa: välttäminen, 

kontrolli, yhteistyö ja joustavuus. Strategisten keinojen lisäksi riskinhallintaa voidaan 

toimitusketjussa suorittaa rahoituksellisin keinoin esimerkiksi futuuri- ja termiinisopimusten 
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avulla. (Miller 1992, 321; Jüttner et al. 2003, 206) Taulukossa 1 on esitetty esimerkkejä edellä 

mainittujen riskinhallintastrategioiden työkaluista.  

 

Taulukko 1. Toimitusketjujen riskinhallintastrategiat Miller (1992) mukaillen. 

 

 

Epävarmuuden välttämistä tapahtuu, kun tiettyihin tuotteisiin tai markkinoihin liittyvää riskiä 

ei voida hyväksyä. Esimerkiksi markkinan tapauksessa markkinoilla toimiva yritys voi vetäytyä 

markkinoilta. Markkinoille aikova toimija puolestaan voi lykätä markkinoille tuloa tai 

peruuttaa suunnitelmansa. (Miller 1992, 322-323) Samoilla tavoin yritykset ja toimitusketjut 

voivat välttää riskisiä toimittaja- ja asiakassuhteita eli kysyntä- ja tarjontariskiä, joita kappale 

3.1 on käsitellyt tarkemmin. 

Yritykset ja toimitusketjut pyrkivät kontrolloimaan epävarmuuksia toimintaympäristön 

avaintekijöissä vähentääkseen riskiä. Kuviossa 9 esitettyjen esimerkkien lisäksi 

kontrollistrategiaa voidaan pyrkiä käyttämään poliittisin tai markkinastrategisin keinoin. 

Vertikaalisella integraatiolla tarkoitetaan pyrkimystä kontrolloida yrityksen kysyntä- ja 
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tarjontavirtoja. Toimitusketjun kontekstissa tällä voidaan tarkoittaa alihankkijayritysten 

ostamista tai tiukempien sopimuksellisten velvoitteiden langettamista. Kontrollistrategian 

käyttö saattaa heikentää toimitusketjun liiketoiminnan tehokkuutta, mikä on ilmeistä 

erityisesti varakapasiteetin tapauksessa. (Miller 1992, 323) Kontrollistrategioilla voidaan 

pyrkiä vastaamaan erityisesti kontrolli-, tarjonta- ja ympäristöriskeihin. Kontrollitoiminnot 

ovat pääasiassa yksittäisen toimijan keinoja hallita toimintaympäristön epävarmuuksia. 

Verrattuna kontrollistrategisiin keinoihin yhteistyölliset toiminnot keskittyvät yhteiseen 

päätöksentekoon ja toimintaan. Toimitusketjun näkökulmasta tämä yhteistyö toteutuu 

kaikkien toimitusketjuun kuuluvien yritysten välillä. Yksittäisen organisaation näkökulmasta 

yhteistyöpainotteisia riskinhallintastrategioita puolestaan on harjoitettu pienemmällä 

mittakaavalla ainoastaan muutamien avaintoimittajien kanssa. (Miller 1992, 323; Jüttner et 

al. 2003, 207). Toimitusketjun tapauksessa yhteistyö ja kommunikaatio yritysten välillä on 

tärkeää, sillä toimitusketjun johtavalla yrityksellä tulisi olla mahdollisimman kattava kuva 

toimittajiin kohdistuvasta riskistä ja niiden vaikutuksista koko toimitusketjun toimintaan. 

Toimitusketjun sisäisten riskien realisoitumisen katsotaan olevan todennäköisempää kuin 

esimerkiksi ulkoisten riskien, mikä korostaa yhteistyöaloitteiden merkitystä. (Thun & Hoenig 

2011, 244) 

Joustavuuteen tähtäävät riskinhallintastrategiat pyrkivät nostamaan yrityksen tai 

toimitusketjun kykyä vastata erilaisten riskien realisoitumiseen pyrkimättä vaikuttamaan 

riskien ennakoitavuuteen. (Miller 1992, 323) Toimintojen lykkäämisellä vähennetään toimijan 

riippuvuutta ennusteista ja nostetaan kykyä reagoida kysynnän muutoksiin tai häiriöihin. 

Paikallistetulla hankinnalla voidaan vähentää ulkomaiseen hankintaan liittyviä 

ympäristöriskejä, joita esimerkiksi ulkomaisen yrityksen maantieteellinen sijainti, 

yrityskulttuuri tai poliittiset tekijät voivat aiheuttaa. Useiden toimittajien käytöllä taas 

pyritään vähentämään riskiä, joka syntyy riippuvuudesta yhteen tai muutamiin toimittajiin. 

(Jüttner et al. 2003, 207) Useita toimittajia käytettäessä yksittäisen toimittajan toiminnan 

loppuminen ei aiheuta katastrofia koko toimitusketjulle. Riskien keskittämisen ja 

hajauttamisen välistä keskustelua on kirjallisuudessa runsaasti. Riskien keskittämisellä 

voidaan parantaa liiketoiminnan tehokkuutta nousseen riskin kustannuksella ja riskejä 

hajauttamalla puolestaan päinvastoin. (Mak & Shen 2012, 603) Tutkimus on osoittanut, että 

riskin hajauttamista tulee suosia riskien uhan ollessa korkea (Snyder & Shen 2008, 5). 
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4. Kirjallisuuskatsaus 

 

Kirjallisuuskatsaus tulee noudattamaan kuvion 2 osoittamaa mallia. Ensimmäisenä tässä 

kappaleessa on esitetty aineistonkeruun tuloksia ja arvioidaan alan kirjallisuuden tilaa 

aineistonkeruuprosessissa kertyneen datan pohjalta. Tätä seuraa tutkimusten laadullinen 

arviointi, eli artikkelien keskeisen löydösten, kontribuution sekä metodien arviointi osassa 4.1. 

Tämän jälkeen tutkimuskysymyksiin vastaava data kerätään, taulukoidaan ja aineiston sisäisiä 

yhtäläisyyksiä ja poikkeavuuksia eritellään osassa 4.2. Lopuksi osassa 4.3 tutkimuskysymyksiin 

pyritään vastaamaan kirjallisuuskatsauksen löydösten valossa. 

 

Taulukko 2. Tietokantakohtaiset hakutulosten määrät eri hakulausekkeilla 

 

 

Edellä esitetyssä taulukossa on kirjattu jokaisen käytetyn tietokannan hakutulosten määrä eri 

hakusanoin. Hakutulosten määrä vaihtelee suuresti tietokantojen välillä aina muutamista 

kymmenistä muutamiin miljooniin. Taulukosta 2 ilmenee myös hakutermien värikoodaus. 

Aineiston keruussa käytetyt ”Service supply chain” AND ”risk” ja ”Service supply chain” AND 

”Risk management” on koodattu sinisellä ja oranssilla. Vertailukohteena käytettävä 

hakulauseke ”Supply chain” AND ”Risk” puolestaan on koodattu harmaaksi. 

Vertailuhakulauseketta käytetään, jotta saataisiin käsitys siitä, kuinka paljon erityisesti 
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palveluihin suuntautuneita julkaisuja alalla on verrattuna yleiseen toimitusketjujen 

riskinhallinnan kirjallisuuteen. 

 

 

Kuvio 9. Hakutulosten määrien suhde tietokannoittain  

 

Yllä esitetty kuvio 9 kuvaa eri hakulausekkeilla löydettyjen hakutulosten suhteellista määrää 

tietokannoittain. Aineiston keruussa käytettyjen oranssilla ja sinisellä värikoodattujen 

hakutermien osuus harmaaksi koodatusta vertailutermistöstä vaihtelee runsaasti. Hakujen 

tulosten määrien perusteella voidaan olettaa, että tietokantojen hakulogiikka vaihtelee. Tätä 

arvioitaessa täytyy myös huomioida, että osassa tietokantoja ei pysty vaikuttamaan mistä 

osasta julkaisua tietokanta etsii hakusanoja. Samojen sanojen käyttö hakulausekkeissa johtaa 

siihen, että aineiston keruussa käytettyjen hakujen tulokset sisältyvät myös vertailuhaun 

tuloksiin. Sinisellä koodatun hakulausekkeen tulosten osuuksien keskiarvo harmaalla 

koodatusta vertailulausekkeesta on 44 prosenttia. Vastaavasti oranssilla koodattujen tulosten 

keskiarvo-osuus on 36 prosenttia. Aineiston keruun kokemuksen perusteella voidaan sanoa, 

että palvelutoimitusketjun riskinhallintaan olennaisesti liittyvien julkaisujen suhteellinen 

osuus hakutuloksista on todellisuudessa merkittävästi pienempi. Tarkan kuvaan saaminen 

palvelutoimitusketjujen riskinhallinnan kirjallisuuden osuudesta yleisestä toimitusketjujen 
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riskinhallinnan kirjallisuudesta vaatisi huomattavasti tarkempaa tiedonhakua sekä käytettyjen 

hakuehtojen että tietokannan tarjoamien mahdollisuuksien osalta. 

 

 

Kuvio 10. Lainausten määrän kehitys hakusanoilla ”Service supply chain” AND ”Risk 

management” (Web of Science 2018) 

 

Kuvio 10 esittää Web of Science -tietokannan oranssilla koodatuilla hakutermeillä löydettyjen 

julkaisujen lainausten määriä kirjallisuudessa vuosina 2000-2017. Tarkasteluvälillä aineiston 

lainausten määrä on noussut kahdesta vuosittaisesta lainauksesta 1300 lainaukseen. 

Keskimäärin otokseen kuuluvaa julkaisua on viitattu 11,6 kertaa. Yhteensä 596:ta julkaisua on 

viitattu 6911 kertaa. Kuvion 10 osoittaman kehityksen perusteella tutkimusala on 

ajankohtaisesti kuuma aihe, jonka tutkimus tulee oletettavasti jatkossa lisääntymään 

entisestään. Harmaalla koodatun vertailuhakutermistöön verrattuna kehityskäyrä on pitkälti 

saman mallinen, mutta kasvu on ollut tasaisempaa ja viittausmäärät huomattavasti suurempia 

koko tarkasteluperiodin läpi. Vertailuhakutermistöllä löydettyjen julkaisujen vuosittainen 

viittausmäärä oli vuonna 2017 10194 kertaa, eli lähes kahdeksankertainen verrattuna kuviossa 

10 käytettyihin hakutermeihin. 
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4.1 Aineiston arviointi 

 

 

Kuvio 11. Aineiston keruun tulokset 

 

Kappaleessa 1.3 kuvatun aineistonkeruuprosessin suorittamisen jälkeen lopulliseen 

aineistoon valikoitui kahdeksan alan tieteellistä artikkelia (Kuvio 11). Tietokannoissa arvioituja 

artikkeleja oli todellisuudessa vähemmän kuin 480 eri hakusanayhdistelmien käytöstä 

syntyneiden päällekkäisyyksien vuoksi. Kahden eri hakusanayhdistelmän käyttö osoittautui 

kuitenkin kannattavaksi. Kirjallisuuskatsaukseen aiheeltaan sopivaa ja tutkimuksen aineistoon 

liittyvät ehdot täyttävää tutkimusta löytyi oletetusti vähän ja useamman hakulausekkeen 

käyttö lisäsi tutkimukseen soveltuvien artikkeleiden määrää. Muutamia sisällöltään sopivia 

artikkeleja suodattui lisäksi pois aineistosta, koska ne eivät olleet esiintyneet alan tieteellisissä 

julkaisuissa tai niitä ei ollut saatavilla käytetyistä tietokannoista. Muutamia tutkimuksen 

aiheeseen osittain liittyviä julkaisuja karsiutui lisäksi alustavasta aineistosta, koska niiden ei 

katsottu liittyvän kirjallisuuskatsauksen aiheeseen riittävän olennaisesti. Toista 

suodatuskierrosta ei esiinny kuviossa 11, sillä se ei vaikuttanut lopullisen aineiston 

artikkelimäärään. Soveltuvan aineiston vähyys ja toimitusketjun riskinhallinnan kirjallisuuden 
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ajankohtaisuus kuitenkin alleviivaavat lisätutkimuksen tarpeellisuutta palvelutoimitusketjujen 

riskinhallinnan alalla. 

 

Taulukko 3. Kirjallisuuskatsauksen aineisto 
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Taulukkoon 3 on listattu jokainen lopulliseen aineistoon sisällytetty artikkeli. 

Lähdetietokannan sisäisillä viittauksilla tarkoitetaan muiden samaan tietokantaan kuuluvien 

julkaisujen viittauksia kyseiseen artikkeliin. Tietokannan ulkopuolella viittauksien määrä voi 

olla ainoastaan suurempi. Viittausten määrällä ei voida suoraan osoittaa, että artikkeli on 

tieteellisesti merkittävämpi alan kirjallisuudelle kuin toinen, sillä viittausten määrä on 

sidonnainen myös julkaisuajankohtaan. Esimerkiksi aineiston vanhin artikkeli (Demirkan et al. 

2008) on eniten viitattu ja aineiston tuorein artikkeli (Truong et al. 2018) vähiten viitattu. 

Toisaalta samoina vuosina julkaistujen artikkelien tieteellistä merkittävyyttä voidaan arvioida 

viittausmäärien perusteella. Esimerkiksi Govindan et al. (2016) artikkelin voidaan väittää 

olevan merkitsevämpi alan kirjallisuudelle kuin muut vuonna 2016 julkaistut artikkelit, sillä 

alan tutkijat ovat viitanneet siihen enemmän omissa tutkimuksissaan. 

Artikkeleita, joissa näkökulmana on ollut koko toimitusketju edustavat aineistossa Choi et al. 

(2016), Selviaridis et al. (2014) ja Vilko et al. (2014). Artikkeleiden lähestymistavat 

palvelutoimitusketjujen riskinhallintaan ovat kuitenkin huomattavan erilaiset. Choi et al. 

(2016) käsittelee kirjallisuuskatsauksessaan riskinhallinnan ohella myös 

palvelutoimitusketjujen sisäistä yhteistyötä ja erityisesti informaation, logistiikan ja 

ulkoistamisen aiheita. Kirjallisuuskatsaus viittaa aineiston sisällä Liu et al. (2015), Selviaridis et 

al. (2014) ja Govindan et al. (2016) tutkimuksiin ja pyrkii korostamaan useita tärkeitä alueita 

palvelutoimitusketjujen riskinhallinnassa. Selviaridis et al. (2014) puolestaan pyrkivät 

teemahaastattelujen keinoin selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat palveluntarjoajan 

halukkuuteen kantaa suoriutumisperusteisista sopimuksista aiheutunutta rahoituksellista 

riskiä ja miten. Tutkimuksen mukaan tähän voidaan löytää neljä vaikuttavaa tekijää: Palvelun 

laadun yhdistettävyys palvelutoimitusketjun toimijoihin, palvelutoimitusketjun sisäiset 

suhteet, riskien ja palkkioiden tasapaino toimitusketjussa sekä palveluntarjoajien kyky siirtää 

riski alaspäin toimitusketjussa. Vilko et al. (2014) taas esittävät palvelutoimitusketjujen 

riskinhallinnalle analyyttisen viitekehyksen, joka yhdistää toimitusketjujen riskinhallinnan 

teoriaa palvelujen erityispiirteiden teoriaan ja muodostavat lisäksi joukon viitekehystä tukevia 

väittämiä. Tutkimus viittaa aineiston sisällä Demirkan et al. (2008) artikkeliin. 

Erityisesti logistiikkapalveluketjuihin syventyneitä tutkimuksia edustavat aineistossa König et 

al. (2016) ja Liu et al. (2015) artikkelit. König et al. (2016) tutkivat logistiikkapalveluiden 

ulkoistamisen ja rahtaajien toimitusketjun haavoittuvuuden yhteyttä kirjallisuuskatsauksen 
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keinoin. Tutkimuksen keskeisen tulos on viitekehys, joka kuvaa erilaisten sisäisten ja ulkoisten 

riskitekijöiden vaikutusta ulkoistettujen logistiikkapalveluiden toimitusketjuun. Liu et al. 

(2015) puolestaan tutkivat numeerisen analyysin keinoin, miten kahden osapuolen 

riskisuhtautuminen vaikuttaa logistiikkapalvelun laadunvalvontaan peliteoreettisesta 

näkökulmasta. Riskisuhtautumisella tarkoitetaan sitä riskin tasoa, jolla toimitusketjun toimija 

pyrkii tietoisesti toimimaan. Analyysi arvioi erilaisia asetelmia, joissa yksi osapuoli voi 

harjoittaa tai olla harjoittamatta laadunvalvontaa ja toinen puolestaan voi noudattaa tai olla 

noudattamatta sopimusta palvelun laadun tasosta. 

Jäljelle jäävät kolme aineiston artikkelia käsittelevät kaikki palvelutoimitusketjuun kohdistuvia 

riskejä omista näkökulmistaan. Demirkan et al. (2008) tutkivat numeerisella analyysillä riskin 

ja tiedon jakamisen strategioiden vaikutusta palvelutoimitusketjun suorituskykyyn erityisesti 

kahden toimijan toimitusketjun näkökulmasta. Tutkimuksen keskeisin löydös on 

maksimaalisen suorituskyvyn tarjoava kilpailullinen asetelma, eli tilanne, jossa kaksi toimijaa 

jakavat keskenään niin paljon tietoa kuin on yhden toimijan näkökulmasta kannattavaa. 

Govindan et al. (2016) puolestaan esittävät artikkelissaan, miten ELECTRE TRI-C -menetelmää 

ja ad-hoc analyysia käyttämällä voidaan suorittaa toimittajien riskianalyysi. Tutkimus jää tosin 

teoreettiselle tasolle, sillä kohdeyrityksen tarjoama data oli liian suppeaa käytännön 

riskianalyysin suorittamiselle. Lopulta Truong et al. (2018) pyrkivät numeerisen ja 

kvantitatiivisen analyysin keinoin vertaamaan viiden kriittisen riskityypin (kysyntä, tarjonta, 

operaatio, rahoitus ja informaatio) vaikutusta valmistus- ja palvelutoimitusketjujen 

suoriutumiseen. Tutkimuksessa huomattiin, että eri riskityypit vaikuttavat suoriutumisen 

varianssiin eri tavoin eri toimitusketjutyypeissä. Tutkimuksen mukaan riskien vaikutus 

valmistuksellisiin toimitusketjuihin oli suurempi kuin palvelutoimitusketjuihin. 

Palvelutoimitusketjuilla tarjontariski oli suurin suoriutumiseen vaikuttava riskitekijä, joka 

aiheutti 51,2 prosentin varianssin toimitusketjun suoriutumisessa. 

 

4.2 Synteesi 

Synteesissä aineistosta kerätty tutkimuskysymykseen suhteessa relevantit havainnot 

taulukoidaan ja esitetään helposti lähestyttävässä formaatissa. Tätä edustaa taulukko 4, joka 
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luetteloi kirjallisuuskatsauksen keskeiset löydökset tutkimusongelman, tutkimuksen 

alaongelman ja lähdeartikkelin mukaan. Aineiston artikkeleista Demirkan et al. (2008) ja 

 

Taulukko 4. Kirjallisuuskatsauksen keskeiset havainnot 

 



31 
 

König et al. (2016) eivät tarjonneet olennaisia vastauksia tutkimuskysymyksiin, eikä niitä täten 

löydy myöskään taulukosta 4. Näitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki aineiston artikkelit 

tarjosivat vaihtelevia näkökulmia suhteessa tutkimuskysymyksiin. Keskeisten havaintojen 

keräämisessä aineistosta nousi esille sekä hyviä että huonoja puolia. Positiivista on, että 

löydetyt havainnot ovat sisällöllisesti hyvin erilaisia, mikä mahdollistaa aineiston sisäisen 

keskustelun ja myöhemmin suoritettavan analyysin. Negatiivista kuitenkin on, että jo valmiiksi 

suppeasta aineistosta neljäsosa ei pystynyt tarjoamaan mitään panosta tutkimuskysymyksiin 

vastattaessa. Lisäksi artikkeleista suuri osa käsitteli palvelutoimitusketjujen riskinhallintaa 

ainoastaan sivullisesti, keskittyen pääosin hyvin pieniin alueisiin riskinhallinnan alalla. 

Artikkeleista tämän tutkimuksen päämäärien tavoitteluun soveltuivat parhaiten erityisesti 

Truong et al. (2018) ja Vilko et al. (2014) artikkelit, kun taas huonoiten soveltui taulukosta 

poisjääneiden tutkimusten lisäksi Govindan et al. (2016) tutkimus. Kaikki heikosti 

tutkimukseen heikosti soveltuvat artikkelit käsittelivät kuitenkin olennaisesti 

palvelutoimitusketjuja ja riskinhallintaa, mutta tutkimusten keskeiset löydökset eivät olleet 

tutkimuksemme kannalta merkittäviä tai artikkeleista saadut panokset tutkimuskysymyksiin 

vastattaessa olivat vähäisiä tai olemattomia. 

Choi et al. (2016) ja Govindan et al. (2016) ovat yhtä mieltä siitä, että palvelutoimitusketjujen 

kohtaamat riskit poikkeavat valmistuksen toimitusketjujen kohtaamista riskeistä. Truong et al. 

(2018) taas näkee palvelutoimitusketjujen kohtaavan samat riskit kuin perinteiset 

toimitusketjut, mutta samojen riskien vaikutus eri toimitusketjutyyppeihin on eri. 

Palvelutoimitusketjujen suoriutumiskykyyn vaikuttaa eniten tarjontariski, kun taas 

valmistuksen toimitusketjuilla suurimmat suorituskykyyn vaikuttavat riskityypit ovat 

kysyntäriski ja operaatioihin liittyvä riski. Toimitusketjujen kohtaamien riskien luonne 

vaikuttaa luonnollisesti riskinhallinnan toimenpiteisiin. Liu et al. (2015), Selviaridis et al. (2014) 

ja Vilko et al. (2014) panevat tutkimuksissaan merkille palvelutoimitusketjujen 

kaksisuuntaisen luonteen, jolla tarkoitetaan tuotannon kaksisuuntaista virtausta 

toimitusketjussa. Toisin sanoen artikkelit huomioivat asiakkaan roolin sekä palvelun 

toimittajana että kuluttajana. Vilko et al. (2014) tarjoavat artikkelissaan määritelmän 

palvelutoimitusketjujen riskinhallinnalle yhdistämällä palvelutoimitusketjujen ja 

toimitusketjujen riskinhallinnan määritelmiä sekä kuvaavat palvelutoimitusketjujen 

riskinhallinnan luonnetta. Muut artikkelit eivät pyri määrittelemään käsitettä, vaan nojautuvat 
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yleisiin määritelmiin toimitusketjujen riskinhallinnasta. Vilko et al. (2014) ja Govindan et al. 

(2016) näkemykset palvelutoimitusketjujen kohtaamien riskien arvioinnin vaikeudesta 

kohtaavat. Govindan et al. (2016) ehdottavat lisäksi, että toimitusketjujen riskinhallinnan 

työkalut sopivat myös käytettäviksi palvelutoimitusketjujen riskinhallinnassa. Muut artikkelit 

eivät tähän suoranaisesti yhdy, mutta yleinen ja hiljainen konsensus kirjallisuudessa tuntuu 

olevan se, että perinteisen riskinhallinnan keinoja käytetään myös palveluiden tapauksessa 

ainakin niin pitkään, että erityisesti palvelutoimitusketjuille tarkoitettuja riskinhallinnan 

työkaluja tunnistetaan ja kehitetään.  

Choi et al. (2016), Liu et al. (2015), Selviaridis et al. (2014), Truong et al. (2018) ja Vilko et al. 

(2014) tunnistavat eriäviä tapoja, joilla palvelujen ominaispiirteet ja luonne vaikuttavat 

palvelutoimitusketjujen riskinhallintaan. Palvelujen ominaispiirteet eli IHIP-attribuutit 

vaikuttavat edellä mainittujen tutkimusten mukaan uudenlaisten riskien muodostumiseen, 

johtavat tiukkaan laadunvalvontaan toimitusketjussa ja aiheuttavat epävarmuutta sekä 

alentunutta palveluntuotannon tehokkuutta. Erityisesti Truong et al. (2018) ja Vilko et al. 

(2014) tunnistavat lisäksi, että palvelujen ominaispiirteet vaativat toimitusketjulta 

perustavanlaatuisesti uuden lähestymistavan ottamista riskinhallinnan strategioihin, 

käytäntöihin ja prosesseihin. 

 

4.3 Analyysi 

Tutkimuksen analyysiosiossa tutkimusongelmaan ja tutkimuksen alaongelmaan pyritään 

vastaamaan kirjallisuuskatsauksen keskeisten löydösten (Taulukko 4) valossa. Tutkimuksen 

alakysymykseen vastaamalla pyritään tukemaan tutkimuskysymykseen vastaamista. Tutkimus 

ongelmia ja tavoitetta käsiteltiin tarkemmin osassa 1.1. Kertauksen ja tutkimuksen 

helppolukuisuuden edistämiseksi tutkimuskysymys ja alakysymys kerrataan niihin 

vastattaessa. 

 

Alakysymys:  

”Miten kirjallisuus erottaa palvelutoimitusketjujen riskinhallinnan valmistuksen 

toimitusketjujen riskinhallinnasta?” 
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Erotettaessa palvelutoimitusketjujen riskinhallintaa valmistuksen toimitusketjujen 

riskinhallinnasta voidaan aloittaa Vilko et al. (2014) määritelmällä palvelutoimitusketjujen 

riskinhallinnasta: Palvelutoimitusketjujen riskinhallinta on riskien tunnistamista, analysointia 

ja niiden vaikutusten lieventämistä koko toimitusketjussa. Palvelutoimitusketjujen 

riskinhallinnan selkeä käsitteellinen määrittely erottaa sen omana valmistuksellisten 

toimitusketjujen riskinhallinnasta erillisenä tutkimuksen alana. Määritelmässä palveluiden 

osallisuus on erottava tekijä, mikä viittaa siihen, että palvelut ovat perinteisiin tuotteisiin 

verrattuna niin perustavanlaatuisesti erilaisia, että niiden toimitusketjujen riskinhallinnan 

tutkimus erillisenä alanaan on oikeutettua. Selkeät erottavat tekijät palveluissa verrattuna 

tuotteisiin ovat niiden ominaispiirteet, mikä luo erinomaisen pohjan tutkimuskysymyksen 

käsittelylle.  

Useampi kirjallisuuskatsauksen aineiston lähde viittasi lisäksi toimitusketjutyyppien 

riskinhallinnan erottamiseen palvelutoimitusketjujen kaksisuuntaisuuden vuoksi. 

Palvelutoimitusketjujen kaksisuuntaisuuden vuoksi asiakas toimii sekä toimittajana että 

kuluttajana. Tätä ajattelua johtaen voidaan olettaa, että asiakastoimittaja toimii samanlaisena 

riskin lähteenä kuin mikä tahansa muukin toimittaja. Choi et al. (2016) yhtyivät tähän 

näkemykseen toteamalla palvelutoimitusketjujen altistuvan uusille riskiulottuvuuksille, joihin 

voidaan lukea myös toimitusketjun kaksisuuntaisuuden mukanaan tuoma riski. Uusien 

riskiulottuvuuksien lisäksi riskien vaikutus toimitusketjutyyppien suorituskykyyn on erilaista 

(Truong et al. 2018). Tästä johtuen myös riskinhallinnan tulee palvelutoimitusketjujen 

tapauksessa olla luonteeltaan erilaista. Vilko et al. (2014) mukaan palvelutoimitusketjujen 

riskinhallinnan tulisikin olla systeemistä, intuitiivista, proaktiivista ja ajantasaista. Asiakkaan 

suuri rooli palveluntoimituksessa ohjaa lisäksi palvelutoimitusketjut harkitsemaan 

asiakaskohtaisia riskinhallintakeinoja ja analysoimaan asiakkaan tuoman riskielementin 

vaikutusta toimitusketjussa.  

Kirjallisuuskatsauksessa havaituista toimitusketjutyyppien riskinhallinnan eroista huolimatta 

Govindan et al. (2016) puolestaan näkivät, että perinteisen toimitusketjun riskinhallinnan 

työkalut sopivat myös palvelukontekstiin. Heidän väitteelleen löytyy vahva käytännöllinen 

peruste: huolimatta palvelutoimitusketjujen riskinhallinnan erillisen tutkimuksen 

mitättömästä määrästä palvelutoimitusketjuja ei tällä hetkellä kohtaa ylitsepääsemätön 

toimitusketjutyyppikohtainen kriisi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
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palvelutoimitusketjujen riskinhallintaa ei voitaisi kehittää ja että kyseistä kriisiä ei voisi syntyä 

tutkimuksen vähyyden vuoksi.  

Edellä mainittujen havaintojen ja analyysin pohjalta voidaan vetää johtopäätös siitä, että 

palvelutoimitusketjujen riskinhallinta eroaa valmistuksen toimitusketjujen riskinhallinnasta 

palvelujen ominaispiirteistä, palvelutoimitusketjun kaksisuuntaisuudesta ja 

palvelutoimitusketjun asiakasnäkökulmasta syntyvien uudenlaisten riskien ja erilaisten riskien 

vaikutuksien johdosta. Riskitekijöiden muuttuessa palvelutoimitusketjujen riskinhallinnan 

tulee olla luonteeltaan perinteisten toimitusketjujen riskinhallinnasta eroavaa. 

Palvelutoimitusketjujen riskinhallintaa ei tule kuitenkaan täysin erottaa valmistuksen 

toimitusketjujen riskinhallinnasta, sillä ne ovat rinnakkaisia ja limittäisiä tutkimuksenaloja 

jotka jakavat voimavaroja keskenään.  

Tutkimuskysymys: 

”Miten palvelujen ominaispiirteet vaikuttavat palvelutoimitusketjujen riskinhallintaan?” 

 

Yksi alakysymyksen käsittelyn johtopäätöksistä oli se, että palvelujen ominaispiirteet 

vaikuttavat jo itsessään palvelutoimitusketjujen riskinhallintaan. Seuraavaksi herää kysymys 

siitä, minkälainen tämä vaikutus on. Truong et al. (2018) artikkelista nousseiden havaintojen 

perusteella palvelujen ominaispiirteet vaikuttavat toimitusketjun riskikäyttäytymiseen, riskien 

vaikutukseen sekä riskinhallinnan strategioihin, käytäntöihin ja prosesseihin kauttaaltaan. 

Choi et al. (2016) huomasivat, että ominaispiirteet vaikuttavat myös täysin uudenlaisen riskin 

muodostumiseen. Tätä voidaankin pitää oletettavana, koska muuten Truong et a. (2018) 

kuvaamalle vaikutukselle ei olisi perustetta. 

Liu et al. (2015) ja Selviaridis et al. (2014) huomasivat omissa tutkimuksissaan käytäntöä 

lähempänä olevia esimerkkejä palveluiden ominaispiirteiden vaikutuksesta syntyneestä 

riskistä. Liu et al. (2015) huomasivat, että palveluiden heterogeenisyydestä ja 

vuorovaikutuksellisuudesta johtuva laadun ja asiakkaan kokeman laadun vaihtelu synnyttää 

toimitusketjulle riskin, jota voidaan ehkäistä ja lieventää esimerkiksi tarkennetun 

laadunvalvonnan avulla. Palveluiden asiakaskohtaisuus ja räätälöidyt palvelut ovat toisaalta 

palveluntarjoajille keskeinen kilpailukeino. Tämän perusteella voidaan ajatella, että palveluja 

ei ole kannattavaa pyrkiä standardoimaan, vaikka mahdollisuus tähän olisikin. 
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Heterogeenisyys ja vuorovaikutuksellisuus palveluntuotannossa kuuluvatkin palveluiden 

luontoon ja niiden tuomaa riskiä voidaan pyrkiä palvelutoimitusketjun riskinhallinnan keinoin. 

Selviaridis et al. (2014) puolestaan huomasivat palveluiden katoavaisuuteen yhdistettävien 

tapahtumien aiheuttavan tuotannollista epävarmuutta ja kapasiteetin käytön tehottomuutta. 

Ajattelu johtaa takaisin Choi et al. (2016) havaintoihin siitä, että palveluiden ominaispiirteet 

vaikuttavat uudenlaisen riskin muodostumiseen. Toisin kuin standardoitujen tuotteiden 

tapauksessa, palveluiden voidaan katsoa olevan luontaisesti epätäydellisiä ja täten myös 

synnyttävän epätäydellisyydestä johtuvaa riskiä.  

Vilko et al. (2014) tunnistavat myös palveluiden ominaispiirteiden synnyttämät riskitekijät ja 

ehdottavat palvelutoimitusketjujen riskinhallintaan intuitiivista, asiakaskohtaista, 

ajantasaista, joustavaa ja perinpohjaiseen tietämykseen perustuvaa lähestymistapaa. 

Palveluiden ollessa standardoitujen sijaan heterogeenisiä ei palvelutoimitusketjujen 

riskinhallinnassakaan voida suorittaa vaihe vaiheelta toteutettavaa systemaattista 

riskinhallintaa, vaan riskinhallintaprosessin tulee voida muuttaa muotoaan asiakkaan, 

ajankohdan, toimintaympäristön ja toimitusketjun rakenteen mukaan. Tosin on huomattava, 

että palveluiden ominaispiirteet eivät yksin ole vastuussa palvelutoimitusketjuja kohtaavan 

riskin muodostumisessa, vaan esimerkiksi rahoituksesta tai ympäristöstä syntyvä riski 

vaikuttaa toimitusketjuihin pitkälti samalla tavalla toimitusketjutyypistä riippumatta. Samoin 

käytetyt riskinhallintastrategiat ja -prosessit voivat olla toimitusketjutyypistä riippumattomia. 

Palveluiden ominaispiirteet erottavat kyllä palvelutoimitusketjujen riskinhallinnan 

valmistuksen toimitusketjujen riskinhallinnasta, mutta toimitusketjutyyppien riskinhallinnat 

ovat edelleen rinnakkaisia ja limittäisiä tutkimusalueita. 

Edellä mainittujen havaintojen ja analyysin pohjalta voidaan vetää johtopäätös siitä, että 

palvelujen ominaispiirteet vaikuttavat osittain palvelutoimitusketjun kohtaamien riskien 

muodostumiseen, riskikäyttäytymiseen sekä riskinhallintastrategioihin ja -prosesseihin. 

Palveluiden ominaispiirteiden vuoksi palvelutoimitusketjun riskinhallintaprosessien tulee 

kyetä joustamaan asiakkaan, ajankohdan, toimintaympäristön ja toimitusketjun rakenteen 

tarpeiden mukaan. Lisäksi palvelutoimitusketjujen onnistuneeseen riskinhallintaan tarvitaan 

systeemistä ja intuitiivista otetta ominaispiirteiden tuoman palveluiden tuotteisiin verrattuna 

abstraktin luonteen vuoksi. 
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Palvelusektorin osuus maailmantalouden arvonlisäyksistä on ollut jo pitkään nousussa. 

Samalla liiketoiminnan johtamisen näkökulma on muuttunut yksittäisten toimijoiden 

tarkastelusta toimitusketjujen tutkimiseen. Toimitusketjut ovat kuitenkin nykypäivänä entistä 

haavoittuvaisempia muun muassa globalisaation ja monimutkaistuneiden 

toimitusketjurakenteiden vuoksi. Tästä johtuen toimitusketjujen riskinhallinnan tutkimus on 

viime vuosina ollut suosittu ja käytännön kannalta tärkeä aihe kirjallisuudessa. Erityisesti 

palvelutoimitusketjujen riskinhallintaan suuntautuva tutkimus on kuitenkin vähäistä, vaikka 

palvelujen luontaiset ominaispiirteet tekevät palveluista monin tavoin perinteisistä tuotteista 

poikkeavia.  

Tämän tutkimuksen tavoite olikin selvittää, vaikuttavatko palvelujen ominaispiirteet 

palvelutoimitusketjujen riskinhallintaan. Tätä tavoitetta tukemaan asetettiin seuraava 

tutkimuskysymys: Miten palvelujen ominaispiirteet vaikuttavat palvelutoimitusketjujen 

riskinhallintaan? Kirjallisuuskatsauksen luoman käsityksen mukaan palvelujen ominaispiirteet 

vaikuttavat osittain palvelutoimitusketjun kohtaamien riskien muodostumiseen, 

riskikäyttäytymiseen sekä riskinhallintastrategioihin ja -prosesseihin. Palveluiden 

ominaispiirteiden vuoksi palvelutoimitusketjun riskinhallintaprosessien tulee kyetä 

joustamaan asiakkaan, ajankohdan, toimintaympäristön ja toimitusketjun rakenteen 

tarpeiden mukaan. Lisäksi palvelutoimitusketjujen onnistuneeseen riskinhallintaan tarvitaan 

systeemistä ja intuitiivista otetta ominaispiirteiden tuoman palveluiden tuotteisiin verrattuna 

abstraktin luonteen vuoksi. 

Lisäksi tutkimuskysymystä tukemaan asetettiin alakysymys: Miten kirjallisuus erottaa 

palvelutoimitusketjujen riskinhallinnan valmistuksen toimitusketjujen riskinhallinnasta? 

Kirjallisuuskatsauksen tulosten mukaan palvelutoimitusketjujen riskinhallinta eroaa 

valmistuksen toimitusketjujen riskinhallinnasta palvelujen ominaispiirteistä, 

palvelutoimitusketjun kaksisuuntaisuudesta ja palvelutoimitusketjun asiakasnäkökulmasta 

syntyvien uudenlaisten riskien ja erilaisten riskien vaikutuksien johdosta. Riskitekijöiden 

muuttuessa palvelutoimitusketjujen riskinhallinnan tulee olla luonteeltaan perinteisten 

toimitusketjujen riskinhallinnasta eroavaa. Palvelutoimitusketjujen riskinhallintaa ei tule 
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kuitenkaan täysin erottaa valmistuksen toimitusketjujen riskinhallinnasta, sillä ne ovat 

rinnakkaisia ja limittäisiä tutkimuksenaloja jotka jakavat voimavaroja keskenään. 

Palvelutoimitusketjujen riskinhallinnan tutkimus on kirjallisuuskatsauksen antaman kuvan 

perusteella vasta aluillaan. Maailmalla palvelujen tuottamien arvonlisäysten osuus 

kokonaisarvonlisäyksistä on noin 70 prosenttia, mutta tästä huolimatta 

palvelutoimitusketjujen riskinhallinnan kirjallisuuden viittausmäärät kattavat esimerkiksi Web 

of Science -tietokannassa vain kahdeksasosan yleisen toimitusketjujen riskinhallinnan 

viittausmääristä. Yleinen toimitusketjujen riskinhallinnan kirjallisuus suuntautuu vahvasti 

perinteisten valmistuksellisten toimitusketjujen käsittelyyn. Tämän perusteella 

palvelutoimitusketjujen riskinhallinnan kirjallisuuden voidaan sanoa olevan tällä hetkellä 

heikossa tilassa, mikä on myös osittain vaikuttanut tämän kirjallisuuskatsauksen laatuun ja 

aineiston suppeuteen.  

Tämä tutkimus on kuitenkin ollut ajankohtaisesti merkittävä, sillä se alleviivaa 

palvelutoimitusketjujen riskinhallinnan lisätutkimuksen tarvetta. Käytännön toimijoille tämä 

tutkimus asettaa suuntaviitan siihen, miten palvelutoimitusketjujen riskinhallinta eroaa 

perinteisestä ja miten sitä tulisi lähestyä kirjallisuuden valossa. Jatkotutkimusta ajatellen 

palvelutoimitusketjujen riskinhallinnan ala tarvitsee empiiristä tutkimusta palvelujen 

ominaispiirteiden vaikutuksesta eri riskitekijöihin sekä riskinhallinnan strategioihin ja 

prosesseihin joko kvalitatiivisin tai kvantitatiivisin keinoin.  
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