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Tämä tutkimus tarkastelee luottamuksen arvoa liikesuhteissa, luottamuksen 

muutoksia ja loppumista ostajan ja yksittäisen myyjän sekä myyjäyrityksen välillä. 

Tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat luottamuksen syventymiseen 

sekä vähentymiseen, mitä vähentymisestä seuraa ja kuinka luottamus voidaan 

palauttaa.  

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Teoriaosuudessa perehdytään 

aikaisempaan kirjallisuuteen, joka käsittelee luottamuksen arvoa ja hyötyjä, 

muutoksia ja menetystä liikesuhteissa.  Empiirinen osa koostuu hankinnan 

ammattilaisten luottamuksen näkemyksistä ja kokemuksista heidän 

liikesuhteissaan. Empiirinen tutkimus toteutettiin kyselyillä sekä haastatteluilla.   

 

Tuloksena voidaan todeta luottamuksen olevan elintärkeä liikesuhteen kannalta 

sekä myyjähenkilöä että -organisaatiota kohtaan, sillä harvoin hankintoja 

lähdetään tekemään ilman luottamusta. Luottamuksen muutokset vaativat erilaisia 

asioita yksittäiseltä myyjältä kuin myyjäorganisaatiolta. Luottamuksen lasku on 

hyvin yleistä ja vain harvoin suhde säilyy ennallaan. Luottamuksen laskun jälkeen 

suhde voidaan palauttaa, jos myyjällä on halua ratkaista tilanne ja kehittää 

yhteistyötä, toimia avoimesti, kontaktihenkilö vaihdetaan tai ostaja saa 

vahingonkorvauksen. Pienen luottamuksen laskun jälkeen suhde voi jopa 

vahvistua.  
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This study examines the role of trust, its changes and ending process in business.  

It compares trust between buyer and single seller from firm and the whole 

organization. The aim of the study is to find out which factors will deepen trust and 

which will reduce it, what will happen after reduction and how trust can be 

restored.  

 

This study is a qualitative research. The theoretical part consists of literature from 

antecedents of value and benefits of trust, its changes and loss of trust. The 

empirical part consists of views and experiences of trust from professionals in 

procurement. The empirical study was implemented by questionnaires and 

interviews.  

 

 The result of the study suggests that trust is vital for business relationships and 

only rare procurements can be made without it. It is important for both a single 

seller and seller organization but there are differences in factors between the two. 

Loss of trust is really common in collaborations and it is quite rare that a business 

relationship will survive without any changes. It is possible to restore trust after its 

loss if the seller person is willing to solve the problems and improve cooperation. 

The seller person should also be open, the contact person should be changed for 

another seller or the seller should pay compensation. There is a possibility that 

trust can even deepen after some decrease.   



 
 

ALKUSANAT 

 

Tämän työn tekeminen on ollut elämäni pisin yksittäinen prosessi. Lähdin liikkeelle 

kiinnostuksesta toimittajasuhteiden kehittämiseen ja sitä kautta löysin lopullisen 

aiheeni eli yhden yritysten välisen suhteen tärkeimmistä tekijöistä, luottamuksen. 

Pian huomasin kääntäväni kiinnostustani entistä enemmän luottamuksen 

prosessiin ja menetykseen. Opin työn aikana hyvin paljon luottamuksesta, 

toimittajasuhteista, suhteiden kehityksestä sekä tieteellisestä tutkimusprosessista. 

Pro Graduni vahvisti osaamistani hankinnoista ja antoi mahdollisuuden tutustua 

tarkemmin hyvin tärkeään ja monimuotoiseen alueeseen.  

 

Prosessin aikana olen työelämässä edennyt projektipäällikön tehtäviin, perustanut 
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perustanut perheen. Viimeisen puolentoista vuoden aikana olenkin ollut kiireinen 

pysymään pienen pojan perässä.  
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1 Johdanto 

 

Tässä Pro Gradussa tutkitaan luottamuksen muodostumista, muuttumista ja 

loppumista ostajan ja myyjähenkilön sekä -organisaation välillä. Tässä 

kappaleessa kerron niihin liittyen tutkimuksen taustaa, tavoitteet, 

tutkimusongelma, käsitteet ja rajaukset sekä tutkimuksen rakenne.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Kasvava kilpailu, teknologinen kehitys ja globalisoituminen vaikuttavat yritysten 

välisiin suhteisiin ja kanssakäymisiin pakottaen osapuolia toimimaan yhdessä sekä 

yhteistyössä kasvavissa määrin. Täysin itsenäisesti toimivia yrityksiä ei ole enää 

monia, etenkään isoissa tai keskisuurissa organisaatioissa. Seppänen et al. (2007) 

selvittivät, että monen tutkijan mukaan yrityksen kyky vahvistaa yhteistyö 

kumppanuudeksi ja liittoumaksi mahdollistaa tietoon pohjautuvan kilpailukyvyn 

sekä liittouman mukana tulevan kapasiteetin kasvun. Tällaisissa suhteissa 

luottamus on noussut yhdeksi oleellisimmaksi tekijäksi. 

 

Luottamus on yksi yleisimmistä yritysten välisiin suhteisiin vaikuttavista tekijöistä, 

sillä se johtaa avoimempaan kommunikaatioon, tiedon jakamiseen sekä 

riitatilanteiden käsittelyyn. (Seppänen et al. 2007) Blomqvist et al. (2005) tutkivat 

yritysten välistä kehitys- ja tutkimus työtä (R&D) ja heidän mukaansa sopimuksia 

ja yhteistyötä ei voida aloittaa ilman jonkunlaista luottamusta. Tällaisissa 

tapauksissa luottamuksen rakentaminen on aloitettava jo liikesuhteen 

alkuvaiheessa. Ostajan luottamus toimittajayritystä kohtaan on myös yhteyksissä 

haluun työskennellä yhdessä jatkossakin (Doney & Cannon, 1997). 

 

Luottamusta on tutkittu jo yli 30 vuoden ajan monilla tieteenaloilla (Akrout et. al. 

2016). Erityisesti yritysten välisen luottamuksen tutkiminen on herättänyt 

kiinnostusta maailman laajuisesti ja sitä on tutkittu etenkin USA:ssa. Sitä ovat 

tutkineet lukuisat henkilöt monelta eri näkökannalta, kulttuurista ja tieteenalalta. 

Luottamuksen teoriaa kehitetään jatkuvasti ja tutkijat kiistelevät sekä luottamuksen 
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luonteesta että määritelmästä. Luottamuksen tutkimuksissa onkin havaittu 

haasteita muun muassa sen suhteen, miltä teoreettiselta taustalta luottamusta 

katsotaan tai minkä välillä luottamusta mitataan. Luottamuksella on juuret niin 

sosiaalisessa psykologiassa, sosiologiassa kuin taloustieteessäkin (Akrout, 2015).  

 

Seppänen et al. (2007) ovat tutkineet ja vertailleet luottamuksesta tehtyjä 

tutkimuksia artikkelissaan "Measuring inter-organizational trust - a critical review of 

the emperical research in 1990-2003". Tutkimuksen mukaan luottamuksen 

mittaamisessa, käsitteellistämisessä sekä operationalisoinnissa on ollut eroja 

luottamuksesta tehtyjen tutkimusten välillä. Osa tutkimuksista on mitannut 

luotettavuutta, kun osa on mitannut vastavuoroista luottamusta. Tämä vaikuttaa 

siihen, että tuloksia ei aina voida vertailla keskenään ja tutkijan tulisi olla hyvin 

perillä tehdyistä tutkimuksista sekä tavoista, joilla voidaan luotettavasti mitata 

luottamusta. Yhdenmukaisuus teorian ja mittaamisen välillä tulee selkeästi 

määrittää ja seurata. Vertailtavuuden saavuttamiseksi sekä hämmennyksen 

välttämiseksi yksityiskohtaisuudelle tulee antaa huomiota.  Jossain tapauksissa 

luottamuksen tutkiminen on tapauskohtaista, eikä tuloksia voida verrata ja yleistää. 

Etenkin eri toimialat saattavat tuoda tutkimuksiin vaihtelevuutta. (Seppänen et al., 

2007) 

 

Toimittajan ja myyjän välistä luottamusta on mitattu kohdistuen myyjän edustajaan 

eli yksittäiseen henkilöön, koko myyjäyritykseen tai sitä ei ole selkeästi määritelty. 

Monen tutkijan mielestä luottamus yksittäiseen edustajaan on eri asia kuin 

luottamus koko yritykseen (esim. Blomqvist, 1997, Doney & Cannon, 1997 ja 

Chow & Holden, 1997). Kaikki eivät kuitenkaan ole siitä samaa mieltä tai tutki 

niiden eroa. Tässä tutkimuksessa ne pidetään erillisinä ja tutkitaan niiden eroa ja 

vaikutusta luottamuksen kehityksen eri vaiheisiin. 

 

Luottamuksesta tehdyt tutkimukset painottuvat USA:han, joten voidaan olettaa, 

ettei tuloksia voida suoraan verrata aikaisempien tutkimusten kanssa. Suoraan 

verrannollisuuteen vaikuttaa kulttuurin lisäksi myös toimiala.  
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Tutkimuksia luottamuksen laskusta ja menetyksestä on tehty hyvin vähän, eikä 

luottamuksen elinkaarta ole juurikaan havainnollistettu. Tämä tutkimus yrittää 

löytää niistä tietoa yleisellä tasolla (mutual trust) empirian avulla. 

Tutkimusosuudessa keskitytään keräämään tietoa hankintoja tekevien henkilöiden 

kokemusten kautta sekä myyjähenkilön että –organisaation toiminnasta.   

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää ostajan luottamusta, joka kohdistuu 

myyjähenkilöön sekä -organisaatioon. Tavoitteena on selventää luottamuksen 

elinkaarta sen syntymisestä syventymiseen ja laskuun sekä loppumiseen. 

Tutkimuksessa keskitytään syihin kokemusten kautta ja pääpaino on selvittää syitä 

luottamuksen laskulle, laskun vaikutukset ja luottamuksen palautuksen 

mahdollisuudet. Tavoitteena on löytää konkreettisia asioita ja tekijöitä, joista on 

hyötyä sekä hankinnan että myynnin ammattilaisille. Tavoitteena on pystyä 

kuvaamaan muutoksia yleisellä tasolla ja selvittämään onko hankinnan 

ammattilaisen taustalla, sukupuolella tai hankinnan muodolla vaikutusta tuloksiin.  

 

Luottamus on hyvin laaja ja monialainen kokonaisuus, jota on tutkittu 

monipuolisesti, luottamuksen laskusta, sen seurauksista ja luottamuksen 

palautuksesta tutkimuksia on hyvin vähän. Luottamusta on vähän tutkittu 

erottamalla myyjähenkilö sekä -organisaatio toisistaan. Luottamuksen 

rakentumisesta ja muutoksista löytyy muutamia prosessikarttoja, mutta laskusta ja 

luottamuksen koko elinkaaresta niitä joko ei ole tehty tai hyvin vähän.  

 

1.3 Tutkimusongelma 

Luottamus tai luottamuksen puute liittyy jokaiseen liikesuhteeseen ja sen luonne ja 

tila määrittää vahvasti liikesuhteen syvyyttä ja sidettä. Tämän tutkimuksen avulla 

pyritään selvittämään luottamuksen merkitystä liikesuhteeseen. Tutkimuksen 

pääkysymys on: 

 

 Mikä on luottamuksen merkitys liikesuhteissa? 
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Tätä kysymystä selvitettäessä täytyy ymmärtää liikesuhteita ja yhteistyötä sekä 

tutustua niiden muodostumiseen ja erilaisiin muotoihin. Aikaisempien tutkimusten 

systemaattisella, kriittisellä ja analyyttisellä tarkastelulla pyritään ymmärtämään 

liikesuhteita ja niissä esiintyvää luottamusta syvemmin. Antaako luottamus 

liikesuhteelle ominaisuuksia, joiden avulla liikesuhteesta tulee arvokkaampi, 

kaupankäynti ja yhteinen kehittäminen on helpompaa tai yhteistyön arvo menee 

esimerkiksi hinnan tai muiden ominaisuuksien edelle. Lähtökohta pääkysymyksen 

selvittämiselle on löytää vastaus ensimmäiseen alakysymykseen: 

  

1. Mikä on luottamuksen arvo liikesuhteessa? 

 

Luottamuksen elinkaaren vaiheet ja ajan tuomat piirteet saattavat vaikuttaa ja 

näkyä liikesuhteessa eri tavoin. On mielenkiintoista selvittää löytyykö eri 

toimialoista huolimatta yhteisiä piirteitä tai kaavaa luottamuksen synnylle. Sen 

ymmärtäminen ja mallintaminen saattaa antaa luottamusta rakentaville tahoille 

uusia mahdollisuuksia sekä tavoitteita. Sen vuoksi toisena alakysymyksenä 

selvitetään: 

 

2. Miten luottamus rakentuu, kehittyy ja muuttuu liikesuhteissa? 

 

Tehtyjen tutkimusten tutustumisen perusteella voidaan sanoa, että luottamuksen 

menetystä ja laskua on tutkittu hyvin vähän. Tutkimusaukko tulee täyttää 

perehtymällä luottamuksen laskuun ja kysymykseen: mitä tapahtuu, jos luottamus 

menetetään? On mahdollista että yhteistyössä ja organisaatioissa tapahtuu 

muutoksia, virheitä tai muuta sellaista, joka aiheuttaa luottamuksen laskua ja ajaa 

luottamuksen menetykseen. Sitä tutkiessa tarvitaan alakysymykset: 

 

3. Mitkä asiat laskevat luottamusta? 

4. Miksi ja milloin luottamus toiseen osapuoleen menetetään? 

5. Mitä luottamuksen menettämisestä seuraa? 
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1.4 Tutkimuksen käsitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksessa luottamusta ja toimittajasuhteita tarkastellaan ostajan 

näkökulmasta. Luottamus on tutkimuksen keskiössä ja tarkoituksena on tarkastella 

tekijöitä, jotka liittyvät sen muutoksiin. Tässä keskitytään luottamukseen, joka 

syntyy onnistuneen kaupankäynnin, yhteistyön ja liikesuhteen ansiosta ostajan ja 

myyjän välille. Kilpailutilanteet rajataan tässä tutkimuksessa pois. Tutkimuksessa 

keskitytään yritysten välisiin suhteisiin eli siitä rajataan pois kuluttajanäkökulma, 

yritysten sisäiset suhteet sekä kilpailijan tai muun yrityksen suhteet, joiden kanssa 

ei katsota olevan vaihdannaistaloudessa. Luottamusta tarkastellaan kahden 

organisaation eli myyjän ja ostajan välillä eli tutkimuksesta rajataan pois 

kolmannen osapuolen kuten agentuurin vaikutus luottamuksen syntymiseen 

ostajan ja myyjän välille. Myyjänä käsitellään myyjähenkilöä eli kontaktihenkilöä, 

yhteyshenkilöä, myyntiedustajaa tai muuta yksittäistä henkilöä, joka 

myyjäyrityksestä hoitaa kauppaa ja yhteydenpitoa ostajan kanssa sekä 

myyjäorganisaatiota, josta ei ole erotettu yksittäistä myyjää, mutta koostuu 

mahdollisesti useasta edustajasta, johtoryhmästä, organisaation toimintatavoista, 

käytännöistä sekä tavoitteista. Nämä kaksi myyjätyyppiä pidetään irrallaan 

toisistaan ja selvitetään niiden mahdollisia eroavaisuuksia.  

 

Tutkimus keskittyy luottamuksen rakentumiseen ja muutokseen eli olennaisena 

osana on myös luottamuksen lasku/vähentyminen sekä luottamuksen 

palautuminen sekä loppuminen. Tutkimus ei käsittele epäluottamusta, eikä ota 

kantaa, onko luottamuksen puute ja epäluottamus sama vai eri asia.  

 

Tutkimuksessa tullaan tavoittelemaan vastauksia suurista (vähintään 250 henkeä 

työllistävät) ja keskisuurista (50-249 henkilöä työllistävät) yrityksistä, mutta myös 

pienten yritysten vastaukset huomioidaan. Kirjallisuuskatsauksessa yritysten 

kokoluokilla ei ole merkitystä. Yritysten toimialalla ei ole tutkimuksen kannalta 

väliä, eikä tutkimuksessa oteta huomioon toimialojen välisiä eroja. Vastaajien tulee 

olla suomalaisia tai Suomessa työskenteleviä ja tutkimuskysymykset esitetään 

vain suomen kielellä.  
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Kysymyksiin tavoitellaan vastauksia palvelu- sekä materiaalihankinnoista, 

vähemmän ja enemmän hankinnan kokemusta omaavilta, miehiltä ja naisilta sekä 

nykyisiltä että entisiltä hankinnan ammattilaisilta, jotka ovat työskennelleet 

hankinnassa viimeisen viiden vuoden aikana. Näitä analysoidaan 

mahdollisuuksien mukaan omina ryhminään, jotta voidaan selvittää, onko näillä 

vaikutusta luottamukseen.  

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä Pro Gradu koostuu kuudesta kokonaisuudesta. Aloittava luku eli johdanto 

pitää sisällään tutkimuksen raamit eli taustan, tavoitteet, ongelman, käsitteet ja 

rajaukset sekä rakenteen. Johdannossa selviää mitä ja miksi on lähdetty 

selvittämään. Toinen luku on teoreettista taustaa ja siinä paneudutaan 

liikesuhteeseen, sen muodostumiseen ja teoriaan sekä luottamukseen 

liikesuhteessa eli sen käsitteisiin, arvoihin ja hyötyihin, esiintymiseen ja 

rakentumiseen, muotoihin ja kehittymiseen sekä menetykseen. Kolmas luku on 

empiiristä tutkimusta, jossa käydään läpi tutkimusmenetelmiä, kysymyksiä, 

kohdetta, analyysia sekä tutkimuksen validiutta ja reliaabeliutta. Neljännessä 

luvussa käydään läpi tutkimuksen tuloksia ensin kokonaistuloksina ja sen jälkeen 

vastaajaryhmäkohtaisesti. Viides luku on tutkimuksen johtopäätöksiä ja pohdintaa. 

Johtopäätökset ja pohdinta on jaettu tutkimustulosten kaltaisesti kokonaistuloksiin 

ja vastaajaryhmiin. Viidennessä luvussa on myös käsitelty jatkotoimenpiteet. 

Viimeinen luku on yhteenveto, jossa käydään tutkimuksen tulokset ja tärkeimmät 

elementit vielä lyhyesti läpi.  
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2 Teoreettinen tausta 

 

Tämä tutkimus käsittelee luottamusta, sen muodostusta ja muuttumista, suhteen 

palautusta ja luottamuksen loppumista. Näihin asioihin paneudutaan myös 

teoreettisen taustan kautta tutustumalla kirjallisuuteen. Luottamuksesta on tehty 

monipuolisesti tutkimuksia eri tieteenaloilla. Tämä tutkimus keskittyy 

taloustieteelliseen näkökulmaan.  

 

2.1 Luottamus liikesuhteissa 

 

Luottamus on monien tutkimusten (esim. Blomqvist, 1997 ja Doney & Cannon, 

1997) mukaan yksi yhteistyön kulmakivistä ja menestyksen ehto. Seppänen & 

Blomqvist (2005) esittävät monen tutkimuksen todenneen suhteen laadun ja 

toiminnan elintärkeäksi tekijäksi luottamuksen. Luottamuksen katsotaan johtavan 

avoimeen kommunikaatioon, informaation jakamiseen, pidempiin suhteisiin, 

parempaan konfliktien hoitoon, parempaan ennakoitavuuteen sekä strategiseen 

joustavuuteen (Seppänen & Blomqvist, 2005). Se tarvitsee toimiakseen 

informaatiota, mutta sen puuttuessa kyse voikin olla uskosta tai veikkauksesta. 

Luottamus pohjautuu usein kokemuksiin ja sosiaaliseen oppimiseen (Blomqvist, 

1997) sekä näkemykseen osapuolien välisestä rehellisyydestä sekä 

luotettavuudesta kohdata toisen tarpeet (Chow & Holden, 1997).  

 

Etenkin pienille ostajayrityksille luottamus on tärkeässä asemassa, sillä 

kilpailukyvyn säilyttämiseksi heidän on pystyttävä luottamaan kumppaneidensa 

toimintaan ja heidän mahdollisuuteensa toimittaa laadukkaita tuotteita. Pienillä 

yrityksillä ei ole resursseja tehdä mittavia laadun tai komponenttien testauksia eikä 

pitää suuria varastoja toimitusten häiriötilanteiden varalle. Isommilla yrityksillä on 

enemmän resursseja rakentaa omat järjestelmät sekä tarkastusten varalle että 

isommille varastoille, jolloin he ovat paremmin varautuneita tuotannon riskeihin. 

Isoille ostajille toimittajiin kohdistuvalla luottamuksella on vain rajoitettu arvo, sillä 

heidän ison volyymin hankintansa sekä mahdollisuus toimittajan kontrollointiin 

mahdollistaa lyhyen tähtäimen suunnittelun ja mahdollisuuden arvioida 
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vaihtoehtoisia toimittajia muutamien ominaisuuksien perusteella. Useasti tällaiset 

ominaisuudet ovat hinta ja saatavuus. (Chow & Holden, 1997) 

 

2.1.1 Luottamus käsitteenä ja kirjallisuudessa 

 

Luottamuksella on monta käsitettä ja etenkin eri kielissä sillä saattaa olla montakin 

sanaa. Se voidaan ymmärtää monella eri tavalla riippuen tarkastelijasta eli 

luottamuksen kokeminen on jossain määrin myös henkilökohtaista. Lisäksi eri 

tieteenhaarat määrittelevät ja näkevät luottamuksen hieman eri tavalla. Riippuen 

tilanteesta ja yhteydestä luottamuksen määritelmä saattaa myös hieman erota. 

Universaalin käsitteen määritys on lähes mahdotonta (Blomqvist, 1997). 

 

Seppäsen (2008) mukaan luottamus on moniulotteinen käsite niin henkilöiden kuin 

yritystenkin välillä. Se on yhdistelmä kyvykkyyttä, hyväntahtoisuutta ja 

itseviittausta (self-reference). Luottamuksessa on aina vähintään kaksi osapuolta, 

luotettu ja luottaja. Luottaja on aina yksi henkilö, eikä voida ajatella että yritys olisi 

luottaja, vaikka siellä usea henkilö luottaisi vastapuoleen. Luotettu puolestaan voi 

olla yksittäinen henkilö tai organisaatio ja niiden luottamus voi olla erilaista. 

Suhteet voivat jopa toimia hyvin, vaikka toinen näistä olisi vähemmän luotettu.  

 

Blomqvist et al. (2011) tutkivat yritysten sisäistä persoonatonta luottamusta, joka ei 

henkilöidy organisaation jäseniin. Siinä luottamus kohdistuu yrityksen 

persoonattomiin ominaisuuksiin kuten visioon, strategiaan, ylimpään johtoon, 

johtoryhmän tavoitteisiin, kyvykkyyteen, teknologiseen ja kaupalliseen 

kilpailukykyyn, oikeellisuuteen, reiluihin prosesseihin ja rakenteisiin, rooleihin, 

teknologiaan, maineeseen sekä henkilöstökäytäntöihin. Persoonatonta 

luottamusta on tutkittu vasta vähän, mutta tämä on hyvä huomioida ja tarkastella 

myös organisaatioiden välillä.  

 

Englannin kielessä luottamuksella on monta eri sanaa ja useammat sanat sivuavat 

sitä merkityksellään. Kaikilla suomen kielen sanoilla ei ole suoraa kytköstä 

luottamukseen. Yleisesti käytettyjä synonyymejä sanalle ’trust’ ovat competence, 

creadibility, confidence, faith, hope, loyalty ja reliance.   (Blomqvist, 1997) 
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Taulukko 1: Luottamuskäsite 

käsite englanniksi käsite suomeksi määritelmä kytkös luottamukseen 

competence luotettavuus yksilön kyky ymmärtää 

ominaisuutta 

passiivimuoto  

credibility uskottavuus yksilön kyky havaita ominaisuuden 

jossakin, jota hän väitteensä 

mukaan voi tehdä 

passiivimuoto yksilön vaatimus 

kyvystä, joka ei kuitenkaan sano 

mitään yksilön aikeesta tai halusta 

tehdä vaadittua 

confidence luottavaisuus yksilö olettaa jotakin tapahtuvaksi 

varmuudella, eikä epäile että 

mitään menisi vikaan 

ei sisällä tietoisuutta muista 

vaihtoehdoista, toisin kuin luottamus 

faith usko yksilön sokea usko johonkin kysilöllä ei ole mitään muuta 

epäilystä tai tietoa vaihtoehdoista 

hope toivo yksilö odottaa passiivisesti jotakin 

tulevaksi  

yksilö ei sijoita tai riskeeraa yhtään 

tietoa toivomalla, toisin kun 

luottamus tekee. 

loyalty uskollisuus yksilö on toiminut kunnioittavasti 

toisen toimintaa kohtaan ja käytös 

on täysin positiivista suhteessa 

yksilön tarpeisiin 

vakaa ja pitkän ajan malli, ei näytä 

siltä että siinä olisi mahdollisuuksia 

murtua 

reliance turvautuminen yksilö voi päättää luottaa vain 

tiettyyn asiaan tai vaihtoehtoisesti 

toiseen tekijään tai systeemiin 

kapeampi konsepti kuin luottamus 

 

 

2.1.2 Luottamuksen arvo ja hyödyt 

 

Doneyn ja Cannonin (1997) tutkimuksen yksi keskeisin havainto on yhteyden 

löytyminen ostajan luottamuksesta toimittajaorganisaatioon ja haluun työskennellä 

yhdessä tulevaisuudessakin. Yhteistyön positiiviset tulevaisuuden näkymät kävivät 

ilmi myös tilanteissa, joissa ostaja kontrolloi toimittajan työtä, yhteistyöstä oli 

aikaisempia kokemuksia sekä riippumatta sen hetkisistä toimittajavalinnoista. 

Yritysten välinen luottamus sekä myyjän luottamus vaikuttavat positiivisesti 

tulevaisuuden hankintoihin. Yritysten väliseen luottamukseen ei kuitenkaan liity 

samanlaista riippuvuutta kuin myyjän ja ostajan väliseen toimintaan. 

(Gassenheimer & Manolis, 2001) Yritysten välisessä suhteessa luottamus 

vaikuttaa positiivisesti lisäämällä yhteistyön tuloksen hyötyjä ja laskee sen huonoja 

puolia (Seppänen, 2008). 
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Luottamus on yksi edellytyksistä, kun rakennetaan pitkäaikaista kumppanuutta. 

(Doney & Cannonin, 1997). Yllättävästi kuitenkin Doney & Cannonin (1997) 

tutkimuksen mukaan myyjän tai toimittajayrityksen luottamus ei liittynyt 

suoranaisesti sen hetkiseen toimittajavalintaan, eikä luottamus tee voittajaa, mutta 

voi vaikuttaa kuitenkin yhtenä tekijänä. Chow ja Holden (1997) tutkimuksen 

mukaan ostaja voi olla lojaali toimittajalle, vaikka vaihtokustannukset eivät olisi 

kovin korkeat ja olisi mahdollista, että hankinta epäonnistuu. Tämä toteutui myös 

tilanteissa, joissa tuote oli massahyödyke.  

 

Seppäsen (2008) mukaan luottamus vaikuttaa suhteen suorituskykyyn 

parantamalla tiedonjakoa sekä kommunikaation tasoa ja laatua. Lisäksi luottamus 

laskee neuvottelukustannuksia ja konflikteja. Toimittajaan kohdistuva luottamus 

tekee ostajasta sitoutuneemman (Doney & Cannon, 1997, Seppänen 2008), 

vähentää konfliktien syntymistä sekä parantaa toisen osapuolen tyytyväisyyttä. 

(Doney & Cannon, 1997) Chow ja Holdenin (1997) tutkimuksen mukaan luottamus 

myyjähenkilöä kohtaan vaikuttaa vahvasti luottamukseen hankkijayritystä kohtaan 

ja sitä kautta sillä on epäsuora vaikutus hankintastrategiaan ja käyttäytymiseen. 

Hankkijasta ei tule suoraan lojaalia ostajaa myyjäorganisaatiolle pelkästään sen 

vuoksi että luottaa myyjään, mutta luottamus tuo lisää avointa keskustelua ostajan 

ja myyjän välille. Lojaalit ostajat, jotka tuntevat yhteistyönsä kumppanuudeksi ja 

olonsa mukavaksi suhteessa eivät koe tarpeelliseksi käyttää aikaa tavatakseen 

myyjiään säännöllisesti. (Chow & Holdenin, 1997) Luottamus tuo siis lisää aikaa ja 

resursseja luottavalle ostajalle sekä myyjälle. Usein luottava osapuoli on valmis 

käyttämään enemmän vaivaa toimeksiantajan puolesta.  

 

Vastakohtana hyödyille luottamuksen myötä suhteeseen tulee epävarmuutta ja 

riippuvuutta (Doney & Cannon, 1997) sekä haavoittuvaisuus kasvaa (Blomqvist, 

1997). Etenkin luottamusta paljon vaativa mittatilaustyöskentely ja -valmistus 

lisäävät haavoittuvuutta ja riippuvuutta (Gassenheimer & Manolis, 2001). 

Luottamuksen tarve kasvaa myös suhteissa, joissa on suhteen laadun vuoksi 

epävarmuutta ja riskejä. Tällaisia suhteita ovat esimerkiksi suhteet, joissa tietoa 

siirretään yritysten välillä (data exchange relationships) ja suhteissa 

kumppaneiden välillä on vähän kontaktia, kasvavissa määrin teknisiä muutoksia, 



19 

tulevaisuuden muutoksia ei voida ennustaa sekä kilpailu luo painetta. (McKnight et 

al. 2017) Luottamus lisää myös päätösten tekoa vain arvostelukyvyn perusteella. 

Joskus luottava henkilö voi myös olla vain naiivi tai luottaa epäitsekkäistä syistä. 

(Blomqvist, 1997) Parantavat vaikutukset ovat kuitenkin suurempia kuin huonojen 

puolien laskevat vaikutukset. Jos luottamusta ei olisi, riski hyväksikäyttämisestä 

olisi suurempi, sillä päätöksenteot tehtäisiin rajoitetut järkiperäisyyden ja 

epävarmuuden pohjalta. Se saa usein osapuolen vetäytymään yhteistyöstä. 

(Seppänen 2008) 

 

2.1.3 Luottamustekijät 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on selvinnyt erilaisia luottamustekijöitä luottamuksen 

muodostumisessa. Yleisimpinä niistä voidaan pitää kyvykkyyttä, luottamusta 

herättävä käyttäytymistä, aikaisempaa yhteistyötä ja hyväntahtoisuutta. Tutkijat 

ovat löytäneet yhtäläisyyden myös avoimuuden, vilpittömyyden, rehellisyyden, 

välittämisen, yhteistyökyvyn, kommunikoinnin, sitoutuneisuuden, luotettavuuden, 

identiteetin, turvallisuuden, pysyvyyden ja institutionaalisen luonteen luottamuksen 

kanssa. (Jussila, 2010) Tässä tutkimuksessa ei perehdytä empirian avulla 

tarkemmin luottamuksen syntymisen vaiheisiin kuin vertaamalla kirjallisuudessa 

nousseita tärkeimpiä luottamustekijöitä.  

 

Kyvykkyydellä tarkoitetaan jonkin osaamista, pätevyyttä ja mahdollisuuksia 

toteuttaa odotettuja asioita. Organisaatioon liittyvä kyvykkyys liittyy teknologisiin 

mahdollisuuksiin, työntekijöiden osaamiseen ja ohjelmistojen käyttöön. (Blomqvist, 

2002) Kyvykkyyttä voidaan kutsua myös pätevyydeksi tai pystyvyydeksi (Jussila, 

2010. 

 

Hyväntahtoisuus on kumppanin rehellisyyttä, ymmärtäväisyyttä, uskollisuutta, 

vastuullisuutta. Hyväntahtoisuuden katsotaan olevan kumppanin välittämistä ja 

kunnioitusta, jolloin henkilö toimii epäitsekkäästi ja vastavuoroisesti. Siihen ei 

kuulu opportunistinen käytös. (Blomqvist, 2002: Seppänen, 2008) 
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Luottamusta herättävä käyttäytyminen on kärsivällisyyttä opportunistista käytöstä 

kohtaan, johon osa ihmisistä on luonnostaan taipuvaisempia. Se on avoimuutta, 

kontrollin vähentämistä sekä toisen osapuolen vallan hyväksymistä. Voidaan 

ajatella että myös luottamus johtaa luottamusta herättävään käyttäytymiseen. 

Yhteistyössä se näkyy tiimien avoimena kommunikointina, itsensä sekä toisten 

tiimin jäsenten hyväksymisenä tiimin jäseneksi. (Jussila, 2010) 

 

2.1.4 Myyjähenkilöön ja -organisaatioon kohdistuva luottamus  

 

Luottamus on aina kahden osapuolen välinen ja luottamuksen kohteena voi olla 

niin yksittäinen henkilö kuin organisaatiokin.  Tämä tarkoittaa sitä että luottamus 

voi rakentua kahden yksittäisen henkilön välille sekä henkilön ja organisaation 

välille. Periaatteessa se voi muodostua myös kahden organisaation välille, 

organisaation ja henkilön välille, mutta organisaation luottamus toista osapuolta 

kohtaan on enemmän sen työntekijöiden luottamuksen summa tai keskiarvo 

toisesta osapuolesta eli ei voida kuitenkaan puhua organisaation luottamuksesta. 

(Seppänen 2008) 

 

Monissa tutkimuksissa luottamuksen kohteesta on puhuttu organisaationa, toisissa 

kontaktihenkilönä ja osa kuten Seppänen (2008) sekä Blomqvist (2002) 

tutkimuksissaan toteaa että luonnollisesti luottamus koskee molempia sekä 

yritystä että henkilöä, jossa myyjähenkilö edustaa koko yritystä. Seppänen (2008) 

mukaan luottajan luottamus voi kuitenkin kohdistua myös vain toiseen ja toisesta 

puuttua eli esimerkiksi luottamus voi koskea yksittäistä yrityksen edustamaa 

henkilöä, mutta ei organisaatiota ja toisinpäin. Kokonaisuutta ajatellen molemmat 

kohteet on otettava huomioon. 

 

Doney ja Cannon (1997) tutkivat myös myyjähenkilöön ja myyjäorganisaatioon 

kohdistuvan luottamuksen eroavaisuuksia. Suurin eroavaisuus liittyi 

myyjäyrityksen luottamuksen vaikutukseen tulevien hankintojen kannalta eli 

myyjähenkilön luottamus on tärkeässä asemassa kun rakennetaan 

myyjäorganisaation luottamusta, mutta se ei suoraan vaikuta tuleviin hankintoihin 

toisin kuin myyjäorganisaation luottamus.  
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Tässä tutkimuksessa selvitetään kuinka luottamuksen kohteena olevat yksittäinen 

henkilö ja organisaatio eroavat ja onko eroavaisuutta luottamuksen laskussa ja 

suhteen palautuksessa.  

 

2.1.5 Luottamuksen esiintyminen ja rakentuminen liikesuhteissa 

 

Luottamus syntyy pääasiassa henkilön odotuksista, kuinka toinen henkilö aikoo 

toimia jossakin asiassa (Blomqvist, 1997). Usein luottamus synty prosessin 

seurauksena eli se kehittyy asteittain. Prosessin käynnistyminen on hankalaa, 

kehitys hidasta ja se keskeytyy sekä tuhoutuu helposti. (Blomqvist, 1997) 

Seppäsen (2008) tutkimuksen mukaan hyvä maine ja käytös edistää henkilöiden 

sekä yrityksen välistä luottamusta. Suhteen muodolliset piirteet kuten pitkät 

tilaukset eivät suojele luottamusta (Gassenheimer & Manolis, 2001). 

 

Luottamus voi esiintyä nopeassa tapaamisessa tai pitkän yhteistyön tuloksena. 

Kansallisella ja kansainvälisellä kulttuurilla on myös vaikutusta luottamukseen. 

(Blomqvist, 1997) Doney ja Cannonin (1997) mukaan voidaan ajatella 

luottamuksen ensimmäisen ulottuvuuden syntyvän kun voidaan luottaa ja 

turvautua toisen osapuolen sanomisiin sekä kirjallisiin lupauksiin. Toinen 

ulottuvuus syntyy kun toinen osapuoli on aidosti kiinnostunut toisen osapuolen 

edusta ja motivoitunut ajamaan sitä. Tällöin luottamus voidaan määritellä 

rakentuvaksi luottamuksen kohteen uskottavuudesta sekä hyväntahtoisuudesta.  

 

Myyjään kohdistuva luottamus voi muuntua luottamukseksi myyjän yritystä 

kohtaan ja toisin päin (Doney & Cannon, 1997). Yrityksen luottamus voi syntyä 

myös siitä kun yritysten välillä on laaja luotettujen henkilöiden verkosto, eikä enää 

voida kunnolla nimetä yksittäisiä luotettavia henkilöitä. Tällainen yleinen luottamus 

on yrityksen hyvän maineen ja resurssien pohja. (Halinen, 1994) 

 

Liikesuhteita on hyvin erimuotoisia ja hyvin usein etenkin tutkimus- ja 

kehitysyhteistyöt ovat niin sanotusti epäsymmetrisiä, jolloin osapuolet ovat 

erikokoisia ja vahvuisia. Kokoero näkyy useissa ominaisuuksissa, kuten 
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neuvotteluasemassa, johtamisessa, kapasiteetissa ja yrityskulttuurissa. Siitä 

huolimatta luottamus ja sopimukset ovat molemmat hyvin tärkeitä ja toisiaan 

täydentäviä osapuolille ja niiden avulla on mahdollista rakentaa yhteinen 

ymmärrys sekä sitoutuneisuus. (Blomqvist et al. 2005) 

 

Yksi luottamuksen tärkeimmistä ominaisuuksista on osapuolten vastavuoroisuus, 

kuten ovat myös yritysten välinen mukautuminen, joustavuus sekä halukkuus 

mukautua odottamattomiin muutoksiin (Bantham et al. 2011). Luottamus toimii 

interaktiivisena, toisistaan riippuvaisena ja laajentuvana kiertona. Äärimmäisissä 

tilanteissa luottamus tiukentaa suhdetta niin että lopulta kaksi organisaatiota 

voidaan ajatella olevan yksi. Tällaisessa tilanteessa, jossa on hyvin paljon 

luottamusta, rakentuu hyvä lähtökohta vaikuttavalle ja kestävälle strategiselle 

edulle. (Chow & Holden, 1997) 

 

Doney ja Cannon (1997) tutkivat myös luottamuksen rakentumista kirjallisuudessa 

ja kuvasivat sitä viiden prosessin avulla. Prosesseissa luottamus voi rakentua 

itsenäisinä tai useamman prosessin summana. Tutkimuksen mukaan haavoittuvin 

ja alhaisin luottamus rakentuu prosessista, jota kutsutaan laskelmoiduksi 

prosessiksi. Sen mukaan henkilö tai organisaatio laskee kustannukset sekä 

palkkiot, joita toisen osapuolen sitoutuminen tai pettäminen aiheuttaa suhteessa. 

Laskelmallisen prosessin mukaan ostajan luottamuksen rakentuminen voi liittyä 

myös toimittajan yrityksen kokoon. Isommalla yrityksellä voidaan ajatella olevan 

enemmän hävittävää, mikäli se toimii epäluotettavasti. Voidaan myös ajatella että 

sillä on enemmän kokemusta kuin tuntemattomilla ja uudemmilla yrityksillä. 

Ennakoivassa prosessissa luottamus tulee toisen osapuolen kyvystä ennustaa 

toisen käyttäytymistä. Ennustettavuus vaatii useita toistokertoja, joiden mukaan 

voidaan päätellä tapahtumia. Toistojen ja pidemmän yhteistyön lisäksi siihen 

kuuluu kommunikointia, joka kehittää suhdetta ja opettaa toisesta osapuolesta. 

Kyvykkyys prosessissa luotetaan toisen osapuolen sitoutumiseen, joka se usein 

pohjautuu uskottavuuteen ja myyjän kykyyn täyttää lupaukset. Tarkoituksellisella 

prosessissa hankkijaosapuoli tekee johtopäätöksiä toimittajan puheesta ja 

käytöksestä eli se perustuu tulkintaan ja käsitykseen. Luottaja arvioi toisen 

osapuolen motivaatiota ja tämän katsotaan rakentavan vahvimman luottamuksen. 
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Siirtymisprosessissa luottamus laajenee periaatteessa kolmannen osapuolen 

kautta (ei luotetun tai luottajan), esimerkiksi luotetusta yhtiöstä yksittäiseen 

myyjään. Tässä tapauksessa ei välttämättä tarvita aikaisempaa kokemusta tai 

muuta tietoa luotettavasta henkilöstä tai yrityksestä. On kuitenkin mahdollista että 

yhtäläisesti luottamuksen puute siirtyy tutusta kohteesta uuteen. 

 

Taulukko 2: Luottamuksen kehitys (Doney ja Cannon, 1997) 

Siirtymisprosessi: 
Luottaja kuvittaa todistelähteen, jonka 
luottaja siirtää toiselle osapuolelle  

Toisen osapuolen piirteet 
yhdistyvät toisen kanssa  

• Myyjäorganisaation maine 

• Myyjäorganisaation koko 

• Myyjäorganisaation luottamus 

• Myyjän luottamus  

Tarkoituksellinen prosessi: 
Luottaja arvioi toisen osapuolen 
motivaation  

Toisen osapuolen lupaukset ja 
käytös suhteutuu luottajan 
huoleen  

• Myyjäorganisaation halukkuus 
räätälöidä 

• Myyjäorganisaation 
luottamuksellisen informaation jako 

• Myyjähenkilön pidettävyys 

• Myyjähenkilön samankaltaisuus 

• Viimeisimmät kanssakäymiset 
myyjän kanssa  

Kyvykkyysprosessi: 
Luottaja arvioi toisen osapuolen kyvyn 
täyttää lupaukset  

Todisteet lupausten 
täyttymisestä  

• Myyjän ammattitaito 

• Myyjän valta  

Ennakoiva prosessi:  
Luottaja kehittää luottamusta sen 
mukaan mitä voi toisen osapuolen 
toiminnasta ennustaa  

Kokemus tulee toistojen ja 
rajatapausten kautta  

• Suhteen pituus 

• Myyjän pidettävyys 

• Myyjän samankaltaisuus 

• Viimeisimmät yhteydenpidot ja 
kaupankäynti myyjän kanssa 

• Yhteistyön kesto myyjähenkilön 
kanssa  

Laskelmoituprosessi:  
Luottaja laskelmoi kustannukset ja/tai 
palkkiot, mikäli toinen osapuoli toimii 
epäluotettavasti  

Kustannukset suurempia, kun 
toinen osapuoli tekee isompia 
ja/tai räätälöityjä investointeja  

Toimittajayrityksen  
• Maine 

• Koko 

• Halukkuus räätälöidä 

• Luottamuksellisen informaation 
jakaminen 

• Yhteistyön kesto yrityksen kanssa 

• Yhteistyönkesto myyjähenkilön 
kanssa  

Prosessi  Ohjaava tekijä  Prosessin herättäjä  

 

2.1.6 Luottamuksen muodot ja kehittyminen 

 

Seppäsen (2002) mukaan luottamuksen kehitys on itsestään vahvistuva eli 

luottamus luo luottamusta ja vastaavasti epäluottamus luo epäluottamusta. 

Joidenkin tutkimusten mukaan luottamusta voi olla eritasoista ja se voi elää 

suhteen mukana. Esimerkiksi Magrath ja Hardy (1989) luokittelivat luottamuksen 

neljään eri tasoon, joissa luottamus kehittyy asteittain. Heidän mukaansa 
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luottamuksen puute on esimerkiksi täysin tuntemattomilla, tuttavat ovat neutraalilla 

alueella eli he eivät ole luotettuja eivätkä varsinaisesti ole epäluotettujakaan. 

Esimerkin mukaan yhteistyössä eli jossain määrin luotettuja voivat olla esimerkiksi 

naapurit ja varsinaisesti luotettavia ovat lähimmät ystävät ja perheen jäsenet. 

 

Akrout (2015) kuvasi tutkimuksessaan aikaisemmin tehtyjen tutkimusten kuvaavan 

yritysten välisen luottamuksen koostuvan kolmesta muodosta: laskelmallisesta 

luottamuksesta, joka perustuu aikaisempiin tapahtumiin, kognitiivisesta 

luottamuksesta, jota ylläpitää kyky ennustaa toisen henkilön käyttäytymistä sekä 

tunteeseen perustuvasta luottamuksesta, jossa empatia on toisen henkilön 

toiveisiin ja tarpeisiin kohdistuvaa sekä tunteesta turvallisesta ja emotionaalisesta 

siteestä. Nämä muodot ovat aikaisempien tutkimusten mukaan toisistaan 

riippuvaisia ja seuraavan vaiheen syntyminen on mahdollista edellisen loputtua. 

Akrout (2015) lähti viemään ajatusta vielä pidemmälle ja kuvasi luottamuksen 

kehitykseen enemmän vaiheita ja tarkemmin. Prosessin mukaan edellinen vaihe 

on epäolennainen ja jää taka-alalle, vasta seuraavien vaiheiden vahvistuttua, eikä 

edellisen vaiheen tarvitse loppua kokonaan.  Laskennallinen luottamus syntyy 

ensimmäisenä suhteen tutkintavaiheessa, joka edellyttää toisen osapuolen 

seurantaa. Laskennalliseen luottamuksen syntyyn vaikuttaa esimerkiksi kiinnostus, 

hyödyt/kustannukset sekä maine yritysten välillä. Laajentuvassa vaiheessa vahvin 

luottamuksen muoto on kognitiivinen luottamus, jossa aistienvaraiset mekanismit 

toimivat kommunikaation, informaation jakamisen, konfliktien ratkaisujen 

välityksellä luottamuksen rakentajana. Silloin luottamus kasvaa henkilöiden 

välisessä kanssakäymisessä. Suhdetta ylläpitävässä vaiheessa hallitseva 

luottamus on tunteisiin perustuva, jota määrittää samastuttavat piirteet kuten jaetut 

arvot, joustavuus tai mukauttaminen. Positiivista vaikutusta tulee kumppanin 

vaihtokaupasta ajan mittaan, kun tunne kasvaa luottavaiseksi sekä suhde 

vahvaksi. Luottava toiminta korreloi positiivisesti kognitiivisen tai tunteisiin 

perustuvan luottamuksen kanssa, joka nousee laajentumisen aikana ja 

laajentuvassa vaiheessa. Kahden osapuolen suhteen konteksti ja henkilön sekä 

organisaation piirteet vaikuttavat luottamuksen muotoihin. 
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Kuva 1: Akrout (2015) näkemys luottamuksen tasoista 

 

Doney ja Cannonin (1997) tarkasteltaessa muun muassa Ganesan (1994) ja Hill 

(1990) tehtyjä tutkimuksia, he löysivät useita vaikuttavia tekijöitä myyjähenkilön ja -

organisaation luottamuksen kehitykseen. Heidän oman tutkimuksen mukaan kaikki 

tekijät eivät kuitenkaan vaikuttaneet samassa määrin kuin kirjallisuus antoi 

ymmärtää. Nämä eroavat kohdat on merkitty sulkeilla Doney ja Cannonin (1997) 

piirrokseen luottamuksen kehityksestä.  

 

Myyjäyrityksen vaikuttaviin piirteisiin kuuluu maine ja koko. Toimittajan maine 

syntyy muiden toimijoiden mielipiteestä myyjän kyvystä toimia rehellisesti ja 

huolehtivaisesti sen asiakkaita kohtaan (Ganesan, 1994). Ostajalle myyjän maine 

siis koostuu muiden sanomisista sekä toimista eli maine on siirrettävissä toimijoilta 

toiselle. Hyvän maineen omaaville epäluottamusta herättävät tekijät tulee hyvin 

kalliiksi, sillä hyvän maineen kasvattaminen on vaatinut myyjältä merkittäviä 

kustannuksia. Ostaja voi siis käyttää laskelmallista prosessia valitessaan 
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hyvämaineisen kumppanin. (Dasgupta, 1988) Toimittajan koko kertoo yrityksen 

markkinaosuudesta, joka puolestaan kertoo siitä että moni muukin ostaja luottaa 

yritykseen. Voidaan myös olettaa että epäluotettavampi, epämääräisempää ja vain 

kustannukset edellä menevää kauppaa tekevä yritys ei pysty kasvattamaan 

myyntivolyymia ja markkinakokoa siinä määrin että pääsisivät kasvamaan isoksi 

yritykseksi. (Hill, 1990) 

 

Toimittajayrityksen suhteen piirteet eli myyjän halu räätälöidä asiakkaalle sopivia 

palveluita, luottamuksellisen tiedon jako ja suhteen pituus vaikuttavat ostavan 

yrityksen luottamukseen. Toimittajan räätälöintihalu tarkoittaa myyjän tarjoamia, 

valmistamia erikoistoimenpiteitä tuotteisiin tai toimitusprosesseihin liittyen. 

Räätälöinti vaatii toimittajalta erityiskustannuksia, jotta ostajan tarpeet tyydyttyvät. 

Räätälöintihalu viestii ostajalle toimittajan olevan tosissaan, kun tämä haluaa 

sijoittaa yhteistyöhön (Doney & Cannon, 1997) sekä välittää yhteistyöstä ja on 

valmis uhrauksiin (Ganesan, 1994). Laskelmallisen prosessin mukaan toimittajan 

luottamuksellinen tiedonjako asiakkaiden kanssa vahvistaa ostajan luottamusta. 

Luottamuksen jakaminen tekee myyjästä haavoittuvamman eli toimittaja ei 

todennäköisesti ole väärillä aikeilla suhteessa. Pitkässä suhteessa luottamus 

rakentuu ja kehittyy ajan kanssa, koska ajan kuluessa molemmat osapuolet 

tekevät investointeja suhteeseen ja toisen osapuolen toimien ennustettavuus 

paranee. Luottamuksellinen tiedonjako ja suhteen pituus ei kuitenkaan vaikuttanut 

Doney ja Cannonin tutkimuksen mukaan. (Doney & Cannon, 1997) 

 

Kirjallisuuden mukaan myyjähenkilön vaikuttavat piirteet ovat ammattitaito ja valta. 

Ammattitaito tukee ostajan ajatusta toimittajan kyvystä pitää lupauksensa. Valta 

viestii ostajalle myyjähenkilön kyvykkyydestä hoitaa tehtävänsä. Tämä näkyy 

myyjähenkilön kyvykkyytenä hoitaa ostajan asioita organisaatiossaan, jolloin 

organisaation asiat eivät mene asiakkaan palvelun edelle. (Doney & Cannon, 

1997) Valta ei kuitenkaan vaikuttanut Doney ja Cannonin (1997) tutkimuksen 

mukaan.  

 

Aikaisemman kirjallisuuden mukaan myyjähenkilön suhteeseen vaikuttavat 

pidättyväisyys, samankaltaisuus, suhteen pituus sekä viimeisimmät yhteydenpidot 
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liiketoimintaan ja sosiaaliseen kanssa käymiseen liittyen. Myyjähenkilön 

pidettävyys tarkoittaa myyjän olevan ystävällinen, kiltti ja miellyttävä. 

Luottamuksen rakentumisesta yhteydessä pidettävyyteen on tutkimuksia niin 

psykologian kuin ekonomiankin puolella. Myyjän ja ostajan jakaessa 

samankaltaisia kiinnostuksen kohteita katsotaan synnyttävän luottamusta. 

Samankaltaiset olettavat toisen osapuolen omaavan samoja tavoitteita, käytöstä ja 

sääntöjä. Myyjän käytöksen ymmärtäminen auttaa myös ymmärtämään myyjän 

aikeita. Viimeisimmät yhteydenpidot myyjän kanssa auttavat ostajaa tunnistamaan 

myyjän toimia tulevaisuudessa ja myyjällä on mahdollisuus imarrella ostajaa. 

Sosiaalinen yhteydenpito tiivistää suhdetta lisäämällä siihen henkilökohtaisempaa 

puolta, ymmärrystä tarpeista sekä tiedon kulkua. Suhteen pituus myyjähenkilön 

kohdalla on samankaltainen kuin myyjäyrityksenkin kohdalla eli ajan myötä 

luottamus rakentuu. Doney ja Cannon eivät kuitenkaan löytäneet sosiaalisen 

yhteydenpidon ja pitkän suhteen vaikutusta luottamukseen. Ostajalle näyttää siltä 

että myyjän toiminta heijastaa myyjäyrityksen arvoja ja asennetta, mikä tarkoittaa 

että myyjän luottamus voi siirtyä myös yrityksen luottamukseksi. Sama toimii myös 

toisin päin. Näin voi tapahtua etenkin tilanteissa missä toinen osapuoli on 

vähemmän tunnettu eli luottamus siirtyy tunnetummasta vähemmän tunnettuun. 

(Doney & Cannon, 1997) 
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Kuva 2 Luottamuksen rakentuminen myyjähenkilön ja myyjäorganisaation 
vaikutuksesta (Doney & Cannon, 1997) 

 

2.1.7 Luottamuksen menetys 

 

Luottamus on hauras elementti monessa liikesuhteessa ja riippuen suhteen 

historiasta sillä voi olla eri asema. Suhteen alussa luottamus on ehdollisessa 

asemassa, ikään kuin koeajalla. Pienemmätkin vihjeet kuten ostajan päätelmä 

toisen osapuolen kyvykkyyden tai kiinnostuksen puutteesta voivat luoda 

epäluottamusta, pysäyttää kiinnostuksen sekä aikeet suhteen kehityksestä. Jopa 

pienimmät viittaukset luottamuksen väärinkäytöstä voi saada aikaan isoja 

muutoksia suhteessa ja haavoittunutta suhdetta on hyvin vaikea lähteä 

korjaamaan. Vahvan luottamuksen hajottaminen on haastavampaa kuin 

heikomman luottamuksen. Kestävässä suhteessa on jaettuja arvoja ja 

luottamusta. Tällaisen suhteen selvitessä pienistä haasteista voi suhde vahvistua 

entisestään yhteisen kokemuksen ja selviämisen ansiosta. (Seppänen 2002) 
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Connelly et al. (2012) mukaan luottamuksen puute ei suoraan tarkoita 

epäluottamusta. Luottamus on moniulotteinen tapahtuma, jota ei voi suoraan 

monistaa eli vaikka henkilö luottaa toiseen tietyssä asiassa, ei luottamus 

välttämättä synny samaan asiaan toisessa kontekstissa (Blomqvist, 2002). 

Luottamuksen puute mielletään ennemmin passiivisena muotona eli luottamuksen 

puutteen ei uskota aiheuttavan suhteen hajoamista, mutta se voi vaikuttaa 

suhteen kehitykseen hidastamalla ja hankaloittamalla edistystä (Seppänen & 

Blomqvist, 2005).  

 

Epäluottamus ei ole luottamuksen toinen pää, vaan ne voivat vallita yrityksen 

välisessä luottamuksessa samanaikaisesti. (Seppänen & Blomqvist, 2005). 

Luottamus ja epäluottamus ovat erillisiä tapahtumia, mutta toisiinsa liittyviä 

käsitteitä. Luottamuksen puute ei suoraan tarkoita epäluottamusta. (Connelly et 

al., 2012) Lewicki et al. (1998) löysivät tutkimuksessaan luottamuksen ja 

epäluottamuksen olevan ristiriidassa useissa tapauksissa yrityksen sisäisessä 

toiminnassa. Organisaatiossa jäsenten tulisi tiedostaa koska toisiin voi luottaa, 

mitä arvostaa, mutta myös koska toisen toimintaa tulee valvoa tarkasti. 

Työskentelyä välillä johtamalla ja parantamalla toisten luottamusta he voivat 

minimoida epäluottamusta joidenkin osapuolien suhteissa. Lewicki et al.(1998) 

uskovat luottamuksen ja epäluottamuksen toimivan yhdessä ja olevan keskeistä 

tehokkaassa ryhmätyössä. Luottamus on välttämätön ryhmän koossa pitäjä. 

Vahva luottamus sekä aktiivinen epäluottamuksen nujertaminen voivat olla 

ryhmätyöskentelyn dynamiikan alku. Silti epäluottamus, joka herättää kysymyksiä 

ja erilaisia perspektiivejä, voi olla olennaista toimivan ryhmän kannalta. (Lewicki et 

al. 1998) Voidaan myös olettaa, että tällaiset luottamuksen ja epäluottamuksen 

luomat ristiriidat ovat jossain määrin hyväksi myös organisaatioiden välisessä 

toiminnassa, mutta mahdollisesti paljon pienemmässä mittakaavassa. 

Liikesuhteessa pettämisen jälkeen luottamus on kuitenkin vaikea korjata 

(Blomqvist, 1997) ja mahdollisesti paljon vaikeampi kuin yrityksen sisällä.  

 

Bantham et al. (2011) tutkivat vaihdannaissuhteessa olevien osapuolten 

konfliktitilanteita ja kommunikaatiotottumuksia. Kommunikaation muutoksen he 

totesivat varmimmaksi keinoksi estää luottamuksen laskua. Kyky itsesensuuriin ja 
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ylilyöntien välttäminen hankalissa tilanteissa olivat avuksi konfliktien käsittelyssä. 

Kommunikoinnin jälkeen toiseksi merkittävin tekijä oli luottamuksen vahvistaminen 

ja selkeyttäminen. Vahvan luottamuksen ansiosta suhde kestää paremmin 

epämääräisiä tilanteita ja silloin kommunikoinnin muutos ei ole kovin merkittävää. 

Myöskään toisen osapuolen syytökset tapahtumista ja sattumuksista eivät vaikuta 

suhteeseen luottamuksen ansiosta kovin merkittävästi. Toisin kuin matalampi 

luottamus tai luottamuksen puute pahentaa kommunikaation negatiivisuutta ja 

syytösten seurauksia. Tällaisessa tapauksessa on mahdollista, että konflikti johtaa 

jopa kunnioituksen puutteeseen ja aikeeseen käyttää hyväksi tilannetta omien 

tarpeiden mukaan. 

 

Tilanteissa, joissa ostaja on riippuvainen toimittajistaan, on havaittu mahdollisuus 

kasvattaa luottamusta vähentämällä myyjiä muutamaan tärkeään toimittajaan. 

Voidaan olettaa, että riippuvuussuhde ostajan ja myyjän välillä tarvitsee 

toimiakseen luottamusta, mutta riippuvuus ei kuitenkaan luo luottamusta. 

Riippuvainen ostaja voi pitää yksittäistä myyjää vastuussa haavoittuvasta 

asemasta ja sellaisessa tilanteessa ostajan luottamus voi parantaa mahdollisuutta 

laajentaa näiden kahden toimijan välistä yhteistä toimintaa tulevaisuudessa. 

Ostajan luottamus toimittavaa yritystä kohtaan ei kuitenkaan vaadi 

riippuvuussuhdetta, eivätkä edes kustomoidut- eli mittatilaustuotteet takaa 

luottamusta. Myyjät eivät voi suoraan luottaa yhteiseen tulevaisuuteen ostajan 

kanssa näillä perusteilla, sillä ostajan saama tunne petoksesta voi tuhota jopa 

kaikista voimakkaimman toimittajan suhteen. (Gassenheimer & Manolis, 2001)  
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3 Empiirinen tutkimus 

 

Tässä luvussa käydään läpi empiiristä tutkimusta. Ensin käydään läpi 

tutkimusmenetelmä, tutkimuskohde, aineiston kuvaus ja lopuksi käsitellään 

aineiston analyysi. Empiirinen tutkimus tehtiin yleisen luottamuksen (mutual trust) 

tutkimisena hankintoja tekevän osapuolen näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin 

21.4-4.5.2018 Surveypal-kyselytyökalua hyväksi käyttäen. Kysymykset painottuvat 

keräämään tietoa hankintoja tekevän henkilön kokemuksista ja sitä kautta 

syntyneistä näkemyksistä.  

 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Empiirinen tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena hyödyntäen kysely- ja 

haastattelukeruumenetelmiä. Kyselytutkimuksella vastauksia kerättiin 

standardoidusti eli kaikille haastatelluille esitettiin samat kysymykset. Haastattelut 

toteutettiin myös samoilla kysymyksillä, mutta tarvittaessa esitettiin 

jatkokysymyksiä ja tarkennuksia. Kyselytutkimuksen etuna on sen tehokkuus, jolla 

säästetään aikaa ja vaivannäköä, mutta voidaan tavoittaa laaja vastaajajoukko 

(Hirsjärvi et al. 1997). Kysely valittiin tähän tutkimukseen juuri etujensa vuoksi, 

sillä aineiston keruu olisi ollut hyvin haastava toteuttaa esimerkiksi haastatteluiden 

avulla haastateltavien kiireellisten työtehtävien, rajallisen ajan sekä 

nimettömänä/kasvottomana pysyvien vuoksi. Kyselytutkimuksessa haasteena on 

aineiston mahdollinen pinnalliseksi jääminen, ei voida tietää varmasti vastaajan 

suhtautuneen vakavasti kyselyyn ja väärinymmärryksiä voi syntyä (Hirsjärvi et al. 

1997). Tästä syystä vastauslomakkeen kysymysmäärä pidettiin rajallisena, jotta 

vastaaminen on mielekästä ja kysymykset mahdollisimman selkeitä.  

 

Kyselylomake oli luotu avointen sekä strukturoitujen kysymysten avulla, niin että 

pääpaino oli avoimissa kysymyksissä. Strukturoiduilla kysymyksillä kerättiin tietoa 

ryhmittelemällä esimerkiksi määriä, luokkia ja taustakysymyksiä. Lisäksi 

luottamustekijöihin kohdistunut kysymys kysyttiin strukturoituna vertailtavuuden 

vuoksi. Strukturoitu kysymys ”Oletko kokenut tapahtuman, joka on laskenut 

luottamustasi merkittävästi myyjähenkilöä ja/tai –organisaatiota kohtaan?” 
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määritteli kyselyn jatkon eli kokemattomille ei esitetty lisäkysymyksiä luottamuksen 

menetyksestä. Kysymys, ”Kuinka paljon seuraavat luottamustekijät mielestäsi 

vaikuttavat luottamuksen syntyyn myyjä-/kontaktihenkilöä tai myyjäorganisaatiota 

kohtaan?”, on skaaloihin perustuva kysymys, jossa vastaaja valitsee mielestään 

sopivimman vaihtoehdon. Avoimien kysymysten etuja ovat sen sallivuus vastaajan 

omiin sanoihin, osoittaa mikä on tärkeää sekä keskeistä vastaajille ja antaa 

vastaajille mahdollisuuden osoittaa tunteensa. Monivalintakysymysten vahvuudet 

puolestaan ovat helppo vertailtavuus, käsitteleminen ja analysoiminen. (Hirsjärvi et 

al. 1997) 

 

Kysely toteutettiin osaksi kontrolloidusti eli se lähetettiin eri alojen hankinnan 

ammattilaisille sähköpostitse, jolloin kerroin tarkemmin mitä olen tekemässä, miksi 

ja mitkä ovat tavoitteeni. Osan kanssa keskustelin vielä puhelimitse, mutta he 

saivat vastata kyselyyn omalla ajallaan. Lisäksi vastauksia kerättiin sosiaalisen 

median kautta ja tavoittelin sopivaa kohderyhmää omaa hankinnan verkostoa 

hyödyntäen. Osa vastaajista tuli verkostojeni kautta ja olivat tuttuja, mutta osa oli 

täysin tuntemattomia. Vastaajat vastasivat anonyymeinä suoraan heille lähetettyyn 

tai avoimeen linkkiin. Osa vastauksista (8kpl) kerättiin puhelinhaastatteluina 

vastaajien niin toivoessa. Puhelinhaastatteluissa käytettiin samoja kysymyksiä 

kuin lomakkeessa ja tarvittaessa pyydettiin vastaajaa kertomaan asiasta 

tarkemmin, jotta saatiin varmistus vastaajan tarkoituksesta. Haastattelututkimus oli 

puolistrukturoitu ja toiselta nimeltään teemahaastattelu, jossa kysyjä päättää 

kysymykset ja vastaaja voi vastat omin sanoin (Hirsjärvi et al. 1997). 

 

Kirjoittaminen on keskeinen osa laadullista tutkimusta ja tutkija analysoi aineistoa 

temaattisesti sekä hakee selitysmalleja. Induktiivisella tutkimusotteella yleiset 

merkitykset muovautuvat yksityiskohtaisista havainnoista. (Hirsjärvi et al. 1997). 

Tässä tutkimuksessa empiria on lähtenyt liikkeelle haastatteluiden litteroinnista, 

jotta aineisto tunnetaan hyvin. Muita havainnointikeinoja on keskustelu, 

havainnointiraportit ja kirjalliset dokumentit. Empiiristä havainnointia tehdään 

havaintomateriaalista analysoimalla vertailtavien muistiinpanojen avulla. 

Merkittäväksi katsotut teemat koodataan ja muotoillaan yleisiksi 

luokittelukategorioiksi. Luokittelun jälkeen luodaan tutkittavan asian kannalta 
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merkitykselliset avainkategoriat, joita työstetään teoreettisesti täsmentyneen 

aineiston pohjalta selitysmalleihin ja teoreettiseen pohdiskeluun. On tyypillistä 

nostaa laajemmat kytkennät ja teoreettiset kuviot vasta työn loppupuolella kun 

löydökset on tehty analyysin myötä. (Hirsjärvi et al. 1997) 

 

3.2 Tutkimuskysymykset 

 

Ensimmäisellä kysymyksellä selvitetään vastaajien yleistä näkemystä 

luottamuksen tuomasta arvosta ja kuinka luottamus mahdollisesti vaikuttaa 

ostajien toimintaan. Kahdessa ensimmäisessä monivalintakysymyksessä mitataan 

teorian perusteella esiin tulleita luottamustekijöitä, joka mahdollisti niiden vertailun 

myyjähenkilön ja -organisaation välillä. Luottamustekijät ovat hieman vaihdelleet 

tutkimusten välillä ja siihen on vaikuttanut niin tutkijan kuin vastaajienkin ala. 

Tähän tutkimukseen valikoitui vanhempien tutkimusten summana tarkasteltaviksi 

tekijöiksi kyvykkyys, hyväntahtoisuus, käyttäytyminen identiteetti ja yhteistyökyky. 

Mittaus suoritettiin asteikolla 0-10, koska halusin mahdollisimman laajan ja 

helposti ymmärrettävän asteikon, jotta voidaan helpommin nähdä vaihteluväli 

pienehkön vastaajajoukon sisällä. Asteikossa 0= ei yhtään ja 10= erittäin paljon. 

Mikäli vastaaja ei osannut sanoa, oli mahdollisuus jättää jokin kohta vastaamatta. 

 

Monivalintakysymysten jälkeen kaikilta kysyttiin avoimilla kysymyksillä 

luottamuksen syventymiseen ja vähentymiseen vaikuttavia asioita. Kysymysten 

avulla voidaan selvittää, missä vaiheessa ja kuinka luottamus voi syventyä ja 

vähentyä vai onko luottamus yhdentasoista ja muuttumatonta. Kysymykset 

esitettiin erikseen myyjä-/kontaktihenkilöstä ja myyjäorganisaatiosta, jotta niitä 

voidaan vertailla keskenään.  

 

Luottamus voi laskea niin myyjää kuin organisaatiotakin kohtaan ja on tärkeä 

selvittää onko luottamuksen laskutavalla tai siihen vaikuttavalla tekijällä 

eroavaisuuksia keskenään. On myös mielenkiintoista selvittää, onko toisen 

helpompi menettää luottamuksensa ostajan silmissä. Kokemuksia luottamuksen 

laskusta kysyttiin monivalintakysymyksenä, jossa vaihtoehdoksi pystyi valitsemaan 

kohteeksi pelkän myyjähenkilön, myyjäorganisaation, molemmat tai ettei ole 
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kokenut luottamuksen laskua ollenkaan. Tavoitteena oli selvittää merkittävän 

luottamuksen laskun kohdetta. Niiltä vastaajilta, joilta luottamus oli laskenut, 

kysyttiin monivalintakysymyksellä kertoja luottamuksen laskulle asteikolla: vain 

kerran, 2-10 kertaa ja yli 10 kertaa. Tämän mittarin avulla voidaan todeta vain 

yleisellä tasolla luottamuksen laskun yleisyys, mutta se on kuitenkin suuntaa 

antava. Lisäkysymyksiä luottamuksen laskusta ei esitetty, jos vastaaja ei ollut 

kokenut luottamuksen laskeneen, kysyttiin vain mitä muuta tulee mieleen 

luottamukseen liittyen sekä taustatiedot.  

 

Merkittävän luottamuksen laskun kokeneilta oli mielenkiintoista selvittää, millaisia 

tapahtumia he olivat kokeneet eli mitä myyjän kanssa oli tapahtunut ja mihin se 

johti. Tämän kysymyksen avulla toivottiin saavutettavan näkemys siitä minkälaiset 

tapahtumat vaikuttavat yhteistyöhön. Avoimissa kysymyksissä ei voida olla aina 

varmoja siitä, että vastaaja vastaa riittävän kattavasti kysymykseen, kun hän 

täyttää lomaketta itse. Tämän vuoksi merkittävän luottamuksen laskun 

lopputulosta kysyttiin myös monivalintakysymyksellä ja vastausvaihtoehdot olivat: 

suhde päättyi heti; suhde jatkui, mutta päättyi heti kun se oli mahdollista; suhde 

jatkui, mutta se vaikutti yhteistyöhön esimerkiksi hankintojen määrään; suhde 

jatkui ennallaan tai jokin muu, mikä.  

 

Yhtenä oleellisena osana tätä tutkimusta oli selvittää ostajien näkemys 

luottamuksen palautuksesta sen laskemisen jälkeen ja sitä kysyttiin 

monivalintakysymyksellä. Monivalintakysymykseen pystyi valitsemaan kyllä, ehkä 

tai ei.  Avoimella kysymyksellä selvitettiin lisäksi ostajien näkemyksiä siitä kuinka 

suhdetta mahdollisesti voisi palauttaa. On mahdollista että vastaajan on vaikea 

löytää osalle ajatuksistaan oikeaa kysymystä ja kohtaa, vaikka se liittyisikin 

oleellisesti asiaan. Sen vuoksi kyselyn loppuun sijoitettiin mahdollisuus vastata 

avoimesti luottamukseen liittyen. Lisäksi ennen taustatietoja oli mahdollisuus jättää 

terveisiä ja kommentteja kyselyn tekijälle. 
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3.3 Tutkimuksen kohde 

 

Tutkimuksen empiirisen osuuden kohteena olivat eri toimialojen hankinnan 

ammattilaiset, jotka olivat toimineet toimittajien ja myyjien kanssa yhteistyössä 

viimeisen viiden vuoden aikana. Vastaajiksi hyväksyttiin myös entisiä hankinnan 

ammattilaisia, koska voidaan katsoa, ettei tutkimukseen tarvittava tieto häviä 

tuossa ajassa.   

 

Toimialaa ei ole rajattu, sillä suurin osa aikaisemmista tutkimuksista on tehty 

yhden toimialan sisällä ja halusin pystyä tarkastelemaan mahdollisia toimialojen 

välisiä eroja. Tutkittaessa yleistä luottamusta (mutual trust) ei ole väliä hankinnan 

kohteella, jonka vuoksi materiaali- ja palveluhankinnat otettiin molemmat 

huomioon. Yritysten eri kokoluokat hyväksyttiin myös vastaajiksi.  

 

Tutkimuksen objektina on sekä yksittäinen myyjä eli tässä tutkimuksessa käytetty 

myyjähenkilö sekä koko myyjäorganisaatio. Luottamuksen antajana ja tutkittavana 

kohteena on luottaja yksittäisenä henkilönä eli hankinnan ammattilainen/ostaja. 

Organisaatiota luottajana ei tutkita tässä tutkimuksessa.  

 

Tutkimukseen vastasi 53 hankinnan ammattilaista. Heistä 43 työskenteli 

vastaushetkellä hankinnassa ja 10 ei työskennellyt. Vastaajista naisia oli 36 ja 

miehiä 17. Vastaajista vain 1 oli toiminut hankinnassa alle vuoden, 7 vastaaja oli 

1-5 vuotta, 32 vastaajaa oli 6-20 vuotta ja 13 vastaajaa oli toiminut hankinnassa yli 

20 vuotta. Pelkkiä materiaalihankintoja oli tehnyt 36 vastaajaa, pelkkiä 

palveluhankintoja oli tehnyt 6 vastaajaa ja 11 vastaajaa oli tehnyt molempia 

hankintoja. Vastaajista 1 oli yrittäjä, 1 assistentti, 6 muuta, 13 tuotepäällikkö/ 

teamleaderiä, 14 ostajaa ja 18 vastaajaa oli ostojohtajia tai –päälliköitä. 

Merkittävästi suurin osa vastaajista työskenteli tukku- ja vähittäiskaupan alalla (32 

vastaajaa eli 60%), teollisuudessa työskenteli 6 vastaajaa, muilla aloilla 6, 

informaatiossa ja viestinnässä 5, rakentamisessa 2 ja yksittäisiä vastaajia oli 

majoitus ja varastotoiminnan alalla sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla. 3 

vastaajista työskenteli pienessä yrityksessä, 21 keskisuuressa ja 29 suuressa. 

Yhtäaikaisesti alle 5 myyjän tai tavarantoimittajan kanssa yhteydessä oli vain 4 
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vastaajaa, 5-20 kanssa yhteistyössä oli 21 vastaajaa ja 28 oli yli 20 myyjän tai 

toimittajan kanssa yhteydessä.  

 

3.4 Aineiston kuvaus 

 

Kyselyssä pakollisia kysymyksiä oli vain kysymys ”Oletko kokenut tapahtuman, 

joka on laskenut luottamustasi merkittävästi myyjähenkilöä ja/tai -organisaatiota 

kohtaan?” sekä taustatiedot. Yksikään vastaaja ei kuitenkaan vastannut vain 

pakollisiin kysymyksiin. Kaikki vastasivat ainakin osaan avoimista sekä 

strukturoiduista, suurin osa vastasi kaikkiin kysymyksiin. Luottamuksen syntyyn, 

syventymiseen ja vähentymiseen liittyvät kysymykset kysyttiin myyjä-

/kontaktihenkilöstä sekä myyjäorganisaatiosta erikseen. Syventymisestä ja 

vähentymisestä kysyttiin avoimesti, sillä vastaukset haluttiin saada spontaanisti 

ilman vaihtoehtoja. Vastauksissa esiintyy useita vaikuttavia tekijöitä ja se on 

huomioitu analyysissä niin sanotusti pilkkomalla vastauksia vaikuttavien tekijöiden 

mukaan. 

 

Kysymys ”Oletko kokenut tapahtuman, joka on laskenut luottamustasi 

merkittävästi myyjähenkilöä ja/tai –organisaatiota kohtaan?” määritti 

jatkokysymykset. Vastausvaihtoehdolla ”en ole kokenut” ei kysytty luottamuksen 

laskemisesta mitään. Muilla vaihtoehdoilla oli sama määrä jatkokysymyksiä 

luottamuksen menetyksestä. Kysymykset oli kohdistettu myyjähenkilöön, 

myyjäorganisaatioon tai molempiin, sen mukaan kuinka vastaaja oli vastannut 

omasta kokemuksestaan. 

 

Kyselylomake sisälsi enintään 11 avointa kysymystä, kaksi kysymystä, joissa oli 

viisi arvioitavaa ominaisuutta, kolme monivalintakysymystä sekä lisäksi 

taustatietoja oli kahdeksan monivalintakysymystä. Vastaajat vastasivat 

anonyymeinä, mutta heidän oli mahdollisuus jättää sähköpostiosoitteensa, mikäli 

halusivat saada analysoidut tulokset myöhemmin.  
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3.5 Aineiston analyysi 

 

Vastaajat olivat vastanneet kysymyksiin pääasiassa kattavasti, selkeästi ja 

esimerkkejä käyttäen. Yksittäisten sanojen vastauksia oli vain muutamia ja jonkun 

verran vastaajat olivat käyttäneet listoja kuvaillessaan näkemyksiään. Kaikki 

vastaukset olivat asiallisia, eikä niistä voinut sanoa että kukaan olisi yrittänyt 

sabotoida vastauksia tai muuten vaikuttaa virheellisesti tuloksiin eli kaikki 

vastaukset hyväksyttiin analyysiin.  

 

Litteroin kaikki puhelinhaastattelut ja käsittelin niitä samanarvoisesti kuin muitakin 

vastauksia. Luin kaikkien kysymysten vastaukset moneen kertaan läpi, jonka 

ansiosta pystyin muodostamaan kokonaiskuvan tutkimustuloksista. Lisäksi kävin 

jokaisen kysymyksen yksitellen läpi ja avoimet vastaukset luin huolella merkintöjä 

tehden.  

 

Vastaajat ovat voineet kertoa omin sanoin tai listata kaikki asiat, jotka heille ovat 

spontaanisti tulleet mieleen avoimissa kysymyksissä. Monissa avoimissa 

vastauksissa olikin mainittu useampia tekijöitä ja syitä, jonka vuoksi vastauksia on 

pilkottu analyysissa eli yksi vastaus voi sisältää rajaamattoman määrän tekijöitä. 

Luottamuksen laskuun ja syventymiseen mainittuja tekijöitä ja selityksiä 

analysoimalla pystyttiin laskemaan yleisimmät vastaukset. Tekijät/vaikuttavat 

asiat, jotka mainittiin kokonaisvastauksissa vähemmän kuin 10 kertaa ei pidetä 

yleisimpinä vastauksina. Yleisimmät vastaukset on esitetty prosentuaalisina 

määrinä vastaajamääristä, esimerkiksi kokonaistuloksissa prosentuaalinen tulos 

on laskettu kaikista 53:sta vastaajasta ja naisten osuus 36:sta naisvastaajasta 

sekä miesten osuus 17:sta miesvastaajasta.  

 

3.6 Tutkimuksen validius ja reliaabelius  

 

Tutkimuksen tuloksien luotettavuutta tulee arvioida reliaabeliuksen eli tulosten 

toistettavuutta mittaamalla sekä validiutta eli oikean asian mittaamista. 

Reliaabelius todistaa, etteivät tulokset ole sattumanvaraisia, vaan tutkimuksen voi 

halutessa ja tarvittaessa toisintaa. Mikäli kaksi tai useampi arvioija päätyy samaan 
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tulokseen tai sama henkilö eri tutkimuskerroilla saavuttaa saman tuloksen, 

voidaan sitä pitää reliaabelina. Validius kertoo mittareiden ja tutkimusmenetelmän 

kykyä mitata haluttua asiaa. Joissain tapauksissa vastaaja ajattelee jonkin 

kysymyksen aivan toisin kuin tekijä on sen ajatellut ja arvioinut, silloin tulos ei ole 

validi. Näin ollen mittarit aiheuttavat tuloksiin virheitä. Validiutta voi kuitenkin 

parantaa käyttämällä useampia menetelmiä. (Hirsjärvi et al. 1997) 

 

Tutkijan tarkka selostus tutkimuksen kaikista vaiheista parantaa laadullisissa 

tutkimuksissa tutkimuksen luotettavuutta. Tarkasti raportoitavia asioita ovat 

haastatteluihin käytetty aika, olosuhteet, häiriötekijät, haastatteluiden virhetulkinnat 

sekä arviointia suorittavan itsearviointi.  Luokittelut, niiden alkujuurien syntyminen 

ja perusteet ovat olennainen osa laadullista analyysia, joista lukijan tulee tulla 

tietoiseksi. Lukijalle tulee myös selvittää kuinka tulokset on tulkittu eli mihin 

päätelmät perustuvat. (Hirsjärvi et al. 1997) 

 

Kysymykset testattiin muutamalla hankinnan alan ammattilaisella ennen 

kyselyiden lähetystä. Vastauksia seurattiin jatkuvasti, jotta voitiin varmistaa, ettei 

tule mainintoja kyselyn teknisyyteen tai kysymyksiin liittyen. Palautteet kyselystä 

olivat positiivia. Tulosten ja kysymysten validiutta ja reliaabeliutta pohditaan 

enemmän kappaleessa 5.3. Pohdintaa.  
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4 Tutkimustulokset 

 

Tutkimustuloksia käydään ensin läpi kaikkien vastaajien osalta, jolloin saadaan 

kokonaistulokset, mutta sen lisäksi vastauksia tarkastellaan hankinnan muodon, 

sukupuolen ja hankinnan kokemuksen mukaan.   

 

4.1 Kokonaistulokset 

 

Luottamuksella on vastausten perusteella merkittävä asema yhteistyössä ostajan 

ja tavarantoimittajan/palveluntuottajan välillä. Luottamus luo suhteelle arvoa ja 

ilman sitä suhde on erilainen. Vastausten perusteella merkittävimmin luottamus 

vaikuttaa suhteen jatkuvuuteen ja sopimusten tekoon. Luottamuksen puuttuessa 

monissa tapauksissa sopimus jää tekemättä tai sen katoaminen suhteen aikana 

mahdollistaa suhteen katkeamisen. Monissa etenkin strategisissa hankinnoissa 

tavoitteena onkin pitkän suhteen luominen, joka edellyttää luottamusta ja 

vastaavasti hankintoja tehdään uudestaan mieluiten sellaiselta, johon jo luotetaan.  

 

Jatkuvuuden lisäksi arvo tuo suhteen toimintaan helppoutta. Se luo 

mahdollisuuden avoimeen ja suoraan keskusteluun. Toiminnasta tulee 

vapaampaa, pelisäännöt ovat molemmille selvillä ja niiden noudattaminen 

helpompaa. Kumppanin tarkkailun, tarkistelun ja kontrollin tarve vähenee 

luottamuksen myötä. Myyjäkin hyötyy ostajan luottamuksesta, esimerkiksi pienet 

virheet saa helpommin anteeksi ja toimittaja saa toimia omatoimisemmin ja jopa 

tehdä valintoja. Ostaja voi myös olla valmiimpi maksamaan hieman enemmän.  

 

Luottamus mahdollistaa yhteisen toiminnan synnyttämät ideat ja kehityksen, koska 

luottamuksen myötä keskustelu on avoimempaa ja yhteisymmärrys 

todennäköisempää. Tämän ansiosta ennusteita voidaan parantaa ja toimituksiin 

osataan täsmällisemmin varautua, ja sitä kautta koko prosesseja voidaan muokata 

sekä löytää kustannustehokkaimmat toimintamallit. Ilman luottamusta harva jakaisi 

arkaluontoista tietoa toisen osapuolen kanssa. Yhteistyössä luottamus tuo 

varmuutta myös ongelmallisissa tilanteissa eli voidaan luottaa siihen, että 
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kumppani ottaa hyvissä ajoin esille myös hankalat asiat ja niitä käydään läpi 

hyvässä hengessä sekä reagoidaan ajoissa.  

 

4.1.1 Myyjä-/kontaktihenkilön ja organisaation luottamuksen syntyminen 

 

Kyselyssä selvitettiin luottamuksen syntymiseen vaikuttavia luottamustekijöiden 

painoarvoa asteikolla 0-10. Asteikolla 0 tarkoittaa, ettei arvioitava tekijä vaikuta 

luottamuksen syntymiseen yhtään ja 10 tarkoittaa, että se vaikuttaa suurimmalla 

mahdollisella tavalla.  

 

Luottamuksen syntyyn vahvimmin vaikuttaa myyjä-/kontaktihenkilön sekä 

organisaation yhteistyökyky. Tämä nousi esiin moneen kertaan muissakin 

vastauksissa. Yhteistyökyvyn lisäksi kyvykkyys on vahvassa roolissa ja 

organisaation kyvykkyys nousi hieman vahvemmaksi kuin myyjä-/kontaktihenkilön 

kyvykkyys. Sekä yhteistyökyvyllä että kyvykkyydellä hajonta oli 1 tai alle, mikä 

kertoo vastaajien yksimielisyydestä. Identiteetti puolestaan aiheutti suurinta 

hajontaa, eikä sitä pidetty luottamuksen synnyn kannalta kovinkaan merkittävänä.  

 

Taulukko 3: Luottamustekijöiden vaikutus myyjä-/kontaktihenkilön ja organisaation 
luottamuksen syntyyn 

 Myyjä-/kontaktihenkilö ka Organisaatio ka 

Kyvykkyys 8.7 (hajonta 0.86) 9.17 (hajonta 0.79) 

Hyväntahtoisuus 7.04 (hajonta 1.77) 6.77 (hajonta 1.95) 

Käyttäytyminen 8.47 (hajonta 1.25) 8.25 (hajonta 1.33) 

Identiteetti 6.31 (hajonta 2.0) 6.62 (hajonta 2.0) 

Yhteistyökyky 9.42 (hajonta 0.81) 9.3 (hajonta 1.0) 

 

 

Voidaan olettaa, että luottamuksen syntymiseen vaikuttaa moni muukin asia kuin 

kyselyssä tarkastelussa olleet luottamustekijät. Tutkimuksen kannalta tärkeämpää 

oli selvittää syitä luottamuksen syventymiseen sekä laskuun sen jälkeen kun 

luottamus on jo syntynyt.  
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4.1.2 Myyjä-/kontaktihenkilön ja organisaation luottamuksen kehittyminen 

 

Yleisimpiä vastauksia eli yli 10 vastauksen tekijöitä myyjähenkilön luottamuksen 

syventymiseen analysoitiin asiakkaan tarpeen ymmärrys ja kuuntelu, avoimuus, 

lupauksien pitäminen, kommunikaatio ja viestintä, rehellisyys, ammattitaito ja 

asiantuntemus, ongelmien hyvä hoitaminen. Myyjän luottamuksen syventymiseen 

vaikuttavia tekijöitä analysoitiin 91 kappaletta. Myyjäorganisaation luottamuksen 

syventymisen yleisimpiä tekijöitä on sopimuksista ja säännöistä kiinni pitäminen, 

läpinäkyvyys ja avoimuus, kyvykkyys ja ammattitaito sekä ongelmien hyvä 

hoitaminen. Organisaation luottamuksen syventymiseen vaikuttavia tekijöitä 

analysoitiin 65 kappaletta. Vastaavasti myyjän luottamuksen laskuun vaikuttavia 

tekijöitä on välinpitämättömyys ja törkeä toiminta, puutteellinen viestintä ja 

yhteydenpito, liian suuret lupaukset sekä ammattitaidon puute. Vastauksia 

analysoitiin 78 kappaletta myyjän luottamuksen laskuun liittyen. Organisaation 

luottamuksen laskuun analysoitiin 41 kappaletta vaikuttavia tekijöitä, jotka ovat 

epäasiallinen toiminta, toimitusaikahaasteet sekä huono laatu. 

 

Myyjähenkilön luottamuksen syventymiseen liittyvien yleisimpien tekijöiden välillä 

oli hyvin pieniä eroja ja vain asiakkaan tarpeen ymmärrys ja kuuntelu nousi 

selkeästi vahvimmaksi. Hankinnan näkökulmasta on turhauttavaa, jos myyjä myy 

vain myymisen vuoksi, eikä ole kiinnostunut löytämään asiakkaan kannalta 

sopivinta vaihtoehtoa. Tämä vaatii myyjältä tutustumista asiakkaaseen ja hänen 

liiketoimintaansa. Tarpeen kuuntelu mahdollistaa myös räätälöityjen palveluiden ja 

uusien näkökulmien tarjoamisen. Avoimuus sekä lupauksien pitäminen esiintyi ¼ 

vastaajien vastauksissa. Avoimuus helpottaa osapuolien toimintaa ja sitä 

odotetaan myös ongelmatilanteissa. Lupauksien pitämiseen kuuluu että myyjä on 

valmis pitämään sanansa, pitämään kiinni sovitusta toimintatavoista, toimimaan 

sovittujen aikataulujen mukaan sekä hoitamaan sovitut asiat. Kommunikaatio ja 

viestintä eli sujuva sekä nopea yhteydenpito takaa yhteistyön kehitystä, vaikka 

toiveita ei voitaisikaan täyttää täysin. Rehellisyys on kommunikaation ja viestinnän 

kanssa yhtä tärkeässä asemassa. Myyjältä odotetaan ammattitaitoa ja 

asiantuntemusta eli hänen tulee tietää mitä myy ja kenelle, ja häneltä täytyy löytyä 

tahtoa tehdä kauppaa. Muita useaan kertaan esiin nousseita tekijöitä 
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myyjähenkilön luottamuksen syventymiseen ovat myyjän persoona ja 

käyttäytyminen sekä myyjän halu kehittää yhteistä toimintaa. Kehityshalu näkyy 

kiinnostuksena auttaa ostavaa toimijaa parempiin tuloksiin sekä siinä, että on 

valmis kehittämään toimintoja ja tarjontaa asiakkaan kanssa. Tällöin toiminta on jo 

pidemmällä ja suhde on hyvin kehittynyt. Kehityshalu edellyttää myös pitkäaikaista 

yhteistyötä. Persoonan sopivuus on henkilökohtaista ostajan näkökulmasta, mutta 

ostajat olettavat myyjän-/kontaktihenkilön käyttäytyvän aidon kiinnostuneesti, 

oikea-aikaisesti ja oma-aloitteisesti. Nämä mainittiin kuitenkin alle 10 kertaa eli 

niitä ei ole huomioitu yleisimmissä vastauksissa.  

 

Vastaavasti myyjä-/kontaktihenkilön luottamuksen vähentymiseen vaikuttaa 

vahvasti henkilön välinpitämättömyys ja törkeä toiminta. Näihin liittyen vastauksia 

tuli huomattavan suuri määrä eli törkeällä toiminnalla on vahva vaikutus 

luottamuksen laskuun. Välinpitämättömyys ja törkeä toiminta voi olla monenlaista 

riippuen tilanteesta ja suhteesta. Välinpitämättömyys näkyy esimerkiksi siinä, ettei 

myyjä ole kiinnostunut asiakkaan tarpeista tai palvele asiakasta mahdollisuuksien 

mukaan parhaalla mahdollisella tavalla. Myyjä saattaa jopa sortua painostamaan 

asiakasta hänen kannalta selkeästi vääriin valintoihin.  Myyjä ei välttämättä kerro 

kaikkea tärkeää tietoa asiakkaalle, etenkään ongelmatilanteissa ja hän ajaa vain 

omaa etuaan. Törkeä toiminta on monien vastausten perusteella epärehellisyyttä, 

joka voi näkyä erityisesti ongelmatilanteissa ja pahimmassa tapauksessa 

synnyttää niitä. Välinpitämättömyyttä ja törkeää toimintaa on välillä vaikea erottaa 

toisistaan. Lisäksi luottamus voi lähteä laskuun puutteellisen viestinnän ja 

yhteydenpidon seurauksena, esimerkiksi mikäli yhteydenottoihin jätetään 

vastaamatta tai asiakkaan täytyy olla se aktiivisempi osapuoli. Sopimuksia 

tehdessä myyjän tulisi olla realistinen eikä antaa asiakkaalle liian suuria lupauksia, 

sillä usein ei voida pitää kiinni sovituista asioista ja toimintatavoista. Tämä näkyy 

usein toimitusaikojen ja kustannuksien kasvuna. Ammattitaidottomuuden ja 

asiantuntemuksen puutteen seurauksena ongelmat helposti lisääntyvät ja lisäävät 

ostajan työtä, joiden vuoksi luottamus usein kärsii.  

 

Sopimuksista ja säännöstä kiinni pitäminen nousi myyjäorganisaation 

luottamuksen syventymisen vastauksissa esiin useimmiten, mutta yleisimmissä 
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vastauksissa ei ollut merkittäviä eroavaisuuksia. Myyjäorganisaatioon kohdistuvan 

luottamuksen syventyminen voi tapahtua myös ongelmatilanteiden seurauksena. 

Mikäli reagointi on ongelmatilanteissa ollut nopeaa, avointa ja ongelmat on saatua 

korjattua, voi suhde syventyä entisestään. Organisaation toiminnassa 

läpinäkyvyys ja avoimuus kulkevat käsikädessä. Asiakasta kiinnostaa saada tietoa 

materiaaleista, tuotantoketjuista, työntekijöiden arvostuksesta, uusista ideoista ja 

etenkin toiminnasta ongelmatilanteissa. Luottamus voi syventyä organisaatiota 

kohtaan myös sen kyvykkyyden sekä ammattitaidon ansiosta eli silloin tilaaja voi 

luottaa toimintaan paremmin. Muita useaan kertaan esiin nousseita tekijöitä 

myyjäorganisaation luottamuksen syventymiseen ovat maine ja referenssit, 

innovatiiviset ratkaisut ja kehitys sekä kontaktihenkilön toiminta. Nämä mainittiin 

kuitenkin alle 10 kertaa eli niitä ei ole huomioitu yleisimmissä vastauksissa. 

 

Myyjäorganisaatiota kohtaan oleva luottamus voi lähteä laskuun samankaltaisista 

syistä kuin henkilöäkin kohtaan. Selkeästi yleisimpänä syynä esiintyi organisaation 

epäasiallinen toiminta, esimerkiksi jos esiintyy asioiden kertomatta jättämistä, 

sovituista asioista ei pidetä kiinni tai esiintyy valehtelua. Lisäksi organisaatioon 

kohdistuva luottamus voi kärsiä, jos tilausten ja toimitusten laatu on heikkoa tai 

sitä voidaan epäillä. Toimitusaikahaasteet ovat yleinen ongelma organisaatioissa 

ja se aiheuttaa etenkin toistuvana luottamuksen laskua. Laskua syntyy myös, jos 

myyjä ei ota vastuuta toimitusaikojen myöhästymisestä. Puutteellinen viestintä 

mainittiin myös useaan kertaan myyjäorganisaation luottamuksen laskuun 

vaikuttavana tekijänä, mutta alle 10 kertaa, eli sitä ei ole huomioitu yleisimmissä 

vastauksissa. Puutteellinen viestintä eli tapaukset, joissa ostaja joutuu kysymään 

asioiden perään, eikä niistä informoida etukäteen tai kontaktihenkilöiltä saadaan 

ristiriitaisia viestejä voivat vaikuttaa luottamukseen laskevasti.  
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Taulukko 4: Luottamuksen syventyminen ja lasku 

 
Myyjä-
/kontaktihenkilö 

% Organisaatio % 

Luottamus 
syventyy 

Asiakkaan tarpeen 
ymmärrys ja 
kuuntelu 36 

Sopimuksista ja 
säännöistä kiinni 
pitäminen 

26 

 
Avoimuus 25 Läpinäkyvyys ja 

avoimuus 
23 

 
Lupausten pitäminen 25 Kyvykkyys ja 

ammattitaito 
23 

 
Kommunikaatio ja 
viestintä 

23 Ongelmien hyvä 
hoitaminen 

19 

 
Rehellisyys 23   

 
Ammattitaito ja 
asiantuntemus 

21   

 
Ongelmien hyvä 
hoitaminen 

21   

Luottamus 
laskee 

Välinpitämättömyys 
ja törkeä toiminta 57 

Epäasiallista 
toimintaa 36 

  
Puutteellinen 
viestintä ja 
yhteydenpito 

32 
Toimitusaikahaasteet 

23 

  
Liian suuret 
lupaukset 

30 Huono laatu 19 

  Ammattitaidon puute 28   

 

Luottamukseen vaikuttavia tekijöitä on listattu taulukkoon, jotta myyjä-

/kontaktihenkilön ja organisaation luottamuksen syventymistä ja laskua voidaan 

vertailla. Taulukossa on analysoitujen vastausten määrä suhteutettuna koko 

vastaajamäärään eli 53:een vastaajaan.  

 

4.1.3 Luottamuksen lasku 

 

Huomattavasti suurin osa (94 %) hankintoja tekevistä on kokenut luottamuksen 

laskeneen merkittävästi myyjää kohtaan ja vain 6 % ei ole kokenut luottamuksen 

merkittävää laskua. Luottamuksen laskua kokemattomat vastaajat olivat kaikki 

naisia, tällä hetkellä hankinnassa työskenteleviä, 6-20 vuotta hankinnassa 

työskennelleitä, materiaalihankintoja tekeviä ostajia eri toimialoilla toimivissa 

isoissa yrityksissä. Vastausten perusteella heille luottamus on suhteen perusta, 

eivätkä vastaukset poikkea luottamuksen laskun kokeneiden kanssa (ainoastaan 
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myyjäorganisaation luottamustekijöistä hyväntahtoisuus on vähimmässä arvossa 

verrattuna muihin tekijöihin, ja kyvykkyys, käyttäytyminen ja yhteistyö ovat kaikki 

yhtä merkittäviä).  

 

Myyjähenkilöä ja –organisaatiota kohtaan 81 % koki kohdanneensa luottamuksen 

merkittävää laskua ja vain myyjähenkilöä kohtaan 6 % ja myyjäorganisaatiota 

kohtaan 7 %. Kaikista luottamuksen merkittävää laskua kokeneista 88 % oli 

kokenut tapahtuman 2-10 kertaa. Vain kerran ja yli 10 kertaa oli kokenut yhtä 

paljon eli 6 %.  

 

Myyjähenkilön välinpitämättömyys ja törkeä toiminta on yleisin syy luottamuksen 

laskuun. Myyjä saattaa tiedostaen tai epähuomiossa rikkoa sopimuksia, peitellä 

virheitä tai jättää vastuunsa hoitamatta. Riippuen rikkomusten vakavuudesta 

yhteistyö voi johtaa suhteen nopeaan päättymiseen. Lievemmissä tapauksissa 

toiminta usein vaikuttaa hankinnan luonteen kuten määrän alenemiseen, mutta 

joissain tapauksissa suhde voi jatkua ennallaan vaikka luottamus olisikin kärsinyt. 

Tällaisia lievempiä tapauksia on esimerkiksi, kun asiakas odottaa myyjän 

kuuntelevan tarpeitaan ja pyrkivän asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvään 

tulokseen, mutta myyjän vain pyrkii myymään oman näkemyksensä mukaan 

asiakkaalle sopimatonta tuotetta tai palvelua. Lisäksi myyjän epäasiallinen ja 

väheksyvä asenne kilpailijoita tai kilpailijoiden tarjontaa kohtaan vaikuttaa ostajan 

luottamukseen negatiivisesti.  

 

Luottamus kärsi, mutta suhde jatkui ennallaan: ” Kilpailijan tuotteiden epäasiallinen 

väheksyminen. Hankintaketjun sivuuttaminen ongelmatilanteessa. Liikesuhde 

jatkuu, mutta luottamus on kärsinyt. Asioita ei voi ottaa esille, kuten ennen.” 

 

Hankintojen luonne muuttui: ”Lupauksista huolimatta joissain ongelmatilanteissa 

on toimittu päinvastaisella tavalla, tai ongelmista on vaiettu ja niitä on yritetty 

peitellä.” 
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Liian suuret lupaukset johtavat suurimmaksi osaksi hankintojen luonteeseen, 

mutta vakavimmissa tilanteissa jopa lopettaa suhteen. Myyjähenkilöltä liian suuria 

lupauksia saa tyypillisimmin toimitusaikoihin, sopimuksiin tai laatuun liittyen. 

 

Hankintojen luonne muuttui: ”Myyjän kanssa sovitut ehdot eivät pitäneetkään ja 

organisaatio muutti ostoehtoja huonommiksi. Vaikea luottaa tulevaisuudessa 

kyseiseen organisaatioon kokonaisuudessa.” 

 

Myyjähenkilön ammattitaidon puute kuormittaa hankintaa ja vähimmillään se 

vaikuttaa hankinnan luonteeseen, mutta vakaimmissa tilanteissa suhde lopetetaan 

heti kun hankinta saa asiasta tietoa. 

 

Suhde päättyi heti kun se oli mahdollista: ”Heikko toimeenpanokyky ja kyky 

kehittää omaa toimintaa.” 

 

Myyjähenkilön puutteellinen viestintä ja yhteydenpito voi myös olla syynä 

luottamuksen laskuun. Joissakin tapauksissa kysymys on lähes tiedon 

pimittämisestä tai valehtelusta etenkin ongelmatilanteissa. Niistä voi aiheutua 

ostajalle merkittäviäkin tappioita ja valheellinen tieto voi vahingoittaa ostajan 

liiketoimintaa 

 

Myyjäorganisaation antama virheellinen ja valehteleva informaatio on epäasiallista 

toimintaa, joka useimmiten johtaa suhteen päättymiseen. Vastausten mukaan on 

kohtuullisen yleistä, että organisaatiossa tehdään muutoksia, jotka poikkeavat 

tehdyistä sopimuksista hankinnan kanssa. Tämä aiheuttaa näkemyseroja sekä 

vaikuttaa hankinnan luonteeseen. 

 

Suhde päättyi heti: ”Pahimmassa tapauksessa myyjäorganisaatio suorastaan 

valehteli ja kaikki yhteistyö päättyi samantien. Vielä avoimet toimitukset peruttiin.” 

 

Yrityksen kykenemättömyys pysyä toimitusajoissa sekä laatuvirheet käyvät 

asiakkaalle kalliiksi ja se vähentää tilausten määriä ja jatkuvana ongelmana jopa 
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lopettaa suhteen. Suhde voi loppua pian myös, jos ostaja saa toisen kuvan 

tuotteesta kuin mitä se ostajalle tullessaan onkaan eli laatu ei vastaa odotuksia.  

 

Suhde päättyi heti: ”Tuotannon laatu ei ollut hyväksytyllä tasolla, erittäin pahoja 

laatuvirheitä. Laatu jouduttiin tarkistamaan koko määrän osalta yksitellen, mikä vei 

aikaa ja aiheutti kustannuksia. Osa tuotteista jouduttiin hylkäämään kokonaan. 

Reklamaatio myyjäorganisaatiolle; täysi hyvitys hylätyistä kappaleista.  Yhteistyö 

myyjän/myyjäorganisaation kanssa loppui” 

 

Taulukko 5: Luottamuksen laskun seuraukset 

% 
Jatkui 

ennallaan 

Hankintojen 
luonne 

muuttui 

Suhde päättyi heti 
kun se oli 

mahdollista 

Suhde päättyi 
heti 

Myyjähenkilö 
Puutteellinen viestintä ja 
yhteydenpito 

 
4 

  Liian suuret lupaukset 

 
10 2 2 

Ammattitaidon puute 

 
8 4 2 

Välinpitämättömyys ja 
törkeä toiminta 2 12 

 
4 

Myyjäorganisaatio 

Epäasiallinen toiminta 

 
4 4 2 

Huono laatu 

 
4 2 4 

Toimitusaikahaasteet 2 6 2 
  

Kaikista vastaajista merkittävän luottamuksen laskun kokeneista 52 % jatkoi 

suhdetta, mutta tapahtuneella oli vaikutusta hankintojen luonteeseen esimerkiksi 

tilausmäärien laskuun. 36 % vastanneista lopetti suhteen, joko heti (15 %) tai heti 

kun se on mahdollista (21 %). Vain 6 %:ssa tapauksista suhde jatkui ennallaan.  

Muissa tapauksissa (6 %) tilanne oli vielä kesken ja luottamus oli kärsinyt, mutta 

myyjällä oli vielä mahdollisuus korjata tilanne.  
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4.1.4 Luottamuksen palautus  

 

Vastaajista jopa 40 % oli sitä mieltä, että luottamuksen laskettua voidaan se saada 

palautumaan ja vain 4 % oli sitä mieltä, että se ei ole mahdollista. 56 % vastasi 

epäröivästi ”ehkä”.  

Vastaajat, joiden suhde jatkui ennallaan merkittävän luottamuksen laskun jälkeen, 

ovat optimistisimpia luottamuksen palautettavuuden suhteen, eivätkä epäile ettei 

luottamusta pystyisi palauttamaan. Muutos on merkittävä niihin verrattuna, jotka 

jatkoivat suhdetta, mutta muuttuneena. Hankintojen luonteen muutoksen myötä 

luottamuksen uskotaan ehkä palautuvan todennäköisimmin. Vastaajilla, joilla 

suhde päättyi heti, on ryhmistä suurin epäily luottamuksen palautuksen suhteen, 

mutta heillä vastaus ”ehkä” on vahvin vastaus.  

 

Taulukko 6: Luottamuksen laskun seuraukset 

 Kyllä % Ehkä %  Ei % 

Jatkui ennallaan 67 33 0 

Hankintojen luonne 

muuttui 

32 64 4 

Suhde päättyi heti kun 

se oli mahdollista 

50 50 0 

Suhde päättyi heti 29 57 14 

 

Tutkimuksessa selvitettiin luottamuksen merkittävän laskun kokeneiden 

näkemystä suhteen palautukseen. Neljä selkeää keinoa nousi esiin. Yleisin tekijä 

oli myyjän halu jatkaa eteenpäin, ratkaista tilanne ja lähteä taas kehittämään 

yhteistyötä. Moni uskoi että virheestä voi oppia ja ongelmatilanteiden jälkeen 

myyjän asenteella on merkittävä vaikutus. Myyjän odotetaan pyytävän anteeksi, 

myöntävän virheensä sekä parantavan tapansa.  Avoimuudella ja 

kommunikoinnilla voidaan myös vaikuttaa luottamuksen palautumiseen. Jossain 

tapauksissa ostaja on valmis myös auttamaan ja joustamaan myyjän aiheuttamien 

ongelmien kanssa, mikäli myyjä osoittaa kiinnostustaan kehittää toimintaansa. 

Monen vastaajan mielestä vastuuhenkilön vaihto voi olla yksi merkittävä tekijä tai 

ainut mahdollisuus luottamuksen palautukselle, etenkin mikäli ongelma on 



49 

syntynyt myyjähenkilön toiminnasta. Ostajat haluavat tietää, missä asioissa on 

epäonnistuttu ja kuinka myyjä aikoo jatkossa toimia. Myös vahingonkorvauksella 

mainittiin olevan vaikutusta ongelmien jälkeen.  

 

Taulukko 7: Suhteen palautuksen keinot 

Myyjähenkilö Myyjäorganisaatio 

Myyjän halu ratkaista tilanne ja kehittää 

yhteistyötä 

Vaihtaa myyjä-/kontaktihenkilö 

Avoimuus Vahingonkorvaus 

 

4.2 Vastaajaryhmien tulokset 

 

Vastaajien kohtuullisen pienen määrän vuoksi tuloksia tarkastellaan sellaisten 

ryhmien kautta, mitkä eivät jaa vastaajia useisiin ryhmiin ja vastaajamäärät ovat 

kohtuullisia kussakin ryhmässä. Tästä johtuen esimerkiksi hankinnan kokemuksen 

mukaan tuloksia tarkasteltaessa ryhmät alle 1 vuotta ja 1-5 vuotta on yhdistetty 

ryhmäksi 5 tai vähemmän aikaa työskennelleet.  

 

4.2.1 Hankinnan muoto 

 

Vastauksia saatiin 36 materiaalihankintoja tekeviltä, 6 palveluhankintoja tekeviltä 

sekä 11 molempia eli palvelu- ja materiaalihankintoja tekeviltä. Tarkasteltaessa 

tuloksia hankinnan muodon mukaan nähdään niiden mahdolliset eroavaisuudet.  

 

Luottamustekijöitä tarkasteltaessa tuloksien mukaan palvelu- ja 

materiaalihankintoja tekeville hyväntahtoisuus vaikuttaa vähiten luottamuksen 

syntyyn, kun muilla ryhmillä identiteetti oli vähiten vaikuttava. Lisäksi materiaali- ja 

palveluhankintoja tekevillä organisaatiota kohtaan syntyvään luottamukseen 

yhteistyökyvyn lisäksi kyvykkyys vaikuttaa yhtä paljon.  
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Taulukko 8: Luottamustekijöiden vaikutus luottamuksen syntyyn hankintojen 
muotojen mukaan 

Myyjähenkilö: 

 

palvelu materiaali palvelu&materiaali kaikkien 

ka 

Kyvykkyys 9.17 8.67 8.55 8.7 

Hyväntahtoisuus 8.17 7.17 6.00 7.04 

Käyttäytyminen 8.67 8.5 8.27 8.47 

Identiteetti 7.33 6.0 6.73 6.31 

Yhteistyökyky 9.5 9.44 9.27 9.42 

Myyjäorganisaatio:     

Kyvykkyys 9.00 9.19 9.18 9.17 

Hyväntahtoisuus 8.17 6.69 6.20 6.77 

Käyttäytyminen 8.67 8.19 8.18 8.25 

Identiteetti 7.67 6.34 6.91 6.62 

Yhteistyökyky 9.33 9.33 9.18 9.3 

 

Hankintamuodon mukaan tarkasteltaessa luottamuksen syventymistä sekä 

vähentymistä voidaan huomata palvelu- ja materiaalihankintojen eroavaisuudet. 

Myyjähenkilön luottamuksen syventymiseen vaikuttavilla tekijöillä ei ole 

merkittävää eroavaisuutta riippuen hankinnan muodosta. Palveluhankinnoille sekä 

palvelu- ja materiaalihankinnoille asiakkaan tarpeen ymmärrys ja kuuntelu on 

merkittävästi tärkeämmässä asemassa kuin muut luottamuksen laskuun 

vaikuttavat tekijät. Palveluhankintoja tekeville myyjähenkilön luottamuksen laskuun 

vaikuttaa eniten ammattitaidon puute ja vähiten välinpitämättömyys, toisin kuin 

materiaalihankinnoille sekä palvelu- ja materiaalihankintoja tekeville. 

Välinpitämättömyys on huomattavasti merkittävimmässä roolissa palvelu- ja 

materiaalihankintoja tekeville luottamuksen laskua ajatellen. Myyjäorganisaation 

luottamuksen syvenemiseen palvelu sekä P&M hankintoja tekeville kyvykkyys ja 

ammattitaito ovat merkittävimmässä roolissa. Myyjä organisaation luottamuksen 

laskuun palveluiden hankintoja tekeville huono laatu oli merkittävin tekijä, mutta 

erot muiden tekijöiden välillä eivät olleet näillä vastaajamäärillä erityisen 

merkittävät.  
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Taulukko 9: Luottamuksen syveneminen hankintojen muotojen mukaan 

Myyjähenkilö Palvelu % Materiaali % P&M % Koko% 

Asiakkaan tarpeen 
ymmärrys ja kuuntelu 

67 25 55 36 

Avoimuus 17 28 18 25 

Lupausten pitäminen 17 28 18 25 

Kommunikaatio ja viestintä 17 28 18 23 

Rehellisyys 17 28 9 23 

Ammattitaito ja 
asiantuntemus 

17 19 18 21 

Organisaatio     

Ongelmien hyvä hoitaminen  17 22 18 21 

Sopimuksista ja säännöistä 
kiinni pitäminen 

33 31 9 26 

Läpinäkyvyys ja avoimuus  0 28 0 23 

Kyvykkyys ja ammattitaito 50 14 36 23 

Ongelmien hyvä hoitaminen 0 28 9 19 

 

Taulukko 10: Luottamuksen lasku hankintojen muotojen mukaan 

Myyjähenkilö Palvelu % Materiaali % P&M % Koko% 

Välinpitämättömyys ja törkeä 
toiminta 

17 58 73 26 

Puutteellinen viestintä ja 
yhteydenpito 

33 33 27 23 

Liian suuret lupaukset 33 39 0 23 

Ammattitaidon puute 50 25 27 19 

Myyjäorganisaatio     

Epäasiallista toimintaa 17 44 18 36 

Toimitusaikahaasteet  33 22 27 23 

Huono laatu  50 14 18 19 

 

 

Merkittävän luottamuksen laskun kokeneista palveluhankintoja tekevistä 67 % 

lopetti suhteen heti tai heti kun se oli mahdollista, eikä kenelläkään suhde jatkunut 

ennallaan luottamuksen menetyksen jälkeen. Vastaavasti 32 % palveluiden ja 30 

% palveluiden sekä materiaalihankintoja tekevistä lopetti suhteen heti tai heti kun 

se oli mahdollista luottamuksen menetyksen jälkeen. 9 % materiaalihankintoja 

tekevistä suhde jatkui ennallaan, kun palveluhankintoja ja palveluiden sekä 

materiaalihankintoja tekevistä suhde ei jatkunut ennallaan.  
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Taulukko 11: Hankintamuotojen suhteen jatkuminen 

 

Kaikki vastaajaryhmät olivat enemmän epäröiviä kuin optimistisia luottamuksen 

palautumisen suhteen, sillä yksikään ryhmä ei vastannut enemmän ”kyllä” kuin 

”ehkä”. Palveluhankintoja tekevistä kukaan ei ajatellut, että suhde on menetetty 

luottamuksen laskun jälkeen.  

 

Taulukko 12: Hankintamuotojen suhteen palautus 

 Palvelu Materiaali Palvelu&materiaali Kaikki 

Kyllä 33 % 45 % 27 % 40 % 

Ehkä 67% 52 % 64 % 56% 

Ei 0 % 3 % 10 % 4 % 

 

4.2.2 Sukupuoli 

 

Myyjä- /kontaktihenkilön luottamuksen syntyyn vaikuttavat luottamustekijät eroavat 

miesten ja naisten vastauksissa merkittävästi hyväntahtoisuuden ja identiteetin 

kohdalla. Hyväntahtoisuus on miehillä (6.24) ja identiteetti on puolestaan naisilla 

(ka 5.97) vähiten vaikuttava tekijä luottamuksen syntyyn. Näissä on sukupuolten 

välillä isot erot, vaikka kokonaisuudessaan molemmat ovat luottamustekijöistä 

vähiten vaikuttavia. Myyjäorganisaation luottamukseen vaikuttavien 

luottamustekijöiden erot ovat pienemmät, mutta myös siellä miesten luottamuksen 

syntyyn hyväntahtoisuus vaikuttaa vähiten.  

 

 Palvelu Materiaali Palvelu&materiaali Kaikki  

Suhde päättyi heti 17 % 16 % 10 % 15 % 

Suhde jatkui, mutta päättyi 

heti kun se oli mahdollista 

50 % 16 % 20 % 21 % 

Suhde jatkui, mutta se vaikutti 

yhteistyöhön  

17 % 53 % 70 % 52 % 

Suhde jatkui ennallaan 0 % 9 % 0 % 6 % 

Muu 17 % 6 % 0 % 6 % 
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Taulukko 13: Luottamustekijöiden vaikutus luottamuksen syntyyn sukupuolen 
mukaan 

 

 

Myyjähenkilöön kohdistuvan luottamuksen syventyminen vaatii miespuolisten 

hankintoja tekevien mielestä ongelmien hyvää hoitamista suhteessa paljon 

enemmän kuin naispuolisten hankintoja tekevien mielestä. Avoimuus on myös 

miehille huomattavasti tärkeämpi ominaisuus kuin naisille. Myyjähenkilön 

luottamuksen laskuun miesten mielestä välinpitämättömyys ja törkeä toiminta 

vaikuttaa merkittävästi enemmän kuin muut luottamuksen laskuun vaikuttavat 

tekijät. Naisilla luottamuksen laskuun vaikuttavat tekijät ovat toistensa kanssa 

tasavertaisempia. Tulosten mukaan myyjäorganisaation luottamuksen laskuun 

miehillä toimitusaikahaasteet eivät merkitse yhtään niin paljon kuin naisilla. 

  

Myyjä: Nainen Mies kaikkien ka 

Kyvykkyys 8.78 8.53 8.7 

Hyväntahtoisuus 7.42 6.24 7.04 

Käyttäytyminen 8.61 8.18 8.47 

Identiteetti 5.97 7.00 6.31 

Yhteistyökyky 9.42 9.41 9.42 

Organisaatio:    

Kyvykkyys 9.22 9.06 9.17  

Hyväntahtoisuus 6.94 6.38 6.77  

Käyttäytyminen 8.42 7.88 8.25  

Identiteetti 6.34 7.18 6.62  

Yhteistyökyky 9.25 9.41 9.3  



54 

 

Taulukko 14: Luottamuksen syventyminen naisilla ja miehillä 

Myyjähenkilö Nainen 
% 

Mies %  Koko% 

Asiakkaan tarpeen ymmärrys 
ja kuuntelu 

33 41 36 

Avoimuus 17 41 25 

Lupausten pitäminen 25 24 25 

Kommunikaatio ja viestintä 28 12 23 

Rehellisyys 25 18 23 

Ammattitaito ja 
asiantuntemus 

19 24 21 

Ongelmien hyvä hoitaminen  14 35 21 

Myyjäorganisaatio    

Sopimuksista ja säännöistä 
kiinni pitäminen 

25 29 26 

Läpinäkyvyys ja avoimuus  17 35 23 

Kyvykkyys ja ammattitaito 19 29 23 

Ongelmien hyvä hoitaminen 17 24 19 

 

Taulukko 15: Luottamuksen lasku naisilla ja miehillä 

Myyjähenkilö Nainen 
% 

Mies % Koko% 

Välinpitämättömyys ja törkeä 
toiminta 

50 71 57 

Puutteellinen viestintä ja 
yhteydenpito 

42 12 32 

Liian suuret lupaukset 33 24 30 

Ammattitaidon puute 33 18 28 

Myyjäorganisaatio    

Epäasiallista toimintaa 42 24 36 

Toimitusaikahaasteet  31 6 23 

Huono laatu  19 18 19 

 

Merkittävän luottamuksen laskun jälkeen naisten kokemusten mukaan 22% suhde 

päättyi heti ja miehillä suhteet päättyivät vasta kun se oli mahdollista (38%). 

Naisten suhteista 13% päättyi heti kun se oli mahdollista eli 35 % suhteista päättyi 

heti tai heti kun se oli mahdollista. Päättyneiden suhteiden määrä yhteensä ei siis 

eroa prosentuaalisesti merkittävästi.  
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Taulukko 16: Suhteen jatkuminen sukupuolen mukaan 

 Nainen Mies Kaikki % 

Suhde päättyi heti 22 % 0 % 15 

Suhde jatkui, mutta päättyi 
heti kun se oli mahdollista 

13 % 38 % 21 

Suhde jatkui, mutta se 
vaikutti yhteistyöhön  

53 % 50 % 52 

Suhde jatkui ennallaan 6 % 6 % 6 

Muu 6 % 6 % 6 

 

Luottamuksen palautumisen mahdollisuudesta miehet olivat optimistisia 

vastaamalla 53 % ”kyllä” ja 41 % ”ehkä”. Naiset olivat pessimistisempiä 

vastaamalla ”kyllä” 33% ja 64 % ”ehkä”. Miehet eivät maininneet luottamuksen 

palautuksen keinoiksi myyjän halua parantaa toimintaansa tai 

vahingonkorvausvelvoitetta niin vahvasti kuin naiset.  

 

Taulukko 17: Luottamuksen palautus sukupuolen mukaan 

Luottamuksen 

palautus  

Nainen Mies Kaikki % 

Kyllä 33 % 53 % 40 

Ehkä 64 % 41 % 56 

Ei 3 % 6 % 4 

 

4.2.3 Hankinnan kokemus 

 

Vastaajat jaettiin kertyneen kokemuksen mukaan ryhmiin eli vähemmän aikaa 

työskennelleisiin (5 vuotta tai vähemmän), pitkään työskennelleisiin (6-20 vuotta) 

ja hyvin pitkään työskennelleisiin (yli 20 vuotta).  

 

Luottamustekijöiden vaikuttavuuksissa erot olivat hyvin pieniä, paitsi 

myyjäorganisaation luottamukseen vähän aikaa työskennelleille kyvykkyys oli 

merkittävin tekijä (ka 9.00) ja 6-20 vuotta työskennelleille hyväntahtoisuudella oli 
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vähäisin merkitys (ka 6.58). Nämä eroavat kuitenkin vain vähän kokonaistulosten 

keskiarvoista. Tuloksista näkyy myös, että identiteetti vaikuttaa vähän aikaa 

työskennelleille (5.38) erityisen vähän ja se poikkeaa merkittävästi muiden 

ryhmien keskiarvoista (6.81 ja 6.92). 

 

Taulukko 18: Luottamustekijöiden vaikutus luottamuksen syntyyn kokemuksen 
mukaan 

Myyjä: _<5 v 6-20 v  yli 20 v kaikkien ka 

Kyvykkyys 8.5 8.63 9.0 8.7 

Hyväntahtoisuus 7.25 6.72 7.69 7.04 

Käyttäytyminen 8.63 8.5 8.31 8.47 

Identiteetti 5.75 6.65 5.85 6.31 

Yhteistyökyky 9.13 9.41 9.62 9.42 

Organisaatio:     

Kyvykkyys 9.00 9.09 9.46 9.17  

Hyväntahtoisuus 6.5 6.58 7.38 6.77  

Käyttäytyminen 8.63 8.06 8.46 8.25  

Identiteetti 5.38 6.81 6.92 6.62  

Yhteistyökyky 8.75 9.25 9.77 9.3  

 

 

Vähän aikaa hankinnassa työskennelleiden myyjähenkilöön kohdistuvan 

luottamuksen ei katsota erityisesti syventyvän myyjän rehellisyydestä. Tämä ei 

noussut heidän vastauksissaan esiin kertaakaan. Kommunikaatio ja viestintä 

esiintyy yli 20 vuotta hankintoja tehneiden vastauksissa suhteessa huomattavasti 

vähemmän kuin vähemmän aikaa työskennelleiden.  Myyjähenkilön luottamuksen 

laskuun yli 20 vuotta hankintoja tehneille ammattitaidon puute vaikuttaa hieman 

enemmän kuin vähemmän aikaa hankintoja tehneille. Vähän aikaa hankintoja 

tehneiden vastauksissa ei ollut myöskään mainintaa kyvykkyyden ja ammattitaidon 

vaikuttavuudesta myyjäorganisaation luottamuksen syventymiseen.  
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Taulukko 19: Luottamuksen syventyminen hankinnan kokemuksen mukaan 

Myyjähenkilö _< 5v 
% 

6-20v % yli 20v % Koko% 

Asiakkaan tarpeen 
ymmärrys ja kuuntelu 

50 31 38 36 

Avoimuus 17 25 27 25 

Lupausten pitäminen 50 14 45 25 

Kommunikaatio ja 
viestintä 

50 22 9 23 

Rehellisyys 0 22 36 23 

Ammattitaito ja 
asiantuntemus 

17 19 27 21 

Ongelmien hyvä 
hoitaminen  

17 19 27 21 

Myyjäorganisaatio     

Sopimuksista ja 
säännöistä kiinni 
pitäminen 

13 25 38 26 

Läpinäkyvyys ja 
avoimuus  

17 22 27 23 

Kyvykkyys ja 
ammattitaito 

0 19 36 23 

Ongelmien hyvä 
hoitaminen 

17 11 45 19 

 

Taulukko 20: Luottamuksen lasku hankinnan kokemuksen mukaan 

Myyjähenkilö _< 5v 
% 

6-20v % yli 20v % Koko% 

Välinpitämättömyys ja 
törkeä toiminta 

63 59 54 57 

Puutteellinen viestintä ja 
yhteydenpito 

67 25 36 32 

Liian suuret lupaukset 33 28 36 30 

Ammattitaidon puute 17 25 45 28 

Myyjäorganisaatio     

Epäasiallista toimintaa 25 44 23 36 

Toimitusaikahaasteet  33 17 36 23 

Huono laatu  50 14 18 19 

 

Vähän aikaa työskennelleistä kukaan ei päättänyt suhdetta heti ja vain harva (14 

%) päätti, kun se oli mahdollista. Kenelläkään 6-20 vuotta työskennelleillä suhde ei 

jatkunut samanlaisena, mutta suurimmalla osalla (68 %) se kuitenkin jatkui, mutta 

jollain tavoin muuttuneena. Yli 20 vuotta työskennelleet lopettivat suhteen 
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useammin (62 %) kuin että he olisivat jatkaneet sitä luottamuksen laskemisen 

jälkeen (38 %).  

 

Taulukko 21: Suhteen jatkuminen kokemuksen mukaan 

 _<5 v 6-20 v  yli 20 v Kaikki % 

Suhde päättyi heti 0 11 31 15 

Suhde jatkui, mutta päättyi heti 

kun se oli mahdollista 

14 18 31 21 

Suhde jatkui, mutta se vaikutti 

yhteistyöhön  

43 68 23 52 

Suhde jatkui ennallaan 14 0 15 6 

Muu 29 3 0 6 

 

Luottamuksen palautuksen suhteen ei ollut merkittäviä näkemyseroja riippuen 

kokemuksen määrästä. Viisi vuotta tai vähemmän aikaa työskennelleet eivät 

uskoneet luottamuksen palautuksen olevan mahdotonta. 

 

Taulukko 22: Luottamuksen palautus kokemuksen mukaan 

 _<5 v  6-20 v  yli 20 v Kaikki % 

Kyllä 50 38 38 40 

Ehkä 50 59 54 56 

Ei 0 3 8 4 

 

4.3 Muut vastaajaryhmät 

 

Tarkasteltaessa nykyisin hankintoja tekevien sekä entisten työntekijöiden 

vastauksia ei löytynyt muita merkittäviä eroavaisuuksia kuin se, että luottamuksen 

syntyyn vaikuttavista luottamustekijöistä organisaatiota kohtaan identiteetti oli 

entisten työntekijöiden mielestä merkittävämpi (ka 8) kuin nykyisten työntekijöiden 

mielestä vähemmän merkittävä (ka 6.29). Muilta osin nykyisten ja entisten 

hankintoja tekevien vastaukset olivat hyvin samankaltaisia.  
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Vastaajat jaettuna asemansa mukaan (assistentti, ostaja, 

tuotepäällikkö/teamleader, ostojohtaja/-päällikkö, yrittäjä, muu) ryhmistä tulee 

hyvin eri kokoisia ja pääpiirteittäin eroavaisuudet ovat hyvin pieniä. Osa yrittäjien 

vastauksista poikkeaa muista merkittävästi, mutta ostajien vastaajia on vain yksi, 

jonka vuoksi vastaukset eivät ole relevantteja tutkimuksen kannalta.  
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5 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Tutkimuksen tulokset tukevat Blomqvist et al. (2005) tuloksia luottamuksen 

tärkeydestä jo ennen sopimusten tekoa. Suurin osa vastaajista viittasi 

vastauksissaan luottamuksen tärkeyteen myyjää kohtaan. Luottamus on yhteisen 

toiminnan perusta ja jo ennen ensimmäisten tilausten tekoa luottamuksen on 

täytynyt syntyä ainakin jollakin tasolla. Osalle vastaajista luottamusta oli löydyttävä 

jokaisesta suhteesta myyjän kanssa, mutta osa oli kuitenkin sitä mieltä että 

luottamus oli pakollinen ainoastaan strategisissa hankinnoissa ja pienemmät 

hankinnat hoituivat hyvin ilman luottamustakin. Vastausten vaihtelevuudessa näkyi 

hankintojen luonne, mutta myös ostajien vaatimustaso. 

 

Luottamuksen syntyminen, muuttuminen, menetys ja takaisin saaminen ovat 

pääasiassa henkilökohtaisia sekä tilanneriippuvaisia, mutta niihin pätee kuitenkin 

yleisiä sääntöjä ja mielikuvia. Esimerkiksi osa hankintoja tekevistä ei voisi kuvitella 

antavansa anteeksi, mikäli luottamus menetetään, helpompi on vaihtaa toimittajaa. 

Suurin osa kuitenkin on sitä mieltä että kaikille osapuolille on edukkaampaa 

ratkaista tilanne ja korjata luottamus, vaikka se viekin aikaa enemmän kuin uuden 

luottamuksen rakentaminen. Törkeän toiminnan, kuten epärehellisyyden jälkeen 

yhteinen toiminta usein lopetetaan heti kun se on mahdollista.   

 

Tulokset tukevat myös Doney & Cannonin (1997) tuloksia luottamuksen 

vahvistajana sopimuksien jatkuvuuden mahdollisuuksille eli luottamus 

mahdollistaa jatkuvat suhteet paremmin kuin ilman luottamusta. 

 

5.1 Tulosten johtopäätökset 

 

Tutkimuksen pääkysymykseen ”Mikä on luottamuksen merkitys liikesuhteissa?” 

saadaan empirialla ja teorialla selvä vastaus. Tutkimustulosten perusteella 

luottamus tuo suhteeseen arvoa, jota ilman suhdetta ei monessa tapauksessa 

edes aloiteta. Vastausten perusteella luottamus lisää avoimuutta ja strategisen 

tiedon vaihtoa. Tämä esiintyy useaan otteeseen vastauksissa ja vahvistaa 
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aikaisempaa kirjallisuutta luottamuksen vaikutuksista (esimerkiksi Seppänen & 

Blomqvistin, 2005). Avoimuuden ja strategisen tiedon vaihdon ansiosta toimintaa 

helpottuu ja työmäärää vähenee, niin tilaajan päässä kuin yhteistyössäkin. Chow 

ja Holdenin (1997) mukaan kumppaneiksi ja olonsa mukavaksi tuntevat ostajat 

eivät kokeneet tarpeelliseksi käyttää aikaa tavatakseen myyjiä säännöllisesti. 

Tämän tutkimuksen mukaan luottamuksen puutteen arvioitiin lisäävän työtä 

laatukontrollissa, yhteydenpidossa ja valvonnassa. Luottamuksen ansiosta 

syntyneen avoimuuden sekä turvallisuuden tunteen kautta mahdollisuudet lähteä 

pitkäjänteisesti kasvattamaan ja kehittämään toimintaa ovat paremmat kuin ilman 

luottamusta. Kaikki nämä vahvistavat mahdollisuuksia pidempään yhteistyöhön. 

Ongelmatilanteissa asioita hoidetaan avoimesti ja pienemmät haasteet voivat 

usein jopa vahvistaa suhdetta niiden selvitysten jälkeen. Seppänen ja Blomqvist 

(2005) viittasivat myös suhteen pidentymiseen ja parempaan konfliktitilanteiden 

hoitoon luottamuksen ansiosta. Doney ja Cannonin (1997) mukaan luottamus on 

yksi edellytyksistä, kun rakennetaan pitkäaikaista kumppanuutta. Tämän 

tutkimuksen mukaan luottamus myös mahdollistaa uusia ideoita toimittajalta 

omatoimisesti, joka lisää yrityksen kilpailukykyä. Luottamuksen ansiosta vaikeiden 

ja ongelmallisten tilanteiden hoito on helpompaa ja joustavampaa, koska asioita ei 

todennäköisesti peitellä ja niihin reagoidaan ajoissa. Loppujen lopuksi luottamus 

myyjän ja ostajan suhteessa on win-win tilanne molemmille osapuolille ja 

kummankin osapuolen tulee tuntea hyötyvänsä yhteistyöstä.  

  

Tutkimuksen alakysymykseen ”Miten luottamus rakentuu, kehittyy ja muuttuu 

liikesuhteissa?” saadaan vastaus analysoimalla tutkimuksen kysymyksiä 

luottamuksen syntymisen luottamustekijöistä, luottamuksen syventymisestä ja 

laskusta. Tutkimuksessa ei tutkittu luottamuksen syntymistä sen tarkemmin, mutta 

selvitettiin teorian perusteella löydettyjen luottamustekijöiden painoarvoa 

luottamuksen synnyssä. Tutkimusten mukaan yhteistyökyky sekä kyvykkyys 

vaikuttavat luottamuksen syntymiseen voimakkaimmin, myös käyttäytymisellä oli 

merkittävää painoarvoa. Vastaavasti identiteetillä ei ollut suurta painoarvoa. 

Hyväntahtoisuus on miehille, materiaali sekä molempia palvelu- ja 

materiaalihankintoja tekeville ja 6-20 vuotta hankintoja tehneille vähiten vaikuttava 

luottamustekijä. Vastaukset olivat melko samat myyjähenkilön kuin 
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myyjäorganisaationkin kohdalle eli voidaan katsoa että luottamus syntyy molempia 

kohtaan tältä osin samoilla kriteereillä. 

 

Luottamuksen syventymiseen liittyvät tekijät erosivat myyjähenkilön ja 

myyjäorganisaation välillä. Siitä huolimatta, että luottamuksen syventymiseen sekä 

vähentymiseen liittyvät kysymykset olivat avoimet, nousi vastauksissa selkeästi 

samoja, helposti ryhmiteltäviä asioita. Myyjähenkilön luottamuksen syventymiseen 

vaikuttaa asiakkaan ymmärrys ja kuuntelu, avoimuus, lupausten pitäminen, 

kommunikaatio ja viestintä, rehellisyys, ammattitaito ja asiantuntemus sekä 

ongelmien hyvä hoitaminen. Vastaavasti myyjähenkilön luottamusta laskee 

välinpitämättömyys ja törkeä toiminta, puutteellinen viestintä ja yhteydenpito, liian 

suuret lupaukset sekä ammattitaidon puute. Yleisimmät myyjähenkilön luottamusta 

syventävät ja laskevat tekijät esiintyvät kaikkien vastaajien vastauksista yli 20 

%:ssa.  

 

Myyjäorganisaation luottamusta syventää sopimuksista ja säännöistä kiinni 

pitäminen, läpinäkyvyys ja avoimuus, kyvykkyys ja ammattitaito sekä ongelmien 

hyvä hoitaminen.  Blomqvist et al. (2011) tutkimat (yrityksen sisällä) 

persoonattomat ominaisuudet näkyvät organisaatioon kohdistuvissa luottamuksen 

vastauksissa. Yleisimpien vastausten joukosta nousi heidänkin löytämänsä 

kyvykkyys. Kyvykkyyden lisäksi vastauksissa mainittiin muun muassa johtoryhmän 

vaikea tavoitettavuus sekä vaihtuneen johdon aiheuttamat muutokset tavoitteissa 

ja sitä kautta ohjeistuksessa. Vastaavasti myyjäorganisaation luottamusta laskee 

yrityksen epäasiallisen toiminnan, toimitusaikahaasteiden sekä huonon laadun 

seurauksena.  

 

Verrattuna tästä tutkimuksesta nousseita tekijöitä Doney ja Cannonin (1997) 

tutkimukseen yksittäisen myyjän ja toimittajayrityksen luottamukseen vaikuttavista 

piirteistä, voidaan löytää vain vähän samankaltaisia tekijöitä. Kummassakin 

tutkimuksessa merkittävimpien tekijöiden joukossa on myyjähenkilön ammattitaito. 

Tästä tutkimuksesta löytyi myös kommentteja myyjäorganisaation maineesta sekä 

koosta, mutta niitä tuli suhteellisen vähän eikä niitä voida pitää merkittävimpinä 

tekijöinä. Doney ja Cannonin (1997) kirjallisuudesta löytämä, mutta ei heidän 
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tutkimuksessaan esiintynyt, myyjäorganisaation luottamuksellinen tiedonjako 

esiintyy tässä tutkimuksessa läpinäkyvyytenä ja avoimuutena. Heidän 

mainitsemansa myyjähenkilön viimeisin liiketoiminnan yhteydenpito näkyy 

todennäköisesti myös tässä tutkimuksessa kommunikaationa ja viestintänä, vaikka 

vastaukset eivät suoraan viittaa viimeisimpään kontaktiin. 

 

Samankaltaisuuksia luottamuksen syventymisessä myyjähenkilön ja -

organisaation välillä on avoimuus, ammattitaito, ongelmien hyvä hoitaminen ja 

sopimusten pitäminen. Vastausten perusteella avoimuus yksittäistä henkilöä 

kohtaan vaatii inhimillisempää avoimuutta ja se viittaa enemmän 

kommunikaatioon, kun puolestaan organisaation toiminnassa se viittaa enemmän 

tiedonjakoon ja läpinäkyvyyteen. Organisaatio voi esimerkiksi jakaa tietoa 

yrityksen nettisivuilla, mahdollistaa avoimen kommunikoinnin yrityksen johdon 

kanssa, kertoa avoimesti heidän toimintatavoistaan ja tuotantoketjustaan. 

Yksittäisen henkilön ammattitaito on henkilökohtaista asiantuntijuutta ja osaamista, 

jota hän käyttää soveltaen ja löytää asiakkaalle sopivat ratkaisut. Organisaation 

kohdalla ammattitaito kulkee kyvykkyyden kanssa käsi kädessä ja ne liittyvät 

laadukkaisiin tuotteisiin ja palveluun. Ongelmien hyvä hoitaminen yksittäisen 

henkilön kohdalla tarkoittaa ongelmanratkaisukykyä, vastuunottoa virheistä ja 

pyrkimystä löytää yhdessä ratkaisu ongelmaan. Organisaatiolta hyvä ongelmien 

ratkaisukyky on sitä, että organisaatio ottaa myös vastuun virheistä, on avoin ja 

reagoi ongelmatilanteissa nopeasti. Sopimusten tai lupausten pitäminen eroaa 

vain vähän organisaation ja yksittäisen henkilön välillä. Myyjähenkilön kohdalla 

lupausten pitäminen on enemmän ”oman sanan pitämistä” sekä sopimusten 

noudattamista ja organisaation kohdalla myös sopimusten noudattamista ja lisäksi 

toimitusajoissa pysymistä. Nämä yhtäläiset tekijät ovat siis samankaltaisia, mutta 

eroavan kontekstin vuoksi niillä on eri tarkoitus. Luottamuksen laskussa 

samankaltaisuuksia yksittäisen henkilön ja organisaation kohdalla on toiminnan 

tyyli eli epäasiallinen tai törkeä toiminta. Kummassakin tapauksessa viitataan 

selkeään sääntöjen rikkomiseen, tietoisesti haitan aiheuttamiseen, valehteluun ja 

asioiden kertomatta jättämiseen. Näiden perusteella voidaan todeta luottamuksen 

muuttumisen vaativan erilaisia piirteitä riippuen luottamuksen kohteesta.  
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Kuva 3: Luottamuksen syventymiseen ja laskuun vaikuttavat tekijät 

 

Kysymyksiin ”Mitkä asiat laskevat luottamusta?”, ”Miksi ja milloin luottamus 

toiseen osapuoleen menetetään?” ja ”Mitä luottamuksen menettämisestä seuraa?” 

saadaan vastaus analysoimalla luottamuksen laskun kokeneiden vastauksia sekä 

keinoja palauttaa luottamus. Tulosten perusteella voidaan todeta, että enemmistö 

on kokenut merkittävää luottamuksen laskua hankinnan uransa aikana ja se 

kohdistuu kohtuullisen tasaisesti niin myyjähenkilöön kuin – organisaatioonkin. 

Myyjähenkilön välinpitämättömyys ja törkeä toiminta on yleisin syy luottamuksen 

laskuun, mutta sen vuoksi suhde ei aina katkea, vaan yhteistyö voi jatkua 

ennallaan vaikka luottamus onkin laskenut tai yleisimmin hankintojen luonne 

muuttuu, esimerkiksi määrät vähenevät. Törkeissä tapauksissa suhde voi päättyä 

heti. Myyjähenkilön luottamusta laskevat ammattitaidon puute ja liian suuret 

lupaukset eivät juuri poikkea toisistaan. Niiden jälkeen suhde ei jatku ennallaan, 

vaan se jatkuu muuttuneen tai katkeaa. Puutteellisen viestinnän ja yhteydenpidon 
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vuoksi suhde harvemmin päättyy, mutta se voi muuttua. Myyjäorganisaation 

luottamusta laskevien tekijöiden seurauksissa ei ole muita merkittäviä 

eroavaisuuksia, kuin toimitusaikahaasteiden seurauksena hankintojen luonne 

yleisimmin muuttuu. Epäasiallisen toiminnan ja huonon laadun seurauksena suhde 

hyvin harvoin jatkuu ennallaan. Tulosten mukaan suurinta luottamuksen laskua 

aiheuttavista tekijöistä myyjähenkilön puutteellinen viestintä ja yhteydenpito on 

ainut joka ei johda suhteen päättymiseen. Kokonaisuudessaan suhteen päättää 36 

% joko heti tai heti kun se on mahdollista. Luottamuksen laskettua yli puolella 

hankintojen luonne muuttuu. Yli puolet (56 %) on sitä mieltä, että luottamus 

saadaan ehkä palautumaan ja 40 % uskoo palautumiseen. Suhteen heti 

päättäneillä oli prosentuaalisesti suurin usko siihen että suhdetta ei saada 

palautumaan, mutta heilläkin usko siihen oli vain pieni (14%). Vastaajilla, joilla 

suhde jatkui ennallaan, oli suurin usko luottamuksen palautettavuuteen.  

 

Suhteen palautuksen keinoista vahvin on myyjän halu ratkaista tilanne ja kehittää 

yhteistyötä. Myyjän ollessa syyllinen luottamuksen laskuun organisaation ainut 

ratkaisukeino voi kuitenkin olla kontaktihenkilön vaihto. Lisäksi hankinnan 

ammattilaiset odottavat vastapuolen avoimuutta ja vahingonkorvauksia.  

Vastauksissa nousi esiin mahdollisuus suhteen syventymiseen pienten ongelmien 

jälkeen, mikäli asiat hoidetaan yhdessä ja hyvässä hengessä.  

 

”Ongelmatilanteissa kontaktihenkilön aito pyrkimys löytää asiakkaan kanssa 

yhdessä ratkaisu tilanteeseen vahvistaa luottamusta.” 

 

Tuloksista voidaan päätellä myyjähenkilön ja –organisaation olevan jossain määrin 

eri asemassa ostajalle, sillä vastaukset ovat suurelta osin eroavaisia. 

Luottamustekijöiden tulosten perusteella myyjähenkilö sekä –organisaatio ovat 

samassa asemassa luottamuksen synnyssä vähäisten eroavaisuuksien vuoksi. 

Luottamuksen muuttumisen eli syventymisen ja vähentymisen sekä luottamuksen 

laskuun vaikuttavien tapahtumien kannalta eroavaisuudet ovat selkeämmät.  
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Kuva 4: Myyjähenkilön luottamuskartta 

 

 

Kuva 5: Myyjäorganisaation luottamuskartta 
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Luottamustekijöistä yhteistyökyky ja kyvykkyys ovat tärkeimmät tekijät 

luottamuksen synnyssä. Identiteetti on puolestaan vähiten vaikuttava tekijä. 

Hyväntahtoisuus on identiteettiäkin merkityksettömämpi miehille, 6-20 vuotta 

hankinnassa työskennelleille (vain myyjäorganisaatiota kohtaan), materiaali sekä 

materiaali ja palveluhankintoja tekeville. Vastaajaryhmien tuloksista voidaan 

päätellä, että palveluhankinnoissa suhde perustuu erityisen paljon luottamukseen, 

sillä luottamuksen laskun kokeneista yhdenkään suhde ei jatkunut ennallaan, vain 

17 % jatkui, mutta hankinnat olivat muuttuneet ja 67 % lopetti suhteen heti tai heti 

kun se oli mahdollista. Tästä huolimatta palveluhankintoja tekevät eivät suoraan 

ajatelleet, ettei luottamusta voisi palauttaa sen laskettua. Palveluhankintoja 

tekeville asiakkaan tarpeen ymmärrys ja kuuntelu on selkeästi tärkein tekijä 

luottamuksen syventymiselle myyjähenkilön kanssa ja vastaavasti kyvykkyys ja 

ammattitaito myyjäorganisaation kanssa. Luottamusta laskee voimakkaasti 

myyjähenkilön luottamuksen puute ja myyjäorganisaation huono laatu.  

 

Materiaalihankintoja tekevien vastaukset eivät juuri poikenneet toisistaan tai 

kokonaistuloksista. Palvelu ja materiaalihankintoja tekevien vastaukset olivat myös 

hyvin linjassa kokonaistuloksien kanssa. Poikkeuksia esiintyi luottamuksen 

syventymiseen liittyen. Myyjähenkilön luottamuksen syventymiseen rehellisyys 

vaikutti keskivertoa reilusti vähemmän ja myyjäorganisaation luottamuksen 

syventymiseen sopimuksista ja säännöistä kiinni pitäminen sekä ongelmien hyvä 

hoitamien vaikuttivat vain vähän ja läpinäkyvyydellä ja avoimuudella ei ollut 

vaikutusta. Myyjähenkilön luottamuksen laskuun välinpitämättömyydellä ja 

törkeällä toiminnalla oli merkittävä painoarvo, kun liian suuret lupaukset eivät 

vaikuttaneet ollenkaan. Palvelu ja materiaali hankintoja tehneillä luottamuksen 

laskun jälkeen suhde yleensä jatkuu, mutta sillä on vaikutusta yhteistyöhön.  

 

Miehille hyväntahtoisuus vaikuttaa jopa vähemmän luottamuksen syntyyn kuin 

identiteetti. Luottamuksen syventymisessä ongelmien hyvä hoitaminen on miehille 

huomattavasti tärkeämpää kuin naisille. Naisille puolestaan myyjähenkilön 

avoimuus ei ole luottamusta yhtä vahvasti syventävä tekijä kuin miehille. 

Välinpitämättömyys ja törkeä toiminta vaikuttaa miehillä selkeästi eniten 
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myyjähenkilön luottamuksen laskuun, mutta puutteellinen viestintä ja yhteydenpito 

ei ole niin merkittävä tekijä kuin naisille. Myyjäorganisaation toimitusaikahaasteet 

eivät nousseet miesten vastauksissa niin vahvasti kuin naisten. Näistä voidaan 

päätellä että miehillä ja naisilla on jossain määrin eri arvostuksen kohteet 

kumppanin toiminnassa. Miehistä yksikään ei ollut päättänyt suhdetta heti 

luottamuksen laskettua ja olivat optimistisempia luottamuksen palautukseen kuin 

naiset. Tämä mahdollisesti kertoo miesten olevan harkitsevaisempia ja antavan 

helpommin mahdollisuuden korjata tilanteen. Tätä tulisi kuitenkin vielä tutkia 

syvemmin. Vastauksista täytyy huomioida, että miesvastaajia oli vähemmän kuin 

naisia, jolloin yksittäisetkin vastaukset vaikuttavat merkittävämmin.  

 

Hankinnan kokemuksen mukaan tarkasteltaessa luottamustekijöiden merkittävät 

eroavaisuudet näkyvät vain 6-20 vuotta hankinnassa työskennelleiden 

vastauksessa. Heille myyjäorganisaation luottamukseen vähiten vaikuttaa 

hyväntahtoisuus. Yli 20 vuotta alalla olleille kommunikaatio ja viestintä ei 

syventänyt luottamusta suhteessa vähemmän aikaa hankinnassa työskennelleihin 

verrattuna. Pitkään alalla olleille ammattitaidon puute vaikuttaa luottamuksen 

laskuun merkittävämmin kuin muille ryhmille. Tämä voidaan olettaa johtuvan 

heidän omasta kokemuksestaan ja tiedostaan eli he arvostavat myös kumppanin 

osaamista. Yli 20 vuotta alalla olleet lopettivat suhteen huomattavasti useammin 

kuin muut. Tähän saattaa vaikuttaa heidän kokemuksensa erilaisista suhteista. 

Tätä asiaa pitäisi kuitenkin tutkia enemmän, jotta asiasta voisi tarkemmin sanoa. 

6-20 vuotta hankinnassa työskennelleet eivät kokeneet suhteen jatkuneen 

ennallaan luottamuksen laskettua. Voidaan siis olettaa että heille luottamus on 

erityisen tärkeä yhteistyössä.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan teoriassa luottamuksen syntymisessä esiin noussut 

toimittajayrityksen maine (esimerkiksi Doney & Cannon, 1997) ei vaikuttanut 

luottamuksen syventymiseen merkittävissä määrin. Tästä voidaan päätellä 

maineen olevan merkittävämmässä asemassa luottamuksen muodostuessa kuin 

myöhemmissä vaiheissa.  
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5.2 Jatkotoimenpiteet 

 

Luottamuksen laskua ja sen seurauksia olisi hyvä tämän jälkeen tutkia tietyillä 

toimialoilla, jolloin tulokset olisivat yksityiskohtaisempia. Olisi myös mielenkiintoista 

selvittää tarkemmin tietyntyyppisten tapausten, esimerkiksi suhteiden, jotka ovat 

muuttuneet luottamuksen laskun vuoksi, luottamuksen palautusta. 

Jatkotutkimusmahdollisuuksia tästä on paljon sillä tulokset ovat yleisellä tasolla.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset tullaan jakamaan niiden vastanneiden kesken, jotka 

toivoivat saavansa tulokset analyysin jälkeen. Tuloksista saattaa olla hyötyä myös 

myynnin organisaatioissa.  

 

5.3 Pohdintaa 

 

Tutkimuksen tulokset ovat suuntaa antavia, sillä kysymykset olivat yleisellä tasolla, 

eikä niitä pystytä analysoimaan esimerkiksi toimialakohtaisesti. 

Yksityiskohtaisempia vastauksia kaivatessa syvähaastattelut kasvotusten olisivat 

tehokkaampi keino paneutua yksittäisiin tapauksiin. Tässä tutkimuksessa haluttiin 

selvittää asiaa yleisellä tasolla ja tutkia mahdollisuutta piirtää luottamuksesta kartta 

sekä verrata yksittäisen henkilön ja organisaation eroja. Yleisellä tasolla näissä 

onnistuttiin kohtalaisen hyvin, mutta moniulotteisen konseptin vuoksi kartan 

piirtäminen ja vaiheiden kuvailu lyhytsanaisesti oli hankalaa. Luottamukseen 

liittyvät asiat ovat siinäkin mielessä suuntaa antavia, että jokainen kokee asiat 

omalla tavallaan. Esimerkiksi vastaajista suurin osa oli kokenut merkittävää 

luottamuksen laskua hankinnan uransa aikana. On suhteellista mieltää ”merkittävä 

luottamuksen lasku”. Koska vastaajista jopa 94 % oli mielestään kokenut 

merkittävää laskua, voidaan olettaa, että yleistettäessä tuloksia kaikkiin hankinnan 

ammattilaisiin määrä koskee kuitenkin huomattavaa enemmistöä, vaikka 

prosenttiluku ei olisikaan aivan tarkka. 

 

Luottamuksen syntyminen jätettiin vähemmälle kyselyn suhteen, koska sitä on 

tutkittu aikaisemmin enemmän kuin luottamuksen muutoksia ja laskun jälkeistä 

palautusta. Tämän tutkimuksen ja luottamuksen kartan kannalta olisi kuitenkin 
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pitänyt paneutua siihen enemmän kyselyssä ja kysyä sitäkin avoimena 

kysymyksenä, jolloin vastaukset olisivat olleet monipuolisempia. Tällä 

tutkimuksella ei saada vastausta kysymykseen minkä tyyppiset hankinnat vaativat 

eniten luottamusta. Vastauksissa on sivuttu yhtäläisyyttä strategisten hankintojen 

ja luottamuksen siteestä, mutta muilta osin asiaan on mahdotonta ottaa kantaa 

tämän tutkimuksen perusteella.  

 

Luottamustekijöiden kohdalla on mahdollista, ettei kaikki vastaajat ole ajatelleet tai 

mieltäneet termejä samalla tavalla keskenään tai kuten tutkija on ne ajatellut. 

Lisäksi alun perin termit löytäneet tutkijatkin ovat voineet merkityksen tarkoittaa 

toisin.  Validiuden lisäksi näin jälkikäteen mietin myös kysymyksen reliabiliteettia, 

kun kysymyksessä oli vain muutamia vaihtoehtoja eli kirjallisuudesta valittujen 

luottamustekijöiden lisäksi kysymyksessä olisi voinut olla enemmän luottamuksen 

syntyyn vaikuttavia tekijöitä. 

 

Kaksi ensimmäistä kysymystä pyrkii mittaamaan jo tutkittuja asioita ja niiden avulla 

nähdään poikkeaako tämä vastaajajoukko merkittävästi ajatusmaailmaltaan tai 

tavoiltaan aikaisemmista tutkimuksista, joissa useissa on tutkittu tiettyä toimialaa 

tai yritystä. Tässä tutkimuksessa luottamuksen arvoon liittyvät asiat voidaan 

katsoa olevan reliaabeleita, sillä vastaukset löytyvät lähes poikkeuksetta myös 

aikaisemmin tehdyistä tutkimuksista ja kirjallisuudesta.  

 

Luottamuksen laskua kysyttiin tutkimuksessa kahteen kertaan. Ensin liittyen 

vastaajan mielipiteeseen tekijöistä, jotka aiheuttavat luottamuksen laskua ja 

myöhemmin niiltä, jotka kertoivat kokeneensa luottamuksen laskua. Näiden 

kahden kysymyksen vastaukset olivat linjassa ja molemmissa nousi samoja 

tekijöitä. Oli myös mielenkiintoista huomata, että teoriassa/mielipiteissä noussut 

myyjähenkilön välinpitämättömyys ja törkeä toiminta nousi myös kokemusten 

perusteella yleisimmäksi luottamuksen laskijaksi.  

 

Täytyy ottaa huomioon tarkasteltaessa tuloksia ”työskentelyajan mukaan” sekä 

”aseman mukaan”, että kaikki eivät itse tee valintoja suhteen päättymisestä tai 

jatkumisesta. Voidaan kuitenkin olettaa että pidempään toimineilla hankinnan 
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ammattilaisilla näkemykset ja tuntuma suhteista on kehittynyt, eikä resursseja olla 

valmiita hukkaamaan, jos nähdään että suhde on menetetty. Palveluhankintoja 

tekevien vastausjoukko jäi pieneksi, joten heidän tuloksiaan ei voida pitää täysin 

relevantteina, mutta tulokset ovat suuntaa antavia. Viisi vuotta tai vähemmän 

työskennelleet ovat myös vastanneet eroavasti useisiin kohtiin, mutta vastaajien 

vähäisen määrän vuoksi vastauksia ei voi pitää täysin relevantteina.   

 

Yllättävää tulosten kannalta on se että etenkin luottamuksen syventymiseen 

vaikuttivat eniten suhteen perusasiat ja harvemmin odotetaan erikoiskohtelua. 

Voisi olettaa, että hankintoja tekevistä useampi olisi sitä mieltä että luottamusta ei 

voida palauttaa ja on yllättävää, että jopa 40 % uskoo luottamuksen palautumisen 

mahdollisuuksiin.  

 

Kysymyksessä ”oletko kokenut tapahtuman, joka on laskenut luottamustasi 

merkittävästi myyjähenkilöä ja/tai organisaatiota kohtaan” näkökulma jää 

kokonaan vastaajan mielikuvan varaan siitä, mikä on merkittävästi. Luottamuksen 

lasku on myös asia, jonka jokainen määrittää itse eli tässä kohtaa mittaria voidaan 

pitää sopivana. Myyjän luottamuksen laskun kokeneiden kokemuksista 

vastattaessa on jäänyt kertomatta osa kokemuksista ja suurin osa vastaajista on 

vastannut vain yhden ja merkittävimmän tapahtuman eli on mahdollista että 

tapahtumien kirjo olisi voinut olla laajempi, mikäli kaikki tapahtumat oltaisi kuvailtu 

vastauksiin. Tässä kohtaa kuitenkin oltiin kiinnostuneita vain ostajalle 

merkityksellisimmistä tapahtumista.  

 

Viimeisessä varsinaisessa kysymyksessä ”mitä keinoja suhteen palautukseen voi 

olla” olisi ollut selkeämpää kysyä keinoja luottamuksen palautukseen, jota 

kysymyksellä tarkoitettiin. Vaikuttaa kuitenkin siltä että suurin osa vastaajista on 

asian myös näin ymmärtänyt, mutta sitä ei voida kuitenkaan aivan varmasti sanoa 

eli sen kysymyksen kohdalla validiutta tulee harkita. On mahdollista, että osa 

haastateltavista on ymmärtänyt myös joitain muita kysymyksiä väärin tai ei ole 

ymmärtänyt ollenkaan, koska suurin osa on vastannut omatoimisesti ja kirjallisesti 

kyselyyn. Tällaisia niin sanottuja vääriä vastauksia ei ole noussut analysoitaessa 

esille, mutta se voi vaikuttaa esimerkiksi jonkin kysymyksen vastaajamäärään. 
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Tästä syystä vain harvoissa kysymyksissä oli vastauspakollisuus, jotta väärän 

vastauksen riski jäisi pienemmäksi. 

 

6 Yhteenveto 

 

Luottamuksen merkitys on yhteistyön ja etenkin kumppanuuden kannalta hyvin 

suuri, sillä vain harvoin hankintoja lähdetään tekemään ilman jonkin asteista 

luottamusta. Luottamus tuo suhteeseen arvoa lisäämällä avoimuutta ja strategista 

tiedonvaihtoa. Sitä kautta myös yhteistyösuhteet pitenevät. Luottamus ja pitkät 

suhteet mahdollistavat toiminnan kehityksen. Luottamuksen ansiosta myös 

ongelmien hoito on sujuvampaa ja työmäärää on vähemmän kun ei tarvitse valvoa 

toista osapuolta säännöllisesti ja luotetaan siihen että vastuut hoidetaan.   

 

 

Kuva 6: Luottamuksen tuoma arvo liikesuhteessa 

 

Myyjän kyvykkyys sekä yhteistyökyky ovat merkittävässä asemassa luottamuksen 

syntymiseen liikesuhteessa.  Luottamuksen synnyttyä ostajan ja yksittäisen 

myyjän välille suhde voi lähteä syvenemään, kun myyjähenkilö ymmärtää ja 
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kuuntelee asiakkaan tarpeita, on avoin, pitää lupauksensa, kommunikoi ja viestii 

selkeästi, toimii rehellisesti, hänellä on ammattitaitoa ja asiantuntemusta ja hoitaa 

ongelmat sujuvasti. Luottamus voi kuitenkin kääntyä laskuun jos myyjähenkilön 

asenne on välinpitämätöntä ja toiminta törkeää, viestintä ja yhteydenpito on 

puutteellista, antaa liian suuria lupauksia, joita ei pysty pitämään tai toiminta on 

ammattitaidotonta. Ostajan luottamus myyjäorganisaatiota kohtaan voi syventyä 

kun organisaatio pitää kiinni sopimuksista ja säännöistä, toimii läpinäkyvästi ja 

avoimesti, on kyvykäs sekä ammattitaitoinen ja hoitaa ongelmatilanteet hyvin. 

Organisaation luottamus voi puolestaan laskea kun toiminta on epäasiallista, 

toimitusaikahaasteita ilmenee usein tai toimitusketjun tai tuotteen/palvelun laatu on 

huonoa.  

 

Tuloksista voidaan päätellä, että luottamuksen lasku liikesuhteissa on hyvin 

yleistä. Luottamuksen lasku vaikuttaa useimmiten suhteeseen muuttamalla sen 

luonnetta, mutta ei aina katkaise yhteistä toimintaa. Vain hyvin harvoin suhde 

jatkuu ennallaan. Luottamuksen laskettua se voidaan monessa tapauksessa 

palauttaa, mutta se on työlästä. Palauttamisen mahdollistaa myyjähenkilön halu 

ratkaista tilanne ja kehittää yhteistyötä sekä toimia avoimesti. Myyjäorganisaatio 

voi joutua vaihtamaan asiakkaan kontaktihenkilön ja korvaamaan syntyneitä 

vahinkoja, jotta suhteen luottamus voidaan palauttaa. Pienemmät ongelmat ja 

luottamuksen lasku voi jopa vahvistaa suhdetta. 
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Liite 1. Haastattelukysymykset 

 

1. Mitä arvoa luottamus luo liikesuhteeseen ja miten luottamus saa sinut 

toimimaan (mitä et todennäköisesti tekisi ilman luottamusta)? 

2. Kuinka paljon seuraavat luottamustekijät mielestäsi vaikuttavat 

luottamuksen syntyyn myyjä-/kontaktihenkilöä kohtaan? (asteikolla 0-10, 

0=ei yhtään, 10=erittäin paljon) 

a. Kyvykkyys 

b. Hyväntahtoisuus 

c. Käyttäytyminen  

d. Identiteetti 

e. Yhteistyökyky 

3. Kuinka paljon seuraavat luottamustekijät mielestäsi vaikuttavat 

luottamuksen syntyyn myyjäorganisaatiota kohtaan?  (asteikolla 0-10, 0=ei 

yhtään, 10=erittäin paljon) 

a. Kyvykkyys 

b. Hyväntahtoisuus 

c. Käyttäytyminen  

d. Identiteetti 

e. Yhteistyökyky 

4. Mitkä asiat vaikuttavat myyjä-/kontaktihenkilön luottamuksen 

syventymiseen? 

5. Mitkä asiat vaikuttavat myyjäorganisaation luottamuksen syventymiseen? 

6. Mitkä asiat vaikuttavat myyjä-/kontaktihenkilön luottamuksen 

vähentymiseen? 

7. Mitkä asiat vaikuttavat myyjäorganisaation luottamuksen vähentymiseen? 

8. Oletko kokenut tapahtuman, joka on laskenut luottamustasi merkittävästi 

myyjähenkilöä ja/tai -organisaatiota kohtaan? 

a. Kyllä, myyjähenkilöä  

b. Kyllä, myyjäorganisaatiota 



78 

c. Kyllä, molempia  

d. En ole kokenut  

9. Kuinka monta kertaa olet kokenut luottamuksen laskeneen merkittävästi? 

a. Vain kerran  

b. 2-10 kertaa  

c. yli 10 kertaa  

10. Kerro lyhyesti mitä myyjän tai kontaktihenkilön kanssa tapahtui ja mihin se 

johti 

11. Mitä suhteelle tapahtui? 

a. Suhde päättyi heti  

b. Suhde jatkui, mutta päättyi heti kun se oli mahdollista  

c. Suhde jatkui, mutta se vaikutti yhteistyöhön esim hankintojen 

määrään  

d. Suhde jatkui ennallaan  

e. Jokin muu, mikä 

12. Voiko myyjä saada luottamuksen palautumaan ennalleen sen laskettua? 

a. Kyllä  

b. Ehkä  

c. Ei  

13. Mitä keinoja suhteen palautukseen voi olla? 

14. Mitä muuta haluat kertoa luottamukseen liittyen? 

15. Terveisiä ja kommentteja kyselyn tekijälle 

16. Sukupuoli 

a. Nainen  

b. Mies  

17. Kauan olet ollut hankinnassa? 

a. alle 1v.  

b. 1-5v  

c. 6-20v  

d. yli 20v  

18. Kummassa hankintamuodossa olet/olit? 

a. Materiaalihankinnassa  

b. Palveluhankinnassa  
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c. Molemmat kuuluvat tehtäviini  

19. Asema yrityksessä tällä hetkellä tai kun olet viimeksi toiminut 

20. Työskenteletkö tällä hetkellä hankinnassa 

a. Kyllä  

b. En  

21. Yrityksen toimiala (kun toimit) 

22. Yrityksen koko (kun toimit) 

a. Pieni  

b. Keskisuuri  

c. Suuri  

23. Kuinka monen myyjän kanssa olet/olit tekemisissä yhtäaikaisesti 

a. alle 5  

b. 5-20  

c. yli 20  

24. Mikäli haluat tutkimuksesta analysoidut tulokset, jätäthän tähän 

sähköpostitietosi (tietoja ei käytetä analysoinnissa tai luovuteta kolmannelle 

osapuolelle): 
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Liite 2. Kysymyslomakkeen tulokset taulukkoina tai graaffeina 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuinka paljon seuraavat luottamustekijät mielestäsi vaikuttavat 
luottamuksen syntyyn myyjä-/kontaktihenkilöä kohtaan? 

_ Kyvykkyys Hyväntahtoisuus Käyttäytyminen Identiteetti Yhteistyökyky 

0 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 

1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2 0 % 2 % 0 % 2 % 0 % 

3 0 % 4 % 0 % 8 % 0 % 

4 0 % 8 % 2 % 6 % 0 % 

5 0 % 6 % 2 % 10 % 0 % 

6 0 % 8 % 2 % 21 % 0 % 

7 8 % 21 % 9 % 19 % 2 % 

8 34 % 38 % 32 % 27 % 15 % 

9 40 % 13 % 32 % 2 % 23 % 

10 19 % 2 % 21 % 4 % 60 % 

Kuinka paljon seuraavat luottamustekijät mielestäsi vaikuttavat 
luottamuksen syntyyn myyjäorganisaatiota kohtaan? 

 
Kyvykkyys Hyväntahtoisuus Käyttäytyminen Identiteetti Yhteistyökyky 

0 0% 0% 0% 2% 0% 

1 0% 0% 0% 0% 0% 

2 0% 2% 0% 2% 0% 

3 0% 6% 0% 2% 0% 

4 0% 10% 2% 6% 0% 

5 0% 6% 0% 15% 0% 

6 0% 15% 11% 17% 2% 

7 2% 17% 8% 19% 6% 

8 19% 29% 36% 21% 11% 

9 40% 10% 25% 10% 23% 

10 40% 6% 19% 6% 59% 
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6%8%

81%

6%

Oletko kokenut tapahtuman, joka on laskenut 
luottamustasi merkittävästi myyjähenkilöä ja/tai -

organisaatiota kohtaan?

Kyllä, myyjähenkilöä

Kyllä, myyjäorganisaatiota

Kyllä, molempia

En ole kokenut

6%

88%

6%

Kuinka monta kertaa olet kokenut luottamuksen 
laskeneen merkittävästi?

Vain kerran

2-10 kertaa

yli 10 kertaa

15%

21%

52%

6%
6%

Mitä suhteelle tapahtui?

Suhde päättyi heti

Suhde jatkui, mutta päättyi heti 
kun se oli mahdollista

Suhde jatkui, mutta se vaikutti 
yhteistyöhön esim hankintojen 
määrään
Suhde jatkui ennallaan

Jokin muu, mikä

40%

56%

4%

Voiko myyjä saada luottamuksen 
palautumaan ennalleen sen 

laskettua?

Kyllä

Ehkä

Ei

68%

32%

Sukupuoli

Nainen

Mies

2%13%

60%

25%

Kauan olet toiminut hankinnassa

alle 1v.

1-5v

6-20v

yli 20v
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68%

11%

21%

Kummassa hankintamuodossa olet/olit

Materiaalihankinnassa

Palveluhankinnassa

Molemmat kuuluvat 
tehtäviini

2%

34%

25%

26%

2%

11%

Asema yrityksessä tällä hetkellä tai kun olet 
viimeksi toiminut

Yrittäjä

Ostojohtaja/-
päällikkö
Tuotepäällikkö/tea
mleader
Ostaja

Assistentti

81%

19%

Työskenteletkö tällä hetkellä hankinnassa

Kyllä

En

11%
4%

60%

2%
9%

2%
11%

Yrityksen toimiala (kun toimit)
Maa-, metsä- ja kalatalous

Teollisuus

Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto

Rakentaminen

Tukku- ja vähittäiskauppa

Kuljetus ja varastointi

Majoitus- ja varastotoiminta

Informaatio ja viestintä

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

Kiinteistöalan toiminta

Hallinta- ja tukipalvelut

Julkinen hallinto ja 
maanpuolustus

6%

40%55%

Yrityksen koko (kun toimit)

Pieni

Keskisuuri

Suuri

8%

40%53%

Kuinka monen myyjän kanssa olet/olit 
tekemisissä yhtäaikaisesti

alle 5

5-20

yli 20


