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Tiivistelmä 

 

Tutkimuksessa käydään läpi ja arvioidaan johdon laskentatoimen menetelmiä toimittajavalinnassa 

sekä hankintatoimessa kustannusnäkökulmasta. Vaikka käsitellyt menetelmät ovat yleisiä, niitä 

sovelletaan vähän alan kirjallisuudessa ja tutkimuksissa hankintatoimen näkökulmasta.   

 

Työ on kirjallisuustutkimus, joka koostuu alan keskeisistä julkaisuista kirjoista ja artikkeleista. 

Tutkielmassa käytiin läpi kuusi johdon laskentatoimen menetelmää: kustannustietojen jakaminen, 

kokonaiskustannuslaskenta, toimintolaskenta, suorituskyvyn mittaaminen, tasapainotettu mittaristo 

ja benchmarking. Teoreettisten viitekehysten lisäksi työssä käydään läpi case-tapauksia siitä miten 

menetelmiä sovelletaan yrityksissä.     

 

Toimittajavalinnassa huomattiin pehmeillä valintakriteereillä olevan suurempi merkitys yrityksen 

suoriutumiseen kuin määrällisillä kriteereillä. Käsitellyissä menetelmissä on paljon samoja piirteitä 

tai ne ovat toisiaan tukevia, joten useamman menetelmän käyttö hankintatoimessa on siksi suotavaa. 

Menetelmien käyttö toimittajavalinnassa ja hankintatoimessa vaikuttaa olevan vielä vähän 

sovellettu asia, mikä todennäköisesti muuttuu tulevaisuudessa. 
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1 Johdanto 

1.1 Työn tausta 
 

Toimittajan valinta ja arviointi on yksi tärkeimmistä aktiviteeteista tämän päivän kilpaillussa 

yritysmaailmassa. Vääränlainen toimittaja voi aiheuttaa toiminnallisia sekä taloudellisia ongelmia 

ostavalle yritykselle. Vaikka toimittajavalinta nähdään tärkeänä osana yrityksen hankintaprosessia, 

on se jäänyt vähälle huomiolle yrityksissä ja myös kirjallisuudessa. Tästä johtuen monilla yrityksillä 

on yksinkertaisia ja subjektiivisia käytäntöjä toimittajan arvioinnissa ja valinnassa. (Degraeve & 

Roodhooft, 1999a, s. 43) 

 

Nykyajan yrityksissä toimittajavalinnalla ja –hallinnalla on alkanut olla yhä tärkeämpi merkitys. 

Sen siirtyminen aina taktiselta tasolta osaksi strategiaa on ollut väistämätöntä yritysjohtajien 

huomatessa sen tuovan selkeää kilpailuetua. (Gordon, 2008, s. 1; Kannan & Tan, 2002, s. 11) 

Yrityksen on tärkeää mitata ja ymmärtää kustannusajurit, toimittajan riskit ja perimmäiset 

toimittajan suorituskykyyn liittyvät tekijät, jotta toimittajan mahdollinen tehottomuus saadaan 

selvitettyä ja kitkettyä pois. Pelkästään alhaiseen ostohintaan keskittyvä yritys ei ota huomioon 

parhaimpia mahdollisuuksia kustannusten vähentämiseksi, eli se ei kykene tunnistamaan toimittajan 

niin ulkoisia kuin sisäisiä tehottomuustekijöitä. (Gordon, 2008, s. 13) 

 

Tämä tutkielma antaa yrityksen hankintatoimen tehtävissä toimivalle hyvät lähtökohdat arvioida ja 

kehittää oman organisaation toimittajavalinta- ja kehitysmenetelmiä. Myös opiskelijalle työ toimii 

hyvänä peruspakettina, jossa käydään läpi monta johdon laskentatoimen keskeistä teoriaa 

sovelluksineen. 

 

1.2 Työn tavoitteet, ongelmat ja rajaukset 
 

Työssä käsitellään yhteensä kuutta tunnettua johdon laskentatoimen menetelmää, joita sovelletaan 

jo nykyisellään useimmissa yrityksissä. Valittuja menetelmiä käsitellään alan kirjallisuudessa ja 

tutkimuksessa paljon omina teoreettisina viitekehyksinään, vaikka niissä on myös paljon samoja 

piirteitä keskenään. Menetelmät täydentävät ja tukevat toisiaan ja yrityksissä onkin usein käytössä 

ominaispiirteitä kaikista käsitellyistä menetelmistä. Työ rakentuukin ajatukselle, että uusimpia 
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johdon laskentatoimen menetelmiä käytetään nykyisellään hyvin vähän hankintatoimessa. 

Aihealueesta löytyy myös vähän julkaisuja sekä tutkimusta. (Axelsson et al. 2002, s. 53) Tarkoitus 

on selvittää miten kustannusjohtamisen työkaluja voidaan soveltaa toimittajavalinnassa, miten niitä 

käytetään nykyisellään ja sitä, voiko hankintatoimeen ja toimittajavalintaan soveltaa uusia tai jo 

olemassa olevia laskentatoimen menetelmiä. Työssä käsitellyt menetelmät on valittu siitä syystä, 

että niistä löytyy tarpeeksi kirjallisuutta ja tieteellisiä artikkeleita ja että niiden käytännön toimivuus 

on todennettu yritysmaailmassa ainakin jossain määrin. Osalle valituista teoreettisista 

viitekehyksistä löytyy vaihtoehtoisia, hyvin samankaltaisia menetelmiä, jotka on kuitenkin jätetty 

laajemmalti käsittelemättä. Ne eivät ole käyttötarkoitukseltaan yhtä laaja-alaisia valittuihin 

menetelmiin verrattuna. 

 

Tutkielman on tarkoitus vastata pääkysymykseen: 

1. Mitkä ovat toimittajavalintaa ja -arviointia tukevat kustannuslaskentamenetelmät? 

pääongelman lisäksi työssä vastataan osakysymyksiin: 

2. Miten jo olemassa olevaa toimittajasuhdetta voidaan arvioida ja kehittää johdon 

laskentatoimen näkökulmasta? 

3. Miten kustannuslaskentamenetelmät / mittausjärjestelmät rakennetaan, ja miten niiden tulisi 

tukea ja ohjata yrityksen strategiaa? 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Työn rakenne on esitelty pääpiirteittäin kuvassa 1. Tutkielman ensimmäisessä osassa käsitellään 

työn tausta ja lähtökohdat. Luvussa käsitellään myös työn teoreettiset rajaukset ja tutkimusasetelma 

kysymyksineen. Toisessa luvussa esitellään hankintatoimen perustehtävät sekä ulkoistamista 

strategisena vaihtoehtona, miksi ja milloin yritykset ulkoistavat? Ulkoistaminen alihankinnan ohella 

ajaa yrityksen väistämättä tilanteeseen, jossa se joutuu valitsemaan ja arvioimaan toimittajaa. 

 

Toimittajavalintaa tukevat laskentamenetelmät –luvussa käydään läpi teoreettisesta näkökulmasta  

kuusi toimittajavalinnassa ja hankintatoimessa hyödynnettävää kustannusjohtamisen menetelmää, 

joiden avulla voidaan teoreettisella tasolla parantaa toimittajan arviointia ja valintaa. Osa 

menetelmistä vaatii toisen menetelmän tukea parhaimman lopputuloksen saamiseksi. Luvussa neljä 

käsitellään samat teoriat toimittajavalinnan ja hankintatoimen näkökulmasta.   
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Kuva 1. Työn rakenne. 

 

Viidennessä luvussa tehdään johtopäätökset esitellyistä menetelmistä, niiden soveltamisesta ja 

käydään läpi omia mietteitä niiden hyödyntämisestä. Luvussa pohditaan myös vastauksia 

tutkimuskysymyksiin ja mahdollisia ongelmia tutkimustulosten tulkinnassa. Viimeisessä luvussa 

esitellään lyhyt yhteenveto tutkielmasta. 

 

3.2.	  
Kustannustietojen	  

jakaminen	  	  	  	  	  	  	  	  
(OBA)

3.3.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kokonaiskus-‐	  
tannuslaskenta	  

(TCO)

3.4.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Toimintolaskenta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(ABC)

3.5.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Suorituskyvyn	  
mittaaminen

3.6.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tasapainotettu	  

mittaristo	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(BSC)

3.7.	  	  	  	  	  	  
Benchmarking

4.1.	  
Kustannustietojen	  

jakaminen	  	  	  	  	  	  	  	  
(OBA)

4.2.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kokonaiskus-‐	  
tannuslaskenta	  

(TCO)

4.3.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Toimintolaskenta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(ABC)

4.4.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Suorituskyvyn	  
mittaaminen

4.5.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tasapainotettu	  

mittaristo	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(BSC)

4.6.	  	  	  	  	  	  
Benchmarking

6.	  Yhteenveto

	  5.	  Johtopäätökset

4.	  Laskentamenetelmien	  käyttö	  toimittajavalinnassa

Johdon laskentatoimen menetelmät toimittajavalinnassa

3.	  Toimittajavalintaa	  tukevat	  laskentamenetelmät

1.	  Johdanto

2.	  Hankintatoimi	  ja	  ulkoistaminen	  
strategisena	  valintana
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2 Hankintatoimi ja ulkoistaminen strategisena valintana 

2.1 Strateginen hankintatoimi 
 

Ilorannan & Pajunen-Muhosen (2008, s. 88) tutkimusten mukaan 80 %:lla yrityksistä on jonkin 

muotoinen hankintaorganisaatio. Yritysten hankintaorganisaatiot ovat vastuussa huomattavasta 

osasta yrityksen ostoista. Hankintatoimen järjestäytyneisyys on kuitenkin vaihtelevaa, mutta 

tulevaisuudessa tilanteen nähdään olevan menossa keskitetymmän hankintatoimen suuntaan.  

 

Hankintatoimi jaetaan kolmeen tasoon ostotyön luonteesta riippuen: operatiivinen, taktinen ja 

strateginen taso. Operatiivista tasoa voidaan kuvata pakonomaisella, tarpeiden mukaisesti tehtävällä 

ostotyöllä. Tällöin hankintaan ei kiinnitetä juurikaan huomiota, jolloin siihen käytettävät resurssit 

vaihtelevat lähes ostokohtaisesti, kuten myös hankinnan tuloksellisuus. Hankintatoimen noustessa 

aina taktiselta tasolta strategiseen tasoon, myös toiminta ja toimintatavat kehittyvät. (Iloranta & 

Pajunen-Muhonen, 2008, s. 89-90) Strateginen hankintatoimi seuraa yrityksen strategiaa ja 

tavoitteita. Yleispätevän hankintastrategiamallin laatiminen on vaikeaa, sillä hankittavat hyödykkeet 

ja palvelut ovat yksityiskohtaisia toimialasta, organisaation asemasta ja organisaation tarpeista 

riippuen. Hankintaan pitäisi silti ottaa strateginen ote ja ymmärtää hankittavien hyödykkeiden ja 

palveluiden eroavaisuudet. Huomion kohteena on pidettävä myös, miten hankittavat tuotteet 

vaikuttavat asiakasarvoon ja miten ne tukevat yrityksen tavoitteita. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 

2008, s. 116-117) Organisaation pitäessä hankintatoimen strategisena osana yritystoimintaansa, se 

myös näkee strategiset hyödyt toimittaja-arvioinnissa ja –valinnassa.  

 

2.2 Ulkoistaminen strategisena valintana 
 

Ulkoistaminen on ulkoisten resurssien käyttämistä hyväksi, jolloin ne korvaavat yrityksen omien 

resurssien suorittamat toiminnot.  Yritys siis antaa ulkopuolisen tahon suorittaa toimintoja, jotka 

eivät ole yrityksen ydinosaamisen alueella. Toiminnot suorittavat niihin erikoistuneet markkinoilla 

toimivat yritykset. (Pajarinen, 2001, s. 6) Vaikka perustoimintojen luovuttaminen ulkoisen 

yrityksen hoidettavaksi tapahtuu yleensä kustannussäästöjen vuoksi, on tärkeää, että hankintatoimi 

on strategisesti mukana ulkoistamisessa. Paljon ulkoistava yritys ei ole tässä tapauksessa poikkeus, 

sillä suurin haittatekijä ulkoistamisessa on muutos. Muutoksen myötä voidaan päästä tavoiteltuihin 

kustannussäästöihin, mutta se saattaa tapahtua muiden odotettujen hyötyjen kustannuksella. Vaikka 
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ulkoistaminen jakaa riskiä, voi se silti huonosti toteutettuna estää yrityksen strategian toteutumista. 

Strategisella ulkoistamisella saadaan tavoitellut kustannussäästöt toteutettua ja vältytään 

pitkäaikaisilta ongelmilta, kuten yritystietojen vuotamiselta. (Baily et al. 2005, s. 100; Ranta, 1998; 

Willcocks et al. 2011, s. 5-6) Kun ulkoistava yritys valitsee huonon toimittajan, se johtaa 

heikompaan kustannusrakenteeseen, sillä toimittaja käyttää tehottomasti omia resurssejaan sekä 

toimii alle optimaalisen tason. Tämä voi johtaa myös siihen, että ostavan yrityksen onkin pakko 

tehdä hyödyke uudestaan käyttäen omia resurssejaan ja pitää ylimääräisiä varastoja 

toimitusvarmuuden takaamiseksi. (Gordon, 2008, s. 13) Yritys voi hyötyä ulkoistamisesta monella 

tapaa. Hyvin hoidettuna ulkoistaminen säästää pääomaa, ulkoistava yritys jakaa näin riskiä sekä 

ulkoistaminen voi antaa kyvyn toimia markkinoilla kilpailijoita nopeammin. (Ranta, 1998; 

Willcocks et al. 2011, s. 3-7) Ulkoistamisen ääritapauksena voidaan mainita tilanne, jolloin 

yrityksellä on vain omistajat ja tuotemerkki. Tässä tapauksessa yrityksen rakenne koostuisi 

ulkopuolisten toimittajien kanssa solmituista lukuisista sopimuksista, joiden toteutumista yrityksen 

omistajat tarkkailisivat. (Ranta, 1998)  

 

Suomen kielessä käytetään usein termiä alihankinta, joka eroaa ulkoistamisesta ja tarkoittaa 

tuotannon välipanosten hankintaa, eli esimerkiksi raaka-aineiden tai huoltokomponenttien 

ostamista. Myös ulkoistaminen ja verkostoituminen yritystoiminnassa liittyvät läheisesti toisiinsa, 

mutta verkostoituminen on käsitteenä hieman laajempi. Verkostoituminen voidaan aloittaa 

harkitusti esimerkiksi uuden innovaation kehittämiseksi, jolloin yrityksen ulkopuolelta saadaan 

tukea ja neuvoa. Ulkoistamista ei pidä sekoittaa näihin kahteen termiin, sillä ulkoistaminen käsittää 

tuotantoketjun eri osien ja niiden tukitoimintojen siirtämistä ulkoiselle toimittajalle. (Pajarinen, 

2001, s. 6) Yritykset ostavat siis paljon palveluita, joita yritykseen itsensä on hyvin vaikea tuottaa. 

Kaikki yrityksen ulkopuolelta hankittavat palvelut eivät ole ulkoistamista. Esimerkkinä voidaan 

mainita globaali tavaroiden kuljettaminen. (Airaksinen, 2008, s. 15) 

 

Niin ulkoistamisessa kuin alihankinnassakin tehdään toimittajavalintaa, mutta kun kokonainen 

tuotantoketjun osa siirretään ulkoistamisen yhteydessä ulkoisen yrityksen hoidettavaksi, on selvää, 

että sillä on strategisesti enemmän merkitystä, jolloin suhde toimittajaan täytyy olla selkeästi 

paremmin hoidettuna. Pajarisen (2001, s. 6) mukaan tuotantoyhteistyö on kuitenkin viimeaikoina 

kehittynyt, eli yhteistyötä alihankintaorganisaatioiden kanssa on pyritty kehittämään niin, että 

kummatkin osapuolet siitä hyötyvät ja pyritään rakentamaan pitkäaikainen toimitussuhde. 
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Ulkoistamisen syitä voi olla yrityksen luonteesta ja yrityksestä riippuen monia. 

Kustannusjohtajuuden näkökulmasta esille nousevat kaksi tärkeintä teoriaa: transaktiokustannus- ja 

ydinosaamisteoria. Ensimmäisen, eli Williamsonin (1983, s. 82) transaktiokustannusajattelun 

mukaan tulee toiminto ulkoistaa, jos jokin yrityksen toiminto markkinoilta hankittaessa on 

halvempi, kuin itse valmistettaessa. Yrityksen pyrkivät pääsääntöisesti toimimaan tavalla, jolla 

liiketoiminnan kustannukset saadaan mahdollisimman pieniksi.  Transaktio-, eli 

vaihdantakustannuksia aiheuttavat tuotteen tai palvelun etsiminen, toimittajan valinnan jälkeinen 

kilpailuttaminen, sekä täytäntöönpano- ja seurantakustannukset. Pajarisen (2001, s. 7-9) mukaan 

kustannuksia syntyy myös, kun valmistettava tuote siirtyy tuotantoketjussa vaiheesta toiseen. 

Ulkoistaminen onkin transaktiokustannusajattelun mukaan osa tuotantoketjun organisointia, jolloin 

ketjun osien aiheuttamia kustannuksia optimoidaan ja näin saavutetaan huomattavia säästöjä. 

Transaktiokustannusten minimoinnilla saadaankin lyhyellä aikavälillä tietynlaista hyötyä. 

Transaktioajattelemisella ei kuitenkaan oteta huomioon ajan kuluessa tapahtuvaa oppimista ja 

tiedon kerääntymistä ja näin mahdollisesti saavutettavia innovaatioita. Riippuukin suuresti 

ulkoistettavan osan luonteesta miten se vaikuttaa pitkällä aikavälillä. Mitä standardimpi tai 

yleisempi tuotantoketjun osa on, sitä todennäköisemmin se kannattaa ulkoistaa. Ulkoisella 

toimittajalla voi olla huomattava määrä asiakkaita, joten valmistusmäärätkin ovat suuria, mistä 

saadaan skaalaetua ja pienennetään valmistettavan tuotteen yksikkökustannuksia. 

 

Ydinosaamisteorian mukaan yrityksen kilpailuedun juuret ovat organisaation kyvyssä keskittyä 

omiin vahvoiksi nähtyihin osaamisalueisiin. Pitkällä aikavälillä kilpailuetu syntyy kyvystä 

ymmärtää ja rakentaa omat ydinosaamiset kilpailijoita nopeammin ja tehokkaammin, jolloin yritys 

pystyy tuottamaan ennennäkemättömiä ja innovatiivisia tuotteita. (Prahalad & Hamel, 1990, s. 81) 

Ulkoistamisella tavoitellaankin usein säästöjä ja halutaan ohjata yrityksen voimavarat sellaisiin 

toimintoihin, jotka ovat kilpailijoihin verrattuna erityisen korkealaatuisia. Ydinosaamisen antamasta 

kilpailuedusta kannattaa pitää kiinni ja kohdentaa yrityksen resursseja siihen. Yrityksen 

organisaatiorakenne muuttuu ydinosaamiseen keskittymällä samalla joustavammaksi, jolloin 

päästään eroon jäykästä hierarkiasta ja parannetaan organisaation muutosherkkyyttä ja 

innovatiivisuutta (Pajarinen, 2001, s. 17) Viime vuosien aikana onkin ollut yleistä ulkoistaa sellaisia 

perustoimintoja, jotka ovat ydinosaamisen ulkopuolella. Nykyään esimerkiksi kuljetuspalveluiden, 

IT-palveluiden ja markkinoinnin nähdään olevan hyvin usein ulkoistettuna. (Baily et al. 2005, s. 85) 
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3 Toimittajavalintaa tukevat laskentamenetelmät 

3.1 Johdon laskentatoimi strategian ja vision ohjauskeinona 
 

Yrityksen laskentatoimi tukee ja ohjaa strategisissa päätöksenteoissa, ja sillä voidaan 

parhaimmillaan saavuttaa haluttu käyttäytymismalli organisaatiossa strategian ja vision 

toteutumisen varmistamiseksi. Kamensky (2010, s. 78) määrittelee strategian yrityksen tietoisten 

tavoitteiden ja suuntaviivojen valintana muuttuvassa maailmassa. Grantin (2008, s.19) mukaan 

strategia on asioiden tekemistä erilailla kuin muut, täten strategia kulminoituu oikeiden päätösten 

tekemiseen. Visio on yrityksen tulevaisuuden strategisena tahtotilana.  Visio vastaa kysymykseen: 

missä haluamme olla tulevaisuudessa? (Kamensky, 2010, s. 78) Yrityksessä johdon laskentatoimen 

tuottamaa informaatiota käytetään pitkin vuotta strategisiin päätöksiin. Tällaisia päätöksiä ovat 

esimerkiksi toimittajavalinta, investointipäätökset, yrityskaupat, ulkoistamispäätökset tai jonkin 

toiminnan lakkauttaminen kokonaan. Johdon laskentatoimi siis tuottaa informaatiota tukemaan 

yrityksen strategisia päätöksiä. (Ikäheimo et al. 2005, s. 154)  

 

Hyvä strategia, joka takaa yrityksen menestymisen, ei ole pelkästään korulauseita paperilla. Jotta 

strategia todella toteutuisi ja synnyttäisi kilpailukykyä yritykselle, on se pystyttävä viestimään 

organisaatiolle tehokkaasti ja saatava koko organisaatio sitoutumaan sen toteuttamiseen. Strategian 

toteutumista voidaan johdon laskentatoimen avulla seurata sekä taloudellisilla että ei-

rahamääräisillä mittareilla. Ei-rahamääräisten mittarireiden käyttö 1990-luvulta lähtien on 

laajentunut ja yleistynyt yrityksissä. Yhtenä keskeisenä esimerkkinä on Nortonin ja Kaplanin 1990-

luvun alkupuolella kehittämä tasapainotettu mittaristo, Balanced Scorecard, joka yhdistää 

taloudelliset ja ei-taloudelliset mittarit yrityksen strategian ja vision ympärille. (Ikäheimo et al. 

2005, s. 154) 

 
Laskentatoimella on siis oma roolinsa strategian toteutumisen kannalta. Johdon laskentatoimen 

avulla voidaan arvioida strategian pohjalta asetettujen kriittisten menestystekijöiden kehitystä. 

Pelkästään menestystekijöille asetettujen tunnuslukujen mittaaminen ei kuitenkaan aina riitä halutun 

käyttäytymismallin saavuttamiseksi organisaatiossa, siksi useissa yrityksissä on käytössä erilaisia 

palkitsemisjärjestelmiä. Palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille määritellään 

mittauskauden alussa tavoitteet, joiden toteutumisen perusteella henkilöstöä palkitaan. (Ikäheimo et 

al. 2005, s. 183-184) 
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Vanha sanonta ”sitä saat mitä mittaat” voidaan hyvin laajentaa muotoon ”sitä saat mitä mittaat ja 

mistä palkitset”. Vaikkakin mittaus ja palkitseminen toimivat voimakkaana ohjauskeinona halutun 

käyttäytymismallin saavuttamiseksi, piilee niissä monta sudenkuoppaa. Siksipä 

palkitsemisjärjestelmän rakentamiseen ja ominaisuuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota 

epäsuotuisten käyttäytymismallien, kuten osaoptimoinnin, estämiseksi. (Ikäheimo et al. 2005, s. 

185-186) Palkitsemisjärjestelmän keskiössä tulisi aina olla yrityksen strategia, arvot ja visio. Näiden 

avulla yritys kilpailee markkinoilla. Palkitsemisjärjestelmän pitäisi kannustaa pitkäjänteisyyteen 

lyhytnäköisyyden sijaan ja sen tulisi olla tarpeeksi yksinkertainen ymmärtää. Liian monesta 

mittarista koostuva mittaristo voi olla vaikea viestiä organisaatiolle ja tällöin se menettää 

toimivuutensa. (Ikäheimo et al. 2005, s. 187-188) 

 

3.2 Kustannustietojen jakaminen 
 

Täydellisen kilpailun markkinoilla tuotteen hinta kuvastaa sen todellisia kustannuksia. Täydellisen 

kilpailun ehdot ovat kuitenkin varsin tiukat, ja täten useimmilla markkinoilla vallitsee 

epätäydellinen kilpailu kuten monopoli tai oligopoli. (Pohjola et al. 2006, s. 36-37) Ostajan on 

hyvin vaikeaa tietää toimittajayritykselle aiheutuneita kustannuksia ja kustannusrakennetta tietylle 

raaka-aineelle, puolivalmisteelle tai lopputuotteelle. Tämä läpinäkyvyyden puute johtaa 

tilanteeseen, jossa ostaja yritys tietää lopputuotteen hinnan, mutta ei tunne toimittajalle aiheutuneita 

kustannuksia, jolloin turhien kulujen välttäminen on mahdotonta. (Kulmala, 2002, s. 158) 

 

Kustannustietojen jakaminen (Open-Book Accounting, OBA) on ratkaisu tähän läpinäkyvyyden 

puuttumiseen. Se on yksi uusimmista johdon laskentatoimen työkaluista, joilla kilpailuetua 

hankitaan varsinkin teollisuuden yrityksissä. Yritys, joka jakaa kustannustietonsa, paljastaa 

kustannusrakenteensa sidosryhmälleen, ostajalle tai toimittajalle mahdollistaen tiiviin yhteistyön 

yritysten välillä. Kustannustietojen jakaminen voi johtaa moneen synergiaetuun: toimittaja-

asiakassuhteen parantumiseen, markkinaposition vahvistumiseen ja lopputulokseen, jossa yritykset 

ovat sitoutuneet vähentämään kustannuksia ja tehostamaan toimintaa yhdessä läpi koko 

arvonluontiprosessin. Monet alan tutkimukset tukevat sitä ajattelutapaa, että kustannustietojen 

jakaminen johtaa prosessien tehostamiseen vahvistaen siten yrityksen asemaa markkinoilla. 

(Kulmala, 2002, s. 157-158) 
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Vaikkakin kustannustietojen jakamista voidaan periaatteessa hyödyntää kaikenlaisissa 

toimittajasuhteissa, Hoffjan & Kruse (2006, s. 44) ehdottavat, että tietyt tekijät luovat paremmat 

edellytykset sen hyväksikäyttöön. Kuvan 2 mukaisesti kolme kustannustietojen jakamisen 

tehokkuuteen ja toimivuuteen vaikuttavaa keskeisintä tekijää ovat taloudellinen riippuvuus 

toimittajaan, sopimuksen pituus sekä toimittajasuhteiden määrä verkostossa. 

 

 
Kuva 2. Kustannustietojen jakamisen edellytykset. (Hoffjan & Kruse, 2006, s. 44) 

 
Kumppanuus määritellään strategisena suhteena kahden itsenäisen yrityksen välillä, jotka jakavat 

samat tavoitteet ja pyrkivät molempia hyödyntävään yhteiseen lopputulokseen. Kumppanuuksia 

solmitaan, koska tiedostetaan se tosiasia, etteivät yritykset yksin pääsi tavoitteisiinsa. Viimekädessä 

allianssien muodostamista motivoi kilpailuedun saavuttaminen markkinoilla. (Mohr & Spekman, 

1994, s. 135) Kulmalan (2002, s. 159) mukaan kuusi keskeistä tekijää kumppanuuden kannalta 

ovat: sitoutuminen, luottamus, ohjaus, tiedon laatu, osallistuminen sekä yhteinen ongelmien 

ratkaisu. 

 

Jotta yritysten välinen kustannustietojen jakaminen toimisi halutulla tavalla, on heidän välillään 

vallittava kumppanuussuhde. Sitoutumisella tarkoitetaan yritysten halua toimia kumppanuuden 

hyväksi. Vahva sitoutuminen näkyy muun muassa siten, että toimitaan kumppanuuden hyväksi 

myös ongelmatilanteissa. (Mohr & Spekman, 1994, s. 136-137) Ilman luottamusta yritysten 
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informaation jako voi olla puutteellista ja yhteinen ongelmanratkaisu vaikeaa tai mahdotonta. 

Kommunikoinnin tai tiedon laatua voidaan arvioida ainakin seuraavilla tekijöillä: oikeellisuus, 

oikea-aikaisuus, tarkkuus ja luotettavuus. Hyvä vaihdetun tiedon laatu on kumppanuuden 

keskeisimpiä komponentteja. Osallistumisella sekä yhteisellä ongelman ratkaisulla kuvataan 

yritysten halua toimia yhteisten tavoitteiden eteen. (Mohr & Spekman, 1994, s. 137-139) Kaikki 

edellä mainitut tekijät ovat tärkeitä elementtejä hyvän kumppanuussuhteen kannalta, sillä mitä 

vahvempi kumppanuussuhde, sitä paremmat edellytykset on kustannustietojen jakamiselle ja sen 

onnistumiselle. (Kulmala, 2002, s. 173-174)   

 

3.3 Kokonaiskustannuslaskenta 
 

Kokonaiskustannuslaskennan (Total Cost of Ownership) pääidea on tunnistaa ja mitata kaikki 

kustannukset hyödykkeen tai palvelun hankinnassa, sillä esimerkiksi ostohinta on vain yksi osa 

aiheutuvista kustannuksista. Kokonaiskustannusten määrittäminen on erittäin tärkeää toimittajan 

valinnassa ja on erinomainen ja lähes välttämätön päätöksenteon tuki hankintatoiminnassa. 

Kokonaiskustannuslaskenta määrittää kaikki kustannukset ostoprosessiin liittyen yrityksen koko 

arvoketjun kautta. Hankinnan kustannukset ja hankittavan hyödykkeen tai palvelun myöhemmin 

aiheuttamat kustannukset on myös määritettävä. Tämä lähestymistapa ottaa esimerkiksi myös 

huomioon laadun, hyödykkeen toimittamisen, ylläpidon sekä ostonprosessin hallinnon aiheuttamat 

kustannukset. (Degraeve et al. 2000, s. 35) 

 

Kokonaiskustannuslaskennassa on hyvin samanlaisia elementtejä kuin esimerkiksi 

elinkaarilaskennassa (Life Cycle Costing) ja kustannusperusteisessa toimittajan suorituskyvyn 

arvioinnissa (Cost-Based Supplier Performance Evaluation). Kummassakin edellä mainituissa 

menetelmässä on tarkoituksena saada selville ostetun hyödykkeen kaikki kustannukset. 

Elinkaarilaskennan taipumuksena on korostaa hyödykkeen kustannuksia sen jälkeen, kun se on 

ostettu ja siitä eteenpäin. Se ei ota siis huomioon ennen ostotapahtumaa, esimerkiksi 

toimittajavalinnasta, neuvotteluista tai kilpailuttamisesta syntyviä kustannuksia. 

Kustannusperusteinen toimittajan suorituskyvyn arviointi on myös kapea-alaisempi näkemykseltään 

kuin kokonaiskustannuslaskenta, sillä se ottaa huomioon toimittajan kustannukset (hinta, 

neuvottelut), mutta ei kuitenkaan hyödykkeen käytöstä, kuten huonosta laadusta, aiheutuvia 

kustannuksia. Edellä mainittujen menetelmien lisäksi on kirjallisuudessa esitelty muitakin 

samankaltaisia menetelmiä, joilla pyritään selvittämään toimittajasta tai ostosta aiheutuvia 
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kustannuksia, mutta mikään tähän mennessä esitellyistä menetelmistä ei ole ollut yhtä laaja-alainen, 

kuin kokonaiskustannuslaskenta. (Ellram, 1995, s. 5-6) 

 

Kokonaiskustannuslaskennan voidaan nähdä olevan myös monimutkainen lähestymistapa, joka 

vaatii ostavalta osapuolelta sille itselleen tärkeimpien tai merkittävimpien kustannusten 

määrittämistä. Hankinnassa maksettavan hinnan lisäksi voi kokonaiskustannuslaskenta pitää 

sisällään toimittajan valinnan, laadun valvonnan, toimittajan vaihtamisen ja huonon laadun 

aiheuttaman kapasiteetin käyttämättömyyden kustannukset. Kokonaiskustannuslaskentaa voi 

hyödyntää kaikenlaisessa ostotoiminnassa. Tekijät, jotka aiheuttavat kustannuksia, voivat olla 

ostotapahtumasta riippuen ainutlaatuisia. (Ellram, 1995, s. 4) 

 

Ellramin & Siferdin (1993, s. 164-165) mukaan eräs yksinkertainen malli kokonaiskustannusten 

ymmärtämiseksi on jakaa ostoprosessi kuuteen aktiviteettiin seuraavanlaisesti. 

1) Hallinto 

Hallintoon liittyvät aktiviteetit ovat ostostrategian määrittäminen ja ostoprosessin koordinointi. 

Hallinnon vastuulla on myös oman yrityksen ostajan määrittäminen ja koulutus ostoa varten. 

2) Laatu 

Laadun suhteen arvioidaan ja valitaan toimittaja(t) omien kriteerien mukaisesti. Tämä 

aktiviteetti pitää sisällään myös toimittajan sisäisen prosessien ja toimintatapojen arvioinnin 

parhaimman laatukuvan saamiseksi.   

3) Toimitus 

Hyödykkeen tai palvelun toimittamiseen liittyen arvioidaan ja mitataan muun muassa 

vääränlaisten toimitusten tapaukset ja niistä aiheutuvat kustannukset. 

4) Palvelu 

Hankintaan liittyy myös toimittajan palvelun suorituskyky. On otettava huomioon toimittajan 

liiallinen tai liian vähäinen toiminta esimerkiksi huoltotoimenpiteiden suhteen. 

5) Yhteydenpito 

Yhteydenpito on tärkeässä osassa toimittajan kanssa, sillä hyvä yhteydenpito auttaa pitämään 

omat varastotasot kunnossa sekä tehostaa yleisesti informaation kulkua osapuolien välillä. 

6) Hinta  

Aktiviteettina hinta liittyy suurimmalta osin neuvottelutilanteeseen toimittajan kanssa. Hinnan 

suhteen voidaan yrittää neuvotella esimerkiksi paljousalennuksia isojen tilauserien yhteydessä ja 

näin saada hintaa alaspäin. 
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Nämä kuusi aktiviteettia voidaan erottaa selkeästi toisistaan kokonaiskustannusten laskemiseksi. 

Siltikin ne ovat hyvin lähellä toisiaan ja niiden avulla on helpompi ymmärtää miten oston kaikki 

kustannukset määräytyvät. Mallia on myös havainnollistettu kuvassa 3. 

 

 
Kuva 3. TCO aktiviteetit. (Ellram & Siferd, 1993, s. 166) 
 
 

3.4 Toimintolaskenta 

 

Kustannuslaskennan tavoitteena on saada selville miten allokoida yrityksen kustannukset tietylle 

tuotteelle tai tuoteryhmälle. Kustannuslaskenta auttaa myös päätöksentekijöitä tunnistamaan 

esimerkiksi kannattavia toimittajasuhteita tai vertailemaan eri yksiköiden tehokkuutta. Hyvä 

kustannuslaskenta yrityksessä luo pohjan oikeille päätöksille. (Ikäheimo et al. 2005, s. 136-136) 

Perinteiset, yleisimmin käytetyt laskentatavat kohdistavat yleiskustannukset hyvin yksinkertaisesti. 

Joltain yleiskustannuksilta puuttuu syy-yhteys kokonaan niitä kohdistettaessa. Monituotteisessa 

yrityksessä tämä saattaa johtaa tietyn tuotteen kannattavuuden virheelliseen arviointiin. 
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Toimintoperusteisessa kustannuslaskennassa pyritään saamaan kaikille kustannuksille looginen syy-

yhteys tuotteen kanssa. (Kaplan & Cooper, 1998, s. 83-84) 

 

Organisaatiot käyttävät paljon rahaa tukiresursseihin ja muihin tavallisesti pidettäviin epäsuoriin 

muuttuviin tekijöihin, jotta tietyt toiminnot, kuten esimerkiksi markkinointi saadaan hoidetuksi. 

Toimintolaskennassa (Activity-Based Costing, ABC) kustannukset kohdistetaan yrityksen 

resursseille (henkilöt, koneet, toimitilat) ja tämän jälkeen toiminnoille (osto, valmistus, myynti) 

käytettyjen resurssien mukaan. Toimintojen kerryttämät kustannukset taas kohdistetaan tuotteille 

niiden valmistukseen vaatimien toimintojen määrän suhteessa. Toimintolaskennan huomio 

kohdistuu on nimenomaan siihen, miksi organisaatio käyttää rahaa ja kuinka paljon osastojen 

kesken. Toimintolaskentaprosessia on havainnollistettu kuvassa 4. (Kaplan & Cooper, 1998, s. 85-

89) Erona perinteiseen kustannuslaskentaan on huomattavaa, että toimintolaskenta ei allokoi 

kustannuksia. Toimintolaskenta jäljittää kustannukset syy-seuraussuhteella miten ja kuinka paljon 

eri tuotteet, tilaukset ja asiakkaat asettavat vaatimuksia yrityksen eri toiminnoille. Toimintolaskenta 

mittaa kustannusten kulutusta työn avulla. Esimiehiä usein vaaditaan raportoimaan ja tekemään 

päätöksiä käyttämällä kustannustietoja raaka-aineista, hyödykkeistä, kustannusalueista ym. 

Toimintolaskenta tarjoaa tehokkaan työkalun laaja-alaisten kustannusten mittaamiseen auttaen siten 

päätöksenteossa. (Cokins, 2001, s. 27) Toimintolaskennan avulla pystytään tarkemmin liittämään 

resurssien välilliset, eli epäsuorat kustannukset aktiviteetteihin, yrityksen prosesseihin, tuotteisiin, 

palveluihin ja asiakkaisiin. Toimintolaskenta tarjoaa mekanismin kulujen syyperäiseen 

osoittamiseen. (Kaplan & Atkinson, 1998, s. 97-99) 
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Kuva 4. Toimintolaskentamalli. (Lumijärvi et al. 1995, s. 53) 

 

Yritys määrittää itse omat toimintonsa, mutta on pidettävä mielessä, että toimintojen rajaus on 

hyvin tärkeää tarpeeksi informatiivisen laskennan saamiseksi. Laajuustason tarkkuuden määrittää 

suoritemäärä, joka eri toiminnosta saadaan ulos. Suoritemäärä on oltava luotettavasti mitattavissa 

yhdellä mittarilla. Mikäli toiminto asetetaan liian laaja-alaiseksi jää mittarin tarjoama tieto liian 

tyngäksi. Toisessa ääritapauksessa jos tarkastellaan  toimenpidetasoa voi raportti pitää sisällään 

aivan liian paljon tietoa ja näin tehdä siitä merkityksettömän. Pienimmät toiminnot onkin 

suositeltavaa yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi, mutta samalla on pidettävä mielessä 

minkälaista laajuutta laskenta palvelee. (Horngren et al. 2006, s. 145) 

 

3.5 Suorituskyvyn mittaaminen 

 

Lönnqvist et al. (2006, s. 11) mukaan ”suorituskyvyn mittaamisella (Performance Measurement) 

tarkoitetaan prosessia, jonka tarkoituksena on selvittää tai määrittää tunnuslukuja käyttäen jonkin 

liiketoiminnallisen tekijän tila. Prosessissa tunnistetaan tavoitteiden kannalta keskeisiä 

menestystekijöitä, mitataan niitä ja käytetään mittareista saatavaa informaatiota organisaation 

kehittämisen apuna.” Suorituskyvyn mittaaminen on tärkeä toimintaa ohjaava prosessi, sillä sen 

avulla pystytään viestittämään henkilöstölle organisaation tärkeinä pitämät asiat.  
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Neilimon & Uusi-Rauvan (2010, s. 300-301) mukaan hyvin rakennettu suorituskykyä mittaava 

mittaristo vaikuttaa työyhteisöön parhaimmillaan: 

• motivoimalla työntekijöitä yhteisen päämäärän hyväksi 

• parantaa kommunikointia ja täten korostaa tärkeitä asioita ja selventää tavoitteita 

• toimii työyhteisölle positiivisena kipinänä ja johtaa osastojen väliseen kilpailuun 

Vastaavasti huonosti toteutettu mittaristo vaikuttaa juuri päinvastaisella tavalla. Mittariston laatijan 

ja mittaristoa hyödyntävän organisaation on pidettävä mielessä, että mittaristo saattaa lisätä 

kontrollin tunnetta työyhteisössä ja vaikuttaa negatiivisella tavalla.  

 

Suorituskyvyn mittaamisen voi pääpiirteittäin jakaa neljään vaiheeseen. Mittaamisen ensimmäinen 

vaihe käsittää mittariston suunnittelun, eli tehdään päätökset mittaamisen kohteista ja mittareiden 

käytöistä. Toinen vaihe sisältää mittarien käyttöönoton, joka voi sisältää muun muassa 

organisaation tietoteknisen tason päivittämisen tarvittavalle tasolle. Organisaation ollessa 

koulutuksen ja muun osalta valmiina otetaan mittaristo käyttöön. Viimeinen vaihe on mittariston 

päivittäminen, joka on kaikkien organisaatioiden kannalta tärkeää, sillä kerran rakennettu mittaristo 

ei välttämättä palvele kauan. Organisaation tavoitteiden muutokset ja epäolennaisten 

mittauskohteiden huomaaminen johtaa mittariston päivittämiseen. Päivittämispäätös tarkoittaa 

mittariston uudelleensuunnittelua. Tämän takia kuvassa 5 suunnittelun vaiheet ovat kuvattu 

syklimäisesti. (Lönnqvist et al. 2006, s. 12) 
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Kuva 5.  Suorituskyvyn mittaamisen päävaiheet. (Lönnqvist et al. 2000, s. 12) 

 

Kun mittaamisen kohteista päätetään, on pidettävä mielessä yrityksen kriittiset menestystekijät. 

Kriittisillä menestystekijöillä tarkoitetaan liiketoiminnan kannalta tärkeimpiä asioita, joiden 

suorituksen saaminen parhaimmalle tasolle takaa menestymisen. Eri organisaatioilla on eri 

menestystekijöitä ja jo niiden tunnistamisella pohjustetaan oikeanlaisen mittariston laadinta. 

Kriittisiä menestystekijöitä voidaan määrittää usealle tasolle organisaatiossa siitä riippuen, mitä 

nähdään tärkeimmäksi mittaamisen kohteeksi. Kaikille kriittisille menestystekijöille voidaan 

kaikille asettaa tietyt tavoitetekijät. Jonkin menestystekijän tavoitteena voi olla esimerkiksi kasvu 

tai voidaan tyytyä pitämään menestystekijän taso samana. Tavoitetekijöihin liitetään konkreettiset 

mittarit. Taulukko 1 havainnollistaa menestystekijöiden, tavoitetekijöiden ja mittareiden suhdetta. 

Mittareiden yksikkö riippuu pitkälti onko menestystekijä taloudellinen vai ei-taloudellinen, eli onko 

menestystekijä esimerkiksi valmistuskustannukset (taloudellinen) vai asiakastyytyväisyys (ei-

taloudellinen). (Lönnqvist et al. 2006, s. 22) 
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Taulukko 1. Esimerkki mittarin laadinnalle. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2010, s. 302) 

 
 

3.6 Tasapainotettu mittaristo 
 

”Sitä saat mitä mittaat”. Moni yritysjohtaja tiedostaa tämän hyvinkin yksinkertaisen tosiasian: 

yrityksessä käytetty mittausjärjestelmä ohjaa vahvasti niin johdon kuin työntekijöidenkin tekemistä. 

Perinteiset taloudelliset mittausjärjestelmät, kuten sijoitetun pääoman tuottoprosentti tai 

liikevaihdon kasvu, voivat antaa vääriä signaaleja yritysjohdolle. Täten lyhytnäköinen 

keskittyminen pelkästään taloudellisiin tunnuslukuhiin ei aina tue yrityksen strategiaa tai sen 

implementointia. (Kaplan & Norton, 1996, s. 75) ”Jos halutaan muuttaa yrityksen tai sen 

divisioonan strategiaa, olisi parempi muuttaa tapaa, jolla mitataan sen tuloksia.” (Kaplan & Norton, 

1993, s. 145.)  

 

Tasapainotettu mittaristo (Balanced Scorecard, BSC) on kokoelma mittausjärjestelmiä, joilla 

pyritään kohdistamaan huomiota yrityksen kriittisiin menestystekijöihin ja strategiaan. Se yhdistää 

niin taloudellisia kuin ei-taloudellisia tunnuslukuja yrityksen strategian ja vision pohjalta. 

Tasapainotettu mittaristo koostuu neljästä mittauksen pääelementistä, joita ovat taloudellinen 

näkökulma, asiakasnäkökulma, innovaation ja oppimisen näkökulma sekä sisäisten prosessien 

tehokkuuden näkökulma. Kaplanin ja Nortonin tasapainotettu mittari on esitetty kuvassa 6. 

(Haverila et al. 2009, s. 193-194) 

 

Pelkkien taloudellisten tunnuslukujen eli mittareiden, jotka kertovat jo tehdyistä päätöksistä, lisäksi 

tasapainotettu mittaristo täydentää itseään operatiivisilla mittareilla, joita ovat edellä mainitut 

asiakastyytyväisyys, sisäiset prosessit ja organisaation oppiminen ja innovaatiokyky. Kaikki kolme 

ovat tekijöitä, jotka toimivat tulevaisuuden taloudellisen suorituskyvyn ja menestyksen lähteitä. 

Nämä kolme täydentävää näkökulmaa pakottavat yritysjohdon lyhytnäköisestä, pitempijänteiseen 

Krii$nen'menestystekijä' Tavoitetekijä' Mi4arit'

Omistajatyytyväisyys+ Kanna.avuus+ Pääoman+tuo.oaste,+ROI+

Kasvu+ Liikevaihdon+muutos+

Asiakastyytyväisyys+ Sama+ Reklamaa=oiden+määrä+
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suunnitteluun. Tasapainotettu mittari kertoo myös helposti, onko tietyn osa-alueen menestys 

saavutettu jonkin toisen osa-alueen kustannuksella. (Kaplan & Norton, 1992. s. 71-73)  

 

 
Kuva 6. Balanced Scorecard, vision ja strategian kommunikointi. (Kaplan & Norton, 1996, s. 76) 

 

3.7 Benchmarking 
 

Benchmarking on jatkuvat, systemaattinen prosessi, jonka tarkoituksena on verrata nykyisten 

palveluiden, lopputuotteiden tai prosessien tehokkuutta valioluokkaa edustavien yritysten ja 

organisaatioiden tehokkuuteen. (Spendolini, 1992, s. 8) Benchmarkingissa pyritään tunnistamaan 

parhaat menetelmät ja toimintatavat sekä se, miten niitä voidaan soveltaa nykyiseen organisaatioon. 

Benchmarkingin lopputuotteena on oman organisaation suorituskyvyn parantuminen. (Spendolini, 

1992, s. 3-4) Benchmarking-prosessi vastaa neljään peruskysymykseen: mitä asioita tulisi parantaa, 

kuinka paljon, miten hyväksi voidaan kehittyä ja miten muutos voidaan aikaansaada? (Ikäheimo et 

al. 2005, s. 189) 

 

Yleisesti ottaen benchmaking-prosessi voidaan jakaa kolmeen eri toteutusvaihtoehtoon (Spendolini, 

1992, s. 17), joita ovat: 
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1. Sisäinen benchmarking 

2. Ulkoinen benchmarking 

3. Toiminnallinen benchmarking 

 

Sisäisessä benchmarkingissa vertaillaan toimintaa, jota harjoitetaan konsernin sisällä, esimerkiksi 

tytäryhtiössä tai liiketoimintayksiköissä. Sisäisen benchmarkingin tavoitteena on jakaa ideoita ja 

parhaita käytäntöjä yrityksen eri osa-alueisiin. On kuitenkin hyvä huomata, ettei se ota huomioon, 

mitä muut yritykset tekevät ja eikä takaa yrityksen kilpailukykyä markkinoilla. (McGuinnes & 

Bauld, 2006, s. 20) Ulkoisessa benchmarkingissa vertaillaan toimintaa samoilla markkinoilla 

toimivien, keskenään kilpailevien yritysten tehokkuutta. Toiminnallisessa benchmarkingissa taas 

vertaillaan prosesseja ja toimintatapoja yrityskoosta tai toimialasta riippumatta sen tavoitteena on 

löytää parhaat käytännöt ja miten niihin päästään käsiksi omassa organisaatiossa. (Spendolini, 1992, 

s. 18-22) 

 

Spendolini (1992, s. 46-50) esitti geneerisen benchmarking-mallin, jota voisi hyödyntää kaikissa 

benchmarking-prosesseissa organisaatiosta riippumatta. Tämä viisivaiheinen benchmarking-

prosessi on esitetty kuvassa 7.  

 

 
 
Kuva 7. Viisivaiheinen benchmarking-prosessi. (Spendolini, 1992, s. 48)  

1	  
Mita'avan	  asian	  
määri'äminen.	  

2	  
Benchmarking-‐	  

ryhmän	  
muodostaminen.	  

3	  
Sidosryhmien	  
tunnistaminen.	  

	  

4	  
Tiedon	  

kokoaminen	  ja	  
analysoinA.	  

5	  
Toimenpiteiden	  
määri'äminen	  ja	  
toteu'aminen.	  
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Benchmarking-prosessi alkaa mitattavan asian määrittämisellä: mitä mitataan ja kuka tarvitsee 

informaatiota? Nämä ovat avainkysymyksiä prosessia aloitettaessa. Seuraavaksi yrityksessä tulisi 

muodostaa ryhmä toteuttamaan benchmarkingia. Prosessin koordinointi ja selkeiden vastuualueiden 

jakaminen on olennainen osa hyvän benchmarkingin toteuttamisesta. Prosessin kolmas vaihe on 

sidostyhmien tunnistaminen: keneltä voidaan saada informaatiota benchmarkingin toteuttamiseen ja 

mitkä ovat tärkeimmät sidosryhmät informaation keräämisen kannalta? Neljäs ja viides vaihe 

koostuvat informaation keräämisestä ja tulkinnasta sekä näiden perusteella tehtävistä toimenpiteistä. 

(Spendolini, 1992, s. 48-49) 
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4 Laskentamenetelmät toimittajavalinnan tukena 

4.1 Kustannustietojen jakaminen hankintatoimen tukena 
 

Kustannustietojen jakaminen jakautuu hankintatoimessa käytännössä kahteen osa-alueeseen. Ensin 

tulee tunnistaa tai valita toimittaja, jonka kanssa on hyvät edellytykset jakaa kustannustietoja. 

Kustannustietojen jakamisen edellytyksiä on esitelty kuvassa 2. Toiseksi kustannustietojen 

perusteella tulee pyrkiä tehostamaan prosesseja ja vähentämään kustannuksia niin, että päästään 

lopputulokseen, johon molemman yritykset ovat tyytyväisiä. 

 

Jos joku tietty liiketoimintakumppani on arvonluonnin osalta keskeisessä asemassa yritykselle, tämä 

korreloi positiivisesti haluun jakaa kustannustiedot kumppanin kanssa. Toimittajavalinnassa on 

syytä arvioida liiketoimintakumppanin halu sekä kyky jakaa kustannustietoja. Käytännössä 

kustannustiedot voidaan jakaa yksipuolisesti tai molemminpuolisesti. Myös aikajänteellä on suuri 

merkitys, kun harkitaan Open-Book Accounting -käytäntöä toimittajan kanssa. Toimittajasuhteen 

pituus ja pysyvyys on syytä ottaa huomioon. Lyhyissä toimittajasuhteissa on kustannustietojen 

jakaminen toki mahdollista, mutta informaatiota voidaan hyväksikäyttää vain rajallisesti ja osa 

synergiaeduista jää toteutumatta. On myös syytä harkita, kannattaako työlääseen ja raskaaseen 

kustannustietojen jakamisprosessiin lähteä lyhyen kumppanuussuhteen takia? Lyhyessä 

toimittajasuhteessa myös luottamus yritysten välillä voi olla heikko. (Hoffjan & Kruse, 2006, s. 44-

45)  

 

Kolmas tekijä, joka vaikuttaa kustannustietojen jakamisen edellytyksiin ja onnistumiseen, on 

toimittajien määrä. Jos tietyn raaka-aineen tai komponentin toimitukseen osallistuu suuri verkosto 

yrityksiä, tarvitaan toimittajien kustannustietojen jakamiseen, keräämiseen ja analysointiin paljon 

koordinointia ja menetelmän hyväksikäyttö käy vaikeammaksi. Täten suuri määrä toimittajasuhteita 

korreloi negatiivisesti avointen kustannustietojen hyväksikäytön kanssa. Yrityksen olisi siis hyvä 

miettiä voiko jokin tietty yritys toimittaa useampaa raaka-ainetta tai komponenttia sen sijaan että 

valittaisiin useampi toimittaja. (Hoffjan & Kruse, 2006, s. 44-45) 

  

On kuitenkin hyvä muistaa, ettei kustannustietojen jakaminen aina takaa kilpailuetua yritykselle. 

Vaikkakin yritykset jakaisivat kustannustietoja avoimesti, on lukujen taakse helppo kätkeä 

merkittäviä asioita. Esimerkiksi henkilöstöresurssien käyttöä tiettyyn tuotteeseen tai hyödykkeeseen 

on erittäin vaikea valvoa, koska työaika voidaan helposti kohdistaa johonkin toiseen tuotteeseen tai 
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prosessiin. Voidaankin sanoa, että tietojen jakaminen ei pelkästään riitä, vaan tiedon tulee myös olla 

oikeellista. Tiivis kumppanuus toimittajan kanssa voi myös vähentää pelkoa asiakkaan 

menettämisestä. Tämä kilpailun puuttuminen voi johtaa tehostamispaineen vähentymiseen ja tätä 

kautta kilpailukyvyn heikentymiseen. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, s. 318-319) 

  

4.2 Kokonaiskustannuslaskenta toimittajavalinnassa 

 

Ellram (1995, s. 9-18) esittelee case-tutkimuksessaan kokonaiskustannuslaskennan levinneen 

laajaan käyttöön eri toimialoille, mutta sitä hyödyntävien organisaatioiden määrä on vielä 

suhteellisen pieni. Tutkimuksessa nousi esille, että korkealaatuista teknologiaa tuottavilla 

organisaatioilla (kuten Intel, Motorola SPS, Texas Instruments) on selkeä edelläkävijän asema 

ostotoiminnan innovaatioissa siitä syystä, että ne kiinnittävät huomiota toimittajan valintaan ja 

suorituskykyyn, vaikka tietynlaista kokonaiskustannuslaskennan mallia ei case-yritysten kesken 

olekaan. Case-yritykset olivat kuitenkin rakentaneet oman organisaation ostotarpeita varten 

kahdentyyppiset kokonaiskustannuslaskennan mallit. Useasti toistuvaa ostoa varten käytettiin 

tietynlaista kokonaiskustannusten laskemismallia, niin sanottua ”standardimallia”. Yksilöllistä 

ostotapahtumaa tai ulkoistamispäätöstä tukemaan rakennettiin aina tilannekohtainen malli. 

Esimerkkinä mainittakoon Motorola SPS:n käyttävän ”standardimallista” 

kokonaiskustannuslaskentaa arvioidessaan valmistuksen kannalta tärkeiden raaka-aineen 

toimittajien suorituskykyä. Motorola on siis allokoinut raaka-aineen oston usean toimittajan välille. 

Uutta toimittajaa valitessa Motorola SPS käyttää jokaiseen valintatilanteeseen yksilöityä 

kokonaiskustannusmallia. Case-yritykset ilmaisivat kokonaiskustannuslaskennan käyttöönoton 

syiksi muun muassa: 

• päätöksenteon tuki toimittajavalinnassa 

• olemassaolevien toimittajasuhteiden suorituskyvyn arviointi 

• organisaatioiden sisäisten prosessien parantaminen 

• konkreettisen tiedon hyväksikäyttäminen neuvottelutilanteissa 

 

Toimittajan valinta onkin ongelmallista, erityisesti jos ulkoistava organisaatio vaatii monelle 

tarvitsemalleen eri hyödykkeelle eri toimittajia. Tavoitteena on valita ideaalinen yhdistelmä 

toimittajia, jotka vastaavat organisaation odotuksia muun muassa toimitusajasta, laadusta ja 

kustannustasosta. Kokonaiskustannuslaskennan avulla pystytään matemaattisesti määrittämään eri 
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toimittajayhdistelmien aiheuttamat kustannukset, arvioimaan niiden vaikutukset suorituskykyyn ja 

organisaation arvoketjuun ja hyödyntämään sitten tietoa valintatilanteessa.  Taustalla on tietynlaisia 

rajoitteita, jotka vaikuttavat kokonaiskustannusten laskemiseen. Esimerkiksi organisaatiolle 

kohdistuva kysyntä (voi olla kausiluonteista) johtaa toimittajalle kohdistuvaan kysyntään, joka pitää 

ottaa huomioon kokonaiskustannuksissa. Mikäli ostavan puolen kysyntää ei pystytä tyydyttämään 

jatkuvasti, joudutaan harkitsemaan varmuusvarastojen pitämistä, mikä taas nostaa 

kokonaiskustannuksia. Toimittajakohtaisten kustannusten määrittämiseen voidaan hyödyntää hyvin 

nykyaikaisia johdon laskentatoimen menetelmiä, kuten toimintolaskentaa. (Degraeve & Roodhooft, 

1999b, s. 7) Kokonaiskustannuslaskennan käytön yksi suurin este on valmiina olevan 

informatiivisen kustannusdatan olemassaolo. Kokonaiskustannuslaskentaa pidetäänkin filosofisena 

näkemyksenä kustannusten ymmärtämiseksi, eikä sitä pidetä hyväksikäytettävänä työkaluna. 

Toimintolaskennan yleistyessä on myös kokonaiskustannuslaskennan käyttöönotolle paremmat 

edellytykset. (Ellram, 1995, s. 7) Toimintolaskennan käyttämisestä toimittajien kustannusten 

määrittämisessä kerrotaan enemmän luvussa 4.3. 

 

Kokonaiskustannuslaskentaa voidaan siis hyvin käyttää hyväksi toimittajavalinnassa. 

Kokonaiskustannusten analysointi parantaa toimittajan kustannusten analysointia ja auttaa 

päätöksenteossa, jolloin päätöksenteosta tulee huomattavasti informatiivisempi ja jäsennellympi. 

Hyvin tehty analyysi kustannuksista on myös erinomainen neuvotteluvaltti toimittajien kanssa. Sen 

avulla voidaan myös parantaa jo voimassa olevia toimittajasuhteita jakamalla tietoa ja antamalla 

palautetta toimittajalle. (Ellram, 1993, s. 4; Ellram & Siferd, 1993, s. 169) 

 

4.3 Toimintolaskenta toimittajavalinnassa 
 

Toimittajavalinnassa toimintolaskentaa voidaan nähdä hyödynnettävän kolmella eri tavalla. 

Ensinnäkin toimintolaskentaa voidaan hyödyntää yrityksessä sisäisesti, jotta voidaan määrittää 

valintaprosessin aiheuttamat kustannukset. Toiseksi voidaan toimintolaskentaa käyttää toimittajan 

aiheuttamien kustannusten määrittämiseksi sekä läheisessä toimitussuhteessa toimittajan omien 

kustannusten selvittämiseksi. Toimittajan omien kustannusten selvittämiseen emme keskity, sillä 

tapaus, jolloin ostajaorganisaatio alkaa laskea toimittajansa kustannuksia, vaatii hyvin pitkäjänteistä 

yhteistyötä ja todennäköisesti myös jonkinlaista riippuvuutta toimittajaorganisaatiosta. Tällainen 

sanoen tapaus ei tunnu siis kovin todennäköiseltä. Kolmanneksi toimintolaskennan tarkkaa 

kustannustietoa voidaan käyttää kokonaiskustannuslaskennan perustana. 
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Yleisesti toimintolaskennan nähdään olevan keskittynyt yrityksen sisäiseen laskentaan ja tukevan 

johdon laskentatointa vain sisäisten prosessien parantamisessa. Kuitenkin toimintolaskentaa 

pystytään hyödyntämään myös yrityksen rajat ylittävässä laskentatoimessa. (Axelsson et al. 2002, s. 

55; Degraeve & Roodhooft, 1999b, s. 5) Toimintolaskenta liittyy huomattavasti 

tavoitekustannuslaskentaan sekä vielä enemmän avoimeen tiedonjakoon (Open-Book Accounting). 

Erillisten tuotteeseen liittyvien toimintojen arviointi sekä myös tiukempi kustannusten hallinta ja 

valvonta ovat huomattavia toimintolaskennan tarjoamia mahdollisuuksia. Usein samalla 

toimittajalla on useita toimitettavia hyödykkeitä ja palveluita, joten toimintolaskenta antaisi 

mahdollisuuden niiden mittaamiseen ja oikeanlaiseen hinnoitteluun. (Axelsson et al. 2002, s. 57) 

 

Axelsson et al. (2002, s. 56) mukaan kustannuslaskentakäytännön kriittisin osa on välillisten 

kustannusten allokointi. Toimittajan käyttäessä kustannuslaskentaa vain sisäisesti omaan 

tarkoitukseensa, voivat yrityksen päätöksentekijät vääjäämättömästi kompensoida 

kustannuslaskentamenetelmän puutteita yli- tai aliallokoimalla välilliset kustannukset eri tuotteille. 

Kun kustannuslaskentakäytäntö on avoin ostajalle, ovat heikon allokoinnin mahdollisuudet 

huomattavasti rajoitetummat. Esimerkiksi tämä voi vaikuttaa ostettavan tuotteen hintaan, koska 

tiedetään miten kustannukset ovat allokoitu tuotteelle. Tästä seuraa, että 

kustannuslaskentakäytännön valitsemisella on huomattava merkitys, sillä toimittajan täytyy 

pidättäytyä kustannuslaskentakäytännössään. Toimintolaskentaa käytettäessä vähentää 

yleiskustannusten tarkempi liittäminen tuotteeseen riskiä liiallisen tai liian pienen voittomarginaalin 

asetannassa. Toisin sanoen parhaimmassa tapauksessa organisaation välinen avoin suhde lisää 

molempien osapuolien kannattavuutta. Kustannusten allokoinnissa on syy- ja seuraussuhteen 

parempi näkyvyys. Kustannusten selkeän syyn osoittamisen voidaan nähdä olevan erittäin tärkeä 

tiedonlähde yrityksen rajat ylittävissä päätöstilanteissa. Tämä johtuu siitä, että taloudelliset 

seuraamukset eri toiminnoille voidaan esittää tarkasti. 

 

Toimintolaskenta auttaa erottamaan ostetun tuotteen ja toimittajan aiheuttamat kustannukset ja 

auttaa ostajaa selvittämään lähtökohtaisesti toimittajan aiheuttamat kustannukset, eikä tuotteen 

ominaisuuksia. Toimittajan aiheuttamien kustannusten selvittäminen voi auttaa esimerkiksi 

laadunvalvonnassa. (Kaplan & Cooper, 1998, s. 206) 

 

Tyynelän (1997, s. 69-84) mukaan hankintaprosessin voidaan nähdä jakautuvan kahteen osaan, 

riippuen toimittajavalinnan laajuudesta ja sen aiheuttamien resurssien käytöstä. Ensimmäinen osa 



   

25 
 

käsittää hankintaprosessin resurssien ja toimintojen määrittämisen. Määrittämistä varten 

kartoitetaan hankintaprosessiin osallistuvien työntekijöiden toimintaa, minkä jälkeen määritetään 

käytettävät toiminnot. Olennaista on myös, että määritetyt toiminnot esitellään niitä käyttävälle 

henkilökunnalle mahdollisimman tarkan tiedon saamiseksi. Toinen vaihe on toimintojen 

kustannusten laskeminen. Kun hankintaprosessin kaikki kustannukset ovat selvillä, voidaan ne 

kohdentaa niitä käyttäville toiminnoille ja prosessin eri osa-alueille. Tässä vaiheessa tutkitaan 

hankintaprosessin eri toimintojen jakaumia. Esimerkiksi voidaan laskea miten ajankäyttö on 

jakautunut hankintaprosessin eri vaiheissa ja onko esimerkiksi kilpailuttaminen vienyt eniten aikaa. 

 

Degraeve & Roodhooft (1999b, s. 6-7) esittelevät hyvin samankaltaisen, mutta kolmivaiheisen 

toimintolaskentaprosessin, joka auttaa määrittämään toimittajan kokonaiskustannukset ja täten 

auttaa toimittajan valinnassa. Toimintolaskennan avulla selvitettävät kokonaiskustannukset auttavat 

olemassa olevan toimittajan vertailemista markkinoilla muihin toimiviin toimittajiin. 

Laskentaprosessin ensimmäinen vaihe on määrittää kaikki ostoprosessin aikana syntyvät 

aktiviteetit. Jokaisella organisaatiolla on yksilölliset ostoihin liittyvät aktiviteetit, mutta yleisimpiä 

aktiviteetteja voivat olla esimerkiksi neuvottelut toimittajan kanssa sekä tilausten asettaminen. 

Tämän jälkeen toimintolaskennalle ominaiseen tapaan kustannukset kohdistetaan aktiviteeteille. 

Toisessa vaiheessa selvitetään ne resurssiajurit eli tekijät, jotka nostavat tiettyjen hankintaan 

liittyvien aktiviteettien määrää ja kustannuksia. Lopulta on määritettävä eri toimittajien käyttämä 

aktiviteettien määrä ostavassa organisaatiossa, jolloin pystytään määrittämään toimittajan 

aiheuttamat kustannukset. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa määritettävät hankintaan liittyvät aktiviteetit voi jakaa kolmeen 

hierarkkiseen tasoon. Ensimmäinen taso on toimittajan taso. Tälle tasolle voidaan määrittää 

aktiviteetit vain, jos organisaatiolla on jo toimittaja käytössä. Toimittajan tason kustannukset 

aiheutuvat esimerkiksi toimittajan laadusta, osto-osaston palkoista (niiltä osin, kun joudutaan 

esimerkiksi pitämään yhteyttä toimittajaan) ja toimittajan hyödykkeestä aiheutuvista kustannuksista. 

Toisella hierarkkisella tasolla eli tilaustasolla aktiviteetit suoritetaan aina, kun ostava organisaatio 

tekee tilauksen. Tilauksesta aiheutuvia kustannuksia voi tulla esimerkiksi laskujen lähettämisestä, 

tavaran vastaanotosta ja kuljetuksesta. Kolmannen eli tuotetason aktiviteetit suoritetaan, mikäli 

ostetusta tuotteesta aiheutuu esimerkiksi katkoksia valmistusprosessiin tai mikäli virheellinen 

komponentti aiheuttaa lopputuotteen rikkoutuminen. Kolmas taso pitää sisällään myös 

varastoinnista aiheutuvat kustannukset.  Koska kyseinen tasojaottelu ottaa huomioon monta 
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peräkkäistä hankintaan liittyvää vaihetta, voi sen avulla optimoida hyvin tuotteen tilaukset 

verrattuna varastotasoon.  (Degraeve & Roodhooft, 1999b, s. 6-7) 

 

4.4 Toimittajavalintaa koskeva suorituskyvyn mittaus 
 

Suorituskykyä mitatessa on hyvä tuoda esille pehmeän ja kovan mittareiden erot. Pehmeillä 

mittareilla tarkoitetaan esimerkiksi henkilöstön tyytyväiskyselyä, johon vaikuttaa suuresti 

henkilöstön näkemykset asioista ja yleiset asenteet. Kovilla mittareilla on selkeät lähtöarvot, joihin 

mittauksen tuloksia pystytään vertaamaan. On huomioitava, että kovat tai pehmeät mittarit eivät 

tarkoita samaa, kuin taloudelliset tai ei-taloudelliset mittarit. Yleisempiä taloudellisia mittareita ja 

niiden laskukaavoja on esitelty liitteessä 1. (Lönnqvist et al. 2006, s. 31) 

 

Suorituskyvyn mittaamista käsitellään kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen on organisaation 

sisäisen resurssin eli hankintatoimen suorituskyvyn mittaaminen ja toinen on organisaation rajat 

ylittävä mittaamisen kohde eli toimittajan suorituskyky. Toimittajaa valitessa voidaan hyödyntää 

organisaation sisäistä suorituskyvyn mittaamista. Uuden toimittajan lupaamia toimintaan 

vaikuttavia arvoja (esimerkiksi prosessin tehostuminen) on hyvä verrata kovien mittareiden avulla 

oman organisaation saamiin arvoihin. Myös pehmeitä mittareita pystytään hyödyntämään 

kyselemällä henkilöstöltä heidän mielipiteitä ja kokemuksia toimittajaehdokkaiden tuotteiden 

laadusta ja käytettävyydestä, mikäli heillä niistä on kokemusta. Yksittäisiin mittareihin on hankala 

mennä niiden ollessa hyvinkin yksilöllisiä ja organisaatiokohtaisia. Suorituskyvyn mittaamisen osa-

alueella voi kuitenkin eritellä organisaation eri osastoja, jotka vaikuttavat merkittävästi 

toimittajavalinnassa. Niitä voivat olla muun muassa osto- ja kunnossapito-osasto sekä kaikki 

osastot, jotka käyttävät toimittajan tuottamaa hyödykettä tai palvelua. Osastokohtaiset kriittiset 

menestystekijät ei riipu toimittajasta, mutta uuden toimittajan vaikutusta voidaan tarkastella 

tavoitetekijään ja mitata sitä mittareiden avulla. Degraeven & Roodhooftin (1999b, s. 6) mukaan 

kuitenkin edellä mainittu osastokohtainen kyselyllä on vaikutusta toimittajan valintaan, mutta 

kyseenalaistaa sen vaikutuksen suorituskyvyn parantumiseen. 

 

Neelyn (1998, s. 22-24) tutkimusten mukaan monet suuryritykset ovat rakentaneet omat toimittajan 

valintaan liittyvät akkreditointijärjestelmät. Erään organisaation toimittajan suorituskyvyn mittaristo 

on hyvin laaja ja voidaan soveltaa täten isoillekin organisaatioille. Suorituskyvyn mittaaminen 
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aloitettiin esittämällä EFQM:n (European Foundation of Quality Management) reilun sadan kohdan 

laajuinen kysely toimittajan täytettäväksi. Kysely käsitti muun muassa seuraavat aiheet: 

• johtajuus 

• henkilökunnan hallinta ja työntekijöiden tyytyväisyys 

• strategia 

• resurssit ja käytetyt prosessit 

• asiakastyytyväisyys 

• yhteiskunnalliset vaikutukset 

• taloudellinen tulos 

Samanaikaisesti ostajayritys arvioi itse toimittajan ja lopuksi kyselyn tuloksia verrattiin keskenään. 

Tulosten perusteella voitiin päätellä, mikäli toimittaja yliarvioi itseään tai vastaavasti ostajaosapuoli 

aliarvioi toimittajaa. Nykyään menestyvät yritykset usein ottavat selvää toimittajan suorituskyvystä, 

sillä se vaikuttaa oman organisaation suorituskykyyn jos toimittajasta aiheutuu niin sanottu 

kitkatekijä toimitusketjussa. 

 

Toimittajan suorituskykyä arvioitaessa ja mittaamisstrategiaa luodessa on pidettävä mielessä, että 

kaikki toimittajat eivät ole saman arvoisia ja kaikkien toimittajien suorituskyvyn mittaamiselle ei 

ole yhtä suurta tarvetta. Riippuu yksinomaan hankittavan hyödykkeen luonteesta ja 

käyttötarkoituksesta miten toimittajiin kannattaa suhtautua. Hyödykkeet voidaan kategorioida 

karkeasti kolmeen hyödyketyyppiin: kulutushyödykkeet, vaikuttavat hyödykkeet ja prosessin tai 

lopputuotteen kannalta kriittiset hyödykkeet. Hyödyketyypit ja niihin liittyvät strategiat on 

havainnollistettu kuvassa 8. Yleisesti saatavilla olevalla kulutushyödykkeellä on usein monia 

toimittajia, jolloin hankintahinnalla on suuri merkitys. Mikäli toimittaja ei kuitenkaan vastaa 

odotuksia on markkinoilta löydettävissä useita vaihtoehtoisia toimittajia. (Neely, 1998, s. 26) 

Toisaalta vaikka toimittajia löytyy markkinoilta huomattavan paljon voi silti toimittajan 

vaihtamisesta syntyä suuretkin vaihtokustannukset (switching costs), jotka kannattaa myös 

huomioida, vaikka ostettava hyödyke on laajalti saatavissa. (Gordon, 2008, s. 57) Hankittavan 

hyödykkeen ollessa kriittinen oman prosessin tai loppuhyödykkeen valmistamisen kannalta on 

toimittajan suorituskyvyllä suurempi merkitys. Jossain tapauksessa toimittajan suorituskyky voi olla 

pullonkaulatekijänä omalle lopputuotteelle, eli jos toimittaja ei suoriudu tarvittavalla tasolla, 

pysähtyy oma tuotantoprosessi kokonaan. Tällaisessa tapauksessa on laadukkaalla toimittajan 

suorituskyvyn mittaamisella tärkeä rooli, sillä riippuvuussuhde toimittajaan on suuri. Viimeinen 

kategoria, eli niin sanottu vaikutusvaltainen hyödyke (leverage goods), on sellainen joka ei kuulu 
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kumpaankaan edellä mainituista kategorioista. Usein tällaisissa tapauksissa toimittajalla tai ostajalla 

on enemmän neuvotteluvaltaa, esimerkiksi yrityksen kokoerojen vuoksi ja vaikka markkinoilla olisi 

muitakin toimittajia eivät ne silti ole yhtä helposti saatavilla. Mittaamisstrategiaa luodessa on siis 

heti ensimmäiseksi selvitettävä hankittavan hyödykkeen vaikutus omaan toimintaan, jonka jälkeen 

päätetään toimittajan suorituskyvyn mittaamisstrategioista. (Neely, 1998, s. 26-27) 

 

 
Kuva 8. Esimerkkejä toimittajan suorituskyvyn mittaamisstrategioista. (Neely, 1998, s. 27) 

  

4.5 Tasapainotettu mittaristo hankintatoimen päätöksenteossa 
 

Vuonna 2001 suomalaisista yrityksistä 31 % käytti tasapainotettua mittaristoa ja 30 % olivat 

ottamassa sitä käyttöön. Mittaristoa käytetään pääasiallisesti liiketoimintayksikkötasolla mutta 

joissakin yrityksissä se oli käytössä osastotasolla. (Malmi, 2001, s. 201) Tämä tukee ajattelutapaa, 

että Balanced Scorecardia voisi käyttää suoraan hankintaosaston ohjaus- ja mittausvälineenä. 

Tutkimuksessaan Malmi (2001, s. 210-214) sai vain positiivista palautetta liittyen tasapainotetun 

mittarin käyttöönottoon, mittarin ansiosta koko organisaatio oli kiinnostunut seuraamaan ja 

kehittämään mitattavia kohteita. Balanced Scorecardia kuvailtiin ”siltana strategian ja käytännön 

operaatioiden välillä”. Lisäksi joissain yrityksissä tasapainotettu mittaristo oli valittu korvaamaan 

perinteinen budjetointiprosessi organisaation ohjausvälineenä.   

 
Vaikkakin Kaplanin ja Nortonin alkuperäisessä mallissa Balanced Scorecardista ei ole 

toimittajasuhteen perspektiiviä, se todennäköisesti vaikuttaa kaikkeen neljään. Voidaan myös 
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väittää, että hankintatoimi sisältyy kolmanteen pääelementtiin eli sisäisten prosessien tehokkuuden 

näkökulmaan. Hankintatoimi on yrityksessä oma funktionsa ja sitä pitää hallita strategian 

mukaisesti. Täten hankintatoimen sisällyttäminen tasapainotettuun mittariin on hyvinkin keskeistä. 

(Axelsson et al. 2002, s. 5) Hankinnan näkökulmasta jotkut tekijät voivat muodostua esteeksi tai 

aiheuttaa ongelmia tasapainotetun mittarin soveltamisessa. Näitä tekijöitä ovat muun muassa 

hankinnan vision ja strategian riittämätön huomioiminen, henkilöstön sitoutumisen puute tai 

yritysjohdon tuen puute hankintaorganisaatiota kohtaan. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, s. 

450) 

 

Thanaraksakul ja Phruksaphanrat (2009, s. 3-4) ehdottavat seuraavanlaista lähestymistapaa 

tasapainotetun mittariston soveltamiseen hankinnoissa. Ensimmäiseksi yrityksen tulee päättää 

toimittajan arviointiin tärkeimmät valintakriteerit tai mittarit, jonka jälkeen määrittää 

painokertoimet kullekin tasapainotetun mittarin osa-alueelle ja vielä edelleen jokaisen osa-alueen 

mittari saa oman painoarvonsa. Saatujen tulosten perusteella eri toimittajien vertailu eli 

benchmarking on prosessin neljäs vaihe, jonka jälkeen tehdään päätös halutusta toimittajasta. 

 

Thanaraksakul ja Phruksaphanrat (2009, s. 3-5) kävivät tutkimuksessaan läpi 76 tieteellistä 

artikkelia toimittajavalinnasta ja näiden pohjalta kokosivat listan eniten käytetyistä mittareista 

toimittajavalintaan liittyen. Eniten käytetyt valintakriteereiksi ovat muun muassa laatu, 

toimitusvarmuus sekä kustannukset. Näiden lisäksi tärkeiksi kriteereiksi koettiin toimittajan 

tuotantolaitteet ja kapasiteetti, joustavuus ja yhteistyö, tuki- ja korjauspalvelut, taloudellinen asema, 

innovatiivisuus sekä tutkimus- ja tuotekehityspanostukset. Tutkimuksena perusteella Thanaraksakul 

ja Phruksaphanrat (2009, s. 7-9) rakensivat tasapainotetun mittariston toimittajavalinnalle (Liite 2). 

Tämä viitekehys käsittelee toimittajan arviointia neljästä perinteisestä näkökulmasta. Viitekehyksen 

suora kopioiminen ei ole mielekästä sillä jokaisella yrityksen pitäisi rakentaa mittaristo oman 

strategian ja menestystekijöiden ympärille. Se toimii kuitenkin hyvänä lähtökohtana tuloskortin 

rakentamiselle, niin että se on enemmän hankintaorientoituneempi. 

 

Myös Apple Computer otti aikoinaan tasapainotetun mittariston käyttöön saadakseen ylimmän 

johdon sitoutumaan yrityksen strategisiin tavoitteisiin. Mittariston tavoite oli kiinnittää johdon 

huomio muihinkin tekijöihin kuin markkinaosuuteen tai pääomantuottoprosenttiin. Apple valitsi 

yhteensä viisi mitattavaa kategoriaa: asiakastyytyväisyys, työntekijöiden sitoutuminen, markkina-

osuus, osakkeenomistajien arvo ja ydinosaamiset. Esimerkiksi ydinosaamiset -kategoriassa Apple 

määritti kriittisiksi menestystekijöiksi asiakasystävälliset käyttöliittymät, tehokkaat 
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ohjelmistoarkkitehtuurit ja hyvät jakelukanavat. Lopulta nämä kaikki viisi suorituskyvyn osa-

aluetta asetettiin benchmarkingiin valioluokkaa edustavia yrityksiä vastaan. Tulosten perusteella 

Apple Computer rakensi toimenpidesuunnitelmansa, joiden toteutumisesta johtoa palkitaan. Apple 

Computerin nykyinen menestys on omiaan puhumaan tasapainotetun mittariston menestyksen 

puolesta strategisena ohjauskeinona. (Kaplan & Norton, 1993, s. 140-141) 

 

4.6 Benchmarking toimittajavalinnan tukena 
 

Selvää on että parhaiden käytäntöjen etsimistä, eli benchmarkingia voi myös soveltaa 

hankintatoimeen. Se voi olla esimerkiksi toimittajavalinnan menetelmien vertailua, 

hankintaprosessin vaiheiden ja kustannusten mittaamista tai alan uusien innovaatioiden 

omaksumista. Hankintatoimeen integroitu benchmarking voi toimia ongelmanratkaisun 

työvälineenä ja tehokkuuden parantamiskeinona. Aktiivinen benchmarking-prosessi pitää myös 

yrityksen hankintatoimen työntekijät ja johdon ajan tasalla uusimmista toimintatavoista ja parhaista 

käytännöistä. (Spendolini, 1992, s. 22) 

 

Sisäisen benchmarkingin lähtökohtana on oletus siitä, että organisaation tai konsernin sisällä on 

samankaltaisia prosesseja, joita organisaation yhdessä tai useammassa osassa hoidetaan 

tehokkaammin kuin muissa. Tämä luo oppimismahdollisuuden omasta toiminnasta. (Spendolini, 

1992, s.16) Käytännössä organisaation eri hankintayksiköiden toimintatapoja ja menetelmiä 

vertailtaisiin keskenään ja tulosten perusteella parhaat käytännöt omaksuttaisiin läpi organisaation. 

Sisäinen oppiminen ei rajoitu, mutta on huomattavasti todennäköisempää suurissa kansainvälissä 

yrityksissä, joiden hankintayksiköt ovat hajautuneet ympäri maailmaa. 

  

Mitkä ovat kilpailijoiden hankinnan kokonaiskustannukset, entä toimitusaika tai hankitun tuotteen 

laatu verrattuna oman yrityksen vastaaviin tunnuslukuihin? Miten kilpailijat valitsevat 

toimittajansa? Ulkoinen benchmarking, joka esiintyy kirjallisuudessa myös nimellä kilpailullinen 

benchmarking, on menetelmä jolla vertaillaan kilpailijoiden prosessien tehokuutta omiin 

käytäntöihin. Ulkoinen benchmarking luo edellytykset synnyttää tai säilyttää kilpailuetu niillä 

markkinoilla, joilla yritys toimii tällä hetkellä. Koska ulkoisessa benchmarkingissa vertailun 

kohteena olevien yritysten liiketoimintaprosessit ovat todennäköisesti hyvin samankaltaisia, kuin 

yrityksen omat käytännöt on benchmarkingin tulosten implementointi usein helppoa. (Spendolini, 

1992, s. 18-19)    
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Hankintatoimen näkökulmasta toiminnallisella benchmarkingilla voidaan päästä käsiksi tietoon, 

miten yritykset käyttävät resursseja ja millaisia tuloksia saavat hankintatoimessa läpi 

toimialarajojen. (McGuinnes & Bauld, 2006, s. 20) Hyviä toiminnallisia benchmarking-kohteita 

ovat valioluokkaa edustavat yritykset, esimerkiksi IKEAn tai Nokian hankintaorganisaatiot. Miten 

ne toimivat ja miten omassa organisaatiossa päästäisiin lähelle tätä tehokkuutta? (Iloranta & 

Pajunen-Muhonen, 2008, s. 489) 

 

Lopulta jokaisen benchmarkingin tulisi rakentua yrityksen kriittisten menestystekijöiden ja 

strategian ympärille. Benchmarkingit liittyvät tilanteisiin, joissa yritykset vertailevat saman asian 

tuottamisen tehokkuutta. Ratkaisu, jota perustellaan pelkästään alan parhaaksi tai valioluokan 

käytännöksi sisältää omat vaaransa. Vaikkakin benchmarkingin tavoitteena on oppia parhailta, 

hyvien käytäntöjen matkiminen ei välttämättä tue yrityksen strategiaa tai luo sille kilpailuetua. 

Strategia-ajattelu kulminoituu lopulta asioiden tekemiseen eritavalla kuin muut ja näin suora 

matkiminen ei aina ole paras vaihtoehto. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, s. 489) Hyvä 

benchmarking tarjoaa työkalut niin toimittajan valinnalle tai jo olemassa olevan toimittajasuhteen 

kehittämiselle. (McGuinnes & Bauld, 2006, s. 20) 
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5 Johtopäätökset 
 

Jokaiset työssä esitellyt menetelmät sopivat niin olemassa olevan toimittajasuhteen, kuin myös 

uuden toimittajan arviointiin. Jotkin menetelmistä vaativat enemmän resursseja verrattuna toisiin ja 

myös joidenkin käyttöönotto edellyttää tietynlaiset lähtökohdat riippuen toimittajasuhteen 

luonteesta. Taulukossa 2 on tiivistettynä jokaisen menetelmän edut, vaatimat resurssit, sekä 

tulevaisuuden näkymät. 

 

Tutkimuksessa käsitellään useaan otteeseen kumppanuuden merkitystä kilpailuedun lähteenä. Kuten 

mainittu, vahva kumppanuussuhde on tärkeimpiä tekijöitä kustannustietojen jakamisen kannalta. 

Kustannustietojen jakamisen käytännön soveltaminen yrityksessä vaatii suotuisten edellytyksien, 

kuten pitkän toimittajasuhteen, taloudellisen riippuvuuden ja vahvan luottamussuhteen sekä lisäksi 

paljon resursseja toimittaja- ja hankintaorganisaatiolta. Vaikka kustannustietojen jakaminen johtaa 

useimmiten kustannussäästöihin on se vielä vähän käytetty menetelmä hankintatoimessa. Uskomme 

kuitenkin sen käytön lisääntyvän sellaisenaan sekä laajentuvan sovellettavaksi myös 

yritysverkostoissa.    

 

Kokonaiskustannusten laskemisen ja analysoinnin pitäisi sen perusidean takia olla miltei 

välttämättömyys hankintatoimessa. Filosofisella tasolla kokonaiskustannuslaskentaa käyttää 

varmaan jokainen yritys. On vaikeaa kuvitella yritystä, joka ei kustannuksia laskiessa haluaisi saada 

kaikkia kustannuksia selville. Toimittajaa valitessa on hyvin harkitsematonta olla ottamatta 

huomioon ostosta aiheutuvia kokonaiskustannuksia ja tehdä päätös ainoastaan hinnan perusteella. 

Kokonaiskustannuslaskenta antaa myös mahdollisuuden jo olemassa olevalle kustannusperusteiselle 

toimittajan suorituskyvyn mittaamiselle. Kokonaiskustannuslaskentaa käytetäänkin nykyään laajalti, 

mutta kustannusten laskentaan käytettävät menetelmät voivat silti olla kyseenalaisia. Kustannusten 

yli- tai aliallokointi yksikkötasolla vaikuttaa huomattavasti kokonaiskustannuksiin, joten 

tarkempien kustannuslaskentatapojen hyödyntäminen, kuten toimintolaskennan, olisi nykyaikana 

kehittyneiden IT-järjestelmien avustamana hyvinkin suotavaa. 

 

Toimintolaskennan hyödyntäminen toimittajavalinnassa voi tapahtua monella tapaa. Riippuu 

paljolti organisaation käytännöistä, millä tavalla toimintolaskentaa voidaan parhaiten hyödyntää. 

Lähinnä toimintolaskennasta saatavaa informaatiota voidaan hyödyntää jonkin toisen menetelmän 

ohella, esimerkiksi kokonaiskustannuksia määritettäessä saadaan huomattavasti tarkempia 
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kustannustietoja, mikäli organisaatio käyttää toimintolaskentaa. Toimintolaskennasta on myös etua, 

mikäli toimittaja on valinnut kustannustietojensa laskemiseksi toimintolaskennan ja on valmis 

jakamaan kustannustietojansa ostavan organisaation kanssa. Tilanne voi johtaa tiiviiseen, 

kannattavaan ja pitkäaikaiseen suhteeseen toimittajan kanssa. Se kertoo myös toimittajan 

ymmärtävän kustannustensa syyt eli todennäköisesti ostettava hyödyke ei ole ali- tai ylihinnoiteltu. 

On huomioitavaa, että toimintolaskentaa pystytään hyödyntämään toimittajavalinnassa suhteellisen 

rajallisesti. Toimintolaskennan antaman informaation hyödyntäminen toimittajan valintatilanteessa 

on esimerkiksi startup-yrityksissä käytännössä hyvin hankalaa historiallisen kustannusdatan 

puuttuessa. Voidaan tietenkin yrittää ennustaa eri toimittajien vaatimukset omien resurssien 

käytölle, mutta tällaisella ennustamisella voi olla hyvinkin suuri todennäköisyys virheisiin. Vasta 

yrityksen asettauduttua ja selvitettyä keskimääräisesti, kuinka paljon resursseja hankintatoimeen 

joudutaan käyttämään, on toimintolaskennasta paljon hyötyä.  

 

Suorituskykyä mittaamalla organisaatio selkeästi tiedostaa tavoitteensa ja on tietoinen tekijöistä, 

jotka vaikuttavat sen menestymiseen. Toimittajan suorituskyvyn arviointi on myös olennaista 

menestymisen kannalta, jos toimittaja on olennainen osa liiketoimintaa eli organisaatio on 

esimerkiksi ulkoistanut tärkeän osan tuotannostaan toimittajan suoritettavaksi. Tällöin se vaikuttaa 

suoranaisesti organisaation suorituskykyyn, joten toimittajan kykyä toimia on seurattava. Tietoa 

voidaan hyödyntää toimittajavalinnassa vertailtaessa olemassa olevaa toimittajaa kilpaileviin 

toimittajiin. Toimittajille voidaan myös lähettää suoranainen kysely heidän arvioistaan omasta 

suorituskyvystä ja verrata sitä ostavan organisaation omaan näkemykseen, jotta mahdolliset 

olettamukset ja virheet voidaan eliminoida. 

 

Tasapainotetun mittariston avulla organisaatiota pyritään ohjaamaan toimimaan strategian ja vision 

mukaisesti. Mittaristo rakennetaan yrityksen kriittisten menestystekijöiden ympärille, joita 

toimittajavalinnassa voivat olla esimerkiksi: laatu, halukkuus kumppanuussuhteeseen ja 

kokonaiskustannukset. Tasapainotetun mittariston suunnittelu ja käyttöönotto vaativat paljon 

resursseja mutta lopputuloksena voi olla useiden mittausjärjestelmien muuttuminen yhdeksi ja täten 

mittaamiseen tarvittavien resurssien vähentyminen. Tasapainotettu mittaristo on jo käytössä useissa 

menestyvissä yrityksissä mutta sitä voidaan hyödyntää toimittajavalintaan ja arviointiin sekä 

kehittää yleisesti niin että hankintatoimi on paremmin huomioitu. 

 

Benchmarking voi toimia muun muassa parhaiden käytäntöjen omaksumisen välineenä, omien 

prosessien kehittämiskeinona tai toimittajavalinnan tukena. Benchmarking ei ole resursseja vievä 
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menetelmä ja väitämme että sitä käytetään jossain muodossa kaikissa hankintaorganisaatioissa. 

Benchmarkingia ei tulisi nähdä hankintatoimessa pelkästään toimittaja-arvioinnin tai valinnan 

keinona vaan myös olemassa olevan toimittajasuhteen kehittämismahdollisuutena.   

 

Tutkimuksessa selvisi, että esitellyt hankintatoimessa ja toimittajavalinnassa käytettävät menetelmät 

voivat yksin käytettyinä rajoittaa niiden tehokkuutta ja luotettavuutta. Silti yhdenkin käyttöönotto 

voi tuoda selviä parannuksia toimittajavalintaan. Kahden tai useamman menetelmän yhtäaikaista 

käyttöä voi suositella, mutta on monesta muuttujasta kiinni mikä on paras käytettäväksi valittavien 

menetelmien yhdistelmä. Äärimmäisenä esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa ostava 

organisaatio käyttää kaikkia kuutta menetelmää toimittajavalinnan tukena. Kaikkien menetelmien 

yhtäaikaiseen käyttöön vaadittavia resursseja ja tuottamia hyötyjä voi vain arvioida. Esimerkiksi 

mainittakoon kokonaiskustannuslaskenta, jonka tukena voidaan käyttää toimintolaskentaa sekä 

kustannustietojen jakamista. 

 

Työssä nousi myös esille strategian ja ohjauksen rooli menestyksekkään liiketoiminnan 

kulmakivenä. Lopulta kaikki mittausjärjestelmät tulisi rakentaa yrityksen kriittisten 

menestystekijöiden ja strategian ympärille. Tulosten mittaamisen nähtiin ohjaavan yrityksen johtoa 

mutta tämä ei aina riitä, haluttuihin tuloksiin pääsemisestä pitää palkita. Erilaisia 

palkitsemisjärjestelmiä onkin käytössä useissa yrityksissä. ”Sitä saat mitä mittaat, ja mistä 

palkitset”. Lopulta palkitsemisjärjestelmien tulee olla huolella suunniteltuja ja helposti 

viestitettävissä koko organisaatiolle. 

 

Vaikka tutkimuksessa käsiteltäviä menetelmiä huomattiin käytettävän erilaisissa yrityksissä 

hankintatoimen ja toimittajavalinnan tukena, olivat menetelmiä käyttävät yritykset poikkeuksetta 

suuria, kansainvälisiä organisaatioita. Useita näistä isoista organisaatioista nähtiin käyttävän 

hankintatoimen suhteen paljon resursseja. On vaikea sanoa, onko hankintatoimeen ja erityisesti 

toimittajavalintaan panostaminen menestymisen takaajana vai perusehto kilpailluilla markkinoilla 

pärjäämiseen. Tästä johtopäätöksenä lienee turvallista sanoa, että käsittelemiämme menetelmiä 

hyödynnetään hyvin vähän ja joitakin tuskin ollenkaan pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä. 

Keskeisiä syitä tähän voi olla osaamisen puute sekä haluttomuus kohdistaa paljon resursseja 

menetelmiin, joita ei täysin ymmärretä. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten asia kehittyy 

tulevaisuudessa. 
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Taulukko 2. Johtopäätökset esitellyistä laskentamenetelmistä. 

 
 

Tutkielman johtopäätökset perustuvat täysin alan kirjallisuuteen. Esimerkiksi johtopäätös siitä, ettei 

käsiteltyjä menetelmiä käytetä pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä perustuu siihen tosiasiaan, 

ettei aiheesta löytynyt tieteellisiä artikkeleita, kirjallisuutta tai muuta materiaalia. Tämä ei 

kuitenkaan välttämättä tarkoita, että asia olisi näin, sillä tässä voisi olla yksi tulevaisuuden 

tutkimusaihe. Tämä sama yleistys pätee kauttaaltaan koko työn tuloksiin. Johtopäätökset on tehty 

yksinomaan jo olemassa olevan tutkimusten perusteella, jota hankintatoimen ja toimittajavalinnan 

perspektiivistä on vielä hyvin vähän. Tämä rajoite on hyvä pitää mielessä tutkielman tuloksia 

tulkittaessa. 

Menetelmä Vaatimat	  resurssit Kilpailuedun	  lähteet Käyttö	  nykyisellään Tulevaisuuden	  kehitys

Kustannustieto-‐
jen	  jakaminen

Pal jon	  resursseja 	  läpi 	  
organisaation,	  yl immän	  

johdon,	  hankintatoimen	  ja 	  
laskentatoimen	  
työnteki jöiden	  
s i toutuminen.

Kustannussäästöt,	  joi ta 	  
a jaa 	  kumppanuuden	  

syventyminen.	  Tutkimukset	  
tukevat	  kustannusäästöjen	  

synytymistä .

Käytetään	  nykyisel lään	  
vähän

Käytön	  yleis tymisen	  trendi 	  
jatkuu,	  menetelmää	  tul laan	  

laa jentamaan	  
sovel lettavaks i 	  

toimitta javerkois toissa .

Toimintolas-‐
kenta

Kokonaisva l ta inen	  
toimintolaskennan	  

käyttöönotto	  vaati i 	  yri tyksen	  
joka isen	  osa-‐a lueen	  

omistautumista

Tarkemmat	  
kustannustiedot,	  joi ta 	  
voidaan	  hyödyntää	  
monessa 	  yhteydessä

Käyttö	  monissa 	  yri tyks issä

Tulee	  saamaan	  l i sää 	  
ja lans i jaa 	  

kustannus laskennassa,	  
vars inkin	  IT-‐ohjelmistojen	  

kehittyessä

Kokonaiskustan-‐
nuslaskenta

Hankinta-‐	  ja 	  käyttöosaston	  
tarkkai lua 	  laadusta 	  ym.

Kokonaiskustannusten	  
hahmottuminen	  ja 	  tiedon	  
hyödyntäminen	  es im.	  

päätöksentekoti lanteissa

Käyttö	  i soissa 	  
organisaatioissa ,	  jotka 	  

käyttävät	  pa l jon	  resursseja 	  
hankintatoimen	  
kehittämiseks i

Kustannustietojen	  
keräämisen	  l i sääntyessä 	  

myös 	  
kokonaiskustannus laskent

a 	  yleis tyy

Tasapainoitettu	  
mittaristo

Suunnitteluvaiheessa 	  koko	  
organisaatio,	  lopulta 	  
saattaa 	  vähentää	  

mittaamiseen	  tarvi ttavia 	  
resursseja .

Keski ttyminen	  yri tyksen	  
kri i tti s i in	  

menestysteki jöihin,	  koko	  
organisaation	  s i toutuminen	  

yhteiseen	  s trategiaan.

Käytössä 	  useissa 	  
tunnetuissa 	  yri tyks issä .

Tulee	  pysymään	  käytettynä	  
menetelmänä,	  

innovaatioi ta 	  mittarin	  
suhteen?

Suorituskyvyn	  
mittaaminen

Luotettavien	  tietojen	  
saamista 	  mitattavi l ta 	  
osastoi l ta 	  ja 	  tarkka 	  

kri i tti s ten	  
menestysteki jöiden	  

määri ttäminen

Työyhteisön	  parempi 	  
toimivuus ,	  pehmeiden	  
arvojen	  huomiointi ,	  
toimitta jien	  parempi 	  

arviointi

Hankintatoimen	  
suori tuskykyä	  mitataan	  

va ihtelevasti

Kokonaisva l ta is ten	  
mittaris tojen	  luonti ,	  jotka 	  
sopi i 	  suurimmal le	  osa l le	  

yri tyks is tä?

Benchmarking
Lähinnä	  

hankintaorganisaation	  
s i toutuminen.	  

Parhaiden	  käytöntöjen	  
omaksuminen,	  
reakti ivi suuden	  

parantuminen,	  jatkuvan	  
parantamisen	  a jattelutavan	  

omaksuminen

Toimitta java l innassa 	  
Myös 	  nykyis ten	  toimitta ja-‐	  
suhteiden	  kehittämiseen.
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6 Yhteenveto 
 

Työssä käsiteltiin yhteensä kuutta johdon laskentatoimen menetelmää toimittajavalinnan ja 

hankintatoimen näkökulmasta. Keskeisimmiksi tekijöiksi kilpailuedun lähteenä nousivat esille 

termit kumppanuus, parhaiden käytäntöjen omaksuminen, kriittiset menestystekijät, strategia ja 

visio sekä tarkkojen kustannustietojen laskenta ja hyödyntäminen. Kumppanuuden merkitystä 

käsiteltiin esimerkiksi kustannustietojen jakamisen ja toimintolaskennan yhteydessä. Työssä 

huomattiin yritysten valitettavan usein vaihtavan vanhan toimittajasuhteen uuteen, ollessaan siihen 

tyytymättömiä. Jo olemassa olevan toimittajasuhteen kehitys jää vähemmälle huomiolle.  

 

Tutkimuksessa kuitenkin huomattiin nimenomaan vahvan asiakas-toimittajasuhteen vähentävän 

kustannuksia ja luovan kilpailuetua yritykselle. Myös toimittajavalinnassa havaittiin niin sanottujen 

pehmeiden, ei-määrällisten valintakriteereiden (kuten toimittajan sitoutumisen yhteisiin strategisiin 

päämääriin) vaikuttavan enemmän yrityksen suoriutumiseen. Määrällisillä, hieman yleisimmillä 

valintakriteereillä, kuten esimerkiksi vakavaraisuus tai kapasiteetti ei ollut niin suurta merkitystä 

suorituskyvyn kannalta. Toimittajan halulla jakaa informaatiota on siis suuri vaikutus ostajan 

menestymiseen, mutta silti tätä tekijää käytetään harvemmin kriteerinä toimittajavalinnassa. 

 

Mielenkiintoista tulee olemaan, miten johdon laskentatoimen hyödyntäminen toimittajavalinnassa 

sekä yleisesti hankintatoimessa tulee kehittymään. Tutkielman perusteella johdon laskentatoimen 

tuottamalla informaatiolla tulee olemaan yhä suurempi rooli toimittajavalinnan päätöksenteon 

tukena. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Taloudellisia tunnuslukuja (Yritystutkimusneuvottelukunta, 2011, s. 61-75) 

 

Kannattavuuden tunnuslukuja 

 

Tuloksen rakenne 

• Liiketulos (Earnings Before Interest and Taxes, EBIT) 

Kertoo kuinka paljon liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja. 

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 −% =
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛  𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡  𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
×100 

• Nettotulos 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 − 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 − 𝑣𝑒𝑟𝑜� 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 −% =
𝑁𝑒𝑡�𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛  𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡  𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
×100 

• Rahoitustulos 
𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡  𝑗𝑎  𝑎𝑟𝑣𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑒� 

𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 −% =
𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛  𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡  𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
×100 

Pääoman tuotto 

• Sijoitetun pääoman tuotto (Return On Investment, ROI) 

𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑢𝑛  𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛  𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 −% =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 + 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑡  (12𝑘𝑘)
𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢  𝑝ää𝑜𝑚𝑎  𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛  𝑡𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎

×100 

• Kokonaispääoman tuotto  

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛  𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 −% =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 + 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑡  (12𝑘𝑘)

𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢  𝑡𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛  𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎  𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛  𝑡𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 = 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝ää𝑜𝑚𝑎
 

Oman pääoman tuotto (Return On Equity, ROE) 

• 𝑂𝑚𝑎𝑛  𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛  𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 −% = !"##$#%&$'  (!"!!)
!"#$"%&'  !"#  !ää!"#  !"#!$%ää!"#  !"#"$%&'(##%

×100	  
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Rahoituksen tunnusluvut 

 

Rahoituksen riittävyys 

• Current ratio 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡  𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠

𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛  𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠  𝑝ää𝑜𝑚𝑎
 

• Vieraan pääoman takaisinmaksu 

𝑉𝑖𝑒𝑟𝑎𝑎𝑛  𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛  𝑡𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎, 𝑣 =
𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢  𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠  𝑝ää𝑜𝑚𝑎  𝑡𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑛  𝑙𝑜𝑝𝑢𝑠𝑠𝑎

𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠  (12𝑘𝑘)
 

 

 

Muut tunnusluvut 

• Liikevaihdon muutos 

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑑𝑜𝑛  𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠 −% =
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑑𝑜𝑛  𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠  (12𝑘𝑘)

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜  𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑙𝑙ä  𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎  (12𝑘𝑘)
×100 

• Liikevaihto/henkilö 

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜  𝑝𝑒𝑟  ℎ𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö =
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜  (12𝑘𝑘)

𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö𝑠𝑡ö  𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛
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Liite 2. Supplier Evaluation Framework based on Balanced Scorecard (Thanaraksakul & 

Phruksaphanrat, 2009, s. 4-5) 
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