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1 JOHDANTO
Nykyisen kaupallisen toimintaympäristön dynaamisuus, globaalin kilpailun
kasvu,

tuotteiden

elinkaarten

piteneminen,

teknologian

monimutkaistuminen sekä markkinoiden epävarmuus painostavat yrityksiä
etsimään osaamista ja tietotaitoa omien rajojensa ulkopuolelta (Bernandes
& Zsidisin 2008). Harva yritys kykenee kilpailemaan markkinoilla enää
täysin omavaraisesti, vaan tarvitsee tuekseen muita yrityksiä sekä
verkostoja.

Eräs

kehittämisessä

on

tärkeä

elementti

toimittajayhteistyön

yrityksen

hankintaosaamisen

kehittäminen

ja

toimittajan

suorituskuvun parantaminen (Das & Narasimhan 2000).

Hankintojen johtamisen nouseva trendi on pitkäaikaisten suhteiden
kehittäminen strategisesti tärkeimpiin toimittajiin. Steele ja Court (1996,
153)

uskovat,

että

aloittamalla

kiinteän

ja

pitkäaikaisen

kumppanuussuhteen toimittajan kanssa, yritys voi saavuttaa merkittävää
etua suhteessa kilpailijoihinsa. Suhteisiin tulee kuitenkin ryhtyä vain
tarkoin valikoitujen toimittajien kanssa ja suhteen hyödyt tulee olla
mitattavissa. Yhteistyötä toimittajien kanssa tulee kohdella yrityksessä
kuten arvokkaita investointeja ja niihin tulee panostaa ajatuksella, jotta
panostuksesta syntyvät tuotot myös realisoituvat tulevaisuudessa (Gadde
& Snehota 2000)

1.1 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset
Tämä tutkimustyö on tehty toimeksiantona yritykselle ja se on toteutettu
tapaustutkimuksena.
hankintatoimen

Yritykselle

osaamisen

on

aiemmin

kehittämisestä

ja

tehty

tutkimustyö

toimittajayhteistyön

kehittäminen on tunnistettu yhdeksi keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi.
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Tutkimus

on

tehty

yrityksen

hankintaorganisaatiolle

keskittyen

strategiseen hankintatoimeen ja yrityksen tekemään yhteistyöhön sen
toimittajien kanssa. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on selvittää
case-yrityksen

toimittajayhteistyöosaamisen

nykytila

mahdollisimman

kokonaisvaltaisesti. Lisäksi tavoitteena on luoda toimittajayhteistyön
parhaiden käytäntöjen maturiteettimittaristo ja kehittää tämän avulla caseyritykselle lähtökohdat sen tekemän toimittajayhteistyön kehittämiselle.

Tutkimus

on

rajattu

käsittelemään

sovellettavia parhaita käytäntöjä.

toimittajayhteistyötä

ja

siinä

Tutkimuksessa käsitellään case-

yrityksen osto-organisaation tekemän toimittajayhteistyön nykytilaa ja
pyritään kehittämään sen tekemää yhteistyötä. Lisäksi tutkimuksessa
luodaan toimittajayhteistyön parhaiden käytäntöjen maturiteettimalli.

1.2 Tutkimuskysymykset
Yrityksen tavoitteena on saada tutkimuksesta kattava selvitys sen
toimittajayhteistyön
yhteistyötoimintaa

tekemisen
voitaisiin

nykytilasta

sekä

tulevaisuudessa

siitä,

kehittää

miten

kohti

sen

parasta

mahdollista lopputulosta. Tämän vuoksi tutkimuksen päätutkimuskysymys
rakentuu yritykselle tehdyn tutkimuksen ympärille.

Edellä kuvattujen tutkimuksen tavoitteiden pohjalta luodaan tutkimukselle
päätutkimuskysymys. Tutkimuksen päätutkimuskysymykseksi muodostuu
yrityksen

toimittajayhteistyöosaamisen

nykytilan

arviointi

ja

tämän

perusteella tehtävät kehitysehdotukset seuraavasti.

Mikä on toimittajayhteistyöosaamisen nykytila yrityksessä ja miten sitä
voidaan kehittää?
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Päätutkimuskysymystä
tutkimuksessa

tukemaan

on

myös

ja

tutkimusta

kaksi

syventämään,

alatutkimuskysymystä.

Alatutkimuskysymykset taustoittavat päätutkimuskysymystä ja nivovat
tutkimuksen aihealueet tiiviiksi kokonaisuudeksi. Kysymykset myös luovat
pohjan tutkimuksen jakamiselle selkeiksi asiakokonaisuuksiksi. Alla on
tutkimuksen tärkeimmät alatutkimuskysymykset.

Mitä ovat hyvät käytännöt toimittajayhteistyössä?

Miksi toimittajayhteistyön tekeminen on tärkeää?

1.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys
Toimittajasuhteiden johtaminen lähtee liikkeelle toimittajien luokittelusta,
joka taas tapahtuu hankintojen luokittelua silmälläpitäen (Olsen & Ellram
1997). Tutkimus käsittelee perinteisempiä teorioita hankintojen sekä tätä
kautta myös toimittajien ja toimittajasuhteiden luokittelusta. Luokittelua
pidetään tutkimuksessa myös lähtökohtana erilaisten toimittajasuhteiden
johtamisen ja kehittämisen malleissa, joilla on suuri merkitys yrityksen
toimittajasuhdeosaamisen tasoon.

Tutkimuksen

teoreettinen

viitekehys

kuvaa

sitä,

mistä

yrityksen

toimittajasuhdeosaaminen koostuu ja miten se rakentuu. Tärkeänä
pidetään yrityksen tekemää toimittajasuhdestrategiaa, jonka kautta
toimittajasuhteet luokitellaan ja päätetään toimittajan houkuttelevuuteen ja
suhteen ominaisuuksiin perustuen, mitä suhteita kannattaa kehittää.
Yhteistyöosaamisen
tunnistaminen

ja

keskeinen
tätä

osa-alue

on

hyvien

käytäntöjen

kautta

toimittajasuhteiden

ja

toimittajayhteistyöosaamisen kehittäminen halutulle tasolle. Kuvassa 1 on
esitetty tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen rakenne.
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Kuva 1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

1.4 Tutkimuksen rakenne
Tutkimustyö muodostuu viidestä luvusta, joissa käsitellään tutkimukseen
liittyvää teoreettista taustaa sekä empiiristä, case-yritykseen liittyvää
osuutta. Työn kappaleet ovat johdanto, teoria, empiirinen tutkimus,
tutkimustulokset

sekä

havainnollistavasti kuvassa 2.

johtopäätökset.

Rakenne

esitetään
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Kuva 2 Tutkimuksen rakenne
Johdannossa esitellään tutkimuksen lähtökohdat sekä keskeisimmät
taustatiedot. Kappaleessa käydään läpi myös tutkimuksen rajaukset ja
työn tavoitteet sekä työn rakenne ja teoreettinen viitekehys. Myös
tutkimuskysymykset esitetään Johdanto -kappaleessa. Teoriaosuudessa
käydään läpi tutkimuksen kannalta tärkeimmät teoreettiset lähtökohdat.
Kappaleessa

esitetään

olemassa

olevan

alan

kirjallisuuden

ja

artikkeleiden avulla toimittajayhteistyön keskeisimpiä asiakokonaisuuksia
ja jo tutkittuja hyvän toimittajayhteistyön käytäntöjä.
–kappaleessa

Empiirinen

tutkimus

kappaletta

käsittelemällä

pohjustetaan tutkimustulokset

tutkimusmetodologiaa

sekä

–

tutkimuksen

kohdetta ja aineistoa. Myös tutkimuksen otos ja vastaajajoukko esitellään
tässä kappaleessa ja analysoidaan tehdyn tutkimuksen validiteettia sekä
luotettavuutta. Neljäs luku esittää tutkimuksen tulokset viiteen ryhmään
jaettuna. Lopuksi viimeisessä Loppupäätelmät –kappaleessa määritetään
tutkimuksen merkittävimmät tulokset ja havainnot sekä luodaan näiden
pohjalta myös näkemys mahdollisesta jatkotutkimuksesta.
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1.5 Keskeiset käsitteet
Johdannossa käydään lyhyesti läpi myös tutkimuksen tärkeimmät
käsitteet,

joihin

lasketaan

kuuluvan

toimittajayhteistyö,

strateginen

partnership –suhde, toimittajaluokittelu sekä benchmarking.

1.5.1 Toimittajayhteistyö

Tässä tutkimustyössä toimittajayhteistyöllä tarkoitetaan yrityksen ja sen
toimittajien välisiä yhteistyösuhteita. Toimittajasuhteita on usein erilaisia
yrityksessä yhtä paljon kuin on toimittajiakin. Joissakin suhteissa
yhteistyötä tehdään tiiviimmin ja toiset suhteet ovat lähinnä arm´s lenght –
suhteita,

joissa

alkeellisempaa.

vaihdanta

on

Toimittajayhteistyön

pintapuolisempaa
tulisikin

ja

vaihdella

yhteistyö

merkittävästi

toimittajasta ja toimittajasuhteesta riippuen. (Saunders 1997, 255)
Kannattavinta

yrityksen

liiketoiminnalle

on

pyrkiä

saamaan

mahdollisimman hyvin toimittajan resurssit hyödynnettyä ja saada näin
paras mahdollinen hyöty irti toimittajasuhteista.
1.5.2 Strateginen partnership –suhde

Strateginen partnership -suhde on toimittajayhteistyön muoto, jossa
molemmat osapuolet ovat sitoutuneet yhteistyöhön pitkäksi ajaksi.
Tavoitteena on saavuttaa suhteen avulla maailmanluokan kyvykkyyksiä
sekä kilpailuetua muihin yrityksiin nähden. Yhteiset, selkeät tavoitteet sekä
tiivis strateginen kommunikointi ovat partnership –suhteen kulmakiviä.
(Saunders 1997, 259) Partnership -suhteessa ostaja ja toimittaja jakavat
keskenään tietoa, riskejä sekä yhteistyöstä aiheutuvat hyödyt. Nykyisessä
liiketoimintaympäristössä

strategisen

yhteistyökumppanuuden

muodostaminen on yhä suositumpaa, sillä toimittajien vähentäminen sekä

7

toimittajakannan selkeyttäminen ovat usein strategisesti kannattavampia
kuin laaja toimittajajoukko. (Ellram 1995)

1.5.3 Toimittajaluokittelu

Kaikkia toimittajasuhteita ei ole tarpeen johtaa tai kehittää samalla tavalla,
joten toimittajia on tarpeen luokitella. Toimittajien luokittelulla tarkoitetaan
toimittajien ryhmittelyä eri luokkiin esimerkiksi hankittavan hyödykkeen
ominaisuuksien, yhteistyön merkityksen, toimittajan kyvykkyyksien tai
houkuttelevuuden

mukaan.

(Olsen

ja

Ellram

1997)

Jokaiselle

toimittajaluokalle tulee myös tehdä erilainen yhteistyöstrategia, jotta
suhteita voidaan strategisesti hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla
(Ståhle & Laento 2000). Toimittajaluokittelu on ensimmäinen askel
toimittajayhteistyötä kehitettäessä.

1.5.4 Benchmarking
Benchmarking tarkoittaa johtamisprosessia, jossa verrataan yrityksen
nykyisiä

liiketoimintamalleja

toisten

yritysten

malleihin

ja

usein

nimenomaan toimialan parhaisiin mahdollisiin käytäntöihin ja alan
parhaisiin toimijoihin. Benchmarking on paljon käytetty johtamisen
menetelmä ja sen avulla on mahdollista kehittää yrityksen toimintaa
haluttuun suuntaan kyseenalaistamalla omat käytännöt ja oppimalla
muilta. (Mittelstaedt 1992) Prosessin avulla on mahdollisuus löytää
heikkoja kohtia yrityksen omasta toiminnasta ja muiden yritysten avulla
päästä kohti haluttua osaamistasoa. Benchmarking on usein molemmin
puoleinen prosessi, jossa molemmat osapuolet antavat oman panoksensa
toisen kehittämiseen.
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2 TOIMITTAJAYHTEISTYÖ
Monikaan yritys ei voisi harjoittaa liiketoimintaa ilman toimittajiaan, ja
voidaankin sanoa, että yrityksen suhteet sen toimittajiin ovat yksi
merkittävimmistä resursseista, joita yrityksellä on käytössään (Gadde &
Håkansson 2001, 136). Jatkuvasti kiihtyvillä ja muuttuvilla markkinoilla
yrityksen kyky kehittää ja onnistuneesti johtaa suhteitaan muihin yrityksiin
saavuttaa yhä suuremman merkityksen kestävän kilpailuedun lähteenä
(Batt & Purchase 2003, 171). Nykytilanteessa yritykset asettava myös yhä
enemmän

painetta

osto-organisaatioille

säästötavoitteiden

ja

laatuvaatimusten saavuttamisessa, joten toimittajayhteistyön tekeminen
kasvattaa merkitystään koko yrityksen liiketoiminnassa (Ellram 1995).
Larsonin (1993) mukaan ostajan ja toimittajan välisellä toimivalla
yhteistyöllä on tuotteiden laatua parantava sekä kokonaiskustannuksia
alentava vaikutus, joka korostaa hyvien toimittajasuhteiden merkitystä
entisestään.

Toimittajasuhteet ovat yritykselle merkityksellisiä monista syistä. Jotkut
toimittajat

ovat

tärkeitä,

koska

niiden

kanssa

yhdessä

tehtävän

liiketoiminnan volyymi on niin suuri. Yhä useammin syynä saattaa olla
kuitenkin tulevaisuuden odotukset toimittajaan liittyen. Vaikka vaihdanta ei
tällä hetkellä olisikaan rahassa mitattuna merkittävää, saattaa esimerkiksi
toimittajan

hallussa

tulevaisuuden

olevaan

potentiaalia,

teknologiaan

jolla

ostava

tai

yritys

osaamiseen
saattaa

liittyä

saavuttaa

merkittävää kilpailuetua. (Gadde & Håkansson 2001, 136) Tekemällä
yhteistyötä toimittajan kanssa, ostavan yrityksen ostohenkilökunta voi
paremmin ymmärtää ja määritellä odotuksensa suhteesta sekä myös
helpommin pitää huolta siitä, että nämä odotukset tulevat täytetyiksi
(Larson 1993).
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Tiedon nähdään olevan strateginen voimavara ja kilpailuedun lähde
erityisesti

kansainvälisissä

yrityksissä

sekä

niiden

tytäryhtiöissä.

Tehdessään yhteistyötä suhteessa muiden yrityksen kanssa, yritykset
vaihtavat tietoa keskenään ja kasvattavat näin kilpailuetuaan. (Nonaka &
Takeuchi 1995) Yhteistyö mahdollistaa tiedon ja osaamisen jakamisen
suhteessa yritysten välillä (Ståhle & Laento 2000, 26). Tärkeä syy
yhteistyön tekemiseen on siis myös yrityksen tietopääoman kasvattaminen
ja tätä kautta strategisen kilpailuedun saavuttaminen.

Ståhle

ja

Laento

(2000,

76)

linjaavat,

että

yritysten

välisessä

yhteistyösuhteessa on kolme perustyökalua. Nämä ovat tietopääoma,
luottamus sekä lisäarvon tuottaminen. Mikäli yrityksellä ei ole mitään
pääomaa eli annettavaa toiselle yritykselle, ei yhteistyön tekeminen ole
kannattavaa. Yhteistyön tärkeä peruste on luottamus, eikä ilman
luottamusta toiseen osapuoleen suhdetta voida ylläpitää. Lähtökohtaisesti
suhteen

tarkoituksena

on

tuottaa

lisäarvoa

suhteen

kummallekin

osapuolelle ja suhteeseen liittyykin niin ansainnan kuin menetyksen
mahdollisuus. Yleinen sääntö on, että kaikki kolme ulottuvuutta lisääntyvät
samassa

suhteessa.

Mikäli

suhteeseen

liittyy

paljon

ansainnan

mahdollisuuksia, myös luottamuksen ja pääoman määrä kasvaa. (Ståhle &
Laento 2000, 76-77)

Tehdessään hankintastrategiaansa, yrityksen ensimmäiseksi päätökseksi
tulee make or buy –päätös. Ensimmäinen valinta kohdistuu siihen, tuleeko
yrityksen kannalta kannattavammaksi tehdä haluttu toiminto itse vai ostaa
se ulkopuoliselta toimijalta. Steelen ja Courtin (1996, 134) mukaan yritys
voi

perustaa

tämän

päätöksen

kolmeen

näkökulmaan;

kustannusanalyysiin, resurssiperusteiseen näkökulmaan ja strategiseen
näkökulmaan. Tämä päätös toimii pohjana myös hankintojen ja toimittajien
luokittelulle.
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Kustannusajattelussa päätös tehdään taloudellisiin tekijöihin nojaten.
Perusteena

pidetään

usein

transaktiokustannuksia.

Tuleeko

edullisemmaksi tehdä toiminto itse, vai ovatko hankkimiskustannukset
alhaisemmat. (Steele & Court 1996, 135)

Päätöstä ei voida kuitenkaan tehdä ainoastaan taloudellisin perustein,
vaan siihen vaikuttavat myös muut tekijät. Yksi näkökulma päätöksen
tekemiseen on resurssiperusteinen näkökulma. Yrityksen tulee miettiä,
onko se valmis ulkoistamaan omia resurssejaan ulkopuoliselle yritykselle
ja näin menettämään osan kontrollista ja vallasta toiselle toimijalle. (Steele
& Court 1996, 136) Jotkin resurssit saattavat olla koko yrityksen toiminnan
kannalta strategisesti niin tärkeitä, ettei niitä ole kannattavaa ulkoistaa jo
tästä syystä. Mikäli kyseessä on uniikki ja hankalasti kopioitava resurssi,
saattaa olla haitallista liiketoiminnalle ulkoistaa se toiselle yritykselle
hoidettavaksi. (Steele & Court 1996, 136)

2.1 Hankintojen luokittelu
Niin kuin yritys luokittelee muutenkin tuotteensa eri kategorioihin, ovat
useat tutkijat sitä mieltä, että tuotteita on tarpeen luokitella myös niiden
hankinnan perusteella ja erilaiset tuotteet tarvitsevat täysin erilaiset
ostotavat (Koskinen et al. 1995, 235).

Koska eri luokkiin kuuluvissa

ostoissa on tarpeen käyttää erilaisia ostomenettelyjä, on myös selvää, että
erilaisia toimittajasuhteita on hallittava eri tavoilla (Gelderman & Van
Weele 2005) Olsenin ja Ellramin (1997) mukaan toimittajayhteistyön
kehittämisessä tuleekin lähteä liikkeelle hankintojen luokittelusta, joka
toimii lähtökohtana myös eri toimittajasuhteiden kehittämisessä.

Yleisin tapa hankintojen luokitteluun on erilaiset matriisit. Yleisesti matriisit
eli ostosalkkuanalyysit on kehitetty siksi, että eri tuotteille voitaisiin kehittää
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erilaiset hankinta- ja toimittajastrategiat (Gelderman & Van Weele 2003).
Parhaiten tunnettu ostosalkku-analyysi eli portfoliomalli on varmastikin
Kraljicin (1983) matriisi. Tässä mallissa tuotteet ryhmitellään kahden
muuttujan mukaan. Ensimmäinen on taloudellinen arvo, joka riippuu siitä,
millainen taloudellinen vaikutus tuotteella on yrityksen toimintaan. Toinen
mittaa tuotteen hankintaan liittyvää riskiä. Tuotteen vaikutus yrityksen
tulokseen eli taloudellinen näkökulma voidaan ottaa huomioon esimerkiksi
tuotteen ostovolyymia, osuutta kokonaisostoista, sen vaikutusta laatuun tai
liiketoiminnan
esimerkiksi

kasvuun

mittaamalla.

toimittajien

määrällä,

Hankintariskiä
kysynnän

voidaan

kilpailulla,

mitata
tuotteen

korvattavuudella sekä tuotteeseen liittyvillä hankalilla ominaisuuksilla.
(Kraljic, 1983)

Kuva 3 Kraljicin matriisi (mukailtu Kraljic 1983, Gelderman & Van Weele
2003)
Kraljicin matriisi ei ole pelkästään ostojen luokitteluväline, vaan sen avulla
luodaan perusta ostostrategian kehittämiselle. Ostosalkkumallin
perusajatuksena on muodostaa neljä ostotoiminnan perusstrategiaa, joita
voidaan muunnella erilaisiin tilanteisiin sopiviksi. (Koskinen et al. 1995,
235) Mittaamalla tuotteeseen liittyvää riskiä sekä sen vaikutusta
taloudelliseen tulokseen, se voidaan matriisin avulla sijoittaa yhteen

12

neljästä luokasta. Kraljicin (1983) mukaan luokat ovat pullonkaulatuotteet,
strategiset tuotteet, tavalliset tuotteet sekä volyymituotteet. Jokaiselle
ryhmälle pitäisi olla olemassa oma erilainen hankintastrategiansa.
(Koskinen et al. 1995, 236) Tuotteiden sijoittaminen tiettyyn luokaan luo
näin ollen perusajatuksen myös luokkaan kuuluvien tuotteiden
toimittajasuhteiden hallintaan ja kehittämiseen (Olsen & Ellram 1997).

2.1.1 Kraljicin matriisin luokat

Strategisilla tuotteilla on korkea taloudellinen tuotto ja myös niihin liittyvä
hankintariski

on

korkea

(Kraljic

1983).

Nämä

tuotteet

edustavat

huomattavaa osaa sekä yrityksen taloudellisesta tuloksesta, että sen
kohtaamasta hankintariskistä. Strategiset tuotteet ovat usein sellaisia, että
ne on mahdollista hankkia vain yhdeltä toimittajalta, joka kasvattaa
hankintariskin erittäin suureksi. Tästä syystä tiivis yhteistyö eli partnership
on usein suositeltu yhteistyönmuoto toimittajien kanssa näiden tuotteiden
hankintaan. (Caniëls & Gelderman 2005)

Pullonkaulatuotteiden taloudellinen tuotto on matala, mutta niiden
hankintaan liittyvä riski on korkea (Kraljic 1983). Taloudellisesta
näkökulmasta tuotteet eivät siis ole yrityksen kannalta merkittäviä, mutta
haasteet niiden hankinnassa tekevät niistä riskialttiita. Ostajan asema
näiden tuotteiden hankinnassa on usein heikko ja vaihtoehdot ovatkin
usein hyväksyä riippuvuus toimittajasta ja yrittää välttää haitallisia
seurauksia tai pyrkiä etsimään tuotteelle vaihtoehtoisia toimittajia. (Caniëls
& Gelderman 2005) Strategisesti pullonkaulatuotteet ovat usein matriisin
hankalin ryhmä ja lähtökohtaisesti niiden määrä tulisi pyrkiä pitämään
mahdollisimman alhaisena.
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Volyymituotteilla on suuri vaikutus yrityksen taloudelliseen tulokseen,
mutta niihin liittyvä hankintariski on pieni (Kraljic 1983). Yleensä
volyymituotteita on mahdollista hankkia usealta toimittajalta, jolloin ostajan
valta on usein huomattavan suuri. Perinteisesti näissä hankinnoissa
ostajan on mahdollista saavuttaa suuria säästöjä ankaralla kilpailutuksella,
mutta nykyään yhä useammat ovat sitä mieltä, että myös näiden
tuotteiden hankinnassa kannattaa käyttää hyödykseen tiiviin partnershipsuhteen tuomia hyötyjä. (Caniëls & Gelderman 2005)

Tavallisilla tuotteilla on sekä pieni taloudellinen vaikutus että pieni
hankintariski (Kraljic 1983). Tuotteiden hinnat ovat usein alhaisia ja niille
löytyy useita vaihtoehtoisia toimittajia. Näistä tuotteista ei usein synny
hankinnallisia ongelmia tai riskejä. Haasteeksi muodostuu usein kuitenkin
se, että näiden tuotteiden hankinta vie valtaosan hankintahenkilöstön
työajasta, vaikka niiden vaikutus liiketoimintaan on usein vähäistä.
Kannattavaa on usein hyödyntää hankintojen standardisointia sekä yhteen
niputusta, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista, on yksilöllinen hankinta
toinen vaihtoehto. (Caniëls & Gelderman 2005)

2.1.2 Hankintastrategiat
Gelderman ja Van Weele (2003) ovat tutkimuksessaan tulleet siihen
tulokseen, että jokaiselle matriisin neljän eri luokan tuotteelle voidaan
kehittää kaksi erilaista hankintastrategiaa, jotka ovat myös pohjana
toimittajayhteistyölle. Ensimmäisen hankintastrategian suuntaviivana on
tehdä toimintoja, jotka säilyttävät saman aseman, joka tuotteella jo on
matriisissa. Toisen strategian keskiössä ovat toiminnot, jotka tavoittelevat
tuotteen siirtymistä johonkin matriisin toiseen luokkaan.

Pullonkaulatuotteiden kohdalla siirtyminen kohti toista luokkaa voi
tapahtua tuotteen monimutkaisuutta vähentämällä tai etsimällä uusia
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toimittajia.

Helpottamalla

tuotteen

spesifisyyttä

ja

etsimällä

uusia

toimittajia, voidaan riippuvuutta yhdestä toimittajasta vähentää ja näin
pienentää tuotteeseen liittyvää suurta hankintariskiä. Taloudellisesta
näkökulmasta pullonkaulatuotteiden poistaminen tulisi aina olla etusijalla
yritykselle ja näihin strategioihin tulisikin panostaa, jotta pienituottoisten
tuotteiden suurilta riskeiltä vältyttäisiin. Kraljicin matriisissa tämä tarkoittaa
siirtymää pullonkaula -luokasta kohti tavallisia tuotteita. Mikäli tuotetta ei
ole

kannattavaa

luokitella

uudelleen,

on

strategian

lähtökohtana

toimittajariippuvuuden hyväksyminen ja suhteeseen panostaminen. Tämä
voi

tapahtua

esimerkiksi

pitkäaikaisia

sopimuksia

käyttämällä

ja

toimitusten toteutumisen varmistamisella sekä varmuusvarastojen avulla.
(Gelderman & Van Weele 2003)

Tavallisten tuotteiden luokassa muutosstrategia tarkoittaa tuotteiden
hankintojen yhdistämistä. Hankinnat tulisi suorittaa suurina erinä, jolloin
yritys

pääsee

hyödyntämään

volyymietuja

hankinnassa.

Lisäksi

hankintojen kontrollointi helpottuu, kun eri hankintoja niputetaan yhteen.
Toimittajan

kanssa

tämä

toteutetaan

usein

puitesopimuksella

ja

sähköisellä hankinnalla. Strategisesti suunnan pitäisi olla volyymi –luokkaa
kohden, jolloin saavutettaisiin alhaisemmat hankintakustannukset suurilla
tilausmäärillä. Mikäli hankintojen yhdistäminen ei ole kannattavaa, tulee
hankinnoista tehdä mahdollisimman yksilöllisiä ja käyttää esimerkiksi
ostokorttia, jolla voidaan vähentää hankinnan epäsuoria kustannuksia.
(Gelderman & Van Weele 2003)

Volyymituotteiden kohdalla strategian muuttaminen tarkoittaa usein
partnership –suhteen kehittämistä toimittajan kanssa. Geldermanin ja Van
Weelin (2003) mukaan tiivis yhteistyösuhde ei kuitenkaan ole kannattavaa,
mikäli toimittajalla ei ole suhteeseen mitään annettavaa, eli tässäkin
tilanteessa toimittajalla tulee olla hallussaan resursseja, joita yritys pääsee
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partnershipin kautta hyödyntämään. Koska volyymituotteiden osuus
yrityksen taloudellisesta tuloksesta on suuri, on usein tarpeen kehittää
toimittajasuhteita ja näin koko volyymi –luokassa olevia tuotteita
strategisempaan suuntaan matriisissa. Mikäli taas tämä ei ole mahdollista
ja yritys päättää pitää volyymituotteet omassa luokassaan, kannattaa
yrityksen

yrittää

käyttää

toimittajasuhteita

ostovoimaa

hieman

hyödykseen

aggressiivisestikin

ja

johtaa

kilpailuttaen.

Volyymituotteissa ostavalla yrityksellä on usein valta-asema ja tätä
kannattaa hyödyntää, mikäli tuotteiden luokka matriisissa halutaan
säilyttää. (Gelderman & Van Weele 2003)

Strategiset tuotteet ovat usein siinä asemassa, missä niiden halutaankin
olevan, joten haluttu luokka on usein tarpeen ylläpitää matriisissa.
Strategiana

onkin

useimmiten

partnership

–suhteen

ylläpito

ja

kehittäminen. Parhaimmillaan tiiviit yhteistyösuhteet ovat todellinen etu
suhteessa kilpailijoihin, joten niitä tulee vaalia. Toisaalta vaihtoehtona voi
olla myös tilanne, jossa yhteistyö on pakotettua esimerkiksi kartellin tai
monopolin takia. Näissä tilanteissa, mikäli muutosstrategiaa ei haluta
käyttää, on ratkaisuna hyväksyä tämä yhteistyö ja pyrkiä hyödyntämään
sitä mahdollisimman tehokkaasti. Mikäli strategista tuotetta halutaan
lähteä siirtämään toiseen asemaan ja strategiaa muuttaa, on etsittävä uusi
partnership -kumppani eli hankittava toinen toimittaja. Tuotteen tärkeyden
vuoksi

lähtökohtana

on

kuitenkin

aina

tiiviin

yhteistyösuhteen

kehittäminen. (Gelderman & Van Weele 2003)

2.1.3 Bensaoun portfoliomalli

Krajlicin matriisin lisäksi Bensaoun portfoliomalli on yksi käytetyimmistä
toimittajasuhteisiin liittyvistä malleista. Tämän portfoliomallin tarkoituksena
on auttaa yrityksiä valitsemaan itselleen sopivimmat yhteistyönmuodot ja
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johtamaan erilaisia suhteita oikeilla tavoilla. Mallissa suhdetyyppejä on
neljä ja ne asettuvat malliin kahden tekijän mukaan. Nämä tekijät ovat
ostajan suhdekohtaiset investoinnit sekä toimittajan suhdekohtaiset
investoinnit. Suhdetyypit ovat nimeltään kahlittu ostaja, strateginen
partnership, markkinavaihdanta ja kahlittu toimittaja. Tuotteet asettuvat
matriisin niiden ominaisuuksien, markkinoiden sekä toimittajien laadun
perusteella. (Bensaou 1999)

Kuva 4 Bensaoun portfoliomalli (mukailtu Bensaou 1999)
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Bensaoun mukaan jokaiselle suhdetyypille on olemassa sopiva johtamisen
tapa. Kahlittu ostaja –tyypissä on tärkeää, että tiedonvaihto on
kokonaisvaltaista ja säännöllistä. Ostavan yrityksen ostajat ja insinöörit
käyttävät usein paljon ajastaan toimittajan kanssa yhteistyön tekemiseen.
Tyypillistä suhteelle on, että ilmapiiri on kireä ja ostaja on riippuvaisempi
suhteesta kuin toimittaja. (Bensaou 1999)

Strategisessa partnership –suhteessa tiedonvaihto on säännöllistä ja
molemmin puoleista sekä vierailut kummassakin yrityksessä ovat
arkipäiväisiä. Molemmat osapuolet käyttävät suhteeseen ja yhteistyöhön
paljon aikaa ja yhteydenpito ei aina ole suunniteltua ja rutinoitunutta.
Toimittaja on mukana suunnittelussa varhaisesta vaiheesta alkaen ja
yhteiset toiminnot ovat sekä ostajalle että toimittajalle tärkeitä. Luottamus
ja sitoutuneisuus ovat tyypin avaintekijöitä. (Bensaou 1999)
Markkinavaihdanta –suhdetyypin osapuolten välinen tiedonvaihto on
vähäistä ja keskittyy yleensä sopimuksentekohetkeen. Toimittajayrityksen
henkilöstöön ollaan yhteydessä erittäin rajoitetusti ja molemmilla on omat
rutinoituneet työtehtävänsä ja vastuunsa. Suhteen luonne on kaikin puolin
neutraali ja yhteistyötä tehdään vähän. (Bensaou 1999)
Kahlittu toimittaja –tilanteessa tietoa vaihdetaan osapuolten välillä vain
vähän ja yritysvierailut tapahtuvat lähinnä toimittajan puolesta. Ostavan
yrityksen henkilökunta ei juuri käytä aikaa toimittajayritykseen tai
yhteistyöhön sen kanssa. Toimittajan taakka suhteesta on huomattavasti
ostajaa suurempi ja yhteistyö osapuolten välillä on vähäistä. (Bensaou
1999)

Bensaoun kehittämässä portfoliossa sekä sen tutkimustuloksissa ei ole
löytynyt yhtä parasta tilannetta tai suhdetyyppiä. Sekä matalan että
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korkean investoinnin ja sitoutuneisuuden suhteet saattavat toimia yhtä
hyvin aina tilanteesta riippuen. Yrityksellä onkin usein kaikkia eri
suhdetyyppejä
toimittajakannassaan, jolloin suhteiden luokittelu ja johtamistarpeiden
määrittely on tarpeen. Ostavan yrityksen on arvioitava suhteen tärkeyttä ja
osallistumisen astetta erikseen jokaisen yhteistyösuhteen kohdalla ja
tehtävä tarvittavat strategiset valinnat näiden perusteella. (Gadde &
Snehota 2000)

2.2 Toimittajien luokittelu
Kuten hankintoja, myös toimittajia on tarpeen luokitella niiden ja ostavan
yrityksen suhteen laadun perusteella. Luokittelu tapahtuu Kraljicin
matriisissa

tehtyä

tuoteluokittelua

toimittajien

kanssa

tehdään

lähtökohtana

yhteistyötä

vain

pitäen.
kerran

Joidenkin
tai

erittäin

pintapuolisesti, kun taas joidenkin kanssa yhteistyö on pitkäkestoista ja
strategisesti

kehitettävää.

Luokittelu

on

tärkeää,

sillä

kaikkia

toimittajasuhteita ei ole tarpeen kehittää tai johtaa samalla tavalla, vaan
jokainen luokka vaatii omanlaisensa strategian. (Olsen & Ellram 1997)
Jotta yritys voi menestyksekkäästi hallita ja kehittää yhteistyösuhteitaan,
on sen ymmärrettävä erilaisten kumppanuuksien erilainen luonne. Yhdellä
toimintatavalla ei selviä erilaisten suhteiden verkostossa, vaan on opittava
hyödyntämään erilaisia yhteistyösuhteita tarkoituksenmukaisilla tavoilla.
(Ståhle & Laento 2000, 77) Bensaoun (1999) mukaan tehokas hankintojen
johtaminen vaatii tuotteeseen ja markkinoihin sopivan toimittajasuhteen
valintaa

ja

muokkausta.

suhteelle

tarkoituksenmukaisten

Toimittajien

luokittelu

suunniteltaessa toimittajayhteistyöstrategiaa.

on

johtamismenetelmien
ensimmäinen

vaihe
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Kamenskyn (2008, 154-155) mukaan toimittaja-analyysit ovat pohjana
toimittajasuhteiden luomisessa sekä toimittajien luokittelussa. Analyysit
voidaan jakaa neljään pääryhmään: toimittajatuntemusanalyysit, analyysit
toimittajien

neuvotteluvoimasta,

vuorovaikutusanalyysit

toimittajakannattavuusanalyysit.

ja

Toimittajatuntemusanalyysissa

selvitetään toimittajan osuutta yrityksen toimintaan sekä mahdollisia
tulevaisuuden odotuksia ja potentiaalia toimittajaan liittyen. Toimittajien
neuvotteluvoima-analyysissa analysoidaan toimittajaan liittyvää riskiä ja
sen suhdetta muihin alan toimijoihin. Kannattavuusanalyysit tehdään
toimittajan taloudellisen tilanteen selvittämiseksi. Vuorovaikutusanalyysi
perustuu

toimittajan

arvoverkon

sekä

resurssien

ja

osaamisen

selvittämiseen yhteisen hyödyn näkökulmasta. (Kamensky 2008, 154-155)
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Kuva 5 Toimittajan houkuttelevuuden arviointi (mukailtu Olsen & Ellram
1997)
Kuvan 5 tekijöillä yritys voi mitata kunkin toimittajansa houkuttelevuutta ja
tehdä sen perusteella päätöksensä siitä, mihin suhteisiin se haluaa
panostaa ja kehittää entisestään. Olsenin ja Ellramin (1997) mukaan kaikki
tekijät eivät ole tärkeitä kaikille yrityksille, vaan listalta yritys voi valita
itselleen tärkeät tekijät, jotka vaikuttavat tietyn toimittajan valintaan tai
suhteen tärkeyden arviointiin.

Kraljicin matriisin avulla luokittelun lisäksi tärkeää on arvioida myös
toimittajia ja toimittajasuhteita esimerkiksi tällaisen listauksen avulla.
Kraljicin matriisi keskittyy pääasiassa jaottelemaan tuotteita matriisin eri
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luokkiin.

Tämä

toimittajasuhteissa,

jako

toimii

tietysti

mutta

tarkempi

pohjarakenteena

arviointi

sekä

tarkastelu

myös
ovat

paikallaan. Toimittajan houkuttelevuuden arviointi toimii lähtökohtana
toimittajasuhteiden kehittämisen strategialle. Arvioinnilla on tarkoitus
verrata toimittajayritystä muihin alan toimijoihin ja päättää, onko juuri tämä
toimittaja meille korvaamaton vai pystyisikö saman asian hoitamaan yhtä
tehokkaasti kenties jokin uusi toimittaja. (Olsen & Ellram 1997)

Toimittajan

houkuttelevuuden

arviointi

on

ensimmäinen

vaihe

toimittajayhteistyötä aloitettaessa. Mikäli toimittaja vaikuttaa kiinnostavalta
ja toimittajalla on paljon yritykselle tärkeitä resursseja, on todennäköistä,
että hänen kanssaan halutaan aloittaa tiiviimpi yhteistyösuhde. Mikäli
toimittajalla ei ole hallussaan kiinnostavia resursseja, ei yhteistyötäkään
ole usein tarpeen kehittää kovin strategisesti. (Dwyer et al. 1987)

Taloudelliset tekijät
1. Ostojen volyymi tai rahallinen arvo
2. Ostajan tärkeys toimittajalle
3. Lopettamiskustannukset
Vaihdantasuhteen ominaisuudet
1. Vaihdannan tyyppi
2. Henkilökohtaisten kontaktien määrä ja laatu
3. Muiden kumppanien määrä
4. Vaihdantasuhteen kesto
Yhteistyö ostajan ja toimittajan välillä
1. Kehitysyhteistyö
2. Tekninen yhteistyö
3. Johtamisen integraatio
Ostajan ja toimittajan välinen välimatka
1. Sosiaalinen välimatka
2. Kulttuurinen välimatka
3. Teknologinen välimatka
4. Aikaero
4. Maantieteellinen välimatka

Kuva 6 Suhteen vahvuutta kuvaavat tekijät (mukailtu Olsen & Ellram 1997)
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Olsen ja Ellram (1997) linjaavat, että suhteen vahvuutta kuvaavat tekijät
mittaavat ostajan ja toimittajan välillä olevia siteitä ja sitä, miten tiukasti ne
ovat yhteydessä keskenään. Suhteen vahvuuden mittaaminen on tärkeää,
jotta kaikki resurssit saadaan allokoitua mahdollisimman tehokkaasti ja
yritys osaa panostaa oikeisiin suhteisiin. On esimerkiksi tyypillistä, että
panostetaan enemmän suhteisiin, joissa rahassa mitattu vaihdanta on
suurta ja ostojen rahallinen arvo yritykselle on merkittävä (Gadde &
Snehota 2000).

Kaikissa suhteissa intensiivinen yhteistyö ja suhteeseen panostaminen ei
ole kannattavin vaihtoehto. Ensinnäkin yrityksen on oltava varma, että
myös toinen osapuoli haluaa panostaa suhteeseen samalla lailla, jotta
kumpikin pääsee hyötymään yhteistyön tuloksista. Mahdollista on myös,
että

suhteen

kehittämiseen

kuluvat

investointikustannukset

jäävät

suhteesta saatavia hyötyjä pienemmiksi. Samoin kuin investoinneissa
yleensäkin,

myös

yhteistyösuhteisiin

liittyy

aina

muita

resurssienkäyttövaihtoehtoja. Mikäli yritys päättää panostaa yhteistyöhön
tietyn toimittajan kanssa, on se pois jonkun toisen toimittajan kanssa
tehtävästä yhteistyöstä. (Gadde & Snehota 2000)

2.3 Toimittajayhteistyön maturiteetti
Maturiteetti eli kypsyysaste tarkoittaa kasvun tai kehityksen astetta. Kun
jokin asia on maturiteetiltaan kypsä, se on optimaalisessa tilassaan,
kunnes ympäristö ja muut tekijät muuttuvat ja asettavat uudet vaatimukset
kehitykselle. On tärkeää ymmärtää yrityksen ostotoiminnan kyvykkyydet
sekä se, miten niitä on mahdollista parantaa. Kyvykkyyden taso vaihtelee
paljon eri yritysten välillä ja kaikkien tulisikin löytää oma optimaalinen
toimintatapansa halutun tason saavuttamiseen. (Heikkilä et al. 2014)
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Hankintatoimen maturiteettimalleja on kehitetty vuosien ajan useiden eri
tutkijoiden toimesta ja aiheesta tehdään jatkuvasti uusia tutkimuksia, joilla
pyritään luomaan kattavampia maturiteettimalleja yritysten hankinnan
tueksi. Heikkilä et al. (2014) esittelevät keskeisimmät tehdyt tutkimukset
sekä niiden tulokset artikkelissaan. Kuvassa 7 on esitetty esimerkkejä
tehdyistä

hankintatoimen

maturiteettimallitutkimuksista.

tutkimuksissa on mitattu hankintatoimen suorituskykyä ja

Monissa
erilaisia

dimensioita, joita kehittämällä ajatellaan nostettavan hankintatoimen
maturiteettia yrityksessä.
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Kuva 7 Hankinnan suorituskyvyn maturiteettia käsittelevät artikkelit
(mukailtu Heikkilä et al. 2014)

2.4 Hyvät käytännöt toimittajayhteistyössä
Ostaminen ja hankintojen johtaminen ovat jatkuvasti kasvattaneet
suosiotaan tutkijoiden sekä muun muassa konsulttien silmissä. Yrityksen
hankintatoimi otetaan yhä useammin tiiviiksi osaksi kokonaisstrategiaa ja
hankintojen kehittämismahdollisuuksien potentiaali ymmärretään yhä
laajemmin. (Van Weele & Rozemeijer 1998)
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Benchmarking tarkoittaa prosessia, jolla verrataan yrityksen nykyisiä
liiketoimintamalleja toisten yritysten toimintaan ja usein nimenomaan
toimialan parhaisiin käytäntöihin. Benchmarking on paljon käytetty
johtamisen menetelmä ja sen avulla on mahdollista kehittää yrityksen
toimintaa haluttuun suuntaan kyseenalaistamalla omat käytännöt ja
oppimalla muilta. (Mittelstaedt 1992) Benchmarkkauksen avulla on myös
mahdollista löytää alan parhaat käytännöt eli Best-In-Class (B-I-C) -tekijät
ja pyrkiä ohjaamaan yrityksen toimintoja kohti parasta mahdollista tasoa
(Camp 1998).

Tarve parhaiden käytäntöjen etsintään lähtee usein yrityksen halusta
parantaa tulostaan ja kehittyä. Tähän liittyy myös uskomus, että yrityksellä
on

tarvetta

muuttaa

toimintatapojaan

paremmiksi.

(Camp

1998)

Benchmarking -prosessi etenee usein vaiheittain melko järjestäytyneesti.
Ensin suunnitellaan, mitä yrityksen toimintoa halutaan lähteä kehittämään
benchmarkkauksen avulla. Tämän jälkeen on tarpeen päättää miten
kerätään tietoa oman yrityksen toiminnan tasosta ja muiden yritysten
käytännöistä. Tärkeä vaihe on niin kutsuttujen Best-In-Class -tekijöiden, eli
parhaiden haluttujen tekijöiden, määrittäminen ja kerääminen. Tämän
jälkeen prosessi voidaankin ottaa käytäntöön ja tehdä tarvittavat vertailut
sekä suunnitelmat oman yrityksen B-I-C –tasolle pääsemiseksi. Prosessin
päätteeksi on tarpeen tarkastaa, onko tavoitteet saavutettu ja osaaminen
saatu nostettua halutulle tasolle. (Mittelstaedt 1992)

Myös hankintatoimen parhaiden käytäntöjen löytämisessä sekä heikkojen,
kehitettävien kohtien paikantamisessa, benchmarking on erittäin tehokas
ja varteenotettava keino (Brandmeier & Rupp 2010). Koska hankintojen
rooli organisaatiossa on muuttunut jatkuvasti transaktioperusteisesta kohti
suhdeperusteista ajattelumallia, näkyy tämä myös alan tutkimuksissa.
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Näkökulman siirtyessä yksittäisistä hankinnoista ja niiden johtamisesta
kohti toimittajasuhdeprosesseja ja niiden hallintaa, on keskeistä, että
onnistumista

voidaan

mitata

ja

parhaita

käytäntöjä

toimittajasuhdeyhteistyöhön tutkia ja kehittää. (Sheth & Sharma 1997)

Kuten kaikessa liiketoiminnassa, myös ostotoiminnassa suorituskyvyn
mittaaminen on erittäin tärkeä asia. Parhaimmillaan hyvän mittariston
kehittämisestä

voi

olla

merkittävää

hyötyä

päätöksenteossa

sekä

kommunikoinnissa ja toiminnan näkyvyydessä. (Cousins et al. 2008, 147)
Hyvää toimittajayhteistyötä tulisi voida operoida, kehittää sekä arvioida
yrityksissä,

jotta

hyödyt

olisivat

mahdollisimman

suuret

(Das

&

Narasimhan 2000).

Toimittajayhteistyön kehittäminen on yrityksen koko ansaintalogiikan
muuttamista hyvin ostamisesta kohti toimittajasuhteiden maksimaalista
hyödyntämistä. Tästä johtuen koko yrityksen johtamismallin on muututtava
yrityksen suhteissa tapahtuvaksi johtamiseksi, joka ennen kaikkea
tarkoittaa kaikkien yrityksen toimintaan liittyvien vuorovaikutussuhteiden
välillä toimimista. (Gadde & Snehota 2000) Hyviä toimittajayhteistyöhön
liittyviä käytäntöjä on paljon, mutta muutamat niistä esiintyvät lähes
kaikissa aihetta koskevissa artikkeleissa.

2.4.1 Luottamus

Useat tutkijat ovat tunnustaneet luottamuksen olevan tärkeä mittari
onnistuneelle toimittajayhteistyölle. Dasin ja Narasimhanin (2000) mukaan
keskinäisen luottamuksen aste kertoo yhteistyön onnistumisesta ja sitä
voidaan edesauttaa esimerkiksi jakamalla tuotetietoa ja tietämystä
toimittajan kanssa. Luottamus liittyy vahvasti yhteistyöstä saatujen
hyötyjen kokemiseen. Luottamus vaikuttaa myös suhteen osapuolten
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odotusten ja tavoitteiden täyttämiseen, jolloin sillä voidaan sanoa olevan
merkittävä rooli yhteistyön onnistumisen kannalta. (Mohr & Spekman
1994)

Yhteistyösuhteessa luottamukseen kuuluu avoimuus, rehellisyys sekä
lahjomattomuus (Steele & Court 1996, 154). Tiiviiseen yhteistyöhön
kuuluu paljon avointa vuorovaikutusta, joka on mahdotonta ilman
luottamusta.

Mikäli

suhteeseen

kuuluu

tuotekehitystä,

vahvistuu

luottamuksen merkitys entisestään. Luottamus rakentuu asioiden ja
kokemusten pohjalta ja sen rakentuminen ei aina ole itsestään selvää eikä
yksinkertaista. Ensinnäkin suhteen osapuolten on voitava luottaa toistensa
kompetenssiin ja osaamiseen. Lisäksi yrityksen arvoperustan on oltava
luottamusta herättävä ja samanlainen osapuolten välillä. Tärkeää on
myös, että osapuolet vakuuttuvat siitä, että molempien aikomukset toista
kohtaan ovat hyvät, eikä luottamusta horjuta ajatus kummankaan
vapaamatkustamisesta. (Ståhle & Laento 2000, 52-55)

Luottamus on yksi onnistuneen yhteistyösuhteen peruspilareista. Yrityksen
tulisi kyetä luottamaan toisen yrityksen työntekijöihin sekä ratkaisuihin kuin
omiinsa. Luottamus nousee erityisesti yrityksen toimintatavoista ja sen
suorituskyvystä. Kaiken toiminnan tulisi pyrkiä kohti parasta mahdollista
lopputulosta kummankin suhteen osapuolen kannalta. (Rackham et al.
1996, 74-76) Jotta yritys herättää luottamusta muiden yrityksen silmissä,
tulee sen vetovoiman, strategian ja organisaation olla selkeä ja linjassa
toiminnan kanssa. Vetovoimaa voidaan rakentaa hyvän maineen avulla.
Strategiasta on mahdollista tehdä luotettavampaa ottamalla yhteistyö ja
sen tekemisen tärkeys osaksi koko yrityksen strategiaa. Myös selkeä
organisaatiorakenne sekä vastuunjako ja vahva eettinen koodi kasvattavat
luottamusta yritykseen. (Ståhle & Laento 2000, 75)
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2.4.2 Tiedon jakaminen toimittajan kanssa

Hyvästä ja tiiviistä yhteistyösuhteesta kertoo ostajan ja toimittajan tiedon
jakaminen. Tietoa tulisi jakaa tuotteista sekä tuotannosta molemmin
puoleisesti

sekä

ostajan

että

toimittajan

puolesta.

Lisäksi

tiedonjakamiseen kuuluu yhteinen ongelmanratkaisu, jossa molemmat
tuovat oman panoksensa suhteessa esiintyvien epäkohtien oikaisuun.
(Das & Narasimhan 2000) Koska yrityksen kannattaa keskittyä omiin
ydintoimintoihinsa ja ulkoistaa vähemmän tärkeät toiminnot toimittajille, on
tärkeää

käyttää

hyödyksi

kaikki

toimittajan

kyvykkyydet

myös

innovoinnissa ja tuotekehityksessä (Heikkilä et al. 2014) Myös Mohr ja
Spekman

(1994)

havaitsevat

tutkimuksessaan,

että

yhteisellä

suunnittelulla ja ongelmanratkaisulla saavutetaan paremmin kummankin
osapuolen suhteesta haluamat hyödyt ja tavoitteet.

Yhteistyösuhteen tehokas johtaminen vaatii kustannussäästöjen jakamista
toimittajan kanssa. Myös osaamisen sekä riskin jakaminen ovat tärkeitä
suhteen

onnistumisen

kannalta.

Yhteissuunnittelun

ja

-innovoinnin

nähdään olevan yksi keskeisimmistä mittareista suhteen syvyyttä ja
sitoutuneisuutta mitattaessa. (Narasimhan et al. 2001) Yhteistyötä tiiviisti
tekeville yrityksille tyypillistä on myös, että suunnittelu ja kommunikointi
tapahtuvat säännöllisin väliajoin kasvotusten eikä pelkästään esimerkiksi
sähköpostin välityksellä (Carr & Pearson 1999). Tarkka ja hyvin määritelty
strategia sekä muodolliselle että epämuodolliselle tiedon jakamiselle on
tärkeää,

jotta

mahdollisilta

yhteistyöstä

aiheutuvilta

ongelmilta

ja

ristiriidoilta olisi mahdollisimman helppo suojautua ja selviytyä niistä
(House & Stank 2001).

Läheinen

kommunikointi

ja

viestintä

avaintoimittajien

kanssa

on

strategisen yhteistyön kehittämisen kulmakivi. Sosiaaliset mekanismit ovat
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tärkeitä hyvän yhteistyösuhteen saavuttamisessa. Mekanismit ovat
erityisen

tärkeitä

epävirallisten

normien

ja

informaatiovirtojen

kehittymisessä. (Lawson et al. 2009) Ostajan tulee voida luottaa
toimittajalta

saatavaan

tietoon.

Rehellinen

ja

oikea-aikainen

kommunikaatio vaikuttaa vahvasti sekä luottamuksen syntymiseen että
suhteessa koettavaan tyytyväisyyteen. (Selnes 1998) Myös Mohr ja
Spekman (1994) ovat havainneet tutkimuksessaan, että onnistuneissa
yhteistyösuhteissa jaetaan enemmän tietoa osapuolten välillä kuin
epäonnistuneemmissa

suhteissa.

Lisäksi

kommunikointi

on

lähtökohtaisesti laadullisesti parempaa hyvissä yhteistyösuhteissa.

Toimittajilla

on

usein

hallussaan

tietoa

tuotteen

teknologiaan

ja

prosesseihin liittyen. Näillä tiedoilla ja niitä jakamalla toimittajalla saattaa
olla

mahdollisuus

auttaa

ostavaa

yritystä

saavuttamaan

mittavia

kustannussäästöjä. Mikäli toimittajan ja ostajan suhteessa on avointa
vuorovaikutusta ja tiedonvaihtoa, tämä voi auttaa kumpaakin osapuolta
saavuttamaan optimaalisimman tilanteen. (Carr & Pearson 1999) Jos
toimittaja esimerkiksi tietää, että pieniä muutoksia tekemällä prosessista
olisi mahdollisuus saada tehokkaampi, mutta ei kerro tätä ostavalle
yritykselle, kummankin osapuolen liiketoiminta kärsii ja yhteistyö on
kannattamatonta. Avoimeen tiedon jakamiseen kuuluu myös, että
olennaisia epäedullisia asioita ei peitellä, vaan kaikki tiedot jaetaan
osapuolten kesken ja ongelmiin pyritään löytämään ratkaisut yhdessä
(Selnes 1998). Lähtökohtana on, että kumpikin osapuoli kykenee
miettimään tilanteita myös toisen näkökulmasta, eikä tavoittele vain omaa
etuaan (Ahtonen & Virolainen 2009).
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2.4.3 Sitoutuneisuus

Usein

yrityksen

strategiseen

toimittajasuuntautumiseen

kuuluu

avaintoimittajiin sitoutuminen ja lojaalius. Toiminnan tulee olla sellaista,
että molemmat osapuolet kokevat toistensa laskevan paljon suhteen
varaan ja panostavansa siihen myös tulevaisuudessa. (Carr & Pearson
1999) Suhteen syvyydestä kertoo usein myös se, että ostaja vähentää
muiden toimittajien käyttöä ja ostaa mieluiten nimenomaan kyseiseltä
toimittajalta (Ellram 1995).

Mikäli valta on jakaantunut erittäin epätasaisesti yritysten välille, saattaa
sitoutuminen sekä luottamus suhteeseen kärsiä. Jos toisella yrityksellä on
suhteessa paljon enemmän valtaa kuin toisella, saattaa tiiviin ja
sitoutuneen suhteen luominen olla haastavaa. Valtasuhteisiin vaikuttavat
myös yritysten muut suhteet sekä niiden asema yritysten verkostossa.
Mikäli toinen toimija on toista paljon suurempi ja pitää hallussaan
enemmän päätöksentekovaltaa, ei luottamusta tai sitoutumista välttämättä
voi suhteeseen syntyä. (Kähkönen 2014)

Tärkeä osa suhteeseen sitoutuneisuutta on Dasin ja Narasimhanin (2000)
mukaan myös ylimmän johdon sitoutuneisuus yhteistyön onnistumiseen.
Mikäli yrityksen ylin johto on mukana kehittämässä toimintaa ja on
sitoutunut kehittämään yhteistyötä haluttuun suuntaan, on suhteella usein
suuremmat mahdollisuudet onnistua. Toimittajasuhteisiin panostaminen
toteutuu tehokkaammin, mikäli ylin johto on linjannut sen osaksi koko
yrityksen strategiaa. Yhteistyön kehittämisen tulisi sitoa koko organisaatio
valittuun linjaan ja toimimaan sen mukaisesti. (Rozemeijer et al. 2003)

Sitoutuneisuus tarkoittaa myös lähtökohtaisesti sitä, että kumpikin
osapuoli on valmis vakiinnuttamaan itsensä yhteistyöhön pitkäksi ajaksi ja
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odottaa hyötyvänsä siitä myös tulevaisuudessa. Tarkoituksena on luoda
pitkäkestoinen
tietävänsä

yhteistyösuhde,

luottaa

siihen.

jolloin

molemmat

Sopimukset

ja

osapuolet

suunnitelmat

voivat
tehdään

onnistuneissa yhteistyösuhteissa pitkäksi ajaksi eteenpäin ja tämä myös
edesauttaa hyvän suhteen jatkumista. (Paulraj & Chen 2007) Tiiviissä
suhteessa ei ole usein tarpeen tarkastella liikaa maksettua hintaa, vaan
lähtökohdan tulisi olla kokonaiskustannuksissa ja –hyödyissä, suhdetta
tulisi ajatella pitkäaikaisena investointina, jolloin maksettu hinta ei ole
tärkein tarkasteltava mittari. (Ellram 1995)

2.4.4 Toimittajan kehittäminen

Cousins et al. (2008, 81) ovat sitä mieltä, että eräs tärkeä aspekti
toimittajayhteistyön parantamisessa on toimittajan kehittäminen. Ostavan
yrityksen on pyrittävä toiminnallaan kehittämään toimittajaa sen tarpeisiin
sopivaksi, jotta yhteistyöstä saataisiin mahdollisimman suuri hyöty.
Painostus kehittämiseen lähtee usein kilpailutuksesta. Mikäli ostava yritys
voi

todistaa

vaatimuksista

toisen

toimittajan

paremmin,

suoriutuvan

aiheuttaa

tämä

yritykselle
painostusta

tärkeistä
nykyiselle

toimittajalle kehittää toimintaansa.

Mahdollisia
toimittajan

käytäntöjä

toimittajan

suorituskyvyn

arviointi,

kehittämisessä
odotusten

ovat

esimerkiksi

nostaminen,

hyvien

toimittajien palkitseminen, yhteistyön jatkuvuuden lupaaminen toimittajan
kehittyessä, toimittajan kouluttaminen sekä yhteisten tiimien ja tätä kautta
ongelmanratkaisun kehittäminen (Cousins et al 2008, 83). Tiiviimmissä
yhteistyösuhteissa toimittajayrityksen strategian tulisi olla samassa linjassa
oman yrityksen strategian kanssa ja toiminnan tulisi tähdätä yhteisiin
tavoitteisiin.
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2.5 Toimittajasuhteiden kehittäminen
Toimittajasuhdetta tulee kehittää jatkuvasti, jotta yritys pääsee yhteistyön
tekemisessä halutulle tasolle. Dwyer et al. (1987) jakavat yhteistyösuhteen
4 vaiheeseen. Suhteen alusta pyritään vaiheeseen, jossa riippuvuus ja
sitoutuneisuus yhteistyöhön kasvavat tasolle, jossa molemmat suhteen
osapuolet haluavat investoida resurssejaan suhteeseen. Tavoitetilana on
sitoutuneisuutta aiheuttava yhteistyösuhde, jossa sopimusjärjestelyt ja
jaetut arvosysteemit lisäävät sitoutuneisuutta ja riippuvuutta toisesta.
Suhteen

vaiheet

on

havainnollistettu

kuvassa

8.

Siihen,

mitä

toimittajasuhteita yritys haluaa ylipäänsä lähteä kehittämään, vaikuttaa
tietysti toimittaja itse sekä suhteen ominaisuudet. Kaikkia suhteita ei tule
kehittää samaan suuntaan tai samalla intensiteetillä.

Tärkeää on aluksi, että suhteen toinen osapuoli on kiinnostava ja herättää
halukkuutta

yhteistyöhön.

Mikäli

tämä

vetovoimaisuus

täyttyy,

huomattavaa on seuraavaksi avoin kommunikaatio sekä tuloksellisten
neuvottelujen käyminen. Tässä vaiheessa osapuolille tulee myös kehittyä
tiettyjä odotuksia suhteeseen nähden. Yleensä tähän liittyy myös yhteisten
normien sekä toimintatapojen syntymistä. Lopputavoitteena on suhde,
jossa ongelmat ratkotaan yhdessä ja osapuolet myös mukautuvat
toistensa tarpeisiin. (Dwyer et al. 1987) Tämä mahdollistaa avoimen
yhteistyön tekemisen ja suhteesta saatavien hyötyjen maksimoimisen.
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Kuva 8 Yhteistyösuhteen kehittämisprosessi (mukailtu Dwyer et al. 1987)
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3 TOIMITTAJAYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN
YRITYKSESSÄ
Tämän

tutkimustyön

empiirinen

tutkimusosio

perustuu

laadulliseen

tutkimustapaan. Työ on tehty toimeksiantona yritykselle ja näin ollen
työssä keskitytään vain yhden yrityksen toimittajayhteistyöosaamisen
kuvaamiseen

ja

kehittämiseen,

tapaustutkimus.

Laadullinen

kokonaisvaltaisen

tiedon

jolloin

lähestymistavaksi

tutkimus

hankkimiseksi,

tehdään

jossa

valittiin

tyypillisesti

tapausta

käsitellään

ainutlaatuisena ja aineistoa myös tulkitaan tutkimuksen edetessä sen
mukaisesti (Hirsjärvi et al. 2009, 164). Tutkimusstrategiaksi valikoitunut
tapaustutkimus antaa yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa yksittäisestä
tapauksesta ja mahdollistaa näin syvällisen perehtymisen valittuun
tutkimusaiheeseen.

Tapaustutkimus

mahdollistaa

myös

aineiston

keräämisen useita eri metodeja käyttämällä. (Hirsjärvi et al. 2009, 134135)

Tässä kappaleessa esitetään empiirisen tutkimuksen lähtökohdat sekä
taustatiedot.

Myös

tutkimustuloksille.

tutkimuksen
Taustatietona

rakenne

esitetään

esitetään

pohjustuksena

tutkimuksen

kohde,

tutkimusmetodologia sekä kuvaillaan kerättyä tutkimusaineistoa, sen
keräämistä ja siihen liittyvää validiteettia ja luotettavuutta.

3.1

Tutkimuksen kohde

Tutkimustyö

on

laadittu

toimeksiantona

suomalaiselle

liike-elämän

yritykselle. Yrityksen liikevaihto vuonna 2013 oli hieman yli 2 miljardia
euroa ja työntekijöitä oli noin 4600. Työ on toteutettu yhdessä yrityksen
osto-osaston

kanssa

kehittämistä.

Osa

työn

empiirisen

koskiessa

hankintaosaamista

tutkimuksen

aineistosta

on

ja

sen

kerätty
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yhteistyössä

suomalaisen

logistiikan

ja

hankinnan

asiantuntijoiden

verkostoyhdistyksen kanssa. Koska työ sisältää yrityksen liiketoiminnan
kannalta kriittistä tietoa, on työlle laadittu salassapitosopimus, eikä työssä
esitetä yritysten, yhdistysten tai henkilöiden oikeita nimiä.

3.1.1 Yrityksen hankintatoimi

Yrityksen hankintatoiminta on keskitetty pääkonttoriin, josta johdetaan
koko yrityksen strategista hankintaa ja tuetaan toimipaikoilla tapahtuvaa
operatiivisempaa hankintaa. Hankinnat on yrityksessä jaettu kolmeen
kategoriaan; epäsuorat hankinnat, pakkausmateriaalit sekä raaka- ja
apuaineet. Keskitetyssä hankintaorganisaatiossa työntekijät on jaettu
toimimaan eri kategorioissa työtehtävistään riippuen. Operatiiviset ostot
tapahtuvat toimipaikoilla siellä erikseen nimettyjen ostajien toimesta.

Keskitetyssä
työskentelee

hankintaorganisaatiossa
17

ostohenkilönsä.
kuuluvan

henkilöä.
Koska

strategiseen

Tämän

yrityksen

lisäksi

toimittajayhteistyön
hankintatoimeen

pääkonttorissa

toimipakoilla
ajatellaan
sekä

on

suurelta

omat
osin

hankintatoimen

kehittämiseen, on tutkimuksen kohteeksi valittu ainoastaan strateginen,
keskitetty hankintatoimi ja sen parissa työskentelevät henkilöt.

3.2

Tutkimusmetodologia

Tutkimustyö pohjautuu yritykseltä saatuun toimeksiantoon ja haluun
kehittää

toimittajayhteistyöosaamista.

Tutkimus

on

suoritettu

tapaustutkimuksena, jossa tarkastellaan yrityksen toimittajayhteistyön
nykytasoa ja suhteutetaan se toimittajayhteistyön parhaisiin käytäntöihin.
Tutkimuksen aineistot on kerätty laadullisin tutkimusmenetelmin. Parhaat
käytännöt on kerätty suomalaisen yhdistyksen järjestämässä aivoriihi
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–tilaisuudessa.

Case-yrityksen

nykytila-analyysi

on

toteutettu

kyselytutkimuksena. Lisäksi teoriaosuudessa käsiteltyjä aiheita on haluttu
havainnollistaa empiiriseen osioon kahden haastattelututkimuksen avulla.

3.2.1 Tapaustutkimus

Tapaustutkimus on yksi kolmesta perinteisimmästä tutkimusstrategiasta.
Tapaustutkimus antaa yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa tutkittavasta
aiheesta

tai

pienestä

joukosta

tapauksia.

Perinteisesti

tapaustutkimuksessa valitaan yksittäistapaus, jota tutkitaan yhteydessä
sen ympäristöön. Tavoitteena on usein ilmiön tarkka kuvailu ja aineistoa
pyritään keräämään useaa eri tutkimusmetodia käyttäen. (Hirsjärvi et al.
2009,

134-135)

Tässä

tutkimuksessa

tavoitteena

on

kuvata

tutkimusongelmaa eli toimittajayhteistyöosaamisen nykytasoa sekä sen
kehittämistä

case-yrityksessä

mahdollisimman

yksityiskohtaisesti

ja

kuitenkin laaja-alaisesti.

3.2.2 Kyselytutkimus

Kysely on yksi perinteisimmistä tavoista kerätä aineistoa. Kyselyn voi
toteuttaa

sekä

laadullisessa

että

määrällisessä

tutkimuksessa.

Perinteisesti kyselyllä tarkoitetaan kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin
muotoja, joissa aineistoa kerätään standardoidusti ja kohdehenkilöt
muodostavat halutun otoksen perusjoukosta. (Hirsjärvi et al. 2009, 193)
Tässä tutkimustyössä on toteutettu kaksi kyselyä. Ensimmäisessä
kyselyssä on kerätty parhaiden käytäntöjen maturiteetit tekemällä
maturiteettikysely
jäseniltä.

yhdistyksen

Toisessa

yhteydessä

kyselyssä

on

toimivan
kartoitettu

projektiryhmän
case-yrityksen

toimittajayhteistyöosaamisen nykytila kattavasti sekä yksityiskohtaisesti.
Yhdistämällä

ensimmäisestä

kyselytutkimuksesta

saadut

parhaiden
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käytäntöjen maturiteetit case-yrityksen osaamisen nykytilaan, saadaan
tietää toimittajayhteistyöosaamisen nykyinen taso ja tämän perusteella
voidaan valita kehitettävät osa-alueet case-yrityksessä.
3.2.3 Affinity diagram –työkalu

Affinity Diagram on Jiro Kawakitan kehittämä työkalu aivoriihessä
syntyneiden ideoiden ryhmittelyä ja jatkojalostusta varten. Diagrammi
toimii siten, että aivoriihessä kerätään osallistujilta ideoita kehitettävään
aiheeseen liittyen esimerkiksi post it –lapuille. Tämän jälkeen laput
kerätään yhteen paikkaan ja niitä aletaan ryhmitellä sekä yhdistellä
yhtenäisemmiksi kokonaisuuksiksi. Kokonaisuudet nimetään ja niiden
välille

pyritään

löytämään

yhtenäisyyksiä

sekä

riippuvuuksia.

(Leanyourcompany 2014)

3.2.4 Haastattelu

Kyselytutkimuksen lisäksi ja tukemaan teoriaosuudessa käsiteltyjä aiheita,
tutkimustyössä on toteutettu myös kaksi haastattelua. Ensimmäinen
haastatteluista on tehty ulkopuolisen yrityksen kehityspäällikölle. Tällä
haastattelulla on pyritty saamaan myös toiselta toimialalta ja eri
näkökulmasta

katsovan

hankinta-ammattilaisen

näkemys

toimittajayhteistyöosaamiseen. Toinen haastattelu on tehty case-yrityksen
yhden

tärkeän

strategisen

kumppaniyrityksen

edustajalle,

haastattelun aiheena on näiden kahden yrityksen välinen yhteistyö.

jossa
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3.3

Tutkimuksen aineisto

Tutkimusta varten on kerätty aineistoa eri menetelmiä hyödyntäen sekä eri
vaiheissa tutkimusta. Aineiston käsittely ja analysointi on alkanut aina
kunkin keräysvaiheen päätyttyä ja viimeiset analyysit on toteutettu aivan
tutkimusprojektin loppuvaiheessa. Tutkimuksen tulokset on rakennettu
vaiheittain

kerätyn

aineiston

perusteella

ja

aineistoa

on

pyritty

käsittelemään ja analysoimaan tieteellisesti monimuotoisilla tavoilla
parhaita,

tarkoitusta

palvelevilla

sekä

käsillä

olevia

menetelmiä

hyödyntäen.

3.3.1 Aineiston kerääminen

Kuva 9 Tutkimuksen aineiston keräämisen vaiheet
Tutkimuksen

empiriaosioon

on

kerätty

kahdenlaista

aineistoa.

Ensimmäisessä vaiheessa kerättyä aineistoa on käytetty pohjana
myöhemmässä vaiheessa tutkittuun lopulliseen aineistoon. Ensimmäinen
aineisto

on

yhteistyössä

suomalaisen

logistiikan

ja

hankinnan
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asiantuntijoiden

verkostoyhdistyksen

kanssa

kerätty

toimittajayhteistyöosaamisen parhaiden käytäntöjen maturiteettimittaristo.
Toinen

aineisto

on

kerätty

toimittajayhteistyöosaamisen

case-yrityksestä

nykytilan

kartoitus

tekemällä
käyttämällä

ensimmäisessä vaiheessa kerättyä mittaristoa.

Toimittajayhteistyön parhaiden käytäntöjen maturiteettimittariston aineisto
on kerätty verkostoyhdistyksen järjestämässä fasilitoidussa aivoriihi
-tilaisuudessa. Käytäntöjä on ollut luomassa noin 20 eri toimialalta olevan
yrityksen

hankintaosaajaa,

vapaaehtoisesti.

jotka

Käytännöt

on

ovat

kerätty

osallistuneet
Affinity

Diagram

tilaisuuteen
–työkalua

soveltaen. Aivoriihessä on kerätty osallistujilta heidän parhaita kokemiaan
käytäntöjä toimittajayhteistyön eri ulottuvuuksiin liittyen post it –lapuille.
Laput on ryhmitelty ja käytännöistä sekä laajemmista kokonaisuuksista
keskusteltu avoimesti ryhmässä.

Tarkan maturiteettiasteikon aikaansaamiseksi on tehty kysely työpajaa
järjestäneen projektiryhmän kesken. Kyselyssä on kysytty jokaisen
aivoriihessä kerätyn parhaan käytännön maturiteettia, liittyen siihen kuinka
edistyksellisen toimittajayhteistyötä tekevän yrityksen käytössä kyseisen
käytännön tulisi olla. Kysely on toteutettu käyttäen sähköistä internetpohjaista kyselyohjelmaa, jossa vastaajat ovat arvottaneet käytännöt
asteikolla 1-5 (1=Aloittelija, 5=Huippuosaaja).

Toinen tutkittava aineisto on kerätty tekemällä kysely case-yrityksen
hankintaorganisaatiolle.
hankintaorganisaation

Kyselyssä
käsityksestä

on

kerätty

case-yrityksen

aineistoa
nykytilasta

toimittajayhteistyöhön liittyen. Kyselyyn on kutsuttu vastaamaan kaikki
hankintaorganisaatioon kuuluvat henkilöt. Kysely on toteutettu käyttäen
sähköistä

internet-pohjaista

kyselyohjelmaa,

jossa

vastaajat

ovat
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arvioineet käytäntöjen soveltamisen astetta case-yrityksessä asteikolla 1-5
(1=Ei sovelleta, 5=Sovelletaan merkittävästi). Ensimmäisessä vaiheessa
kerättyä maturiteettiasteikkoa on käytetty ikään kuin vertailuaineistona
tähän myöhemmin kerättyyn aineistoon ja tutkimuksen lopullisissa
tuloksissa onkin verrattu case-yrityksen toimittajayhteistyön astetta muiden
hankintaosaajien aiemmin työpajassa luomaan maturiteettiasteikkoon.

Näiden keräysmenetelmien lisäksi tutkimuksessa on toteutettu kaksi
haastattelua, joilla on kerätty aineistoa tukemaan aiemmin tutkittua
materiaalia. Haastattelut on toteutettu sähköisen haastattelulomakkeen
avulla strukturoituna haastatteluina. Kummassakin haastattelussa on
käytetty

eri

kysymyksiä

riippuen

haastateltavan

suhteesta

toimittajayhteistyöhön. Ensimmäinen haastattelu on tehty kansainvälisen
rakennusalan yrityksen asuntorakentamisen yksikön kehityspäällikölle
hänen näkemyksistään toimittajayhteistyöstä ja sen tärkeydestä. Ennen
kehityspäällikön

tehtävää

haastateltava

on

työskennellyt

yrityksen

hankintayksikön kehityspäällikkönä. Toinen haastattelu on tehty caseyrityksen

yhden

tärkeimmän

toimittajan

maa/asiakkuusjohtajalle

yhteistyöstä case-yrityksen kanssa heidän näkökulmastaan.

3.3.2 Aineiston analysointi

Koko

tutkimuksen

aineiston

analyysi

perustuu

case-yrityksen

toimittajayhteistyöosaamisen tason ymmärtämiseen sekä heikoimpien
osa-alueiden

tunnistamiseen

ja

tätä

kautta

tulevaisuuden

kehitysehdotusten tekemiseen. Aineistoa on analysoitu teoriaosuudessa
tunnistettuja

asioita

muodostamaan
kokonaisvaltainen

silmälläpitäen

toimittajayhteistyöstä
käsitys.

Aineistoa

ja

analyysin
sekä

on

sen

analysoitu

avulla

pyritään

kehittämisestä
järjestyksessä,

vaiheittain sen valmistuttua. Myöhempien aineistojen on tarkoitus tukea
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aiemmin

analysoitua

aineistoa

ja

vahvistaa

sekä

laajentaa

toimittajayhteistyöosaamisen ymmärrystä tutkimuksen edetessä. Lopuksi
tehdyistä haastattelututkimuksista saatavat aineistot tukevat aiemmin
analysoituja kyselytutkimuksia ja sitovat teoriaosuuden empiiriseen
tutkimukseen vielä tiiviimmin.

3.3.3 Tutkimuksen otos ja vastaajajoukko

Ensimmäisen

tutkimusvaiheen

otos muodostuu

verkostoyhdistyksen

järjestämään fasilitoituun aivoriihi –tilaisuuteen osallistuneista henkilöistä.
Henkilöt työskentelevät strategisen hankintatoimen parissa eri toimialoilla
toimivissa yrityksissä. Otos on kooltaan noin 20 henkilöä ja se on todettu
riittävän laajaksi kokoamaan toimittajayhteistyössä hyväksi todettuja
käytäntöjä maturiteettimallia varten. Koska otoksen henkilöt toimivat eri
toimialoilla ja eri yrityksissä, on koettu, että tilaisuudessa on saatu kerättyä
laaja,

eri

toimialoilla

ja

erilaisia

hankintoja

tekevien

yritysten

hankintatoimessa toimiva mittaristo.

Toisen tutkimusvaiheen, jossa on muodostettu aiemmassa vaiheessa
kerätyistä

käytännöistä

kyselyn

avulla

maturiteettiasteikko,

otos

muodostuu aivoriihi –tilaisuuden järjestäneestä projektiryhmästä. Kysely
on lähetetty 13 projektiryhmän jäsenelle ja siihen vastasi 10 henkilöä
vastausprosentin ollen tällöin 77 %. Projektiryhmän jäsenet työskentelevät
eri toimialoilla toimivissa yrityksissä hankintatoimen asiantuntijoina ja ovat
vapaaehtoisesti

mukana

verkostoyhdistyksen

toiminnassa.

Vastaajajoukon on katsottu olevan riittävän laaja sekä asiantunteva, jossa
luotettava maturiteettiasteikko voidaan tämän kyselyn avulla muodostaa.

Kolmas tutkimusvaihe, jossa on tehty

toimittajayhteistyöosaamisen

nykytilan arviointi kysely case-yrityksen hankintaorganisaatiolle, otoksena
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on yrityksen hankintaorganisaatiossa työskentelevät henkilöt. Kysely on
lähetetty 19 henkilölle, joista 17 työskentelee yrityksen keskitetyssä
strategisessa

hankintaorganisaatiossa

pääkonttorilla

ja

2

henkilöä

työskentelee yrityksen muissa toiminnoissa, tehden kuitenkin tiivistä
yhteistyötä hankintaorganisaation kanssa. Kyselyyn vastasi 17 henkilöä
vastausprosentin ollen näin 89 %.

Taulukko 1 Kyselytutkimuksen otokset ja vastaajat

Tutkimuksessa

tehdyissä

kahdessa

erilaisessa

haastattelussa

vastaajajoukkona on kaksi eri henkilöä. Ensimmäisessä haastattelussa
vastaajana on kansainvälisen rakennusalan yrityksen kehityspäällikkö.
Toisessa haastattelussa on haastateltu case-yrityksen yhden tärkeimmän
kone- ja pakkaustoimittajan maa/asiakkuusjohtajaa.

3.3.4 Tutkimuksen luotettavuus ja validiteetti

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa aina mahdollisimman luotettavaa ja
oikeaa tietoa. Tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkijan tarkka selostus
tutkimuksen toteuttamisesta Tarkkuus aineiston keräämisen kertomisesta
sekä koko tutkimuksen toteuttamisesta kohentavat koko tutkimustyön
luotettavuutta. (Hirsjärvi et al. 2009, 232) Tutkimuksen validiteetilla
tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä eli sitä, mittaako tutkimusmenetelmä
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tai mittari juuri sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata (Eriksson & Kovalainen
2008, 292). Tutkimusmenetelmiä voidaan pitää valideina niiden tuotettua
kattavan aineiston vastaamaan alussa asetettuun tutkimuskysymykseen.
Tutkimuksen validiuteen voidaan usein vaikuttaa käyttämällä useaa eri
tutkimusmenetelmää. Laadullisessa tutkimuksessa validiteetin tarkastelu
ja arviointi on usein hankalaa, mutta sitä on kuitenkin syytä miettiä.
(Hirsjärvi et al. 2009, 231-233)

Tutkimuksen

luotettavuutta

voidaan

pitää

hyvänä,

sillä

koko

tutkimusprosessi on kuvattu tarkasti mitään pois jättämättä. Kaikki
tutkimuksen aineisto on kerätty mahdollisimman kriittisesti ja näin on
pyritty saamaan aikaan mahdollisimman kattava, mutta käyttökelpoinen
mittaristo

toimittajayhteistyöosaamisen

Toimittajayhteistyön

parhaat

verkostoyhdistyksen

käytännöt

tilaisuuteen

nykytason
on

mittaamiseen.

kerätty

osallistuneiden

hyödyntämällä
hankintaosaajien

tietämystä ja tätä aineistoa on vielä tiivistetty sekä muokattu vastaamaan
paremmin

case-yrityksen

nykytilan

selvittämisen

tarpeisiin.

Myös

tutkimuksen otos on kattava ja siten kyselyiden tuloksia voidaan pitää
luotettavina kuvaamaan koko joukkoa.

Haastatteluiden kysymykset on muotoiltu teoriaosuudessa käsiteltyjä
asioita sekä parhaita käytäntöjä silmällä pitäen. Myös kummankin
haastattelun vastaajia voidaan pitää validina tutkimuksen tarkoituksen
kannalta.

Toimittajayhteistyön

tärkeyden

korostamisesta

tehdyn

haastattelun haastateltavalla on toimialan ulkopuolista näkemystä ja
usean vuoden kokemus hankintatoimesta sekä toimittajayhteistyöstä.
Lisäksi

hänellä

on

kokemusta

hankintatoimen

suorituskyvyn

parantamisesta ja parhaiden käytäntöjen etsimisestä. Case-yrityksen ja
sen toimittajan tekemästä yhteistyöstä tehdyn haastattelun vastaajana
toiminut toimittajan asiakkuusjohtaja työskentelee tiiviisti keskeisenä
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osana yhteistyössä, joten hän on luonnollisesti validi vastaaja kertomaan
tästä yhteistyöstä toimittajan näkökulmasta.
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4 TUTKIMUSTULOKSET
Tässä

kappaleessa

Empiirisen

esitetään

tutkimuksen

tutkimuksen

tarkoituksena

on

keskeisimmät
kuvata

tulokset.

case-yrityksen

toimittajayhteistyöosaamisen tasoa sekä verrata sitä toimittajayhteistyön
parhaisiin käytäntöihin ja näin luoda kehitysehdotuksia osaamisen
kehittämiselle. Tutkimustulokset esitetään kolmessa osassa samoin kuin
empiirinen tutkimus on edennyt. Ensimmäisenä kuvataan kyselyn avulla
kerättyjä toimittajayhteistyön parhaita käytäntöjä sekä niistä muodostettua
maturiteettiasteikkoa.

Tämän

jälkeen

kuvataan

case-yrityksen

nykytilannetta toimittajayhteistyöhön liittyen tehdyn kyselyn tuloksia
analysoimalla

ja

muodostettuun

vertaamalla

niitä

ensimmäisessä

maturiteettiasteikkoon.

Lopuksi

vaiheessa

kuvataan

vielä

toimittajayhteistyön tärkeyden analyysi tehtyjen haastattelujen perusteella.

Parhaat

käytännöt

toimittajayhteistyötä

tehtäessä

on

kerätty

verkostoyhdistyksen fasilitoidussa aivoriihessä Affinity diagram –työkalua
soveltaen.

Maturiteettiasteikko näistä

tekemällä

sähköinen

kysely

käytännöistä on muodostettu

yhdistyksen

projektiryhmän

jäsenille.

Kappaleessa kuvataan parhaiden käytäntöjen keräämisen tuloksia ja
näiden kypsyysasteesta muodostettua kokonaisvaltaista mittaristoa, jolla
voidaan jaotella toimittajayhteistyötä tekevät yritykset eri tasoihin. Tulosten
analysointi

perustuu

aivoriihessä

kerättyihin

käytäntöihin

sekä

projektiryhmälle tehtyyn kyselyyn kunkin käytännön maturiteetista.

Aivoriihessä käytäntöjä on syntynyt melko suuri määrä otoksen kokoon
nähden. Koska osallistujat kiertävät eri työpisteitä ryhmissä ja ryhmät
vaihtavat työpistettä joka kierroksella, myös päällekkäisiä käytäntöjä
syntyy paljon. Aivoriihessä toimittajayhteistyön käytäntöjen ryhmittely sekä
yhdistely ja päällekkäisten käytäntöjen poistaminen on tuottanut kuitenkin
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melko

tiiviin

ja

kattavan

aineiston

erilaisia

toimittajayhteistyössä

sovellettavista käytännöistä.

Käytännöt jakaantuvat Affinity diagram- työkalua soveltaen viiteen
alaryhmään:

- Toimittajan vastuullisuuden varmistaminen
- Toimittajan kehittäminen
- Sitouttaminen ja Luottamus
- Toimittajasuhteen johtaminen
- Raportointi ja Mittarit

Yhteensä
kappaletta.

käytäntöjä

on

muodostunut

Käytännöistä

36

liittyy

aivoriihi

-tilaisuuksissa

toimittajan

155

vastuullisuuden

varmistamiseen, 54 toimittajan kehittämiseen, 19 sitouttamiseen ja
luottamukseen, 24 toimittajasuhteen johtamiseen ja 22 raportointiin ja
mittareihin. Käytännöt jakaantuvat alaryhmiin hieman epätasaisesti.
Monien käytäntöjen ajatellaan kuuluvan toimittajan kehittämiseen, joka
onkin alaryhmistä kaikkein laajin ja hajanaisin kokonaisuus. Kuitenkin
jokaiseen alaryhmään on saatu suhteellisen kattava otos erilaisia ja –
tasoisia käytäntöjä. Kaikki alaryhmät on koettu tutkimuksen sekä
toimittajayhteistyön kannalta merkittäviksi kokonaisuuksiksi, joten niitä ei
ole katsottu tarpeelliseksi vähentää tai yhdistellä. Alaryhmät eivät
kuitenkaan laajuudeltaan vastaa täysin toisiaan, ja tästä syystä toisiin
ryhmiin muodostuu selvästi enemmän käytäntöjä. Tätä ei kuitenkaan ole
koettu esteenä tutkimustyön jatkamiselle, joten alaryhmät on päätetty
säilyttää siinä muodossa, kun ne aivoriihessä ovat syntyneet.

Ensimmäisessä

vaiheessa

kerättyjen

parhaiden

käytäntöjen

maturiteettiasteikko on muodostettu tekemällä aivoriihestä vastanneelle
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verkostoyhdistyksen

projektiryhmälle

sähköinen

kysely.

Kyselyssä

vastaajien pitää arvioida asteikolla 1-5, kuinka edistyneen hankintaosaajan
käytössä kukin edellisessä vaiheessa kerätyistä käytännöistä on.

Kyselyn arvoasteikko on yhdestä viiteen:
1. Aloittelija
2. Perus
3. Kokenut
4. Asiantuntija
5. Huippuosaaja

Kyselyn

tarkoituksena

toimittajayhteistyöhön

ei

ole

liittyvä

ollut

käytäntö

selvittää
tärkeä

vai

onko
ei,

kyseinen
ainoastaan

nähdäänkö sen olevan sellainen, jota jo toimittajayhteistyötä vasta
aloittavan yrityksen tulisi soveltaa, vai sellainen, jota soveltavat vain
edistyneimmät huippuosaajat. Kyselyn avulla on selvitetty siis jokaiselle
ensimmäisessä tutkimusvaiheessa kerätylle käytännölle sen kypsyysaste
suhteessa muihin käytäntöihin.

Kyselyn

aineistona

tutkimusvaiheessa

on

syntynyt

kehitetyille

jokaiselle

käytännöille

ensimmäisessä

kypsyyttä

mittaava

maturiteettiarvo. Saadusta aineistosta on päätetty ottaa kyselyn vastaajien
antamista

maturiteettiarvoista

keskiarvot

ja

luokitella

käytännöt

kypsyysjärjestykseen alaryhmittäin näiden keskiarvojen perusteella. Näin
luokitelluista keskiarvoista syntyy maturiteettiasteikko, jolla voidaan mitata
hankintaosaajan kypsyyttä jokaisessa alaryhmässä toimittajayhteistyötä
tehtäessä.

Kyselyn

vastauksista

käytännöt

on

luokiteltu

uudelleen

maturiteettivastausten keskiarvojen mukaan. Käytännöt on ryhmitelty
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neljään luokkaan niiden kyselyssä saaman keskiarvon perusteella.
Luokittelussa on päädytty neljään luokkaan, sillä valtaosa kaikkien
maturiteettien keskiarvoista oli välillä 2,5 - 3,5. Vastausten sijoittuminen
keskimmäisille arvoille on tyypillistä tämän tyyppisessä kyselyssä. Tällöin
viiteen ryhmään luokittelu ei olisi tuottanut haluttua asteikkoa, sillä
esimerkiksi korkeimmassa luokassa keskiarvot käytäntöjen välillä olisivat
vaihdelleet suuresti. Asteikosta on haluttu myös saada mahdollisimman
tasainen, jolloin luokittelua ei ole voitu tehdä suoraan laittamalla
esimerkiksi 1 ja 2 keskiarvon saaneet maturiteetit ensimmäiseen luokkaan.
Näin ollen käytännöt on päädytty jakamaan neljään luokkaan niin, että
ensimmäisen

ja

viimeisen

luokan

keskiarvojen

vaihteluvälit

ovat

suuremmat kuin kahdessa keskimmäisessä luokassa. Ensimmäisessä
luokassa ovat käytännöt, joiden maturiteettien keskiarvot ovat 1,1 - 2,5,
toisessa luokassa 2,6 - 3,1, kolmannessa 3,2 - 3,7 ja neljännessä 3,8 4,6. Asteikot maturiteeteista on nähtävissä kuvissa 11, 13, 15, 17 ja 19.
Kuvissa maturiteettiluokat on eroteltu toisistaan väreillä niin, että vaalein
sävy tarkoittaa alhaisinta maturiteettiluokkaa.

Kaiken kaikkiaan kyselyn avulla on saatu muodostettua luotettava sekä
moniulotteinen asteikko toimittajayhteistyössä sovellettavista käytännöistä
sekä niiden kypsyysasteista. Vaikka usein tämän tyyppisessä kyselyssä
on riskinä, että vastaajat arvottavat suurimman osan käytännöistä
keskimmäisille arvoille, syntyi tässä kyselyssä myös kummankin ääripään
käytäntöjä suhteellisen hyvin. Mittariston voidaan ajatella toimivan hyvin
myös

hyvin

tarkoituksissa,

erityyppisten
sillä

ja

eri

vastaajajoukko

toimialoilla
oli

niin

toimivien

moniulotteinen.

yritysten
Koska

mittaristossa käytännöt on ryhmitelty ensimmäisessä tutkimusvaiheessa
muodostetun alaryhmittelyn mukaan, on mittaristosta myös selkeästi
luettavissa, mihin ryhmään kukin käytäntö kuuluu ja, missä on ehkä eniten
tehtävää.
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Toimittajayhteistyön nykytilan kartoitus on tehty suorittamalla kysely caseyrityksen hankintaorganisaatiolle. Kyselyn tuloksia analysoimalla saadaan
muodostettua kokonaiskäsitys toimittajayhteistyöosaamisen tasosta caseyrityksessä.

Analyysissa

kuvataan

osaamisen

tasoa

eri

toimittajayhteistyön alaryhmiin liittyen. Lopuksi case-yrityksen nykytilanne
kohdistetaan aiemmassa vaiheessa saatuun maturiteettiasteikkoon ja
saadaan näin case-yrityksen osaamisen taso suhteutettuna yleisesti
hyvänä pidettyyn tasoon ja tämän perusteella pystytään tekemään
jatkotoimenpidesuosituksia

halutun

tason

saavuttamiseen.

Tulosten

analysointi perustuu case-yritykselle tehtyyn kyselytutkimukseen.

Kyselytutkimuksen alussa on avoin kysymys toimittajayhteistyöstä sekä
sen

tärkeydestä

case-yritykselle.

Loput

kysymyksistä

ovat

arvoasteikkokysymyksiä, joissa vastaajan tuli arvioida, millä tasolla kunkin
käytännön kyvykkyys on koko case-yrityksen hankintaorganisaatiossa
asteikolla 1-5.

Kyselyn arvoasteikko yhdestä viiteen:

1. Ei

sovelleta:

Case-yritys

ei

sovella

tätä

käytäntöä

toimittajayhteistyössään.

2. Sovelletaan jonkun verran: Tämän käytännön käyttö on aloittelijan
tasolla. Käytäntöä saatetaan soveltaa jonkun verran, mutta sen
käyttö ei ole lainkaan systemaattista.

3. Sovelletaan: Käytäntö esiintyy case-yrityksen käytännön tason
toimittajayhteistyössä. Sovellettavuuden ei voida kuitenkaan sanoa
olevan systemaattista tai järjestäytynyttä.
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4. Sovelletaan selkeästi: Käytäntö on selkeä ja säännöllinen osa caseyrityksen

tekemää

strategisella

toimittajayhteistyötä

tasolla että operatiivisella

ja

se

tasolla

esiintyy

sekä

ostotoiminnon

tekemässä työssä.

5. Sovelletaan

merkittävästi:

toimittajayhteistyötä

ja

sen

Käytäntö

on

merkittävä

sovellettavuus on

osa

edistyksellisen

systemaattista ja kehittynyttä

Kyselylomake

tarkempine

määritelmineen

ja

yksityiskohtineen

on

kokonaisuudessaan tutkimustyön lopussa liitteessä 1.

Toimittajayhteistyön parhaiden käytäntöjen maturiteetin sekä niiden
soveltamisen nykytilan yrityksessä selvittämisen jälkeen, tutkimuksessa
muodostetaan käsitys toimittajayhteistyöosaamisen tasosta yrityksessä
sekä

mahdollisista

kehitettävistä

osa-alueista.

Jokaisen

käytännön

nykytilojen keskiarvot on painotettu käytännön maturiteettitasolla, jolloin on
saatu selville, missä käytäntöjen soveltamisessa on eniten parantamisen
varaa ja mihin käytäntöihin ei välttämättä tarvitse kiinnittää niin paljon
huomiota.

Jokaiselle käytännölle on laskettu suhdeluku kuvaamaan käytännön
nykytason keskiarvoa suhteessa maturiteetin keskiarvoon. Luku on
laskettu yhtälöllä 1.

(Maturiteetin keskiarvo – 5) x (Nykytilan keskiarvo – 5)

Yhtälö 1 Käytännön maturiteetin ja nykytason suhdeluku

51

Yhtälössä sekä maturiteetin että nykytilan keskiarvosta vähennetään luvun
suurin mahdollinen arvo eli 5, jolla saadaan luvulle käänteisarvo. Tämä
painottaa enemmän maturiteetin merkitystä,

jolloin

luku

ei kerro

ainoastaan sitä, minkä nykytila on yrityksessä tällä hetkellä korkea, vaan
ottaa huomioon myös käytännön kypsyysasteen painoarvon. Lukua
käsitellään niin, että mitä suurempi luku on, sitä heikompaa käytännön
soveltaminen on. Suuremman luvun saaneisiin käytäntöihin tulisi keskittää
enemmän huomiota tulevaisuudessa kun pienemmän luvun saaneisiin
käytäntöihin. Tällä luvulla mitattuna huonoimman, eli suurimman, arvon
saavat käytännöt, joiden maturiteetti on alhainen, mutta myös nykytilanne
käytännön soveltamisesta yrityksessä on alhainen. Tätä voidaankin pitää
heikoimpana tilanteena, sillä maturiteettimallin mukaan alhaisempien
tasojen käytäntöjen soveltamisen tulisi ensin olla hyvällä tasolla, ennekuin
on kannattavaa keskittyä liiaksi korkeamman maturiteetin saavuttaneisiin
käytäntöihin.

Seuraavaksi esitellään tutkimuksen tulokset ryhmiteltynä siten, että ensin
käsitellään case-yrityksen yleistä käsitystä toimittajayhteistyöstä kyselyn
avointen kysymysten vastauksia analysoimalla. Sen jälkeen siirrytään
kyselyn arvoasteikkokysymyksien analysointiin, joka etenee käytäntöjen
alaryhmien

mukaisesti.

haastattelututkimuksen

Lopuksi

tuloksia.

Kaikkein

analysoidaan
alaryhmien

kahden
käytäntöjen

maturiteetit, soveltaminen nykytilasta sekä näistä laskettu suhdeluku
näkyvät keskitetysti kuvissa 11, 13, 15, 17 ja 19. Kuvassa 10 on selitetty
kuvissa esiintyvien väriluokittelujen merkitykset sekä suhdeluku –arvon
merkitys.
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MATURITEETTI
1,1 - 2,5
2,6 - 3,1
3,2 - 3,7
3,8 - 4,6

NYKYTILA
1,00 - 1,79
1,80 - 2,59
2,60 - 3,39
3,40 - 4,19
4,20 - 5,00

ARVO
=(Maturiteetti - 5) * (Nykytila - 5)
= Maturiteetilla painotettu käänteisarvo
Suurempi arvo tarkoittaa huonompaa suhdelukua

Kuva 10 Käytäntöjen väriluokittelujen merkitykset sekä suhdeluvun (arvo)
kaava

4.1

Käsitys toimittajayhteistyöstä case-yrityksessä

Kyselyn alussa on avoin kysymys toimittajayhteistyöstä ja sen tärkeydestä.
Kysymyksen tarkoituksena on herätellä vastaaja kyselyn aiheeseen ja
kartoittaa

hänen

nykytietämystään

toimittajayhteistyöstä.

Lisäksi

kysymyksessä kysytään vastaajan mielipidettä case-yrityksen tekemän
toimittajayhteistyön systemaattisuuden asteesta.

Avointen kysymysten vastauksista käy ilmi, että vastaajat tuntevat
toimittajayhteistyön peruselementit melko hyvin. Toimittajayhteistyötä
pidetään suurimmalta osalta tärkeänä saatavuuden varmistamisen sekä
kustannussäästöjen takia. ”Toimittajayhteistyöllä pystytään varmistamaan,
että ostamme oikean laatuisia materiaaleja ja palveluita muuttuvien
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tarpeiden mukaan”, tiivistää yksi vastaaja kysyttäessä toimittajayhteistyön
tärkeydestä. Yhteistyötä pidetään tärkeänä myös koska ”se sitouttaa
toimittajaa ja helpottaa toimintaa, etenkin poikkeustapauksissa”.

Kysyttäessä

hyvän

toimittajayhteistyön

ominaisuuksia,

vastaajat

tunnistavat monia jo teoriaosuudessa esiteltyjä käytäntöjä. ”Hyvässä
toimittajayhteistyössä asiakkaalla ja toimittajalla on avoimet ja hyvät välit”,
kertoo monien vastaajien käsityksestä, että luottamus ja avoimuus ovat
avaintekijöitä yhteistyön tekemisessä. Hyväksi käytännöksi on tunnistettu
myös kummankin suhteen osapuolen tarpeiden tunnistaminen sekä myös
molemmin puoleinen hyötyminen suhteesta. ”Kehitetään toimintaa pitkällä
tähtäimellä. Otetaan toimittaja mukaan kehittämään meidän prosesseja
(innovaatiot yms.), parhaimmillaan toimittaja voi investoida henkilöstöön ja
laitteistoon”, vastaus kertoo, että yhteistyö tulisi nähdä strategisena sekä
kauaskantoisena ja yhteinen innovaatiotoiminta on tärkeä osa hyvää
toimittajayhteistyötä.

Case-yrityksen toimittajayhteistyön nykyistä systemaattisuuden astetta
kysyttäessä vastaajien näkemykset poikkeavat toisistaan hieman. Monien
vastaajien

mielestä

vaihtelevasti”
volyymistä,

riippuen
kategoriasta

yrityksessä
esimerkiksi
tai

”toimittajayhteistyötä
toimittajan

hankinnoista

tehdään

tärkeydestä,

vastaavasta

ostojen

henkilöstä.

”Muutamien isojen toimittajien kanssa on kiinteitä kumppanuussuhteita,
mutta on myös isoja toimittajia joiden kanssa toimittajayhteistyö on
vähäistä”,

kertoo

monien

vastaajien

mielestä

vallalla

olevasta

epäsystemaattisesta tavasta tehdä toimittajayhteistyötä. Case-yrityksessä
”yhteistyö on vielä aika paljon teorian ja suunnittelun asteella, käytäntöön
ei ole vielä viety kovin systemaattisesti” linjaa eräs vastaaja yhteistyön
systemaattisuutta käytännön tasolla. Näkemykset vaihtelevat kuitenkin
vastaajien välillä, erään vastaajan mielestä

”toimittajayhteistyö on

54

kohtalaisen hyvällä mallilla suurimpien, merkittävien kumppaneiden
kanssa”. Pääsääntöisesti voidaan kuitenkin sanoa vastaajien olevan sitä
mieltä, että toimittajayhteistyön systemaattisuus vaihtelee paljon yrityksen
sisällä.

4.2

Toimittajan vastuullisuuden varmistaminen

Aivoriihi –tilaisuudessa kerätyt toimittajan vastuullisuuden varmistamiseen
liittyvät

käytännöt

kattavat

melko

kokonaisvaltaisesti

yleisesti

vastuullisuuteen liitettävät asiakokonaisuudet. Osa käytännöistä, kuten
luottoluokituksen

ja

tilinpäätöksen

tarkastaminen,

taloudellisen vastuullisuuden määrittelyyn.

liittyy

toimittajan

Monet käytännöistä liittyvät

yhteiskuntavastuun sekä eettisen toiminnan varmistamiseen. Tällaisia
käytäntöjä ovat esimerkiksi harmaan talouden torjunta, lakimuutosten
seuraaminen sekä eettisen ohjeiston määrittäminen. Useat käytännöt
liittyvät yrityksen omien toimittajan vastuullisuuteen liittyvien tavoitteiden
määrittelyyn sekä toimittajan vastuullisuuden toteutumisen seurantaan.
Kaiken kaikkiaan toimittajan vastuullisuuden varmistamisen lähtökohtana
tulisi olla omien tavoitteiden sekä kriittisten pisteiden määritys, jonka
jälkeen voidaan soveltaa erilaisia vastuullisuuden varmistamisen kannalta
hyviä käytäntöjä toimittajayhteistyössä ja lopuksi seurata vastuullisuuden
toteutumista.
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TOIMITTAJAN VASTUULISUUDEN VARMISTAMINEN
1,8

ARVO
NYKYTILA
3,53 4,704

1,9

3,18

5,642

Toimittajan vaihto/irtisanominen

2

3,06

5,82

Vakiintuneiden toimittajasuhteiden käyttö

2

3,94

3,18

Vastuullisuuskartoituksen tekeminen tarjousvaiheessa

2,2

2,29

7,588

Referenssien pyytäminen toimittajista

2,3

2,18

7,614

Normien mukainen toiminta mm. kuluttajavastuu

2,3

3,47

4,131

Toimittajan vastuullisuuteen liittyvien kriittisten tekijöiden
määrittäminen
Tilaajavastuulain noudattamisen varmistus

2,5

2,82

5,45

2,5

3,47

3,825

Oman vastuullisen toiminnan tarkka määrittäminen

2,6

2,94

4,944

Toimittajahyväksyntöjen tekeminen

2,6

3,47

3,672

Harmaan talouden torjunta

2,7

3,06

4,462

Toimittajan tuloskelpoisuuden varmistus; tilinpäätös ja luottotiedot

2,7

3,24

4,048

Tuotevastuun hallinta

2,8

3,24

3,872

Auditointien tekeminen

2,8

3,82

2,596

Hävikin vähentäminen

2,9

2,59

5,061

3

2,65

4,7

Toimitusketjun hallinta

3,1

2,94

3,914

Sertifiointien käyttö

3,1

3,47

2,907

SLA:n (service level agreement) käyttö

3,2

2,18

5,076

Edellytetään toimittajan osallistumista yhteisöön, jolla varmistetaan,
että lainmukaiset velvoitteet on hoidettu
Selvityksen tekeminen alihankkijoista

3,2

2,82

3,924

3,3

2,35

4,505

Entä-jos -tilanteisiin varautuminen

3,3

2,94

3,502

Varmistetaan, että toimittajan käytännöt vastasivat vaatimuksia

3,4

2,82

3,488

Riskianalyysin tekeminen toimittajasta

3,5

2,41

3,885

Maineen hallinta

3,5

2,88

3,18

Toimittajan laadun, eettisyyden ja ympäristövastuullisuuden varmistus

3,5

3,41

2,385

Toimittajan työllistämisen (mm. nuoret, vammaiset, työttömät)
varmistaminen
Vastuullisuuden tärkeyden määrittäminen hankintojen
kokonaisuudesta
Toimittajien itsearviointien toteuttaminen

3,6

1,47

4,942

3,6

2,82

3,052

3,7

2,06

3,822

Eettisen ohjeiston määrittäminen toimittajalle

3,8

2,65

2,82

Ketjun heikoimman lenkin tunnistus

3,9

2,06

3,234

Vastuullisuuden kunniamainintojen ja palkitsemisen käyttö
toimittajasuhteissa
Toimittajien opettaminen yhteistyöhön keskenään

4,1

1,41

3,231

4,1

2,35

2,385

Ketjun läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden varmistaminen

4,1

3,29

1,539

Vastuullisuusrekisterin/tietokannan käyttö

4,4

2,71

1,374

KÄYTÄNTÖ
Toimittajan luottoluokituksen tarkastaminen
Omien vaatimusten selkeyttäminen toimittajan vastuullisuuteen liittyen

Lakimuutosten seuraaminen mm. ecolabel

YHTEENSÄ

MATURITEETTI

3,056

Kuva 11 Toimittajan vastuullisuuden varmistamisen käytäntöjen
maturiteetit, nykytilat sekä näiden suhdeluvut

2,833 4,0132
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Kuten kuvasta 8 huomataan, vastuullisuuden varmistamiseen liittyvät
käytännöt

jakaantuvat

Maturiteettien

maturiteettiasteikolle

keskiarvojen

vaihteluväli

on

1,8

melko
-

4,4.

tasaisesti.
Suuri

osa

käytännöistä sijoittuu kuitenkin vaihteluvälin keskikohdan, 2,6 yläpuolelle,
josta

voidaan

päätellä

vastuullisuuden

varmistamisen

olevan

edistyneempien toimittajayhteistyötä tekevien hankintaosaajien soveltama
alaryhmä. Jo aloittelevien yhteistyötä tekevien yritysten odotetaan
kuitenkin

mittariston

luottoluokituksen

mukaan

sekä

esimerkiksi

käyttävän

tarkastavan

vakiintuneita

toimittajan

toimittajasuhteita.

Edistyneempien huippuosaajien käytäntöihin tulisi taas kuulua esimerkiksi
hyvin vastuullisten toimittajien palkitseminen sekä vastuullisuusrekisterin/tietokannan käyttö.

Alaryhmän käytäntöjä on tunnistettu ensimmäisessä tutkimusvaiheessa 36
kappaletta. Kaikki nämä käytännöt ovat esiintyneet myös case-yritykselle
tehdyssä nykytilakyselyssä. Osto-toimintojen nykytilan arvioimiseksi on
tarkasteltu jokaisen käytännön kyselyssä saamaa vastausten keskiarvoa.
Keskiarvot asettuvat välille 1,41 – 3,94. Listaus kaikkien käytäntöjen
nykytilojen keskiarvoista värein havainnollistettuna näkyy kuvan 11
kolmannessa sarakkeessa.

Tässä alaryhmässä alhaisimmat nykytilanteen keskiarvot kyselyssä saavat
käytännöt vastuullisuuden kunniamainintojen ja palkitsemisen käyttö
toimittajasuhteissa sekä toimittajan työllistämisen (mm. nuoret, vammaiset,
työttömät) varmistaminen. Nämä ovat alaryhmän ainoat käytännöt, joiden
keskiarvo jää alle luvun 2. Vastuullisuuden varmistamiseen liittyvien
käytäntöjen nykytilan saama keskiarvo on yhteensä 2,833. Tästä voidaan
päätellä, että useimpia alaryhmän käytäntöjä voidaan sanoa sovellettavan
case-yrityksessä. Suurin osa vastauksista asettuu arvojen 2 ja 3 välille,
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joten monia käytäntöjä sovelletaan tai sovelletaan ainakin jonkun verran.
Korkeimmat nykytilojen keskiarvot, jotka lähentelevät jo arvoa 4, saavat
käytännöt vakiintuneiden toimittajasuhteiden käyttö sekä auditointien
tekeminen. Näitä käytäntöjä sovelletaan valtaosan vastaajien mielestä
yrityksessä selkeästi. Käytännöistä yksikään ei keskiarvoltaan yletä
kuitenkaan tason 4 yläpuolelle. Suhteessa muihin alaryhmiin, tässä on
huomattavasti eniten korkean nykytilan keskiarvon saanteita käytäntöjä.
Myös korkeimman keskiarvon (3,94) koko kyselyssä saanut käytäntö,
vakiintuneiden toimittajasuhteiden käyttö, kuuluu tähän alaryhmään.
Suhteessa muihin ryhmiin, tässä alaryhmässä, sähköisestä järjestelmästä
saatujen, case-yritykselle tehdyn kyselyn vastausten keskihajonnat ovat
muutamaa

poikkeusta

lukuun

ottamatta

melko

pieniä.

Valtaosa

hajonnoista jää alle 1, joten vastaajien voidaan sanoa myös olevan
vastuullisuuden

varmistamiseen

liittyvien

käytäntöjen

soveltamisen

asteesta melko yksimielisiä.

Suhdeluvun

yhtälöllä

laskettuna

toimittajan

vastuullisuuden

varmistamiseen liittyvät käytännöt asettuvat välille 1,374 – 7,614. Nämä
suhdeluvut

esitetään

kuvan

11

neljännessä

sarakkeessa.

20

%

suurimman luvun saaneista käytännöistä ovat referenssien pyytäminen
toimittajista (7,614), vastuullisuuskartoituksen tekeminen tarjousvaiheessa
(7,588),

toimittajan

vaihto/irtisanominen

(5,82),

omien

vaatimusten

selkeyttäminen toimittajan vastuullisuuteen liittyen (5,642), toimittajan
vastuullisuuteen liittyen kriittisten tekijöiden määrittäminen (5,45), SLA:n
(service level agreement) käyttö (5,076) sekä hävikin vähentäminen
(5,061). Kaksi selvästi alhaisinta arvoa ovat saaneet referenssien
pyytäminen sekä vastuullisuuskartoituksen tekeminen tarjousvaiheessa.
Nämä käytännöt ovat maturiteetiltaan hyvin alhaisia ja yrityksen
nykytilanne on myös ainoastaan hieman yli arvon 2 eli käytäntöjä voidaan
sanoa sovellettavan silloin tällöin. Referenssien pyytäminen on saanut
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saman maturiteettiarvon (2,3) kuin esimerkiksi kuluttajavastuun mukaan
toimiminen ja kuitenkin näiden kahden käytännön nykytilanteen keskiarvot
eroavat yli yhdellä kokonaisluvulla.

20%

pienimmän

suhdeluvun

saaneista

käytännöistä

ovat

vastuullisuusrekisterin/tietokannan käyttö (1,374), ketjun läpinäkyvyyden ja
jäljiteltävyyden varmistaminen (1,539), toimittajan laadun, eettisyyden ja
ympäristövastuullisuuden varmistaminen (2,385), toimittajien opettaminen
yhteistyöhön keskenään (2,385), auditointien tekeminen (2,596), eettisen
ohjeiston määrittäminen toimittajalle (2,82) sekä sertifiointien käyttö
(2,907). Näissä käytännöissä maturiteetit ovat suhteellisen korkeita, mutta
niin ovat myös nykytilat. Esimerkiksi vastuullisuusrekisterin/tietokannan
käytön ajatellaan olevan lähes edelläkävijän tasolla, case-yrityksessä
nykytilanne
sovellettavan

on

arvoltaan

yrityksessä,

lähes 3,
jolloin

eli käytäntöä

suhdeluku

jää

voidaan
hyvin

sanoa

matalaksi.

Auditointien tekeminen on maturiteetiltaan lähes asiantuntijatasoa ja caseyrityksessä sitä sovelletaan selkeästi, joten auditointien tekeminen on
selkeästi hyvällä tasolla yrityksessä.
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Kuva 12 Pistekaavio vastuullisuuden varmistamisen käytäntöjen
maturiteeteista ja nykytiloista
Kokonaisuudessaan kaikkien tämän alaryhmän saamien lukujen keskiarvo
on 4,013, joka on arvoltaan muihin alaryhmiin verrattuna kolmanneksi
pienin. Vastuullisuusasioiden voidaan sanoa olevan yrityksessä muihin
toimittajayhteistyöhön liittyvien asiakokonaisuuksien ryhmässä
suhteellisen hyvin hoidossa. Sijoitettaessa käytännöt pistekaavioon (kuva
12) niin, että x-akselilla on käytännön maturiteetin keskiarvo ja y-akselilla
on käytännön nykytilan keskiarvo, tulee näiden käytäntöjen trendiviivan
kulmakertoimeksi -0,43. Ideaalitilanteessa, jossa kaikkien käytäntöjen
nykytila olisi korkein mahdollinen, tämä kulmakerroin lähentelee nollaa.
Verrattuna muiden alaryhmien kulmakertoimiin, on tämä lähes alhaisin eli
tässäkin suhteessa voidaan sanoa, että vastuullisuuden varmistamiseen
liittyvät käytännöt ovat suhteellisesti melko hyvässä tilassa. Vaikka
useimmat toimittajan vastuullisuuden varmistamiseen liittyvistä
käytännöistä on mielletty edistyneempien hankintaosaajien käytännöiksi,
sovelletaan niitä kuitenkin case-yrityksessä.
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4.3

Toimittajan kehittäminen

Toimittajan kehittämiseen liittyvien käytäntöjen alaryhmä on melko suuri ja
hankalasti

määriteltävissä

oleva

kokonaisuus.

Monet

aivoriihi

–

tilaisuudessa kerätyistä käytännöistä käytännöistä liittyvät toimittajan
kouluttamiseen ja siihen, että toimittajan kanssa tulisi tehdä yhteistyötä
parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi koko projektin ajan.
Toimittaja tulisi ottaa mukaan tuotekehitykseen ja suunnittelukokouksiin,
jotta projekteissa saadaan parhaalla mahdollisella tavalla tavoitettua myös
toimittajan osaaminen. Useat käytännöt liittyvät innovaatiotoimintaan
toimittajan kanssa. Keskeisenä käytännöissä on myös pidetty säännöllisiä
tapaamisia sekä yhteistoiminnan kaikenpuoleista läpinäkyvyyttä. Kaikki
toimittajan kehittämiseen liittyvät käytännöt näkyvät listattuna kuvan 13
ensimmäisessä sarakkeessa. Tässä alaryhmässä on määrällisesti paljon
käytäntöjä verrattaessa muihin ryhmiin.
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TOIMITTAJAN KEHITTÄMINEN
1,7

ARVO
NYKYTILA
3,71
4,257

Virheiden korjaaminen ja muutosten toteutus toimittajan
kanssa
Toimittajan järjestämien koulutuksien käyminen

1,9

3,59

4,371

2,3

3,06

5,238

Toimittajien kuunteleminen

2,3

3,35

4,455

Järjestöyhteistyön tekeminen

2,4

2,18

7,332

Markkina- ja kustannustietoisuuden hankkiminen

2,6

3,65

3,24

Säännöllisen, molemminpuolisen palautteen anto

2,6

3,06

4,656

Selkeiden roolien määrittely molemmissa organisaatioissa

2,7

2,94

4,738

Ketteryys ja reagointikyky ongelmatilanteissa

2,9

3,41

3,339

Toimittajien näkemyksen tuominen organisaatioon

2,9

2,82

4,578

3

2,71

4,58

Asiakaspalautteen välittäminen toimittajalle

3,1

3,35

3,135

Koko projektin aikaisen yhteistyön tekeminen toimittajan
kanssa
Organisaation muiden toimintojen keskusteleminen
toimittajien kanssa
Tavoitetasojen määrittely toimittajaluokittelun pohjalta

3,1

3

3,8

3,1

3

3,8

3,2

2,76

4,032

Asiakkaan tarpeiden selkeä viestiminen toimittajalle

3,3

3,24

2,992

Nykyisten toimintatapojen kyseenalaistaminen

3,3

3,06

3,298

Toiminnan kehittäminen toimittajalta tulevien impulssien
ansiosta
Ohjausryhmätyöskentely

3,3

3,12

3,196

3,4

3,06

3,104

Parhaiden käytäntöjen etsiminen toimittajalta sekä sisäisesti

3,4

3,12

3,008

Organisaatioiden eri osien välinen yhteistyö

3,5

3,24

2,64

Arvioinnin tekeminen loppukäyttäjän kanssa

3,5

2,53

3,705

Loppuasiakaspalautteen pyytäminen

3,5

2,35

3,975

Automatisoidun kuukausipalautteen kerääminen

3,5

1,88

4,68

Toimittajan toiminnan läpinäkyvyyden varmistus

3,5

2,65

3,525

Yhteisen, organisaatiorajat ylittävän tiimin perustaminen

3,5

2,76

3,36

Tulevaisuuden suunnittelu toimittajan kanssa

3,5

3,12

2,82

Yhteisten kehityshankkeiden aloitus toimittajan kanssa

3,5

3,24

2,64

Yhteisten (esim. hankinta, tuotekehitys, markkinointi) SRM
palaverien pitäminen
Selkeä kommunikointi läpi organisaatiotasojen

3,5

2,82

3,27

3,7

2,76

2,912

Tietämys toisen strategiasta ja yhtenäiset tavoitteet

3,7

2,76

2,912

Toimittajan koulutus

3,7

2,18

3,666

Lopputuloksien ostaminen toimittajalta

3,7

2,24

3,588

Early supplier involvement -käytännön luominen ja ylläpito

3,7

1,88

4,056

Toimittajan parhaan osaamisen tavoittaminen

3,8

2,94

2,472

Yhteistyön tekeminen toimittajaverkostossa

3,8

2,76

2,688

Yhteisten toimitapojen kehittäminen toimittajan kanssa

3,9

3,18

2,002

Avoin benchmarkkaus kilpailijoihin

3,9

2,53

2,717

Open Book –toimintamallin käyttö toimittajasuhteessa

3,9

2,53

2,717

Kustannusrakenteiden avaaminen toimittajalle

3,9

1,88

3,432

Tyytyväisyyskyselyiden tekeminen toimittajille

4

3,71

1,29

Tietotaidon jakaminen

4

2,88

2,12

KÄYTÄNTÖ
Toimittajan kanssa sovitun mukaisesti toimiminen

Järjestelmätuen käyttö

MATURITEETTI
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Järjestelmien linkittäminen keskenään, mm.
hankintajärjestelmä, katalogit
Yhteistyön tekeminen loppuasiakkaan kanssa

4,1

2,59

2,169

4,1

2,29

2,439

Success feen käyttö

4,1

1,94

2,754

Bonuksen antaminen toimittajalle, jos tietty KPI ylittyy
vuositasolla
T&K yhteistyön tekeminen toimittajan kanssa

4,1

2

2,7

4,1

3

1,8

Yhteisen teknologiaseurannan käyttö toimittajan kanssa

4,3

2,12

2,016

Innovatiivisuuden käyttö toimittajien valintakriteereissä

4,4

2,35

1,59

Sopimustoimittajien keskinäisen yhteistyön
mahdollistaminen
Uusien yhteisten business-mahdollisuuksien luominen

4,5

2,59

1,205

4,5

2,53

1,235

KPI:n käyttö toimittajan innovaatioissa

4,5

1,82

1,59

Strategisen innovaatiokumppanuuden luominen toimittajan
kanssa

4,6

2,35

1,06

3,491

2,766

3,187

YHTEENSÄ

Kuva 13 Toimittajan kehittämisen käytäntöjen maturiteetit, nykytilat sekä
näiden suhdeluvut
Toimittajan

kehittämiseen

liittyvät

käytännöt

painottuvat

maturiteettimittaristolla selkeästi kahden korkeamman luokan alle, joka
näkyy kuvan 13 toisesta sarakkeesta. Toimittajan kehittämisen ajatellaan
siis

vastaajien

kesken

olevan

selkeästi

kehittyneempien

toimittajayhteistyöosaajien soveltama yhteistyön ulottuvuus. Perusosaajan
soveltamina käytäntöinä on pidetty esimerkiksi virheiden korjaamista ja
tarvittavien
koulutuksien

muutosten

toteuttamista

käymistä.

Yli

sekä

puolet

toimittajan

käytännöistä

järjestämien
on

saanut

maturiteettikeskiarvon yli 3,5. Erityisen kehittyneinä käytäntöinä on pidetty
esimerkiksi strategisen innovaatiokumppanuuden luomista toimittajan
kanssa sekä T&K –yhteistyön tekemistä.

Toimittajan

kehittämisen

tutkimusvaiheessa

54

käytäntöjä

kappaletta.

on
Näistä

tunnistettu

ensimmäisessä

käytännöistä

on

jätetty

nykytilakyselyssä pois SRM, koska se esiintyi myös toisessa alaryhmässä.
Nykytilakyselyyn jää siis 53 toimittajan kehittämiseen liittyvää käytäntöä.
Osto-toimintojen nykytilan arvioimiseksi on tarkasteltu jokaisen käytännön
kyselyssä saamaa keskiarvoa. Keskiarvot asettuvat välille 1,82 – 3,71.
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Listaus kaikkien käytäntöjen keskiarvoista värein havainnollistettuna on
esitetty kuvan 13 kolmannessa sarakkeessa.

Toimittajan

kehittämiseen

liittyvistä

käytännöistä

yksikään

ei

saa

nykytilakyselyssä alimman luokan keskiarvoa. Alhaisimman keskiarvon
kaikista käytännöistä saa käytäntö KPI:n käyttö toimittajan innovaatioissa.
Myös

käytännöt

automatisoidun

kustannusrakenteiden

avaaminen

kuukausipalautteen
toimittajalle

sekä

kerääminen,
early

supplier

involvement -käytännön luominen ja ylläpito saavat lähes yhtä alhaiset
keskiarvot.

Toimittajan

kehittämiseen

liittyvien

käytäntöjen

saama

kokonaiskeskiarvo on 2,77. Suurinta osaa käytännöistä nähdään siis
sovellettavan

tai

sovellettavan

jonkun

verran

case-yrityksen

ostotoiminnoissa. Alaryhmän keskihajonnat ovat kuitenkin verrattain melko
suuria, joten soveltamisen asteessa voidaan sanoa olevan näkemyseroja
vastaajien välillä.

Alaryhmän

korkeimmat

soveltamisen

nykytilojen

keskiarvot

saavat

käytännöt tyytyväisyyskyselyiden tekeminen toimittajille sekä toimittajan
kanssa

sovitun

mukaisesti

toimiminen

(keskiarvot

3,71).

Näiden

käytäntöjen soveltamisen taso on lähes selkeällä (4) tasolla. Tässä
alaryhmässä korkean keskiarvon saaneita käytäntöjä on kuitenkin vain 5
kappaletta, eikä yksikään yllä keskiarvoltaan yli arvon 4.

Suhdeluvun kaavalla lasketut arvot toimittajan kehittämiseen liittyen
asettuvat välille 1,06 – 7,332 eli tästä alaryhmästä löytyy myös pienimmän
ja näin ollen parhaan arvon saanut käytäntö. Suhdeluvut esitetään
kuvassa 13 kolmannessa sarakkeessa. Käytännöt, jotka saivat 20 %
korkeimmista

arvoista,

ovat

järjestöyhteistyön

tekeminen

(7,332),

toimittajan järjestämien koulutuksien käyminen (5,238), selkeiden roolien
määrittely

molemmissa

organisaatioissa

(4,738),

automatisoidun
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kuukausipalautteen kerääminen (4,68), säännöllisen molemmin puoleisen
palautteen anto (4,656), järjestelmätuen käyttö (4,58), toimittajien
näkemyksen tuominen organisaatioon (4,578), toimittajien kuunteleminen
(4,455), virheiden korjaaminen ja muutosten toteuttaminen toimittajan
kanssa (4,371) sekä toimittajan kanssa sovitun mukaisesti toimiminen
(4,257). Selkeästi korkeimman arvon saa järjestöyhteistyön tekeminen,
jota voidaan nykytilan keskiarvon perusteella sanoa tehtävän yrityksessä
jonkin

verran.

Käytännön

ajatellaan

kuitenkin

olevan

tasoltaan

perusosaajan soveltama käytäntö, jolloin nykytilanteen tulisi olla selkeästi
korkeampi. Huomioitavaa on myös toimittajan kanssa sovitusti toimiminen,
jonka nykytilanteen keskiarvo lähentelee lähes selkeästi sovellettavaa
tasoa, kuitenkin erittäin alhaisen maturiteettiarvon vuoksi soveltamisen
tulisi olla tätäkin korkeampi, jotta luku ei nousisi näin korkeaksi. Myös
automatisoidun

kuukausipalautteen

keräämisen

puuttuminen

lähes

kokonaan, on huolestuttavaa sen maturiteettitasoon nähden.

Alhaisimman arvon saaneiden 20 % joukkoon kuuluvat käytännöt
strategisen innovatiivisuuskumppanuuden luominen toimittajan kanssa
(1,06),

sopimustoimittajien

keskinäisen

yhteistyön

mahdollistaminen

(1.205), uusien yhteisten business-mahdollisuuksien luominen (1,235),
tyytyväisyyskyselyiden tekeminen toimittajille (1,29), innovatiivisuuden
käyttö toimittajien valintakriteereissä (1,59), KPI:n käyttö toimittajan
innovaatioissa (1,59), T&K yhteistyön tekeminen toimittajan kanssa (1,8),
yhteisten toimintatapojen kehittäminen toimittajan kanssa (2,002), yhteisen
teknologiaseurannan käyttö toimittajan kanssa (2,016) sekä tietotaidon
jakaminen (2,12). Tässä alaryhmässä huomioitavaa on kuitenkin, että
maturiteetit nousevat monissa käytännöissä korkeaksi, joka laskee
käytäntöjen suhdeluvun arvoa tällä kaavalla laskettuna. Kuitenkin monet
näistä

hyvin

edistyneemmistäkin

käytännöistä,

kuten

strategisen

innovaatiokumppanuuden luominen ovat jonkin verran sovellettuna case-
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yrityksessä, jonka voidaan nähdä olevan edistyksellistä. Toinen erityisen
hyvin sovellettu käytäntö on toimittajien tyytyväisyyskyselyiden tekeminen,
jota yritys tekee lähes selkeästi sovellettavalla tasolla, tämän ollessa
kuitenkin asiantuntijakäytäntö.

Kuva 14 Pistekaavio toimittajan kehittämisen käytäntöjen maturiteeteista
ja nykytiloista
Tässä alaryhmässä alhaisen arvon saaneet käytännöt eivät kaikki
suinkaan ole selkeästi sovellettuna yrityksessä. Kuitenkin monet käytännöt
ovat korkean maturiteetin käytäntöjä, jolloin vähäinenkin soveltaminen
nostaa arvoa heti huomattavasti. Alaryhmän kaikkien käytäntöjen saamien
arvojen keskiarvo on 3,19, joka on kaikista alaryhmistä alhaisin.
Toimittajan kehittämiseen liittyvät käytännöt ovat siis case-yrityksellä tällä
hetkellä

parhaiden

sovellettuina

muihin

alaryhmiin

verrattuna.

Tarkasteltaessa trendiviivan kulmakerrointa (-0,43), havaitaan, että se on
toiseksi lähimpänä nollaa, eli myös tämä puoltaa sitä, että kehittämisen
käytännöt suhteessa muihin ovat hyvässä asemassa. Alaryhmässä tulee
kuitenkin ottaa huomioon käytäntöjen saamat korkeat maturiteetit, jotka
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laskevat suhdelukuja huomattavasti ja näin ollen parantavat tulosta.
Kulmakerroin sekä käytäntöjen sijoittuminen pistekaavioon on esitetty
kuvassa 14.

4.4

Sitouttaminen ja luottamus

Suurin osa aivoriihessä kerätyistä sitouttamiseen ja luottamukseen
liittyvistä käytännöistä koskevat jollakin tavalla sopimuksia. Sovellettavia
käytäntöjä ovat esimerkiksi sopimushallintajärjestelmän käyttö sekä
kattavan sopimuksen käyttö liitteineen. Muissa käytännöissä korostuvat
yhteistyön avoimuus ja läpinäkyvyys esimerkiksi käyttämällä open book –
hinnoittelumallia. Tärkeimpänä sitouttamista kasvattavana käytäntönä
voidaan siis pitää sopimusten tekemistä ja hallintaa. Avoimuus ja pitkän
tähtäimen

suunnittelu

yhdessä

toimittajan

kanssa

taas

nostavat

luottamuksen määrää toimittajasuhteessa. Tässä alaryhmässä käytäntöjä
on vähiten, mutta ryhmittely-vaiheessa päällekkäisiä käytäntöjä saatiin
yhdisteltyä, jolloin kokonaisuudesta tuli melko tiivis.

67

SITOUTTAMINEN & LUOTTAMUS
KÄYTÄNTÖ
Sopimusten käyttö ja hallinta

MATURITEETTI

ARVO

NYKYTILA
1,5

3,88

3,92

Uhkien ja sanktioiden käyttö

2,1

2,59

6,989

Selkeiden roolien ja tavoitteiden määrittely toimittajan kanssa

2,3

3,29

4,617

Luottaminen toimittajan ongelmanratkaisukykyyn

2,6

3,53

3,528

Reilun kaupan hengen toteutuminen

2,6

3

4,8

Pitkien, sitouttavien sopimusten käyttö

2,9

3,41

3,339

Kattavan sopimuksen käyttö liitteineen

2,9

3,41

3,339

Sopimushallintajärjestelmän käyttö

2,9

2,47

5,313

3

3,59

2,82

Avoimuus toimittajalle esim. hinnanmuutoksista

3,1

3,12

3,572

Preferred suppliers –toimintamallin käyttö

3,3

3,29

2,907

Bonusmallin käyttö

3,5

2,41

3,885

Palkitsevien sopimusten käyttö

3,5

2,29

4,065

Strategisten kumppanuuksien muodostaminen

3,7

3,29

2,223

Vastuun antaminen toimittajalle

3,7

2,6

Toimittajan integrointi (esim. katalogiostaminen)

3,8

3
2,12

3,456

Innovatiivisuuteen kannustavien sopimusten käyttö

4,3

2,24

1,932

Bonus suoraan tuottajan työntekijöille - bonusmallin käyttö

4,3

1,35

2,555

3,111

2,904

3,659

Pitkäjänteisyys yhteistoiminnassa

YHTEENSÄ

Kuva 15 Sitouttamisen ja luottamuksen käytäntöjen maturiteetit, nykytilat
sekä näiden suhdeluvut
Sitouttamiseen

ja

luottamukseen

liittyvät

käytännöt

asettuvat

maturiteettiasteikon neljälle luokalle erittäin tasaisesti. Jakaantuminen
maturiteettiluokkiin on esitetty kuvassa 15. Perusosaajien käytäntöinä on
pidetty esimerkiksi sopimusten käyttöä ja hallintaa sekä toiminnan
pitkäjänteisyyttä. Edistyneempien käyttäjien soveltamia käytäntöjä on
ajateltu olevan esimerkiksi innovatiivisuuteen kannustavien sopimusten
käyttö. Mitä ylemmäs maturiteettiasteikolla noustaan, sitä enemmän
käytännöt liittyvät innovatiiviseen, strategiseen kumppanuuteen, jolloin
sitouttamisen ja luottamuksen tärkeys nousee tietysti entisestään.

Sitouttamisen ja luottamuksen käytäntöjä on tunnistettu ensimmäisessä
tutkimusvaiheessa 19 kappaletta. Nykytilakyselystä on jätetty käytäntö,
open book pricing, pois, sillä se koettiin turhaksi saman käytännön
esiintyessä myös toisessa alaryhmässä. Näin ollen käytäntöjä jää 18
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kappaletta. Osto-toimintojen nykytilan arvioimiseksi on tarkasteltu jokaisen
käytännön kyselyssä saamaa keskiarvoa. Keskiarvot asettuivat välille 1,82
–

3,71.

Listaus

kaikkien

käytäntöjen

keskiarvoista

värein

havainnollistettuna näkyy kuvassa 15 kolmannessa sarakkeessa.

Tässä alaryhmässä yksi käytäntö, bonus suoraan tuottajan työntekijöille bonusmallin käyttö, jää nykytilan keskiarvoltaan (1,35) alimpaan luokkaan.
Tämä jää samalla koko kyselyn keskiarvosta kaikkein alhaisimmaksi.
Voidaan siis sanoa, että tätä käytäntöä ei sovelleta lainkaan caseyrityksen osto-toiminnassa. Toisaalta kaikkia muita alaryhmän käytäntöjä
voidaan sanoa sovellettavan edes jonkun verran, sillä muiden käytäntöjen
keskiarvot kohoavat yli arvon 2. Koko alaryhmän käytäntöjen saama
keskiarvo on 2,90.

Yksikään käytännön nykytilakeskiarvo ei nouse yli arvon 4. Korkeimmat
keskiarvot

saavat

käytännöt

sopimusten

käyttö

ja

hallinta sekä

pitkäjänteisyys yhteistoiminnassa. Yleisesti voidaan siis sanoa sopimusten
käytön ja sopimushallinnan olevan selkeästi sovellettavia käytäntöjä
toimittajayhteistyötä

tehtäessä.

Toisaalta

edistyneemmäksi

ajatellut

käytännöt sopimuksissa käytettäviin palkitsemisiin ja rangaistuksiin ovat
heikommin sovellettuja kokonaisuuksia. Tällä alaryhmällä on myös kyselyn
suurin vastausten keskihajonta, joten tästä voidaan päätellä, että vastaajat
ovat erimielisiä sopimusten käytön ja hallinnan systemaattisuudesta.
Yhteistyötoimintaa

pidetään

case-yrityksessä

myös lähes selkeästi

pitkäjänteisenä. Tässä alaryhmässä on suhteellisesti paljon korkean
nykytilakeskiarvon saaneita käytäntöjä ja kokonaiskeskiarvoltaankin tämän
alaryhmän käytännöt ovat selkeimmin sovellettuja.

Suhdeluvun

kaavalla

lasketulla

arvoluvulla

sitouttamiseen

ja

luottamukseen liittyvät käytännöt ovat välillä 1,932 – 6,989. Suhdeluvun
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arvot on esitetty kuvan 15 neljännessä sarakkeessa. Käytännöt, jotka
saivat alaryhmän 20 % huonoista eli suurimmista arvoista ovat uhkien ja
sanktioiden käyttö (6,989), sopimushallintajärjestelmän käyttö (5,313)
sekä reilun kaupan hengen toteutuminen (4,8). Erityisen heikkoa on
uhkien

ja

sanktioiden

käytön

asteen

alhaisuus

case-yrityksessä.

Maturiteettimittaristolla käytäntöä pidetään perusosaajan tasolla, mutta
case-yrityksessä
systemaattisesti.

sitä
Myös

ei

voida

sanoa

sovellettavan

sopimushallintajärjestelmän

juurikaan

soveltamisen

parantaminen olisi paremman arvon saamiseksi tärkeää.

20 % parhaista arvoja saaneista käytännöistä ovat innovatiivisuuteen
kannustavien sopimusten käyttö (1,932), strategisten kumppanuuksien
muodostaminen (2,223) sekä bonus suoraan tuottajan työntekijöille –
bonusmallin käyttö (2,554). Tässä kohdassa voidaan kuitenkin todeta, että
innovatiivisuuteen kannustavien sopimusten käytön sekä bonusmallin
soveltamisen nykytasot eivät ole yrityksellä hyvällä tasolla, maturiteettien
korkeus vain nostaa suhdeluvun arvon ylös. Strategisten kumppanuuksien
muodostaminen on kuitenkin hyvällä tasolla yrityksessä, sillä sitä voidaan
sanoa sovellettavan, vaikka se onkin maturiteetiltaan lähes korkeimmassa
luokassa.
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Kuva 16 Pistekaavio sitouttamiseen ja luottamukseen liittyvien käytäntöjen
maturiteeteista ja nykytiloista
Kaikkien käytäntöjen saamien suhdelukujen keskiarvo tässä alaryhmässä
on 3,66, joka on alaryhmistä toiseksi alhaisin. Sopimuksiin ja muuhun
sitouttamiseen ja luottamukseen liittyvät käytännöt ovatkin yrityksellä hyvin
hoidettuna. Suhdeluvun kaavalla laskettuna vain harvojen käytäntöjen
arvot nousevat hälyttävän korkeaksi. Kun tarkastellaan pistekuvaajan
trendiviivan kulmakerrointa (-0,58), joka havainnollistetaan kuvassa 16,
huomataan sen olevan kuitenkin verraten muihin alaryhmiin toiseksi
kauimpana nollasta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun maturiteetin arvo
nousee, niin sen soveltamisen nykytila laskee myös melko huomattavasti.
Maturiteetiltaan perustason käytännöt ovat hyvin sovellettuina yrityksessä,
mutta edistyneempien käytäntöjen soveltaminen on alhaisella tasolla.
Sopimuksiin liittyvissä käytännöissä tämä on huomattavissa siinä, että
sopimuksia kyllä käytetään ja hallitaan, mutta korkeamman maturiteetin
palkitsemiset ja sanktiot eivät ole yrityksessä sovellettuina juuri lainkaan.
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4.5

Toimittajasuhteen johtaminen

Aivoriihessä kerättyihin toimittajasuhteen johtamisen käytäntöihin nähdään
kuuluvaksi

esimerkiksi

kommunikointi

säännöllisten

toimittajan

kanssa.

palaverien
Myös

pitäminen

sekä

toimittajaluokittelu

sekä

kategoriajohtaminen on nähty toimittajasuhteen johtamiseen kuuluviksi
käytännöiksi. Suhteen johtamisen käytännöillä on nähtävissä myös yhteys
toimittajayhteistyön linkittämisessä koko yrityksen hankintastrategiaan.
Myös esimerkiksi oman yrityksen ”markkinoiminen” toimittajalle on nähty
hyväksi sovellettavaksi käytännöksi toimittajasuhteiden johtamisessa.
Parhaat

kerätyt

sarakkeessa.

käytännöt

on

esitetty

kuvan

17

ensimmäisessä
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TOIMITTAJASUHTEEN JOHTAMINEN
1,1

ARVO
NYKYTILA
3,94
4,134

Toimittajien kilpailuttaminen

1,4

3,71

4,644

Säännöllisten tapaamisten järjestäminen toimittajan kanssa

1,6

3,47

5,202

Raporttien tekeminen

1,9

3,06

6,014

Normaali, päivittäinen kommunikointi yhteyshenkilöiden
kanssa
Toimittajien luokittelu (Krajlic)

2

3,82

3,54

2

3,59

4,23

Esiselvityksen tekeminen toimittajista

2

3,12

5,64

Jatkuvan palautteen anto toimittajille

2,1

3

5,8

Viikkopalaverien pitäminen toimittajan kanssa

2,1

1,94

8,874

Selkeän palautteen anto toimittajalle

2,4

3,35

4,29

Järjestelmien ottaminen hyötykäyttöön; erp, työaika, tuotanto

2,6

3,35

3,96

Single-Point-of-Contact (SPOC) toimintamallin käyttö
(esimerkiksi ”Account Manager”)
Kvartaalipalaverien pitäminen toimittajan kanssa

2,6

2,88

5,088

2,6

2,76

5,376

Ostajan referenssiarvon esiintuominen toimittajille

2,8

2,65

5,17

Hankintastrategian tekeminen ja kategoriajohtaminen

2,9

3,59

2,961

Toimiala-analyysin tekeminen

2,9

2,35

5,565

Toimittajan suorituskyvyn mittaaminen

3

2,76

4,48

Make or buy –päätöksen tekeminen

3

2,18

5,64

Eri toimintamallien luominen eri toimittajaluokille

3,1

3

3,8

Markkinointi; oman yrityksen "myyminen toimittajille"

3,2

2,71

4,122

Toimittajasuhteenhallinta (SRM) -prosessin määrittäminen

3,2

2,06

5,292

Avoin keskustelu tulevaisuudesta toimittajan kanssa

3,3

3,12

3,196

Oman operatiivisen työn vähentäminen

3,4

2,88

3,392

4

2,53

2,47

2,55

2,993

4,703

KÄYTÄNTÖ
Tarjousten pyytäminen ja vertailu

MATURITEETTI

Järjestelmäintegraation toteuttaminen
YHTEENSÄ

Kuva 17 Toimittajasuhteen johtamisen käytäntöjen maturiteetit, nykytilat
sekä näiden suhdeluvut
Toimittajasuhteen johtamiseen liittyvät käytännöt painottuvat selvästi
maturiteettiasteikon ensimmäisille luokille. Käytäntöjen jakautuminen
maturiteettiasteikolle

havainnollistetaan

kuvassa

17.

Tarjousten

pyytäminen on saanut myös koko kyselyn käytännöistä kaikkein
alhaisimman maturiteetin keskiarvon (1,1) eli sen ajatellaan olevan lähes
jokaisen toimittajayhteistyötä aloittelevankin yrityksen soveltama käytäntö.
Toimittajien luokittelu on saanut kyselyssä keskiarvon 2, mikä tarkoittaa
senkin olevan selvästi toimittajayhteistyön perusosaajan soveltama
käytäntö. Yli puolet käytännöistä jää maturiteetiltaan alle arvon 3. Tästä
voidaan päätellä, että toimittajasuhteen johtaminen on käytäntöineen
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perusosaajan harjoittamaa toimittajayhteistyötä. Ainut ylimpään luokaan
keskiarvoltaan ulottunut käytäntö on järjestelmäintegraation toteuttaminen
toimittajan kanssa, jonka maturiteettikeskiarvo on 4.

Toimittajasuhteen

johtamisen

hyviä

käytäntöjä

on

tunnistettu

ensimmäisessä tutkimusvaiheessa 24 kappaletta ja samat käytännöt
esiintyvät myös case-yritykselle tehdyssä nykytilakyselyssä. Nykytilan
arvioimiseksi

tarkasteltiin

kaikkien

käytäntöjen

nykytilan

saamaa

keskiarvoa. Tässä alaryhmässä keskiarvot asettuvat välille 1,94 – 3,94.
Kaikkein käytäntöjen keskiarvo oli 2,98. Listaus kaikkien käytäntöjen
saamista nykytilakeskiarvoista näkyy värein havainnollistettuna kuvassa
17 kolmannessa sarakkeessa.

Tässäkään

alaryhmässä

yksikään

käytäntö

ei

sijoitu

nykytilan

keskiarvoltaan ylimpään luokkaan. Kuitenkin kokonaiskeskiarvoltaan tämä
ryhmä saa suurimman tuloksen ja myös toinen yksittäinen suurimman
keskiarvon (3,94) saanut käytäntö, tarjousten pyytäminen ja vertailu, löytyy
tästä alaryhmästä. Muita korkean keskiarvon saavuttaneita käytäntöjä ovat
esimerkiksi

normaali,

päivittäinen

kommunikointi

toimittajan

yhteyshenkilöiden kanssa sekä toimittajien kilpailuttaminen. Minkään
käytännön keskiarvo ei toisaalta jää myöskään alimmalle tasolle.
Alhaisimman keskiarvon (1,94) saanut käytäntö on viikkopalaverien
pitäminen toimittajien kanssa. Valtaosa keskiarvoista nousee kuitenkin yli
arvon 3, joten on nähtävissä, että suurintaosaa johtamiseen liittyvistä
käytännöistä sovelletaan case-yrityksessä.

Alaryhmän käytäntöjen suhdeluvun kaavalla lasketut arvot ovat välillä 2,47
– 8,874. Suhdeluvun arvot on nähtävissä kuvan 17 neljännessä
sarakkeessa. Käytännöistä suurimmat 20 % arvoista saaneet käytännöt
ovat viikkopalaverien pitäminen toimittajan kanssa (8,874), raporttien
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tekeminen (6,014), jatkuvan palautteen anto toimittajille (5,8), make or buy
–päätöksen tekeminen (5,64) sekä esiselvityksen tekeminen toimittajista
(5,64). Näistä selvästi suurimman ja samalla koko aineiston suurimman
suhdeluvun arvon on saanut käytäntö viikkopalaverien pitäminen.
Käytännön maturiteettitaso on hyvin alhainen, mutta sen nykytila
yrityksessä jää alle arvon 2 eli sitä ei voida täysin sanoa sovellettavan
lainkaan. Säännöllisyys sekä systemaattinen palaverien pitäminen ovat
perusedellytyksiä toimittajayhteistyössä, jolloin tämän voidaan ajatella
olevan melko perustavanlaatuinen ongelma case-yrityksessä. Korkean
arvon on saanut myös raporttien tekeminen, mutta tätä sentään
sovelletaan yrityksessä nykytila-asteikon mukaan.

20

%

alhaisimman

suhdeluku-arvon

saaneista

käytännöistä

on

järjestelmäintegraation toteuttaminen (2,47), hankintastrategian tekeminen
ja

kategoriajohtaminen

(2,961),

avoin

keskustelu

tulevaisuudesta

toimittajan kanssa (3,196), oman operatiivisen työn vähentäminen (3,392)
sekä normaali päivittäinen kommunikointi yhteyshenkilön kanssa. Erityisen
hyvin

yritys

soveltaa

hankintastrategian

tekemistä

sekä

kategoriajohtamista, joiden voidaan sanoa olevan selvästi sovellettavalla
tasolla.

Myös

normaali,

päivittäinen

kommunikaatio

käytännön

soveltaminen saa korkean arvon. Tämän voidaan nähdä olevan hieman
ristiriidassa huonoimman arvon saaneen viikkopalaveri –käytännön
soveltamisen puutteen kanssa. Tämä saattaa kertoa ehkä siitä, että caseyrityksessä kommunikoidaan kyllä päivittäin toimittajan kanssa, mutta
varsinainen systemaattinen palaverikäytäntö puuttuu.
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Kuva 18 Pistekaavio toimittajasuhteen johtamiseen liittyvien käytäntöjen
maturiteeteista ja nykytiloista
Kaikkein alaryhmän käytäntöjen suhdelukukeskiarvo on 4,7, joka on
alaryhmien toiseksi korkein. Toimittajasuhteen johtamisen käytännöt eivät
ole juuri mitkään saaneet kovin alhaista arvoa, joten keskiarvo jää
verrattain korkeaksi. Lisäksi huomattavaa on, että käytäntöjen maturiteetit
ovat alhaisia, joka nostaa suhdelukujen arvoa. Kuitenkin katsottaessa
pistekuvion trendiviivan kulmakerrointa (-0,36) kuvasta 18, huomataan sen
olevan

kaikista

alaryhmistä

lähimpänä

nollaa.

Kulmakerrointa

tarkasteltaessa voidaan siis sanoa, että vaikka käytäntöjen maturiteetti
kasvaa, sovelletaan niitä silti melko kypsästi case-yrityksessä. Suurin osa
käytäntöjen nykytilan soveltamisen keskiarvoista on korkeita, jolloin
johtamiseen liittyvien käytäntöjen voidaan ajatella olevan yrityksessä
hyvällä tasolla. Viikkopalaverien pitämisen alhainen nykytila, aiheuttaa
suhdelukujen

keskiarvon

suuren

nousun.

Suhdeluvulla

mitattuna

johtamisen alaryhmä ei saa hyvää arvoa suhteessa muihin, sillä
korkeamman

maturiteetin

käytännöt

puuttuvat

alaryhmästä

lähes
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kokonaan. Nykytila käytäntöjen soveltamisesta alaryhmässä on kuitenkin
hyvä.

4.6

Raportointi ja mittarit

Raportointi ja mittarit –alaryhmään kuuluvat kerätyt käytännöt liittyvät
toimittajayhteistyössä

sovellettaviin

Käytännöt

monet

käsittävät

raportointi-

ja

perusominaisuuksista,

mittarityökaluihin.
joita

toimittajien

toiminnassa tulee mitata kuten toimitusvarmuuden ja saatavuuden
mittaaminen. Lisäksi budjetista ja säästöistä raportoiminen on nähty
hyviksi käytännöiksi. Verrattuna muihin alaryhmiin, on tähän löytynyt
vähän sovellettavia käytäntöjä. Kuitenkin toimittajayhteistyön mittaaminen
koettiin aivoriihessä yleisesti hankalaksi, joten tätä käytäntöjen määrää
voidaan pitää suhteellisen kattavana. Lista kaikista käytännöistä näkyy
kuvassa 19 ensimmäisessä sarakkeessa.
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RAPORTOINTI & MITTARIT
KÄYTÄNTÖ
Aikataulujen tekeminen

MATURITEETTI

ARVO

NYKYTILA
1,7

3,29

5,643

Toimitusvarmuuden mittaaminen

2,1

3,12

5,452

Reklamaatioiden mittaaminen

2,2

3,53

4,116

Kustannuskehityksen mittaaminen

2,2

3,53

4,116

Toiminnan varmuuden mittaaminen

2,2

2,41

7,252

Budjetin ja toteutuneen vertaaminen

2,3

3,41

4,293

Hankintabudjetin tekeminen

2,5

3,12

4,7

Tuotteen / palvelun saatavuuden mittaaminen

2,6

Toimittajakohtaisten raporttien tekeminen (esim. ostot
euroissa ja kappaleissa tuoteriveittäin per kvartaali)
Kaupinta- ym. varastonhallinta

2,7

2,47
2,65

6,072
5,405

2,8

2,65

5,17

Toimittajarankingin tekeminen
Parannukset maksuehdoissa raportoiminen

2,8
2,8

2,65

5,17

1,76

7,128

Automaattisen raportointijärjestelmän käyttö

2,9

2,76

4,704

3
3

2,76

4,48

2,47

5,06

Arvo-laatu –suhteen seuranta
Selkeiden, liiketoimintoja palvelevien mittarien käyttö

3,1
3,2

2,59
2,76

4,579

Säästöraportointi, hard savings ja soft savings

3,2

2,71

4,122

Toimittajamarkkinakehityksen seuranta
Toimittajan scorecardin käyttö

3,3

3

3,4

3,4

1,94

4,896

TCO (total cost of ownership) laskeminen
Loppuasiakkaan kausittaisen tyytyväisyyskyselyn tekeminen

3,5
3,5

2,06
2,06

4,41

2,773

2,714

4,937

Sopimusmyynnin mittaaminen
Tavoitetasojen (KPI) määrittely

YHTEENSÄ

4,032

4,41

Kuva 19 Raportoinnin ja mittaristojen käytäntöjen maturiteetit, nykytilat
sekä näiden suhdeluvut
Myös raportointiin ja mittaristoihin liittyvät käytännöt ovat painottuneet
selkeästi

perustason

maturiteettiluokkiin.

Jakaantuminen

maturiteettiluokkiin näkyy värein kuvan 19 toisessa sarakkeessa. Tämän
alaryhmän käytännöistä yksikään ei ole maturiteettikeskiarvoltaan yli 3,5,
joten mikään käytännöistä ei ole korkeimmassa maturiteettiluokassa.
Aloittelevankin toimittajayhteistyötä tekevän yrityksen ajatellaan seuraavan
ja raportoivan esimerkiksi aikatauluja sekä toimitusvarmuutta. Toisaalta
taas TCO (total cost of ownership) :in mittaamisen on nähty olevan lähes
asiantuntijatasolla maturiteetiltaan (3,5).
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Toimittajasuhteiden raportointiin ja mittareihin liittyviä hyviä käytäntöjä on
tunnistettu ensimmäisessä tutkimusvaiheessa 22 kappaletta ja samat
käytännöt esiintyvät myös case-yritykselle tehdyssä nykytilakyselyssä.
Kyselyssä saadut nykytilojen keskiarvot asettuvat tässä alaryhmässä
välille 1,76 – 3,53. Kaikkien käytäntöjen kokonaiskeskiarvo on 2,72, mikä
on kaikista alaryhmistä alhaisin. Listaus kaikkien käytäntöjen saamista
keskiarvoista näkyy värein havainnollistettuna kuvassa 19. Tämän
alaryhmän

sähköisestä

kyselyjärjestelmästä

saadut

nykytilojen

keskihajonnat ovat selvästi muita ryhmiä suuremmat, joten voidaan sanoa,
että vastaajien välillä oli selvästi monesta raportointiin ja mittaristoihin
sovellettavista käytännöistä erilaisia näkemyksiä.

Käytännöistä yhden, parannukset maksuehdoissa

-raportoiminen –

käytännön soveltamisen nykytilan keskiarvo (1,76) jää asteikon alimmalle
tasolle. Myös käytännön, toimittajan scorecardin käyttö, keskiarvo (1,94)
jää alle arvon 2 eli näitä mittaus- ja raportointi työkaluja ei voida sanoa
käytettävän yrityksessä.

Tämän alaryhmän käytäntöjen soveltamisen nykytila on heikoimmalla
tasolla yrityksessä, kun verrataan keskiarvoja muihin alaryhmiin. Kaksi
käytäntöä,

reklamaatioiden

mittaaminen

sekä

kustannuskehityksen

mittaaminen, saavat kuitenkin suhteellisen korkeat nykytilakeskiarvot
(3,53). Useimpia raportointi- ja mittaristokäytäntöjä voidaan kuitenkin
sanoa sovellettavan vain jonkun verran yrityksessä. Hajontojen ollessa
suuria, on näiden näkemysten välillä kuitenkin ollut vastaajien välillä
eroavaisuuksia.

Raportointiin ja mittaristoihin liittyvien käytäntöjen arvot suhdeluvun
kaavalla mitattuna asettuvat välille 3,4 – 7,252. Kaikki suhdelukujen arvot
on esitetty kuvassa 19 neljännessä sarakkeessa. 20 % suurimman arvon

79

saaneista käytännöistä on toiminnan varmuuden mittaaminen (7,252),
parannukset maksuehdoissa raportoiminen (7,128), tuotteen/palvelun
saatavuuden mittaaminen (6,072) sekä aikataulujen tekeminen (5,643).
Kaikkien näiden käytäntöjen saamat arvot ovat melko suuria, joskin niiden
maturiteetit ovat kaikki yli arvon 2. Näitä mittareita sovelletaankin
yrityksessä vain jotenkuten, joka nostaa arvon suureksi. Huomattavaa on
esimerkiksi suurimman suhdelukuarvon saanut toiminnan varmuuden
mittaaminen, jota pidetään maturiteetiltaan perusosaajan käytäntönä,
mutta yrityksessä nykytila on saavuttanut alhaisen tason.

20 % pienimmistä suhdelukuarvoista saaneista käytännöistä ovat
toimittajamarkkinakehityksen seuranta (3,4), selkeiden liiketoimintoja
palvelevien mittarien käyttö (4,032), reklamaatioiden mittaaminen (4,116)
sekä kustannuskehityksen mittaaminen (4,116). Tässä alaryhmässä
alhaisimmankin

arvon

saanut

käytäntö

on

melko

korkea,

joten

toimittajamarkkinakehityksenkään mittaamisen ei voida sanoa olevan
kovin hyvällä tasolla. Tässä alaryhmässä myös käytäntöjen maturiteetit
ovat melko alhaiset, jolloin suurimmat suhdelukuarvot jäävät saamatta.
Hyvin sovellettavia mittareita voidaan kuitenkin sanoa olevan esimerkiksi
reklamaatioiden sekä kustannuskehityksen mittaaminen.
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Kuva 20 Pistekaavio raportointiin ja mittareihin liittyvien käytäntöjen
maturiteeteista ja nykytiloista
Kaikkien alaryhmän käytäntöjen kaavalla saatujen arvojen keskiarvo on
4,93, joka on kaikkien alaryhmien korkein eli tilanne on tässä alaryhmässä
huonoimmalla mallilla. Toimittajayhteistyöhön liittyvän raportoinnin ja
mittariston ei voida kaiken kaikkiaan tällä tavalla mitattuna sanoa olevan
yrityksen vahvinta osaamisaluetta ja siihen tulisikin tulevaisuudessa
keskittyä,

jotta

yhteistyön

hyödyt

olisivat

myös

mitattavissa.

Tarkasteltaessa pistekuvion trendiviivan kulmakerrointa (-0.652), joka
näkyy kuvassa 20, on huomattavissa, että myös se on kaikista alaryhmistä
kauimpana

nollasta.

Tämäkin

kertoo

suoriutumiskyvystä verrattain muihin alaryhmiin.

siis

alhaisemmasta
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4.7

Toimittajayhteistyöosaamisen tärkeys

Toimittajayhteistyöosaamisen

tärkeys

kappaleessa

kuvataan

haastattelututkimuksien avulla kerättyä laadullista aineistoa täydentämään
teoriaosuudessa
analyysissa

esitettyjä

tarkastellaan

asiakokonaisuuksia.
toimittajayhteistyön

Ensimmäisessä

tärkeyttä

toimialan

ulkopuolisen hankintaosaajan näkökulmasta hänelle tehdyn haastattelun
pohjalta. Toisessa analyysissa kartoitetaan case-yritykselle tärkeän
toimittajan avainhenkilön näkemystä heidän ja case-yrityksen välisestä
yhteistyöstä. Haastatteluiden tulosten analyysit perustuvat liitteen 2
haastattelukysymyksiin.

4.7.1 Toimittajayhteistyö

Toimittajayhteistyön

tärkeyttä

sekä

sen

keskeisimpiä

asiasisältöjä

selkeyttämään, on tutkimustyössä tehty haastattelu aiheeseen liittyen.
Haastateltavaksi on valikoitunut hankintaosaajien verkostoyhdistyksen
toiminnassa tiiviisti mukana oleva, pitkän kokemuksen omaava hankintaalan ammattilainen rakennusalalta. Lisäksi työhön haluttiin saada myös
toimialan ulkopuolista näkemystä, jolloin haastateltava päätettiin valita
case-yrityksen toimialan ulkopuolelta.

Vastaaja

työskentelee

kansainvälisessä

rakennusalan

yrityksessä

talonrakennus yksikön kehityspäällikkönä. Ennen tätä työtä hän on
työskennellyt saman yrityksen hankintayksikön kehityspäällikkönä, joten
hänellä on useamman vuoden työkokemus yrityksen hankintatoimesta ja
toimittajayhteistyön kehittämisestä. Tällä hetkellä hänen vastuualueinaan
ovat muun muassa yksikön laatu, ympäristö, työturvallisuus, kannattavuus
sekä toiminnan kehittäminen, johon kuuluu myös hankinnat.
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Vastaajan

mielestä

toimittajayhteistyö

tarkoittaa

yhteisiä

kehittämisprojekteja toimittajan kanssa, toimittajan aikaista sitouttamista
sekä

toimittajien

ottamista

mukaan

toimintaan

jo

sen

suunnitteluvaiheessa. Lisäksi hän mainitsee pitkien sopimusten olevan
osa yhteistyötä ja sen tarkoittavan pitkäaikaista sitoutumista yhteistyöhön
sekä

jaettujen

toimittajayhteistyön

tavoitteiden
monilla

rakentumista.
jo

Vastaaja

määritteli

teoriaosuudesta

tutuilla

asiakokonaisuuksilla. Tärkeimpänä hän pitää selkeästi yhteistoiminnallista
kehittämistä toimittajan kanssa sekä toimittajan sitouttamista pitkäksi
ajaksi. Kaikilla näillä tekijöillä on vaikutuksena yhteistyössä tärkeänä
pidettyyn luottamukseen, sitoutumiseen sekä tiedon jakamiseen.

Vastaaja

korostaa

toimittajayhteistyön

tärkeyttä

kustannussäästöillä.

”Hintojen alentamisen sijaan pitäisi keskittyä toiminnan konseptointiin ja
uusien tehokkaampien toimintatapojen kehittämiseen. Kun ostaja ja myyjä
tuntevat toistensa toimintatavat, on toiminta läpinäkyvämpää ja molemmat
saavat säästöjä”, tiivistää vastaaja toimittajayhteistyön merkitystä. Hän
näkee pitkäaikaisen, tiiviin yhteistyön tuovan pitkällä aikavälillä enemmän
säästöjä ja hyötyjä liiketoiminalle kuin ainainen kilpailutus. Vastaajan
mielestä toimittajayhteistyö on yksi hankintastrategian tärkeimpiä osaalueita. Hänen mielestään ”hankintakategorioissa tulee olla niin sanottuja
avaintoimittajia jotta hankintariskiä voidaan hallita vahvemmin.” Tällä hän
korostaa sekä hankintojen että toimittajien luokittelua ja tämän luokittelun
tiivistä mukaan ottamista koko hankintastrategiaan. Suomalaisten yritysten
toimittajayhteistyöosaaminen on vastaajan mielestä huonolla tasolla,
”liikaa peruskilpailutusta sekä strategiset kumppanuudet ovat harvassa”,
vastaaja kuvailee suomalaisyritysten toimittajayhteistyön heikkoutta.

Hyvän

toimittajayhteistyön

lähtökohtana

vastaaja

pitää

”yhteisten

tavoitteiden jakamista ja win-win -tilannetta”. Tällä vastaaja tarkoittaa, että
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molemmilla suhteen osapuolilla tulee olla hallussaan sellaisia resursseja,
joista on hyötyä toiselle suhteen osapuolelle ja, jotka houkuttelevat
yhteistyön tekemiseen. Hyviksi yhteistyössä sovellettaviksi käytännöiksi
hän mainitsee ”jaetut tietojärjestelmät, tiedon jakaminen, yhteiset palaverit
ja jatkuva raportointi sekä palkitseminen”. Kaikki nämä käytännöt on
tunnistettu myös tutkimuksen ensimmäisessä kyselyssä. Systemaattiseen
yhteistyöhön taas kuuluvat hänen mukaansa ”toimitustiedon jakaminen,
räätälöidyt

ratkaisut

ja

yhteinen

suunnittelu”.

Mikäli

yritys

tekee

toimittajiensa kanssa tiivistä, systemaattista yhteistyötä ja suunnittelee
yhteistyötä pitkällä tähtäimellä, kuuluu siihen usein myös omien,
räätälöityjen ratkaisujen kehittämistä.

4.7.2 Yhteistyö case-yrityksen kanssa

Tutkimuksessa on haluttu konkretisoida myös case-yrityksen tämän
hetkistä toimittajayhteistyötä haastattelemalla yhden sen tärkeimmän
strategisen kumppanin avainhenkilöä asiasta. Vastaaja työskentelee
kansainvälisessä

yrityksessä,

jonka

liiketoimintaan

kuuluvat

elintarviketeollisuuden koneisiin ja laitteisiin sekä pakkausmateriaaleihin
liittyvien ratkaisujen tarjoaminen. Vastaaja itse on yrityksen Suomen
maajohtaja sekä asiakkuusjohtaja, jossa työn pääpainona on yhteistyö
case-yrityksen kanssa.
Vastaaja linjaa, että yhteistyö case-yrityksen kanssa on ”melkein 50 vuotta
kestänyt prosessi”. Yhteistyö on tiivistynyt erityisesti viimeisen 15 vuoden
aikana, ”olemme pystyneet vastaamaan asiakkaan (case-yritys) tarpeisiin
ja toisinaan asiakkaan tuotepaletti on sopinut meidän portfolioomme
erittäin hyvin”. Vastaaja kertoo, että yhteistyö ulottuu lähes arvoketjun
päästä päähän keskittyen erityisesti ”tuotantoon, pakkausratkaisuihin,
logistiikkaan ja markkinointiin”. Toimittaja näkee yhteistyön siis kaiken
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kaikkiaan kokonaisvaltaisena prosessina, jota kehitetään jatkuvasti ja
jonka myös nähdään jatkuvan pitkään.
Yhteistyö on vastaajan mielestä myös erittäin systemaattista. ”Pyrimme
jokaisessa projektissa tai toimessa edesauttamaan business casen
tekemisessä, tai vähintään toimittamaan tarvittavat tiedot ja numerot”, hän
havainnollistaa

toimintaa.

Erityisesti

vastaaja

korostaa

yhteistyön

systemaattisuutta ”tilaus/toimitus -ketjun prosesseissa, joissa olemme
yhdessä asiakkaan kanssa poistaneet useita vaiheita, jolloin prosessi
tuottaa erittäin hyvää dataa, joka taas varmistaa oikeat toimitukset,
oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan”. Vastaaja pitää yhteistyötä caseyrityksen kanssa tärkeänä, koska se on niin suuri toimija alallaan. Koska
yritysten ydinliiketoiminnot täydentävät toisiaan, tämä tekee molemmista
toisilleen tärkeitä kumppaneita.

Hyvinä ominaisuuksina yhteistyössä vastaaja pitää case-yrityksen tapaa
pyrkiä

tehokkuuteen

ja

sen

henkilökunnan

sitouttamista

tehtyihin

päätöksiin. ”Ei ole montaa yritystä jossa pystytään niin hyvin ajamaan
projekteja läpi, kun ne kerran päätetty”, vastaaja kehuu case-yrityksen
toiminnan tehokkuutta. Hänen mielestään yhteistyössä heikoin kohta on
yrityksen tuotekehitys- ja markkinointiorganisaatio. Syy tähän on ”liian
monta kokkia”, jolloin päätösten tekeminen usein hidastuu ja hankaloituu.
Yhteistyötä hankaloittaa vastaajan mukaan myös se, että case-yrityksen
kaikki yksittäiset laitokset tai toiminnot eivät ymmärrä koko yrityksen
hankintastrategiaa. ”Tämä johtaa jossain vaiheessa virheisiin, jotka voivat
olla huomattavia kustannus näkökulmasta”, vastaaja lisää.

Vastaajan

mukaan

hyviä

käytäntöjä

yhteistyötä

tehtäessä

on

byrokraattisten tapaamisten minimoiminen sekä asioiden hoitamiseen ja
optimoimiseen keskittyminen. Hän linjaa, että hyvässä yhteistyössä
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”nopeat tapaamiset, puoli tuntia – tunti, jolloin asiat päätetään, ovat erittäin
tärkeitä”. Toimivassa yhteistyösuhteessa tulisi vastaajan mukaan siis
pystyä tapaamaan nopeasti lyhyelläkin varoituksella, jotta toiminta olisi
mahdollisimman tehokasta

ja

sujuvaa.

”Tosinaan

tuotannossa

on

pidettävä säännöllisiä tapaamisia, joissa voidaan käydä läpi missä
mennään ja mitä pitää tehdä tuotannon tehostamiseksi”, hän linjaa
korostaen myös strategisempien ja suunnitellumpien palaverien tärkeyttä.

Kysyttäessä, miten yritysten välistä yhteistyösuhdetta voisi vastaajan
mielestä kehittää, hän ei osaa antaa yhtään yksittäistä kehitysehdotusta.
”Tämän asiakkaan kanssa ollaan niin pitkällä, että yksittäisen asian
nostaminen esiin kehittämismerkeissä ei onnistu”, hän vastaa. Vastaajan
yritys sekä case-yritys ovat kehittäneet yhteistyötänsä hyvin pitkälle,
tulevaisuudessa
hienosäätöön”.

keskitytään

näiden

yhteistyömuotojen

”jatkuvaan
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Kappaleessa esitetään tutkimuksen keskeisimmät tulokset sekä niistä
tehdyt päätelmät. Tulokset esitetään tutkimuskysymys kerrallaan, vastaten
ensin päätutkimuskysymykseen ja tämän jälkeen alatutkimuskysymyksiin.
Lisäksi kappaleessa analysoidaan tehtyä tutkimusta ja sen rajauksia sekä
mahdollisia

jatkotutkimusaiheita

ja

tutkimuksen

kehittämistä

tulevaisuudessa.

5.1

Keskeiset tulokset ja päätelmät

Tutkimuksen keskeisimpänä tarkoituksena on tarkastella case-yrityksen
toimittajayhteistyöosaamisen nykytilaa ja muodostaa kehitysehdotukset
toimittajayhteistyön

kehittämiselle.

Vastauksina

tutkimuskysymyksiin

saadaan tutkimustyön avulla aikaan seuraavat johtopäätökset:

Mikä on toimittajayhteistyöosaamisen nykytila yrityksessä ja miten sitä
voidaan kehittää?

Case-yrityksessä

tunnistetaan

toimittajayhteistyö

melko

hyvin

ja

toimittajien kanssa yhteistyötä tekevät työntekijät tunnistavat useita hyviä
käytäntöjä yhteistyön tekemisessä. Ongelmana nykytilassa voidaan pitää
kuitenkin sitä, että siitä puuttuu systemaattisuus ja tämänhetkistä
toimittajayhteistyötä johdetaan yrityksessä eritavoin riippuen esimerkiksi
hankinnan kategoriasta tai toimittajasta. Yrityksen hankintastrategiasta
voidaan sanoa puuttuvan systemaattinen ohjeistus sekä selkeä strategia
toimittajayhteistyön tekemiselle.

Toimittajan vastuullisuuden varmistamiseen liittyvät parhaat käytännöt
ovat yrityksessä melko hyvin hallittuna. Monet käytännöistä mielletään
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edistyneempien hankintaosaajien soveltamiksi, mutta silti niitä sovelletaan
case-yrityksessä. Vastuullisuuden varmistamisessa ei myöskään ollut
yhtään alkeelliseksi ajateltua käytäntöä, jota ei edes jossain määrin
sovelleta

case-yrityksessä.

vastuullisuuden

Huomattavia

varmistamisen

parantamiseen

kehitysehdotuksia
ovat

referenssien

pyytäminen toimittajista sekä vastuullisuuskartoituksen tekeminen jo
tarjousvaiheessa.

Toimittajan kehittämiseen liittyvien käytäntöjen soveltamisen nykytila on
yrityksessä verrattain hyvällä tasolla. Suurin osa käytännöistä on
maturiteetiltaan kypsän hankintaosaajan soveltamia käytäntöjä, mutta
nykytila yrityksessä on silti suhteellisen hyvä. Tässä alaryhmässä
käytäntöjen suhdeluku ei kerro koko totuutta, sillä korkeat maturiteetit
parantavat

lukuja

liikaa.

Toimittajan

kehittämisessä

sovellettavien

käytäntöjen parannusehdotuksia ovat järjestöyhteistyön aloittaminen sekä
toimiminen

itse

toimittajan

kanssa

sovitulla

tavalla.

Myös

toimittajantyytyväisyyskyselyiden tekemisen jatkaminen sekä kyselyiden
edelleen jalostaminen jatkavat hyvin alkanutta strategista suuntausta.

Sitouttamiseen ja luottamukseen kuuluvien käytäntöjen nykytila caseyrityksessä on hyvällä tasolla. Erityisesti sopimusten käyttö ja hallinta on
systemaattista

ja

niillä

voidaan

sanoa

parannettavan

toimittajan

sitouttamista yrityksen toimintaan. Kuitenkin edistyneempänä pidetyt
sitouttamisen keinot kuten sanktioiden sekä palkitsemisten käyttö
sopimuksissa, on heikommalla tasolla. Kehitysehdotuksena voidaankin
sanoa olevan tällaisten palkitsemisten sekä sanktioiden ottaminen osaksi
yrityksen sopimuspolitiikkaa ja näin lisäämään sitouttamisen astetta. Myös
sopimushallintajärjestelmän käyttöönoton voidaan sanoa tulevaisuudessa
parantavan sopimushallinnan nykytasoa.
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Toimittajasuhteen

johtamiseen

liittyvät

käytännöt

ovat

painottuneet

maturiteetiltaan alempiin luokkiin, jolloin niiden soveltamisen tulisi olla
hyvällä mallilla lähes jokaisessa yrityksessä. Case-yrityksessä näitä
käytäntöjä voidaan sanoa sovellettavan hyvin. Huomiota herättävä
käytäntö on kuitenkin viikkopalaverikäytännön puuttuminen, joka voidaan
nostaa merkittävimpänä kehitysehdotuksena. Yrityksessä ollaan kyllä
päivittäisessä

kontaktissa

toimittajien

kanssa,

mutta

varsinainen

systemaattinen palaverikäytäntö tulisi määritellä paremmin ja ottaa osaksi
ainakin strategisempiin kumppanuussuhteisiin.

Toimittajayhteistyön raportointiin ja mittaristoihin liittyvät käytännöt ovat
kaikista

alaryhmistä

heikoiten

sovellettuna

yrityksen

nykyisessä

toimittajayhteistyössä. Nykytilojen keskiarvot ovat kaikkien alhaisimmat
tässä alaryhmässä ja vain muutamaa mittaria voidaan sanoa sovellettavan
selkeästi.

Merkittävimpänä

parannusehdotuksena

voidaankin

toimittajayhteistyön
sanoa

olevan

kehittämisen
raportointi-

ja

mittarityökalujen käyttöönotto. Koska yhteistyötä toimittajien kanssa tulisi
ajatella investointina, tulisi myös siitä aiheutuvia kustannuksia sekä
hyötyjä kyetä mittaamaan.

Mitä ovat hyvät käytännöt toimittajayhteistyössä?

Toimittajayhteistyössä sovellettavat käytännöt liittyvät erilaisiin yhteistyön
ulottuvuuksiin. Parhaita käytäntöjä on paljon, eikä kaikkien soveltaminen
ole mielekästä kaikissa yhteistyösuhteissa. Yrityksen tulisikin valita, mille
yhteistyötasolle se haluaa kunkin toimittajan kanssa edestä, ja valita
sovellettavan käytännöt sen mukaan. Tärkeä ulottuvuus on toimittajan
vastuullisuuden varmistaminen, jotta voidaan olla varmoja, että toimittaja
suoriutuu yrityksen tärkeinä pitämistä velvoitteista sekä on vastuullinen
yhteistyökumppani.
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Yrityksen

tulisi

haluamaansa

jatkuvasti
suuntaan,

pyrkiä
jotta

kehittämään

yhteistyöstä

tärkeitä

saatava

toimittajia

hyöty

olisi

mahdollisimman suuri. Toimittajien tulisi tarpeen mukaan mukautua
yrityksen tarpeisiin ja myös kehittää yrityksen liiketoimintaa esimerkiksi
tietotaidon

jakamisella.

Strategisemmissa

yhteistyösuhteissa

yhteisinnovointia ja kokonaisvaltaista yhteistyön tekemistä pidetään
erittäin hyvänä käytäntönä.

Toimittajien sitouttaminen ja luottamuksen kehittyminen ovat tärkeitä
aspekteja yhteistyötä tehtäessä. Sitouttamista voidaan parantaa hyvillä
sopimuksilla sekä palkkioilla onnistuneissa suhteissa. Toisaalta myös
oikeanlainen sanktioiden käyttö sopimuksissa on tärkeää. Luottamuksen
syntymisessä auttavat toiminnan molemminpuolinen avoimuus sekä
säännöllinen, jatkuva tiedonvaihto.

Johtaminen on yksi toimittajayhteistyösuhteen ulottuvuus. Suhteiden
johtamisen hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi toimittajien luokittelu,
palaverien pitäminen sekä palautteen antaminen toimittajalle. Johtamiseen
liittyvien käytäntöjen tulisi olla lähtökohta toimittajayhteistyötä tehtäessä ja
niiden tulisi olla myös osana yrityksen koko hankintastrategiaa. Yhteistyötä
on hankala kehittää, ellei yhteistyösuhdeprosesseja ole määritelty.

Kuten usein kaikessa liiketoiminnassa, myös toimittajayhteistyössä on
tarpeen käyttää hyödyksi erilaisia raportointi- ja mittaustyökaluja. Koska
yhteistyötä toimittajien kanssa tulisi ajatella arvokkaana investointina
tulevaisuuden kilpailukykyä silmälläpitäen, myös hyötyjen ja kustannusten
tulisi olla mitattavissa ja niistä tulisi raportoida. Näin ollen erilaisen
raportoinnin

ja

mittauksen

nähdään

olevan

keskeinen

toimittajayhteistyössä sovellettavissa hyvissä käytännöissä.

ulottuvuus
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Miksi toimittajayhteistyön tekeminen on tärkeää?

Toimittajat ja heidän kyvykkyytensä ovat yksi tärkeimmistä ja huonoiten
hyödynnetyistä resursseista, joita yrityksellä on käytössään. Jotta yritykset
saisivat täysin nämä resurssit hyödynnettyä, tarvitaan siihen saumatonta
yhteistyötä toimittajien kanssa. Tekemällä yhteistyötä toimittajien kanssa
yritys voi saavuttaa hankalasti kopioitavaa kilpailuetua suhteessa muihin
toimijoihin. Hyvällä yhteistyöllä on myös usein kustannuksia alentava sekä
yrityksen tarjoamaa parantava vaikutus. Myös hankintoihin liittyvät riskit
yleensä pienevät hyvän toimittajayhteistyön myötä.

5.2 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusehdotukset

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen avulla on saatu muodostettua kattava kuva
case-yrityksen toimittajayhteistyön tekemisen nykytasosta. Aineistosta on
saatu

muodostettua

toimittajayhteistyön

myös

parhaista

toimiva

ja

laadukas

mittaristo

käytännöistä.

Ongelmia

lopullisen

toimittajayhteistyöosaamisen tason arvioinnissa on tuottanut kahden
mittariston

toimiminen

nykytilanteen

arvon

huonosti

keskenään.

yhteensovittaminen,

Maturiteettiarvon

sekä

niiden

sekä

suhteesta

raportoiminen yhden selkeän mallin avulla muodostuu suurimmaksi
ongelmaksi tutkimusprosessissa. Koska maturiteetti ei mittaa käytännön
tärkeyttä, tulee kehitystä vaativien käytäntöjen valinta monimutkaiseksi.
Lisäksi

aineistosta on

muutenkaan

hankalaa

valita

yhtä,

kaikille

toimittajayhteistyötä tekeville yrityksille toimivaa toimintamallia.

Tutkimuksen jatkokehitystä varten olisi mielenkiintoista tehdä sama kysely
toimittajayhteistyön nykytilasta useammalle yritykselle ja näin kerätä
vertailuaineistoa, johon case-yrityksen tuloksia voitaisiin verrata. Tämä
kertoisi paremmin nykytilanteesta ja parantaisi myös maturiteettilukujen
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vertailtavuuskykyä. Case-yrityksen kannalta mielekästä olisi kerätä
kyselyaineisto muilta saman toimialan yrityksiltä ja verrata näitä lukuja
niihin.

Case-yrityksen sisäisten ongelmakohtien löytämiseksi kannattavaa olisi
vertailla eri hankintakategorioissa työskentelevien henkilöiden vastauksia
keskenään. Näin saataisiin tietää eri kategorioiden väliset erot ja
pystyttäisiin

mahdollisesti

implementoimaan

hyviä

käytäntöjä

hankintakategoriasta toiseen. Jos esimerkiksi toisessa kategoriassa
raportointiin ja mittaamiseen liittyvät käytännöt saavat selkeästi paremmat
arvot

kuin

toisessa

kategoriassa,

voitaisiin

miettiä,

mitä

näissä

toimittajayhteistyön ulottuvuuksissa tehdään kategorioittain eritavalla ja
pyrkiä kehittämään toimintaa kohti oikeaa suuntaa.
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LIITTEET
Liite 1 Kyselylomake (muokattu)
Toimittajayhteistyön nykytilan kartoitus
Tervetuloa vastaamaan XX ”Toimittajayhteistyön nykytilan
kartoitus” kyselyyn!
Kyselyssä on tarkoituksena arvioida XX nykytilaa toimittajayhteistyöhön liittyvissä
käytännöissä. Tarkoituksena ei ole arvioida yksittäisen työntekijän henkilökohtaista
osaamista, vaan vastaajan tulee arvioida omasta näkökulmastaan koko XX
ostotoimintojen osaamista toimittajayhteistyöhön liittyen.
Mikäli sinulla herää kysyttävää/kommentteja kyselyyn liittyen, otathan yhteyttä:
anna.tang@XX.fi
Alussa vastaaja vastaa avoimiin toimittajayhteistyöhön liittyviin kysymyksiin lyhyesti, omin
sanoin. Tarkoituksena on herätellä vastaajaa aiheeseen, sekä kartoittaa vastaajan
nykytietämystä aihepiiriin liittyen.
1) Miksi toimittajayhteistyö on tärkeää? Millaista on hyvä toimittajayhteistyö? Kuinka
systemaattisesti XX tehdään mielestäsi tällä hetkellä yhteistyötä toimittajien
kanssa?

Toimittajayhteistyöhön liittyvien käytäntöjen osiossa vastaajan tulee arvioida XX
suoriutumista erilaisissa toimittajayhteistyöhön liittyvissä käytännöissä. Käytännöt on
jaettu viiteen ryhmään: toimittajien vastuullisuuden varmistaminen, toimittajan
kehittäminen, sitouttaminen ja luottamus, toimittajasuhteen johtaminen sekä raportointi ja
mittarit.
Vastaajan tulee arvioida XX ostotoimintojen nykyisen kyvykkyyden tasoa jokaisen
käytännön kohdalla asteikolla 1-5.
Käytännön soveltamisen nykytaso (toimittajayhteistyöosaaminen) –asteikko:
1. Ei sovelleta: XX ei sovella tätä käytäntöä toimittajayhteistyössään.
2. Sovelletaan jonkun verran: Tämän käytännön käyttö on aloittelijan tasolla. Käytäntöä
saatetaan soveltaa jonkun verran, mutta sen käyttö ei ole lainkaan systemaattista.
3. Sovelletaan: Käytäntö esiintyy XX käytännön tason toimittajayhteistyössä.
Sovellettavuuden ei voida kuitenkaan sanoa olevan systemaattista tai järjestäytynyttä.
4. Sovelletaan selkeästi: Käytäntö on selkeä ja säännöllinen osa XX tekemää
toimittajayhteistyötä ja se esiintyy sekä strategisella tasolla että operatiivisella tasolla
ostotoiminnon tekemässä työssä.
5. Sovelletaan merkittävästi: Käytäntö on merkittävä osa toimittajayhteistyötä ja sen
sovellettavuus on edistyksellisen systemaattista ja kehittynyttä.
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Käytännön soveltamisen nykytila
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jonkun verran
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Toimittajan vastuullisuuden varmistaminen
Omien vaatimusten selkeyttäminen toimittajien
vastuullisuuteen liittyen
Tilaajavastuulain noudattamisen varmistus
Toimittajahyväksyntöjen tekeminen
Tuotevastuun hallinta
Varmistetaan, että toimittajan käytännöt vastasivat
vaatimuksia
Toimittajien itsearviointien toteuttaminen
Toimittajan vaihto/irtisanominen
Auditointien tekeminen
Sertifiointien käyttö
Toimittajan laadun, eettisyyden ja
ympäristövastuullisuuden varmistaminen
Ketjun heikoimman lenkin tunnistus
Toimitusketjun hallinta
Edellytetään toimittajan osallistumista yhteisöön, jolla
varmistetaan, että lainmukaiset velvoitteet on hoidettu
Vastuullisuuskartoituksen tekeminen tarjousvaiheessa
Toimittajan vastuullisuuteen liittyvien kriittisten
tekijöiden määrittäminen
Referenssien pyytäminen toimittajista
Toimittajan luottoluokituksen tarkastaminen
Hävikin vähentäminen
Lakimuutosten seuraaminen mm. ecolabel
Maineen hallinta
Normien mukainen toiminta mm. kuluttajavastuu
Vastuullisuuden kunniamainintojen ja palkitsemisen
käyttö toimittajasuhteissa
Vastuullisuuden tärkeyden määrittäminen hankintojen
kokonaisuudesta
Harmaan talouden torjunta
Entä-jos -tilanteisiin varautuminen
Toimittajan työllistämisen (mm. nuoret, vammaiset,
työttömät) varmistaminen
Riskianalyysin tekeminen toimittajasta
Selvityksen tekeminen alihankkijoista
Vakiintuneiden toimittajasuhteiden käyttö
Toimittajien opettaminen yhteistyöhön keskenään
Ketjun läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden varmistaminen
Vastuullisuusrekisterin/tietokannan käyttö
SLA:n (service level agreement) käyttö
Eettisen ohjeiston määrittäminen toimittajalle
Oman vastuullisen toiminnan tarkka määrittäminen
Toimittajan tuloskelpoisuuden varmistus; tilinpäätös ja
luottotiedot
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Toimittajan kehittäminen
Markkina- ja kustannustietoisuuden hankkiminen
Tavoitetasojen määrittely suhteelle toimittajaluokittelun
pohjalta
Järjestelmätuen käyttö
Selkeiden roolien määrittely molemmissa
organisaatioissa
Organisaatioiden eri osien välinen yhteistyö
Yhteisten toimitapojen kehittäminen toimittajan kanssa
Toimittajan parhaan osaamisen tavoittaminen
Järjestelmien linkittäminen keskenään, mm.
hankintajärjestelmä, katalogit
Selkeä kommunikointi läpi organisaatiotasojen
Yhteisen teknologiaseurannan käyttö toimittajan
kanssa
Asiakkaan tarpeiden selkeä viestiminen toimittajalle
Tietämys toimittajan strategiasta ja yhtenäiset
tavoitteet
Tyytyväisyyskyselyiden tekeminen toimittajille
Sopimustoimittajien keskinäisen yhteistyön
mahdollistaminen
Yhteistyön tekeminen loppuasiakkaan kanssa
Yhteistyön tekeminen toimittajaverkostossa
Asiakaspalautteen välittäminen toimittajalle
Toimittajan koulutus
Ohjausryhmätyöskentely
Säännöllisen, molemminpuolisen palautteen anto
Arvioinnin tekeminen loppukäyttäjän kanssa
Loppuasiakaspalautteen pyytäminen
Avoin benchmarkkaus kilpailijoihin
Automatisoidun kuukausipalautteen
kerääminen
Success feen käyttö toimittajasuhteissa
Bonuksen antaminen toimittajalle, jos tietty KPI ylittyy
vuositasolla
T&K yhteistyön tekeminen toimittajan kanssa
Tietotaidon jakaminen toimittajan kanssa
Toimittajan toiminnan läpinäkyvyyden varmistus
Toimittajan kanssa sovitun mukaisesti toimiminen
Yhteisen, organisaatiorajat ylittävän tiimin
perustaminen
Toimittajan järjestämien koulutuksien käyminen
Järjestöyhteistyön tekeminen
Virheiden korjaaminen ja muutosten toteutus
toimittajan kanssa
Ketteryys ja reagointikyky ongelmatilanteissa
Tulevaisuuden suunnittelu toimittajan kanssa
Open Book –toimintamallin käyttö toimittajasuhteessa
Koko projektin aikaisen yhteistyön tekeminen
toimittajan kanssa
Toimittajien kuunteleminen
Nykyisten toimintatapojen kyseenalaistaminen
Parhaiden käytäntöjen etsiminen toimittajalta sekä
sisäisesti
Kustannusrakenteiden avaaminen toimittajalle
Organisaation muiden toimintojen keskusteleminen
toimittajien kanssa
Toimittajien näkemyksen tuominen organisaatioon
Yhteisten kehityshankkeiden aloitus toimittajan kanssa
Uusien yhteisten business-mahdollisuuksien luominen
toimittajan kanssa
Toiminnan kehittäminen toimittajalta tulevien
impulssien ansiosta
Yhteisten (esim. hankinta, tuotekehitys, markkinointi)
SRM palaverien pitäminen
Lopputuloksien ostaminen toimittajalta
Strategisen innovaatiokumppanuuden luominen
toimittajan kanssa
KPI:n käyttö toimittajan innovaatioissa
Innovatiivisuuden käyttö toimittajien valintakriteereissä
Early supplier involvement -käytännön luominen ja
ylläpito
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Sitouttaminen & Luottamus
Sopimusten käyttö ja hallinta
Uhkien ja sanktioiden käyttö
Luottaminen toimittajan ongelmanratkaisukykyyn
Reilun kaupan hengen toteutuminen
Pitkien, sitouttavien sopimusten käyttö
Preferred suppliers –toimintamallin käyttö
Avoimuus toimittajalle esim. hinnanmuutoksista
Vastuun antaminen toimittajalle
Palkitsevien sopimusten käyttö
Pitkäjänteisyys yhteistoiminnassa
Strategisten kumppanuuksien muodostaminen
Selkeiden roolien ja tavoitteiden määrittely toimittajan
kanssa
Bonusmallin käyttö
Sopimushallintajärjestelmän käyttö
Bonus suoraan tuottajan työntekijöille -bonusmallin
käyttö
Toimittajien integrointi (esim. katalogiostaminen)
Kattavan sopimuksen käyttö liitteineen
Innovatiivisuuteen kannustavien sopimusten käyttö

4 Sovelletaan 5 Sovelletaan
selkeästi
merkittävästi

Toimittajasuhteen johtaminen
Toimittajasuhteenhallinta (SRM) -prosessin
määrittäminen
Normaali, päivittäinen kommunikointi toimittajan
yhteyshenkilöiden kanssa
Ostajan referenssiarvon esiintuominen toimittajille
Toimittajien luokittelu (Krajlic)
Eri toimintamallien luominen eri toimittajaluokille
Säännöllisten tapaamisten järjestäminen toimittajan
kanssa
Raporttien tekeminen
Jatkuvan palautteen anto toimittajille
Viikkopalaverien pitäminen toimittajan kanssa
Markkinointi; oman yrityksen "myyminen toimittajille"
Kvartaalipalaverien pitäminen toimittajan kanssa
Oman operatiivisen työn vähentäminen
Kaupinta- ym. varastonhallinta
Selkeän palautteen anto toimittajalle
Avoin keskustelu tulevaisuudesta toimittajan kanssa
Järjestelmäintegraation toteuttaminen
Make or buy –päätöksen tekeminen
Tarjousten pyytäminen ja vertailu
Järjestelmien ottaminen hyötykäyttöön; erp, työaika,
tuotanto
Hankintastrategian tekeminen ja kategoriajohtaminen
Toimittajien kilpailuttaminen
Esiselvityksen tekeminen toimittajista
Toimiala-analyysin tekeminen
Toimittajan suorituskyvyn mittaaminen
Single-Point-of-Contact (SPOC) toimintamallin käyttö
(esimerkiksi ”Account Manager”)
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Raportointi & Mittarit
Säästöraportointi, hard savings ja soft savings
Parannukset maksuehdoissa -raportoiminen
€, Hankintabudjetin tekeminen
TCO (total cost of ownership) laskeminen
Sopimusmyynnin mittaaminen
Reklamaatioiden mittaaminen
Aikataulujen tekeminen
Toimitusvarmuuden mittaaminen
Kustannuskehityksen mittaaminen
Arvo-laatu –suhteen seuranta
Tavoitetasojen (KPI) määrittely
Automaattisen raportointijärjestelmän käyttö
Budjetin ja toteutuneen vertaaminen
Selkeiden, liiketoimintoja palvelevien mittarien käyttö
Toimittajamarkkinakehityksen seuranta
Toimittajarankingin tekeminen
Toimittajakohtaisten raporttien tekeminen (esim. ostot
euroissa ja kappaleissa tuoteriveittäin per kvartaali)
Toimittajan scorecardin käyttö
Toiminnan varmuuden mittaaminen
Tuotteen / palvelun saatavuuden mittaaminen
Loppuasiakkaan kausittaisen tyytyväisyyskyselyn
tekeminen
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Liite 2 Haastattelukysymykset (muokattu)
A. Toimittajayhteistyön
kehityspäällikkö

tärkeys,

rakennusalan

yrityksen

1. Kerro lyhyesti itsestäsi, yrityksestä ja omasta toimenkuvastasi
yrityksessä?
2. Mitä on toimittajayhteistyö?
3. Miksi toimittajayhteistyö on tärkeää?
4. Kuinka tärkeänä toimittajayhteistyötä tulisi pitää yrityksen
hankintojen strategiaa tehtäessä?
5. Millä
tasolla
arvioisit
suomalaisten
suuryritysten
toimittajayhteistyötason olevan?
6. Millaista on hyvä toimittajayhteistyö?
7. Mitä pidät tärkeimpinä käytäntöinä toimittajayhteistyötä tehtäessä?
8. Mitkä tekijät/käytännöt kertovat systemaattisen toimittajayhteistyön
tekemisestä?

B. Yhteistyö
XX
/asiakkuusjohtaja

kanssa,

toimittajayrityksen

maa-

1. Kerro lyhyesti itsestäsi, yrityksestä ja omasta toimenkuvastasi
yrityksessä?
2. Kerro omasta näkökulmastasi millaista yhteistyötä teette XX
kanssa?
3. Kuinka systemaattisena pidät tekemäänne yhteistyötä?
4. Miksi yhteistyön tekeminen XX kanssa on tärkeää?
5. Mikä tekemässänne yhteistyössä on hyvää/huonoa?
6. Mitä toimittajayhteistyöhön liittyviä käytäntöjä (esimerkiksi
säännölliset palaverit) pidätte tärkeimpinä yhteistyössä XX kanssa?
7. Miten yhteistyötä tulisi mielestäsi kehittää?

