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1 JOHDANTO 

 

Toimittajasuhteiden hallinnan kehittäminen on toimitusketjun johtamisen nykypäi-

vää. Maailman johtavat ja suurimmat yritykset käyttävät ajastaan enemmän toimit-

tajasuhteiden kehittämiseen kuin hallinnollisiin hankintatehtäviin (Baily 2005, s. 

11). Kehittämisen hyötyä tukee myös useat tutkimukset, jotka määrittelevät 

toimittajien kehittämisen yhdeksi merkittävimmäksi kilpailukykytekijäksi 

(Gelderman & Weele 2005, s. 19). On huomattu, että toimittajakentän johtaminen 

vaatii organisaatiolta määrän ja laadun seurantaan soveltuvia työkaluja, jotta 

toimittajien joukkoa ja toimitusketjun proseseja voidaan hallita tehokkaasti. 

(Wagner & Johnson, 2004)  

 

Hallinnollisten tehtävien määrän vähentyminen voidaan nähdä myös yhtenä digita-

lisaation vaikutuksista. Nykyään hallinnolliset asiat voidaan hoitaa tehokkaammin 

tietotekniikan avulla kuin aikaisemmin, jolloin hankinnan tehtävät ovat muuttuneet 

automaattisesti enemmän hallintapainotteisiksi. Mutta mitä muuta nykypäivän di-

gitalisaatio mahdollistaa? Toimittajien suorituskyvyn mittaaminen on osa toimitta-

jahallintaa ja sen rooli on kasvanut johtamis- ja hallintamenetelmänä. Digitalisaa-

tion myötä on mahdollista rakentaa entistä tehokkaampia ja kokonaisvaltaisempia 

mittaristojärjestelmiä sekä kehittää niiden avulla koko toimitusketjua. Kirjallisuu-

dessa on käsitelty paljon toimittajien suorituskyvyn mittausta, mutta tutkimukset 

ovat sisältäneet pk-yritykselle liian monimutkaisia mittausmenetelmiä. Artikkelit 

arvioivat teoreettisesti mittaristomalleja ja toimittaja-arviointia, mutta ottavat vähän 

kantaa niiden käytännön toteuttamisen haasteisiin. 

 

Tämän diplomityön kohdeyrityksenä on Inwido Finland Oy, jonka emoyhtiö In-

wido on pohjoismaiden markkinajohtaja ikkunoiden ja ovien valmistuksessa. Sillä 

on Suomessa tuotemerkit Eskopuu, Tiivi ja Pihla. Kansainvälisesti Inwidon toi-

minta levittyy laajalle ja se toimiikin 15 markkina-alueella. Sen yhteenlaskettu lii-

kevaihto vuonna 2015 oli noin 540 miljoonaa euroa. (Inwido 2015) 
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1.1 Työn taustat 

 

Ovi- ja ikkunateollisuuden tiukentuneet toimialan määräykset sekä kuluttajien laa-

tutietoisuuden lisääntyminen ovat olleet ajureina laatujärjestelmien kehittämiseen 

toimialalla. Case-yritys, Inwido Finland Oy on 2000-luvulla yritysostoin kehittynyt 

konserni, joka haluaa parantaa lopputuotteidensa laatua entistä tehokkaammin toi-

mittajahallinnan avulla. Yrityksen hankintajohtaja on kuvaillut diplomityön merki-

tyksen seuraavasti:  

 

”Toimittajien suorituskyvyn mittaamiselle on yhtiössämme suuri tarve, kun läh-

dimme suunnittelemaan Toimittajahallintaportaalia. Erilaisia laatu- ja palvelu-

taso-ongelmia on aivan liikaa, mutta näiden mittaamiseksi ei ole hyviä työkaluja. 

Toimialamme toimittajilla laatuajattelu on varsin heikolla tasolla yleisesti ottaen.” 

 

Tehokas toimittajahallintajärjestelmä auttaa yritystä valvomaan raaka-aineidensa 

laatua entistä tehokkaammin, mutta myös kehittämään kustannustehokkuutta ja 

prosesseja koko toimitusketjussa.  

 

Inwido Finland Oy:n hankintatoiminta muodostuu niistä prosesseista ja työkaluista, 

joita fuusioituneissa yrityksissä on käytetty ennen sulautumista. Hankintaa on läh-

detty viime vuosina kehittämään yhtenäisemmäksi ja tehokkaammaksi. Yhtenä 

merkittävänä osa-alueena on toimittajahallintajärjestelmän luominen. Järjestelmää 

halutaan kehittää suuntaan, jossa tiedon kerääminen on keskitettyä ja tehokasta. 

Tietoa kerätään, jotta sitä voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti hankintastrategian 

toteuttamisessa. 

 

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tässä diplomityössä tutkitaan, kuinka teollisuusyrityksen toimittajahallintaa voi-

daan kehittää hyödyntämällä toimittajien suorituskykymittausta. Työssä suunnitel-

laan sekä toteutetaan toimittajien suorituskykymittaristo ja analysoidaan sitä. Pro-

jektin lopputuloksena kohdeyrityksellä on käytössään toimittajien kokonaisvaltai-

nen suorituskykymittaristo ja sitä tukevat yhtenäiset toimintatavat. Toimittajien 
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suorituskykymittaristo kerää tietoa, joka on helposti ja visuaalisesti saatavilla eri 

sidosryhmien käyttöön. Tietoa hyödynnetään toimittajien valinnassa ja toimittaja-

suhteiden sekä prosessien kehittämisessä. Mittaristo tarjoaa case-yritykselle työka-

lun ja toimintatavat hankintatoimen tehostamiseen. Diplomityön tavoitteet saavu-

tetaan kolmen tutkimuskysymyksen avulla (kuva 1). 

 

Kuva 1. Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

 

 

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä selvitetään millaiset mittarit soveltuvat toi-

mittajien suorituskyvyn mittaamiseen. Mittarilla tarkoitetaan yksittäistä prosessin 

suorituskykyä tai hankintanimikkeen laatua mittaavaa menetelmää kuten esimer-

kiksi toimitusaikatäsmällisyyttä. 

 

Toisella tutkimuskysymyksellä etsitään vastausta siihen, miten erilaiset mittarit voi-

daan yhdistää toimittaja-arvioinnissa. Soveltuvien mittareiden hyödyntäminen sel-

laisenaan antaa organisaatiolle tietoa toimittajan suoriutumisesta, mutta diplomi-

työssä tutkitaan lisäksi mahdollisuutta luoda kaikki mittarit yhdistävä kokonaisval-

tainen toimittaja-arviointi mittaristo. 
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Kolmannella tutkimuskysymyksellä arvioidaan mittariston käytettävyyttä siitä nä-

kökulmasta, mitkä ominaisuudet tekevät suorituskykymittaristosta toimivan. Toi-

mivuus tarkoittaa mittariston käytettävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja yleistä soveltu-

vuutta toimittajien mittaamiseen sekä arviointiin. 

 

1.3 Rajaukset 

 

Diplomityö on rajattu tarkastelemaan case-yrityksen kannalta merkitseviä näkökul-

mia. Suorituskykymittaristo sekä sen analysointi perustuvat materiaalitoimittajiin 

ja näin ollen erilaiset palveluntarjoajat on jätetty työn ulkopuolelle.  Case-yrityk-

sellä on Suomessa kolme tuotantolaitosta, joita kaikkia käsitellään työssä. Tuotan-

tolaitosten nimet on muutettu ja niitä käsitellään jatkossa ”Tehdas A”, ”Tehdas B” 

ja ”Tehdas C” nimityksillä. Prosesseista on huomioitu nykyinen hankintaprosessi 

ja toimittajareklamaatioprosessi. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tuotanto-, lo-

gistiikka- ja asiakasreklamointiprosessit ovat jätetty käsittelyn ulkopuolelle.  

 

Suorituskykymittariston suunnitteluun kuuluu tietojärjestelmien hyödyntäminen, 

mutta työssä on käsitelty ainoastaan mittariston omaa tietojärjestelmää. Tätä verk-

kopohjaista tietojärjestelmää kutsutaan jatkossa toimittajahallintaportaaliksi. 

Kaikki työssä käsiteltävät mittarit, tietokannat ja käyttöliittymät sijaitsevat toimit-

tajahallintaportaalissa, mikäli ei toisin mainita. Rajaukset ovat esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Diplomityön rajaukset 
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1.4 Työn toteutus 

 

Tässä kappaleessa käsitellään työn toteutustapa. Diplomityö koostuu 6 kappaleesta 

sisältäen johdannon. Johdannon jälkeen on kaksi teoriakappaletta, joissa esitellään 

aiheeseen liittyvää tutkimus- ja kirjallisuustietoa sekä käytettyjä menetelmiä. Teo-

riaosio koostuu pääosin suorituskyvyn mittauksen menetelmistä, vaatimuksista ja 

haasteista.  Teoriaosion jälkeen esitellään suorituskykymittariston suunnittelu- ja 

toteutusvaiheet, jotka perustuvat käsiteltyyn kirjallisuustietoon. Tässä empiriaosuu-

dessa on hyödynnetty tapaustutkimusta ja tarkoituksena on havainnollistaa kehitys-

projektin vaiheet niin tarkasti, että suorituskykymittariston toimintaperiaate on lu-

kijalle selkeä. Suunnittelu ja toteutusvaiheen jälkeen työssä on verrattu valmistu-

nutta mittaristoa teoria-aineiston pohjalta luotuun vaatimuslistaan. Vertailussa ana-

lysoidaan diplomityöprojektin onnistumista käyttäjäpalautteen tukemana. Työn lo-

pussa esitellään johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet, jotka ovat tulleet esille projek-

tin aikana. Viimeisenä kappaleena on tiivistelmä, joka on lyhyt kuvaus työn ydin-

kohdista. Kuvassa 3 on nähtävillä työn toteutusjärjesteys. 

 

Kuva 3. Työn toteutus 
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1.5 Case-yritys 

 

Inwido on ruotsalainen pörssiyritys, joka valmistaa  ovia ja älykkäitä ikkunoita. Sen 

liikeideana on kehittää, valmistaa sekä myydä ovia, puu-alumiini-ikkunoita ja 

puuikkunoita. Tämän lisäksi Inwido tarjoaa palveluita ja tarvikkeita muun muassa 

asentajille, talotehtaille ja kuluttajille. Inwido toimii noin 15 markkina-alueella, 

mutta sen päämarkkina-alueet ovat Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia, Itävalta, Irlanti, 

Norja, Puola ja Tanska. Yhtiö on ikkuna- ja oviliiketoiminnassa pohjoismaiden 

markkinajohtaja. Vuoden 2014 yhteenlaskettu liikevaihto kaikilla markkina-

alueilla oli noin 540 miljoonaa euroa ja siitä liikevoitto 55 miljoonaa euroa.  Yhtiön 

markkinat jakautuvat siten, että kuluttajasegmentti muodostaa noin 70 % ja 

teollisuus 30 % kokonaisliikevaihdosta.. Työntekijöitä Inwidolla on noin 3 300. 

Konsernin pääkonttori sijaitsee Ruotsissa, Malmössä. Tärkeimmät toiminnalliset 

tunnusluvut on nähtävillä kuvassa 4. (Inwido, 2015) 

 

Kuva 4. Inwidon tärkeimmät luvut (Inwido 2015) 

 

 

 

Suomen kolme tehdasta sijaitsevat Haapajärvellä, Ruovedella ja Kannuksessa. 

Tehtaat valmistavat ovi- ja ikkunatuotteita kolmen tuotemerkin alla. Eskopuu 

tuotemerkin alla myytävät tuotteet on tarkoitettu rakennusliikkeille ja alan 

ammattilaisille (Eskopuu 2015). Pihla ja Tiivi ovat tarkoitettu 

kuluttajamarkkinoille, joista Tiivi on luokiteltu premium brändiksi. (Pihla 2015; 

Tiivi 2015). 
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1.6 Rakenne 

 

Ensimmäinen kappale on diplomityön esittely, jossa kuvaillaan työn taustoja ja esi-

tellään tavoitteet sekä tutkimuskysymykset.  Lisäksi esitellään työssä käytettävät 

aiherajaukset, toteutustapa, case-yritys ja diplomityöraportin rakenne. 

 

Toinen kappale on työn varsinainen teoriaosuus. Ensin esitellään toimittajasuhtei-

den hallinnan merkitystä ja keinoja. Tämän jälkeen siirrytään suorituskyvyn mit-

tauksen kirjallisuuden käsittelyyn. Teoriakappaleen viimeisessä osiossa on analy-

soitu toimittajaluokittelua syvemmin. 

 

Kolmannessa kappaleessa on esitelty käytetyt menetelmät. Tässä kappaleessa on 

tarkoituksena tarjota lukijalle perustaidot vuokaavion tulkitsemiseen ja antaa yleis-

katsaus diplomityöprojektin aikana rakennetusta toimittajahallintaportaalista.  

 

Neljäs kappale käsittelee työn empiirisen osuuden. Tässä luvussa on esitelty ne käy-

tännön toimenpiteet, jotka on toteutettu osana diplomityöprojektia. Mittauksen ny-

kytilan kartoitus on kirjoitettu lyhyesti, sillä case-yrityksessä mittauksen alkuti-

lanne on hyvin alkeellisella tasolla. Hankinnan laatuvaatimusten hallintaa on ku-

vattu laajasti, jotta lukija saa mahdollisimman selvän kuvan toteutetuista käytännön 

mittaustyökaluista. Toimittaja-arviointi on käyty yksityiskohtaisesti läpi osa-alueit-

tain. Sen jälkeen on kerrottu lyhyesti mittariston seurannasta ja hallinnasta. Suori-

tuskykymittariston simulointi on tämän kappaleen viimeinen osio ja siinä tuodaan 

esille testivaiheen kokemuksia ja tuloksia. 

 

Viidennessä kappaleessa analysoidaan suorituskykymittariston simuloinnin tulok-

sia. Simuloinnin jälkeen kerättyä käyttäjäpalautetta arvioidaan systemaattisesti ja 

analysoidaan tuloksiin vaikuttaneita tekijöitä. Diplomityöprojekti jätti jälkeensä 

runsaasti ajatuksia toiminnan kehittämiseksi ja nämä mietteet on kerätty tähän kap-

paleeseen. Diplomityön viidennen kappaleen lopussa esitellään johtopäätökset. 

Kuudes kappale sisältää yhteenvedon teoriaosuudesta, menetelmistä ja empiria-

osuudesta.  
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2 TOIMITTAJASUHTEIDEN HALLINTA 

SUORITUSKYKYÄ MITTAAMALLA 

 

Anderson ym. (1998) kuvaa toimittajahallintaa pitkän tähtäimen toimittajasuhtei-

den hallinnan prosessina, joka sisältää kommunikoinnin, toimittajiin kohdistuvan 

suhteiden kehittämisen ja arvioinnin. Yrityksen on mahdollista tehostaa toimittajan 

suorituskykyä erilaisin keinoin. Se voi vaatia toimittajaa kehittymään mittaamalla 

sen toimintaa ja asettamalla toimittajalle enemmän suorituskykytavoitteita. Tavoit-

teisiin on kuitenkin hyvä liittää palkitsemiskulttuuri onnistumisten tunnustamiseksi. 

Yksi vaihtoehto on kouluttaa toimittajan henkilöstöä saavuttaakseen paremman 

suorituskyvyn lisääntyneen tiedon avulla tai antaa omia henkilöstöresursseja toi-

mittajan käyttöön. Yritys voi myös tarjota toimittajalleen tuotantovälineitä ja tek-

nologia-apua tai jopa investoida toimittajaan.  (Rezaei & Ortt 2012, s. 4603) 

 

Loppuasiakkaiden vaatimukset toimitusketjua kohtaan muuttuvat ja näin ollen 

muutokset vaikuttavat toimitusketjun johtamiseen yrityksissä. On totuttu tehosta-

maan toimitusketjuja ja logistisia prosesseja maksimoimalla arvontuottokyky. Ny-

kyään arvoa on alkanut kuitenkin syntyä erilaisista kuten esimerkiksi alhaisemman 

riskin, vihreämmän tai vastuullisemman toimitusketjun kautta. Näiden uusien toi-

mitusketjurakenteiden toimittaja-arviointi on kirjallisuudessa kuitenkin vasta koh-

talaisesti käsitelty aihe. 

(Scott ym. 2015, s. 227.) 

 

Nykyajan hankintaorganisaatio kiinnittää entistä enemmän huomiota ostoihin ja 

hankintaan. Tästä seurauksena työstä tulee entistä strategiapainotteisempaa ja kes-

kitytään enemmän toimintoihin kuten toimittajan kehittämiseen, pitkän aikavälin 

suhteisiin ja kokonaiskustannusten alentamiseen. Huomiota kohdistetaan tarkoituk-

sellisesti pois yksittäisistä tilaus- ja täydennysrutiineista. Korkean kehityksen tason 

saavuttaneissa organisaatioissa kuten esimerkiksi IBM:llä on nähtävissä, että han-

kinta käyttää vain pienen osan ajastaan hallinnollisiin tehtäviin. Suurimman osan 

heidän aikaresursseistaan kuluttaa erinäinen suhdetoiminta toimittajien kanssa. Ke-

hitys on näissä organisaatioissa ollut reaktiivisesta lähestymistavasta syvästi suhde-

toiminnalliseen, proaktiiviseen lähestymistapaan. (Baily 2005, s. 11)  
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Ostohinta on useimmiten liitetty hankinnan vastuisiin. Hankintaprosessilla on mer-

kittävä rooli oikean ostohinnan määrittelyssä hankintojen yhteydessä. Ilmiö onkin 

erittäin dramaattisesti nähtävissä massatuotemarkkinoilla. Hinnat määräytyvät kus-

tannusten mukaan ainakin pitkällä tähtäimellä ja tämän vuoksi hankinnalla on tär-

keä rooli myös minimoida ylimääräisiä kustannuksia yhdessä toimittajan kanssa. 

Ylimääräisiä kustannuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi ylilaatu, tarpeeton pakkaus, 

tarpeeton tuotteiden räätälöinti ja epätehokkaat logistiikkaratkaisut tai tuotteen epä-

edullinen muotoilu logistiikan kannalta. Baily ym. (2005, s. 14 - 15) nostavat esille, 

että hankinnoissa matala tarjoushinta saattaa johtaa ajan kuluessa arvioitua paljon 

suurempiin kokonaiskustannuksiin. Tuotteen hankinnan jälkeen siihen voi 

kohdistua lukuisia aktiviteettejä, jotka nostavat sen kokonaishintaa. Edellä 

kuvailtua ilmiötä kutsutaan jäävuoriefektiksi ja se on esitetty kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Hinta/Kustannus Jäävuori (Baily 2005, s. 15) 

 

 

Kuten huomataan, jäävuoren ulkopuolelle jää toimittajan aktiviteetit. Toimittaja 

kohdistaa valmistamiinsa nimikkeisiin paljon toimintoja, joista suurin osa on 

todennäköisesti tarpeellisia. Tarpeettomia funktioita saattavat olla ne toimenpiteet, 

jotka johtuvat muun muassa markkinoinnin vaatimuksista. Toimittajan tavoitteena 

saattaa olla luoda käytännöllinen tuote, jota on helppo markkinoida. Tälläinen tuote 

voi kuitenkin olla kompromissiratkaisu valmistettavuuden ja materialitehokkuuden 
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kannalta. Ostava organisaatio puolestaan haluaisi maksimoida toimitusketjun 

tehokkuuden myös toimittajan päässä. Tällöin helppo markkinoitavuus voi olla 

turhaa, jos tuote on jo todettu asiakkaan näkökulmasta toimivaksi.  

(Baily 2005, s. 15) 

 

2.1 Suorituskyvyn mittaus 

 

Toimittajien suorituskyvyn mittaus on organisaatioiden omaksuma työkalu kulujen 

vähentämiseen. Sitä käyttämällä pystytään tehostamaan suorituskykyä, mutta sen 

lisäksi mahdollisia positiivisia vaikutuksia voivat olla muun muassa tuoteinnovaa-

tiot, varaston kiertoajan lyhentyminen ja liikevaihdon kasvu. Ilman mittausdataa 

organisaatio ei kykene tarkasti arvioimaan, täyttääkö sen nykyiset toimittajat ne 

vaatimukset, jotka organisaatio on määritellyt. Toisaalta toimittajat eivät pysty 

myöskään vastaamaan vaatimuksiin, sillä ilman suorituskyvyn mittausta niitä on 

vaikea esittää selkeästi. (Simpson ym. 2002) 

 

2.1.1 Vaatimukset ja haasteet 

 

Toimittajien arvioinnin kannalta suorituskyvyn mittauksen onnistuminen on tär-

keää. Kirjallisuudessa on esitetty useita vaatimuksia hyvälle mittaristolle ja teki-

jöitä, jotka tukevat sen käyttötarkoitusta. Hyvä mittari mittaa organisaation tavoit-

teiden toteutumista ja se on täysin riippuvainen mitattavan kohteen toiminnasta. 

Mittaustuloksen merkitys on oltava selkeä ja sen avulla on pystyttävä vertailemaan 

saman toimialan yrityksiä. Datan keräysmenetelmät ja laskukaavat tulee olla tark-

kaan määriteltyjä ja koko mittaustuloksen on oltava selkeä sekä helposti ymmärret-

tävä. Ymmärrettävyyden vuoksi suhdelukuperusteisen suorituskykymittarin tulee 

antaa tulos absoluuttisena lukuna. (Globerson 1985, s. 639-646) 

 

Crawford & Cox (1990) suosittelevat lukuisten case-tutkimuksiensa perusteella, 

että parhaimmillaan JIT-organisaatiossa mittausinformaation kerää mittauksen 

kohde itse. Varasto- ja laatukriteerit eivät vaadi numeerisia vertailustandardeja, 

mutta niissä täytyy näkyä trendien kehittyminen. Suorituskyvyn raportoinnissa tu-
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lee heidän mielestään käyttää ensisijaisesti graafisia kuvaajia. Varasto- ja laatusuo-

rituskykyä tulee raportoida kuukausittain, mutta puolestaan aikataulusuorituskykyä 

päivittäin tai viikoittain. Raportointijärjestelmä ei kuitenkaan saa korvata säännöl-

lisiä suorituskyvyn mittausta käsitteleviä arviointikatselmuksia.  

(Crawford & Cox 1990) 

 

Caplice & Sheffi (1995, s. 63-65) ovat artikkelissaan jakaneet logistiikkamittaris-

tolta vaadittavat ominaisuudet kuuteen osa-alueeseen. Kokonaisvaltainen mittaristo 

ottaa huomioon kaikki vaikutukset, joita mittaus aiheuttaa siihen osallistuneissa ja 

sen kohteissa. Tällä tarkoitetaan sitä, että mittaus ei saa vaikuttaa tavalla, joka hei-

kentää jotain osa-aluetta ja parantaa toista. Mittaristo ei esimerkiksi saa mitata ai-

noastaan taloudellista suorituskykyä vaan sen tulee ottaa huomioon myös asiakas-

tyytyväisyys. Mittariston tulee olla myös kausaalispainotteinen eli sen täytyy mitata 

juurisyitä ja niiden suorituskykyä.  Nykytilaa kuvaavat suureet kuten esimerkiksi 

myynnin kehittyminen eivät kerro välttämättä tulevaisuuden tilanteen kehittymi-

sestä. Tämän vuoksi täytyy tunnistaa ja mitata niitä tekijöitä, jotka ovat esimerkiksi 

hyvien myyntilukujen juurisyitä ja vaikuttavat myynnin kasvuun. Asiakkaat saatta-

vat suosia lyhyttä hankintaprosessin kiertoaikaa. Tällaisessa tilanteessa kiertoajan 

lyhentämisellä voitaisiin saada tyytyväisempiä asiakkaita ja kasvanutta myyntiä. 

Logistiikka mittaristossa juurisyitä mitataan usein ei-taloudellisilla mittareilla. 

Näille mittareille on tyypillistä tulosten näkyminen vasta pitkällä aikavälillä. Eräs 

tärkeä näkökulma on vertikaalisuus. Vertikaalisesti integroitunut mittaristo yhdis-

tää yrityksen strategian ja päätöksenteon mittarit sekä kannustaa johtoa kunnolli-

sella palkitsemisjärjestelmällä. On kuitenkin huomattava, että vertikaalisen integ-

raation lisäksi mittariston tulisi integroitua myös horisontaalisesti. Tällöin se sisäl-

tää kaikki relevantit toiminnot ja osastot, jotka vaikuttavat mittauksen tavoitteeseen. 

Tavoitteeseen liittyviä toimintoja ja osastoja voi löytyä myös organisaation ulko-

puolelta, joka tarkoittaa organisaation ulkopuolisen mittauksen liittämistä mittaris-

tojärjestelmään. Mittauksen jälkeen tuloksia pitää pystyä liittämään joihinkin mui-

hin organisaation mittareihin kuten esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen siten, että 

mittareissa on keskenään verrannollinen suhde. Tämän ehdon toteuttava mittaristo 

on sisäisesti vertailukelvollinen organisaatiossa.  Caplice & Sheffi toteavat myös, 

että mittariston pitäminen yksinkertaisena ja käytettävyydeltään hyvänä on ainoa 
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mahdollisuus sen pitkäaikaiseen hyödyntämiseen yrityksessä. Yksinkertaisuuden 

tärkeyden merkitystä korostetaan myös Neely ym. (1997, s. 1131-1153) sekä Kus-

rini ym. (2014, s. 4-7) artikkeleissa.  

 

Kusrini ym. (2014, s. 6) käsittelevät case-tutkimuksessaan suorituskykymittariston 

vaatimuksia. Tutkimuksen kohderyhmänä on indonesialaisia tuotanto-, sähkö-, kai-

vos- ja palvelualan yritysten toimitusketjun johtamisen osa-alueella työskenteleviä 

henkilöitä. Kyselytutkimuksen perusteella Kusrini ym. ovat luoneet mallin (ku-

vassa 6), joka esittää painosuhteita suorituskyvyn mittariston vaatimuksissa.  Se ja-

kaa kriteerit kahteen pääkategoriaan; tehokkuuteen ja tuloksentekokykyyn. Mal-

lissa tuodaan muun muassa esille Crawfordin ja Coxin havainto (1990), että yksin-

kertainen mittaristo esittää mittaustulokset lukuina ja raportit graafeina, mikä pa-

rantaa raportoinnin tehokkuutta. Tuloksentekokyky muodostuu selkeydestä, luotet-

tavuudesta sekä uskottavuudesta, kattavuudesta ja dynaamisuudesta. Selkeyden 

tunnuspiirteitä ovat nopea sisäistäminen ja helppokäyttöisyys, joihin vaikuttavat 

muun muassa datan yksinkertaisuus ja laskukaavojen selkeys (Globerson 1985, s. 

639-646). Luotettavuus ja uskottavuus muodostuvat tarkoista mittaustuloksista ja 

objektiivisuudesta.  Mittarin tulee keskittyä yhteen prosessiin tai yksikköön eikä se 

saa olla ristiriidassa muiden mittareiden tulosten kanssa. Kokonaisvaltaisuus esiin-

tyy myös Kusrinin mallissa ja se sisältää samoja elementtejä kuin Caplicen & Shef-

fin (1995, s. 63-65) artikkelikin. He kuitenkin täydentävät, että hyvä mittaristo ottaa 

mittauksessa huomioon eri organisaatio- ja yrityskulttuurit. 

  



23 

 

Kuva 6. Hyvän suorituskykymittarison vaatimukset (Kusrini ym. 2014, s. 6) 

 

Crawford & Cox (1990) suosittelevat lukuisten case-tutkimuksiensa perusteella, 

että parhaimmillaan JIT-organisaatiossa mittausinformaation kerää mittauksen 

kohde itse. Varasto- ja laatukriteerit eivät vaadi numeerisia vertailustandardeja, 

mutta niissä täytyy näkyä trendien kehittyminen. Suorituskyvyn raportoinnissa tu-

lee käyttää ensisijaisesti graafisia kuvaajia. Varasto- ja laatusuorituskykyä tulee ra-

portoida kuukausittain, mutta puolestaan aikataulusuorituskykyä päivittäin tai vii-

koittain. Raportointijärjestelmä ei kuitenkaan saa korvata säännöllisiä suoritusky-

vyn mittausta käsitteleviä arviointikatselmuksia. Neely ym. (1997, s. 1131-1153) 
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käsittelevät suorituskykymittaristoa artikkelissaan ja ovat löytäneet 13 hyvän suo-

rituskykymittarin vaatimusta toteuttamassaan case-tutkimuksessa autoteollisuuden 

yrityksessä. Nämä vaatimukset ovat esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Hyvän mittarin 13 vaatimusta (Neely ym. 1997, s. 1131-1153) 

 

Nro. Vaatimus 

1 Perustuu strategiaan 

2 Helppo ymmärtää 

3 Tarjoaa tarkan palautteen ja säännöllisen toistuvuuden 

4 Perustuu määrään, jota voi mittauksen kohde voi kontrolloida 

5 Perustuu yksityiskohtaisiin tavoitteisiin 

6 Mittaustulos on luotettava 

7 Mittaus on suljetun hallintajärjestelmän sisällä (jäsenet voivat hallita sitä) 

8 Mittari on tarkasti määritelty 

9 Nopea palautteenantokyky 

10 Mittari tarjoaa täsmällisen tavoitteen 

11 Perustuu selkeään datankeräykseen ja laskukaavaan 

12 Tarjoaa informaatiota 

13 Mittaa tarkalleen mitattavaksi päätettyä asiaa 

 

Dey P.K ym. (2014, s. 1) ovat artikkelissaan määritelleet optimaalisen toimittajien 

suorituskykymittariston ytimekkäästi. Se on on tehokas, helppo käyttöönottaa, 

joustava ja luotettava. Sen tulee olla helposti integroitava muihin organisaation 

järjestelmiin ja se tarjoaa toimittajalle palautteen oman suorituskykynsä 

kehittämiseen. Seuraavassa osiossa arvioidaan seuranta-alueita, jotka toimittajan 

suorituskyvyn mittauksessa tulisi olla mukana. 

 

2.1.2 Seuranta-alueet 

 

Dey P.K ym. (2014) ovat artikkelissaan esitelleet useita suorituskyvyn mittauksen 

seuranta-alueita, joita voi käyttää toimittaja-arvioinnin kriteereinä. Englantilaiset 

mattovalmistajan kanssa yhteistyössä tehdyn case-tutkimuksen perusteella he ovat 
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luoneet mallin, joka sisältää tärkeimmät arviointinäkökulmat toimittaja-arviointiin. 

Kuvasta 7 nähdään kuinka kriteerit on jaettu reaktiiviseen suorituskyvyn osa-

alueeseen ja proaktiivisiin kyvykkyyksien sekä käytäntöjen osa-alueeseen. Näin on 

saatu aikaan tasapainotettu arviointimalli, joka ottaa huomioon myös toimittajan 

potentiaalisen tulevaisuuden kilpailukyvyn. 

 

Kuva 7. Malli toimittaja-arvioinnin näkökulmista (P.K Dey ym. 2015, s. 6) 

 

 

 

Materiaalin laatua voidaan mitata DPPM-luvulla joka tulee sanoista “viallisia osia 

miljoonasta”. Luku sisältää kriittisten ja ei-kriittisten viallisten osien lukumäärän, 

jotka on löydetty toimittajan tarkastuksen aikana, asiakasorganisaation 

toimitustarkastuksen aikana, asiakasorganisaation tuotannosta tai loppuasiakkaan 

luota. DPPM:ää pidetään erittäin laadukkaana toimittaja-arviointimittarina, koska 

se ottaa huomioon materiaalin koko elinkaaren. (Forker & Mendez 2001, s. 200) 

DPPM:n lisäksi kirjallisuudessa on toinen yleisesti käytetty laatumittari. Niin 

sanottu virhearvo (Defective Value) kuvaa saapuvan tavaran laatua ja erityisesti 

viallisten yksiköiden osuutta hyväksytyistä yksiköistä. Virhearvon laskenta on 

selvennytty alapuolelta löytyvässä kaavassa. (Chen ym. 2002, s. 3)  
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DV=(A+B+C)/3 

 

Jossa; 

A:hylätyt erät/saapuneet erät 

B: hylätty kpl-määrä/saapunut kappalemäärä 

C:hylätty kpl-määrä/tarkastusotoksen kpl-määrä 

(Chen ym. 2002, s. 3) 

 

Toimitussuorituskykyyn liittyy toimitusaikatäsmällisyys, joka kuvaa toimituksen 

ajoissa saapumista. Sen mittaamista varten tulee määrittää poikkeama-arvot, jotka 

ylitettyään toimitukselle määritetään toimitusaikapoikkeama. Yleisesti hyväksi 

havaittu aikaraja on yksi arkipäivä. Tällöin jos toimitus saapuu yli yhden arkipäivän 

myöhässä tai ajoissa on tapahtunut toimitusaikatäsmällisyyspoikkeama. Yrityksen 

tulee määrittää tavoite, jossa se haluaa toimitusaikatäsmällisyyden hajonnan 

pysyvän. Mikäli tavoite on ollut riittävän pieni ja siinä on pysytty, niin yritys voi 

todeta prosessinsa kyvykkääksi. (Laamanen 2005, s. 172) 

 

Kustannussuorituskykyä voidaan ajatella kokonaiskustannusajattelun (TCO) 

kautta. Se on hankintafilosofia ja työkalu, joka auttaa hankintaa ymmärtämään 

todelliset toteutuvat hankinnan kustannukset nimike- tai palvelukohtaisesti 

arvioitavan toimittajan kohdalla. (Ellram 1995, s. 4.) Sillä on kolme 

peruskäyttötarkoitusta: 1. toimittajavalinta, 2. toimittaja-arviointi tai toimittajien 

suorituskyvyn mittaus sekä 3. merkittävien prosessimuutosten tukeminen. Van 

Weele (2010) suosittelee, että kokonaiskustannusajattelua hyödynnetään toimittaja-

arvioinnissa ja –valinnassa. Hänen mukaansa kokonaiskustannusarvioinnin 

kriteereiksi tulisi valita kuljetuskustannukset, hinta, hallinnolliset kustannukset 

sekä varastointikustannukset.  

 

Yritykset, jotka käyttävät kokonaiskustannustajattelua toimittaja-arvioinnissa 

hyödyntävät sitä myös yleensä muihin käyttötarkoituksiin kuten neuvotteluihin ja 

toimittajien kehittämiseen. Yleisimpiä syitä menetelmän käyttöön kuitenkin on: 

 

1. toimittajavalinta; 
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2. toimittajien palkitseminen suorituskykypalkinnoilla; 

3. ohjata toimittajan kehittämistä ja ongelmien priorisointi; 

4. ohjata prosessimuutoksia; 

5. suunnitella tai ennakoida toimittajien tulevaisuuden suorituskykyä; 

6. mitata nykyistä toimittajien suorituskykyä; 

7. tarjota informaatiota neuvotteluihin; 

8. ennustaa uuden nimikkeen suorituskykyä historiatietojen perusteella; 

9. resurssien keskittämiseen tärkeille hankinnoille; 

10. toimittajien suorituskyvyn vertaaminen (benchmarkkaus) toisiinsa ja heitä 

itseään vastaan; 

11. tukea strategisia kumppanuuksia; 

12. tukea toimittajakentän supistamista tai ostovolyymien jakamista 

toimittajien kesken.  

(Ellram 1995, s. 10.) 

 

Kokonaiskustannusten laskemisen ulkopuolelle jäävät palvelun laadun ja 

toimitustäsmällisyyden arvioiminen, mutta ne ovat silti tärkeitä ottaa huomioon 

arvioinnissa (Van Weele 2010). Palvelulaatua voidaan arvioida esimerkiksi 

asiakkaan vastausajan perusteella. Gunasekaran (2001, s. 79) mukaan 

“asiakasvastausaika” on aika, joka kuluu asiakkaan kyselyn toimittamishetkestä 

siihen, että asiakas saa toimittajalta asianmukaisen vastauksen. Asiakasta voi 

kiinnostaa esimerkiksi toimituksen tila tai varastotilanne. Kyselyyn vastaamisen 

nopeus on asiakkaalle tärkeää, jotta asiakas voi suunnitella omaa toimintaansa ja 

informoida omia asiakkaitaan. Asiakasvastausajan lisäksi voidaan mitata tarkasta 

rajattuja palveluprosesseja. Esimerkiksi reklamaatiopalvelutaso kuvaa toimittajan 

tehokkuutta käsitellä reklamaatiot, jotka ovat lähetetty materiaali- tai 

toimitusvirheen vuoksi (Chen ym. 2002, s. 3). Asiakasvastausaikaa voidaan 

nopeuttaa muun muassa internet-pohjaisella asiakasportaalilla. 

(Gunasekaran 2001, s. 79).   

 

Organisaation kyvykkyyttä mitatessa tärkeä huomion kohde on tuotekehitys. Sen 

toteuttaminen yhdessä toimittajan kanssa parantaa merkittävästi toimitusketjun 

kustannustehokkuutta ja tuotteiden laatua (Van Weele 2010). Ympäristön ja 
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sosiaalisen vastuullisuuden hallitseminen tuovat yritykselle kyvykkyyttä. 

Hubbardin (2009, s.181) mukaan vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa sitä, että 

organisaatiotasolla yritys täyttää sidosryhmiensä tarpeet vaarantamatta kykyä 

täyttää ne myös tulevaisuudessa. Hän kuitenkin toteaa, että vastuullisuus 

käytännössä tarkoittaa organisaatioille eri asioita. Jotkut organisaatiot yhdistävät 

vastuullisuuden ja ympäristön samaksi asiaksi, kun taas toiset pitävät 

vastuullisuutta nimenomaan vastuuna turvata yrityksen taloudellinen tulevaisuus. 

Strategisesti yritykset voivat nähdä vastuullisuuden lakisääteisenä pakotteena tai 

asiana, josta aiheutuvat kustannukset tulisi minimoida. Osa organisaatioista kokee 

vastuullisuuden strategisena kilpailukykyvalttina ja mahdollisuutena. On kuitenkin 

todisteita siitä, että yrityksien kehityspolku vastuullisuudessa seuraa evoluution 

kaltaista polkua pakollisesta noudattamisesta kilpailukykyedun varjeluun (Hart 

1995). Toimitusketjussa vastuullisuutta voidaan kehittää muun muassa 

parantamalla kuljetuskapasiteetin käyttöastetta logistiikan paremmalla 

reittisuunnitellulla sekä aikataulutuksella. Tällöin toimitusketjun aiheuttama 

ympäristörasitus pienenee, mutta myös organisaation tehokkuus paranee 

tehostuneiden kuljetusratkaisujen myötä. (Christopher 2005, s. 242-243) 

 

Kirjallisuudessa puhutaan entistä enemmän, että riskienhallinnasta on tullut 

merkittävä osa toimitusketjun johtamista (Christopher & Lee 2004). Barbara 

Gaudenzin & Antonio Borghesin (2006, s. 114-115) mukaan toimitusketjun riskit 

ja riskitekijät vaihtelevat näkökulman mukaan ja niitä voidaan tunnistaa eri 

menetelmillä. Riskien tunnistus pitää kuitenkin liittää toimitusketjun johtamisen 

päämääriin ja tavoitteisiin. Juttner ym. (2003) esittävät toimitusketjun 

riskienhallinnan sisältävän neljä tärkeää näkökulmaa. Riskienhallinta alkaa riskien 

tunnistamisella, josta seuraa toimitusketjun riskien haitallisten seuraamusten 

määrittelyprosessi. Tämän jälkeen tunnistetaan riskejä aiheuttavat ajurit ja 

viimeiseksi pienennetään toimitusketjun riskiä. 

 

Miten tiedetään mihin riskeihin tulisi keskittyä? Shashank Rao ym. (2009, s. 114) 

toteavat, että riskienhallinta ja pienentäminen tulisi keskittää niihin riskeihin, jotka 

saattavat aiheuttaa vakavimmat seuraukset tai joiden toteutuminen on 

todennäköisintä. Mainitun kaltainen priorisointi voi olla myös huono menetelmä, 
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mikäli se heikentää toimitusketjun kokonaisriskin tunnistamista. Tämän vuoksi he 

suosittelevatkin riskien arvioimista mahdollisuuksien mukaan myös muista 

näkökulmista. Tärkeintä on kuitenkin keskittyä minimoimaan riskejä toimittajien 

kohdalta, jotka voivat aiheuttaa oman tuotannon alasajon (Blackhurst ym. 2008, s. 

155). Tätä varten kirjallisuudessa on esitelty viitekehtyksiä näiden toimittajien 

löytämiseksi. Norrman & Jansson (2004, s. 445) esittelevät artikkelissaan tavan 

arvioida tuotteita niiden toimittajakentän riskin mukaan.  He jaottelevat tuotteet 

seuraavasti neljään tasoon (kuva 8): 

 

1. Tuotetta hankitaan useammalta kuin yhdeltä hyväksytyltä toimittajalta tai 

sitä hankitaan yhdeltä hyväksytyltä toimittajalta, joka valmistaa sitä 

useammalla kuin yhdellä tehtaalla. 

2. Tuotetta hankintaan yhdeltä hyväksytyltä toimittajalta, muut 

toimittajat/tehtaat ovat hyväksyttyjä ja käytettävissä, mutta niitä ei käytetä 

tällä hetkellä. 

3. Tuotetta hankintaan yhdeltä hyväksytyltä toimittajalta, muut 

toimittajat/tehtaat ovat hyväksyttyjä ja käytettävissä, mutta niillä ei ole tällä 

hetkellä tarvittavaa laitteistoa tuotteen valmistamiseen. 

4. Tuotetta hankitaan yhdeltä toimittajalta ja tehtaalta eikä muita 

toimittajia/tehtaita ole saatavilla. 
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Kuva 8. Toimittajakentän riskitasot (Norrman & Jansson 2004, s. 445) 

 

 

 

Jaottelun jälkeen nimikkeet luokitellaan neljään kategoriaan sen mukaan, kuinka 

kauan niiden saaminen vaihtoehtoisesta lähteestä kestää: 

 

1. Kestää alle kolme kuukautta saada tuotetta vaihtoehtoisesta lähteestä. 

2. Kestää 3-8 kuukautta saada tuotetta vaihtoehtoisesta lähteestä. 

3. Kestää 9-12 kuukautta saada tuotetta toisesta lähteestä ja se vaatii tuotteen 

uudelleensuunnittelun 

4. Kestää 12 kuukauttasaada tuotetta vaihtoehtoisesta lähteestä ja se vaatii  

tuotteen vaativan uudelleensuunnittelun. (Norrman & Jansson 2004, s. 445) 

 

Edellä mainittujen seuranta-alueiden merkitystä on tutkittu kirjallisuudessa paljon. 

Salehi & Ohadi (2015, s. 48) ovat artikkelissaan etsineet kirjallisuudesta tukea eri-

laisten kriteerien käyttämiseen toimittaja-arvioinnissa. Kuten taulukosta 2 nähdään, 

heidän mukaansa kahdeksan relevanttia artikkelia suosittelevat laadun ja hinnan 

huomioimista arvioinnissa. Seitsemän artikkelia kannustavat toimituksen osa-alu-

een mukaan ottamista. Muiden kriteerien kohdalla mainintoja tulee eri artikkeleissa, 

mutta niiden kohdalla mainintoja tulee huomattavasti satunnaisemmin kuin laadun, 

hinnan ja toimituksen. Tällaisia kriteereitä ovat palvelu, kysynnän muutoksiin rea-

goiminen, tuotannollinen ja teknillinen kyvykkyys, lead aika ja toimitusvarmuus. 
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Seuraavassa luvussa käsitellään mittausmenetelmiä, joiden avulla tässä kappaleessa 

mainitut seuranta-alueet voidaan yhdistää toimittaja-arvioinnissa.   

 

Taulukko 2. Toimittaja-arvioinnin kriteerit kirjallisuudessa (Salehi  & Ohadi 2015, 

s. 48) 

 

 

2.1.3 Mittausmenetelmät 

 

Kokonaiskustannusajattelussa (TCO) noudatetaan yleisesti kahta eri lähestymista-

paa: arvoperusteista ja dollariperusteista lähestymistapaa. Dollariperusteisessa lä-

hestymistavassa kerätään kustannusdataa jokaisesta relevantista elementistä, joka 

vaikuttaa kokonaiskustannuksiin. Tämä on erittäin johdonmukainen tapa luoda 

kuva kustannuksista. Eräässä variaatiossa dollariperusteisesta lähestymistavasta 

hyödynnetään kaavaa, jonka avulla kohdennetaan kustannukset nimikekohtaisesti 

toimittajille. Kustannukset lasketaan aktiviteettien perusteella, jotka liittyvät nimik-

keeseen. Esimerkkinä tällaisesta aktiviteetista on toimitustarkastus. Nimikkeet joi-

den laatuun ei voida luottaa vaativat toimitustarkastuksen, jolloin niihin kohdistuu 
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tarkastuksesta aiheutuneet kulut. Toimitustarkastuksen ja sitä kautta lisäkustannus-

ten ulkopuolelle jäävät ne nimikkeet, joiden laatuun organisaatio pysty luottamaan 

ilman tarkastusta. Edellä mainitun variaation hyvä puoli on se, että aktiviteetit voi-

daan laskea kerran nimikkeittäin eikä jokaisen saapuvan nimikkeen kohdalla tar-

vitse arvioida kustannuksia erikseen. (Ellram 1995, s. 11-12.) 

 

Arvoperusteinen kokonaiskustannusajattelu yhdistää kustannus/dollari informaa-

tion ja muun suorituskykydatan, jota on vaikea mitata rahallisesti. Arvoperusteinen 

malli on yleensä monimutkainen sen vuoksi, että kvantitatiivinen data muunnetaan 

kvalitatiiviseksi. Tällöin kustannuskategorioihin joudutaan liittämään pitkiä perus-

teluita kvantitatiivisen datan tueksi. Osa arvoperusteisista lähestymistavoista laskee 

kokonaiskustannukset, mutta eivät kaikki. On kuitenkin huomioitava, että koko-

naiskustannukset laskevat mallit eivät ole samalla tavalla suoraan verrannollisia 

historian, nykytilan tai tulevaisuuden toteutuneisiin kustannuksiin kuten dollaripe-

rusteisissa malleissa ne ovat. (Ellram 1995, s. 12-14.) 

 

Toimittajan suorituskyvystä saamat pisteet eri osa-alueilla vaikuttavat ostavan or-

ganisaation arvioihin toimittajan kokonaiskustannuksista. Arvoperusteisen lähesty-

mistavan valitsevat yritykset ovat yleensä organisaatioita, jotka haluavat pystyä hel-

posti muokkaamaan kustannustekijöiden painotuksia toimittaja-arvioinnissa. Toi-

saalta painotuksien optimointi kokonaiskustannusten suhteen voi olla hankalaa ja 

kuluttaa runsaasti työvoimaresursseja.  Arvoperusteinen menetelmä hyödyntää sa-

malla tavalla historiadataa ja tulevaisuuden ennustuksia kuten dollarimallikin. Me-

netelmässä on kuitenkin yleensä vähemmän pääkustannustekijöitä kuin dollarimal-

lissa, sillä niitä on vain noin 3-4 kappaletta. Jos tekijöitä on enemmän, laskutoimi-

tukset menevät liian vaikeiksi ja monimutkaisiksi. (Ellram 1995, s. 12-14.) 

 

Ellramin (1995, s. 12-14.) case-tutkimuksen mukaan suurin haaste kokonaiskustan-

nusajattelussa on valintatilanne, jossa pitää päättää helpon sekä yksinkertaisen mal-

lin ja monimutkaisen, mutta joustavan mallin väliltä. Kaikissa case-yrityksissä ko-

konaiskustannusajattelun tuloksia hyödynnettiin päätöksenteossa. 
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Toinen esiteltävä malli on kategoria menetelmä. Se on laadullinen malli, jossa os-

tava yritys arvioi toimittajia historiatiedon sekä saatavilla olevan tiedon avulla. 

Sana kategoria tulee menetelmän tavasta kategorisoida määritetyt mittauskriteerit 

kolmeen kategoriaan. Nämä kategoriat ovat ”negatiivinen”, ”neutraali” ja ”positii-

vinen”. Toimittaja-arviointi suoritetaan jokaisen kriteerin kohdalla erikseen, mutta 

myös kokonaisarviointi tehdään samalla tavalla. Toimittajalle annetaan kokonais-

arvosana edellä mainittujen termien mukaisesti, jonka jälkeen se kuuluu johonkin 

kolmesta kategoriasta.  (De Boer ym. 2001, s. 80) 

 

Pisteytys menetelmän on yksinkertainen systeemi, jossa sijoitus on sitä parempi, 

mitä korkeamman tulosluvun saa. Yleisimmät mallit ovat maksiminumero-, tulos- 

ja prosenttimenetelmä. Esimerkki pisteytysmenetelmästä on nähtävillä taulukossa 

3. Prosenttimenetelmässä arvostelukriteerit jaetaan alakriteereihin, joilla on omat 

painoarvonsa tärkeyden mukaan. Alakriteerien tulokset kerrotaan niille määrite-

tyillä painoarvoilla, jonka jälkeen saadut luvut summataan yhteen. Saatu luku on 

tulosindeksi kyseiselle arvioitavalle toimittajalle ja suurimman luvun saanut toimit-

taja voidaan luokitella parhaaksi toimittajaksi. (Hofmann ym. 2014, s. 101).  

 

Taulukko 3. 100:n pisteen menetelmä (Hofmann ym. 2014, s. 101) 
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Chen ym. (2004, s. 599-602) on artikkelissaan käsitellyt kategoria, -pistearvioinnin 

ja kustannusperusteisen arviointimenetelmien ominaisuuksia. Kategoriamenetel-

män vahvuudet liittyvät yksinkertaisuuteen ja kevyeen rakenteeseen. Mutta toi-

saalta heikkoudet liittyvät juuri niihin asioihin, mistä yksinkertaisuus muodostuu. 

Se on arviointimenetelmistä epäluotettavin ja subjektiivisin sekä siinä mittaus ta-

pahtuu manuaalisesti. Sitä käyttävätkin pääsääntöisesti pienet yritykset tai ensim-

mäistä arviointimenetelmäänsä testaavat organisaatiot. Pistearviointi mahdollistaa 

toimittaja-arvioinnin ja yhdistää kvalitatiivisen sekä kvantitatiivisten arvioinnin. 

Sen vahvuuksia on myös joustavuus ja suhteellisen edulliset käyttöönottokustan-

nukset. Sen suurin heikkous on tietojärjestelmäriippuvaisuus, mutta siitä huolimatta 

se on lähes kaikille yrityksille soveltuva menetelmä. Kustannusperusteinen mene-

telmä sen sijaan soveltuu vain harvoille. Sen vahvuuksia on kokonaiskustannusajat-

telun mahdollistaminen ja sitä kautta kokonaisvaltaisempaan sekä objektiivisim-

paan toimittaja-arviointiin soveltuminen.  Heikkoudeksi lasketaan kustannuslas-

kennan vaatimat toimenpiteet, mutta myös tekninen vaativuus järjestelmän käyt-

töönotossa ja jokapäiväisessä käytössä. Näiden tekijöiden vuoksi se soveltuu vain 

suurille yrityksille ja niille yrityksille, joilla on laaja toimittajakenttä. Näiden kol-

men menetelmän vahvuudet, heikkoudet ja käyttäjäryhmät on esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Toimittajien suorituskyvyn mittausmenetelmien vertailu (Chen ym. 

2004, s. 601) 

 

 

 

2.2 Toimittajaluokittelu 

 

Toimittajaluokittelun tulisi tarjota perusta toimittajahallintaan ja toimittaverkoston 

pitkäjänteiseen kehittämiseen. Sen tarjoama viitekehys helpottaa ostajaa eri 

toimittajaluokkien hallitsemisessa oman organisaation kannalta järkevästi  

(Lambert ym. 1996). Voidaan esimerkiksi ajatella pidettävän erittäin läheiset 

suhteet yhden tärkeän toimittajaluokan kohdalla ja etäiset suhteet muiden 

toimittajaluokkien kanssa. Mikäli huomataan, että toimittaja ei kykene vastaamaan 

toimittajaluokan vaatimiin kriteereihin on yrityksellä kaksi vaihtoehtoa. Se voi etsiä 

korvaavia toimittajia tai tehdä yhteistyötä toimittajan kanssa vaadittujen osa-

alueiden kehittämiseksi (Scott & Ortt 2012, s. 4602). 
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Ostoportfolio on toimittajien strategiseen luokitteluun tarkoitettu työkalu (Wagner 

ym. 2013, s. 36). Kraljic (1983) esitteli ensimmäisen virallisen ostoportfolion 

toimitusketjun johtamiseen. Kuvassa 9 esitetty Kraljicin ostoportfolio on 2x2 

matriisi, jossa on kaksi ulottuvuutta. Tulosvaikutus on kuvattu matriisin 

pystyakselilla ja toimitusriski vaaka-akselilla.  

 

Kuva 9. Kraljicin ostoportfolio (Kraljic 1983, s. 112) 

 

 

 

Wagner ym. (2013, s. 36) on kuvannut toimitusriskin ja tulosvaikutuksen 

artikkelissaan. Lisäksi hän on case-tutkimuksensa perusteella saanut 

referenssipainotukset näiden kahden ulottuuvuden sisäisille tekijöille, jotka on 

kuvattu taulukossa 5. Painotukset kuvaavat sitä, kuinka tärkeäksi hänen case-

tutkimuksensa asiantuntijaryhmä koki tekijät tuotteiden hankintatilanteessa. 

Toimitusriski voidaan määritellä laajasti kolmen tekijän avulla. Markkinariski 

tarkoittaa  potentiaalisten toimittajien saatavuutta, markkinaympäristöön liittyvää 

riskiä ja markkinoille pääsyn riskiä. Suorituskykyriskiin liittyy toimittajan laatu ja 

suorituskykyongelmat. Monimutkaisuusriski on nimikkeiden tai palvelun 

standardointiin liittyvä riski. Tulosvaikutusta on myös kuvattu kolmella tekijällä.  
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Ensimmäinen tekijä on tuotteen vaikutus omaan kannattavuuteen. Toinen tekijä 

kuvaa tuotteen hankinnan tärkeyttä yritykselle. Viimeinen tekijä on tuotteen 

bruttohinta eli kustannusvaikutus yritykselle. (Wagner ym. 2013, s. 36) 

 

Taulukko 5. Toimitusriskin ja tulosvaikutuksen refererenssipainotukset  

(Wagner ym. 2013, s. 39) 

 

 

 

Ostoportfolio koostuu neljästä laatikosta. Rutiinituotteet vaativat yksinkertaisen, 

mutta tehokkaan hallintajärjestelmän. Massatuotteet ovat tulosvaikutukseltaan 

suurempia kuin rutiinituotteet, jolloin niihin pitää soveltaa suurta 

neuvotteluvoimaa. Pullonkaulatuotteet sisältävät riskin vakaviin ongelmiin, mikäli 

niiden toimitus pysähtyy. Tämän vuoksi niitä tulee hallita turvallisesti ja hallitusti. 

Pullonkaulatuotteiden hankinnassa tulisi olla aina ajantasainen varasuunnitelma 

toimitusten loppumisen varalle. Strategisia tuotteita on vaikea ostaa vaikka 

ostomäärät ovatkin korkeita.  (Wagner ym. 2013, s. 39) 

 

Perusidea Kraljicin ostoportfoliossa on toimitusriskin minimoiminen ja oman 

neuvotteluvoiman maksimointi. (Kraljic 1983, s. 112). Gelderman & Van Weele 

(2003) ovat case-tutkimuksien avulla tutkineet Kraljicin ostoportfoliota ja 

huomanneet, että kokeneet portfolion hyödyntäjät lisäävät nelikenttäajatteluun aina 

toimittajakohtaista ylimääräistä informaatiota. Tämän lisätiedon he luokittelivat 
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kahteen osa-alueeseen: 1. kyvykkyyteen ja 2. halukkuuteen. Day (1994)  

määrittelee toimittajan kyvykkyyden seuraavasti:  

 

”Toimittajan kyvykkyydet ovat liiketoimintataitoja ja tietoja, jotka kumpuavat 

organisaation prosesseista.” 

 

Kykykkyyksien ansiosta yritys pystyy organisoimaan toimintaansa ja resurssejaan 

ostajan kannalta tehokkaasti. Halukkuutta on puolestaan sitoutuminen, luottamus ja 

motivaatio pitkäaikaisen toimittajayhteistyön rakentamiseen. Kyvykkyyttä 

pidetään toimittaja-arvioinnin tärkeimpänä osa-alueena, sillä sitä parantamalla 

toimittajasuhteen laatua voidaan kehittää tehokkaasti. (Wynstra ym. 2001) 
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3 MENETELMÄT 

 

Tässä kappaleessa esitellään käytetyt menetelmät. Ensimmäisenä käydään läpi vuo-

kaaviokuvaus, jota hyödynnetään myöhemmin tässä työssä. Sitten esitellään pää-

piirteittäin toimittajahallintaportaalin tekninen toteutustapa. 

 

3.1 Vuokaavio 

 

Työssä on reklamaatioprosessin nykytilan ja tavoitetilan kuvaamisessa 

hyödynnetty vuokaaviota. Prosessin kehittäminen tulee alkaa aina 

prosessikuvauksen laatimisesta, jotta voidaan olla varmoja 

kehittämistoimenpiteiden kohteista. Yleisesti käytetty prosessinkuvaustekniikka on 

vuokaavion avulla tapahtuva mallintaminen. (Laamanen 2005, s. 39) Vuokaaviossa 

prosessin tapahtumat mallinnetaan prosessikaaviota tarkemmin vaiheittaisella 

kuvauksella. Sitä usein käytetäänkin prosessikuvausta täydentävänä 

detaljikaaviona, sillä tekniikka antaa mahdollisuuden tutkia prosessin 

yksityiskohtaisia haarautumia ja vaihtoehtopolkuja. (Lecklin 2002, s. 204) Kuvassa 

10 esitellään vuokaavion laadinnassa käytettäviä yleisimpiä symboleita. 

 

Kuva 10. Vuokaavion yleisimpiä symboleita (Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 11) 
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3.2 Toimittajahallintaportaali 

 

Toimittajahallintaportaali on SQL- ja PHP-pohjainen käyttöliittymä, joka on toteu-

tettu yritykselle osana diplomityöprojektia. Se mahdollistaa useiden käyttäjätasojen 

luomisen ja sisällön rajoittamisen tason mukaan. Toimittajahallintaportaalilla voi-

daan kerätä lomakemuotoista dataa (.XML .CSV), jota voidaan hyödyntää raport-

tien luomiseen. Raportit on mahdollista luoda visuaalisina taulukkoina ja graafeina 

suoraan käyttöliittymään, jolloin sekä tiedonkeräys että raportointi voidaan hoitaa 

yhden portaalin avulla. Kuvassa 11 on ruutukaappaus toimittajahallintaportaalin 

etusivusta. 

 

 

Kuva 11.  Ruutukaappaus toimittajahallintaportaalista (Toimittajahallintaportaali 

2015) 
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4 SUORITUSKYKYMITTARISTON RAKENTAMINEN 

 

Tässä osiossa käsitellään suorituskyvyn mittauksen lähtötilanne ja suorituskyky-

mittariston rakennusprojektin eteneminen case-yrityksessä. Suorituskykymittaris-

ton rakennusprojekti sisältää suunnittelun, toteutuksen ja simulaation. Käytännössä 

nämä kaikki vaiheet ovat projektin aikana välillä päällekkäisiä, sillä kehitysajan ra-

jallisen pituuden vuoksi mittaristo on tuotava simulaatiovaiheeseen keskeneräisenä. 

Ilmenevät viat ja puutteet korjataan pieninä ohjelmistomuutoksilla tai järjestelmän 

osittaisella uudelleensuunnittelulla. Uudistukset tuodaan järjestelmään heti niiden 

valmistuttua, jotta ne ehtivät mukaan ennen simulaatiovaiheen loppumista. Tässä 

kappaleessa kuvattu suorituskykymittaristo on käytännössä toimiva prototyyppi, 

jonka simulaatiovaiheen tulokset kertovat sen hyödyllisyydestä ja toimivuudesta 

case-yrityksessä. 

 

4.1 Mittauksen nykytila 

 

Case-yrityksessä toimittajien mittaus oli diplomityön aloittamisvaiheessa erittäin 

vähäistä. Operatiivinen toimittajien mittaus perustui täysin subjektiiviseen havain-

nointiin. Tehtaalla B oli tilausvahvistuksen saapumisen aikarajaksi määritelty 2 ar-

kipäivää tilauksesta, mutta tämän vaatimuksen toteutumista ei seurattu. Muilla teh-

tailla tilauksentekoprosessissa ei ollut vaatimuksia toimittajalle. Toimitusaikaa seu-

rattiin satunnaisesti, mutta sitä ei mitattu. Poikkeamailmoitukset saatettiin ilmoittaa 

toimittajalle kyselyllä, että kuinka paljon toimitus on vielä myöhässä. Tämä tapah-

tui kuitenkin vain toimituksille, joiden myöhästyminen oli tuotannon kannalta va-

kavaa. Saapuva tavara tarkastettiin lähinnä oikean kollimäärän osalta toimitusta 

purkaessa rekasta. Puutteita huomattiin välillä tavaran purkamisen ohessa ja niitä 

raportoitiin toimittajille jokaisen hankintahenkilön oman tavan mukaisesti. Mitään 

tarkastusprosessia tai –runkoa ei oltu kuitenkaan millään tehtaalla määritelty. Toi-

mituksien reklamointi oli tehotonta, sillä selkeitä ja dokumentoituja toimintatapoja 

ei ollut. Viallisia nimikkeitä päätyi tuotantoon, jossa ne aiheuttivat tuotantohäiriöitä 

ja moninkertaista työtä. Kun viallinen tuote-erä havaittiin, se saattoi lojua pitkiä 

aikoja varastossa ennen palautusta toimittajalla. Toimittajareklamaatioprosessi oli 
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alkutilanteessa tehdaskohtainen. Jokaisen tehtaan hankintaorganisaatio hoiti suu-

rimman osan omien tehtaidensa toimittajareklamaatioista itse. Reklamaatiot toteu-

tettiin joko puhelinsoitolla tai sähköpostiviestillä. Tehtyjen reklamaatioiden seurat-

tavuus oli mahdollista vain silloin, kun reklamaatio tehtiin sähköpostin välityksellä. 

Silloinkin seuranta oli mahdollista vain viestiketjuun liitetyille henkilöille. Suurin 

ongelma reklamoinnissa oli kuitenkin datan keräys. Tietoa ei kerätty järjestelmälli-

sesti eikä reklamaatioista ollut saatavilla minkäänlaista luotettavaa dataa. Yhteen-

vetona reklamaatioprosessista voidaan sanoa, että prosessi oli aina erilainen eikä 

sen määrittelyä oltu tehty. 

 

Materiaalin laadun mittaukseen kehitetty FPC-mittausjärjestelmä oli diplomi-

työnaikana koekäytössä. Se antoi laatudataa kohtuullisen luotettavasti kahdesta ma-

teriaalikategoriasta, mutta sen käyttökohteita oltiin lisäämässä. Käytännössä FPC-

mittaus keräsi materiaalivirheiden määrän toimittajakohtaisesti ja esitti sen selko-

lukuisena raporttina. FPC-mittauksen hyödyntäminen toimittajaneuvotteluissa oli 

kuitenkin vielä suurimmilta osin heikkoa. 

 

Myöskään toimittajien palvelulaatua ei mitattu. Toimittajien suorituskyky palvelun 

osalta perustui hankintahenkilöstön subjektiivisiin näkemyksiin. Sinällään siinä ei 

ole mitään moitittavaa, koska palvelulaatua on vaikea mitata kvantitatiivisesti. On-

gelma liittyi datan keräykseen, jota case-yrityksessä ei toteutettu millään tavalla. 

Datan keräys vaikutti kaikkiin mitattaviin asioihin hankintaorganisaatiossa. Suori-

tuskyvyn historiatietojen hyödyntäminen oli mahdotonta, jolloin myös kokonaisku-

van muodostaminen oli hankalaa. Relevantin datan puute aiheutti myös sen, että 

toimittajaneuvotteluissa ei pystyttä todentamaan heikkoa laatu- tai palvelusuoritus-

kykyä, sillä siitä ei ollut mitään aineistoa saatavilla.  

 

Taktinen- ja strateginen toimittajien arviointi oli alkutilanteessa vaikeaa, sillä luo-

tettavaa operatiivista suorituskykydataa ei ollut saatavilla. Näin ollen toimittajasuh-

teiden hallinta ja toimittajien kehittäminen perustuivat suurimpien ongelmien rat-

kaisemiseen. Tavoitteiden määrittely oli haasteellista, sillä niiden lähtöarvoja ei oltu 

määritelty eikä niiden toteutumista pystytty seuraamaan. Esimerkiksi tuotelaadun 

kehittämiselle oli mahdotonta antaa tarkkoja numeerisia tavoitteita, vaikka FPC-
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mittaus joidenkin tuotteiden osalta oli käytössä. Auditointeja toteutettiin harvaksel-

taan joillekin ongelmatoimittajille, mutta tuloksia ei hyödynnetty toimittajien ver-

tailuun. Auditoinnit olivat suurelta osin ongelmien etsimiseen, eikä toimittajien ver-

tailuun.  

 

4.2 Hankinnan laatuvaatimusten hallinta 

 

Case-yrityksessä oli suuri tarve uudistaa laatuvaatimusten hallintaa hankinnassaan. 

Tätä varten kehitettiin laatuvaatimusten hallinnan malli, joka käsitti tilaustenhallin-

nan, toimitustarkastukset, tuotelaadun hallinnan sekä tehokkaan toimittajarekla-

maatioprosessin. Tavoitteena oli havainnoida poikkeamia tarkasti ja raportoida jo-

kaisesta poikkeamasta. Kaiken tiedon jäljitettävyys haluttiin pitää korkeana, jotta 

jokainen poikkeama voitaisiin todistaa aukottomasti ja luotettavasti ilman suurta 

vaivaa. Havainnoinnin mahdollisti mittaristo, jonne syötetään tietoa. Jotta mitta-

risto toimisi luotettavasti kaikilla kolmella tehtaalla, oli sen oltava sisäverkossa. Tä-

män vuoksi tiedon kerääminen päätettiin toteuttaa interaktiivisilla kyselylomak-

keilla ja tietokantahauilla. Tähän hyödynnettiin jo esiteltyä toimittajahallintaportaa-

lia.  

 

Päätavoitteet luotaville mittareille olivat yksinkertaisuus, helppokäyttöisyys ja in-

formatiivisuus. Mittareiden tärkeänä vaatimuskriteerinä oli informaation keräys ta-

valla, joka mahdollistaa mittaustuloksen todistamisen aukottomasti tulevaisuu-

dessa. 

 

4.2.1 Tilaustenhallinta 

 

Koko tilausprosessi alkaa tilauksesta.  Tehdaskierroksen aikana tehdyn lyhyen em-

piirisen kyselykierroksen tuloksista kävi ilmi, että tilausvahvistuksien viivästymi-

nen ja toimitusten myöhästymiset ovat suurin ongelmakohta tilaustenhallinnassa. 

Näiden ongelmien korjaamiseksi kehitetään kaksi mittaria; tilausvahvistustäsmälli-

syys ja toimitusaikatäsmällisyys. Mittareiden tiedonkeräysmenetelmänä käytetään 

interaktiivisia poikkeamalomakkeita, joihin kerätään hankintahenkilöstöltä tietoa 

poikkeaman syntyhetkellä. Poikkeamalomakkeet ovat erilaisia sen vuoksi, että 
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niissä tarvitaan erilaisia tietoja tilastoinnin kannalta. Tilausvahvistuspoikkeamista 

riittää tieto aikaleimasta, toimittajasta ja tilausnumerosta, jolla poikkeama tapahtuu. 

Myöhästymisen kestoa ei haluta seurata, koska sitä ei pidetä case-yrityksessä tär-

keänä. Mittarin raportti siis kertoo tilausvahvistuspoikkeamat toimittajittain halu-

tulla aikavälillä. Tilausvahvistustäsmällisyyden laskeminen reaaliaikaisesti vaatisi 

tiedon kaikkien tilausvahvistusten lukumäärästä tietyllä aikavälillä. Tämä tieto ke-

rätään järjestelmän ulkopuolelta, koska jokaisen tilauksen merkitseminen lomak-

keelle aiheuttaisi liian paljon työtä. Toimitusaikapoikkeamalomake kerää tietoa 

muun muassa tilausnumerosta, sovitusta saapumispäivästä, toteutuneesta saapumis-

päivästä sekä toimitusaikaheiton syistä. Toimitusaikatäsmällisyydessä on saman-

kaltainen ongelma kuin tilausvahvistustäsmällisyydessäkin. Täytyisi tietää kaik-

kien toimitusten määrä, jotta voitaisiin laskea toimitusaikatäsmällisyys. Poikkea-

malomake kerää kuitenkin ajansäästön vuoksi vain poikkeamien lukumäärän. Tä-

män vuoksi toimitusten kokonaismäärä täytyy selvittää järjestelmän ulkopuolelta. 

 

4.2.2 Toimitustarkastus 

 

Toimitustarkastusprosessi on ratkaisu saapuvan tavaran laadun hallintaan. 

Toimitustarkastus alkaa siitä, kun toimittajan lähettämä tavaraerä saapuu 

tehdasalueelle. Tällöin toimitus puretaan rekasta ja tarkastetaan kollimäärä sekä 

yleisesti rahtikirjan oikeellisuus. Huomautukset rahtikirjaan tehdään välittömästi 

purun yhteydessä, jonka jälkeen rahtikirja toimitetaan huomatuksellisten 

rahtikirjojen kasaan. Virheettömät rahtikirjat laitetaan omaan pinoon. Tämän 

jälkeen tavaraerän tilannut henkilö saa luvan tarkastaa tavaraerän ja toimittaa sen 

varastopaikalleen. Tarkastuksen voi tehdä joku muukin vastuutettu henkilö, mikäli 

tietojärjestelmistä on saatavilla reaaliaikaista tietoa tilauksista. Case-yrityksessä 

tilaaja on ainoa henkilö, jolla on varmasti riittävä tieto tavaran laatuvaatimuksista 

sekä tilauksen sisällöstä. 

 

Itse tarkastus tapahtuu niin sanotun toimitustarkastuslomakkeen avulla. Se on 

toimittajahallintaportaalissa ylläpidetty e-lomake, joka koostuu kolmesta 

täytettävästä osa-alueesta. Lomakkeen täyttö tapahtuu siten, että jokainen vaatimus 

arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi. Hyväksytty vaatimus saa pisteen ja 
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hylätty saa nolla pistettä. Lomake alkaa toimituksen seurantanumeron täytöllä. 

Toimituksen tunnistetietoihin täytetään toimituksen tilausnumero, joka on helppo 

jäljittää tulevaisuudessa. Dokumentointiosiossa selvitetään rahtikirjan ja 

läheteluettelon vaatimuksien täyttyminen. Käytännössä tilaaja tarkistaa 

rahtikirjapinoista kyseisen toimituksen rahtikirjan ja katsoo onko se allekirjoitettu 

sekä oliko siinä huomautuksia. Läheteluettelo tarkastetaan ja e-lomakkeeseen 

merkitään puutteet. Case-yrityksessä läheteluettelosta tarkastetaan vastaavuus 

toimituksen sisältöön toimituskohteen paikkansapitävyys ja tilausnumeron 

löytyminen lähetteestä. Vaatimukset on sovittu yhdessä case-yrityksen kanssa.  

Kolmas tarkastettava osa-alue on vastaanotetun toimituksen laatu. Tähän osioon 

voidaan keksiä rajattomasti vaatimuksia, joihin vastataan kyllä/ei asteikolla. Kyllä 

tarkoittaa vaatimuksen täyttymistä. Case yrityksessä käytetään neljää vaatimusta 

toimituksen laadun mittaamiseen. Oikea pakkausjärjestys kuormalavalla on 

tärkeää, jotta toimituksen purkaminen on tehokasta ja sujuvaa. Puutenimikkeiden 

havaitseminen on myös helpompaa, jos nimikkeet ovat tulleet halutussa 

järjestyksessä. Lisäksi kuormalavan osalta arvioidaan sen kunto hyväksytyksi tai 

hylätyksi. Huonossa kunnosssa oleva kuormalava heikentää merkittävästi 

käytettävyyttä ja hidastaa purkamista. Muita case-yrityksen mittaamia asioita ovat 

sadesuojauksen vähimmäisvaatimuksen täyttyminen ja nimikkeiden ulkoisen 

laadun hyväksyttävä kunto. Otos toimitustarkastuslomakkeesta on esitetty kuvassa 

12. 
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Kuva 12. Otos toimitustarkastuslomakkeesta 

 

 

 

Toimitustarkastuslomakkeen täytön jälkeen käyttäjä lähettää sen napista 

tietokantaan. Samalla lomakkeeseen automaattisesti liittyy käyttäjän 

organisaatiotiedot ja aikaleima.  Tarkastus on hyväksytty, jos kaikki 

vaatimuskohdat täyttyvät. Yhdenkin vaatimuksen puute johtaa tarkastuksen 

hylkäämiseen ja käyttäjän automaattiseen siirtymiseen toimittajareklamointiin. 

Tietokantapohjainen lomakedata mahdollistaa automaattisen tilastoinnin ja 

toimitustarkastusmittarin reaaliaikaisen laskemisen. Mittarina käytetään 

toimitustarkastuksista saatavaa tarkastusten toimittajakohtaista hylkäysprosenttia ja 

se tulee kaaavasta:  

 

”Hylätyt tarkastukset / Kaikki tarkastukset yhteensä * 100 %”. 

 

Liitteessä 1 on esimerkkiraportti reaaliaikaisesta toimitustarkastuksen 

hylkäysprosenttimittarista. 

 

4.2.3 Toimittajareklamaatioprosessi 

 

Reklamaation teko on aina seurausta vaatimuksen täyttymispoikkeamasta. Sen 

laatiminen tulee olla nopeaa ja seuranta kattavaa. Toimittajahallintaportaalin sisällä 
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toimiva reklamointiportaali on hallintapaneeli, jossa voi luoda, seurata ja päivittää 

omia toimittajareklamaatioita. Reklamaation tekovaiheessa kysytään tietoja muun 

muassa toimittajakategoriasta, hyvitysvaateesta, toimittajasta, nimikkeestä ja 

vakavuudesta. Reklamaatiokuvaukseen kirjoitetaan yleistiedot reklamaatiosta ja 

tekstin liitteeksi voi lisätä kuvia. Reklamaatiota voi jälkikäteen hakea joko 

yksilöllisellä ID:llä tai seurantakoodilla. ID on tunnus, jonka järjestelmä antaa 

jokaiselle reklamaatiolle automaattisesti luontihetkellä. Seurantatunnus on 

reklamaation tekijän kirjoittama koodi. Case-yrityksessä koodina käytetään 

tuotannon eränumeroa, joka on ollut  teossa reklamaation luontihetkellä. 

Tulevaisuudessa voi tulla vastaan tilanne, jossa asiakasreklamaation syy voi olla 

oman tuotannon läpi kulkenut viallinen osa. Tällöin voidaan etsiä asiakkaan 

tuotteiden eränumeron avulla kaikki toimittajareklamaatiot, jotka on lähellä 

asiakkaan tuotteiden valmistuspäivämäärää. Tavoitetilanteessa löydetään 

toimittajareklamaatio samasta osasta, josta nyt asiakas reklamoi. Silloin voidaan 

olettaa, että kaikkia viallisia tuotteita ei löydetty toimittajareklamaation 

tekohetkellä ja asiakasreklamaatio johtuu siis toimittajan laatuhäiriöstä. 

 

Reklamaatiovastaavat pääsevät näkemään ja hallitsemaan kaikkia reklamaatioita, 

jotka ovat osoitettu heille määritettyyn kategoriaan. Uusi reklamaatio aukeaa 

hallintanäkymään (kuva 13) aina tilaan ”avoin”.  

 

Kuva 13. Reklamaatioportaalin hallintanäkymä 
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Reklamaatiovastaava muokkaa tarvittaessa kolmiportaista  vaikutusluokitusta. 

Matala vakavuus on yleisin normaaleille, mutta ei tuotantoa häiritseville 

reklamaatioille. Kohtalainen vakavuus tarkoittaa reklamaatiota, jolla on 

mahdollisia vaikutuksia tuotannolle. Vakava reklamaatio aiheuttaa tuotannossa 

vaikutuksia. Reklamaation tekijä jää odottamaan reklamaatiovastaavan vastausta, 

mutta hänen täytyy ennen sitä siirtää reklamoitu tavaraerä niin sanottuun 

karanteeniin. Karanteeni voi olla esimerkiksi merkitty varastoalue tai tunniste, joka 

liitetään reklamoitavaan tavaraerään. Karanteenin tarkoituksena on estää tavaraerän 

päätyminen tuotantoon sekä helpottaa sen tunnistamista toimenpideohjeistuksen 

saavuttua.  

 

Avoimen reklamaation käsittely alkaa reklamaatiovastaavan päätöksellä toimittajan 

informoinnista. Joissain tilanteissa reklamaatio voi olla johtunut omasta 

organisaatiosta ja tällöin informointi toimittajalle on turhaa. Järjestelmä lähettää 

reklamaation tiedot sisältävän dokumentin (liite 2) reklamaatiovastaavan 

sähköpostiosoitteeseen jokaisesta luodusta reklamaatiosta. Tällöin informointi 

tapahtuu yksinkertaisesti välittämällä kyseinen dokumentti toimittajalle. Toimittaja 

vastaa liitteen 3 kysymyksiin ja lähettää sähköpostin täydennettynä takaisin 

reklamaatiovastaavalle. Tämän jälkeen vastaava lisää toimittajavastauksen 

reklamaation ilmoitussivulle, kirjoittaa reklamaation kommenttikenttään 

toimenpideohjeistuksen sekä vaihtaa reklamaation tilaan ”odottaa toimenpiteitä”. 

Ilmoitussivu syntyy automaattisesti jokaiselle reklamaatiolle. Se sisältää 

reklamaation tiedot, asetukset ja kommentointialueen. Reklamaation 

ilmoitussivulle pääsee vain reklamaatiovastaavat ja reklamaation tekijä. 

 

”Odottaa toimenpiteitä” on reklamaation tila, joka indikoi tehtävän 

suorittamispyyntöä. Tällöin reklamaatiovastaava on toimittajavastauksen 

perusteella antanut ohjeet karanteenierän käsittelyyn. Käsittelystä vastaa tavaraerän 

tilaaja, mutta hän voi delegoida asian eteenpäin. Hän on kuitenkin vastuunalainen 

merkitsemään reklamaation tilaan ”Toimenpiteet tehty”  sen jälkeen, kun hän on 

tarkastanut tai toteuttanut toimenpiteet. Toimenpidevahvistuksen saatuaan 

reklamaatiovastaavalla on kaksi vaihtoehtoa; 1. sulkea reklamaatio tai 2. aloittaa 

reklamaatiokohtainen parannusprosessi. Toimittajalle lähetetyssä dokumentissa 
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toimittajaa pyydetään kertomaan reklamaation syntymisen aiheuttamat juurisyyt 

sekä toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Parannusprosessi 

aloitetaan, mikäli reklamaatio on ollut vakavuudeltaan kohtalainen tai vakava ja jos 

juurisyiden poistaminen vaatii toimittajalta aikaa. Parannusprosessissa 

reklamaatiovastaava tekee yhteistyötä toimittajan kanssa ja valvoo 

kehittämistoimenpiteiden toteutumista sovitussa aikataulussa. Parannusprosessi 

lopetetaan ja reklamaatio suljetaan sen jälkeen, kun reklamaatiovastaava on saanut 

riittävät todisteet toimittajalta aiheeseen liittyen. Hänen tehtävänään on myös 

valvoa hyvityskorvausten maksuliikennettä yhdessä kirjanpito-osaston kanssa. 

Reklamaatiovastaavan näkemä hallintapaneeli ja useita eri tilassa olevia 

reklamaatioita on esitetty kuvassa 13. Kuvasta puuttuvat reklamaatioiden 

hakutyökalut. Reklamaatioita voidaan suodattaa portaalissa kaikilla hakutermeillä 

mistä tahansa reklamaatiotietoluokasta tahansa, mikä mahdollistaa äärimmäisen 

helppokäyttöisen  ja  nopean reklamaatioiden etsimisen.  Havainnoillisuuden 

vuoksi koko reklamaatioprosessi on esitetty vuokaaviona kuvasssa 14. 

 



50 

 

Kuva 14. Reklamaatioprosessi 
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4.2.4 Laatuvaatimusten hallintaprosessi 

 

Tässä kappaleessa on käsitelty laatuvaatimusten hallintaan tähtääviä työkaluja ja 

toimintatapoja laajasti. Yhdessä ne muodostavat laatuvaatimusten hallintamallin, 

jonka avulla case-yritys pystyy mittaamaan ja seuraamaan toimittajien toimittaman 

tavaran laatua ja prosesseja. Seuranta-alueita on tarkoituksella vain muutama, jotta 

toimintapojen omaksuminen olisi tehokasta. Liian monen seuranta-alueen 

käyttöönotto samanaikaisesti tekisi hallintajärjestelmästä monimutkaisen ja 

työlään. Toimintatapojen kouluttamisessa työntekijöille hyödynnetään 

vuokaaviota. Sen avulla voidaan koko hallintaprosessi kuvata yhden sivun avulla 

siten, että eri henkilöiden vastuut ja tehtävät tulevat selkeästi esille. Hallintamalli 

on kuvattu kokonaisuudessaan kuvassa 15. Pääprosessit on jaettu kolmeen 

kategoriaan; tilaukseen, vastaanottoon ja reklamointiin. Tekijät on jaettu väreittäin 

siten, että materiaalin tilaaja eli ostaja on merkitty sinisellä, toimittaja 

vaaleanpunaisella ja reklamaatiovastaava vihreällä värillä. Prosessi päättyy 

kirkkaan vihreään ympyrään. Henkilöitä on merkitty niiden omien värien 

mukaisilla ympyröillä. Muuten vuokaavio noudattaa teoriaosuudessa esiteltyä 

ohjeistusta. 

 

Kuten jo edellä reklamaatioportaalin esittelyssä kerrottiin, reklamaatiovastaava on 

henkilö joka käsittelee reklamaatiot. Case-yrityksessä reklamaatiovastaavaksi 

nimitettiin henkilö, jolle annettiin vastuuksi kaikkien reklamaatioiden hallinta. Hän 

voi kutsua haluamiaan asiantuntijoita kommentoimaan reklamaatioita, mutta 

lähtökohtaisesti hänellä on suurin vastuu niiden hoidosta. Yhden 

reklamaatiovastaavan etuna on yksinkertaisuus. Aikaisemmin kolme tehdasta 

käsitteli pääosin omat reklamaationsa, mikä aiheutti keskitetyn hallinnan 

mahdottomuuden. Keskitetty hallinta on toimittajille parempi, sillä heillä on 

jatkossa vain yksi yhteyshenkilö reklamaatioihin liittyen. Yksi henkilö 

todennäköisesti tekee yhteneväisiä subjektiivisia päätöksia muun muassa 

reklamaation vaikutusten tai hyvitysehdotusten arvioinnissa. 
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Kuva 15. Laatuvaatimusten hallintamalli 
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Laatuvaatimuksien hallintaan liittyy olennaisesti raportointi. 

Toimittajahallintaportaali tarjoaa mahdollisuuden erilaisten reealiaikaisten 

raporttien esittelyyn käyttäjille. Case-yrityksessä jokainen käyttäjä voi seurata 

laatuvaatimusmittareiden tilastoja sivuston etusivulla kuten kuvasta 16 näkyy.  

 

Kuva 16. Kuvakaappaus toimittahallintaportaalin etusivusta 

 

 

Graafisina mittareina kuvataan viimeisimmän 30-päivän tilastoja. Graafit antavat 

tietoa esimerkiksi toimitustarkastusten määrästä tehtaittain, reklamaatioiden 

määrästä havaintokohteittain sekä tilausvahvistus- ja 

toimitusaikatäsmällisyyspoikkeamista tehtaittain. Tarkempiin raportteihin pääsee 

käsiksi taktiset- ja strategiset käyttäjät. Lähtökohtaisesti hankintapäälliköt ja 

reklamaatiovastaava ovat taktisia käyttäjiä ja hankintajohtaja strateginen käyttäjä. 

Case-yrityksessä päädyttiin kuitenkin ratkaisuun, että kaikki hankintapäälliköt ja 

reklamaatiovastaava ovat myös strategisia käyttäjiä. Taktiset käyttäjät pääsevät 

näkemään suodatettavaa numeraalista tietoa reklamaatioista sekä kaikista 

mittareista. Strateginen käyttöoikeus mahdollistaa mittarikohtaisten pdf- ja excel-
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raporttien luomisen sekä lataamisen. Näissä raporteissa näkyy valitun toimittajan 

tiedot halutusta e-lomakkeesta. Voidaan esimerkiksi katsoa kuinka monta kertaa 

tilausnumero on puuttunut lähetysluettelosta tietyn toimittajan lähetyksistä valitulla 

ajanjaksolla. 

 

4.3 Toimittaja-arviointi 

 

Toimittaja-arviointi perustuu arvoperusteiseen kokonaiskustannusajatteluun. Case-

yritys pyrkii arvioimaan toimittajiaan sekä kvantitatiivistesti että kvalitatiivisesti 

niistä näkökulmista, joita se pitää tärkeänä toimittajan suorituskyvyn kannalta. Käy-

tännön viitekehyksinä on hyödynnetty pääasiallisesti kokonaiskustannus- ja pistey-

tysmenetelmiä. Kategoriamallin kolmiportaista arviointimallia on sovellettu ja sitä 

käytetään joidenkin kriteerien arvostelussa.  Tosin termit ”negatiivinen”, ”neut-

raali” ja ”positiivinen” on korvattu kouluarvosanojen termeillä. Käytössä on viisi 

arviointikategoriaa, joista voi saada yhteenlasketuksi pistemääräksi 100 pistettä. 

Kategorioiden väliset painotuserot on päätetty case-yrityksessä kirjallisuuden ja 

asiantuntija-arvioiden perusteella, mutta ne jäävät diplomityössä salaiseksi.  Arvi-

oinnin kategoriat on jaettu laatuun, toimitukseen, hintaan, organisaatioon ja vas-

tuullisuuteen. Näiden lisäksi toimittaja segmentoidaan hankintariskin mukaisesti, 

jotta voidaan arvioida toimittaja-arviointituloksen merkitys oman organisaation 

hankinnalle. Arviointi suoritetaan nimikeryhmittäin toimittajakohtaisesti. Koko-

naistuloksia voidaan siis vertailla arvioinnin avulla luotettavasti saman nimikeryh-

män sisällä ja joidenkin arviointikategorioiden osalta koko toimittajakentän kesken. 

Toimittaja-arvioinnin kokonaisuus on esitetty kuvassa 17. Kuvan vasemmassa ala-

reunassa näkyvät datan lähteet, jotka on liitetty kuvaan väritunnuksin. Datan lähde 

tarkoittaa sitä menetelmää, josta tieto saadaan syötettäväksi toimittaja-arviointilo-

makkeeseen. Esimerkiksi SRM-portaali tarkoittaa, että tieto tulee jostain toimitta-

jahallintaportaalin e-lomakkeen raportista. 

 

Käytännössä toimittaja-arvioinnin suoritus tapahtuu siten, että hankintaryhmä ko-

koontuu kokoustilaan arviointia varten. He sopivat arvioitavista toimittajista, jonka 

jälkeen jokainen vastaa toimittajakohtaisiin laadullisiin kyselyihin omaan tahtiin. 
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Seuraavaksi heidän tehtävänään on arvioida toimittajien hintakilpailukyky nimike-

koriarvioinnin avulla. Tämän jälkeen laadullisten kyselyiden raportit otetaan esiin 

ja aloitetaan toimittaja-arviointilomakkeiden täyttö alkaen ensimmäisestä toimitta-

jasta. Arvioinnin aikana hankintaryhmä keskustelee toimittajan suorituskyvystä kri-

teerikohtaisesti ja valitsee aineiston sekä asiantuntija-arvioiden avulla sopivat pis-

tevalinnat toimittajalle. Pisteytyksestä ja arvioimisesta on kirjoitettu tarkemmin tä-

män kappaleen seuraavissa osioissa. 
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Kuva 17. Toimittaja-arvioinnissa käytetyt kriteerit ja datan lähteet 
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4.3.1 Laatu 

 

Case-yrityksessä laatu on erittäin merkittävä seuranta-alue toimittajien 

arvioinnissa. Raaka-aineen heikko laatu voi johtaa pahimmillaan 

tuotantoseisokkeihin tai laajamittaisiin asiakasreklamaatioihin. Tuotelaatu 

arvioidaan niin sanotun virheprosentin avulla. Virheprosentti on joko 

laskennallinen tai subjektiivinen arvio edellisen vuoden 

hukkaprosenttikeskiarvosta. Ne toimittajat, joiden tuotteet eivät ole luotettavan 

FPC-mittauksen piirissä arvioidaan tuotelaadun kannalta reklamaatiomäärän 

perusteella. Reklamaatiotietokannasta haettujen tietojen perusteella lasketaan 

reklamoitujen nimikkeiden määrä jaettuna hankittujen nimikkeiden määrällä. 

Reklamaatioiden määrä otetaan tuotelaadun pisteytyksessä aina mukaan vaikka 

tarkka FPC-mittaus olisi saatavillakin. Mikäli toimittajalla on tarkastelujaksolla 

(edellinen vuosi) yksikin vakavaksi luokiteltu reklamaatio, niin toimittaja menettää 

kaikki pisteensä tuotelaatu kohdasta. Laadun arvioiminen yhden luvun avulla on 

helppoa niille toimittajille, joiden tuotteet ovat FPC-mittauksen piirissä, mutta 

muille toimittajille joudutaan usein soveltamaan karkeata arviota. Case-yrityksen 

kohdalla pisteytys toteutettiin kolmiportaisella asteikolla: 

 

1. alle X % (100 % maksimipisteistä) 

2. X – Y % (50 % maksimipisteistä) 

3. yli Y % tai vakavia reklamaatioita > 0. (0 % maksimipisteistä). 

 

 

Toimituslaatua pisteytetään toimittajakohtaisten toimitustarkastuksien tulosten 

perusteella. Toimituslaatu lasketaan tarkasteltavalta ajanjaksolta seuraavalla 

laskukaavalla: 

 

Hylätyt toimitustarkastukset / Toimitustarkastukset yhteensä * 100%. 

 

Laskutoimituksella saatu prosenttiluku on niin sanottu toimituslaadun 

virheprosentti, joka arvioidaan samalla periaatteella kuin tuotelaatukin. 
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Palvelulaatua mitataan kolmella kvalitatiivisella mittarilla: 

1. toimitusketjun kehittämishalukkuus 

2. asiakaspalvelun asiantuntemus ja 

3. vastaamisnopeus puhelin- tai sähköpostitiedusteluihin. 

 

Nämä mittarit keräävät informaatiota laadullisesta toimittaja-arviointilomakkeesta 

(liite 3), joka täytetään 1-4 kertaa vuodessa toimittajakohtaisesti. Toimittaja-

arviointia tehtäessä kriteerikohtaiset keskiarvotulokset haetaan tarkastelu 

aikaväliltä ja syötetään toimittaja-arviointilomakkeeseen. 

 

4.3.2 Toimitus 

 

Suorituskykymittaristo mittaa toimittajan kyvyttää toimittaa tuotteet oikeaan aikaan 

vaaditulla tavalla. Toimitusosio toimittaja-arvioinnissa pitää sisällään toimitusaika- 

ja tilausvahvistustäsmällisyyksien arvioimisen, lead-ajan sekä laadullisen 

arvioinnin. Toimitusaikatäsmällisyyteen liittyvät tunnusluvut saadaan 

toimitusaikapoikkeamaraporteista ja hankintaraporteista. Laskukaava 

tarkasteluajanjaksolle on: 

 

(1-Toimitusaikapoikkeamien lukumäärä / Toimitusten lukumäärä 

yhteensä) * 100 % 

 

Tilausvahvistustäsmällisyys lasketaan saman säännön mukaan kuin 

toimitusaikatäsmällisyys. Sen laskukaava on: 

 

(1-Tilausvahvistuspoikkeamien lukumäärä / Tilausten lukumäärä 

yhteensä) * 100 % 

 

Laskutulosten perusteella molemmat kriteerit arvioidaan erikseen toimittaja-

arvioinnissa. Ne pisteytetään kolmiportaisesti seuraavalla menetelmällä: 

 

1. yli X % (100 % maksimipisteistä) 

2. X – Y % (50 % maksimipisteistä) 
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3. alle Y % (0 % maksimipisteistä). 

 

Toimitukseen liittyvät rahtihäiriöt voivat olla yritykselle merkittävä haitta, jos 

toimittaja ei ota vastuuta niiden hoidosta. Tämän vuoksi rahdinkuljetukseen 

liittyvän häiriötilanteen hoitaminen on otettu toiseksi laadulliseksi 

arviointikriteeriksi. Toinen kriteeri on hankintahenkilöstön subjektiivinen 

mielipide arvioitavan toimittajan yleisestä toimitusvarmuudesta. Laadullinen 

arviointi toteutetaan samalla menetelmällä kuin palvelulaadun arviointikin. 

 

Case-yrityksen toimittaja-arvioinnissa on mukana myös lead-aika, mutta se on 

lähinnä informatiivisena lisätietona toimittajien vertailun helpottamiseksi. Sen 

pisteyttäminen on hankalaa, mikäli toimittaja toimittaa useita eri toimitusajalla 

olevia nimikkeitä. Tämän vuoksi lead-ajaksi laitetaan pisimmän toimitusajan 

omaavan nimikkeen lead-aika eikä kohtaa pisteytetä. 

 

4.3.3 Hinta 

 

Kokonaiskustannusajattelua hyödynnetään toimittaja-arvioinnissa niiden 

tekijöiden osalta, joita pystytään diplomityön tekohetkellä mittaamaan case-

yrityksessä. Hintakilpailukyky kertoo yksiselitteisesti toimittajan tilanteen 

toimittaa tiettyä nimikekoria tiettyyn hintaan. Nimikkeillä on kappalehinnat, jotka 

riippuvat ostovolyymistä. Toimittaja-arvioinnissa hintakilpailukyvyn laskennassa 

on lisäksi huomioitu hankintanimikkeiden arvioitu hukka. Hukka voi vaikuttaa 

merkittävästi toimittajan tarjouksen hintakilpailukykyyn, sillä materiaalin suuri 

hukka johtaa lisääntyvään hankintavolyymiin tai lopputuotteen laadun 

heikentymiseen. Case-yrityksessä on määritelty tietyissä materiaalikategorioissa 

tarkat kriteerit materiaalille, jota ei voida hyväksyä lopputuotteeseen. Arvioitava 

toimittaja voi olla uusi, jolloin hukkaa ei tiedetä. Merkittävä osa tärkeiden 

materiaaliryhmien toimittajista on kuitenkin vanhoja toimittajia, joista on saatavana 

luotettavaa ja tarkkaa laatudataa FPC-mittauksen raporteista. 

Hintakilpailukykyarviointi toimii vertailuperiaatteella eli toimittaja arvioidaa 

vertaamalla sitä saman nimikeryhmän muihin toimittajiin. Jokaisesta 

nimikeryhmän toimittajasta lasketaan tunnusluvut käyttäen samoja nimikkeitä ja 
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samoa nimikekohtaisia hankintavolyymeita. Hankintavolyymit saadaan 

ennustamalla tulevan sopimuskauden hankintamäärä nimikkeittäin. Arvioitaessa 

esimerkiksi kahta toimittajaa keskenään, syötetään ensi arvioidut kappalemääräiset 

hankintavolyymit valitulle nimikejoukolle, jota molemmat toimittajat toimittaa. 

Tämän jälkeen merkitään toimittajien edellisen vuoden hukkaprosentit kyseisille 

nimikkeille. Viimeiseksi merkitään toimittajien lupaamat yksikköhinnat 

nimikkeille. Järjestelmä laskee tämän jälkeen toimittajakohtaiset tunnusluvut 

seuraavilla matemaattisilla kaavoilla: 

 

Panossuhdekerroin: 

(1-SUMMA(Hukkahankintavolyymi €) / SUMMA(Hankintavolyymi 

€))*100 

 

Teoreettinen kokonaishinta: 

SUMMA(Hankintavolyymi yks. * Yksikköhinta €) 

 

Hukkahuomioitu kokonaishinta: 

SUMMA(Hankintavolyymi € / (1 - Hukkaprosentti / 100)) 

 

Panossuhdekerroin kuvaa toimittajan valmistustehokkuutta vertaamalla suoria 

hukkakustannuksia ja hankintakustannuksia (ilman hukkaa) keskenään. 

Tunnusluku heikkenee eli pienenee mitä enemmän toimittaja tuottaa rahallista 

materiaalihukkaa euromääräiseen myynti nähden. Kustannuslähtöisyys poistaa 

virhetekijän, joka voi syntyä jos verrataan keskimääräistä materiaalihukkaa. 

Materiaalihukka ei nimittäin ota kantaa nimikkeiden hintoihin vaan käsittelee 1000 

€:n arvoista hukkakappaletta samoin kuin 1 €:n arvoista hukkakappaletta. 

 

Teoreettinen kokonaishinta on se tarjoushinta, jota normaalisti verrattaisiin 

toimittajien kesken. Kyseinen hinta on siis toimittajan tarjous euroina annetulla 

nimikekohtaisella volyymilla, mutta siinä ei ole huomioitu hukan aiheuttamia 

lisäkustannuksia. Hukkahuomioitu kokonaishinta sen sijaan lisää teoreettiseen 

kokonaishintaan ne kustannukset, jotka case-yritys joutuisi maksamaan ostaessaan 

hukkamateriaalien tilalle lisää materiaalia kyseisestä toimittajalta. Tämä on siis se 
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tunnusluku, joka kuvaa tarkimmin todelliset toteutuvat kustannukset tulevalla 

sopimuskaudella. Tunnusluku ei tosin ota huomioon epäsuoria kustannuksia, kuten 

esimerkiksi hukan vuoksi oman tuotannon hidastumisesta aiheutuvia kustannuksia. 

Arvo perustuu toimittajan edellisen vuoden suorituskykyyn eikä se siis pysty 

antamaan tulevan vuoden tilanteesta tarkkaa ennustetta. Case-yrityksen tapauksessa 

historiadataa voitiin pitää luotettavana tulevan vuoden ennustetta varten. 

 

Tunnusluvut tulee määrittää kaikille saman nimikekategorian toimittajille, jotta 

arviointi voidaan suorittaa. Arvioinnissa matalimman hukkahuomioidun 

kokonaishinnan saanut toimittaja saa osa-alueen maksimipisteet. Tämän jälkeen 

toimittajat saavat pisteitä porrastetusti aina vähemmän, mitä suurempi heidän 

sijoituksensa vertailulistassa on. Arvioinnissa on lisäksi toimittajan oman historian 

arviointi panossuhdekertoimen avulla. Tässä kohdassa arvioidaan, onko toimittajan 

panossuhdekerroin pienentynyt eli heikentynyt, pysynyt samana vai noussut eli 

parantunut edellisestä arvioinnista. Panossuhdekertoimen avulla voidaan siis 

arvioida toimittajan oman toiminnan kehittymistä ilman muihin toimittajiin 

vertailua. Panossuhdekerroin ei nimittäin välttämättä ole korkein sillä toimittajalla, 

joka sijoittuu parhaimmaksi hukkahuomioidun kokonaishinnan vertailussa. Erittäin 

matalilla yksikköhinnoilla kilpaileva toimittaja voi osoittautua 

hintakilpailukyvyltään parhaimmaksi toimittajaksi, vaikka sen hukkavoluumi olisi 

joukon suurin. On kuitenkin muistettava, että hukkahuomioidun kokonaishinnan 

laskeminen ei onnistu kaikille toimittajaryhmille. Tämän vuoksi hintakilpailukyvyn 

laskennassa on jätetty mahdollisuus myös subjektiiviseen vertailuun. Tällöin 

subjektiivisesti arvioidaann edullisin tarjous ja merkitään se järjestysnumeroltaan 

ensimmäiseksi.  

 

Hintakilpailukykykyyn vaikuttaa myös toimittajan avoimuus hinnoittelussa. 

Läpinäkyvä hinnoittelupolitiikka esimerkiksi raaka-aineiden hintojen osalta voi 

suojella ostajaa ylihinnan maksamiselta nimikkeistä. Avoimuutta mitataan 

arvioinnissa kolmiportaisesti; 1. ei läpinäkyvä, 2. läpinäkyvä raaka-aineiden 

hintojen osalta ja 3.täysin läpinäkyvä. Täysin läpinäkyvä hinnoittelu antaa 

toimittajalle täydet pisteet tästä kysymyksestä. Puolet pisteistä myönnetään raaka-
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aineiden avoimelle hinnoittelulle ja pisteet evätään kokonaan suljetulta 

hinnoittelulta. 

 

4.3.4 Organisaatio 

 

Toimittajan organisaatio pitää sisällään resursseja, prosesseja ja muita sen arvoon 

vaikuttavia asioita. Organisaation arviointi on tärkeä elementti arvioitaessa 

toimittajan suorituskykyä, sillä se luo pohjan kaikelle muulle toimittajan 

kilpailukyvylle.  Organisaatioarvioinnissa on useita tavallisen auditointirungon 

kysymyksia ja elementtejä. Auditoinnista se eroaa siinä, että auditoinnissa saatetaan 

arvioida myös osa-alueita joilla ei ole vaikutusta toimittaja-arvioinnin tulokseen. 

Organisaation arvioinnin ensimmäinen vaihe on imagon arvioiminen. Imagolla 

tarkoitetaan tässä tapauksessa toimittajan yleistä imagoa ja  kuvaa luotettavana sekä 

hyvänä yhteistyökumppanina. Kohta arvostellaan viisiportaisella asteikolla 

heikosta kiitettävään.  

 

Toimittajan taloudellinen tilanne vaikuttaa siihen liittyvään liiketoimintariskiin. 

Tämän vuoksi ostavan organisaation on mitattava toimittajan taloudellisesta 

suorituskykyä. Case-yrityksen tapauksessa käytetään ulkoista palveluntarjoajaa, 

jonka pilvipalvelusta voidaan hakea toimittajakohtainen riskiluokitus. 

Riskiluokitus on laskettu useiden eri taloudellisten tunnuslukujen perusteella ja se 

ennustaa yrityksen maksuvalmius- ja konkurssiriskiä. Arvioinnissa viisiportainen 

riskiluokitus saa pisteet sen mukaan, mitä pienempi riskiluokitus on. 

Konkurssiuhkan sisältävä riskiluokitus vähentää koko toimittaja-arvioinnin 

kokonaispistemäärää 100 pisteellä, eli käytännössä nollaa toimittajan pisteet. 

 

Organisaation kyvykkyys on tärkeä arviointialue, sillä heikko johtaminen ja 

epätehokkaat toimintatavat eivät vain tee organisaatiosta  epätehokasta vaan ne 

myös  altistavat liiketoimintariskeille sekä aiheuttavat hukkaa. Kansainvälisesti 

hyväksytyt laatusertifikaatit ovat organisaatiolle yksinkertainen tapa todentaa 

laatujärjestelmän toimivuus. Toimittaja-arvioinnissa toimittaja palkitaan kiinteällä 

pistemäärällä, mikäli siltä löytyy sertifioitu laatujärjestelmä. Johtamista 

tarkestellaan johtamisfilosofioiden kautta. Yritys palkitaan kiinteillä pisteillä niistä 
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filosofioista, joita case-yritys haluaa tukea toimitusketjussa. Esimerkkinä tälläisestä 

on esimerkiksi lean filosofia. Kyvykkyys näkyy toimittajassa monella tapaa. 

Toimittajan joustavuus on hankinnan kannalta tärkeä kyvykkyyden osa-alue, sillä 

se antaa ostajalle joustavuutta sekä tilaa virheisiin. Joustavuus voidaan arvioida 

heikoksi, tyydyttäväksi tai hyväksi. Toinen tärkeä kyvykkyys on tuotannollinen 

kyvykkyys. Tämä on otettu huomioon arvioimalla toimittajan laitteistoa  ja 

tuotantotiloja. Arvioinnissa laitteistoa ja tuotantotiloja arvioidaan nelitasoisesti; 1. 

Vanha, vaatii vielä investointeja;  2. Vanha, vielä kilpailukykyinen; 3. Osittain 

modernisoitu; 4. Moderni. Toimitusketjun kyvykkyys näkyy tärkeiden 

toimitusketjun prosessien olemassaolona. Case-yrityksen kohdalla näitä ovat 

kaupintavarasto ja tilaus-toimitusprosessissa oleva kanbanjärjestelmä. Näiden 

olemassaolosta arvioinnissa saa pisteitä. Viimeinen kyvykkyyden osa-alue on 

tuotekyvykkyys. Arvioinnissa otetaan kantaa siihen, kuinka innovatiivisia 

toimittajan tuotteet ovat. Innovatiiviset tuotteet lisäävät toimittajan suorituskykyä, 

sillä ne kertovat usein onnistuneesta tuotekehitystyöstä. Innovatiivisuutta 

arvioidaan samalla arvosteluasteikolla kuin joustavuuttakin. 

 

Organisaation arvioinnin viimeinen osa-alue on laadullisten asioiden arvioiminen. 

Halukkuus yhteistyöhön suunnittelussa ja tuotekehityksessä on kirjallisuuden 

perusteella tärkeää ja siksi se on otettu mukaan arviointiin. Sitoutuminen jatkuvaan 

tuotelaadun ja prosessin kehittämiseen on puolestaan indikaattori toiminnan 

tehostamishalukkuudesta. Halukkuus yhteistyöhön toimitusketjun 

kustannustehokkuuden tehostamiseksi on merkitsevää, sillä case-yritys haluaa ottaa 

enemmän vastuuta koko toimitusketjun kehittämisestä. Heikko kommunikointi 

vaikeuttaa sopimusneuvotteluja, ongelmien juurisyiden etsimistä ja yhteistyötä. 

Tämän vuoksi arviointiin on otettu mukaan kriteeri, jossa pohditaan toimittajan 

halukkuutta avoimeen ja tiiviiseen kommunikointiin. Auditoinnit ovat myös yksi 

merkki avoimesta kommunikoinnista. Auditointien osalta toimittajaa arvioidaan 

avoimuutena auditointien suorittamiseen tuotantotiloissa ja organisaatiossa.  
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4.3.5 Vastuullisuus 

 

Case-yrityksen arvot sisältävät ympäristöstä välittämisen. Vastuullisuuden 

hallitseminen on merkittävä toimittajahallinan osa-alue. Toimittaja-arvioinnisa 

mitataan vastuullisuutta sertifikaattien avulla. Sertifikaatit ovat kolmannen 

osapuolen takeita organisaation kyvystä hoitaa sertifikaattien vaatimia asioita. 

Case-yrityksen toimittaja-arvioinnissa toimittaja palkitaan sertifikaattikohtaisilla 

pisteillä, mikäli sillä on case-yrityksen hyväksymä ympäristö- tai 

työturvallisuusertifikaatti. 

 

4.3.6 Segmentointi hankintariskin mukaan 

 

Eri toimittajat sisältävät erilaisen hankintariskin riippuen niiden toimittamien 

nimikkeiden luokituksesta. Case-yrityksen tapauksessa toimittajasegmentointi 

toteutetaan kahdella tasolla. Ensin määritetään toimittajan nimikkeiden luokitus 

ostoportfolion avulla. Luokat ovat rutiinituote-, massatuote-, pullonkaulatuote- ja 

strateginentuotetoimittaja. Ensimmäisen tason segmentoinnin jälkeen arviointi 

esittää jatkokysymyksen riippuen valitusta toimittajasegmentistä. 

Rutiinituotetoimittajan kohdalla hankintariski voidaan asettaa 0-24 pisteen 

asteikolla. Massatuotetoimittajan kohdalla asteikko on 25-49. Pullonkaulatuote- ja 

strateginentuotetoimittajan tapauksessa asteikko on 50-100 pistettä riippumatta 

kummasta segmentistä on kyse. Tämä tarkoittaa sitä, että pullonkaula- ja 

strateginentuotetoimittajat voivat saada saman segmentointipistemäärän eli niitä 

tulisi kohdella samalla tavalla arvioitaessa niiden suorituskykyä. Hankintariskin 

mukainen segmentointi siis luokittelee toimittajat ensimmäisen tason mukaisiin 

pääkategorioihin, mutta lopuksi toimittajat tunnistetaan segmentointipistemäärän 

perusteella. Mitä suurempi pistemäärä, sitä suurempi hankintariski. Pisteiden 

perusteella toimittajat jaetaan vielä kahteen pääsegmenttiin, kriittisiin toimittajiin 

ja tavallisiin toimittajiin kuvan 18 mukaisesti. Pääsegmentoinnilla halutaan 

korostaa pullonkaulatuote- ja strateginentuotetoimittajien tärkeyttä, mutta toisaalta 

muistuttaa, että tavallisten toimittajien tärkeys ei ole niin suuri. 
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Kuva 18. Hankintariskin mukainen segmentointipisteytys 

 

 

4.3.7 Toimittajaluokittelu 

 

Toimittaja-arviointi antaa numeerisen arvosanan toimittajan suorituskyvystä osa-

alueittan sekä kokonaistuloksen osalta. Numeron muuttaminen sanalliseksi 

arvosanaksi selkeyttää arvostelua niin arvostelijalle kuin arvosteltavalle 

toimittajallekin. Työssä arvosanat määräytyvät kuvan 19 mukaisesti. 

Liikennevaloista tutut värit on valittu erottuvuuden lisäämiseksi. Merkittävästi 

erilaiset värit ja suuret kontrastierot luovat arvosanaluokille selkeät rajat. Tämän 

lisäksi värit symboloivat jo itsessään tiettyjä asioita, mikä lisää arvosanojen 

sanallista sanomaa. Alle 50 pistettä saanut toimittaja on arvosanaltaan heikko ja 

väriltään punainen. Punainen väri symboloi kiellettyä, mikä case-yrityksen 

tapauksessa oli tämän arvosanaluokan tosiasiallinen merkitys. Heikon arvosanan 

toimittajat tulee mahdollisimman nopeasti karsia toimittajakentästä tai kehittää 

niiden arvosanaa paremmaksi. Seuraavan arvosanaluokka on tyydyttävä (50-75 

pistettä), joka on väriltään keltainen. Värinä keltainen kuvaa varauksellista 

hyväksyntää. Tämä arvosanaluokka on case-yrityksessä matalin hyväksyttävä 

arvosana. Kaksi viimeistä arvosanaluokkaa ovat hyvä ja kiitettävä. Väreinä on 

käytetty hyvälle vihreää ja kiitettävälle sinistä. Vihreä kuvaa läpäistyä suoritusta, 

kun taas sininen symboloi jotain tuntematonta liikennevaloteeman ulkopuolelta. 
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Yhteenlaskettuna ne kattavat parhaan 25% pistealueen, joka on 75-100 pistettä. 

Hyvän arvosanan saaminen on mahdollista, jos saa 75% pisteistä. Kiitettävä vaatii 

puolestaan äärimmäisen korkean suorituskyvyn, sillä se sallii ainoastaan 10 pisteen 

menetyksen 100 pisteen kokonaisuudesta. Kiitettävää arvosanaa haluttiin case-

yrityksessä pitää erittäin vaikeasti saatavana. Tällöin toimittajat saavat 

tavoiteltavakseen suorituskykytason, jonka saavuttaminen onnistuu vain 

äärimmäisen harvoilta. 

 

Kuva 19. Toimittaja-arvioinnin arvosteluasteikko 

 

 

 

Toimittajan saaman kirjallisen arvosanan määrittäminen ei vielä kerro sitä, onko 

toimittaja suoriutunut toimittajasegmenttiinsä suhteutettuna hyvin vai huonosti. On 

helppo samaistua ajatukseen, että kriittisiltä toimittajilta vaaditaan enemmän kuin 

tavallisilta toimittajilta. Toimittaja-arviointiprosessissa on haluttu korostaa 

hankintariskin mukaisen segmentoinnin vaikutusta toimittajalta vaadittavaan 

suorituskykytasoon. Tätä varten on luotu malli (kuva 20), joka yhdistää nämä kaksi 

asiaa.  
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Kuva 20.  Toimittajan arviointi dynaamista tavoitetasoa käyttäen 

 

 

Kuvasta 20 löytyvä malli on saanut vaikutuksia ostoportfolioajattelusta ja 

riskianalyysistä. Kyseessä on xy-koordinaatisto, jonka x-akseli kuvaa toimittaja-

arvioinnista saatua %-osuutta kokonaispisteistä ja y-akseli esittää hankintariskin 

mukaisesta segmenoinnista saadun pistemäärän prosentteina maksimiriskistä. X-

akselilla tosin voidaan käyttää tarvittaessa myös osa-aluekohtaista toimittaja-

arvioinnin tulosta. Case-yrityksen tapauksessa yksi prosentti vastasi yhtä pistettä 

sekä arvioinnissa että riskissä. Molemmilla akseleilla on minimiarvo 0 ja 

maksimiarvo 100. Arvioidut toimittajat sijoitetaan koordinaatistoon omina 

yksiköinään tulostensa perusteella. Havainnollisuuden vuoksi koordinaatistossa 

näkyy toimittaja-arvioinnin arvosanaluokat värillisinä lohkoina. Y-akselin vieressä 

on selkeyden vuoksi näytetty kriittisen ja tavallisen toimittajan alueet omina 

lohkoinaan. Mitä korkeammalle toimittaja lohkon sisällä sijoittuu, sitä korkeampi 

on riski mikä kyseiseen tavalliseen tai kriittiseen toimittajaan kohdistuu. Mallissa 

on lisäksi niin sanottu ”dynaaminen tavoitetaso”. Se on koordinaatiston x-akselia 

pitkin vapaasti liikuteltava kuvaaja, jonka toinen pää on pisteessä (100,100). Sitä 

käyttäen voidaan asettaa tavoite- tai vaatimusrajoja eri riskipistemäärän saaneille 

toimittajille. Toimittaja on päässyt tavoitetason vaatimalle tasolle, kun se on 

dynaamiselle tavoitetason kuvaajalla tai sen oikealla puolella. Kun tavoitetasoa 
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tuodaan x-akselilla lähemmäs 100 % toimittaja-arvioinnin suoritusta, niin tällöin 

vaatimusraja tiukkenee. Esimerkiksi kuvassa 20 on tilanne, jossa alimman 

riskiluokituksen saaneen kriittisen toimittajan tulee saada vähintään 75 % 

toimittaja-arvioinnin pisteistä päästäkseen dynaamiseen tavoitetasoonsa. Pienin 

hyväksyttävä pistemäärä on esimerkissä 50 % kokonaispisteistä. 

 

Dynaaminen tavoitetaso on helppo ja visuaalinen tapa asettaa toimittajille 

vaatimuksia suorituskykyarvioinnin tulosten perusteella. Malli antaa myös 

visuaalisen kuvan organisaation toimittajakentän suorituskyvystä, jos siihen 

merkitään kaikkien arvioitavien toimittajien sijoitukset samalla kertaa näkyviin. 

Mallin vahvuus on visuaalisuus, mutta se on myös sen heikkous. Visuaalinen 

näkymä ei anna numeraalista arvoa, joka riippuisi toimittajan sijouttumisesta 

koordinaatistossa. Tämän vuoksi mallin pohjalta on kehitetty ”organisatorinen 

toimittajatulos (Z)” ja ”toimittakentän organisatorinen tulos (TOT)”. Nämä kaksi 

tulosta on esitelty kuvassa 21. Ne perustuvat laskukaavoihin ja antavat 

yksiselitteisen numeerisen arvon. Z antaa toimittajakohtaisen vertailuluvun, joka 

kertoo arvioitavan toimittajan riskihuomioidun suorituskyvyn. Tuloksena saatu 

numeerinen arvo vaihtelee välillä 0-100 ja noudattaa samoja sanallisia 

arvosteluluokkia kuin toimittaja-arviointikin. Laskukaavan peruslähtökohtana on 

palkita pisteillä matalan riskin sekä hyvin toimittaja-arvioinnissa suorituneita 

toimittajia. Pisteistä puolet määräytyy riskin perusteella ja toinen puoli toimitta-

arvioinnin perusteella. TOT-luku on käytännössä valittujen toimittajien Z-lukujen 

keskiarvo. Sen yhdistää esimerkiksi saman nimikeryhmän toimittajien arvosanat 

yhdeksi vertailuluvuksi, jota voidaan hyödyntää nimikeryhmän toimittajakentän 

arvioinnissa vuositasolla. 
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Kuva 21. Organisatorinen tulos 

 

 

 

4.4 Mittariston seuranta ja hallinta 

 

Toimitustarkastuksien osalta organisaation tulee seurata ongelmatoimittajia ja 

aloittaa parantavat toimenpiteet hylättyjen tarkastusten ehkäisemiseksi. 

Ongelmatoimittajia ovat ne joilla: 

 toimitustarkastusten hylkäysprosentti on yli määritetyn tason,  

 tilausvahvistus- tai toimitusaikatäsmällisyys ovat tasoltaan heikkoja tai  

 reklamaatioiden määrä on suuri. 

 

Reklamaatiot toisaalta käynnistävät aina tarvittaessa reklamaatiokohtaisen 

parannusprosessin, mutta lisäksi tulee tarkastella kokonaisreklamaatioiden määrää 

toimittajakohtaisesti. Suuri määrä reklamaatioita esimerkiksi tietyn 

vuosineljänneksen aikana saattaa johtua yhdestä tekijästä ja siksi sen selvittäminen 

on tärkeää. 

 

Parantavat toimenpiteet pitävät sisällään ainakin yksityiskohtaisten raporttien 

tulkitsemisen, juurisyiden etsimisen, tavoitteiden määrittämisen ja toimenpiteiden 

käynnistämisen. Case-yrityksessä raporteista saa selville esimerkiksi suhteelliset 

osuudet hylkäyksiin johtaneista syistä, jolloin näihin syihin voidaan yrittää etsiä 
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ratkaisukeinoa yhdessä toimittajan kanssa. Toimitusaikatäsmällisyyden osalta 

raporteista käy ilmi myöhästymisen tarkka syy kuten esimerkiksi onko se 

rahdinkuljettajan aiheuttama vai toimittajan itsensä aiheuttama myöhästyminen. 

Näitä raportteja tulisi tulkita vähintään vuosineljänneksittäin, jotta ongelmien 

juurisyyt saadaan selville lähellä niiden syntyajankohtaa. 

 

Toimittaja-arviointi suoritetaan kaikille merkittäville toimittajille kerran vuodessa. 

Toimittajaparannusprosessiin joutuneille toimittajille arviointi tehdään 

parannusprosessin tavoitteiden aikarajojen umpeuduttua. Toimittajakohtaiset 

tulokset esitellään tarveharkinnan perusteella toimittajille ja heidän kanssaan 

päätetään tavoitteista toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteet voivat olla esimerkiksi 

suorituskyvyn kehittäminen heikon tuloksen osa-alueilla tai yksittäisen mittarin 

vaatimuksen läpäiseminen kuten hinnoittelun läpinäkyvyyden lisääminen. 

Toimittakohtainen tavoite voi olla myös dynaamisen tavoitetasokuvaajan 

alittaminen, mikäli toimittaja on jäänyt sen yläpuolelle. Heikon eli punaisen 

tuloksen saaneet toimittajat tulee ottaa erityistarkkailuun, jotta heidän tuloksensa 

pääsisi tasolle tyydyttävä. Tämä niin sanottu erityistarkkailu tarkoittaa 

toimittajaparannusprosessin käynnistämistä ja lyhyen aikavälin tavoitteiden 

määrittämistä toimittajalle. Kuvassa 22 on kuvattu parannusprosessin kulku 

yksityiskohtaisesti. 
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Kuva 22. Toimittajaparannusprosessi 

 

 

 

Organisaation tulee asettaa tavoitteita myös koko toimittajahallinnalle. Dynaamisen 

tavoitetason saavuttaminen kaikkien toimittajien osalta tulisi ottaa tärkeimmäksi 

tavoitteeksi. Tähän voi liittyä lisäksi toimittajakentän organisatorisen tuloksen 

nostaminen tavoitteen mukaiselle tasolle. Dynaamisen tavoitetason kuvaajan avulla 

nähdään toimittajien jakautuminen segmentointipistemäärän perusteella. 

Organisaatio voi myös ottaa tavoitteeksi kriittisimpien toimittajien 

segmentointipistemäärän alentamisen. Tämä tavoite vähentää vakavimpien 

hankintariskivaikutusten riskiä. Kriittiset toimittajat eivät aina voi olla tavallisia 

toimittajia erilaisten syiden vuoksi, mutta silti niiden osuuden pienentäminen 

toimittajakentässä tulisi olla organisaation tavoite. Hyvä tapa on verrata kriittisten 

toimittajien määrää kaikkien toimittajien määrään tietyssä nimikeryhmässä tai koko 

toimittajakentässä. Tämän luvun alentaminen tietyssä ajassa on yksinkertainen ja 

selkeä tavoite. Toimittajahallinnan tavoitteiden yhteenveto on esitetty kuvassa 23. 
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Kuva 23. Toimittajahallinnan tavoitteet 

 

 

 

4.5 Suorituskykymittariston simulointi 

 

Diplomityöprojektin yhtenä tavoitteena oli luoda käytännössä toimiva suoritusky-

kymittaristo ja tämä tavoitteen saavuttaminen haluttiin todentaa simuloinnilla. Si-

mulaatiossa testattiin kaikkia kolmea mittaristotasoa: operatiivinen, taktinen ja stra-

teginen. Testauskohde koulutettiin testiryhmälle noin tunnin mittaisessa koulutuk-

sessa ennen testauksen aloittamista. Koulutuksen tavoitteena oli opettaa toimittaja-

hallintaportaalin käyttö, mittausten tekeminen ja raporttien tulkitseminen testiryh-

mälle. Suorituskykymittauksen testiaikataulu on nähtävillä taulukossa 6. 

  

Dynaamiseen 
tavoitetasoon pääseminen

TOT-luvun suurentaminen

Kriittisten toimittajien 
segmentointipistemäärän 

pienentäminen

Toimittajakentän kriittisten 
toimittajien osuuden 

pienentäminen
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Taulukko 6. Suorituskykymittauksen simuloinnin aikataulu 

 

Testauskohde Testiryhmä Alkamis pvm. Päättymis pvm. 

Operatiivinen 

mittaristo 

Tehdas A 27.8.2015 20.10.2015 

Operatiivinen 

mittaristo 

Tehdas B 4.9.2015 20.10.2015 

Operatiivinen 

mittaristo 

Tehdas C 4.9.2015 20.10.2015 

Taktinen 

mittaristo 

Hankintaryhmä 13.9.2015 14.9.2015 

Strateginen 

mittaristo 

Hankintaryhmä 13.9.2015 14.9.2015 

Raportointi Hankintaryhmä 13.9.2015 14.9.2015 

 

Tehdas A oli ensimmäinen operatiivisen mittauksen testiryhmä. Koulutukseen osal-

listui hankintahenkilöstö, työnjohtajat, logistiikkapäällikkö, kunnossapitopäällikkö 

ja tehtaanjohtaja. Testissä portaalia käyttivät hankintahenkilöstö ja työnjohtajat. 

Kaksi muuta tehdasta tulivat simulaatioon mukaan heti koulutustilaisuuden jälkeen 

4.9.2015. Operatiivisen mittariston testivaiheessa haluttiin selvittää henkilöstön 

motivaatio järjestelmän käyttöön, tekninen toimivuus ja mittareiden soveltuvuus. 

Kuvassa 24 näkyy ruskealla kuvaajalla pystyakselilla järjestelmän käyttöaktiivi-

suus simulaation viimeisen yhdeksän päivän aikana. Reklamaatioportaalin rekla-

maatiot eivät ole mukana kyseisen kuvaajan datassa. Viikonloppuna 17.-18.10. mit-

tauksia ei ole tehty, mikä selittää mittauksen teon pysähtymisen tuona ajankohtana. 

Muina päivinä mittauksia on tehty kaikilla kolmella tehtaalla yhteensä noin kuusi 

kappaletta päivässä. Tätä aktiivisuustulosta voidaan pitää hyvänä, sillä mittaristo on 

tuolloin ollut käytössä vasta kuukauden. 
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Kuva 24. Operatiivisen suorituskykymittariston käyttöaktiivisuus 11.10.2015 – 

20.10.2015 

 

 

 

Saapuvan tavaran toimitustarkastukset olivat organisaatiossa uusi prosessi, joten 

testivaiheen kannalta toimitustarkastukset olivat haastava osa-alue. Henkilöstön 

motivaatio tarkastusten tekemiseen kasvoi päivä päivältä simulaation aikana. Ku-

vassa 24 näkyvä käyttöaktiivisuus koostuikin suurimmaksi osaksi toimitustarkas-

tuksista. Tarkastuksia tehtiin simulaation aikana 113 kappaletta, jotka koostuivat 

24:n eri toimittajan lähetyksistä. Kuvassa 25 on hylättyjen tarkastusten suhde hy-

väksyttyihin tarkastuksiin. Kaikista tarkastuksista 18 % ei täyttänyt toimitustarkas-

tuslomakkeen vaatimuksia. Luku on korkea ja se kuvastaa toimitustarkastusten tär-

keyttä laadunhallinnassa. 
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Kuva 25. Toimitustarkastusten jakauma 

 

 

 

Toimitus- ja tilausvahvistustäsmällisyyspoikkeamien lukumäärä simulaation ai-

kana oli matala kuten kuva 26 havainnollistaa. Toimitusaikapoikkeamien määrä on 

etukäteishaastatteluiden perusteella ollut korkeampi todellisuudessa kuin mitä ra-

portti antaa ymmärtää.  Mittauksia on kuitenkin tehty yhteensä kuusi kappaletta, 

mikä kertoo tyydyttävästä aktiivisuudesta täsmällisyyspoikkeamien seurannassa. 

Varsinkin tilausvahvistuksien seuraaminen voi lyhyellä aikavälillä tuottaa merkit-

täviä parannuksia toimittajien tilausvahvistustäsmällisyydessä, sillä poikkeamat 

johtuvat helposti poistettavista inhimillisistä tekijöistä. 

 

Kuva 26. Toimitus- ja tilausvahvistustäsmällisyyksien lukumäärä 
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Reklamaatioportaalin vastaanotto oli jo testivaiheen alussa erittäin positiivinen hen-

kilöstön keskuudessa. Reklamaatioita tehtiin simulaation aikana yhteensä 44 kap-

paletta. Määrä on korkea, sillä se tarkoittaa yli yhtä reklamaatiota päivää kohden. 

Reklamaatioportaalin tavoitteena oli tarjota uuden reklamaatioprosessin hallintaa 

tukeva käyttöliittymä. Kuvassa 27 näkyy reklamaatiot prosessivaiheittain jaotel-

tuna. Raportointihetkellä avoimia reklamaatioita ei ollut yhtään. Case-yrityksen 

hankintahenkilöstön toimenpiteitä odottavia reklamaatioita oli 14. Tätä lukua tulee 

verrata avoimien reklamaatioiden määrään, sillä se tällöin saadaan toimittajien ja 

oman organisaation välinen reklamaationhoitonopeus selville. Raportointihetkellä 

tilanne on se, että toimittajat ovat antaneet omat vastauksensa nopeasti, sillä avoi-

mia reklamaatioita ei ole. Sen sijaan suhteessa korkea toimenpiteitä odottavien rek-

lamaatioiden määrä kertoo siitä, että oma organisaatio ei ole tehnyt vaadittavia toi-

menpiteitä karanteenissa oleville nimikkeille riittävän nopeasti. Parannusprosessi-

päätöstä tai sulkemispäätöstä odottavia reklamaatioita on kolme, mikä kertoo te-

hokkaasta päätöksentekoprosessista. Korkea käynnissä olevien parannusprosessien 

määrä on seurausta siitä, että parannusprosesseja käynnistetään aktiivisesti ennen 

reklamaation sulkemista. Tämä on hyvä asia, sillä parannusprosessien kautta toimi-

tusketjun pyrkii estämään reklamaation syntymisen samasta aiheesta uudelleen. 

Suljettujen reklamaatioiden määrää tulee verrata kokonaisreklamaatioiden mää-

rään. Raportointihetkellä noin 36 % kaikista reklamaatioista on suljettu ja noin 25 

% parannusprosessissa. Toimenpiteitä odottavia reklamaatioita on noin 32 %.  Lu-

vut kertovat tehokkaasta reklamaatioiden käsittelynopeudesta. Toimenpiteitä odot-

tavien reklamaatioiden määrä olisi suhteellisesti suuri, mikäli toimittajat eivät kä-

sittelisi reklamaatioita. Parannusprosessissa olevien tapausten määrä tulee todennä-

köisesti tulevien kuukausien kuluessa kasvamaan, sillä parannusprosessien val-

vonta voi kestää useita kuukausia.  
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Kuva 27. Reklamaatioiden kokonaismäärä 20.10.2015 

 

 

 

Toimittaja-arviointi toteutettiin simulaatiossa yhden nimikeryhmän viidelle toimit-

tajalle. Nimikeryhmään valituista nimikkeistä oli usealta kuukaudelta FPC-mittauk-

sen keräämää laatudataa, josta sai raporttimuodossa toimittajien hukkaprosentit eri 

nimikkeille luotettavuudeltaan tyydyttävästi. Simulaatiossa arviointiin osallistui 

kaikkien tehtaiden hankintapäälliköt, hankintajohtaja sekä diplomityöntekijä. Ku-

vassa 28 on toimittajien osa-aluekohtaiset pisteet arvioinnista. Pylväät kuvaavat 

prosenttiosuutta osa-alueen maksimipistemäärästä laadun, toimituksen, hinnan, or-

ganisaation, vastuullisuuden ja segmentoinnin osalta. 
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Kuva 28. Toimittaja-arvioinnin osa-alueiden pisteet toimittajittain 

 

 

 

Toimittaja 2 on saanut usealla osa-alueella heikot pisteet, mutta toimituksen osa-

alueesta se on saanut ryhmän parhaat pisteet. Toimituksessa pistemäärät ovat kai-

killa toimittajille alhaiset. Toimittaja 5 on menestynyt vastuullisuudessa vertailu-

joukkoa selvästi paremmin. Hintakilpailukyvyn on voittanut toimittaja 1. Organi-

saatiossa erot ovat kohtuullisen suuret, mutta segmentoinnissa sen sijaan eroja ei 

ole. Tämä johtunee siitä, että kaikki toimittajat ovat saman nimikeryhmän toimitta-

jia. 

 

Diplomityössä määritettiin case-yritykselle optimaaliset painokertoimet eri osa-alu-

eille siten, että arvioinnin maksimipistemäärä on 100 pistettä. Kuvassa 29 on pai-

nokertoimilla huomioitu arvioinnin kokonaistulos. Kuten nähdään, toimittaja 1 on 

saanut 60 pistettä ja voittanut arvioinnin. Toimittaja 3 ja 4 ovat saaneet tyydyttävän 

pistemäärän.  Toimittajat 2 ja 5 ovat saaneet alle 50 pistettä, joten näiden toimitta-

jien tulos on heikko. Diplomityön aikana ei käynnistetty parannusprosesseja heikon 
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tuloksen saaneille toimittajille, vaikka jatkossa niin tulisi tehdä. Kokonaisuutena 

toimittajien pistemäärät jakautuivat alueelle heikon ja tyydyttävän tuloksen rajalle. 

Vertailtavien toimittajien on tehtävä suuria parannuksia, jotta ne voivat päästä ta-

solle hyvä tai kiitettävä. 

 

Kuva 29. Toimittaja-arvioinnin kokonaistulos 
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5 KEHITYSTYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Teoria-aineiston perusteella on kehitetty lista vaatimuksista, jotka hyvä 

suorituskykymittaristo täyttää. Näiden vaatimusten toteutuminen arvioidaan tässä 

kappaleessa kyselututkimuksen avulla. Lisäksi tässä kappaleessa on analysoitu 

mittariston käyttäjien palautetta ja suositeltuja jatkotoimenpiteitä sekä arvioitu 

koko projektin onnistumista case-yrityksen näkökulmasta. 

 

5.1 Käyttäjien palautteen analysointi 

 

Diplomityön tärkeimpänä tavoitteena oli tehostaa case-yrityksen hankintaa ja ke-

hittää kustannus- sekä laatukilpailukykyä. Laadunhallinta ja operatiivinen palvelu-

taso on mittauksen ansiosta kehittynyt, minkä vahvistaa Inwido Finland Oy:n han-

kintajohtaja kommentissaan: 

 

”Suorituskykymittauksen pohjalta voimme ohjata ja kouluttaa toimittajiemme toi-

mintaa vaatimuksiamme vastaavalle tasolle 

ja tätä kautta parantamaan operatiivista palvelutasoa.” 

 

Reklamaatioprosessin uudistaminen ja uuden reklamaatioportaalin käyttäminen 

ovat lisänneet toimittajareklamaatioiden määrää ja laatua. Koko yrityksen kattava 

yhtenäinen toimintapolitiikka on nopeuttanut reklamaatioiden käsittelyä niin toi-

mittajan päässä kuin organisaation sisälläkin. Standardimuotoiset reklamaatiolo-

makkeet ja parannusprosessidokumentit ovat helppoja tulkita ja jäljittää. Parannus-

prosessien vaatiminen toimittajilta on kehittänyt toimitusketjun laaduntuottokykyä, 

koska poikkeamia seurataan ja niiden juurisyitä yritetään aktiivisesti poistaa. Han-

kinnan laadun valvominen reklamaatioportaalin aktiivisella käytöllä on lisännyt hy-

vityslaskujen määrää eli yritys on saanut viallisista hankintanimikkeistä korvauksen 

aikaisempaa useammin. Näiden lisäksi toimitusketjun luotettavuus on parantunut 

hallittavuuden kehittymisen ansiosta. Case-yrityksen hankintajohtaja kuvailee tu-

loksia seuraavasti: 

 

”Reklamaationportaalin kautta luomme toimittajareklamaatiot 
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ja pystymme antamaan täsmällistä palautetta laatuongelmista sekä vyöryttämään 

huonon laadun kustannuksia takaisin toimittajille.  

Tällä on merkittäviä parantavia vaikutuksia koko toimitusketjun luotettavuuteen ja 

laaduntuottokykyyn.” 

 

Reklamaatioiden käsittelystä toimittajien kanssa vastaa yksi henkilö uudistetussa 

toimintamallissa. Valittu reklamaatiovastaava vahvistaa hankintajohtajan näke-

mystä reklamaatioprosessin hyödyistä: 

 

“Käytännössä kaikki tavaran vastaanoton reklamaatiot ovat kokonaan uusia. Ar-

vioin, kunhan saadaan kaikki käyttäjät ja kaikki materiaalit mukaan, reklamaatioi-

den määrä tuplaantuu. Lisäksi hyvitysten osuus tai oikeammin rahaa tulee Inwi-

dolle jopa kolmin kertainen määrä aikaisempaan nähden.” 

 

Suorituskykymittariston yhtenä tavoitteena oli kerätä ja hyödyntää tietoa hankinta-

strategian toteuttamisessa. Mittariston toimittaja-arviointi antaa tietoa strategisten 

toimittajavalintojen tueksi. Se tuo esiin toimittajien heikkouksia ja vahvuusalueita, 

joita case-yrityksen tulee ottaa huomioon päättäessään seuraavan vuoden toimitta-

jakenttää ja ostovolyymeita. Laatupainotetut hintakilpailukykytiedot antavat joh-

dolle tietoa, jota aikaisemmin ei ole hyödynnetty. Panossuhdekerroin ja hukka-

huomioitu hinta muuttavat toimittajien tarjouksien analysointia. Aikaisemmin heik-

koa laatua hankintanimikkeissä ei pystytty luotettavasti liittämään kohonneiksi kus-

tannuksiksi toimittajan tarjouksessa, mutta uudessa toimittaja-arvioinnissa se on 

mahdollista. Hankintajohtaja arvioi mittariston strategista potentiaalia seuraavasti: 

 

”…Toinen keskeinen seikka liittyen toimittajien laatu-, palvelu ja hintakilpailuky-

kymittareihin on näiden käyttö strategisessa  

hankinnan kehittämisessä, hinta- ja sopimusneuvotteluissa sekä toimittajavalin-

noissa. Pystymme vertailemaan toimittajien  

hintakilpailukykyä laatukustannukset huomioituna. Tämä auttaa tekemään kilpai-

lukyisempiä päätöksiä ja osoittamaan toisaalta toimittajien hinnoitteluun liittyvät 

kipupisteet selkeämmin.” 
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Käyttäjäpalaute kaikilta mittaristoa käyttäneiltä henkilöiltä kerättiin kahdella web-

kyselylomakkeella. Kyselyt annettiin tiedoksi käyttäjille sähköpostin avulla 

1.10.2015 ja niihin pystyi vastaamaan 1.-13.10.2015 välisenä aikana. Operatiivinen 

käyttäjäpalautekysely lähetettiin henkilöille, joilla oli käyttöoikeudet operatiivisten 

mittausten tekoon portaalissa. Yhteensä tälläiset oikeudet oli annettu 19 henkilölle. 

Strateginen ja taktinen kysely lähetettiin henkilöille, joilla oli oikeudet kyseisiin 

mittareihin ja raportteihin. Yhteensä kyseisiä henkilöitä oli viisi. Diplomityöntekijä 

eli portaalin ylläpitäjä on rajattu laskuista ja palautteenannosta pois. Kyselyissä oli 

käytössä viisiportainen arvosteluasteikko: 1 = heikko, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 

4 = hyvä ja 5 = kiitettävä. Operatiiviseen kyselyyn vastasi määrätyssä ajassa 7 

henkilöä. Vastaajat valitsivat heidän mielestään sopivimman arvosanan jokaiselle 

mittarille kriteereittäin. Tuloksista laskettiin keskiarvot ja keskihajonnat, jotka ovat 

nähtävillä taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Operatiivisen käyttäjäkyselyn keskiarvopisteet ja hajonnat (suluissa) 

 

 

 Toimitus-

tarkastus 

Toimitusaika-

poikkeama-

mittari 

Tilausvahvistus-

poikkeamamittari 

Reklamaatio-

portaali 

Helppokäyttöisyys 4,29 (0,76) 4,29 (0,49) 4,14 (0,90) 4,14 (0,38) 

Käytännöllisyys 4,00 (0,58) 4,29 (0,49) 3,86 (1,07) 4,00 (0,82) 

Selkeys 4,57 (0,53) 4,29 (0,49) 4,00 (1,00) 3,86 (0,69) 

Mittausnopeus 4,43 (0,53) 4,29 (0,49) 4,29 (0,49) 4,29 (0,76) 

Riippuvuus vain 

mitattavan 

toimittajan 

suorituskyvystä 

4,14 (0,69) 4,43 (0,53) 4,43 (0,53) 4,00 (0,58) 

Riippumattomuus 

mittauksen 

tekijästä 

(objektiivisuus) 

4,14 (0,69) 4,00 (1,25) 4,29 (0,76) 3,86 (0,69) 

Soveltuvuus oman 

toimipaikan 

yrityskulttuuriin 

4,43 (0,53) 4,43 (0,53) 4,14 (1,07) 4,57 (0,53) 
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Vastausten keskihajonnan voidaan sanoa olevan suhteellisen pieni, sillä se on yli 1 

eli yksi arvosanaväli ainoastaan noin 17 % arvostelukohdista. Muissa kohdissa 

keskihajonta on alle 1. Suuria mittarikohtaisia eroja tuloksissa ei ole havaittavissa, 

sillä kaikki mittarit saivat eri osa-alueista hieman alle hyvän, hyvän tai vähän yli 

hyvän keskiarvotuloksen. Kuva 30 osoittaa visuaalisesti, että reklamaatioportaalin 

riippuvuus vain mitattavan toimittajan suorituskyvystä on korkeampi kuin muiden 

mittareiden. Toisaalta sen selkeys ja objektiivisuus ovat taas vertailujoukkoa 

heikompia. Tilausvahvistuspoikkeamien kirjaukseen tarkoitettu työkalu on saanut 

käytännöllisyydestä huonoimman keskiarvotuloksen. Tämän mittarin käyttöaste on 

ollut myös erittäin pieni koko testijakson aikana, joka on todennäköisesti seurausta 

sen heikommasta käytettävyydestä verrattuna muihin mittareihin. 

Toimitustarkastusten tekemiseen käytetty lomake on arvioitu selkeimmäksi ja 

mittausnopeudeltaan parhaaksi mittariksi. Se on arvioitu myös muilla osa-alueilla 

vähintäänkin hyväksi. Toimitustarkastus on testijakson käytetyin mittari suurella 

käyttöasteella, joten tulosta voidaan pitää luotettavana. 
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Kuva 30. Pylväsdiagrammi operatiivisten mittareiden käyttäkyselyn tuloksista 

 

 

 

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan heidän vaikutusmahdollisuuksiaan ennen ja 

jälkeen toimittajahallintaportaalin käyttöönoton. Kysymysten tarkoituksena on 

analysoida sitä, millainen motivaatio vastaajilla on käyttää mittareita aktiivisesti.  

Arviointikriteerit ja vastaukset ovat kuvassa 31. Erityisesti 

toimitustarkaslomakkeen ja reklamaatioportaalin hyödyt näkyvät tässä kyselyssä. 

Kaikkein suurin ero on nimittäin syntynyt saapuvien toimitusten laadussa (0,85) ja 

seuraavaksi suurin ero nimikkeiden laadussa (0,57). Kyselyyn vastaajat siis 

kokevat, että nämä kaksi mittaria ovat toimivia työkaluja saapuvan tavaran laadun 

ja nimikkeiden laadun parantamiseen. Käytön kannustamisen kannalta voidaan siis 

nähdä nämä kaksi mittaria aidosti motivoivina mittareina. 

Toimitusaikatäsmällisyys- ja tilausvahvistustäsmällisyysmittarit nostivat hieman 

(noin 0,3) vaikutusvallan tunnetta vastaajissa. Se on heikko tulos, kun ottaa 

huomioon, että näitä asioita ei ole aikaisemmin mitattu. 

Palautelomakkeeen 
arvosteluasteikko: 
5 = Kiitettävä 
4 = Hyvä 
3 = Tyydyttävä 
2 = Välttävä 
1 = Heikko 
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Kuva 31. Palkkidiagrammi vaikutusmahdollisuuksien vertailusta 

 

 

 

Strategiseen ja taktiseen kyselyyn vastasi yhteensä kolme henkilöä. Nämä henkilöt 

olivat vähintään hankintapäällikköjä organisaatiossa. He näkivät 

toimittajahallintaportaalissa toimittaja-arviointiprosessin ja operatiivisten 

mittareiden tulokset raporttimuodossa. He siis käytännössä arvostelivat kyselyssä 

raportoinnin ja toimittaja-arviointimenetelmän. Vähäisen vastaajamäärän vuoksi 

tuloksista ei ole esitetty keskihajontoja.  

 

Kuva 32 kuvaa luotettavuutta ja uskottavuutta, jotka välittyivät toimittaja-

arvioinnissa ja mittariston raporteissa. Kyselyn perusteella toimittaja-arviointi oli 

objektiinen ja suorituskykymittariston raportit antoivat informaatiota, jota voitiin 

hyödyntää parantavien toimenpiteiden käynnistämisessä. Esimerkkinä tälläisestä 

raportista voidaan sanoa toimitustarkastusraportti, joka yksityiskohtaisesti antaa 

hylkäystiedot jokaisesta arvioitavasta kriteeristä valitulla ajanjaksolla. Sen avulla 

siis voidaan etsiä toimittajakohtaisia ongelmakohtia ja aloittaa parantavat 

toimenpiteet häiriöiden ehkäisemiseksi. Kyselyn tuloksista tulee ilmi, että 

mittaristo keskittyy myös muuhun kuin toimittajian suorituskyvyn mittaamiseen. 

Se heikentää mittaristoa sen vuoksi, että mittaristo on tarkoitettu vain suorituskyvyn 

mittaamiseen.  
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Kuva 32. Palkkidiagrammi toimittaja-arvioinnin ja mittariston luotettavuudesta 

sekä uskottavuudesta 

 

 

 

Kyselyn seuraava osa-alue käsittelee kattavuutta (kuva 33). Yksi tärkeimmistä ky-

selyn tehtävistä oli suorituskykymittariston ja organisaation strategian vuorovaiku-

tussuhteen selvittäminen. Vastaajat arvioivat, että mittaristo noudattaa organisaa-

tion tavoitteita ja strategiaa lähes kiitettävästi (4,67). Tämä tarkoittaa sitä, että mit-

tariston käyttäminen ja sitä kautta informaation hyödyntäminen auttaa case-yritystä 

noudattamaan yrityksen hankintastrategiaa. Mittariston toimialakohtaisen vertailu-

kelpoisuuden osalta mittaristo saa arvosanan 3,33 eli hieman yli tyydyttävä. Tähän 

voi vaikuttaa se, että kyselyyn vastaajat eivät täysin luota mittariston tulosten yksi-

selitteisyyteen arvioitaessa jotain kriteeriä kuten toimitusaikatäsmällisyyttä. Tämä 

tuli esimerkiksi esille keskusteluissa, joissa käytiin läpi toimitusaikatäsmällisyyttä 

tietyn toimittajaryhmän osalta. Kyseinen toimittajaryhmä ei noudata toimituspäi-

vätäsmällisyyttä sen erittäin vaihtelevan toimintaympäristön vuoksi. 
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Kuva 33. Pylväsdiagrammi strategisesta ja taktisesta kattavuudesta 

 

 

 

Raportoinnin merkitys työn onnistumisen kannalta on tärkeä, sillä sen avulla mitta-

rin keräämää dataa voidaan hyödyntää. Raporttien käyttäminen vaatii niiltä yksin-

kertaisuutta, selkeyttä ja helppoa käytettävyyttä. Kuvassa 34 on kyselyn tulokset 

näistä osa-alueista.  Datankeräysmenetelmät ja laskukaavat ovat tyydyttäviä sel-

keydeltään, mutta hyviä käytettävyydeltään. Toimittaja-arviointi selkeydestä 4,33 

ja käytettävyydestä sekä yksinkertaisuudesta arvosanan 4,67. Toimittaja-arvioinnin 

hyvä arvosana näistä osa-alueista on tärkeää, sillä heikko käytettävyys ja selkeys 

eivät kannustaisi sen käyttöön. Käyttöliittymä arvioitiin hyväksi, mutta raportointi 

sai noin pisteen heikomman arvosanan. Raportoinnin yksinkertaisuudesta ja käy-

tettävyydestä saatu 3,33 voi johtua monimutkaisesta raporttihallinnasta. Erilaisia 

raportteja saa käyttöliittymän eri valikoista, sillä se oli helpoin toteutustapa. Tämä 

toteutustapa tiedettiin jo alkuvaiheessa käytettävyyden ja ohjelmointinopeuden 

kompromissiksi, joka oli tehtävä portaalin nopean 

 valmistusaikataulun vuoksi. 
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Kuva 34. Palkkidiagrammi suorituskykymittariston selkeydestä, 

yksinkertaisuudesta ja käytettävyydestä 

 

 

 

5.2 Jatkotoimenpiteet 

 

Suorituskykymittariston käyttöliittymä on prototyyppi. Sen heikkous on järjestel-

mäintegraatioiden ja tuen puute. Mittarit pitäisi mahdollisuuksien mukaan pystyä 

integroimaan nykyisiin järjestelmiin siten, että kaikki data kerätään mahdollisuuk-

sien mukaan automaattisesti. Toimittaja-arvioinnin käyttöliittymän kehitystä pitäisi 

viedä suuntaan, jossa toimittajan osa-aluekohtaiset arvosanat päivittyisivät reaali-

aikaisesti jatkuvan tiedonkeräyksen myötä. Tällä hetkellä ongelmana on se, että toi-

mittaja-arviointi täytyy suorittaa manuaalisesti raporttien perusteella. 

 

Tilausvahvistus- ja toimitusaikatäsmällisyydet on mahdollista saada ERP-tietojär-

jestelmästä. Reklamaatioportaalin integroiminen ERP-järjestelmän materiaalisal-

doihin on myös toteutettavissa. Tehokkuuden kannalta reklamaatioiden käsittely te-

hostuisi, jos toimittajat saisivat oman niin sanotun extranet-alueensa reklamaatio-

vastausten tekemiseen. Tietoturvasyistä se jätettiin diplomityöprojektissa toteutta-

matta. Työn teoriaosuudessa esiteltiin reklamaatiopalvelutasomittari. Sitä ei voitu 

case-yrityksessä vielä luotettavasti hyödyntää, joten siksi sitä ei ole sisällytetty toi-

mittaja-arviointiin. Reklamaatioprosessin testivaiheen jälkeen olisi hyvä arvioida 
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reklamaatiopalveluastemittarin liittämistä palvelulaadun osa-alueelle toimittaja-ar-

vioinnissa. Alussa mittari voi olla toteutukseltaan yksinkertainen laadullinen kyse-

lyarviointi, mutta siitä voidaan kehittää myös automatisoitu mittari. Reklamaa-

tioportaalista voidaan esimerkiksi vertailla toimittajan ensimmäisen vastauksen ai-

kaleimaa reklamaation tekohetken aikaleimaan ja laskea toimittajakohtainen kes-

kiarvo tietyllä aikavälillä.  

 

5.3 Johtopäätökset 

 

Diplomityön teoriaosuudessa käsiteltiin kirjallisuuden suosittelemia seuranta-alu-

eita, toimintatapoja ja menetelmiä toimittajien suorituskyvyn mittaamiseen. Aineis-

ton pohjalta pystyttiin luomaan case-yritykselle kirjallisuuden vaatimukset täyttävä 

suorituskykymittaristo sekä sitä tukeva toimittajahallintajärjestelmä. Todistetusti 

käytännössä toimivan suorituskykymittariston suunnittelussa on hyödynnetty laaja-

alaisesti teoriaosuutta ja asiantuntijapalautetta. Yhtenä työn tavoitteena on ollut yk-

sittäisten mittareiden yhdistäminen ja kokonaisvaltainen suorituskyvyn mittaami-

nen. Reklamointiprosessi, toimitustarkastus, tilausvahvistus- sekä toimitusaikatäs-

mällisyys ovat työn kannalta merkittäviä tekijöitä, sillä ne luovat pohjan toimittaja-

arvioinnin datalle. Viisitasoinen toimittaja arviointiprosessi puolestaan yhdistää 

laaja-alaisesti teoriaosuudessa löydettyjä seuranta-alueita ja luo niistä 100:n pisteen 

menetelmän avulla yksinkertaisen suorituskykyarvion toimittajasta. Myös akatee-

minen tutkimus on otettu diplomityössä huomioon. Dynaamisen tavoitetason malli 

ja toimittajakentän organisatorinen tulos (TOT) ovat esimerkkejä kirjallisuuden 

akateemisesta soveltamisesta. 

 

Diplomityöprojektin päätteeksi case-yrityksen hankintajohtajaa pyydettiin arvioi-

maan työtä tavoitteiden (kuva 1) toteutumisen näkökulmasta. Hän kommentoi työtä 

seuraavasti: 

 

”Toimittajahallintaportaali vastaa näihin tavoitteisiin erinomaisesti ja vaikka käyt-

töön otosta on pitkä matka rutinoituneeseen käyttöön, niin olemme saaneet tästä jo 

nyt huomattavia hyötyjä kaikilla tavoitteiden mukaisilla osa-alueilla.”  
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Hankintajohtajan kommentin perusteella case-yritys on hyötynyt diplomityön ai-

kana kehitetystä suorituskykymittaristosta tavoitteiden mukaisesti. Käyttäjäpalaute 

puolestaan todisti, että suorituskykymittaristo noudattaa teoria-aineiston käsittele-

miä parhaita käytäntöjä.  Konkreettisia todisteita työn vaikutuksista on toimitustar-

kastusten ja reklamaatioiden määrän kasvaminen lähtötilanteesta. Esiintyneet on-

gelmat tilausvahvistus- ja toimitusaikatäsmällisyysmittareiden simulaatiovaiheessa 

sen sijaan antoivat arvokasta tietoa siitä, että kyseiset mittarit eivät toimi tehok-

kaasti manuaalisen käyttöliittymän avulla.  

 

Tässä diplomityössä etsittiin hyvän toimittajien suorituskykymittariston vaatimuk-

sia ja ominaisuuksia. Niitä sovellettiin case-yrityksessä käytännön suunnittelu- sekä 

toteutusprojektissa, jonka tuloksena syntyi parhaiden käytäntöjen mukainen mit-

taus- ja hallintajärjestelmä. Mittaristo on helppokäyttöinen, visuaalinen ja sen ra-

portoinnista saa arvokasta informaatiota toimittajien arviointiin. Tämä järjestelmä 

on ollut case-yrityksen päivittäisessä käytössä diplomityön simulaatiovaiheesta al-

kaen.  
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6 YHTEENVETO 

 

Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Inwido Finland Oy:lle 

toimittajien suorituskykymittaristo toimittajasuhteiden hallinnan kehittämiseksi. 

Teoriaosuudessa käsiteltiin toimittajien suorituskykymittariston vaatimuksia, 

seuranta-alueita ja erilaisia malleja mittauksen toteuttamiseen. Lisäksi 

teoriaosuudessa analysoitiin toimittajaluokittelun keinoja sekä merkitystä. 

Vaatimuksien perusteella luotiin malli, joka toteutettiin case-yrityksessä 

käytännössä. Kehitetyssä mallissa toimittajia arvioidaan laadun, toimituksen, 

hinnan, organisaation, vastuullisuuden ja hankintariskin perusteella. Informaatio 

näihin osa-alueisiin kerätään henkilöstökyselyillä ja erilaisilla diplomityössä 

luoduilla mittareilla.  Toimitustarkastus sekä toimitusaika- ja 

tilausvahvistustäsmällisyysmittarit olivat diplomityössä kehitettyjä yksittäisiä 

mittareita toimittajien mittaamiseen. Suorituskykymittariston lisäksi 

toimittajahallinnan prosesseja kehitettiin  suorituskyvyn mittausta tukevaksi. 

Esimerkiksi reklamaatioprosessi uudistettiin, jotta sen avulla voidaan kerätä 

reklamaatiodataa toiminnan kehittämiseksi.  

 

Yksi työn merkittävistä tuloksista oli hukkahuomioidun hintakilpailukyvyn 

hyödyntäminen toimittaja-arvioinnissa. Se tuki teoriaosuuden vaatimusta 

kokonaiskustannusajattelun tärkeydestä toimittaja-arvioinnissa. Toinen merkittävä 

tulos oli dynaamisen tavoitetason määrittämisen malli, joka perustuu hankinnan 

ostoportfolioteoriaan. Dynaamisen tavoitetason avulla toimittaja-arviointia tekevä 

yritys pystyy sijoittamaan toimittajat koordinaatistoon, jota tulkitsemalla se voi 

luoda toimittajakohtaisia suorituskykytavoitteita hankintariskin mukaan. 

 

Diplomityöprojektin loppuvaiheessa simuloitiin ja testattiin toteutettua mittaristoa. 

Yksittäiset mittarit ja reklamaatiohallintajärjestelmä otettiin käyttöön kaikilla case-

yrityksen kolmella tehtaalla ja niiden tulosten perusteella suoritettiin toimittaja-

arviointi yhden tuoteryhmän toimittajille. Simulaatiovaiheen jälkeen kerätyn 

käyttäjäpalautteen perusteella suorituskykymittaristo otettiin case-yrityksessä 

hyvin vastaan ja se täytti hyvin tai kiitettävästi teoriaosuudessa esitellyt vaatimukset 

suorituskykymittaristolle. 
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Jatkotoimenpide-ehdotukset liittyvät suorituskykymittariston integroimiseen case-

yrityksen olemassaoleviin tietojärjestelmiin. Kaikkien yksittäisten mittareiden 

suurimmaksi kehityskohteeksi osoittautui niiden käyttöliittymä. Diplomityössä 

luodussa toimittajahallintaportaalissa mittareiden käyttö on manuaalista, mutta 

niiden automatisointi on mahdollista toiminnanohjausjärjestelmän avulla. 

 

Tämä diplomityöprojekti yhdisti suorituskykymittauksen teoriatiedon ja 

teollisuusyrityksen käytännön vaatimukset helppokäyttöiseen 

suorituskykymittaristoon. Työn lopputuloksena case-yritys sai käyttöönsä 

päivittäistä käyttöä tukevan järjestelmän reklmaatiohallintaan ja toimittaja-

arviointiin. Akateemisesta näkökulmasta työ tarjoaa uudenlaisen viitekehyksen 

toimittaja-arviointitulosten analysointiin dynaamisen tavoitetason avulla. 
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