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TIIVISTELMÄ

Vastuullinen ja innovatiivinen hankintatoimi kilpailukyvyn lähteenä – kansallisen
kyselytutkimuksen tuloksia

Tämä raportti on yhteenveto VINKKI - Vastuullinen ja innovatiivinen hankintatoimi
kilpailukyvyn lähteenä –tutkimusprojektissa toteutetun kyselyn tuloksista. Kysely toteutettiin
keväällä ja kesällä 2015. Kyselytutkimus on osa laajaa tutkimuskokonaisuutta. VINKKI-projekti
on Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimus, jota rahoittavat TEKES ja projektissa
mukana olevat organisaatiot. Projektin tarkoituksena on selvittää, kuinka
toimittajamarkkinoita voidaan kehittää strategisen ja innovatiivisen hankintojen johtamisen
kautta siirryttäessä kohti vastuullisempia toimintamalleja. Kyselytutkimuksen tärkeimpänä
tavoitteena oli saada läpileikkaus vastuullisen hankintatoimen tilasta sekä sen riskeistä ja
toimintamallista suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä.
Avainsanat: hankintatoimi, vastuullisuus, innovatiivisuus, vastuullinen hankintaketju,
yritysvastuu

SUMMARY

Sustainable and innovative supply management as a source of competitive advantage – The
results of the national survey

This report summarizes the results from the survey research conducted in the research project
of VINKKI – Sustainable and innovative supply management as a source of competitive
advantage. The survey was conducted during spring and summer 2015. Survey is a part of a
larger research project which is the research project of Lappeenranta University of Technology
and is funded by TEKES and project organizations. The aim of the project was to find out how
supply markets could be developed by the means of strategic and innovative supply
management when aiming towards more sustainable business models at the same time. The
objective of the survey was to form an understanding concerning the state of sustainable
supply management and the risks and practices related to sustainable supply management in
the Finnish manufacturing companies.
Keywords: supply management, sustainability, innovativeness, responsibility
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1. JOHDANTO
1.1 Tausta ja tavoitteet
Yritysvastuun toteuttamisen avaimet ovat yrityksen hankintatoimessa. Hankintojen
johtaminen on vastuussa yrityksen ulkoisten resurssien hallinnasta, hankintalähteiden
etsimisestä ja valinnasta sekä hankittavien tuotteiden, palveluiden tai raaka-aineiden
alkuperästä. Näin ollen yrityksen vastuullisuuden toteutus lähtee liikkeelle hankintatoimesta.
Vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden varmistaminen verkostossa onkin nykyään yksi
hankintatoimen keskeisimmistä tehtävistä. Tämän tehtävän toteuttamiseen organisaatioissa
tarvitaan uusia innovatiivisia toimintatapoja ja ymmärrystä liittyen toimittajamarkkinoiden
potentiaaliin vastuullisten ja innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden tuottajina. On
huomattava myös, että innovatiivisuus ei ole pelkästään uusia tuotteita ja teknologiota vaan
se voi sisältää myös hankintaprosessin ja yhteistyöhön perustuvat liiketoimintamallit.
Asiakastarpeiden muutokset ja erityisesti toiminnan vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset
muovaavat markkinoita ja arvon luomista. Varmistamalla toimitusketjun läpinäkyvyyden ja
tuotteen jäljitettävyyden sekä noudattamalla vastuullisen hankinnan periaatteita yrityksen
hankintatoimi voi monin tavoin parantaa asiakastyytyväisyyttä ja lisätä arvoa (kuva 1). Jotta
toimitusketjun läpinäkyvyys ja vastuullisuus asiakkaalle saakka voidaan taata, tarvitaan
aktiivista vuorovaikutusta toimitusketjun eri toimijoiden kesken ja suhteiden jatkuvaa
ylläpitoa ja kehitystyötä. Onnistuakseen vastuullinen hankinta vaatiikin vahvaa panostusta
hankintaosaamiseen ja innovatiivisuuteen sekä toimittajasuhteiden hallintaan.
Tarjooman kehittäminen ja
strateginen hankinta

ARVO

Yritys

Vastuullinen
innovatiivinen
hankintojen johtaminen

Toimittajat

Asiakkaat

Tarjooma

Tarpeet

Kuva 1. Vastuullinen ja innovatiivinen hankintatoimi.
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Tämä raportti on yhteenveto VINKKI - Vastuullinen ja innovatiivinen hankintatoimi
kilpailukyvyn lähteenä – tutkimusprojektissa toteutetun kyselyn tuloksista. Kysely toteutettiin
keväällä ja kesällä 2015. Raportti sisältää uutta tietoa suomalaisten yritysten
hankintatoimesta ja hankintatoimen vastuullisuudesta. Tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena
on kasvattaa tietoisuutta vastuullisen hankintatoimen merkityksestä, mahdollisuuksista ja
suorituskyvystä. Kyselytutkimukseen osallistuneissa yrityksissä hankintojen osuus yrityksen
liikevaihdosta on huomattava (54 % keskimäärin), ja siksi hankintatoimi onkin strategisesti
tärkeä funktio, johon tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.
Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena Lappeenrannan teknillisen yliopiston toimesta.
Kyselytutkimukseen osallistui 95 suomalaista yritystä eri toimialoilta. Tutkimusta ovat
rahoittaneet TEKES, Etelä-Karjalan hankintapalvelut, Finavia Oyj, Flowrox Oy, KLKuntahankinnat Oy, Kuntien Tiera Oy, Oy Gustav Paulig Ab, Scandic Hotels Oy, Skanska Oy,
Valio Oy ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

1.2 Kyselytutkimuksen toteutus
Kyselytutkimukseen valittiin suuria ja keskisuuria Suomessa toimivia yrityksiä valmistavan
teollisuuden eri toimialoilta. Yritysten nimet ja tiedot kerättiin kaupallisesta Amadeustietokannasta. Kysely lähetettiin yhteensä 266 eri yrityksen hankintaosaajalle. Useimpiin
yrityksiin oltiin yhteydessä puhelimitse ennen kyselyn lähettämistä, jotta se saataisiin
kohdennetuksi oikealle henkilölle. Sopiviksi vastaajiksi määritellyille henkilöille lähetettiin
linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen. Kohderyhmästä kyselyyn vastasi 95 yritystä, jolloin
vastausprosentiksi muodostui 35,7 %. Taulukossa 1 on esitetty keskiarvot vastanneiden
yritysten liikevaihdosta ja henkilömäärä toimialoittain.
Taulukko 1. Vastaajien liikevaihto ja henkilömäärä
Toimiala
Rakentaminen
Metalli, koneet ja laitteet
Kemia ja metsä
Elintarvike
Muu
Yhteensä

Liikevaihto (t eur)
176521
388969
1269497
613046
123956
486941

Henkilömäärä
458
1696
3223
1371
618
1567

Tässä raportissa kyselyn tulokset on havainnollistettu kuvin, ja kunkin kysymyksen
vastaajamäärä (N) on ilmoitettu. Kunkin kysymyksen tulosten jakautuminen on ilmoitettu joko
prosentuaalisesti tai määrittämällä keskiarvo koko vastaajajoukosta. Osa kyselyn tuloksista on
esitetty myös toimialakohtaisesti, mikä antaa vastaajille mahdollisuuden verrata omaa
suoriutumistaan suhteessa omaan toimialaan.
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1.3 Kyselylomake
Kysely voitiin jakaa kysymysten aihealueiden perusteella teemoihin. Kysymyksissä 1–4
kysyttiin perustietoja vastaajan työntehtävistä ja vastaajayrityksen hankintatoimesta,
kysymyksissä 5–7 pyydettiin vastaajaa arvioimaan yleisesti yrityksen omaa suoriutumista,
kysymykset 8–11 puolestaan keskittyivät yrityksen hankintatoimen asemaan, suorituskykyyn
ja innovatiivisuuteen. kysymykset 12–14 käsittelivät vastuullisuuden riskejä ja
toimintamalleja, 15–16 hankintatoimen ekologisuutta ja sosiaalista vastuuta, 17–18
toimittajayhteistyötä ja kokonaisuuksien hallintaa, ja lopuksi käsiteltiin hankintatoimen
luomaa lisäarvoa loppuasiakkaalle.
Neljää ensimmäistä kysymystä lukuun ottamatta vastaajat vastasivat käyttäen
seitsenportaista Likertin asteikkoa, jossa 1 tarkoitti kysymyksestä riippuen menestynyt erittäin
huonosti, ei lainkaan tai täysin eri mieltä, ja 7 puolestaan menestynyt erittäin hyvin, erittäin
paljon tai täysin samaa mieltä.
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2. PERUSTIEDOT VASTAAJAYRITYKSISTÄ
2.1 Toimialat
Kyselyyn valittiin vastaajiksi yrityksiä teollisen valmistuksen alalta. Koska toimialoja kyseisellä
alalla on useita, vastaajayritykset ryhmiteltiin. Ryhmittely toteutettiin hyödyntämällä
Amadeus-tietokannassa ilmoitettua NACE Rev 2. -toimialaluokittelua. Luokittelussa eri
yritystoiminnoille ja -aktiviteeteille on annettu 4-numeroinen NACE-koodi siten, että
samankaltaisilla toiminnoilla on sama NACE-koodi.
Yritysten NACE-koodit antoivat tiedon yrityksen toimialasta, mutta silti eri toimialoja kertyi
useita kymmeniä. Lopullinen ryhmittely tehtiin yhdistelemällä samankaltaiset toimialat
keskenään, ja toimialaryhmiä saatiin täten viisi: 1) Koneiden ja laitteiden valmistus, 2)
rakentaminen, 3) kemiallisten, paperi- ja puutuotteiden valmistus, 4) elintarvikkeiden
valmistus sekä 5) muu valmistus. Toimialojen jaottelu ja vastaajayrityksen jakautuminen on
esitetty kuvassa 2.

Edustetut toimialat
N = 95
Koneiden ja laitteiden
valmistus

11,6 %
4,2 %
41,1 %

Rakentaminen
Kemiallisten, paperi- ja
puutuotteiden valmistus

18,9 %

Elintarvikkeiden valmistus
Muu valmistus

24,2 %

Kuva 2. Vastaajat toimialoittain.
Koneiden ja laitteiden valmistus oli selvästi suurin toimiala (41,1 %). Ryhmä sisältää yrityksiä
metalli-, ei-metallisten, kumi- ja muovi- sekä sähkötuotteiden valmistuksen aloilta.
Rakentamisen toimialalta yrityksiä osallistui 24,2 %, kemiallisten sekä paperi- ja puutuotteiden
toimialoilta 18,9 % ja elintarvikkeiden valmistuksen alalta 4,2 %. Yrityksistä 11,6 % ei kuulu
määritellyille toimialoille, joten ne muodostavat muun valmistuksen ryhmän.
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2.2 Liikevaihto
Kyselyn vastaajayritysten liikevaihto määräytyi Amadeus-tietokannasta haettujen tietojen
perusteella. Tietokannasta otettiin viimeisin saatavilla oleva luku. Kysely lähetettiin suurille
Suomessa toimiville yrityksille, joiden liikevaihto olisi yli 10 miljoonaa euroa. Tarvittavan
vastaajamäärän saavuttamiseksi liikevaihdon kriteeriä laskettiin, joten pienellä osalla
yrityksistä liikevaihto jäi vaaditun alle.
Liikevaihtojen jakautuminen on esitetty kuvassa 3. Alle 50 miljoonan euron liikevaihto oli yli
kolmasosalla vastaajista (37 %). Noin neljäsosalla liikevaihto oli 50–100 miljoonaa euroa.
Samansuuruinen (25 %) osa yrityksistä edustaa 100–500 miljoonan euron liikevaihtoa. 4 %:lla
yrityksistä liikevaihto oli 500–1000 miljoonaa, ja 7 %:lla se ylsi yli miljardin euron.

Viimeisin saatavilla oleva liiketulos
N=94
4,3 %

7,5 %
36,6 %

24,7 %

Alle 50 M€
50-100 M€
100-500 M€
500-1000 M€
yli 1000 M€

26,9 %

Kuva 3. Vastaajayritysten liikevaihdon jakautuminen.

2.3 Henkilöstö
Vastaajayritysten henkilöstömäärät haettiin Amadeus-tietokannasta. Kysely pyrittiin
lähettämään yrityksille, joiden henkilöstömäärä olisi yli 100. Henkilöstömäärän jakautuminen
on esitetty kuvassa 4. 8 %:lla yrityksistä määrä jäi tavoitellusta, eli oli alle 100. Noin
kolmanneksella määrä oli 100–200, ja vajaa neljänneksellä 200–500. 16 %:lla yrityksistä määrä
oli 500–1000 ja yli 1000 henkilöä työskenteli 18 %:ssa vastaajayrityksistä.
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Vastaajayritysten henkilöstömäärä
N= 93
8%

18%

alle 100
31%

100-200
200-500

16%

500-1000
yli 1000
27%

Kuva 4. Henkilöstömäärän jakautuminen vastaajayrityksissä.
Vastaajia pyydettiin esittämään arvio yrityksensä päätoimisten hankinnan ammattilaisten
määrästä. Keskimäärin hankintahenkilöitä yrityksissä oli 16. Tarkempi jakautuminen on
esitetty kuvassa 5. Päätoimisesti vastaajayrityksistä yli puolessa (54 %) työskenteli hankintojen
ammattilaisena alle 5 henkilöä. Neljäsosassa päätoimisesti hankinnoissa työskenteli 5-10
henkilöä. 11–50 henkilöä työskenteli 17 %:ssa vastaajayrityksistä, ja yli 50 henkilöä 2 %:ssa
vastaajayrityksistä.

Päätoimisten hankintojen ammattilaiset
N = 94
17%

2%
alle 5
5-10
54%

27%

11-50
yli 50

Kuva 5. Päätoimisten hankintojen ammattilaisten lukumäärä yrityksissä.

2.4 Perustiedot vastaajista
Jokaisesta yrityksestä haettiin kyselyyn vastaajaksi parhaiten yrityksen hankintatoimen
tuntevaa henkilöä. Yli puolet (53 %) vastaajista kuului keskijohtoon ja ylintä johtoa edusti 21
%. Asiantuntijatehtävissä toimi 22 % ja operatiivisissa tehtävissä 4 % (kuva 6). Tulosten
perusteella vastaajat edustavat tavoiteltua, yrityksen hankintatoimen hyvin tuntevaa,
työntekijäjoukkoa.
6

Vastaajan asema yrityksessä
N=95

21%

22%

Ylin johto

4%

Keskijohto
Operatiiviset tehtävät
Asiantuntijatehtävät
53%

Kuva 6. Vastaajan asema yrityksessä.
Vastaajat arvioivat yleisellä tasolla omien hankintatoimen työtehtäviensä luonnetta; mikäli
tehtävät liittyvät suoriin hankintoihin, epäsuoriin hankintoihin, tai kaikkeen hankintaan.
Suurin osa (60 %) vastaajista työskentelee kaikessa hankinnassa, 35 % suoriin hankintoihin
liittyvissä tehtävissä, ja 5 % epäsuorissa hankinnoissa (kuva 7).

Vastaajien työtehtävien jakautuminen
N = 94

35%
Suorat hankinnat
Epäsuorat hankinnat
60%

Kaikkeen hankintaan
5%

Kuva 7. Vastaajien hankintatoimen työtehtävien luonne.
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3. HANKINTATOIMEN ASEMA JA SUORITUSKYKY
3.1 Hankintatoimen laajuus ja kansainvälisyys
Hankintatoimen laajuutta ja kansainvälisyyttä mitattiin neljällä osa-alueella. Vastaajaa
pyydettiin arvioimaan yrityksen hankintojen osuutta liikevaihdosta, hankintojen osuutta
muualta kuin Suomesta, hankintojen osuutta alhaisen kustannustason maista sekä
arvioimaan, kuinka monesta eri maasta yritys hankkii.
Hankintojen osuus liikevaihdosta ilmoitettiin prosentteina tyhjään kirjoituskenttään.
Vastaukset ryhmiteltiin, ja osuuksien jakautuminen on esitetty kuvassa 8. Vastaajista 5 %:lla
hankintojen osuus oli alle 20 % liikevaihdosta. 20–40 % osuus liikevaihdosta oli 15 %:lla
vastaajista. Kolmasosalla (32 %) yrityksistä hankinnat edustivat 40–60 % liikevaihdosta, ja yli
kolmasosalla (37 %) osuus oli 60–80%. 11 %:lla yrityksistä hankinnat olivat 80–100 %
liikevaihdosta. Kyselyn kohderyhmää päätettäessä valmistavan teollisuuden toimialoilla
hankintojen osuus oletettiin suureksi. Tulosten perusteella 80 %:lla vastaajayrityksistä
hankinnat edustavat yli 40 % liikevaihdosta, mikä palvelee hyvin kyselyn tarkoitusta.

Hankintojen osuus liikevaihdosta
N = 94
11%

5%
15%
0-20 %
20-40 %
40-60 %

37%

60-80 %
32%

80-100%

Kuva 8. Hankintojen osuus liikevaihdosta vastaajayrityksissä.
Hankintojen osuus muualta kuin Suomesta jakautui melko tasaisesti (kuva 9). Kolmasosa (32
%) yrityksistä hankki alle 20 % hankinnoista Suomen ulkopuolelta. Viidesosa (22 %) yrityksistä
teki 20–40 % hankinnoistaan muualta kuin Suomesta. Välillä 40–100 % osuudet olivat varsin
tasaisia, noin 15 %. Kyselyn vastaajayrityksistä 13 % edusti yrityksiä, jotka hankkivat Suomen
ulkopuolelta 40–60 % hankinnoistaan. 17 %:lla hankintojen osuus muualta kuin Suomesta oli
60–80 % hankinnoista ja 16 %:lla 80–100 % hankinnoista.
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Hankintojen osuus muualta kuin Suomesta
N = 92
16%
32%
0-20 %
20-40 %
40-60 %

17%

60-80 %
80-100%
13%

22%

Kuva 9. Hankintojen osuus muualta kuin Suomesta.
Selvästi suurin osa (79 %) vastaajayrityksistä hankkii alhaisen kustannustason maista alle 20 %
hankinnoistaan, hankinta tapahtuu siis pääasiassa muista kuin alhaisen kustannustason
maista. 12 % vastaajista tekee 20–40 % hankinnoistaan alhaisen kustannustason maista. Pieni
joukko vastaajia tekee yli puolet hankinnoistaan näistä maista (kuva 10).

Hankintojen osuus alhaisen kustannustason maista
N = 90
6% 1% 2%
12%
0-20 %
20-40 %
40-60 %
60-80 %
80-100%
79%

Kuva 10. Hankintojen osuus alhaisen kustannustason maista.
Vastaajayritykset tekevät hankintansa keskimäärin 14 eri maasta. Alle viidestä maasta hankkii
26 % yrityksistä, kun taas kolmasosalla hankintamaita on 5-10. Lähes 40 % hankkii 10–50 eri
maasta, ja loput, yhteensä 4 %, hankkii yli 50 eri maasta (kuva 11).

9

Hankintamaiden määrä
N = 92
3% 1%
26%
alle 5

39%

5-10
10-50
50-100
yli 100
31%

Kuva 11. Eri hankintamaiden määrä vastaajayrityksissä.

3.2 Taloudelliset tunnusluvut
Vastaajat arvioivat yrityksensä taloudellisia tunnuslukuja ja niiden kehittymistä viimeisen
kolmen vuoden ajalta, ja suhteuttivat arvionsa saman toimialansa yrityksiin. Kuvassa 12 on
esitetty keskiarvoittain, kuinka yritykset kokevat omat taloudelliset tunnusluvut omiin
toimialoihinsa nähden. Kaiken kaikkiaan vastaajayritykset arvioivat yrityksensä menestyksen
hyväksi viimeisen kolmen vuoden ajalta jokaisella mitatulla taloudellisella tunnusluvulla.
Pääoman tuoton paraneminen suhteutettiin heikoimmaksi muihin alan yrityksiin nähden
(4,21), kun taas kannattavuuden paraneminen arvioitiin selvästi parhaimmaksi (4,46).
Liikevaihdon kasvu, markkinaosuuden kasvu sekä tuloksen paraneminen suhteutettiin lähes
yhtä menestyksekkäiksi alaan verrattuna (4,35; 4,37; 4,33; 4,32).
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Oman menestyksen arviointi suhteessa
omaan toimialaan, N = 93-94
7
6
5

4,35

4,46

4,37

4,21

4,33

4,32

4
3
2
1

Kuva 12. Menestyksen arviointi 3 vuoden ajalta suhteessa saman toimialan yrityksiin.
Menestyksen arviointi jaettiin toimialoittain (kuva 13). Rakentamisen toimialoilla
työskentelevät yritykset pitivät yrityksen pääoman tuoton paranemista heikoimpana (4,30)
muihin alan yrityksiin nähden, kun taas kannattavuuden (4,78) ja tuloksen (4,74) paraneminen
sekä liikevaihdon kasvu (4,70) nähtiin vahvoiksi muihin verrattuna. Koneiden ja laitteiden
valmistajien keskuudessa jakautuminen oli tasaisempaa. Yritykset kokivat kannattavuuden
paranemisen olevan alaan nähden parhaimmalla tasolla (4,49). Sen sijaan tuloksen
paraneminen koettiin heikoksi (4,26). Muut tunnusluvut sijoittuivat tälle välille (liikevaihdon
kasvu 4,41; markkinaosuuden kasvu 4,38; pääoman tuoton paraneminen 4,31;
omavarasuusasteen kasvu 4,33). Kemiallisten, paperi- ja puutuotteiden valmistuksen yritykset
pärjäsivät omasta mielestään parhaiten kannattavuuden (4,44) ja markkinaosuuden (4,39)
kasvussa, ja heikoimmin liikevaihdon (4,17) ja omavaraisuusasteen (4,18) kasvussa.
Elintarvikkeiden valmistajat kokivat suoriutuneensa alaan nähden keskimäärin parhaiten
liikevaihdon ja omavaraisuusasteen kasvussa (4,50), ja heikoiten pääoman tuoton ja tuloksen
paranemisessa (4,00). Muussa valmistuksessa hajontaa oli enemmän; omavaraisuusasteen
kasvu koettiin parhaimmaksi (4,20), mutta pääoman tuoton paraneminen sekä liikevaihdon
kasvu keskivertoiseksi (3,60).
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Rakentaminen
7
6
5
4
3
2
1

4,70

4,78

4,57

4,30

Koneiden ja laitteiden valmistus
4,48

7
6
5
4
3
2
1

4,74

4,17

4,44

4,39

4,28

4,18

7
6
5
4
3
2
1

4,28

4,50

Muu valmistus
7
6
5
4
3
2
1

3,60

3,70

3,90

3,60

4,20

4,49

4,38

4,31

4,33

4,26

Elintarvikkeiden valmistus

Kemiallisten, paperi- ja puutuotteiden
valmistus
7
6
5
4
3
2
1

4,41

3,80

Kuva 13. Yrityksen suhteellinen menestys toimialoittain.
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4,25

4,25

4,00

4,50

4,00

3.3 Hankintatoimen asema
Vastaajien arviot hankintatoimen asemasta yrityksessä on esitetty kuvassa 14. Vastaajien
mukaan hankintatoimen rooli on erityisen suuri kilpailuedun vahvistamisessa (6,06) sekä
lopputuotteen tai –palvelun lisäarvon lisäämisessä (5,75). Lisäksi nähdään, että
hankintatoimella on suuri vastuu liiketoiminnan jatkuvassa kehittämisessä (5,60).
Arvoverkoston kehittäjänä hankintatoimen rooli arvioidaan vain hieman pienemmäksi (5,04).
Vastaajat ovat myös sitä mieltä, että hankintatoimen tavoitteista ja toiminnasta raportoidaan
ylimmälle johdolle (5,36) ja että hankintatoimen strateginen rooli korostuu ylimmässä
johdossa (4,98). Sen sijaan yrityksen johdon arvostus hankintatoimea kohtaan sekä
hankintastrategian suunnittelu yritysjohdon kanssa nähtiin verrattain heikkoina (4,68; 4,61).
Hankintatoimen sisällyttämistä liiketoimintastrategiaan pidettiin menestyksekkäänä (4,94),
kuten myös pidemmän tähtäimen suunnitelman mukauttamista vastaamaan yrityksen
strategisia tavoitteita (4,88).
Hankintatoimen asema
N = 94-95
Hankintatoimen tavoitteista ja toiminnasta raportointi ylimmälle
johdolle

5,36
5,04

Merkitys arvoverkoston kehittämisessä

4,68

Yrityksen johdon arvostus hankintatoimea kohtaan

5,60

Vastuu liiketoiminnan jatkuvana kehittäjänä

6,06

Rooli kilpailuedun vahvistamisessa

5,75

Merkitys lopputuotteen/palvelun lisäarvon tuottamisessa
Hankintatoimen pitkän tähtäimen suunnitelman mukautus
vastaamaan yrityksen strategisia tavoitteita
Hankintastrategian suunnittelu yhteistyössä yrityksen johdon
kanssa

4,88
4,61

Hankintatoimen strategisen roolin korostus ylimmässä johdossa

4,98

Hankintatoimen sisältyminen liiketoimintastrategiaan

4,94
1

2

3

4

5

6

7

Kuva 14. Hankintatoimen asema vastaajayrityksessä.

3.4 Hankintatoimen osaaminen
Vastaajia pyydettiin arvioimaan hankintatoimen henkilöstön osaamista sekä yleisesti
hankintojen osaamista. Hankintahenkilöstöä pidettiin yleisesti ottaen hyvin pätevänä (5,56).
Henkilöstön osaamista ja arviointia suoritettiin säännöllisesti ja systemaattisesti vain osittain
(4,51). Myös osaamisen kartoitus ja dokumentointi sekä vaatimukset rekrytoinnissa koettiin
verrattain heikoiksi (4,43; 4,26). Kuten kuva 15 osoittaa, hankintahenkilöstön jatkuva koulutus
nähtiin osittain puutteellisena (4,10).
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Hankintatoimen osaaminen
N = 94-95
Hankintahenkilöstön pätevyys

5,56

Hankintahenkilöstön jatkuva kouluttautuminen

4,10

Osaamisvaatimukset henkilöstön rekrytointiin

4,26

Muiden yritysten parhaiden käytäntöjen seuranta,
vertailu ja hyödyntäminen

4,32

Hankintaosaaminen kartoitus ja dokumentointi

4,43

Hankintahenkilöstön osaamisen säännöllinen ja
systemaattinen mittaus/arviointi

4,51
1

2

3

4

5

6

7

Kuva 15. Hankintaosaaminen vastaajayrityksissä.

3.5 Hankintatoimen suorituskyky
Hankintatoimen suorituskykyä selvitettiin väittämien avulla. Suorituskyvyn arvioitiin olevan
keskimäärin erittäin hyvällä tasolla (kuva 16). Hankitut tuotteet/palvelut vastasivat annettuja
spesifikaatioita erinomaisesti (6,02), ne ovat laadukkaita (5,74) ja saapuvat sovittuun aikaan
(5,66). Hankintasopimukset vastaavat eri hankintatarpeita hyvin (5,64), eikä tavoitekustannuksia tavallisesti ylitetä (5,52). Hankintatoimen koettiin suoriutuvan hyvin
ajantasaisen informaation tuottamisesta sidosryhmille (5,12). Heikoimmaksi arvioitiin
hankintatoimen kyky huomioida ja tyydyttää sisäisten asiakkaiden ongelmia (5,05).

Hankintatoimen suorituskyky
N = 93-95
5,74

Hankintatoimi hankkii laadukkaita tuotteita ja palveluita

5,12

Hankintatoimi tuottaa ajantasaista informaatiota sidosryhmilleen

5,64

Hankintasopimukset vastaavat hyvin eri hankintatarpeisiin

5,43

Sisäisten asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastataan joustavasti

5,05

Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä heidän ongelmien huomiointiin

5,52

Hankinta ei ylitä asetettuja tavoitekustannuksia

5,66

Tuotteet/palvelut saapuvat/tuotetaan sovittuun aikaan

6,02

hankitut tuotteet/palvelut vastaavat annettuja spesifikaatioita

1

3

Kuva 16. Hankintatoimen suorituskyvyn arviointi.
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3.6 Hankintatoimen vaikutus lisäarvon luomiseen
Vastaajat arvioivat, kuinka hyvin he kokevat yrityksensä hankintatoimen lisäävän arvoa
loppuasiakkaille. Yleisesti ottaen hankintatoimen merkitys lisäarvon luonnissa koettiin
hyvinkin tärkeäksi jokaisella mitatulla osa-alueella (kuva 17). Mitattujen osa-alueiden mukaan
hankintatoimen koetaan parantavan yrityksen brändin arvostusta ja mainetta (5,47) sekä
brändin luotettavuutta (5,42). Se on mukana parantamassa loppuasiakkaan asiakaskokemusta
(5,58), helpottaa näiden laatuvaatimuksiin vastaamista (5,84) sekä vastaa asiakkaiden
muuttuneisiin tarpeisiin nopeasti (5,42). Vastaajat arvioivat hankintatoimen myös ratkaisevan
tuotteiden ja palveluiden saatavuusongelmat nopeasti (5,56) sekä mahdollistavan
kilpailukykyisen lopputuotteen hinnoittelun (5,89).
Hankintatoimen arvonlisäys loppuasiakkaalle
N = 94-95
Lopputuotteen kilpailukykyinen hinnoittelu
mahdollistuu
Nopea vastaus loppuasiakkaiden muuttuneisiin
tarpeisiin
Loppuasiakkaan laatuvaatimuksiin vastaamisen
helpottuminen hankituilla tuotteilla/palveluilla
Nopeuttaa tuotteiden ja palveluiden
saatavuusongelmien ratkaisua

5,89
5,42
5,84
5,56
5,58

Loppuasiakkaan asiakaskokemus paranee

5,68

Brändin luotettavuus paranee

5,47

Yrityksen brändin arvostus ja maine paranee

1

2

3

4

5

6

7

Kuva 17. Hankintatoimen arvonlisäys loppuasiakkaalle.

3.7 Hankintatoimen innovatiivisuus
Kyselyssä kartoitettiin myös yrityksen ja hankintatoimen innovatiivisuuteen liittyviä tekijöitä.
Tulokset osoittavat, että vastaajayritykset pyrkivät etsimään jatkuvasti uusia toimintatapoja
(5,02) ja kokeilemaan uusia ideoita (4,8). Toimintatapojen luovuus oli keskimäärin 4,61 ja
uusien tuotteiden ja palveluiden tuonti ensimmäisenä markkinoille arvioitiin 4,54:ksi.
Viimeisten viiden vuoden aikana yritykset toivat tuotteita markkinoille menestyksekkäästi
(4,56). Vanhojen tuotteiden ja palveluiden korvaamiseen uusilla panostettiin hyvin (4,56).
Yritykset eivät keskimäärin kokeneet innovaatiota riskeinä, mutta eivät myöskään riskien
hallinta tai vähennyskeinona, ja keskiarvo jäi puoleen väliin asteikkoa, 3,21 (kuva 18).
Keskimäärin hankintatoimen innovatiivisuuden koettiin olevan melko alhaisella tasolla (kuva
18). Alle keskitasoa koettiin olevan tavoitteiden ja mittareiden määritys hankintatoimen
innovatiivisuuteen liittyen (3,02) sekä systemaattisen toimintamallin kehitys toimittajien
ideoiden keräämiseen ja jalostamiseen, esimerkiksi sosiaalisen median ratkaisuilla (3,32).
Hankintahenkilöstöä ei koettu kannustettavan innovointiin, esimerkiksi ideakilpailujen avulla,
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(3,43) eikä keskimäärin hankintainnovaatioita koordinoitu tai fasilitoitu organisaatiossa (3,77).
Hankintatoimen koettiin olevan mukana yrityksen innovaatioprosesseissa (4,14) ja se
osallistui tuotekehitykseen ja tuotekehityshankkeiden tukemiseen esimerkiksi tuomalla uusia
ratkaisuja tai asettamalla standardeja (4,46). Hankintaprosessin koettiin tukevan
innovatiivisten ratkaisujen löytämistä (4,58), mikä kertoo myös, että hankinta ja tuotekehitys
pyrkivät saumattomaan yhteistyöhön (4,75).
Yrityksen toiminta innovatiivisuuteen liittyen
N = 93-95
4,83

Vanhentuvien tuotteiden/palveluiden korvaaminen uusilla
Lisääntynyt uusien tuotteiden markkinoille tulo viimeisten 5
vuoden aikana

4,56
3,21

Innovaatioiden kokeminen riskinä ja niiden vastustus
Uusille markkinoille tulo ensimmäisenä

4,54

Luovuus toimintatavoissa

4,61
5,02

Uudenlaiset toimintatapojen etsintä

4,8

Uusien ideoiden toistuva kokeilu

1

3

5

7

Kuva 18. Yrityksen toiminta innovatiivisuuteen liittyen.
Hankintatoimen innovatiivisuus
N = 93-95
3,02

Tavoitteet ja mittarit innovaatioihin liittyen

4,14

Hankinnan mukanaolo yrityksen innovaatioprosessissa.
Systemaattinen toimintamalli ja prosessit toimittajien ideoiden
keräämiseen ja jalostamiseen
Poikkitoiminnallinen ja aktiivinen keskustelu/suunnittelu eri
toimintojen kesken
Hankintatoimen osallistuminen tuotekehitykseen ja
tuotekehityshankkeiden tavoitteiden tukeminen

3,32
4,53
4,46
3,43

Hankintahenkilöstöä kannustus innovointiin
Hankintainnovaatioiden koordinointi ja fasilitointi
organisaatiossa

3,77
4,58

Hankintaprosessin tuki innovatiisten ratkaisujen löytämisessä
Hankinnan innovointiin liittyvän osaamisen systemaattinen
kehitettäminen

4,01
4,75

Hankinnan ja tuotekehityksen saumaton yhteistyö

1

2

3

4

5

Kuva 19. Hankintatoimen innovatiivisuus vastaajayrityksissä.
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4. VASTUULLISUUS HANKINTATOIMESSA
Kyselyssä yhtenä merkittävänä osa-alueena oli vastuullisuus, sen toteuttaminen ja käytänteet
hankintatoimessa. VINKKI-projektissa ja kyselyssä vastuullisuutta tutkittiin vastuullisuuden
kolmen eri ulottuvuuden kautta: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu.
Kyselyssä kartoitettiin vastaajayritysten vastuullisuuden toteuttamista yleensä ja
vastuullisuuskäytänteitä ja toimintatapoja erityisesti hankintatoimessa.

4.1 Vastuullisuuden toteuttaminen
Kyselyyn vastanneet yritykset toteuttivat yleisesti ottaen vastuullisuutta liiketoiminnassaan
hyvin (5,58). Myös vastuullisuusstrategian ja vision mukaisesti toimiminen sekä
vastuullisuusasioiden organisointi ja johtaminen arvioitiin hyvälle tasolle (5,29; 5,03). Vähiten
vastuullisuus toteutuu innovaatioissa ja niihin liittyvissä kokeiluissa (4,35), eikä vastuullisen
toiminnan näkemistä yrityksen tuloksessa koettu olevan kärkipäätä (4,42). Yleisesti
vastuullisuusasiat otetaan kuitenkin huomioon hyvällä tasolla vastaajayrityksissä.

Vastuullisuuden toteutuminen
N=94-95
Aktiivinen vuoropuhelu loppuasiakkaiden kanssa
vastuullisuusarvoista

4,54
4,42

Vastuullinen toiminta näkyy yrityksen tuloksessa

4,74

Vastuullisuutta toteutetaan yhteisesti koko organisaatiossa
Vastuullisuuteen liittyvät innovaatiot ja siihen liittyvät
kokeilut

4,35
4,77

Vastuullisuusasioiden valvonta ja raportointi

5,03

Vastuullisuusasioiden organisointi ja johtaminen

5,29

Vastuullisuusstrategian ja vision mukaisesti toimiminen

5,58

Vastuullisuus toteutuminen liiketoiminnassa

1

2

3

4

Kuva 20. Vastuullisuuden toteutuminen vastaajayrityksissä.
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4.2 Vastuullisuuden käytänteet hankintatoimessa
Vastuullisuuteen liittyviä toimintamalleja koskevassa osiossa vastaajat arvioivat kuinka hyvin
toimintamallit ovat käytössä edustamissaan yrityksissä (kuva 21). Toimintamalleja oli
yhteensä 18 ja ne voitiin karkeasti jakaa hankintatoimen toimintamalleihin, toimittajiin
liittyviin toimintamalleihin sekä tuotteisiin liittyviin toimintamalleihin.
Hankintatoimen kontrollit olivat yleisesti hyvin käytössä. Vastuullisen hankinnan periaatteita
noudatetaan (5,73), toimitusketjun läpinäkyvyyttä pyritään edistämään loppuasiakkaalle
(5,03) ja yritysvastuun ongelmat pyritään selvittämään ja ratkaisemaan viipymättä (5,36).
Hankintatoimen pyrkimys noudattaa kansainvälisiä yritysvastuun standardeja, kuten ISO
14001, ISO 26000 ja SA 8000, arvioitiin tasolle 4,53. Selvästi heikoimmaksi koettiin
hankintatoimen
pyrkimys
systemaattiseen
imagon
rakennukseen
esimerkiksi
vastuullisuusraporttien avulla (3,15).
Vastuullisuuden toimintamallien arviointi hankintatoimessa
N = 94-95
4,51

Toimittajan ymmärrys hankintasopimuksen seikoista varmistettu
Toimittajan suorituskyky mittausindikaattorina yritysvastuun
noudattamiselle

3,83
2,92

Toimittajien CSR strategia ja/tai raportointi edellytetty
Yritysvastuun ongelmat hankintaverkossa selvitetään ja
korjataan nopeasti
Toimittajan eettisyys ja ympäristöarvot huomioitu toimittajaauditoinnissa /-valinnassa

5,36
5,20
5,12

Etiikka ja ympäristöarvot huomioituina toimittajakentässä

4,53

Yritysvastuuseen liittyvät kansainväliset standardit
Hankintatoimen vastuullisuuden imagoan systemaattinen
rakentaminen
Ulkopuolisen palveluntarjoajan käyttö toimittajien yritysvastuun
noudattamisen arviointiin

3,15
2,72
4,28

Säännölliset toimittaja-auditoinnit
Hankittavien tuotteiden alkuperä ja vastuullisuus voidaan
jäljittää luotettavasti koko toimitusketjun läpi
Tuotespesifikaatioiden vastuullisuusselvitykset hankittaville
tuotteille

3,63

Vastuullisuusrekisteri vastuullisista toimittajista

3,58

4,42

4,92

Yritysvastuuseen liittyvien standardien edellytys toimittajilta

4,00

Toimittajien säännölliset itsearvioinnit vastuullisuusasioissa

4,48

Toimittajien vastuullisuusprosessit ja -ohjeet kuvattu ja käytössä

5,03

Toimitusketjun läpinäkyvyyden edistäminen loppuasiakkaalle

5,73

Vastuullisen hankinnan periaatteet

1

2

3

4

5

6

7

Kuva 21. Vastuullisuuden toimintamallien arviointi vastaajayritysten hankintatoimessa.
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Toimittajiin liittyvien toimintamallien osalta parhaiten käytössä oli toimintamallit liittyen
toimittajien vastuullisuusprosessien ja -ohjeiden kuvaamiseen ja käyttöönottoon (4,48), CSR
standardien edellyttämiseen toimittajalta (4,92), toimittajien etiikan ja ympäristöarvojen
noudattamiseen (5,12), ja näiden huomiointiin toimittaja-auditoinnissa ja –valinnassa (5,20),
sekä toimittajan ymmärtämisen varmistamiseen sopimuksen vastuullisuusseikoista (4,51).
Selvästi vähemmälle huomiolle ovat jääneet toimittajan vastuullisuuden mittaus omana
indikaattorinaan (3,83), vastuullisuusstrategian tai -raportoinnin vaatimus toimittajilta (2,92),
ulkopuolisen palveluntarjoajan käyttö yritysvastuun noudattamisen arvioinnissa (2,72) sekä
vastuullisuusrekisterin käyttöönotto vastuullisista toimittajista (3,58). Toimittaja-auditoinnit,
esimerkiksi vastuullisuusraporttien avulla (4,28) sekä toimittajien säännölliset itsearvioinnit
(4,00), koettiin olevan jokseenkin hyvin noudatettuina.
Hankittaviin tuotteisiin liittyvät vastuullisuuden toimintamallit olivat verrattain vähän
käytössä: tuotteille tehdyt tuotespesifikaatioiden vastuullisuusselvitykset esimerkiksi
kyselyillä arvioitiin keskiverroksi (3,58) ja tuotteiden alkuperän ja vastuullisuuden luotettava
jäljitys toimitusketjussa vain vähän paremmaksi (4,42).
Tulosten perusteella yleisesti ottaen toimintamalleista osa on hyvin käytössä; kuuden
arvioidun toimintamallin keskiarvot olivat lähellä arvoa 5. Mahdollisuuksia yhä
monipuolisempaan ja parempaan vastuullisuuden kontrollointiin on silti paljon, mistä kertovat
keskiarvot 2,7 ja 3,7 välillä (yhteensä 5 toimintamallia).

4.3 Hankintatoimen ekologisuus
Hankintatoimen ekologisuutta vastaajayrityksissä mitattiin neljän mittarin avulla: toimitusten
ympäristöhaitat, elinkaariajattelun toteuttaminen, jätteenvähennystavoitteiden asettaminen
sekä tuotesuunnitteluun osallistuminen. Eniten vastaajayrityksissä kiinnitettiin huomiota
toimituksista aiheutuviin ympäristöhaittoihin, esimerkiksi kuljetuksiin ja materiaalivalintoihin
liittyen. Keskiarvoksi koko vastaajajoukosta se sai 4,39. Vähiten vastaajayrityksissä huomioitiin
hankintatoimen jätteenvähennystavoitteiden asettamista toimittajille (3,01). Elinkaariajattelun (3,58) ja tuotesuunnittelun (3,37) ympäristökeskeisyys koettiin keskimäärin
kohtalaisen merkittäviksi.
Tulokset jaoteltiin toimialoittain (kuva 22). Rakentamisen alalla toimitusten ympäristöhaitat
koettiin tärkeänä (4,04), muihin toimialoihin verrattuna keskiarvo oli kuitenkin heikoin.
Jätteenvähennystavoitteet koettiin vähiten tärkeänä (3,30), mikä puolestaan oli muihin
toimialoihin verrattuna paremmalla tasolla. Elinkaarianalyysi koettiin rakennusalalla tärkeäksi
ympäristöystävällisyyden arvioinnissa muihin toimialoihin verrattuna. Koneiden ja laitteiden
valmistuksen alalla ympäristöhaitat olivat keskivertoa tärkeämmät (keskiarvo 4,56; mediaani
5,00), mutta muut mittarit jäivät koko vastaajajoukon keskiarvon alapuolelle. Kemiallisten,
paperi- ja puutuotteiden valmistajat arvioivat ekologisen hankintatoiminnan olevan
keskiarvoa paremmalla tasolla kaikilla mitatuilla indikaattoreilla. Toimitusten
ympäristöhaittoihin kiinnitettiin huomioita hyvin (keskiarvo 4,67; mediaani 5,00),
ympäristöystävällisyyttä toteutettiin elinkaarianalyysissä melko hyvin (3,78), toimittajille
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asetetut jätteenvähennystavoitteet arvioitiin kohtalaisiksi (3,06) ja tuotesuunnittelun
ympäristönäkökulma otettiin jokseenkin huomioon (3,61). Elintarvikkeiden valmistajissa
hankintatoimen osallistuminen tuotesuunnitteluun arvioitiin selvästi muita toimialoja
paremmaksi (4,25), sen sijaan toimittajille asetetut jätteenvähennystavoitteet koettiin
verrattain vähäisiksi (2,50). Muu valmistus puolestaan koki hankinnan osallistamisen
tuotesuunnitteluun keskimäärin selvästi vähäisemmäksi (2,73). Kaikilla muillakin
ekologisuuden mittareilla muu valmistuksen keskiarvot jäivät koko vastaajajoukon keskiarvoja
heikommiksi.
Hankintatoimen ekologisuus toimialoittain
N = 95
7

Rakentaminen

6

5

4

4,56
4,04

Koneiden ja
laitteiden
valmistus

4,67
4,25

4,09

4,25
3,87

3,78
3,00 3,09

3

3,61

3,57

3,51

3,30

3,23

3,00 3,06
2,50 2,55

2,73

2

1

Kemiallisten,
paperi- ja
puutuotteiden
valmistus
Elintarvikkeiden
valmistus

Muu valmistus
Huomio toimituksista
aiheutuviin
ympäristöhaittoihin

Elinkaarianalyysia
Jätteenvähennystavoitteet
Osallistuminen
arvioitaessa
toimittajille
tuotesuunnitteluun
ympäristöystävällisyyttä
edistääkseen kierrätystä ja
uudelleenkäyttöä

Kuva 22. Hankintatoimen ekologisuus toimialoittain.

4.4 Hankintatoimen sosiaalinen vastuu
Kyselyn vastaajat arvioivat hankintatoimen sosiaalista vastuuta kuudella osa-alueella:
toimittajien työolot ja –turvallisuus, toimittajien erilaisuuden ja työllisyyden suosiminen
(esimerkiksi suosimalla pieniä yrityksiä), avoimuuden ja rehellisyyden edistäminen
liiketoiminnassa, tuotteen/palvelun hankintamarkkinan olosuhteiden vaikutus päätöksiin,
valmius maksaa kalliimpi hinta vastuullisesta tuotteesta/palvelusta sekä valmius boikotoida
toimittajia, joiden vastuullisuudessa on ongelmia. Yleisellä tasolla parhaiten hankintatoimen
sosiaalinen vastuu toteutui liittyen liiketoiminnan avoimuuden ja rehellisyyden edistämiseen
hankinnoissa (5,94) sekä valmiudessa boikotoida toimittajia vastuuttomuuden takia (5,34).
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Heikoiten sosiaalinen vastuu toteutui toimittajien erilaisuuden suosimisessa (3,90).
Hankintatoimen ekologisuuteen verrattuna sosiaalisen vastuun osa-alueet olivat paremmin
hallussa vastaajayrityksillä.

Hankintatoimen sosiaalinen vastuu toimialoittain
N = 93-94

7

6

5

6,25

5,95 6,00
5,96 5,89 5,91

Rakentaminen
5,39
5,08

5,04
5,08
4,83

5,39

5,50

5,32

5,06

4,75
4,36

4,47

4,90

4,44

4,22
3,83

4

5,00

4,87

4,18
3,90

3,68 3,75

Koneiden ja
laitteiden
valmistus

3,96
3,60

3

Kemiallisten,
paperi- ja
puutuotteiden
valmistus
Elintarvikkeiden
valmistus

2

Muu valmistus
1

Toimittajien työolot
ja -turvallisuus

Toimittajien
erilaisuuden ja
työllisyyden
suosiminen

Avoimuuden ja
rehellisyyden
edistäminen

Tuotteen/palvelun
Valmius maksaa
Valmius boikotoida
hankintamarkinnan
kalliimpi hinta
vähemmän
olosuhteiden
vastuullisesta
vastuullisia
vaikutus
tuotteesta/palvelusta
toimittajia
hankintapäätöksiin

Kuva 23. Hankintatoimen sosiaalinen vastuu toimialoittain.
Tuloksien tarkasteltiin toimialoittain (kuva 23). Avoimuus ja rehellisuus arvioitiin korkealle
kaikilla toimialoilla. Vähemmän vastuullisten toimittajien boikotoinnin valmius arvioitiin
elintarvikkeiden valmistajien keskuudessa muita toimialoja korkeammalle (6,25 vrt. esim. muu
valmistus 4,90). Elintarvikevalmistajat kokivat myös olevansa muita toimialoja valmiimpia
maksamaan korkeamman hinnan vastuullisesta tuotteesta/palvelusta (5,00), kun muilla aloilla
keskiarvo vaihteli 3,6 ja 4,47 välillä. He myös kokivat hankintamarkkinan olosuhteiden
vaikuttavan ostopäätökseen eniten (5,50 vrt. esim. muu valmistus 3,90). Toimittajien työolot
ja työturvallisuus koettiin tärkeäksi kaikilla toimialoilla, muussa valmistuksessa hieman muita
toimialoja vähemmän.
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4.5 Hankintariskien merkittävyys
Vastaajat arvioivat annettujen hankintariskien merkittävyyttä vastuullisuuden näkökulmasta
edustamassaan yrityksessä (kuva 24). Riskejä oli 13 ja ne vaikuttavat toimitusketjun eri
vaiheissa. Merkittävimmäksi riskiksi vastuullisuuden kannalta arvioitiin laatuun (4,99),
toimitusten myöhästymiseen (4,86) sekä kustannuksiin ja hintoihin (4,79) liittyvät riskit. Myös
brändiin ja imagoon (4,57) sekä tuotteiden saatavuuteen liittyvät riskit (4,48) arvioitiin
tärkeiksi. Valuuttariskejä ei pidetty merkittävinä vastuullisuuden kannalta (3,65). Myöskään
tuotteen tuottamisesta koituvia ympäristöhaittoja (3,88) eikä yhteistyössä syntyvien
innovaatioiden ja immateriaalioikeuksien omistuksen mahdollisia epäselvyyksiä (3,98) koettu
suureksi riskitekijäksi. Toimittajan konkurssiriskiä (4,23), tuoteturvallisuuden riskejä (4,25)
sekä tiedon ja osaamisen suojaamisen riskejä (4,36) pidettiin merkittävinä.

Riskien merkittävyys vastuullisuuden näkökulmasta
N = 95
Toimittajan konkurssiriski

4,23

Tuotteen tuottamisesta mahdollisesti aiheutuvat
ympäristöhaitat

3,88

tuoteturvallisuuteen liittyvät riskit

4,25

Työvoimaan liittyvät riskit

4,07

Valuuttariskit

3,65

Sopimusriskit

4,25

Kustannuksiin/hintoihin liittyvät riskit

4,79

Laatuun liittyvät riskit

4,99

Toimitusten myöhästymiseen liittyvät riskit

4,86

Tuotteiden saatavuuteen liittyvät riskit

4,48

Brändiin ja Imagoon liittyvät riskit

4,57

Tiedon ja osaamisen suojaamiseen riskit

4,36

Yhteistyössä syntyvien innovaatioiden ja
immateriaalioikeuksien omistukseen liittyvät riskit

3,98
1

2

3

4

5

Kuva 24. Hankintariskien merkittävyys vastuullisuuden näkökulmasta.
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4.6 Vastuullisen hankinnan riskienehkäisykyky
Vastaajat arvioivat, kuinka hyvin vastuullinen hankinta pystyy ehkäisemään hankintatoimen
riskejä (kuva 25). Parhaiten vastaajien mielestä vastuullinen hankinta ehkäisi
hankintasopimuksiin liittyviä riskejä (5,58) sekä tuotteiden saatavuuteen liittyviä riskejä
(5,56). Myös kustannusriskejä, laadun riskejä, toimitusten saapumisen riskejä sekä tuotteiden
saatavuusriskejä koettiin pystyvän ehkäisemään hyvin vastuullisella hankintatoimella. Vähiten
vaikutusta sillä oli työvoimaan liittyviin riskeihin (4,19) ja valuuttariskeihin (4,39). Yleisesti
ottaen tuotteen tilaukseen ja toimitukseen liittyviin riskeihin vastuullisella
hankintatoiminnalla koettiin olevan vaikutusta. Myös immateriaaliomaisuuden riskien
ehkäisyssä vastuullisella hankinnalla koettiin olevan vaikutusta.

Vastuullisen hankinnan kyky ehkäistä riskejä
N = 93-94

Toimittajan konkurssiriski

4,63

Tuotteen tuottamisesta mahdollisesti aiheutuvat
ympäristöhaitat

4,65
4,77

tuoteturvallisuuteen liittyvät riskit

4,19

Työvoimaan liittyvät riskit

4,39

Valuuttariskit

5,58

Sopimusriskit

5,44

Kustannuksiin/hintoihin liittyvät riskit

5,30

Laatuun liittyvät riskit

5,43

Toimitusten myöhästymiseen liittyvät riskit

5,56

Tuotteiden saatavuuteen liittyvät riskit
Brändiin ja Imagoon liittyvät riskit

4,96

Tiedon ja osaamisen suojaamiseen riskit

4,93

Yhteistyössä syntyvien innovaatioiden ja
immateriaalioikeuksien omistukseen liittyvät riskit

5,12
1

2

3

4

5

Kuva 25. Vastuullisen hankinnan kyky ehkäistä hankinnan eri riskejä.
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5. TOIMITTAJAHALLINTA
Toimittajahallintaa käsiteltiin kyselyssä toimittajayhteistyöhön suuntautumisen, toimittajaintegraation ja kokonaisuuksien hankinnan näkökulmista.

5.1 Toimittajayhteistyöhön suuntautuminen
Toimittajayhteistyöhön suuntautuminen koettiin vastaajayritysten keskuudessa keskimäärin
tärkeäksi ja vastaajien arviot olivat tasaisia kaikilla mitatuilla osa-alueilla (keskiarvot 4,29–
5,51) (kuva 26). Toimittajayhteistyön arvioinnissa vastaajat olivat yhtä mieltä suhteiden
selvien ja konkreettisten tavoitteiden asettamisesta (5,51). Kannatusta sai myös selkeiden
toimintatapojen olemassaolo virhetilanteiden käsittelyyn (5,18). Hieman yli 5 keskiarvoksi
arvostettiin aktiivinen uusien yhteistyöalueiden etsiminen toimittajien kanssa, ja lähelle tätä
arvioitiin toimittajayhteistyön säännöllinen mittaaminen (4,87). Toimittajayhteistyön
mittauskriteereistä sopiminen toimittajien kanssa arvioitiin hieman heikommaksi (4,29).
Strategisen suunnittelun liittäminen osaksi toimittajasuhdetta koettiin sen sijaan paremmaksi
(4,40), kuten myös toimittajien osallistaminen liiketoimintaprosessien kehittämiseen (4,46).

Toimittajayhteistyöhön suuntautuminen
N = 94-95
4,59

Toimittajasuhde määritelty yrityksessä

4,40

Strateginen suunnittelu osana toimittajasuhdetta
Liiketoimintaprosessien kehittäminen toimittajien
kanssa
Selkeät toimintatavat virhetilanteiden käsittelyyn
toimittajasuhteissa
Aktiivinen uusien yhteistyöalueiden etsiminen
toimittajien kanssa
Toimittajayhteistyön mittauskriteerit sovittu
toimittajan kanssa

4,46
5,18
5,05
4,29
4,87

Toimittajayhteistyön säännöllinen mittaaminen

5,51

Toimittajasuhteiden selvät ja konkreettiset tavoitteet

1

3

Kuva 26. Toimittajayhteistyö vastaajayrityksissä.
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5.2 Toimittajaintegraatio
Toimittajaintegraatiota eli toimittajan aikaista sitouttamista tutkittiin 10 osa-alueella,
erityisesti paneuduttiin avaintoimittajien rooliin ja toimittajien mukanaoloon tuotekehitys- ja
suunnitteluvaiheessa (kuva 27). Keskimäärin toimittajan sitouttaminen koettiin tärkeäksi
lähes kaikilla osa-alueilla. Kumppanuuteen perustuvan toimittajasuhteen uskottiin lisäävän
toimittajan sitoutumista jo tuotekehitysvaiheessa (5,74), sitouttamisen tärkeys on myös
ymmärretty (4,80), ja sen tärkeys omien tuotteiden läpimenoaikojen parantamiseksi koetaan
suureksi (5,38). Toimittajien kyky sekä halukkuus olla mukana tuotekehitysvaiheessa arvioitiin
korkealle (5,33; 5,33). Tapaamiset avaintoimittajien kanssa (5,53) sekä niiden vaikutus
tuotekehitystyöhön (4,66) koettiin myös tärkeiksi. Sen sijaan avaintoimittajien osallistuminen
liiketoiminnan ja strategian suunnitteluun (2,80) sekä projektitiimeihin (3,79) arvioitiin selvästi
muita osa-alueita heikommiksi.

Toimittajaintegraatio
N = 93-95
5,53

Tapaamiset avaintoimittajien kanssa
Avaintoimittajien osallistuminen liiketoiminnan ja strategian
suunnitteluun
Toimittajan sitoutuminen tärkeys tuotesuunnittelussa
ymmärretty

2,80
4,80
4,66

Avaintoimittajien suuri vaikutus tuotekehitystyöhön

3,79

Avaintoimittajat mukana projektitiimissä
Avaintoimittajien mukananotto jo tuotekehitys ja suunnitteluvaiheessa

5,27

Toimittajien kyky olla mukana jo tuotekehitysvaiheessa

5,33

Toimittajien halukkuus sitoutua tuotekehitystyöhön

5,33

Kumppanuuteen perustuva toimittajasuhde lisää toimittajan
sitoutumista jo tuotekehitysvaiheessa
Sitouttaminen tuotekehitysvaiheessa omien tuotteiden
läpimenoaikoja parantamiseksi

5,74
5,38
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3

4
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Kuva 27. Toimittajan aikainen sitouttaminen vastaajayrityksissä.

5.3 Kokonaisuuksien hankinta
Kokonaisuuksien hankinta ja kokonaisuuksien hankinnan suunnittelu on tärkeä osa
vastuullista hankintatoimea ja toimittajahallintaa. Kyselyn tulokset osoittavat, että vastaajat
arvostavat kokonaisuuksien hankintaa yhdeltä toimittajalta (5,62) sekä sitä, että hankitut
tuotteet ja palvelut ovat yhteensopivia (5,84). Yleisesti ottaen pyritään hankkimaan
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kokonaisuuksia ennemmin kuin yksittäisiä komponentteja (5,32). Kuitenkin
elinkaarikustannuksiin verrattuna hankintahinta koetaan yhä jokseenkin tärkeäksi toimittajaa
valittaessa (4,19), kuten kuva 28 osoittaa.

Kokonaisuuksien hankinta
N = 94-95
Elinkaarikustannukset tärkeämpiä kuin
hankintahinta vaihtoehtoisia toimittajia
arvioitaessa

4,19

Hankittujen tuotteiden/palveluiden
yhteensopivuus huomioitu ja tavoiteltu

5,84

Tavoitteena hankkia kokonaisuuksia
ennemmin kuin yksittäisiä
komponentteja

5,32

Kokonaisuuksien hankinta yhdeltä
toimittajalta

5,62
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3

4

5

Kuva 28. Kokonaisuuksien hankinta vastaajayrityksissä.
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6. YHTEENVETO
Kyselytutkimus osoitti, että toimialoittain tarkasteltuna rakennusteollisuusyritykset olivat
menestyneimpiä (summamuuttujan keskiarvo 4,6 asteikolla 1-7, ks. kuva 13) ja
elintarviketeollisuus sen sijaan vastuullisin (summamuuttujan keskiarvo 5,2, ks. kuva 20) ja
innovatiivisin (summamuuttujan keskiarvo 5,2, ks. kuva 18). Toimialojen välillä ei ollut
kuitenkaan merkitseviä eroja. Taulukko 2 esittää keskiarvot toimialoittain yrityksen
menestyksen, vastuullisuuden ja innovatiivisuuden suhteen.
Taulukko 2. Vastaajayritysten menestys, vastuullisuus ja innovatiivisuus toimialoittain
Toimiala
Rakentaminen
Metalli, koneet ja
laitteet
Kemia ja metsä
Elintarvike
Muu
Yhteensä

Yrityksen menestys Vastuullisuus Innovatiivisuus
4,6
4,9
4,5
4,4
4,3
4,3
3,8
4,3

4,7
5,1
5,2
4,6
4,8

4,9
4,8
5,2
4,4
4,7

Toimialoittain tarkasteltuna näyttää siltä, että elintarviketeollisuudessa hankinnan
osaaminen, innovatiivisuus, ekologinen ja sosiaalinen vastuu sekä hankinnan arvo asiakkaalle
on korkeammalla tasolla kuin muilla toimialoilla (kuva 29). Toimialojen välillä ei kuitenkaan
löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa.
Hankinta toimialoittain
Muu

5

4,29

Elintarvike

4,95

5,1

Kemia ja metsä

4,9

4,41

Metalli, koneet ja laitteet

4,73

4,24

Rakentaminen

5,19
0

3,99
4,5
3,99
4,01

4,24
5

3,93

3,91
10

5,66
4,52

4,46
4,37

6,07
5,72
5,73

4,42

5,32

15

20

25

Hankintatoimen strategisuus

Hankinnan osaaminen

Hankinnan innovatiivisuus

Hankinnan ekologinen ja sosiaalinen vastuullisuus

Hankinnan arvo asiakkaalle

Kuva 29. Hankinta toimialoittain.
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Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli kasvattaa tietoisuutta vastuullisen hankintatoimen
merkityksestä, mahdollisuuksista ja suorituskyvystä. Tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä
hankintojen osuus yrityksen liikevaihdosta on huomattava, keskimäärin 54 %. Tämän vuoksi
voidaankin todeta, että hankintatoimi on strategisesti tärkeä funktio, johon tulee kiinnittää
entistä enemmän huomiota. Strategisuuden lisäksi hankintatoimella on huomattava rooli
yrityksen vastuullisuuden toteuttamisessa, valvomisessa ja vahvistamisessa. Hankintatoimen
tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että yritys voi olla ainoastaan niin vastuullinen kuin sen
koko toimitusketju tai –verkosto on. Toimittajilla ja toimittajayhteistyöllä onkin suuri merkitys
niin kilpailukyvyn ja arvon luomisen varmistamisessa kuin myös yritysvastuun
toteuttamisessa. Siksi vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden varmistaminen verkostossa tulisi olla
yksi hankintatoimen keskeisimmistä tehtävistä.
Yhtenä tärkeänä osa-alueena hankintatoimessa ja vastuullisuuden toteuttamisessa on
erilaisten riskien tunnistaminen ja hallinta. Kyselytutkimuksessa kartoitettiin erilaisten
hankintariskien merkittävyyttä vastuullisuuden näkökulmasta ja vastuullisen hankinnan kykyä
ehkäistä riskejä. Tutkimustulokset osoittavat, että vastuullisuuskäytänteillä on vaikutusta
riskien ehkäisemiseen. Mitä enemmän hankintatoimessa noudatetaan vastuullisuuden
periaatteita ja käytetään erilaisia käytänteitä vastuullisuuden varmistamiseen, sitä
todennäköisemmin onnistutaan myös riskienhallinnassa.
Tämän kyselytutkimuksen perusteella tehdyt jatkotutkimukset osoittavat, että vastuullisella
hankintatoimella on positiivinen vaikutus vastuullisuuden toteuttamiseen koko yrityksen
tasolla. Merkittävimpinä vastuullisuuskäytänteinä vastuullisuuden varmistamisen
näkökulmasta nähtiin kansainvälisten standardien noudattaminen sekä omassa yrityksessä
että toimittajayritysten toimesta. Erittäin merkittäväksi nähtiin myös vastuullisen hankinnan
periaatteiden noudattaminen. Myös toimittaja-auditoinnit ja toimittajan vastuullisuuden
mittaaminen nähtiin tärkeiksi vastuullisuuden varmistamisessa. Vastuullisuuden onnistunut
toteuttaminen vaatiikin henkilöstön osaamisen ja sitoutumisen lisäksi myös yrityksen ylimmän
johdon tuen. Tulokset osoittavat, että erityisesti ne vastuullisuuskäytänteet, jotka on
suunnattu loppuasiakkaan suuntaan, nähdään merkittäviksi vastuullisuuskäytänteiksi
vastuullisuuden varmistamisen näkökulmasta. Tutkimuksessa havaittiin hankinnan
vastuullisten käytänteiden lisäksi että hankinnan osaaminen ja toimittajan aikainen
sitouttaminen ovat koko yrityksen vastuullisuutta selittäviä tekijöitä.
Hankinnan innovatiivisuus koko yrityksessä havaittiin olevan myös tärkeä tekijä
innovatiivisuuden edistäjänä. Myös hankinnan suuntautuminen toimittajiin ja yhteistyöhön
(toimittajaorientaatio) näyttäisi lisäävän innovatiivisuutta yrityksissä. Hankinnan
innovatiivisuuden havaittiin korreloivan vahvasti hankinnan strategisuuden ja osaamisen
kanssa, mutta yhteyttä vastuullisuuteen ei voitu osoittaa.
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