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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia pitkäaikaisten toimittaja suhteiden 

hyötyjä ja riskejä rakennusalalla. Tutkimus on suoritettu käyttäen kvalitatiivista 

tutkimusotetta. Tutkimuksen aineisto on kerätty puolistrukturoituina haastatteluina. 

Tutkimus on rajattu koskemaan toimittaja suhteita suomalaisissa rakennusalan 

yrityksissä, joilla pyritään parantamaan tutkimuksen laatua. Haastateltavat henkilöt 

ovat yrityksien hankintapäälliköitä ja he vastaavat yrityksien hankinnoista.  

 

Tutkimuksessa verrataan aikaisempien tutkimuksien tuloksia ja haastatteluiden avulla 

kerättyä tietoa. Tutkimus etenee toimittajan valinta prosessin kautta 

toimittajasuhteiden riskien luokitteluun, minkä jälkeen käsitellään toimittajasuhteiden 

hyötyjä.  Empiirisessä osiossa kuvaillaan kohdeyritykset, tutkimuksen havainnot ja 

käydään läpi tutkimuksen olennaiset löydökset. 

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat pitkien toimittajasuhteiden tärkeimpien hyötyjen 

olevan luottamus, tehokkuus ja laatu. Merkittävimmät riskit pitkissä 

toimittajasuhteissa olivat toimitusvarmuus, riippuvuus ja luottamus. Riippuvuutta ja 

toimitusvarmuutta voidaan pitää pitkien toimittajasuhteiden suurimpina riskeinä. 

Merkittävimmäksi hyödyksi osoittautui luottamus, koska se johtaa 

menestyksekkäisiin pitkiin toimittajasuhteisiin.  
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This bachelor thesis aims to study the long-term benefits and risks of supplier 

relations in the construction industry. The study has been carried out using a 

qualitative research approach. The research data were collected through semi-

structured interviews. The study is limited into supplier relationships in Finland's 

construction industry, which aims to improve the quality of research. The interviewed 

persons are corporates procurement managers and they are responsible for companies  

procurement. 

 

The study compares the results of previous studies and the data collected from 

empirical interviews. The research progresses through the vendor selection process, 

supplier relationships risks classification followed by treatment with the benefits of 

supplier relationships. The empirical section of the study describes the target 

companies and the findings of the research conducted through the relevant research 

findings. 

 

The results of the study shows that trust, efficiency and quality are the main benefits 

of the long-term supplier relationships. The most significant risks in long-term 

supplier relations were security of supply, dependence and confidence. Dependency 

and security of supply can be regarded as the biggest risks of long-term relations. The 

trust turned out to be the most significant benefit, because it will lead to successful 

long-term supplier relations. 
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1. Johdanto	
 

Tutkimuksessa käsitellään pitkien toimittajasuhteiden riskejä ja hyötyjä. Pitkien 

toimittajasuhteiden tavoitteet voivat olla taloudellisia kustannuksiin liittyviä ja ei 

taloudellisia, kuten toimitusvarmuuden ja luottamuksen kasvu. Pitkäaikaisten 

toimittajasuhteita on tutkittu viime aikoina runsaasti ja on pyritty identifioimaan 

menestyvien suhteiden muodostamisen menestystekijöitä.  

 

Rakennusalalla on aikaisemmin suosittu lyhyitä arms-lenght eli käden ulottuvilla 

olevia toimittajasuhteita, joiden tavoitteena on ollut alhaisin mahdollinen hinta, 

kuitenkin muutos kohti pidempiä toimittajasuhteita on nähtävissä. Tutkimuksien 

mukaan yritykset ostavat yhä enemmän työtä ja materiaaleja toimittajilta. Hankintojen 

osuuden ollessa 75% yrityksen kokonaiskustannuksista, voidaankin sanoa 

yhteistyösuhteiden olevan merkittävämmässä roolissa kuin aikaisemmin ja 

tavanomaiset suhteet eivät ole enää riittäviä. (Dubois, Gadden, 2000; Vrijhoef, 

Koskela 2000:169-170) Yhteistyön syventyessä myös riippuvuus toimittajista kasvaa, 

mikä vaatii toimittajasuhteiden johtamista. Toimitusketjun strategia on pitkän 

tähtäimen toimintaa ja se tukee yrityksen strategiaa. (Sanders, 2012:35). SRM eli 

Supplier relationship management on strategisesti tärkeä osa yrityksen pitkäkestoista 

toimintaa. Toimittajien seuranta on merkittävässä roolissa ulkoistettaessa toimintoja. 

Siinä myös piilee suurimmat mahdollisuudet onnistumiselle ja epäonnistumiselle. 

(Ayers, 2001: 302)  

 

Tutkimuksessa on tavoitteena perehtyä pitkien toimittajasuhteiden riskeihin sekä 

niiden hyötyihin ja selvittää aikaisempien tutkimuksien avulla, minkälaisia hyötyjä ja 

riskejä on havaittu yhteistyön avulla saavutettavan. 
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1.1	Tutkimusongelma,	tutkimuskysymykset	ja	työn	tavoitteet	

 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, mitkä ovat pitkien toimittajasuhteiden suurimpia 

riskejä ja hyötyjä. Tutkimuksen tavoitteena on saada parempi ymmärrys tutkittavasta 

ilmiöstä ja tehdä uusia havaintoja toimittajasuhteiden riskeistä ja hyödyistä. 

Tutkimuksessa tullaan vastaamaan tutkimuskysymyksiin haastateltavien yritysten 

avulla. Tutkimusongelmien avulla työssä tullaan pureutumaan tarkemmin toimittajien 

valinta, seuranta ja arviointi prosessiin.  

 

Pääongelma: 

 

Mitkä ovat pitkäaikaisten toimittaja suhteiden riskit ja hyödyt? 

 

Tutkimuksessa tullaan käymään lävitse toimittajasuhteiden riskejä ja hyötyjä, kuinka 

riskejä ja hyötyjä on luokiteltu aikaisemmissa tutkimuksissa.  

 

Alaongelmat:  

 

Miten toimittaja suhteita seurataan?  

Toimittajasuhteiden seurannalla halutaan selvittää seuraavatko yritykset suhteen 

kehitystä ja hyötyjä suhteen muodostamisen jälkeen ja kuinka tiiviisti.  

 

Mitä Riskejä suhteissa on? 

Millaisia riskejä yritykset tunnistavat ja poikkeavatko ne tavanomaisesta.  

 

Mitä hyötyjä suhde tuo? 

Poikkeavatko hyödyt keskenään ja vastaavatko ne aikaisempia tutkimuksia. 

 

Tutkimusongelmien avulla pyritään tarkentamaan tutkittavaa ilmiötä paremmin. 

Teorian rinnalle pyrintään tuomaan syvempää katsausta empirian avulla.  
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1.2	Rajaukset	

 

Tutkimus käsittelee pitkien toimittaja suhteiden riskejä ja mahdollisuuksia. Työ on 

rajattu koskemaan Rakennusalaa Suomessa, koska eri toimi-aloilla erilaiset käytänteet 

voisivat vaikuttaa tutkimuksen tuloksien analysointiin. Aiheen ollessa rajattu 

koskemaan rakennusteollisuutta Suomessa tullaan tutkimuksessa nojaamaan vahvasti 

haastatteluiden avulla kerättyyn aineistoon johtuen alan vähäisestä tutkimuksesta 

aikaisemmin. Tutkimuksessa käsitellään toimitussuhteita ja kuinka suhteista 

muodostuu strategisesti tärkeille yrityksille. Rajauksilla pyritään parantamaan 

tutkimuksen laatua, kun toimiala on tiukasti rajattu. Riskien ja hyötyjen kohdalla ei 

ole tehty rajauksia globaaleihin tai lokaaleihin tekijöihin. Pitkäaikaisten 

toimittajasuhteiden tutkimusta on tehty aikaisemmin paljon autoteollisuudessa ja 

tehdasteollisuudessa, mutta rakennusalalla aikaisempi tutkimus on vähäistä (Eriksson, 

Laan, 2007; Weele A J, 2014:207). Rakennusala on valittu tutkimuskohteeksi, koska 

sen osuus suomen bruttokansan tuotteesta on 6.3% ja rakennusala on merkittävä 

toimiala Suomessa. (Tilastokeskus 2016) 

 

1.3	Tutkimusmenetelmä	

 

Tutkimus tullaan suorittamaan laadullisena eli kvalitatiivista tutkimusotetta käyttäen. 

Kvalitatiivinen menetelmä takaa paremman tutkimuksen ilmiöstä, koska 

tarkoituksena ei ole tehdä yleistyksiä kuten määrällisessä tutkimuksessa. ”Nykyisin 

laadulliset menetelmät ovat luonteva osa liiketaloustieteellistä tutkimusta” (Koskinen, 

Alasuutari, Peltonen, 2005:25), mistä johtuen tämäkin tutkimus on suoritettu 

laadullisella tutkimusotteella. Tavoitteena on tutkittavan ilmiön kuvaaminen, 

syvällinen ymmärtäminen ja oman tulkinnan antaminen (Flick, 1998). Teoria osuus 

tulee muodostumaan alan artikkeleista ja kirjallisuudesta. Lisäksi tullaan perehtymään 

myös aiheesta aikaisemmin suoritettuihin tutkimuksiin ja pohtimaan onko 

aikaisemmat tulokset edelleen ajankohtaisia. 

 

Laadullisen tutkimuksen yleisimpiä aineistonkeruumenetelmiä ovat haastattelu, 

kysely ja erilaiset havainnointiin liittyvät keinot. Niitä voidaan myös käyttää 

rinnakkain ja yhdistäen riippuen resursseista. (Tuomi & Sarajärvi, 2002:73) 
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Empiirinen osio tullaan keräämään yksilöhaastatteluiden muodossa, jotka tullaan 

suorittamaan puolistrukturoidusti. Haastattelut suoritetaan kahden suomalaisen 

rakennusalan yrityksen hankinnoista vastaavien henkilöiden kanssa. Yritykset ovat 

suuria rakennusalan toimijoita, mistä johtuen yritykset ja haastateltavat pysyvät 

nimettöminä. 

 

1.4	Tiedonkeruu		

 

Tiedon keräys tapahtuu puoli strukturoituina yksilöhaastatteluina. Haastattelut 

nauhoitetaan, mikä mahdollistaa itse tilanteessa paremman keskittymisen 

haastatteluun ilman häiriöitä. Haastattelun tarkoituksena on saada asiasta parempi ja 

syvällisempi ymmärrys, koska rakennusalan kentässä suoritettu tutkimus on vähäistä. 

Tiedonkeruu metodina puolistrukturoitu haastattelu soveltuu hyvin tutkimukseen, 

koska se on joustava ja tutkijalla on mahdollisuus toistaa, tarkentaa ja oikaista 

mahdolliset väärinkäsitykset. (Tuomi & Sarajärvi, 2002:75) Haastatteluissa saattaa 

esiintyä uusia asioita, joita ei ole esitetty kyselylomakkeessa, mistä johtuen 

haastattelun nauhoittamisen avulla varmistetaan tärkeiden yksityiskohtien taltiointi.  

Kuvaaja 1 osoittaa, kuinka haastatteluiden tietoa tullaan käyttämään apuna teorian 

rinnalla. 

 
Kuvaaja 1. Tiedonkeruu (muokattu, Kananen, 2014:99) 

 

Haastatteluiden äänitykset tullaan litteroimaan. Litterointi tullaan suorittamaan 

propositiotasoisesti, jossa kerätään haastatteluiden ydinsisältö talteen. Litteroinnin 

Aineisto/tiedonkeruu

Haastattelu/tulkinta
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jälkeen yrityksien vastaukset koodataan muotoon, josta voidaan muodostaa analyysi. 

Analyysistä pyritään deduktion avulla selvittämään ilmiötä kuvaavia 

ilmenemismuotoja. (Kananen, 2014:102) 

 

Haastattelussa tärkeintä on saada mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta asiasta. 

Puoli strukturoidussa haastattelussa edetään tarkasti etukäteen valittujen kysymysten 

mukaan, siksi haastattelussa esitettävät kysymykset seuraavat alkuperäistä pohjaa 

(Tuomi & Sarajärvi, 2002:77). Haastateltaville lähetetään kysymykset etukäteen, 

mikä mahdollistaa haastateltavien paremman valmistautumisen aiheeseen ja 

kysymyksiin. Kysymyksien ilmoittamisella etukäteen tavoitellaan parempien ja 

kattavampien vastauksien saanti varsinaisessa haastattelussa. (Tuomi & Sarajärvi, 

2002:75)  

 

Kyselylomake laaditaan mahdollisimman yksityiskohtaiseksi, minkä avulla vastaukset 

pyritään saamaan kuvailemaan tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman tarkasti, kuitenkin 

välttäen dikotomisia kysymyksiä. Dikotomisilla kysymyksillä tarkoitetaan 

kysymyksiä, joihin haastateltavat voivat vastata ”kyllä” tai ”ei”. Tämän kaltaisten 

kysymyksien selittävyysaste on heikko ja tutkimuksessa halutaan saada parempi 

ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä. Lisäksi itsestään selviä kysymyksiä pyritään 

välttämään, jotta haastattelu pysyy tiiviinä ja tiukasti aiheessa.  

 

Haastattelussa tutkija ei tule ilmaisemaan omaa kantaansa vastauksiin, koska oma 

mielipide saattaisi vaikuttaa haastateltavan vastaukseen ja siten myös tutkimuksen 

validiteettiin. Haastatteluissa tullaan esittämään ainoastaan avoimia kysymyksiä, 

joiden avulla pyritään takaamaan laajemmat ilmiötä kuvailevat vastaukset. (Kananen, 

2014:80)  

 

Haastattelun kohteina olevat yritykset ovat verrattain suuria rakennusalan toimijoita, 

jotka ovat harjoittaneet toimintaa Suomessa kymmeniä vuosia. Haastateltavina olevat 

henkilöt vastaavat yrityksien hankinnoista ja toimittajasuhteista. Haastateltavat 

henkilöt ovat hankintapäälliköitä, jotka ovat työskennelleet rakennus alalla yli 

kolmekymmentä vuotta, mikä takaa pitkän kokemuksen ja tiedon. Yritykset haluavat 

pitää identiteettinsä salassa, joten tutkimuksessa niihin viitattaessa käytetään Alfa ja 
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Beta nimikkeitä sekä haastateltavien osalta mies X ja nainen Y. Alfa on kooltaan ja 

iältään vanhempi yritys kuin Beta, mikä voi ilmentyä haastatteluista saaduissa 

vastauksissa. Alfan liikevaihto vuonna 2015 oli noin 6,65 miljardia euro ja yritys 

työllistää 18000 henkilöä ja Suomen osuus liikevaihdosta on noin 15%. Beta 

liikevaihto oli vuonna 2015 275 miljoonaa euroa ja yritys työllistää noin 425 

henkilöä. Yritys Alfa toimii pohjoismaissa ja Beta ainoastaan Suomessa, mikä 

vaikuttaa osittain yrityksien organisaatio rakenteeseen ja liikevaihdolla mitattuna Alfa 

on huomattavasti suurempi kuin Beta. Tutkittavat yritykset ovat kooltaan hyvin 

erilaiset, kun niitä verrataan liikevaihdon ja henkilöstön määrän mukaan. Yrityksien 

erilaisuuden ja vastauksien mahdollinen korrelaatio teorian kanssa voivat johtaa 

toimialalle yleistettäviin löydöksiin, jos yrityksen koko ei vaikuta vastauksiin. 

 

Haastattelun suorittamisella tutkimuksen alkuvaiheessa ja sen tuottaman tiedon avulla 

pyritään varmistamaan, että tutkimus etenee oikeaan suuntaan (Koskinen et all, 

2005:106). Tutkimuksessa haastattelut suoritettiin teoria osuuden aineiston keruun 

jälkeen, millä pyrittiin välttämään haastatteluiden vaikutus tutkittavaan ilmiöön.  

 

1.5	Teoreettinen	viitekehys	

 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen aineistona käytetään hankintojen johtamisen 

kirjallisuutta, sekä toimittajasuhteiden hallintaan liittyvää kirjallisuutta. Teoria 

rakentuu tutkimuskysymyksien ympärille, joiden avulla pyritään rakentamaan 

kokonainen kuva pitkien toimittajasuhteiden hyödyistä ja riskeistä. Alaongelmien 

avulla tutkimuksessa pyritään avaamaan toimittajien valinta prosessia, minkä avulla 

on luonteva tapa siirtyä riskien ja hyötyjen tarkasteluun.  

 

Long-term relationship eli pitkäaikainen toimittajasuhde ja Buyer-supplier 

relationship eli ostaja-toimittaja yhteistyö ovat käsitteitä, millä pyritään kuvaamaan 

yrityksen ja tuottajien välistä yhteistyötä. Pitkän toimittajasuhteen määritelmä on 

hyvin laaja ja vaikeasti määriteltävä, mutta tässä tutkimuksessa niillä tarkoitetaan 

usean vuoden kestoisia toimittajasuhteita. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, 

kuinka pitkäaikaisten toimittajasuhteiden riskien ja hyötyjen aikaisemmat tutkimukset 

vastaavat käytäntöä suomalaisessa rakennusalassa. Aikaisempaa tutkimusta ei ole 
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suoritettu rakennusalalla. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole suoritettu aikaisemmin 

Suomessa, mistä johtuen haastellut ovat ainoa primääri empiirinen aineisto, mikä 

toimii suurelta osin tutkimuksen aineistona. Lisäksi tutkimuksen aineistona on 

käytetty yrityksen sisäisiä dokumentteja, tilinpäätöstietoja sekä vuosikertomuksia. 

 

Toimittajien seurannan merkityksen kasvaessa riskien ja mahdollisuuksien 

tunnistamisesta on tullut yrityksille elinehto. Kaupankäynti on yhä globaalimpaa ja 

yritykset luottavat enemmän tuottajien kykyyn tuottaa halvemmin, tehokkaammin ja 

laadukkaammin tuotteita kuin kilpailijat (Weele A J, 2014:206). Valvonnan taso 

määräytyy korvattavuuden perusteella. Toimittajan palveluiden ollessa tärkeitä 

yrityksen toiminnan kannalta. Ja korvaavan toimittajan löytäminen haastavaa tulee 

yrityksen panostaa näihin suhteisiin enemmän. (Östring, 2003:144). 

 

 

 

 

 

Kuvaaja 2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

1.6	Kirjallisuuskatsaus	

 

Hankintojen johtamisella on erittäin suuri merkitys yrityksien toiminnassa. 

Toimittajasuhteiden johtaminen on osa hankintojen johtamista ja mahdollisesti 

kaikkein tärkein osa. Suhteiden johtaminen vaikuttaa moniin hankintojen osa-alueisiin 

ja sen tehokas hyödyntäminen vaatii molemminpuolisen luottamuksen ja sitoutumisen 

rakentamista (Sanders, N.R., 2012:313).  

 

Aikaisemmat tutkimukset pitkäaikaisista toimittajasuhteista sijoittuvat auto- ja kone-

teollisuuteen. Toimittajasuhteita on tutkittu japanilaisten autoteollisuus yrityksien 

Toyotan ja Hondan muodostamien toimittajasuhteiden avulla. Rakennusalan 

tutkimuksissa ollaan keskitytty toimittajasuhteiden sijaan loppuasiakkaisiin (Eriksson, 

Toimittajien 

valinta 

Pitkäaikaiset 

toimittaja 

suhteet 

Riskit 

Hyödyt 
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Laan, 2007). Rakennusalan aikaisemmat tutkimukset ovat saaneet vähemmän 

huomiota johtuen alan kovasta kilpailusta, mikä ei perinteisesti ole ollut suotuisa 

lähtökohta pitkälle yhteistyölle. (Chan, Chan, Chiang, Tang, Chan, Ho, 2004:188) 

Gadde ja Dubois (2010) ovat tutkineet syitä yhteistyön tehokkuuden osoittamisen 

hankaluuteen aikaisemmissa tutkimuksissa. Perinteiset yhteistyösuhteet, joissa 

keskitytään ainoastaan edullisimpaan hintaan eivät ole enää riittäviä. Tiiviimpiä, 

enemmän yhteistyötä painottavia suhteita tarvitaan. Yleinen trendi yrityksillä on 

pyrkiä vähentämään tuottajien määrää toimitusketjussa. Kilpailun koventuessa 

pelkästään hinta ei riitä tuomaan yritykselle tarvittavaa etua. (Sekman, R.E, 1988). 

Philips oli ensimmäisiä yrityksiä Euroopassa, mikä keskittyi pitkien toimittaja 

suhteiden muodostamiseen valittujen toimittajien kanssa perustuen luottamukseen. 

Tavoitteena oli saavuttaa merkittäviä parannuksia logistiikassa, laadussa, 

kustannuksissa ja tuotekehityksessä. (Weele A J, 2014:207). Japanilaiset käyttävät 

termiä ”keiretsu” eli jatkuvaa oppimista ja parantamista oman yrityksen ja toimittajien 

kanssa (Weele A J, 2014:206).  Toimittajasuhteita myös tutkineet Ellram ja Hendrick 

(1993) ovat käyttäneet pitkistä toimittajasuhteista nimitystä partnership eli partneri. 

Partnerilla tarkoitetaan yritystä, minkä kanssa on muodostettu ostaja toimittaja 

yhteistyösuhde pitkälle aikavälille, jossa harjoitetaan informaation, riskien ja hyötyjen 

jakamista yhteisen hyödyn saavuttamiseksi. Pitkäaikaisten toimittajasuhteiden hyödyt 

voidaan mitata rahallisten säästöjen, riskien alentamisen, tehokkuuden kasvun tai 

kilpailuedun luomisessa. (Barner & Jones ,2015:26)  

	

1.7	Käsitteet	ja	määritelmät	

 

Tutkimuksen kannalta oleellisten käsitteiden määrittelyllä pyritään helpottamaan 

tutkimuksen luettavuutta ja ymmärtämistä. Määrittelyllä pyritään varmistamaan asian 

oikein ymmärrys ja välttämään sekaannuksia. 

 

v Hankintojen johtaminen 
Hankintojen johtamisella tarkoitetaan toimittajien muodostaman toimitusketjun, 

materiaalien, prosessien johtamista ja ulkoistamisen hallintaa. 
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v Toimittaja suhteiden hallinta 
Toimittajasuhteiden hallinnalla tarkoitetaan yhteistyösuhteiden strategista 

suunnittelua ja johtamista, minkä tarkoituksena on maksimoida suhteiden arvo 

yritykselle. 

v Strateginen toimittaja 
Strateginen toimittaja tarkoittaa toimittajaa, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä 

ja ostetaan vuosittain huomattavasti tuotteita, mitkä ovat yritykselle tärkeitä. 

Toimittajat voivat olla myös kriittisessä roolissa yrityksen toiminnan kannalta. Ne 

voivat olla yrityksen kilpailuedun tuottamisen kannalta tärkeitä. 

 

v Pitkäaikainen toimittaja 
Pitkäaikainen toimittaja on lavea käsite, millä tarkoitetaan pitkään kestävää 

yhteistyötä toimittajan kanssa. Tässä tutkimuksessa pitkällä toimittaja suhteella 

tarkoitetaan useamman vuoden kestoisia toimittaja suhteita. 

 

v Riski 
Riski voidaan luokitella laveasti todennäköisyys vaaralle, vahingolle, menetykselle tai 

mille tahansa epätoivotulle lopputulemalle. Tarkempi tieteellinen merkitys riskille 

”Todennäköisyys, että tietty haitallinen tapahtuma tapahtuu määritellyn ajan sisällä”. 

(Harland, Brenchley, Walker, 2002:52) 
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2. Pitkäaikaiset	toimittajasuhteet		
 

Pitkäaikaisten toimittajasuhteiden määritelmästä ei ole yhtä selkeää 

yhteisymmärrystä, mutta tuottajien ja ostajien välillä jatkuvaa kaupantekoa voidaan 

pitää pitkien toimittajasuhteiden muodostumiseen johtavana tienä (Kalwani M, 

Narayandas N, 1995). Yritysten toimintaympäristö on laajentunut ja yksi muutoksen 

aiheuttajista on kommunikaatioteknologia, joka mahdollistaa halvan, helpon ja 

nopean tavan seurata markkinoiden tarjontaa (Sakki, J, 2009).  Yritykset hakeutuvat 

suojautumaan mahdollisilta häiriöiltä muodostamalla pitkiä toimittajasuhteita, koska 

luottamukseen perustuvien strategisten suhteiden katsotaan alentavan epävarmuutta 

(Iloranta, Pajunen-Muhonen, 2008:170).  

 

Markkinat ovat globalisaation seurauksena muuttuneet avoimiksi. Kilpailu ei ole enää 

maiden sisäistä vaan uudet toimittajat, teknologiset innovaation ja lyhentyneet 

tuotteiden elinkaaret ovat muuttaneet toimittajasuhteiden käsitystä. Perinteiset suhteet 

eivät ole enää riittäviä, tarvitaan tiiviimpiä yhteistyötä painottavia lähestymistapoja 

(Spekman R E, 2001). Tämä aiheuttaa yrityksille uusia haasteita, kuten pitkäaikaisten 

toimittajasuhteiden muodostamista. (Simchi-Levi, Kaminsky, Simchi- Levi, 2003:10) 

Pitkien toimittajasuhteiden muodostaminen vaatii yrityksiltä enemmän resursseja ja 

järjestelmällistä valvontaa. Todellinen pitkäaikainen toimittajasuhde vaatii 

molemmilta osapuolilta panostuksia suhteen rakentamiseen ja kehittämiseen.  Suhteita 

pyritään muodostamaan toimittajien kanssa, joilla on erityisen korkea tehokkuuden 

taso tai korkea teknologinen osaaminen (Monczka, Trent, Handfield, 2005).  
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Kuvaaja 3. Toimittajasuhteen muodostaminen 

 

Toimittaja suhteen muodostaminen etenee portaittain. Potentiaalisten toimittajien 

joukosta valitaan sopivimmat yritykset tarpeiden ja vaatimuksien mukaisesti. Kuvaaja 

3 havainnollistaa näitä suhteen muodostamisen vaihteita. Toimittajan valinta perustuu 

taloudellisten kriteerien, kuten hinta ja laatu sekä ei taloudellisien kriteerien, kuten 

luotettavuus ja maine mukaan. 

 

2.1	Pitkäaikaiset	toimittaja	suhteet	

 

Tapa millä yritykset toimivat tuottajien kanssa on muuttunut huomattavasti. Yritykset 

ovat yhä enemmän kiinnostuneita keskittymään omaan ydin osaamiseen. Toimintoja 

ulkoistamalla yritykset kykenevät keskittymään paremmin omaan ydin osaamiseen ja 

sen avulla on mahdollista vähentää kustannuksia ja parantaa laatua. (Tang, 2006:455) 

Nykyinen trendi on rakentaa pitkiä suhteita lyhyiden sopimuksien sijasta. Muutos 

tuottajien kovalla kilpailuttamisella saaduista alhaisista hinnoista kohti alhaisempaa 

kokonaiskustannus ajattelua, missä pitkien suhteiden ja suurempien volyymien avulla 

pyritään edullisempaan hintaan, ja toimittajat ajatellaan osana yritystä, mikä 

mahdollistaa niin tuottojen kuin riskin jakamisen (Prajogo, Olhager, 2012:514-522). 

Pitkiä toimittajasuhteita suositaan tilanteissa, joissa toimittajan vaihtamiskustannukset 

ovat suuret ja niiden avulla pyritään alentamaan toimittajan epäonnistumisen 

mahdollisuutta. (Swinney R, Netessine S, 2009) Yritykset ottavat toimittajat mukaan 

suunnitteluvaiheessa ja jakavat enemmän pitkäaikaista tietoa toimittajilleen. Läheinen 

Toimittajien	valinta

Toimittajien	arviointi

Suhteen	muodostaminen

Valvonta	ja	kehittäminen
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toiminta on mahdollista ainoastaan vähentämällä toimittajien määrää toimitusketjussa 

ja panostamalla suhteisiin pitkällä aikavälillä. (Spekman R E, 2001) Aikaisemmin 

yritykset ovat käyttäneet useita toimittajia yhden tuotteen hankintaan tarkoituksena 

kilpailuttaa yrityksiä keskenään kovan paineen avulla ja varmistaa siten sekä 

edullinen hinta että laatu. Kuitenkin viimeisten vuosien aikana on tapahtunut muutos 

tiiviimpiin toimittajasuhteisiin ja toimittajien määrää on karsittu. (Swink M, Zsidisin 

G, 2006) Pitkäaikaisessa yhteistyössä olevat yritykset ovat luopuneet lyhyen aikavälin 

hetkellisistä hyödyistä pidemmän aikavälin vakauden varmistamiseksi molemmille 

osapuolille. (Canon J, Doney P, Mullen M, Petersen K, 2010) 

 

Strateginen yhteistyö on ensi arvoisessa roolissa, kun pyritään kasvattamaan hyötyjä 

pitkäaikaisissa toimitusketjuissa. Onnistunut yhteistyö parantaa kannattavuutta ja 

vähentää riskiä. (Mentzer, Min, Zacharia, 2000:549-568) Strateginen yhteistyö seuraa 

yrityksen johdon asettamaa strategiaa ja käsittää koko organisaation ja on siten osa 

pitkäaikaista toimintaa. SSCP eli strateginen toimitusketju yhteistyö toimii parhaiten, 

kun yritykset ovat valmiita jakamaan tietoa toimittajien kanssa. Strategisen tiedon 

jakaminen vaatii tietyn tason luottamusta, mikä voidaan saavuttaa vain toiminnan 

kautta. Yritykset tekevät luottamukseen liittyvät päätökset perustuen aikaisempiin 

kokemuksiin ja tietoihin. Luottamus säilyy, ellei tapahdu jotain, mikä sen purkaa 

(Youn, Yang, Hong Park, 2013:121-130). Strategisen ulkoistamisen kuvaillaan olevan 

usein tiukka prosessi tunnistaa ”oikea” toimittaja. Halvin hinta ei ole se, mikä 

määrittelee strategisen toimittajan vaan suurimman kokonaishyödyn tarjoava 

vaihtoehto yritykselle. (Barner, Jones, 2015:20) 

 

2.2	Toimittajien	valinta	

 

Mitä suuremmasta ja pitkäkestoisemmasta hankinnasta on kyse, mitä suurempi riski 

hankintaan sisältyy tai mitä epätäsmällisempi tai monimutkaisempi kaupankohde on, 

sitä suurempi rooli on toimittajan valinnalla ja sen seurannalla (Iloranta, Pajunen-

Muhonen, 2012:261). Toimittajan perusteellinen arviointi ennen kaupan tekoa on 

ainoa keino minimoida riskit tulevaisuudessa. Suurin osa hankinnan ammattilaisista 

on samaa mieltä, että arviointi perusteita on erilaisia ja ei voida määrittää yhtä parasta 

keinoa valinnalle ja arvioinnille. Keinoista huolimatta tärkein tavoite 
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valintaprosessilla on vähentää ostoriskiä ja maksimoida hyöty ostajalle (Monzcka et 

all, 2005). 

 

Ulkoistamisen motiivit ovat yleensä taloudellisia tai tuotannollisia. Tämän 

tutkimuksen kannalta on mielekästä tutkia seuraavia syitä ulkoistamiseen ”Yrityksen 

päämäärien ja tavoitteiden ymmärtäminen”, ”Strateginen visio ja suunnitelma” ja 

”Oikean toimittajan valinta”. Päämäärillä tarkoitetaan, että ulkoistamisen tulee 

ehdottomasti olla linjassa yrityksen valitun strategian kanssa ja se edellyttää 

huolellista ydinosaamisen määrittelyä pitkällä aikavälillä. Ulkoistamispäätöstä ei tule 

tehdä vain itseisarvon vuoksi. Ulkoistuspäätökset tulee tehdä vasta hyötyjen ja riskien 

tarkan kartoituksen seurauksena, minkä jälkeen tulee valita oikea yhteistyökumppani, 

sillä pitkäaikaiset toimitussuhteet vaativat yritykseltä huomattavasti resursseja. 

Arviointi tulee suorittaa yrityksen kyvystä suoriutua niin teknisesti kuin laadullisesti. 

Kuitenkin silmällä pitäen kohde yrityksen johdon kyvykkyyttä ja yrityksen 

taloudellista tilannetta (Iloranta, Pajunen-Muhonen, 2012:247). 

 

Toimittajan taloudellinen tila vaikuttaa merkittävästi yrityksen kykyyn suoriutua 

ongelmista. Heikkotaloudellinen tilanne ei ole yrityksien arviointi peruste, mutta se 

voi kuitenkin viestiä suurista ongelmista (Monzcka et al. 2005). Organisaatiot 

käyttävät ulkoisia yritystietojärjestelmiä ja yrityksiä joiden tehtävänä on tuottaa 

informaatiota yritysten vakavaraisuudesta, maksukäyttäytymisestä ja taloudellisesta 

tilasta. 
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Kuvaaja 4. Pitkäaikaisten toimittajien muodostuminen  

 

Potentiaalisten toimittajien joukosta valikoidaan yritykselle tärkeimmät toimittajat 

kuvaaja 4 pyrkii havainnollistamaan prosessia, minkä kautta toimittajista muodostuu 

yritykselle tärkeitä yhteistyö kumppaneita, joiden kanssa voidaan rakentaa 

pitkäaikaisia toimittajasuhteita. Yrityksillä voi olla useita toimittajia, joiden kanssa 

harjoitetaan yhteistyötä, mutta pitkäaikaiseksi toimittajaksi muodostuminen vie aikaa.  

Toimittajan tulee olla valmis sitoutumaan suhteeseen syvällisemmin kuin 

tavanomaisessa toimittaja-ostaja suhteessa, jotta suhdetta voidaan kuvailla 

pitkäaikaseksi, koska pitkäaikaiset toimittajasuhteet vaativat jatkuvaa kanssakäymistä. 

(Spekman 2001) mukaan toimittajilta tulee kysyä tavanomaisten kysymyksien lisäksi 

yhteistyön syvyydestä, tiedon jakamisesta ja toimittajan on valmiudesta sitoutumaan 

suhteeseen. Sillä tavanomaiset mittarit, kuten tehokkuus, hinta tai laatu eivät ole 

riittäviä kilpailuedun muodostumisen kannalta. (Monzcka et al, 2005).   

 

2.3	Pitkäaikaisten	toimittajasuhteiden	riskit	ja	mahdollisuudet	

 

Seuraavassa osiossa tullaan käsittelemään toimittajasuhteiden muodostamisesta 

johtuvia riskejä ja mahdollisuuksia. Ensiksi tutkitaan riskien osalta ja sen jälkeen 

Pitkäaikaiset	toimittajat

Ulkomaiset	
toimittajat

Potenttiaaliset	
toimittajat

Nykyiset	
toimittajat
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käydään lävitse hyötyjä, joita voidaan saavuttaa pitkän yhteistyön avulla. Kappaleessa 

pyritään selittämään ilmiötä kirjallisuuden, aikaisempien tutkimusten ja 

tieteisartikkeleiden avulla. Toimittajasuhteet ovat muodostuneet läheisemmiksi 

aikaisempien arm’s lenght eli käden ulottuvilla olevien suhteiden sijaan. 

Tutkimuksien mukaan yritykset vähentävät toimittajiaan toimitusketjuissa ja 

muodostavat valittujen tuottajien kanssa pidempi kestoisia syvempiä yhteistyö 

suhteita. (Lee, 2009:4255-4256) 

 

2.4	Pitkäaikaisten	Toimittajasuhteiden	riskit	

 

Toimintojen ulkoistaminen on usein yrityksille keino keskittyä omaan 

ydinosaamiseen matalampi riski tarkoittaa yleensä myös korkeampaa kustannusta. 

Riski ja hinta kulkevat käsikädessä ja korkeamman riskin tuotteet ovat tavanomaisesti 

halvempia, koska tuote sisältää enemmän epävarmuutta. Suurempi riski mahdollistaa 

korkeamman tuoton, mutta myös epäonnistumisen osuus kasvaa. Riski ja tuottavuus 

ovat suoraan verrannollisia keskenään korkeampi riski tyypillisesti tarkoittaa 

korkeampaa myös potentiaalisesti korkeampaa tuottoa. (Ritchie, Brindley,2007) Tästä 

johtuen hankinta on tasapainottelua riskin ja hyödyn välillä. Haasteena yrityksillä on 

päättää, kuinka paljon riskiä voidaan järkevästi ottaa säästöjen toivossa (Barner & 

Jones, 2015:31). Riskien tunnistaminen ja huomiointi ovat elinehto yrityksen 

pitkäntähtäimen toiminnalle.  

 

Pitkäaikaisen yhteistyön tavoitteena on kasvattaa yrityksen tuottavuutta, tehokkuutta 

ja mahdollistaa yrityksen keskittyminen omaan ydinosaamiseen. Yrityksien 

muodostaessa suhteita uusien toimittajien kanssa, tulee riskit pyrkiä minimoimaan. 

Riskejä voidaan luokitella niiden luonteen mukaan ryhmiin. Tässä tutkimuksessa 

riskit on luokiteltu seuraaviin neljään ryhmään toimittaja-, luottamus-, riippuvuus- ja 

talous-riskit kuvan 5 mukaisesti. 
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Kuvaaja 5. Riskiluokittelu 

 

Yhteistyö ei tule ilman sen kääntöpuolia eli riskiä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 

käsitelty runsaasti yhteistyön positiivisia seurauksia, mutta tiiviin yhteistyön ongelmat 

ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Pitkä yhteistyö vaatii resursseja ja valvontaa. 

Suhteen laiminlyöminen ja valvonnan puute voivat johtaa laadun alentumiseen.  

 

2.4.1	Toimittajariski	

 

Toimittajariskillä tarkoitetaan kysynnän kautta syntyvää riskiä eli tavaran tai tuotteen 

saatavuuden heikentyminen tai loppuminen toimittajasta johtuvasta syystä. Riski on 

suurempi mitä vähemmän tuottajia yrityksellä on käytettävissä, koska toimittaja riskiä 

vastaan voidaan varautua hankkimalla useita tuottajia toiminnan kannalta kriittisten 

tuotteiden hankintaan. (Tang & Musa, 2011:27) Riskin suuruuteen vaikuttaa 

oleellisesti myös tuotteen monimutkaisuus, mitä yksityiskohtaisempi tuote sitä 

vaikeampi se on korvata. Verrattuna standardoituihin tuotteisiin, joiden tuottajien 

vaihtaminen on helpompaa. Toimittaja riski on siis suurempi, mitä erikoisempi tuote 

on kyseessä.  

 

Tutkimuksien mukaan tuottajien määrä on vaikuttaa oleellisesti toimittaja riskin 

suuruuteen. Vain yhden toimittajan käyttäminen asettaa yrityksen tyypillisesti 

Toimittaja
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2012:890;	
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korkean toimittaja riskin piiriin, sillä useamman toimittajan käyttäminen alentaa 

riskiä. Avaintoimittajan ajautuessa ongelmiin on yrityksellä oltava mahdollisuus 

käyttää muita reservissä olevia toimittajia. Vaihtokustannukset ovat alhaisemmat, kun 

yrityksellä on toimittajia mistä valita yhden sijasta. (Weele, 2014:163) Useiden 

toimittajien käyttäminen toimittaja ketjussa voi madaltaa vaihtokustannuksia, mutta 

voi altistaa yrityksen muille toimitusketjun ongelmille. Häiriöt toimitusketjussa ovat 

harvinaisia, mutta niiden tapahtuessa aiheuttavat mittavia vahinkoja yrityksille. 

(Chopra S & Sodhi M, 2004:) Tästä johtuen yritykset pyrkivät varautumaan 

tilanteisiin proaktiivisesti varmistamalla tärkeimpien tuotteiden saatavuus käyttämällä 

useampia toimittajia niiden kohdalla. 

 

Toimittajan tavoitteena ei välttämättä ole ylläpitää vaadittavaa laatua, mikä voi johtaa 

ongelmiin. Tästä johtuen toimittajien kanssa tulee käydä keskusteluita säännöllisin 

väliajoin ja tiedustella onko tapahtunut muutoksia, mitkä saattavat vaikuttaa 

toimittajan kustannuksiin tai toimintaan. Valvonnan puute voi johtaa toimittajan 

opportunistiseen käyttäytymiseen ja suhteen hyödyntämiseen omien intressien 

mukaan. (Villena, Revilla & Choi, 2011: 564-565) 

 

2.4.2	Riippuvuusriski	

 

Riippuvuus toimittajasta on korkeampi, kun suhteen tuottamat edut ovat yritykselle 

tärkeitä ja kun toiminnan volyymi on suuri (Ganesan, 1994:4). Yrityksen riippuvuus 

tuottajista nousee, kun tuottajien määrää toimitusketjussa vähennetään. Kasvanut 

riippuvuus on keskeinen tiiviin yhteistyön riski, mistä johtuen yritykset ovat usein 

haluttomia vähentämään toimittajien määrää toimitusketjussa, sillä se kasvattaa 

riippuvuuden määrää tuottajista (Sheth & Sharma, 1997:95). Riippuvuuteen voidaan 

ajautua ajan mittaan tahtomatta, kun toimittaja on investoinut suhteeseen ja muiden 

toimittajien on vaikea tarjota samaa palvelua. (Iloranta, Pajunen-Muhonen, 

2012:315). Tämä johtaa tilanteeseen, jossa yrityksen on pitäydyttävä yhteistyössä 

toimittajan kanssa ja riskinä on kasvaneen riippuvuuden lisäksi tietämättömyys muista 

toimittajista markkinoilla. Yhteistyön perimmäinen tarkoitus on tuoda hyötyjä 

molemmille osapuolille, mutta se kuitenkin lisää yrityksien välistä keskinäistä 

riippuvuutta. Kun keskinäinen riippuvuus kasvaa tulee yritys alttiiksi myös toiseen 
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yritykseen kohdistuvista riskeistä. Riippuvuutta voidaan välttää hankkimalla 

riittävästi toimittajia toimitusketjuun ja välttää tilanteita, joissa yritys tulee liian 

riippuvaiseksi yhdestä toimittajasta (Hallikas, Karvonen, Pulkkinen, Virolainen & 

Tuominen, 2004: 57). Toimittajien optimaalista määrää on vaikea ennalta määritellä, 

sillä toiminnan häiriöitä on hyvin vaikea ennustaa. 

 

2.4.3	Talousriski	

 

Talous riskillä tarkoitetaan talouden heilahteluista johtuvaa riskiä ja erilaisia talouden 

häiriöitä, kuten markkina-, hinta- ja kustannus- muutoksia. Markkinoiden heilahtelut 

vaikuttavat tuottajien hintoihin ja kustannuksiin, mikä vaikuttaa edelleen toimittajien 

kykyyn toimia. (Tang & Musa, 2011:29-30) Talous riskillä tarkoitetaan myös riskiä, 

mitä ei voida ennustaa, kuten terroristi iskut ja luonnon katastrofit, joiden vaikutus 

yrityksiin tapahtuu epäsuorasti, mutta vaikuttaa aikaisempien tutkimuksien mukaan 

huomattavasti tuotteiden saatavuuteen (Sun, Matsui & Yin, 2012). Aikaisemmin 

käsitellyt epävarmuus tekijät muodostavat talous riskin, koska tapahtumat, mitkä eivät 

koske suoraan yrityksiä kuitenkin vaikuttavat epäsuoraan yrityksen toimintaan ja 

markkinaan. (Harland, Brenchley & Walker, 2003) Talouden häiriöt muodostavat 

talous riskin, koska riski tiedostetaan, mutta siihen on hankala varautua. 

 

2.4.4	Luottamusriski	

 

Pitkätoimittaja suhde perustuu kahdenväliseen luottamukseen yrityksien välillä, koska 

yhteistyön kannattavuus kasvaa, kun yritykset ovat avoimia ja jakavat tietoa 

keskenään kustannuksista. Yhteistyön luonteesta johtuen tiedon jakaminen on 

välttämätöntä ja sen seurauksena yritykset jakavat keskenään arvokasta tietoa, mikä 

voi johtaa toisen osapuolen haluun hyödyntää yhteistyötä enemmän. Luottamuksen on 

myös mainittu olevan suuresti vaikuttava tekijä suhteen onnistumisen kannalta, 

erityisesti kasvanut luottamus vähentää riskiä opportunistiseen käyttäytymiseen. 

(Swiney, Netessine, 2009; & Sanders, 2012:19) Kääntäen luottamuksen kasvaminen 

saattaa johtaa suurempien riskien ottamiseen ja suhteen valvonnan heikentymiseen, 

mikä mahdollistaa toimittajan opportunistisen käyttämisen helpottumisen. (Villena, 
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Revilla & Choi, 2011:564). Sekä toimittajan motivaatio tarjota edelleen yhtä hyvää 

laatua saattaa alentua, kun omat intressit ovat täyttyneet (Andersson & Jap, 2005:75-

85). Nämä edellä mainitut asiat vaikuttavat negatiivisesti luottamuksen rakentumiseen 

ja luottamuksen opportunistiseen käyttämiseen.  

 

2.4.5	Riskien	tunnistaminen	

 

Riskien tunnistaminen on tärkeä osa riskien hallintaa ja tunnistamalla riskejä on 

mahdollista reagoida tulevaisuuden epävarmuuksiin. Verkostoituneessa ympäristössä 

on riskien tunnistamisessa otettava huomioon riippuvuudet toimittajista. (Hallikas, 

Karvonen, Pulkkinen, Virolainen & Tuominen, 2004:52) Toimittajien luokittelun 

avulla voidaan tunnistaa missä yrityksen suurimmat riskit ovat. Riskien luokitteluun 

voidaan käyttää kraljichin portfolio tekniikkaa liite 4, minkä avulla toimittajat 

luokitellaan niiden merkityksen mukaan, kuinka tärkeitä toimittajat ovat yrityksen 

toiminnan jatkuvuuden kannalta. Riskien tunnistamisessa voidaan käyttää apuna 

skenaariomalleja, joiden avulla varaudutaan mahdollisiin riskeihin ja niiden 

seurauksiin. Riskeihin voidaan pyrkiä valmistautumaan käyttäen apuna 

tilastopohjaista ennustusmenetelmää. (Harland, Brenchley & Walker, 2003:54) 

 

2.5	Pitkän	toimittajasuhteen	hyödyt	

 

Rakennusalalla on aikaisemmin keskitytty ainoastaan hintaan ja auktoriteettiin ja liian 

vähän luottamukseen, kuitenkin hankintojen muuttuessa yhteistyön merkitystä on 

alettu arvostamaan (Eriksson & Laan, 2007:397). Yhteistyö yrityksien välillä pyritään 

rakentamaan molempia osapuolia hyödyttäväksi, milloin molemmilla on 

mahdollisuus parempaan tulokseen eli niin sanottuun ”win-win” tilanteeseen, mikä 

johtaa menestyvään yhteistyöhön (Chan, Chan & Ho, 2003; Ford, Gadde, Håkansson, 

Lundgren, Snehota, Turnbull & Wilson, 1998). Yhteistyön tehokkuuteen ja 

toimivuuteen vaikuttaa luottamus, mikä korostuu useiden tutkimusten valossa yhtenä 

tärkeimmistä positiivisesti vaikuttavista tekijöistä (Srinivasan, Mukherjee & Gaur, 

2011; Gaur, Mukherjee, Gaur & Schmid, 2011) Vähentäen kustannuksia Zaheerin 

(1998) mukaan, ja parantaen yhteistyöhalukkuutta Robsonin (2008) mukaan. 
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Yhteistyön syventyessä ja luottamuksen parantuessa yrityksien välillä oleva 

informaatio asymmetria vähenee ja sitä kautta myös siitä johtuva riski laskee. 

 

Pitkään kestänyt yhteistyö ei ole itsestään selvyys vaan sitä tulee valvoa ja kehittää. 

Vain kehittämällä suhdetta siitä voidaan saada hyödyt irti. Luottamus, sitoutuminen ja 

pitkäaikainen orientoituminen ovat kannattavan pitkäaikaisen yhteistyön vaatimuksia 

useiden tutkimuksien mukaan (Cannon, Doney, Mullen, Petersen, 2010: 506; 

Monczka et all, 2004).  

 

 

Kuvaaja 6. Pitkäaikaisen yhteistyön hyödyt 

 

Kuvaaja 6 havainnollistaa, millaisia hyötyjä voidaan saavuttaa toimittajien kanssa 

pitkän yhteistyön avulla ja seuraavissa kappaleissa tullaan hyödyt käymään lävitse 

tarkemmin. 

 

Pitkäaikaiset suhteet kattavat yleensä yhdestä viiteen vuotta, joissa on mahdollista 

muuttaa sopimuksen ehtoja, jos suoritus ei vastaa edeltä määriteltyä tasoa. Pitkien 

vuosisopimuksien avulla voidaan vähentää turhien yksittäisten sopimuksien 

tekemisestä aiheutuvia aiheettomia kuluja, jotka yleisesti on liitetty matalan arvoisten 

tuotteiden hankintaan. Kun sopimuksia ei tarvitse uusia vuosittain, päästään eroon 

turhia kuluja muodostavista neuvotteluista. (Monczka, et al, 2005:60-61)  
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2.5.1	Luottamus	

 

Luottamus on kyky luotettavasti ennustaa toisen osapuolen toimintaa yhteistyössä ja 

luottaa siihen, ettei toinen osapuoli käytä suhdetta hyväkseen, vaikka se olisi 

mahdollista. (Jap, 2000:18) Luottamuksen vaikutusta epäoikeudenmukaiseen 

käyttäytymiseen pitkäaikaisissa toimittajasuhteissa on tutkittu aikaisemmin ja sen on 

todettu vaikuttavan positiivisesti. Useissa aikaisemmissa tutkimuksissa luottamuksella 

on todettu olevan epäoikeudenmukaista käyttäytymistä vähentävä vaikutus. (Cheung, 

Myers, Mentzer, 2010:473-476; Wang, Shi, Barnes 2015:474) Luottamuksen 

rakentaminen on kallis, vaikea ja aikaa vievä prosessi, mutta useiden tutkimuksien 

mukaan sen rakentaminen johtaa vahvoihin ja menestyksekkäisiin pitkiin toimittaja 

suhteisiin. (Al-Abdallah, Abdallah, Hamdan, 2014:195) Luottamuksen on osoitettu 

useissa tutkimuksissa vaikuttavan positiivisesti yhteistyön tehokkuuteen, mikä 

voidaan havaita liitteestä 2. Luottamuksella on myös positiivinen vaikutus 

transaktiokustannuksiin ja lisäksi sen on todistettu vähentävän opportunistista 

käyttäytymistä (Gaur et all, 2011:1757). Opportunistinen käyttäytyminen vaikuttaa 

negatiivisesti yhteistyön laatuun ja kestoon.  

 

2.5.2	Tehokkuus	

 

Pitkäaikaisten toimittajasuhteiden muodostaminen avaintoimittajien kanssa voi johtaa 

kasvavaan taloudelliseen tehokkuuteen, sekä yrityksen kokonaiskustannuksiin ja sen 

kautta auttaa yritystä luomaan kilpailuetua. (Carr, Pearson, 1998:503; Prajogo, 

Olhager,2012:520) Tehokkuutta on pyritty hakemaan muodostamalla tiiviimpiä 

yhteistyösuhteita toimittajien kanssa vähentämällä toimittajien määrää 

toimitusketjussa (Seth, Sharma, 1997:95). Yrityksillä on siis mahdollisuus saavuttaa 

kilpailuetua keskittymällä pitkäaikaisiin toimittaja suhteisiin lyhyiden suhteiden 

sijaan, koska pitkäaikainen yhteistyö mahdollistaa suhteen syventymisen 

kommunikaation ja tiiviinyhteistyön avulla. Keskinäisen kommunikaation avulla 

voivat molemmat osapuolet saavuttaa kustannussäästöjä ja siten parantaa 

kannattavuuttaan. (Carr, Pearson, 1999:514) 
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2.5.3	Riskien	ja	hyötyjen	jakaminen	

 

Japanilaisessa autoteollisuudessa on aikaisemmin tutkittu suurten organisaation 

jakavan riskiä toimittajien kanssa, minkä on todettu johtavan vakaisiin tuottoihin ja 

yhteistyön intensiivisyyden lisääntymiseen (Okamura, 2001:361-364) Riskien ja 

hyötyjen jakaminen vaihtelee riippuen yhteistyön tasosta. Pitkissä toimittaja suhteissa 

on tärkeää muodostaa yhteisymmärrys tiedonjakamisesta, sillä tietojen vaihto asettaa 

yritykset vaaraan arvokkaan tiedon hyväksi käytölle. (Harland, Brenchley, Walker, 

2003:55). Tutkimuksien mukaan voidaan todeta hyötyjen ja riskien jakamisen 

vaikuttavan positiivisesti yhteistyön syvyyteen, mutta se vaatii yrityksiltä hyvin 

avointa informaation jakamista. Tietojen jakaminen kasvattaa tiedon hyväksi 

käyttämisen riskiä ja siitä johtuen tulee yhteistyössä olevan yrityksen kanssa olla 

muodostettu tiivis yhteistyö, tästä johtuen riskien ja hyötyjen jakamista on harjoitettu 

aikaisemmin yhteisomistus hankkeissa virallisten sopimuksien avulla. (Harand et all, 

2003:55 

2.5.4	Laadun	parantaminen	

 

Aikaisempien tutkimuksien perusteella voidaan todeta, että pitkäaikaisilla toimittaja 

suhteilla on positiivinen vaikutus laatuun. (Kalwani, Narayandas, 1995:14) Laadun 

parantuminen on yhteydessä yhteistyön keston mahdollistamaan jatkuvaan 

parantamiseen, minkä avulla tuotteiden laatua voidaan parantaa jatkuvan yhteistyön 

avulla. Aikaisemmissa tutkimuksissa useasti mainittujen hyötyjen joukossa on laadun 

parantuminen (Al-Abdallah, Abdallah, Hamdan, 2014:195). Pitkäaikaisiin 

toimittajasuhteisiin panostamalla voidaan saavuttaa laadun kasvu, mikä voidaan 

todeta kuvaajasta 6, jossa on koottuna useista eri lähteistä kerättyä tietoa. Kuitenkin 

Mengin (2012:192) suorittamassa tutkimuksessa havaittiin laadussa ongelmia. 

Tutkimuksessa seurattiin 12 projektia, joista 70% havaittiin pieniä laatu ongelmia, 

jota voidaan pitää merkittävänä. Laadun nähtiin kuitenkin useissa tutkimuksissa 

parantuvan pitkän toimittaja suhteen avulla, mikä voidaan havaita kuvaajasta 6, missä 

aikaisempien tutkimuksien havaintoja on kategorisoitu. Yhteistyön rakentuessa 

yhteisten tavoitteiden mukaisesti voidaan suhteelta odottaa tehokkuutta, innovaatioita 

ja jatkuvaa laadun parantumista. (Bemelmans, Voordijk, Vos, Buter, 2012: 163-165) 
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3. Pitkäaikaiset	toimittajasuhteet	rakennusalalla	
 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa kuvaillaan kohdeyritykset, tutkimuksen havainnot 

ja tutkimuksen tulokset käydään lävitse. Tutkimuksen empiria muodostuu kahdesta 

tunnin kestoisesta haastattelusta ja saatujen tuloksien analysoinnista. Kohde yrityksien 

Alfa ja Beta haastateltavat henkilöt vastaavat hankintojen johtamisesta. Tutkimuksen 

empiirisessä osuudessa tullaan käymään lävitse haastatteluista saatuja tuloksia.  

 

3.1	Kohdeyrityksien	esittely	

 

Tutkimuksen kohdeyritykset ovat Suomen suurimpia rakennusyrityksiä. Yritys Alfa 

on pitkään rakennusalalla toimintaansa harjoittanut yritys, jolla on Suomen lisäksi 

toimintaa pohjoismaissa, kun taas Yritys Beta on verrattain uusi yritys, minkä 

toiminta rajoittuu Suomen markkinoille. Alfa on pohjoismainen rakennus- ja 

kiinteistö palveluita tarjoava yritys. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 6.7 

miljardia euroa ja yritys työllistää 18500 henkilöä. Yritys kiinnittää erityistä huomiota 

turvallisuuteen ja sitä monitoroidaan vuositasolla, siihen kehitetyllä tapaturma 

mittarilla. Yrityksen toiminnassa myös kestävällä kehityksellä on tärkeä asema ja se 

otetaan huomioon yrityksen toiminta strategiassa. Yrityksellä on tavoite vähentää sen 

aiheuttamaa vahinkoa ilmastoon sekä työturvallisuuden jatkuva parantaminen on 

erittäin merkittävässä osassa yrityksen toimintaa ja heidän tapaturma-alttius on yksi 

matalimmista kyseisellä toimialalla. Beta yritys on Suomessa toimiva verrattain uusi 

yritys, minkä liikevaihto oli vuonna 2015 275 miljoonaa euroa ja yritys työllisti 510 

henkilöä. Yritykset poikkeavat toisistaan huomattavasti liikevaihdon ja henkilöstön 

määrillä mitattuina, joka saattaa vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Tämän lisäksi 

yrityksien organisaatio rakenteet poikkeavat toisistaan huomattavasti Betan 

organisaatio rakenne on matala, missä informaatiota ei valuteta ylhäältä alas vaan sitä 

jaetaan toimijoiden kesken. Yritys Alfa on organisaatio muodoltaan hierarkkisempi ja 

muodostuu tasoista, mikä muistuttaa rakenteeltaan hyvin paljon divisioona rakennetta. 

Tutkimuksen tuloksia esitellään seuraavissa osioissa tarkemmin.  
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3.2	Havainnot	haastatteluista	

 

Seuraavassa tutkimuksen osiossa käsitellään haastatteluiden avulla kerättyä aineistoa 

ja esitetään tärkeimmät löydökset tutkimuksen kannalta. Haastatteluiden tulokset on 

esitelty seuraavaksi ja ne ovat jaettu omiin osuuksiin. Yhteistyön merkitys yrityksissä 

sekä valvonnan ja luottamuksen taso, joissa haastatteluiden löydöksiä käsitellään 

tarkemmin. Lopuksi tärkeimmät havainnot käydään lävitse yhteenveto kappaleessa. 

 

3.2.1	Yhteistyön	merkitys	yrityksissä	

 

Yhteistyössä olevien tuottajien määrät Alfalla ja Betalla olivat hyvin erilaiset. Betalla 

oli vain muutamia tuottajia, joiden kanssa tehtiin yhteistyötä. Alfan toimittajien määrä 

sen sijaan muodostui huomattavasti suuremmasta joukosta, jossa toimittajia oli noin 

viisisataa. Alfa yrityksen toimittajat olivat luokiteltu viiteen eri kategoriaan, joista 

kolmen parhaan ryhmän kanssa voitiin puhua varsinaisesta yhteistyöstä, koska sitä 

alempien yritysten kanssa ei oltu tehty sopimuksia. Beta yrityksessä toimittajien 

määrä oli huomattavasti pienempi, vuosisopimuksia solmittiin noin kymmen 

toimittajan kanssa. Toimittajien luokittelu ei myöskään ollut samalla tasolla kuin 

Alfan tapauksessa, jossa käytettiin viisi tasoista luokittelu mallia. Varsinaista 

hankintaluokittelua ei ole käytössä, mutta toimittajia arvioidaan kuitenkin ja 

aikaisempi tuntemus toimi tärkeänä apuna toimittajien valinnassa kertoo Betan 

hankintapäällikkö. Hankintojen rooli oli tunnistettu erittäin tärkeäksi molemmissa 

kohde yrityksissä, kuten Alfan haastattelusta ilmeni hankintojen osuuden olevan 

liikevaihdosta 75%. Yhteistyön merkitys oli tutkittavissa yrityksissä merkittävässä 

roolissa. Molemmat haastateltavat kertoivat, kuinka pitkänyhteistyön avulla voidaan 

vaikuttaa tuotteiden laatuun ja hintaan.  

 

Yrityksissä suosittiin selvästi enemmän pitkiä toimittajasuhteita, koska niiden avulla 

kyettiin turvaamaan toiminnan ennustettavuus, jota pidettiin tärkeänä. Ennustettavuus 

turvattiin vuosisopimuksilla, joiden avulla lukittiin hinnat tulevalle vuodelle. ”Kun 

odotetaan markkinan kasvavan on hintatason lukitseminen kausisopimuksilla etu, 

seurataan hintatasoa ja pyritään olemaan vähän alempana. Tiedetään että ollaan 

hyviä siinä mitä tehdään, kun hinta ollaan saatu tiettyyn pisteeseen niin voidaan pitää 
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hinta kiinteänä. ” kertoo Alfan hankintapäällikkö. Hintaheilahtelut markkinoilla 

aiheuttavat epävarmuutta, mikä halutaan poistaa sopimuksien avulla. Molemmissa 

kohde yrityksissä suosittiin vuosi- ja kausi-sopimuksia, joiden avulla turvattiin 

kiinteät hinnat. Mahdolliset hyödyt avoimilla markkinoilla toimimisesta nähtiin 

irrelevanttina, sillä kiinteät hinnat nähtiin tärkeämmäksi kuin marginaaliset hinta 

hyödyt avoimilla markkinoilla, kuten Betan hankintapäällikkö toteaa ”Kun on 

neuvoteltu mielestämme oikeat hinnat eli kokonais edullisin toimittaja jää 

ylimääräinen sähläys pois, mikä mahdollistaa myös laadun parantumisen.”.  

 

Laadun lisäksi voidaan saavuttaa kilpailuetua uusien innovaatioiden kautta. 

Yhteistyön jatkuessa pitkään pystytään suhteesta hiomaan pois säröt, kertoo Alfan 

hankinta päällikkö. ”Suositaan paljon pitkä toimittajasuhteita ja yhdessä kehitetään 

tuotteita ja kehitetään toimintaa myös työmaiden kanssa. Ainoastaan pitkissä 

suhteissa on mahdollista kehittää toimintaa, koska lyhyillä sopimuksilla ei kerkeä 

suorittamaan tarvittavia toimenpiteitä ja se ei ole edes kannattavaa” kertoo Betan 

hankintapäällikkö.  

 

Toimittajien luokittelu ja valinta oli järjestetty yrityksissä eri tavoin. Alfalla valvottiin 

tarkasti toimittajien taloudellista tilaa ja toimitusvarmuuksia. Toimittajat luokiteltiin 

viiteen eri luokkaan sen mukaan, kuinka tiiviistä yhteistyöstä toimittajan kanssa oli 

kyse. Alimmalla tasolla olevat toimittajat eivät soveltuneet sopimuksen 

muodostamiseen ja ensimmäisellä tasolla olevat yritykset muodostivat vakio määrän 

yrityksen vuotuisista tilauksista. Toisella tasolla olevien toimittajien kanssa 

muodostettiin vuosisopimuksia tietyillä ehdoilla.  
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Kuvaaja 7. Toimittaja luokittelu Alfa 

 

Alfan käyttämässä mallissa toimittajien määrä oli suoraan verrattavissa tasoon, mitä 

kuvaaja 7 havainnollistaa. Ensimmäisen luokituksen tuottajia oli muutamia 

kymmeniä, kun kolmannen luokan yrityksiä oli satoja. Luokkia mainittiin viisi, mutta 

alimmat kaksi luokkaa olivat käytännössä tarpeettomia. Lisäksi Alfa yrityksessä 

käytettiin myös tuottajien valvonnassa Bisnoden maksukäyttäytymismallia, mikä on 

vastaavanlainen maksukäyttäytymistä seuraava malli kuten asiakastieto, mutta 

Bisnode ottaa huomioon tarkemmin maksukäyttäytymisen. Malli seuraa tarkemmin 

maksukäyttäytymistä, mikä eroaa asiakastiedon mallista. Yritykset joiden 

luottoluokitus oli pudonnut Bisnoden luokkaan C eivät soveltuneet yhteistyö 

kumppaniksi, mutta heille ilmoitettiin asiasta ja annettiin mahdollisuus korjata asia 

ennen kuin heidän luokituksena pudotettiin kuvaaja 7.  

 

Kohdeyritys Betan kohdalla yrityksien toimittajien riskit määriteltiin pelkästään 

taloudellisten tekijöiden perusteella eikä yritys käyttänyt vastaavanlaista 

luokitusjärjestelmää, kuten Alfassa. Toimittajien kanssa jatkettiin yhteistyötä, jos 

luottoluokitus pysyi samana ja ongelmia toimituksen tai laadun kanssa ei havaittu. 

Yrityksille annettiin palautetta suoriutumisesta, minkä perusteella määräytyi arvosana 

Betan käyttämässä järjestelmässä. Järjestelmä ei ollut yhtä yksityiskohtainen tai 

tarkka kuin Alfan käyttämä luokittelu, mutta hankinnoista vastaava henkilö oli 

vastuussa toimitussuhteiden muodostamisesta ja luokittelusta. Betan toiminta oli 

huomattavasti ketterämpää ja perustui enemmän yksilöiden omaan osaamiseen kuin 

järjestelmiin. 

1.	
Luokitus

2.luokitus

3.Luokitus

Vuosisopimus/	
vakio	määrä

Vuosisopimukset

Mahdollinen	
vuosisopimus
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3.2.2	Valvonnan	ja	luottamuksen	taso	

 

Kohdeyrityksissä luottamus toimittajien kanssa mainittiin erittäin tärkeänä 

osatekijänä, mikä vaikutti positiivisesti toiminnan tehokkuuteen. Luottamuksen 

muodostamisen yhteistyö kumppaneiden kanssa koettiin olevan pitkäaikaisen 

toimittajasuhteen muodostamisen ehto. Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös 

osoitettu luottamus positiivisena vaikuttajana toiminnan tehokkuuden kannalta, mikä 

voidaan myös havaita liitteestä kaksi, jossa on kerätty aikaisempia tutkimuksia 

aiheesta. ”Kun toimintaa kehitetään yhdessä on molemmilla mahdollisuus 

parempaan. Ja silloin molemmat voittavat eli win-win. Pitää löytää luotettava 

kumppani, mikä sitoutuu toimintaan, mutta. luotettavuus on tärkein tekijä” toteaa 

Betan hankintapäällikkö. Alfan hankintapäällikkö mainitsi samankaltaisen 

ajattelutavan, jossa molempien on mahdollista saavuttaa hyötyjä. 

 

Valvonta haastateltavissa yrityksillä oli määritelty toimittajan tärkeyden mukaisesti. 

Molemmissa yrityksessä tärkeimpien toimittajien kanssa tavattiin noin 3-4 kertaa 

vuodessa. Tarkoituksena oli pitää toimittajat aktiivisina ja pitää keskustelu avoimena 

molempiin suuntiin. Tapaamisissa käytiin lävitse yhteistyön nykyistä tilannetta ja 

käsiteltiin mahdollisia ongelmia kohtia. Ongelmat tahdottiin selvittää, eikä toimittajan 

vaihtaminen ollut ensimmäinen vaihtoehto ongelmanratkaisuun. Toimittajien valvonta 

on myös osoitettu teoria osuudessa olevan tärkeätä, sillä se vähentää opportunistisen 

käyttäytymisen määrää yhdessä luottamuksen kanssa. Valvonnan laiminlyönti 

mahdollistaa toimittajan opportunistisen käyttäytymisen, mikä voi johtaa aikaisemmin 

esiteltyihin ongelmiin.  

 

Kohdeyrityksien haastatteluissa ilmeni, ettei laadun kohdalla katsottu olevan suurta 

riskiä, koska molempien intresseissä oli toimia sopimusehtojen mukaisesti. 

Toimittajien valinta prosessi suoritetaan huolellisesti, minkä avulla vältytään 

tilanteilta missä tuottajien tarjoama laatu ei kelpaa. Aikaisempien tutkimuksien 

mukaan laadunvalvontaa tulisi suorittaa, mutta haastatteluiden mukaan laadun 

voidaan luottaa pysyvän samana, koska on myös toimittajan intresseissä pitää hyvää 

laatua yllä. Lisäksi pitkissä toimittaja suhteissa yhteistyön halutaan jatkuvan, mikä 
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tukee haastatteluiden löydöksiä. Alfa käytti lisäksi tapaturma-alttiutta ratkaisevana 

tekijänä tasavertaisten toimittajien valinnassa. 

 

”Jos kaksi toimittajaa olivat lähes samalla tasolla niin tapaturma-alttius toimi 

ratkaisevana tekijänä. Meillä ollaan strategiassa päätetty alentaa tapaturma-alttiutta 

ja sitä seurataan tarkasti vuosittain” 

 

3.2.3	Yhteenveto	haastatteluista	

 

Tärkeimpinä tekijöinä yrityksien haastatteluissa nousivat toimintavarmuus, laatu ja 

luottamus. Hinta ei ollut kummallakaan yrityksellä tärkein valinta kriteeri vaan 

aikaisemmin mainituilla tekijöillä oli suurempi vaikutus valintaan. Taloudelliset 

säästöt katsottiin mahdollisiksi saavuttaa toimitusketjun toiminnan ja yhteistyön 

kautta. Molemmissa yrityksissä koettiin kokonaiskustannuksien olevan tärkeämpi asia 

ja toimivuuden merkitys korostui. Yhteistyön avulla katsottiin mahdolliseksi 

saavuttaa parempi lopputulos, vaikka hinta ei olisi kaikkein alhaisin.  

 

Toimittajan kanssa luottamuksen rakentaminen oli liitoksissa toimittajan valinta 

prosessiin ja se koettiin tärkeänä onnistuneen yhteistyön kannalta. Erityisesti 

luottamuksen asema korostui pitkissä toimittaja suhteissa, sillä yritykset mainitsivat 

haluavansa löytää mieluummin hyviä toimittajia, joiden kanssa voidaan tehdä pitkään 

yhteistyötä kuin lyhyitä toimittajasuhteita. Pitkien toimittajasuhteiden haasteina ei 

koettu laadullisia tekijöitä, sillä laatutekijät oli otettu huomioon sopimuksilla ja 

haastateltavat henkilöt kertoivat toimittajien myös panostavan laatuun. Kuitenkin Alfa 

mainitsi ongelman syntyvän hyvän toimittajan liiallisesta käytöstä. 

 

 ”Se on vähän meidän vika, jos löydetään oikein hyvä yhtiö, millä on hintataso 

kohdillaan niin suurin piirtein tapetaan se työllä, kun annetaan kaikki kohteet sille, 

mikä voi ajaa toimittajan ongelmiin suuren volyymin takia” 

 

Toinen merkittävä riski oli yhden toimittajan käyttäminen (single sourcing) 

hankinnoissa, koska tämä kasvattaa riippuvuutta toimittajasta ja mahdolliset häiriöt 

vaikuttavat suoraan toimintaan. Riippuvuuden lisäksi ei voida myöskään olla varmoja 
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onko hinta kilpailukykyinen, kertoo Betan hankintapäällikkö. Suhteen kestolla ei 

katsottu olevan merkittävää vaikutusta riskiin, kuten aikaisemmin on mainittu halvin 

hinta ei ollut tärkein kriteeri vaan laatu ja toimintavarmuus olivat tärkeimpiä tekijöitä, 

mitä selvitettiin sopimusvaiheessa.  

 

”Ollaan keskitytty toimitusketjuun ja toiminnallisuuteen. Pelkästään hinta ei siis 

merkitse. Se miten voidaan yhdessä saavuttaa parempi toiminnallisuus eli tuleeko 

kaikki ajallaan ja toimii niin kuin pitää on tärkeämpää.”  

 

Kestolla nähtiin olevan enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia, mistä 

johtuen suhteen keston vaikutusta riskiin ei koettu merkittäväksi kummassakaan 

yrityksessä. 

 

Kohdeyrityksien haastatteluiden tulokset olivat hyvin samankaltaisia, kuitenkin 

toimittajien arviointi ja luokittelu olivat järjestetty yrityksissä eri mittakaavoissa. 

Alfan toimittajien arviointi järjestelmä oli selvästi kehittyneempi ja myös tarkempi, 

kun Betan toimintamalli perustui yksilöiden omakohtaiseen tietoon ja kokemukseen, 

mikä mahdollisti joustavamman toiminnan. 
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4. Johtopäätökset		
 

Tutkimuksessa tutkittiin pitkien toimittajasuhteiden riskejä ja hyötyjä 

rakennustoimialalla. Pyrkimyksenä oli selvittää, millaisia hyötyjä suhteiden avulla 

voidaan saavuttaa ja minkälaisia riskejä yritykset tunnistavat. Tässä kappaleessa 

käsitellään tutkimuksen tärkeimmät löydökset ja kuinka aikaisemmin esitelty 

kirjallisuus vastaa haastatteluiden avulla kerättyä empiiristä aineistoa ja pohditaan 

mahdollisia eroja ja yhtäläisyyksiä näiden välillä. Kappaleessa vastataan myös 

tutkimuskysymyksiin ja esitetään tutkimuksen aikana heränneet jatkotutkimusaiheet. 

 

Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan kysymykseen, mitkä ovat pitkäaikaisten 

toimittajasuhteiden riskit ja hyödyt. Riskit ja hyödyt ovat koottu kuvissa 5 ja 6, minkä 

perusteella voidaan todeta myös merkityksellisyys aikaisempiin tutkimuksiin viitaten. 

Tutkimuksissa on nostettu riskejä laajasti, mutta tässä tutkimuksessa keskityttiin 

aikaisempien tutkimuksien tärkeimpiin löydöksiin, mitkä ovat koottu kuvaajiin 5 ja 6. 

Aikaisempien tutkimuksien havainnot osoittautuivat myös keskeisiksi 

kohdeyrityksien haastatteluissa. Toimittajasuhteiden merkittävimmät riskit teorian 

mukaan liittyivät toimitusvarmuuteen, riippuvuuteen ja luottamukseen.  

 

Ganesan (1994) mukaan riippuvuus toimittajasta kasvaa suuremmaksi, mitä 

arvokkaammaksi yritys koetaan. Tiiviin yhteistyön seurauksena riippuvuuteen 

voidaan ajautua tahtomatta Ilorannan (2012) mukaan. Molempien kohde yrityksien 

haastatteluissa riippuvuus koettiin riski tekijäksi, sillä yhteen toimittajaan luottaminen 

asettaa yrityksen epätoivottuun tilanteeseen. (Alfa, Beta). Toimittajien vähäinen 

määrä toimitusketjussa aiheuttaa toimittajan ongelmista johtuvien riskien kasvun ja 

välittymisen yrityksestä toiseen.  

 

Yrityksien välinen luottamus nousi selvästi merkittäväksi positiiviseksi tekijäksi 

useissa aikaisemmissa artikkeleissa ja tutkimuksissa. Luottamus ja sen puute olivat 

esillä sekä positiivisessa, että negatiivisessa roolissa. Sillä katsottiin olevan valvontaa 

vähentävä vaikutus, mikä saattoi johtaa opportunistisen käyttäytymisen 

lisääntymiseen. (Villena et all, 2011:564) Ja positiivisena tekijänä tutkimuksissa 

luottamuksen osoitettiin vähentävän opportunistista käyttäytymistä sekä kasvattavan 
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tehokkuuutta. (Gaur et all, 2011:1757) luottamuksen kuvailtiin johtavan 

menestyksekkäisiin ja vahvoihin pitkiin toimittaja suhteisiin. (Al-Abdallah et all, 

2014:195) Alfan ja Betan hankintapäälliköt kuvailivat hyvän toimittaja suhteen 

perustuvan luottamukseen ja rehellisyyteen, koska toimintaa halutaan harjoittaa 

pitkään.  

 

Toimitusvarmuudella oli myös tärkeä rooli kohde yrityksien toiminnassa, koska sillä 

oli vaikutus yrityksen toiminnan ennustettavuuteen. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

(mm. Mitrega, 2012) toimittajariski nousi esille ja myös Villena (2011) vahvistaa 

asian olevan merkittävä pitkissä toimittajasuhteissa. Empirian löydökset tukevat 

edellä esiteltyä teoriaa, koska kohdeyrityksille toimitusvarmuus oli erittäin tärkeätä, 

sillä työmaiden toiminta on hyvin riippuvaista aikatauluista.  

 

Tutkimuksessa havaittuja hyötyjä pitkissä toimittaja suhteissa on luokiteltu 

aikaisemmin neljään ryhmään (kuvaaja 6), mutta tässä tutkimuksessa havaittiin, että 

tärkeimmiksi nousivat tehokkuus, laatu ja aikaisemmin mainittu luottamus. Carr ja 

Pearson (1998) näkivät tehokkuuden kasvun ja sen kautta saavutettavan kilpailuedun 

saavuttamisen olevan liitoksissa pitkäaikaisiin toimittajasuhteisiin sekä Prajogo ja 

Olhager (2012) olivat saaneet samankaltaisia tuloksia omassa tutkimuksessaan. Alfan 

mukaan pitkissä toimittaja suhteissa on mahdollista parantaa tehokkuutta ja saavuttaa 

yhteistyön avulla parempi lopputulos.  

 

Pitkäaikaisten suhteiden vaikutus laatuun voidaan nähdä positiivisesti vaikuttavana 

tekijänä Kalwani (1995), mikä on myös havaittu Al-Abdallah (2014) tekemässä 

tutkimuksessa. Empiria perusteella voidaan todeta yhteistyön mahdollistavan jatkuvan 

parantamisen, mikä johtaa laadun kasvuun yrityksissä.  

 

Merkittävin vaikuttaja suhteiden onnistumiseen haastatteluiden perusteella oli 

luotettava toimittaja, koska se luo perustan pitkäaikaiselle toiminnalle, kuten Jap 

(2000) määrittelee luottamuksen olevan kyky ennustaa toimintaa. Haastateltavat 

henkilöt korostivat luottamuksen merkitystä. Aikaisemmat tutkimukset myös 

vahvistavat luottamuksen positiivisen vaikutuksen Gaur (2011), Cheung (2010) ja 
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Wang (2015), minkä perusteella voidaan sanoa luottamuksen olevan yksi 

tärkeimmistä hyödyistä, koska sen vaikutukset ovat kauas kantoisia.  

 

Käytännön kannalta tutkimuksen löydökset vastaavat vahvasti aikaisempia 

tutkimuksia ja etenkin pitkien toimittaja suhteiden merkittävimmät hyödyt olivat 

linjassa teorian kanssa. Teoriassa mainittujen riskien osalta haastatteluiden perusteella 

voidaan tulkita, etteivät kohdeyritykset kokeneet laadullisia tekijöitä yhtä 

merkittävinä riskeinä kuin teoriassa on esitetty. Tutkimusta rajoittavat kuitenkin 

haastatteluiden vähäinen määrä.  Haastateltavat henkilöt vastasivat suurista 

hankinnoista, joissa sopimukset ovat tarkoin määriteltyjä ja laatu varmistettu 

sopimuksellisin keinoin. Luottamus ja toimitusvarmuus nousivat selvästi tutkimuksen 

tärkeimmiksi hyödyiksi pitkäaikaisissa toimittajasuhteissa.  

 

4.1	Jatkotutkimuskohteet	

 

Tutkimuksen aikana heräsi kysymys, kuinka suuri taloudellinen vaikutus pitkillä 

toimittajasuhteilla on yrityksen tulokseen ja kuinka suuri vaikutus luottamuksella on 

tehokkuuteen. Pitkien toimittajasuhteiden tulosvaikutusta voisi tutkia jatkossa case 

tutkimuksena, jonka avulla voitaisiin rajata tutkimus riittävän kapeaksi. Luottamus 

nousi hyvin merkittäväksi tekijäksi tutkimuksen teoria ja empiria osuuksissa, josta 

voidaan tulkita sen olevan hyvin merkittävä. Luottamuksen syvällisempi tarkastelu 

jatkossa olisi tästä johtuen hyvin mielenkiintoista.  Seuraava tutkimus suoritettaisiin 

mahdollisesti osittain kvantitatiivista menetelmää apuna käyttäen, jotta 

tulosvaikutuksia voitaisiin verrata tarkemmin. 
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Liitteet.	

 

Liite 1. Haastattelu lomake:

 

Haastattelu	kysymykset	
	

• Miten	määrittelette	pitkän	toimittajasuhteen?	
• Mitkä	tekijät	määrittelevät	strategisesti	tärkeät	suhteet?	
• Mikä	on	pitkäaikaisen	suhteen	määritelmä?	

	
Hyödyt	
	

1. Millaisia	hankintoja	yrityksessä	tehdään	useimmiten?	
	

2. Millainen	on	hankintatoimen	rooli	ja	taso	yrityksessä?	
	

3. Miten	yrityksen	strategia	on	otettu	huomioon	hankinnoissa?	
	

4. Millaisia	hankintasuhteita	yrityksellä	on?	lyhyitä	vai	suositaanko	
pidempiä?	Miksi?	

	
5. Millaisia	hyötyjä	olette	havainneet	pitkäaikaisista	suhteista?	Miten	ne	

ilmenee?	
	

6. Oletteko	saavuttaneet	taloudellisia	/kustannuksiin	vaikuttavia	hyötyjä?	
Miten	ne	ilmenevät?	

	
7. Oletteko	havainneet	kannattavuudessa	eroa	pitkien	ja	lyhyiden	

toimittajasuhteiden	välillä?	Jos	niin	millaisia?	
	
	
	
Riskit	
	

8. Millaisia	riskejä	olette	havainneet	toimittajasuhteissa?	
	

9. Vaikuttaako	suhteen	kesto	riskiin?	Miten	se	ilmenee?	
	

10. Kuinka	suhteita	valvotaan?			
	

11. Millaisia	haasteita	pitkät	suhteet	asettavat		yritykselle?	
	

12. Oletteko	havainneet	muutoksia	laadunsuhteen	pitkissä	suhteissa?	
Parantuuko	vai	heikkeneekö?	

	
13. Onko	eri	suhteita	luokiteltu	jollain	tavalla?	
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