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Kandidaatintyön tavoitteena on laatia Terveystalon hankintatiimin käyttöön 

toimittajakyselylomake, sekä tarjota lukijalle katsaus asioista, joita tulee ottaa 

huomioon toimittajakyselyn käyttöönottoa suunnitellessa. Lisäksi työssä esitellään 

minkälaisia hyötyjä ja riskejä, joita toimittajakyselyn käyttämiseen saattaa liittyä.  

Työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiriaosuudesta. Kirjallisuusosuudessa 

perehdytään toimittajien arviointiin ja toimittajakyselyihin liittyvään teoriaan sekä 

esitellään tärkeimpiä toimittaja-arviointikriteereitä. Lisäksi työssä esitellään neljä 

käytännön esimerkkiä toimittajakyselyistä, joiden tarkoitus on havainnoida tapoja, 

miten toimittajakyselyitä voidaan järjestää. Empiriaosuus käsittelee kohdeyritys 

Terveystalon toimittajakyselyä. Osuudessa esitellään toimittajakyselyn sisältö sekä 

perustellaan valitut osa-alueet. 

Työn tuloksena kohdeyritykselle luotiin toimittajien itsearviointiin perustuva 

toimittajakysely. Kyselyn kysymykset jaettiin osa-alueisiin, joita ovat vastuullisuus, 

laatu, tietoturva, asiakkuuden hoitaminen ja yleiset asiat.  
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1 JOHDANTO 

 

Yrityksen hankintojen merkitys ja suhteellinen osuus kustannuksista on kasvanut, kun yritykset 

yhä enemmän pyrkivät keskittymään ydinosaamiseensa (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, s. 

48-49; Weele 2010, s. 278). Hankinnan kulmakivenä on toimittajien valinta. Ulkoistettujen 

toimintojen määrän kasvu yrityksissä on tehnyt toimittajien valinnasta tärkeän strategisen 

kysymyksen ja menestyksekkäällä toimittajien valinnalla yritys voikin parantaa omaa 

kilpailukykyään (Vijayvagy 2012).  

Parhaiden toimittajien valitsemiseksi potentiaalisten toimittajien suuresta joukosta vaaditaan 

yritykseltä toimittajien tarkkaa ja objektiivista arviointia. Jotta arviointia voidaan tehdä, 

toimittajista pitää kerätä tietoa. Yksi varsin perinteinen, mutta edelleen hyvin suosittu keino 

kerätä tietoa potentiaalisista toimittajista on toimittajakyselyn laatiminen (Weiss 1998).  

 

1.1 Työn tausta ja case-yrityksen kuvaus 

Tämä kandidaatintyö on toteutettu toimeksiantona Terveystalolle, joka on suomalainen 

yksityisiä terveydenhuoltopalveluja tarjoava yritys. Terveystalo myy terveyspalveluita yli 

sadalla paikkakunnalla Suomessa ja se on 700 miljoonan euron liikevaihdollaan Suomen suurin 

yksityinen terveyspalveluiden tarjoaja. Terveystalon asiakkaita ovat yksityiset ihmiset, 

yritykset ja julkinen sektori, eli sairaanhoitopiirit, kunnat ja kaupungit. Terveystalossa 

työskentelee noin 4400 työntekijää ja lisäksi yli 4000 yksityistä ammatinharjoittajaa. 

Terveystalo on kasvanut yritysostoin merkittävästi muutaman viime vuoden aikana ja yhtiö 

listautui Helsingin pörssin päälistalle lokakuussa 2017. Terveystalon muutaman hengen 

hankintatiimi huolehtii konsernin hankinnasta ja hallinnoi keskitetysti yhtiön käyttämiä 

tavaran- tai palveluntoimittajia. Terveystalo ei osta juuri ollenkaan ulkomailta: lähes kaikilla 

konsernin toimittajilla on vähintään edustaja Suomessa. Hankittavista tuotteista noin 80 % on 

epäsuoria hankintoja. (Terveystalo 2018)  
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Työn lähtökohtana on tilanne, että Terveystalon hankintatiimillä ei ole selkeää ja helposti 

käsiteltävissä olevaa kokonaiskuvaa kaikista potentiaalisista tavaran- tai palveluntoimittajista, 

vaikka toimittajien arviointia ja tärkeimpien toimittajien auditointia jatkuvasti tehdäänkin. 

Lisäksi tiedon kerääminen kollektiivisesti toimittajilta on tarpeen, koska tiettyjä toimittajien 

tietoja joudutaan usein kaivamaan eri lähteistä. Olisi mielekkäämpää, mikäli tieto olisi 

Terveystalolla heti valmiina helposti saatavilla yhdessä paikassa. Lisäksi hankintatiimin 

käyttöön on hiljattain otettu tietojärjestelmä hankintojen johtamisen tueksi ja kyseisestä 

järjestelmästä löytyy kätevä työkalu toimittajakyselyiden tehokkaaseen toteuttamiseen.  

Terveystalon pörssilistautuminen vuonna 2017 toi entistä tarkempia vaatimuksia ja odotuksia 

avoimuuteen sijoittajaviestinnässä erityisesti liittyen yritysvastuullisuuteen. Ilman kunnollista 

kuvaa Terveystalon toimittajien vastuullisuudesta on mahdotonta raportoida asiasta 

Terveystalon omille sidosryhmille.  

 

1.2 Työn tavoite 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on laatia Terveystalon hankintatiimin käyttöön 

toimittajakysely. Kyselylomakkeelle on kerätty kokoelma harkittuja kysymyksiä, joilla 

selvitetään perustietojen lisäksi toimittajan kyvykkyyttä, tuotteen tai palvelun laatua, 

tietoturvaa ja liiketoiminnan vastuullisuutta. Toimittajakyselyn laatimisen pohjaksi työssä 

perehdytään kirjallisuuden avulla tärkeimpiin toimittajien valintaan liittyviin kriteereihin ja 

tutustutaan erilaisilla toimialoilla operoivien yritysten käyttämiin vastaavanlaisiin 

toimittajakyselylomakkeisiin neljän esimerkin pohjalta. Lisäksi kyselyn laatimiseksi 

Terveystalon henkilöstöltä on puhelinhaastatteluin kerätty ajatuksia, tarpeita ja toiveita liittyen 

kyselylomakkeen sisältöön ja kysymysten asetteluun. Kirjallisuuden, esimerkkien ja 

haastattelujen pohjalta laadittu valmis kyselylomake esitellään työn lopuksi perustellen tehdyt 

kysymysvalinnat.  
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1.3 Työn rajaukset 

Työssä on laadittu vain yksi toimittajakysely kaikille Terveystalon potentiaalisille materiaalin- 

tai palveluntoimittajille. Sama kyselylomake tulee kaikkien toimittajien täytettäväksi 

tarjottavasta tuotteesta tai palvelusta riippumatta, joten lomakkeen kysymykset ovat asetettava 

yleisluontoisiksi. Lomakkeessa ei siis kysytä spesifejä kysymyksiä esimerkiksi toimittajien 

tarjoamiin teknologioihin liittyen. Yksityiskohtaisempi toimittajien arviointi ja selvitys tehdään 

tarvittaessa Terveystalon hankintaprosessin myöhemmässä vaiheessa. Työssä keskitytään 

toimittajakyselylomakkeen kysymysten laatimiseen sekä lomakkeelle valittujen kysymysten 

perustelemiseen. Työssä ei pureuduta tarkemmin toimittaja-auditointiin, auditointiprosessiin tai 

toimittajien suorituskyvyn mittaamiseen.  

Tämän lisäksi Terveystalon käytössä olevan hankintojen johtamisen tietojärjestelmän 

toimittajakysely-moduuli asettaa rajoitteita kyselyn rakenteelle ja ulkoasulle. Työssä laadittava 

toimittajakyselylomake toteutetaan kyseisen tietojärjestelmän mahdollistamissa puitteissa.  

 

1.4 Työn tutkimusmenetelmät ja rakenne  

Kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuuskatsauksena perustuen hankintojen johtamista ja 

toimittajien arviointia käsittelevään tieteelliseen kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Lisäksi työssä 

hyödynnetään Terveystalon henkilöstön substanssiosaamista haastattelemalla työn tavoitteen ja 

aihealueen kannalta keskeisiä henkilöitä. Lisäksi työhön on kerätty neljä käytännön esimerkkiä 

erilaisten yritysten käyttämistä toimittajakyselylomakkeista. 

Toisessa luvussa työssä esitellään kirjallisuuden ja tutkimusten pohjalta yleisesti toimittaja-

arviointia ja sen historiaa. Lisäksi luvussa esitellään erilaisia toimittajan arviointikriteereitä ja 

tutustutaan hieman tarkemmin kolmeen tyypillisimpään toimittajien arviointikriteeriin. 

Kolmannessa luvussa esitellään kirjallisuuden avulla itsearviointiperiaatteella toimivan 

kyselylomakkeen toteuttamista ja käyttämistä tieteellisten lähteiden pohjalta. Luvussa 

esitellään myös toimittajakyselyn käyttämiseen mahdollisesti liittyviä etuja ja riskejä sekä 
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esitellään neljän käytännön case-esimerkin avulla erilaisia ideoita toimittajakyselyn 

toteuttamiseen.  

Teoriaosuuden jälkeen neljännessä luvussa työssä esitellään kirjallisuuden, esimerkkien ja 

haastatteluiden pohjalta Terveystalolle luotu toimittajakyselylomake. Luvussa perustellaan 

myös kyselyyn valitut aihealueet ja kysymykset. Lopuksi viimeisessä Johtopäätökset ja 

yhteenveto -tekstikappaleessa vedetään yhteen työn tulokset, havainnot ja saavutukset.  
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2 TOIMITTAJIEN VALITSEMINEN JA ARVIOINTIKRITEERIT 

 

Toimittajien arviointi ja valitseminen on yksi yrityksen tärkeimmistä tehtävistä (Monczka et al. 

2015 ja Vijayvagy 2012). Tämä johtuu hankintojen suuresta roolista organisaation 

kustannuksissa, palvelun laadussa ja toimitusvarmuudessa. Parhaiden toimittajien valinta on 

yritykselle kriittinen ja monimutkainen päätös. On jatkuva haaste löytää toimittajat, jotka 

täyttävät odotukset. Parhaiden toimittajien valitseminen parantaa koko yrityksen kilpailukykyä 

ja auttaa täyttämään asiakkaiden tarpeet, kun taas ongelmat toimittajien arviointiprosessissa 

heikentää helposti voittomarginaalia (Govindan 2018).  

Ensimmäiset tutkimukset ja raportit toimittajien arviointikriteereihin liittyen on tehty 1960-

luvulla. Perinteisesti pelkkä hinta oli usein ainoa ja ratkaiseva tekijä hankintasopimusten 

syntymisessä (Monczka et al. 2015, s. 207). Yksi alan pioneereista oli Gary W. Dickson, joka 

tunnisti tutkimuksessaan (1966) yhteensä 23 erilaista kriteeriä toimittajien arvioimiseen. Näistä 

23:sta kriteeristä Dickson ilmoitti tärkeimmiksi laadun, toimitusvarmuuden ja suorituskyvyn. 

Vuonna 1991 Weber et al. (1991) yhdistivät yhteensä 74:n eri toimittaja-arvioinnista kertovan 

tutkimuksen löydökset yhteen ja totesivat näiden perusteella, että hinta, toimitusvarmuus ja 

laatu ovat yrityksille kolme tärkeintä kriteeriä toimittajien arvioinnissa.  

Dicksonin (1966) ja Weberin (1991) tutkimusten tulokset ovat nähtävissä Yuh-Jen Chenin 

(2011) kokoamassa taulukossa 1. Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on listattuna Dicksonin 

23 toimittajien arviointikriteeriä. Toisessa sarakkeessa Dicksonin määrittelemä (1966) ranking- 

numero jokaiselle löytämälleen kriteerille. Kolmannessa sarakkeessa on Weberin (1991) 

toteuttama sanallinen mittari jokaiselle arviointikriteerille. Neljännessä sarakkeessa on vielä 

Weberin (1991) selvittämä viittausten lukumäärä, joka kertoo kuinka monessa hänen 

kartoittamissaan 74:ssä tutkimuksessa kyseinen arviointikriteeri mainitaan. 
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Taulukko 1 Toimittajien arviointikriteerit 

Arviointikriteeri 

Dicksonin (1966) 

ranking 

Weberin (1991) 

mittari 

Weberin (1991) 

löytämien 

viittausten määrä 

Hinta 6 Hyvin tärkeä 61 

Toimitusvarmuus 2 Hyvin tärkeä 44 

Laatu 1 Äärimmäisen tärkeä 40 

Laitteet 2 Hyvin tärkeä 23 

Maantieteellinen 

sijainti 20 Tärkeä 16 

Teknillinen kyvykkyys 7 Hyvin tärkeä 15 

Johto ja organisaatio 13 Tärkeä 10 

Maine 11 Tärkeä 8 

Taloudellinen tila 8 Hyvin tärkeä 7 

Suorituskyky 3 Hyvin tärkeä 7 

Huoltopalvelut 15 Tärkeä 7 

Palvelu 16 Tärkeä 6 

Pakkaus 18 Tärkeä 3 

Tuotannon valvonta 14 Tärkeä 3 

Kouluttautuminen 22 Tärkeä 2 

Toiminnan laillisuus 9 Hyvin tärkeä 2 

Työsuhteet 19 Tärkeä 2 

Viestintä 10 Hyvin tärkeä 2 

Molemminpuolinen 

neuvottelu 23 Tärkeä 2 

Mielikuva 17 Tärkeä 2 

Liikesuhteet 12 Tärkeä 1 
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Aikaisempi myynti 21 Tärkeä 1 

Takuut ja hyvitykset 4 Hyvin tärkeä 0 

 

 

Aikojen saatossa toimittajien arviointikriteereitä on löydetty aina vain lisää ja on hyvä huomata, 

että muun muassa yksi tämän päivän merkittävimmistä toimittajien arviointikriteereistä eli 

yritysvastuullisuus puuttuu kokonaan taulukosta 1 (Govindan 2018 ja Huang & Keskar, 2017). 

Viimeisimmissä tutkimuksissa arviointikriteereitä onkin löydetty paljon enemmän ja 

esimerkiksi Kant & Dalvi (2017) esittävät tutkimuksessaan yhteensä 151 kriteeriä, joiden avulla 

intialaiset autoteollisuuden yritykset arvioivat toimittajiaan. Kyseinen tutkimus antaa vihjettä 

siitä, kuinka valtavaa määrää erilaisia kriteereitä yritys voi toimittajia arvioidessaan käyttää. 

Uuden toimittajan valitseminen voi edellyttää hyvinkin laajaa selvitystyötä ja siksi 

arviointikriteerejä on hyvä tarkentaa yritykselle parhaan vaihtoehdon löytämiseksi (Anttila et 

al. 2013, s. 31-32). Lisäksi Monczka et al. (2015, s. 234) ja Weele (2005, s. 278) korostavat, 

kuinka toimittajia arvioidessa ei saa tyytyä yrityksen tämän hetken hankintatarpeiden 

tyydyttämiseen, vaan on ensiarvoisen tärkeää muistaa, että valitulla toimittajalla on valmiudet 

täyttää myös yrityksen pidemmän aikavälin tarpeet ja vaatimukset.  

Lysonsin & Farringtonin (2012, s. 367) mukaan toimittajien arviointia tehdään, jotta yritys voi 

varmistua, että potentiaalinen toimittaja täyttää tekniset, taloudelliset ja kaupalliset 

vaatimukset. Iloranta & Pajunen-Muhonen (2008, s. 261) taas nimeävät toimittaja-arvioinnin 

tekemisen tarkoitukseksi toimittajavalinnan tekemisen lisäksi myös toimittajan kehittämisen. 

Handzo (1990) on taas kirjoittanut artikkelissaan seuraavat kuusi syytä miksi arvioida 

toimittajia:  

1. Suorituskyvyn parantaminen  

2. Näyttää toteen toimittajan ongelmakohdat  

3. Tarkistaa potentiaalinen toimittaja  

4. Vähentää tarvetta testata saapuvia tuotteita  
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5. Kasvattaa toimittajan osuutta liiketoiminnan hankinnoissa  

6. Parantaa luottamusta toimittajaan kriittisissä materiaaleissa  

Toimittajien valintaprosessi on perusta strategiselle hankinnalle. Prosessin tavoite on 

minimoida tuotteen tai palvelun hankintaan liittyvä riski ja maksimoida hankitun tuotteen tai 

palvelun arvo ostajalle (Monczka et al. 2011, 240). Monczka (2015, s. 234) on listannut 

seuraavat tunnusmerkit hyvälle toimittajalle. Lista on vapaasti suomennettu ja se kertoo 

muutaman tärkeän asian, joilla tunnistaa laadukas toimittaja.  

• Keskittyy laatuun, pyrkimys virheettömyyteen  

• Toimitusvarmuus hyvällä tasolla  

• Osoittaa reagointikykyä ostajan tarpeisiin varmistamalla, että pätevät henkilöt ovat 

vastuussa  

• Tekee yhteistyötä ostajan kanssa vähentääkseen toimitusaikoja  

• Tarjoaa ostajalle kattavasti informaatiota  

• Luo tulevaisuutta, ei pelkää sitä 

• Investoi kehitystyöhön pitkäjänteisesti  

• Täyttää taloudelliset kriteerit ja pitää toiminnan kannattavana  

Seuraavissa luvuissa tutustutaan kolmeen toimittajien arviointikriteeriin hieman syvällisemmin 

kirjallisuuden pohjalta. Esiteltäviksi kriteereiksi valittiin Dicksonin (1966) määrittelemät 

tärkeimmät toimittajien arviointikriteerit eli laatu sekä toimitusvarmuus. Kolmanneksi 

esiteltäväksi kriteeriksi nostettiin yritysvastuullisuus, koska se on nostanut viime vuosina niin 

paljon merkitystään toimittajien valinnassa.  

 

2.1 Laatu 

Laatu voidaan määritellä monella tavalla, mutta yksinkertaisimmin laadun voidaan sanoa 

olevan odotusten täyttämistä (Oakland 1990, s. 3). Lähes kaikki organisaatiot tunnistavat 

toimittajien laadun tärkeyden ja tarpeen painottaa laatuongelmien ennaltaehkäisyä (Monczka et 
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al. 2015, s. 14). Ennaltaehkäisy tulee yritykselle huomattavasti myöhempää laatuongelmien 

havaitsemista edullisemmaksi. Laatuongelmien ennaltaehkäisy on helpointa heti toimitusketjun 

alkupäässä materiaaleja tai palveluja hankittaessa. Avaimena laatuongelmien minimoimiseen 

on kyvykkäiden, laatuun sitoutuneiden toimittajien valitseminen.  

Toimittajan valinnassa laatua voidaan tutkia kolmesta eri näkökulmasta. Tarkastelun kohteena 

voi olla toimittajan tuotteiden, prosessien tai järjestelmien laatu. Toimittajan tuotteen laatua 

voidaan arvioida tutkimalla, kuinka hyvin tuote vastaa yrityksen omia vaatimuksia. Prosesseja 

voidaan arvioida selvittämällä, kuinka hyvin toimittajan liiketoimintaprosessit varmistavat 

vakaan ja hallitun tuotannon. Järjestelmiä tarkastellessa toimittajan laadunhallintajärjestelmää 

tarkastellaan usein ulkoisten standardien avulla. (Weele 2010, s. 199)  

Standardit ovat yleisesti hyväksyttyjä ohjeistuksia. ISO 9000 standardit ovat kokoelma 

laadunhallintastandardeja, joita voi käyttää kansainvälisesti kaikilla toimialoilla. 

Standardikokoelman on laatinut kansainvälinen standardoimisjärjestö (International Standards 

Organization) eli ISO. ISO-standardien lisäksi yrityksissä on käytössä muitakin laadunhallintaa 

tukevia järjestelmiä, kuten Six Sigma -laatujohtamisen työkalu ja Pareto- kaaviot (Lecklin 

2006).  

 

2.2 Toimitusvarmuus 

Monet tutkijat ovat todenneet toimitusvarmuuden elintärkeäksi asiaksi toimittajien valinnassa 

(Weber et al. 1991). Läpäisyaika (Lead-time) ja toimitusaika ovat tärkeimpiä toimitusvarmuutta 

mittaavia indikaattoreita. Monien yritysten liiketoiminta pohjautuu ennustettaviin 

aikatauluihin, joka taas vuorostaan perustuu lähetysten vastaanottamiseen sovittuna aikana. 

Kun tavara ei saavukaan aikataulussa liiketoiminta voi häiriintyä pitkäksi aikaa. Takaisku voi 

olla erityisen ongelmallinen, mikäli toimittaja on huolimaton ja ei kommunikoi 

toimitusongelmistaan ajoissa.  
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Yleisesti toimittajan tarjoama lyhyt toimitusaika sekä hyvä toimitusvarmuus mahdollistaa 

pienet varastot ja tehostaa varaston kiertonopeutta. Tämä tekee toimitusvarmuudesta tärkeän 

toimittajanvalintakriteerin.  

 

2.3 Vastuullisuus 

Yritysvastuu (Corporation Social Responsibility, CSR), yhteiskuntavastuu ja yritysten 

sosiaalinen vastuu on yritysten kantamasta vastuusta käytettäviä termejä, jotka usein menevät 

kirjallisuudessa sekaisin. Tässä työssä asiasta käytetään termiä yritysvastuu tai pelkkä 

vastuullisuus. Yritysten vastuullisuudella tarkoitetaan usein yrityksen liiketoiminnan 

taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia yrityksen sidosryhmille ja ympäröivälle 

yhteiskunnalle (Juutinen & Steiner 2010, s. 20-23). On huomattava, että kertaluontoiset 

hyväntekeväisyystempaukset ja muut lyhyet irralliset projektit eivät ole määritelmän mukaan 

yritysvastuuta. Yritys voi lahjoittaa rahaa hyvään tarkoitukseen ja tehdä sosiaalisesti tai 

ekologisesti hyviä tekoja. Se ei kuitenkaan riitä, jos samaan aikaan liiketoiminta aiheuttaa 

ympäröivälle yhteiskunnalle tai ympäristölle haitallisia vaikutuksia.  

Yritysvastuu ei ole uusi asia kirjallisuudessa. Yritysvastuusta tuli tärkeä tutkimusaihe 1990-

luvulla, vaikka yritysvastuun käsite on alun perin esitelty jo vuonna 1932 Berlen ja Meansin 

kirjassa (Sen et al. 2006). Kun kestävämmän liiketoiminnan tarve alkoi 1990-luvulla kasvaa, 

yrityksetkin alkoivat huomioida ympäristöään toiminnassaan kiihtyvään tahtiin. Kehittyneet 

länsimaalaiset yritykset ottivat vastuullisuuden perusperiaatteet nopeasti omakseen, kun taas 

kehitysmaiden yritysten vastuullisuudessa on edelleenkin usein merkittäviä puutteita 

(Govindan 2016).  

Elkington (1994) kehitti 90-luvun puolivälissä mallin (Triple Bottom Line), jonka mukaan 

yritysvastuu rakentuu kolmesta elementistä eli sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristöllisestä 

vastuusta. Malli on sittemmin otettu käyttöön laajasti ja sitä käytetään viitekehyksenä 

yritysvastuuta ja organisaation kestävää kehitystä arvioidessa (Slaper & Hall 2011). Koipijärvi 
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& Kuvaja (2017) käyttää Elkingtonin (1994) kehittämästä konseptista suomenkielistä nimeä 

kolmen pilarin malli. Malliin lisätään joskus myös neljäs pilari eli kulttuurillinen kestävyys.  

 

 
Kuva 1 Kolmen pilarin malli (Niskala et al. 2013) 
 

Yritys hyötyy paljon vastuullisuuden huomioimisesta toiminnassaan. Garayn ja Fontin (2012) 

tutkimuksen tulosten mukaan vastuullisesti toimimisen myötä yritys saavuttaa kilpailuetua, 

positiivisen yrityskuvan, uusia markkina-alueita ja suuremmat tuotot. Yritysvastuu on tärkeä 

monilla liiketoiminnan osa-alueilla, mutta erityisesti se on tärkeää ottaa huomioon 

toimittajavalinnassa. Vastuullisuuden toteuttaminen on kuitenkin toimittajia valitessa usein 

haasteellista johtuen esimerkiksi pitkistä hankintaketjuista, jotka ulottuvat esimerkiksi 

kehittyviin maihin (Juutinen & Steiner 2010 s. 156-157). Vastuullisessa toimittajavalinnassa 

tärkeintä on se, että se perustuu yritykselle tärkeisiin arvoihin, periaatteisiin ja tavoitteisiin. 

Kuitenkin on koko ajan varmistuttava, että sidosryhmien, kuten asiakkaiden, yritykselle 

kohdistamat odotukset täyttyvät.  

Yritysvastuu
Taloudelliset vaikutukset
• Kannattavuus, kilpailukyky, 
tehokkuus

• Omistajien tuotto-odotuksiin 
vastaaminen

• Yhteiskunnan taloudellisen 
hyvinvoinnin tuottaminen: 
rahavirtavaikutukset ja välilliset 
vaikutukset

Ekologiset vaikutukset
• Vesien, ilman ja maaperän 
suojelu

• Ilmastonmuutoksen torjunta
• Luonnon monimuotoisuuden 
turvaaminen

• Tehokas luonnonvarojen 
käyttö

• Vastuu tuotteen elinkaaresta 
ja toiminnan arvoketjusta

Sosiaaliset vaikutukset
• Henkilöstön hyvinvointi ja 
osaaminen

• Tuotevastuu ja kuluttajansuoja
• Hyvät toimintatavat 
yritysverkostossa sekä 
lähiyhteisö- ja 
yhteiskuntasuhteissa

• Ihmisoikeudet
• Yleishyödyllisen toiminnan 
tukeminen
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Yritysvastuullisuus on tärkeä elementti tämän päivän pörssiyhtiöiden viestinnässä (Niskala et 

al. 2013 ja KPMG 2017).  Sitä korosti entisestään 2017 voimaan astunut EU-direktiiviin 

2014/95/EU pohjautuva kirjanpitolain muutos, joka velvoittaa suuria, listattuja, yli 500 

henkilöä työllistäviä yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan. Direktiivin mukaisessa 

yritysvastuuraportissa yrityksen tulee selvittää, miten yritys huolehtii ympäristöasioista, 

korruption torjunnasta, ihmisoikeuksista ja sosiaalisesta vastuusta.  
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3 TOIMITTAJAKYSELYLOMAKKEEN KÄYTTÄMINEN 

Toimittajakyselyt ovat jo pitkään olleet suosittu keino kerätä tietoa toimittajista ja niiden 

suoriutumisesta (Gordon 2008, s. 103). Kysely tarjoaa jäsennellyn tavan koota kvalitatiivista ja 

kvantitatiivista palautetta toimittajilta. Kyselyitä voidaan toteuttaa puhelimitse, sähköpostitse, 

internetin välityksellä tai kasvokkain haastattelemalla. Toimittajakyselyt sisältävät tyypillisesti 

kysymyksiä, joihin vastaaja voi vastata joko kyllä tai ei (Weiss 1998, s. 3). Myös avoimet 

kysymykset joihin vastaaja voi kirjoittaa vastauksen vapaasti, ja erilaiset 

monivalintakysymykset ovat hyviä informaation lähteitä.   

Valitettavasti kyselylomakkeiden perusteella ei voi ikinä arvioida täydellisesti toimittajan 

todellista kyvykkyyttä ja kysely ei missään tapauksessa korvaa yritys- tai tehdasvierailujen ja 

muun tarkemman toimittaja-auditoinnin tai -selvitysten merkitystä. Siksi lomaketta tulisikin 

käyttää ensisijaisesti vain työkaluna pienentää potentiaalisten toimittajien määrää ja karsia pois 

negatiivisesti erottuvat toimittajat. Tälle parhaalle toimittajajoukolle tulee tehdä tarkempia 

arviointeja kyselyn toteuttamisen jälkeen.  

Lysons ja Farrington (2006, s. 381) sekä Gordon (2008, s. 138-143) ovat kirjoissaan listanneet 

paljon vinkkejä laadukkaan toimittajakyselytutkimuksen laatimiseen ja kyselylomakkeen 

käyttämiseen. Tässä seuraavaksi vapaasti suomennettuna lista heidän esittämistään vinkeistä. 

• Kyselylomake ei saa olla liian pitkä 

• Kerro selkeästi, mihin tarkoitukseen kyselyn tuloksia tullaan käyttämään 

• Kysy vain mikä on olennaista  

• Ole varovainen tehdessäsi oletuksia toimittajan liiketoiminnasta  

• Kysymysten tulee tuottaa vaihtelevia vastauksia  

• Jaa kysymykset erillisiin osiin aihealueittain 

• Pidä huolta, että monivalintakysymyksissä on kaikki mahdolliset vaihtoehdot listattuna 

• Pidä vastausasteikot yhdenmukaisina  
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• Anna vastaajalle mahdollisuus kommentoida vastauksiaan  

• Kysy vain sellaisia kysymyksiä, joihin toimittajan edustaja osaa vastata ilman tarkempia 

sisäisiä selvityksiä 

• Muista kysymysten selkeys, jottei tulee väärinymmärryksiä. Älä käytä epäselviä 

lyhenteitä, jargonia tai vaikeaa sanastoa  

• Kysy yksi kysymys kerrallaan. Älä yhdistele useita kysymyksiä ja-sanalla  

• Kommunikoi etukäteen toimittajien kanssa  

• Aseta kyselylle sopiva deadline, jonka ei kannata sijoittua kvartaalien vaihteisiin tai 

muihin kiireisiin aikoihin 

Edellä luetellut perusasiat toimivat hyvänä muistilistana yritykselle toimittajakyselyä laatiessa. 

Kyseisiä asioita on otettu huomioon myös tässä kandidaatintyössä myöhemmin esitellyn 

toimittajakyselylomakkeen teossa.  

 

3.1 Hyödyt ja mahdollisuudet 

Laadukkaan toimittajakyselyn laatiminen ja sen käyttäminen voi parhaimmillaan helpottaa 

merkittävästi monen yrityksessä toimivan henkilön työtä. Hankintatiimi saa lisää tietoa 

toimittajistaan ja tarkemman tiedon avulla voidaan tehdä parempia toimittajavalintoja. Lisäksi 

toimittajien tiedot ovat kyselyn jälkeen helposti käsiteltävässä muodossa ja perusasioita ei 

tarvitse yksitellen käydä läpi jokaisen toimittajan kanssa henkilökohtaisesti viestitellen.  

Kyselylomakkeella kysytyt kysymykset helpottavat yritystä saamaan kokonaiskäsityksen siitä, 

että kannattaako toimittajaa käyttää vai ei. Lisäksi toimittajien hallintaa saadaan järkeistettyä, 

kun toimittajien tiedot ovat kätevästi yhdessä paikassa kaikkien hankinnan parissa 

työskentelevien saatavilla.  

Potentiaalisia toimittajia on kaikilla isoilla yrityksillä toimialasta riippumatta valtavat määrät. 

Kyselylomakkeen avulla voidaan helposti löytää toimittajien joukosta yrityksen arvojen tai 

vaatimusten vastaisesti toimivat toimittajat ja karsia heidät pois kilpailutuksista. Kun 
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toimittajakyselyn avulla havaitaan epäkohtia, on kätevä mahdollisuus ottaa kehittämistarpeet 

puheeksi toimittajan kanssa ja pyrkiä yhteistyöllä korjaamaan ongelmia.  

Yritysvastuuasioissa toimittajakyselylomakkeen avulla voidaan ikään kuin siirtää vastuuta 

toimittajalle alihankintaketjun ongelmista. Yrityksen on käytännössä mahdoton tietää, 

minkälaisia toimijoita alihankkijoidensa toimitusketjun alemmilla portailla on. Kun toimittaja 

takaa toimivansa vastuullisesti, yritys voi luottaa siihen, että vastuullisuus otetaan huomioon. 

Vastuullisuudesta voidaan myös viestiä paremmin, kun tunnetaan toimittajat ja toimittajien 

toimintatavat. Vastuullisuusraportointi on vuonna 2017 tullut kaikille isoille yrityksille 

pakollisiksi ja laadukkaaseen vastuullisuusraportointiin kuuluu myös toimittajien vastuullisen 

toiminnan varmistaminen.  

Kyselylomakkeella saadaan myös yrityksen arvoja viestittyä toimittajille. Toimittajat 

ymmärtävät kyselyn kysymysasettelun perusteella millaisia asioita yritys pitää tärkeänä ja 

millaisia ominaisuuksia yritys arvostaa toimittajissaan. Lisäksi kysely on laadukkaasti 

järjestettynä helppo ja nopea tapa yritykselle kerätä paljon tietoa toimittajistaan. Laadukkaasti 

järjestetty toimittajakysely ei vie juurikaan hankintaa tekevien ihmisten työaikaa. Kerätty tieto 

auttaa yritystä sitoutumaan oikeisiin laadukkaasti ja vastuullisesti toimiviin tavaran- ja 

palveluntoimittajiin.  

 

3.2 Haasteet ja riskit 

Toimittajien arvioimiseen kyselyn perusteella liittyy myös riskejä. Suurimpana riskinä 

kyselylomakkeen käytössä on toimittajakyselyyn vastaavan henkilön epärehellisyys, vastausten 

kaunistelu tai vääristely. Realisoituessaan riski voi aiheuttaa organisaatiolle mainehaittaa. 

Esimerkkinä se, että toimittaja kertoo sitoutuvansa huolehtimaan tehtaansa päästöistä, mutta 

kuitenkin ongelmatilanteen julkisuuteen levitessä myös ostavan tahon maine on pelissä.  

Lähtökohta on, että äärimmäisen harva toimittaja haluaa oikeasti vastata epärehellisesti 

näyttääkseen paremmalta ostavan tahon silmissä. Ja mahdolliset väärinymmärrykset voidaan 
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ensisijaisesti olettaa johtuvan vain huonosta tai epäselvästä kysymystenasettelusta. 

Kyselylomakkeen kysymysten tulee olla asettelultaan selkeitä ja yksiselitteisiä, ettei 

näkemyseroja pääse syntymään ja vastaaja ymmärtäisi mitä kysytään. 

Lisäksi on mahdollista, että kyselylomake ei tuotakaan haluttua lopputulosta. Tämä voi 

tapahtua esimerkiksi silloin, kun kyselyn kysymykset ovat tehty niin yksinkertaisiksi, että 

kaikki toimittajat vastaavat samalla tavalla tai silloin, kun vastauksia ei saada niin monilta 

toimittajilta kuin odotettiin. Pienen vastaajamäärän vuoksi on toimittajien vertailu keskenään 

mahdotonta. Lisäksi tulee muistaa, että esimerkiksi toimittajan laatusertifikaateista kysyttäessä 

unohdetaan helposti pienet toimittajat, joille sertifioinnin hankkiminen on liian kallista. He 

voivat kuitenkin todellisuudessa olla aivan yhtä hyviä valintoja toimittajiksi. 

 

3.3 Esimerkkejä toimittajakyselylomakkeiden käytöstä 
 

Tässä osiossa tarkastellaan toimittajakyselylomakkeen käyttöä neljässä tunnetussa 

kansainvälisesti toimivassa suuryhtiössä. Kaikissa neljässä yrityksessä kyselylomake on 

hieman erilaisessa käytössä. Esimerkkien onkin tarkoitus hieman havainnollistaa, kuinka 

erilaisilla lähestymistavoilla ja erilaisin tavoittein yritykset voivat toimittajakyselyitä 

toimittajilleen järjestää. Selvitys perustuu avoimeen materiaaliin esimerkkiyritysten internet-

sivuilla. Yhtään kyseisten yritysten henkilöstön jäsentä ei selvitystä varten haastateltu.  

 

3.3.1 ABB 
 
ABB on ruotsalais-sveitsiläinen maailmanlaajuisesti toimiva teollisuuskonserni, joka valmistaa 

sähkövoima- ja automaatiotekniikan ratkaisuja monien teollisuuden alojen tarpeisiin. ABB 

ilmoittaa tunnistavansa tärkeän roolinsa toimittajiensa kehittämisessä. ABB uskoo 

toimittajiensa kehittymisen paremmaksi lopulta edesauttavan myös ABB:n asiakkaita.  
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Toimittajiensa kehityskohteita löytääkseen ABB on laatinut Excel-pohjaisen toimittajakyselyn 

(ABB N.d). Ensimmäiseksi kyselyssä annetaan ohjeet kyselyyn vastaamiseen. Sen jälkeen 

kysytään perustietoja toimittajasta, esimerkiksi yhteystietoja, taloustietoja, suurimpia 

asiakkaita, omistajia ja toimialaa.  

 

Seuraavaksi Excel-taulukossa on itse toimittajakysely. Kyselyssä annetaan 

vastausvaihtoehdoiksi kyllä, osittain ja ei. Lisäksi kyselyssä on mahdollista antaa kommentti 

tai liite jokaisen vastauksen täydentämiseksi. Kyselyssä kysytään 35 kysymystä liittyen 

toimittajan vastuullisuuteen, toiminnan laatuun, liiketoiminnan kehittämiseen ja ABB:n 

vaatimusten täyttämiseen. Kyselyn seuraavassa osassa ABB tiedustelee tarkemmin tiettyjen 

Aasian, Afrikan ja Itä-Euroopan kehittyvien maiden toimittajien vastuullisuutta. Selkeästi ABB 

huomaa kyseisten maiden yritysten haasteet vastuullisuusasioissa. 11:n kysymyksen listassa 

halutaan tietää työntekijöiden työtunneista, ihmisoikeuksista, työturvallisuudesta, paikallisten 

minimipalkkojen noudattamisesta ja ympäristön suojelusta. 

 

Kyselyn vastaukset on pisteytetty ja viimeiseksi toimittajakyselyssä näytetään mielenkiintoinen 

kaavio, jossa visuaalisesti esitetään vastausten tulokset. Esimerkkivastauksilla täytetty 

yhteenveto-kaavio kuvassa 2. Kaavioista toimittajan edustaja ja ABB molemmat näkevät 

selkeästi, millä osa-alueilla on eniten kehitettävää. Näiden lisäksi yhteenveto -sivulla ABB 

odottaa toimittajan itse listaavan kehityskohteet ja toimenpiteet niiden parantamiseksi. Tämä 

tukee hyvin aiemmin jo mainittua ABB:n tavoitetta kehittää toimittajiensa liiketoimintaa 

paremmaksi.  
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Kuva 2 ABB:n toimittajakyselyn yhteenveto -sivu 
 
 
 
3.3.2 UPM  
 

UPM on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen metsäteollisuusyhtiö, jonka päätuotteita 

ovat sellu, paperi ja puutuotteet. UPM on sitoutunut vastuullisuuteen, eettisyyteen ja lakien 

noudattamiseen liiketoiminnassaan ja odottaa samaa myös kumppaneiltaan. Toimittajia ja 

kumppaneita oikeaan suuntaan ohjatakseen UPM on laatinut toimittajilleen Toimintaohjeen 

(Supplier Code of Conduct), jossa määriteltyihin vastuullisuusvaatimuksiin, yhtiö edellyttää 

jokaisen toimittajansa sitoutuvan. Vaatimusten lisäksi UPM on laatinut oppaan, jonka 

käytännön ohjeita noudattamalla toimittaja voi edistää vastuullisuutta toiminnassaan. (UPM, 

2016)  

UPM on muuttanut Toimintaohjeessa toimittajille -dokumentissa esitetyt 

yritysvastuuvaatimukset myös kyselylomakkeen muotoon (UPM, 2016). Kyselylomakkeella 

UPM tiedustelee toimittajiltaan yleisiä asioita yritysvastuullisuuteen liittyen. UPM:n 

toimittajakyselylomake on tehty kätevään muotoon ja se on helposti ja nopeasti täytettävä. 

Kuvassa 3 kuvakaappaus UPM:n toimittajakyselystä. Kyselyssä on kymmeniä kysymyksiä ja 
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ne on jaettu kymmeneen eri osa-alueeseen. Lomakkeella käydään läpi liiketoiminnan 

ympäristövaikutuksien huomiointi, ihmisoikeusasiat, korruption torjunta, sovellettavien lakien 

ja määräysten noudattaminen ja tietoturva-asiat. Toimittajan edustajalle annetaan 

vastausvaihtoehdoiksi vain kyllä tai ei.  

 

Kuva 3 Kuvakaappaus UPM:n toimittajakyselystä 
 

Kysymyslomake palvelee parhaiten toimittajan edustajaa ikään kuin tarkistuslistana. Jos 

toimittaja vastaa jokaiseen kysymyslomakkeen kysymykseen kyllä, se voi varmistua oman 

toiminnan täyttävän UPM:n vaatimukset. Samalla UPM varmistaa, että toimittaja sitoutuu 

vastuullisuuteen ja näin ollen toimittajan kanssa voidaan yhteistyötä jatkaa.  

 

3.3.3 Siemens 
  

Siemens on suuri saksalainen kansainvälisesti toimiva teknologiayhtiö ja sen päätoimialoja ovat 

tieto- ja tietoliikennetekniikka sekä automaatiotekniikka. Siemens on laatinut 2014 koko 

konsernin laajuisen toimittajien kyselylomakkeen, joka on yksi olennainen osa Siemensin 
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standardoitua toimittajan pätevöittämisprosessia. Kyselylomakkeen avulla Siemens haluaa 

varmistaa, että heidän jokainen uusi toimittaja täyttää tietyt taloudelliset, ympäristölliset ja 

sosiaaliset vähimmäisvaatimukset. Kyselylomakkeeseen vastattuaan toimittajalla on 

mahdollisuus toimia Siemensin kumppanina ja osallistua tarjouskilpailuihin. (Siemens N.d)  

Siemensin toimittajakysely on yhteensä vain parinkymmenen kysymyksen mittainen (Siemens 

2014). Kyselyssä selvitetään aluksi hyvin tarkasti yhteyshenkilö erilaisiin toimittajayrityksen 

toimintoihin. Yhteystietoja tiedustellaan johdosta, myynnistä, logistiikasta, laadusta ja 

vastuullisuudesta vastaaville henkilöille. Tämä on tehty varmasti sillä ajatuksella, että 

yrityksellä olisi tiedossa helposti saatavilla kontaktit yhteydenpidon varalle. Sen jälkeen 

lomakkeella kysytään perustietoja yrityksen henkilöstön määrästä, liikevaihdosta, toimialasta 

ja asiakkaista. Perustietojen jälkeen kysytään tarkempia kysymyksiä toimittajan laatuasioista, 

laatusertifikaateista ja logistiikan hoitamisesta.  

Lomakkeen viimeisenä kysymyksenä on mielenkiintoinen kysymys, joka on suunnattu vain 

yhdysvaltalaisille tavaran- tai palveluntoimittajille. Kysymyksessä kysytään toimittajan 

monimuotoisuutta eli sitä, kuuluvatko yrityksen omistajat johonkin Yhdysvaltojen 

vähemmistöön. Listalta voi valita onko yrityksen omistus aasialaisamerikkalainen, 

latinalaisamerikkalainen, intialaisamerikkalainen vai afroamerikkalainen. Lisäksi voidaan 

valita, onko omistus naisella tai armeijassa palvelleella veteraanilla. Tämä kertoo Siemensin 

strategisesta päätöksestä suosia tiettyjä vähemmistöjä alihankintaketjussaan ja halusta pyrkiä 

tietynlaiseen vastuullisuuteen tukemalla heikommassa asemassa olevien ihmisten yrittäjyyttä 

ja liiketoimintaa.  

 

3.3.4 Walmart  
 

Walmart on yhdysvaltalainen vähittäiskauppaketju. Yritys on vuonna 2018 liikevaihdoltaan 

maailman suurin yritys 500 miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihdollaan (Fortune 2018). 

Walmart on sitoutunut toimimaan vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti  
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ja asettanut kunnianhimoiseksi tavoitteekseen olla tuottamatta jätettä, käyttämään 100 % 

uusiutuvaa energiaa ja myymään vain kestäviä tuotteita. Kyseiset tavoitteet tulevaisuudessa 

saavuttaakseen Walmart työskentelee aktiivisesti yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Osana 

yhteistyötä Walmart on tehnyt toimittajilleen kestävää kehitystä arvioivan kyselyn (Walmart 

N.d). Kysymyksen tarkoituksena on korostaa toimittajille tärkeitä askelmia, joita heidän tulee 

vielä ottaa kehittääkseen liiketoimintaansa kestävämpään suuntaan ja kohti aiemmin jo 

mainittuja Walmartin kolmea kestävän kehityksen tavoitetta.  

Walmart on jakanut toimittajakyselynsä kysymykset neljään kestävän kehityksen teemaan 

seuraavalla tavalla: Energia ja ilmasto, Materiaalitehokkuus, Luonto ja resurssit, Ihmiset ja 

yhteisö. Jokaisesta osa-alueesta Walmart kysyy kahdesta viiteen kysymystä toimittajiltaan. 

Kysymykset ovat varsin yksityiskohtaisia ja varmastikaan iso osa kyselyssä esitetyistä asioista 

ei toimittajilta millään täyty. Ajatus kehittää toimittajiensa liiketoimintaa kestävämpään 

suuntaan yhteistyössä Walmartin kanssa näkyy, koska Walmart ei tyydy vain kyselemään. 

Kyselylomakkeen kysymysten jälkeen esitetään jokaiseen kysymykseen pieni selvitys, miten 

Walmart itse toiminnassaan ottaa kysytyn asian huomioon. Sen lisäksi Walmart esittelee 

konkreettisia vinkkejä, miten lomakkeella kysyttyjä aihealueita voi toimittaja omassa 

liiketoiminnassaan kehittää. Walmart kertoo esimerkiksi, kuinka toimittaja voi laskea oman 

hiilijalanjälkensä, miten toimittaja voi vähentää toimitilojensa energiankulutusta ja kuinka 

tärkeää toimittajan on ymmärtää tuotteen ympäristövaikutukset koko tuotteen elinkaaren ajalta.  

 

3.3.5 Havainnot esimerkeistä 
 
 
Kaikissa neljässä toimittajakysely-esimerkissä painotetaan vahvasti vastuullisuuteen liittyviä 

kysymyksiä, mikä kertoo aiheen suuresta merkityksestä tämän päivän yritysten hankinnassa ja 

toimittajavalinnassa. Jokaisessa esimerkkikyselyssä selvitetään toimittajan perustiedot hieman 

eri painotuksin. Esimerkiksi ABB tiedustelee varsin tarkasti toimittajan taustan, UPM:n 

kyselyssä taas riittää vastaajan ja yrityksen yhteystiedot. 
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UPM:n ja Walmartin toimittajakyselyt ovat keskittyneet pelkästään vastuullisuuden ympärille 

ja niissä ei ole haluttu selvittää mitään muuta toimittajan liiketoiminnasta. Siemensin ja ABB:n 

kyselyissä on haluttu selvittää tarkastikin tiettyjä asioita toimittajan laadunhallinnasta, 

toimintatavoista, käytettävistä järjestelmistä ja sertifikaateista. Kaikki neljä toimittajakyselyä 

on rakennettu niin, että ne voidaan lähettää suurelle joukolle toimittajia ja jokaisessa näkyy 

toimialojen erityispiirteet. Toimittajakyselyiden tavoitteet eroavat. UPM haluaa selvästi 

ensisijaisesti tarjota tarkistuslistan, että kaikki vastuullisuuden perusperiaatteet täyttyvät. 

Walmart ja ABB haluavat selvästi kehittää toimittajiensa liiketoimintaa eteenpäin. Siemensin 

toimittajakyselyssä tavoite on kerätä tietoa ja varmistaa tiettyjä heidän liiketoimintansa 

kannalta merkityksellisiä asioita. 
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4 TERVEYSTALON TOIMITTAJAKYSELY 

 

Tässä kappaleessa esitellään Terveystalon toimittajakysely ja esitellään prosessi, jolla kyseinen 

prototyyppi saatiin aikaiseksi. Lisäksi kappaleessa perustellaan kyselyyn valitut aihealueet ja 

kysymykset. Lomakkeen kysymykset on jaettu erillisiin osa-alueisiin. Jaottelun on tarkoitus 

helpottaa vastausten käsittelemistä ja kyselyyn vastaamista. Osa-alueita on yhteensä kuusi ja 

niiden sisällöt on esitelty omien otsikoidensa alla.  

 

4.1 Tausta  
 

Toimittajakyselyn on tarkoitus rakentaa Terveystalon käyttämän Noventia eSourcing - nimisen 

hankinnan tietojärjestelmää hyväksi käyttäen. Järjestelmään on tarkoitus ohjata jokaisen 

Terveystalolle tuotteita tai palveluita tarjoavan yrityksen edustajan vastaukset helposti 

käsiteltävään muotoon. Kyselyn vastausten perusteella Terveystalon hankintatiimin on entistä 

helpompi arvioida toimittajaverkostoaan ja valita potentiaalisten toimittajien joukosta parhaat. 

Lisäksi Terveystalo saa uutta tietoa toimittajistaan. Kerättyä tietoa voidaan käyttää esimerkiksi 

sidosryhmäviestinnässä. 

Terveystalo on laatinut dokumentin (Supplier Code of Conduct), jossa Terveystalo on listannut 

toimittajilleen yritysvastuuvaatimukset, joita he odottavat toimittajiensa noudattavan. Ideana 

on, että jatkossa jokaisen potentiaalisen toimittajan edustaja allekirjoittaa dokumentin ja sen 

jälkeen täyttää tässä kandidaatin työssä esitetyn kyselylomakkeen. Supplier Code of Conduct 

ja kysely tekee toimittajille selväksi Terveystalon tärkeimmät arvot ja periaatteet, joihin 

Terveystalolle palveluita tai tavaroita myydessään sitoutuvat. Kuvassa 4 kuvattuna prosessi, 

johon tässä työssä myöhemmin esiteltävä kyselylomake suunnitellaan tulevan. Punaisella 

korostettu toimittajakyselyn paikka hankintaprosessissa.  
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Kuva 4 Hahmotelma toimittajakyselyn paikasta prosessissa 

 

4.2 Laatimisprosessi  
 

Terveystalon kyselylomakkeen laatimisessa on hyödynnetty kirjallisuutta ja tutkimuksia 

liittyen toimittajien arviointiin ja toimittajakyselylomakkeen laatimiseen, esimerkkiyritysten 

toteuttamien kyselyiden kysymysten asettelua, Terveystalon vanhaa toimittaja-auditointien 

Excel-kysymyspohjaa sekä Terveystalon toimihenkilöiden haastatteluissa esille tulleita toiveita 

ja ideoita. Haastatteluissa haastateltiin kahdeksaa Terveystalon toimihenkilöä ja haastattelut 

toteutettiin puhelinhaastatteluina Skypen avulla 14.11. – 22.11.2018 välisenä aikana. 

Haastattelut olivat vapaamuotoisia ilman muodollista kysymysrunkoa. Haastattelussa käytiin 

keskustellen läpi työn aihepiiriin, Terveystalon liiketoimintaan ja toimittajakyselyyn liittyviä 

asioita. Haastateltavat henkilöt vastaavat Terveystalossa laatuasioista, teknologioista, 

sijoittajasuhteista, tietosuojasta ja hankinnasta.  
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Edellä mainittujen materiaalien pohjalta toteutettiin ensimmäinen versio kyselylomakkeesta, 

jonka jälkeen kysely lähetettiin kommentoitavaksi pienelle joukolle Terveystalon henkilöstöä. 

Saatujen kommenttien perusteella toimittaja kyselyä hiottiin eteenpäin nykyiseen muotoonsa.  

4.3 Toimittajakyselyn sisältö 
 

Tässä kappaleessa käydään läpi Terveystalon kyselylomakkeen sisältöjä tarkemmin. Kuvassa 

5 kuvakaappaus, jossa näkyy toimittajakyselyyn valitut osa-alueet. Ensimmäiseksi ennen 

varsinaisia kysymyksiä lomakkeella toivotetaan vastaaja tervetulleeksi vastaamaan 

toimittajakyselyyn, kerrotaan millaisista aihealueista tullaan kysymään ja kerrotaan mihin 

käyttötarkoitukseen kyselyn tuloksia on tarkoitus Terveystalossa käyttää. Lisäksi kerrotaan 

lyhyesti käytännön ohjeita, miten vastaukset syötetään järjestelmään ja miten vastaaja voi 

palata jatkamaan kyselyn täyttämistä niin halutessaan. Lopuksi annetaan vielä Terveystalon 

yhteyshenkilön sekä Noventian helpdeskin yhteystiedot, mikäli vastaamisessa tulee ongelmia. 

Terveystalon toimittajakyselyn kysymykset on jaettu kuuteen osa-alueeseen ja niistä tarkemmin 

seuraavaksi.   

 

Kuva 5 Terveystalon toimittajakyselylomakkeen osa-alueet 
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4.3.1 Taustatiedot  
 

Alkutekstin jälkeen kyselylomakkeella kysytään taustatietoja, joita on hyödyllistä saada 

toimittajalta selville. Taustatietojen selvittäminen kyselyn avulla helpottaa hankintatiimin 

työtä, sillä perustietoja ei tarvitse enää myöhemmin hakea ja selvittää. Ensin kysytään vastaajan 

nimeä, roolia ja yhteystietoja. Vastaajan lisäksi tiedustellaan yhteyshenkilöä toimittajayrityksen 

laadusta ja tietoturvasta vastaaville henkilöille. Sen jälkeen kyselyssä tiedustellaan perustietoa 

toimittajan liiketoiminnasta, toimialasta, tuoteportfoliosta ja tiettyjen taloudellisten 

avainlukujen kehityksestä 

4.3.2 Yleistä 
 

Seuraavaksi kyselyssä selvitetään toimittajalta tärkeitä yleisiä asioita, joita ei saatu sisällytettyä 

muihin kyselyyn valittuihin aihealueisiin. Tässä osiossa kysytään toimittajan sitoutumista 

lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin ja muihin vaatimuksiin, joita Terveystalo odottaa 

jokaisen toimittajansa noudattavan. Aihealueen kysymykset käsittelevät muun muassa 

immateriaalioikeuksien kunnioittamista, Euroopan tietosuoja-asetuksen ja Terveystalon 

hankintasopimuksen noudattamista.  

4.3.3 Laatuasiat  
 

Terveystalo panostaa toiminnassaan palvelunsa laatuun ja laatu onkin vuodesta 2013 asti ollut 

kirjattuna Terveystalon strategiassa yhtenä painopistealueena (Terveystalo 2018). 

Terveystalossa on tarkat mittarit oman toimintansa laadun seurantaan ja niitä seurataan 

säännöllisesti. Kaiken laatuun panostamisen tavoitteena on asiakastyytyväisyys ja ennen 

kaikkea potilasturvallisuus sekä tietosuoja. 

Terveystalo odottaa laatua myös toimittajiltaan. Laatuosiossa kysytään laajasti erilaisia 

kysymyksinä liittyen toimittajan laadunhallintaan. Kysymyksissä kysytään toimittajan 

sertifikaateista ja erityisen kiinnostuneita ollaan kansainvälisistä ISO-sertifikaateista. Lisäksi 

kyselyssä paneudutaan toimittajan liiketoimintaprosesseihin hieman tarkemmin. 
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Laadunhallinnan kannalta on tärkeää, että yrityksen prosessit on kattavasti dokumentoitu, 

prosesseja noudatetaan ja prosessit ovat henkilöstölle koulutettu.  

4.3.4 Yritysvastuu  
 

Johtavana terveysalan toimijana Suomessa Terveystalolla on merkittävä rooli terveydenhoidon 

valtakunnallisessa saatavuudessa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Vastuullisuus on otettu 

yhdeksi painopisteeksi koko konsernin strategiassakin (Terveystalo 2018). Terveystalo on 

sitoutunut noudattamaan lainsäädäntöä, yleisiä eettisiä periaatteita ja omia koko Terveystalo- 

konsernin eettistä ohjeistoa.  

Terveystalo on laatinut ja ottanut monien suurten yritysten tapaan asiakirjan (Supplier Code of 

Conduct), jossa on listattu Terveystalon vaatimukset toimittajilleen. Asiakirjassa on listattu 

vaatimuksia liittyen muun muassa ympäristönsuojeluun, ihmisoikeuksiin, työturvallisuuteen, 

lakien noudattamiseen ja kestävään kehitykseen liittyen. Terveystalo odottaa jokaisen heille 

tuotteita tai palveluita tarjoavan yrityksen täyttävän listaamansa vaatimukset. Kuten jo aiemmin 

on mainittu, tarkoituksena on, että jatkossa jokaisen potentiaalisen toimittajan edustaja 

allekirjoittaa Terveystalon eettiset vaatimukset ja sen jälkeen täyttää tässä työssä esitetyn 

toimittajakyselylomakkeen.  

Vaikka toimittajan edustajalta on pyydetty allekirjoitus merkiksi sitoutumisesta Terveystalon 

eettisiin vaatimuksiin kysytään kyselyssä kuitenkin toimittajalta pieni määrä tarkempia 

kysymyksiä liittyen yritysvastuuseen. Kyselyssä tiedustellaan toimittajalta vastuullisuuteen 

liittyviä seikkoja aiemmin mainituista kolmesta yritysvastuun osa-alueesta, eli sosiaalisesta 

vastuusta, ympäristövastuusta ja taloudellisesta vastuusta. Erityisesti kyselyssä selvitetään 

tarkasti ympäristön huomioimista ja yleistä ekologisuutta liiketoiminnassa. Lisäksi myös 

ihmisoikeudet, korruption torjunta ja työntekijöiden oikeudet ovat teemoja, jotka otetaan 

huomioon.  
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4.3.5 Asiakkuuden hoitaminen  
 

Tässä aihealueessa selvitetään Terveystalon merkitystä asiakkaana ja kysytään paljon 

kysymyksiä liittyen toimittajan käytännön asiakkuuden hoitoon. On mielenkiintoista tietää, 

kuinka laadukkaasti toimittaja on valmis palvelemaan Terveystaloa, miten toimittaja on 

organisoinut Terveystalon asiakkuuden hoitamisen ja miten toimittaja aikoo toteuttaa 

asiakaslupauksensa. 

Osa-alueen yksi tausta-ajatus on selvittää toimittajan halukkuutta pidempiaikaiseen ja 

laajempaan kumppanuuteen. Tämän tyyppinen strateginen kumppanuus on parhaassa 

tilanteessa erittäin hyödyllistä molemmille osapuolille.  

4.3.6 Tietoturva ja tietosuoja 
 

Viimeisenä aihealueena Terveystalon toimittajakyselyssä on tietoturva. Terveydenhuolto on 

yksi toimiala, jossa käsitellään paljon varsin arkaluontoista tietoa ja siksi tietoturvaan on syytä 

suhtautua äärimmäisellä vakavuudella. Kysymyksiä, joita kysytään liittyvät yrityksen 

tietoturva-asioiden hallintaan ja tietoturvaongelmien ennaltaehkäisyyn. Lisäksi kysytään millä 

tavalla henkilöstöä on koulutettu tietoturva-asioissa, miten henkilötietoja käsitellään ja 

minkälaisia tietoturvaan liittyviä riskejä yrityksessä on tunnistettu.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Tämä kandidaatintyö keskittyi selvittämään minkälaisia kysymyksiä Terveystalon tulisi asettaa 

toimittajakyselyynsä ja minkälaisia asioita yrityksen tulisi yleisesti ottaa huomioon 

toimittajakyselyä laatiessaan. Lisäksi työssä esiteltiin minkälaisia hyötyjä ja mahdollisuuksia 

toimittajakyselyn käyttäminen voi yritykselle tuoda sekä toisaalta minkälaisia haasteita ja 

riskejä toimittajakyselyn käyttämiseen saattaa liittyä. Aihetta lähestyttiin kokoamalla työn 

alkuun aihepiirin keskeisimmät toimittajien arviointia ja toimittajakyselyä käsittelevä 

kirjallisuus, joiden avulla kohdeyritykselle laaditun toimittajakyselyn kysymysten asettelulle 

saatiin riittävä perusta. Varsinainen toimialaan ja Terveystalon liiketoimintaan liittyvä 

substanssiosaaminen kyselylomakkeen pohjaksi toteutettiin haastattelemalla kahdeksaa 

Terveystalon toimihenkilöä. Työssä esiteltiin myös neljä käytännön esimerkkiä neljän erilaisen 

suuren yrityksen käyttämistä kyselylomakekonsepteista.  

Toimittajakyselyn toteuttaminen on yritykselle mainio keino kerätä tietoa toimittajistaan ja 

heidän suoriutumisestaan. Lisäksi toimittajakysely tarjoaa jäsennellyn mahdollisuuden 

identifioida toimittajiin liittyviä potentiaalisia riskejä. Toimittajakysely soveltuu menetelmänä 

kaikille yrityksille, mutta erityisen arvokasta sen avulla kerätty tieto on suurille globaalisti 

toimiville teollisuusyrityksille, jotka ostavat materiaaleja eri puolilta maailmaa ja toimivat 

kilpailluilla markkinoilla. Tällaisilla yrityksillä toimittajakentän tunteminen on erityisen 

tärkeää, koska hankintojen osuus yritysten kustannuksista on yleensä hyvin suuri ja 

kilpailuedun saamiseksi on toimittajien valinnassa oltava huolellinen.  

Tässä kandidaatintyössä laadittiin kohdeyritykselle yksi yleisluontoinen lomake. 

Todellisuudessa voisi olla erittäin hyödyllistä rakentaa tämän yleisluontoisen kyselyn lisäksi 

muita kyselylomakkeita, joissa voisi keskittyä tätä kyselyä enemmän yksityiskohtaisiin aidosti 

toimittajia arvioiviin asioihin. Esimerkiksi kaikille korkean teknologian terveysalan laitteita 

tarjoaville yrityksille voisi luoda kyselyn, jossa kysytään tarkasti laitteiden ominaisuuksista tai 
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kaikille ohjelmistotaloille oma kyselynsä, jossa kysyttäisiin heidän tarjoamansa 

ohjelmistoratkaisun mahdollisuuksista juuri kyseiselle yritykselle.  

Tämä kandidaatintyö antaa hyvän yleiskatsauksen millaisia asioita toimittajakyselyä tehdessä 

tulee ottaa huomioon, millaisia kysymyksiä toimittajakyselyyn voi laittaa ja minkälaisia hyötyjä 

toimittajakyselyllä voidaan saavuttaa. Siksi työtä voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi 

tilanteessa, jossa harkitaan toimittajakyselyn toteuttamista tai suunnitellaan toimittajakyselyn 

sisältöjä.  

Työn yleisluontoisuudesta johtuen tulevalle jatkotutkimukselle on aihetta erityisesti 

tarkentamalla joko kyselyn kohdeyleisöä tai kyselyn tavoitetta. Tässä kandidaatintyössä 

keskityttiin vain kyselylomakkeeseen, joka on vain pieni osa toimittajien arviointia, valintaa ja 

hallintaa. Lisäksi mahdollisissa jatkotutkimuksissa olisi hyvä tutkia toimittajien arviointi -

prosessia laajemmin ja pohtia esimerkiksi toimenpiteitä kyselyn avulla löydettyjen 

ongelmakohtien parantamiseksi yhteistyössä toimittajien kanssa. 
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