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1. JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Suomalaiset kansainvälisesti toimivat teknologiateollisuuden OEM-valmistajat 

(original equipment manufacturer) tarjoavat lähes poikkeuksetta omia tuotteitaan ja 

palveluitaan asiakkailleen ympäri maailmaa. Tällöin samoista asiakastoimituksista 

kilpailee tyypillisesti samaan aikaan usea kansainvälisesti toimiva OEM-

valmistaja.  Tarjouskilpailujen voittamisen edellytyksenä saattaa olla esimerkiksi 

teknisesti uniikki tuoteportfolio tai OEM-valmistajan tunnettu ja haluttu brändi. 

Todennäköisempi vaihtoehto kuitenkin on, että kilpailijat ovat verraten yhtä 

tunnettuja ja heiltä löytyy vastaavia teknisiä ratkaisuja omasta tuoteportfoliostaan. 

Tällöin tarjouskilpailun voittaa tyypillisesti se toimittaja, joka pystyy toimittamaan 

oman ratkaisunsa matalimpaan hintaan. 

 

Tässä työssä tarkasteltava case-yritys on OEM-yritys, joka toimittaa asiakkailleen 

rahalliselta arvoltaan suurehkoja tapauskohtaisesti räätälöityjä 

teknologiakokonaisuuksia ja -ratkaisuja. Näille toimituksille on tyypillistä 

tilauskertymän suuri kausittainen vaihtelu ja heikohko ennustettavuus sekä jokaisen 

toimituksen vaatima suuri määrä toimituskohtaista tuotteen räätälöintiä. Tämä taas 

edellyttää suurta määrää toimituskohtaista suunnittelutyötä, joka korostaa 

suunnittelutyön kustannusten merkitystä yrityksen kilpailukyvyn 

muodostumisessa. 

 

Toisaalta yritys toimittaa tuotteita, jotka pyrkivät erottumaan kilpailijoista 

teknisesti. Teknisen kehityksen kärjessä pysyminen edellyttää jatkuvaa 

tuotekehitystä ja sitä kautta myös vahvaa tuotekehitysorganisaatiota. Vahvasta 

tuotekehitysorganisaatiosta syntyy edelleen lisää suunnittelukustannuksia. 

 

Case-yritys on tehnyt strategisen valinnan kapasiteettialihankinnasta 

suunnittelutyössään. Näin toimimalla yritys haluaa pitää kiinni avainosaamisesta 

ylläpitämällä vahvaa omaa suunnitteluorganisaatiota ja samanaikaisesti tasata 

kapasiteetin kysynnän vaihteluita ja vastata kustannuskilpailupaineisiin 

rakentamalla vahvan ja laaja-alaisen suunnittelualihankintaverkoston, jonka avulla 

on myös mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä. 

 

Tämä työ tehdään case-yrityksen globaalille hankintaorganisaatiolle. Työssä 

pyritään ratkaisemaan organisaation avoimia kysymyksiä liittyen olemassa olevan 

suunnittelualihankintaverkoston laajentamiseen löytämällä uusia toimittajia. Työn 
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tuloksilla on suora vaikutus yrityksen kilpailukykyyn ja operatiiviseen 

toimintakykyyn. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Työssä pyritään löytämään suuntaviivat sille, mistä maista suunnittelutyötä 

tarjoavia yrityksiä tulisi ensisijaisesti etsiä ja kuinka potentiaaliset yritykset voisi 

tunnistaa. Työn pohjana käytetään nykyistä suunnittelualihankintaverkostoa, 

vallitsevia strategisia linjauksia, hankintaorganisaation linjauksia sekä 

tuotekehitys- ja projektiorganisaatioiden kapasiteettitarve-ennusteita. 

 

Tavoitteena on tunnistaa case-yrityksen nykyisten ja mahdollisten tulevien 

operaatioiden ja strategisten valintojen asettamat reunaehdot ja tavoitteet 

suunnittelualihankintaverkoston kehittämiselle. Tarkoituksena on määritellä 

oleelliset muuttujat, joiden perusteella pystytään tunnistamaan potentiaalisimmat 

kohdemaat, joista uusia toimittajia kannattaa alkaa etsiä. Näin joko vahvistetaan 

case-yrityksen olemassa olevia strategisia valintoja tai tuodaan esiin mahdollisia 

uusia vaihtoehtoja toimittajaverkoston laajentamiselle. 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimusta toteutettaessa aloitettiin hahmottamalla annetun ongelman kaikki eri 

ulottuvuudet.  Tämä tehtiin keskustelemalla hankinnan, suunnittelun ja 

projektiorganisaation edustajien kanssa case-yrityksessä. Lisäksi perehdyttiin 

yrityksen sisäisiin hankinnan ja projektiorganisaation tietojärjestelmiin. Näin 

saatiin muodostettua tutkimuskohtaiset tavoitteet ja kriittiset tekijät, joita tulisi 

saada selville tutkimuksen edetessä. 

 

Hankinnan osalta keskusteltiin suunnittelutyön hankinnasta koko konsernin 

laajuisesti, sekä erikseen kunkin liiketoimintalinjan osalta. Erityisesti keskityttiin 

tätä tutkimusta teettävän liiketoimintalinjan omaan hankintaan sekä Suomessa, että 

ulkomaisissa toimipisteissä. Näin saatiin hankittua kattava kuva yrityksen globaalin 

toimitusketjun tunnistamista kriittisistä elementeistä suunnittelutyön 

alihankinnassa. Suunnitteluorganisaation keskuudessa keskityttiin pääasiassa 

keräämään tietoa tutkimusta teettävän liiketoimintalinjan asiakastoimituksille 

suunnittelua tekevän organisaation edustajilta. Kyseinen suunnitteluorganisaatio on 

tunnistettu tärkeimmäksi yrityksen sisäiseksi sidosryhmäksi suunnittelutyön 

alihankinnassa. Lisäksi tietoa ja tarpeita on saatu pitkin työn tekemistä 

projektiorganisaatiosta tekemällä yhteistyötä projektipäälliköiden kanssa. 
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Tiedonkeruu tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti toteutettiin useista eri 

tietokannoista ristiin vertaamalla. Käytettiin hyväksi yrityksen sisäisiä 

tietojärjestelmiä – ERP, projektikortit, sopimustietokannat, jne. Ulkoisina 

tietolähteinä hyödynnettiin pääasiassa verkosta löytyviä erilaisia tietokantoja, jotka 

listasivat taloudellisia tunnuslukuja maailman eri valtioista. Lisäksi hyödynnettiin 

tietokantaa, josta pystyi hakemaan tietoa yliopistoista ja koulutustarjonnasta 

maailmanlaajuisesti.  

Kerättyjen tietojen ja tunnistettujen menestystekijöiden pohjalta muodostettiin 

pisteytysjärjestelmä, jonka avulla saatiin yksiselitteisesti järjestettyä kaikki valtiot 

paremmuusjärjestykseen. Tämän jälkeen tarkasteltiin analyysin tuottamia tuloksia 

maanosittain kunkin tunnistetun menestystekijän osalta ja kirjattiin ylös 

mielenkiintoisimmat havainnot. Lopuksi vielä kirjattiin havaintoja yrityksen 

nykyisestä toimittajakentästä suunnittelualihankinnassa ja esitettiin mahdollisia 

jatkotutkimuskohteita. 

 

1.4 Raportin rakenne 

 

Tutkimuksen rakenne on kuvattu kuvassa 1. Tutkimus muodostuu yhteensä 

kahdeksasta pääluvusta. Ensimmäinen luku on johdanto tutkimukseen, jossa 

käydään läpi tutkimuksen tausta, tavoitteet ja rajaukset, toteutustapa ja rakenne. 

Toinen luku on teorialuku, jossa käsitellään globaalia hankintaa yleisesti ja sen 

merkitystä yrityksen kilpailukyvylle, suunnittelualihankinnan riskejä ja mahdollisia 

hyötyjä, sekä suunnittelualihankinnan erityispiirteitä. 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus alkaa kolmannesta luvusta, jossa esitellään case-

yritys ja sen globaali hankintatoimi. Neljännessä luvussa kuvataan tutkimuksen 

analyysin toteutustapaa ja menetelmiä. Viidennessä luvussa tarkastellaan analyysin 

pohjalta löytyneitä tuloksia ja havaintoja. Kuudennessa luvussa luodaan lyhyt 

katsaus case-yrityksen nykyiseen toimittajakantaan. 

 

Seitsemännessä luvussa on esitelty vielä analyysin keskeisimmät tulokset, sekä 

havainnot ja johtopäätökset. Kahdeksannessa luvussa on esitetty yhteenveto 

tutkimuksen ongelmasta, toteuttamisesta ja keskeisistä tuloksista.  
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2.    GLOBAALI HANKINTA 

 

Tässä kappaleessa kuvataan tutkitun teorian pohjalta hankinnan roolia 

liiketoiminnassa. Lisäksi pohditaan toimintojen ulkoistamista ja tarkastellaan 

lopuksi vielä suunnittelualihankinnan erityispiirteitä ja siihen liittyviä 

erityispiirteitä, joilla on merkitystä tämän tutkimuksen kannalta. 

 

2.1 Hankinta 

 

Hankinnalla on suuri merkitys yritysten kilpailukyvylle ja tulokselle. Scott et al. 

(2011) listaa useita konkreettisia hyötyjä, joita yritys voi saavuttaa tehokkaan 

hankinnan ansiosta, mm.: 

 

• kustannusten laskeminen 

• laadun parantuminen 

• läpimenoaikojen lyhentyminen 

• tuoteteknologian ja prosessiteknologian kehittyminen 

• loppuasiakkaan saaman palvelutason parantuminen 

 

Näihin kaikkiin hankinta voi vaikuttaa suoraan kehittämällä toimittajayhteistyötä. 

Kustannuksia saadaan laskettua toimittajavalinnoilla, kilpailutuksella sekä 

toimittajayhteistyön tehostamisella ja kehittämisellä. Niin ikään laatua voidaan 

parantaa ja läpimenoaikoja lyhentää, kun valitaan tehokkaat toimittajat ja 

kehitetään yhteistyössä heidän kanssaan sekä tuotetta, että valmistus- ja 

toimitusprosesseja. Kaikki tämä johtaa loppuasiakkaan saaman ja kokeman 

palvelutason parantumiseen. 

 

Weigel & Ruecker (2017) mukaan hankinnalla on enemmän vaikutusvaltaa 

yrityksen tulokseen ja kannattavuuteen, kun millään muulla yrityksen funktiolla. 

Hankinnan vaikutusta yrityksen operatiiviseen tulokseen ja sijoitetun pääoman 

tuottoon voidaan tarkastella kuvan 2 esimerkillä. 

 

Esimerkissä oletetaan, että puolet alkuperäisistä kustannuksista syntyy sisään 

ostetuista osista, jolloin 4 % hankintahinnan lasku sisään ostetuissa osissa saa 

aikaan peräti 26 % nousun sijoitetun pääoman tuotossa, eli kannattavuus paranee 

merkittävästi. 
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KUVA 2. Hankinnan merkitys yrityksen sijoitetun pääoman tuotolle (ROI). 

(Weigel & Ruecker. 2017) 

 

Hankinnasta puhuttaessa on syytä määritellä keskeisiä käsitteitä. Hankinnan 

toimintoihin liittyy useita eri määritelmiä, jotka eivät ole globaalisti aivan täysin 

vakiintuneita. van Weele (2014) määrittelee hankinnan yrityksen ulkoisten 

resurssien johtamiseksi siten, että kaikki materiaalit, palvelut, kyvykkyydet ja tiedot 

joita tarvitaan pyörittämään, ylläpitämään ja johtamaan yrityksen pää- ja 

tukitoimintoja, turvataan yritykselle edullisimmalla tavalla. 

 

Hankintaprosessi jakautuu strategiseen ja operatiiviseen hankintaan, tämä on 

esitetty kuvassa 3. Strategisen hankinnan tehtävä on määritellä hankittavan tuotteen 

tai palvelun spesifikaatio yhdessä yrityksen sisäisten asiakkaiden kanssa, ns. 

määrittelyvaihe. Aikaan saadun spesifikaation perusteella strateginen hankinta 

valitsee sopivat toimittajat ja laatii toimittajien kanssa hankintasopimukset. 

Hankintasopimuksissa sovitaan yhteistyön yleisistä ja spesifeistä 

toimintaperiaatteista. Sopimuksen syntymisen jälkeen operatiivisella ostolla on 

edellytykset tehdä ostotilaus toimittajalle sisäisten asiakkaiden tarpeeseen 

perustuen. Operatiivisen oston vastuulla on myös valvoa, seurata ja tarvittaessa 

pyrkiä jouduttamaan kunkin toimittajan ostotilauksia. 
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KUVA 3. Hankintaprosessimalli. (van Weele. 2014) 

 

Kategoriajohtaminen on tapa jaotella ja johtaa strategista hankintaa ryhmittelemällä 

hankittavat tuotteet tai palvelut tilanteen mukaan tarkoituksenmukaisiksi 

hankintakategorioiksi. Kategoriajohtamisen tavoite on muodostaa syvät suhteet 

toimittajien kanssa suurimman mahdollisen hyödyn saavuttamiseksi strategisessa 

hankinnassa. (Partida, 2012) Näin saadaan ryhmiteltyä saman tyyppiset toimittajat 

samaan joukkoon hankinnassa, mikä helpottaa toimittajien vertailua sekä 

toimittajasuhteiden johtamista. Varjopuolena Partida (2012) mainitsee 

kategoriajohtamisen vaativan yritykseltä isompia investointeja toimittajien 

arviointi- ja kehitysvaiheessa. Kategoriajohtaminen on suuremmista kustannuksista 

huolimatta usein perusteltua, koska sillä on todettu olevan positiivinen vaikutus 

kustannuksiin, laatuun ja läpimenoaikoihin. 

 

2.2 Suunnittelualihankinnan riskit ja hyödyt liiketoiminnalle 

 

 

Kun pohditaan suunnittelua, sen ulkoistamiselle löytyy useita eri syitä. Scott et al.  

(2011) mukaan yleisimmät syyt ulkoistamiselle toimitusketjun hallinnassa ovat: 

 

• operatiivisen joustavuuden lisääminen 

• kiinteiden kustannusten laskeminen 

• tehokkuuden lisääminen 

 

Operatiivisen joustavuuden lisääntyminen on helppoa mieltää pohdittaessa 

asiakastilausten kausittaista vaihtelua. Hiljaisella kaudella ulkoisten resurssien 

käyttöä voidaan vähentää tarpeen mukaan ja kiireisellä kaudella taas lisätä. Näin 
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saadaan alihankitun kapasiteetin käyttöasteella tasattua kausittaista työkuorman 

vaihtelua. Mikäli käytettäisiin ainoastaan yrityksen omia resursseja ympäristössä, 

jossa tilauskuorma vaihtelee suuresti, jouduttaisiin helposti tilanteeseen, jossa töitä 

ei riitä kaikille ja ajauduttaisiin henkilöstön lomautuksiin ja irtisanomisiin. 

Kapasiteettialihankinnalla tämän tilanteen riskiä voidaan pienentää. 

 

Kapasiteettialihankinnalla voidaan myös saavuttaa kustannussäästöjä verrattuna 

oman henkilöstön synnyttämiin kustannuksiin. Kapasiteettia voidaan hankkia 

alueilta, jotka ovat kustannustehokkaampia ja lisäksi toimittajia voidaan 

kilpailuttaa keskenään kustannusten laskemiseksi edelleen. Lisäksi alihankkija 

saattaa oman ydinosaamisensa myötä kyetä hallitsemaan ulkoistetut palvelut 

kustannustehokkaammin. Tällöin asiakasyritys voi kustannussäästöjen lisäksi 

panostaa omia resursseja omaan ydinosaamiseensa ja näin lisätä kilpailuetuaan 

edelleen. Kustannussäästöjä voidaan Pajarisen (2001) mukaan saavuttaa myös 

vähentyneen investointitarpeen ja palkkoihin liittyvien sivukulujen alenemisen 

kautta. Pajarinen (2001) jatkaa, että kiinteiden kulujen osuus yrityksen 

kustannusrakenteessa pienenee, jolloin laskusuhdanteessa yrityksen kannattavuutta 

voidaan hallita paremmin. 

 

Lisäksi mahdollisena ulkoistamisesta saavutettava hyötynä on henkilöstön laajempi 

osaamisportfolio. Kun suunnittelijat työskentelevät alihankkijalla, he pääsevät 

tutustumaan projekteihin ja työtehtäviin myös hankkivan yrityksen ulkopuolella ja 

saavuttavat näin kokemusta ja näkökulmia, joita pelkästään yrityksen omissa 

projekteissa työskentelevät henkilöt eivät voi saavuttaa. 

 

Suunnittelualihankinnan ulkoistamisessa tunnistettuja mahdollisia riskejä taas ovat 

esimerkiksi erilaiset tietoturvariskit ja IPR-riskit (intellectual property rights). 

Nämä riskit ovat erityisen kriittisiä, mikäli toimittajalla on liiketoimintaa myös 

asiakasyrityksen kilpailijoiden kanssa. Ongelmat pyritään tavallisesti poistamaan 

sopimalla alihankintasopimuksissa yhteiset pelisäännöt erilaisin tietoturva- ja 

salassapitosopimuksin. Näistä riskeistä johtuen luottamus yritysten välillä nousee 

Pajarisen (2001) mukaan erityisasemaan vaihdettaessa liiketoiminnalle kriittistä ja 

sensitiivistä tietoa. 

 

Toisaalta ongelmaksi saattaa muodostua pätevien resurssien riittävä saatavuus tai 

resurssien kustannustaso, joka ei täysin enää ole omissa käsissä. Jää yrityksen 

hankintaorganisaation vastuulle huolehtia olemassa olevien resurssien 

kustannuskilpailukyvystä. Toki myös epäpätevät tai kustannuksiltaan 

kannattamattomat resurssit on helpompi korvata, kun ne ovat ulkoistettuja. 
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Lopulta Scott et al. (2011) mainitsee vielä mahdollisena riskinä asiakasrajapinnan 

katoamisen yrityksen omasta hallinnasta toimittajan siirtyessä toimimaan em. 

rajapintaan. Tällöin voidaan menettää esimerkiksi asiakkaalta mahdollisesti 

saatavaa kriittistä tietoa, mahdollisuuksia luoda positiivisia asiakaskokemuksia tai 

mahdollisuuksia myydä lisää omia palveluita. Ideaalitilanteessa alihankittu 

toimittaja pystyisi palvelemaan asiakasrajapinnassa yhtä hyvin, kun yrityksen oma 

työntekijä. Mutta täysin samaan lopputulokseen tuskin päästään koskaan 

ulkoistetun työntekijän kanssa. 

 

Pajarinen (2001) nostaa esiin riskinä myös ulkoistettujen toimintojen 

hallinnoinnista syntyvät kustannukset, jotka syntyvät erityisesti 

hankintaorganisaation operatiivisesta toiminnasta; sopimuskumppanien etsinnästä, 

sopimusten neuvotteluista ja valvonnasta, sekä sopimuskumppanien 

monitoroinnista, ohjaamisesta, jne. Kyseinen riski on hyvä tiedostaa ja muistaa, 

sillä Chaloksen (1994) mukaan päätöksentekovaiheessa yritysjohto tyypillisesti 

aliarvioi ulkoistamiseen liittyvät kustannukset ja yliarvioi mahdollisesti 

saavutettavat kustannussäästöt. Perinpohjainen analyysi ja kriittinen arviointi on 

siis ulkoistavan yrityksen liiketoiminnalle elintärkeää, jotta realisoituvat hyödyt 

jäävä haittoja isommaksi. 

 

 

KUVA 4. Yritysten kokemat riskitekijät offshoring:ssa. (Manning et al. 2008) 

 

Kuvassa 4 on esitetty Manning et al. (2008) mukaan, mitä eri yritykset ovat 

kokeneet riskitekijöiksi, kun töitä on siirretty halvan työvoiman maihin, ns. 

offshoring. Kuvasta on selkeästi nähtävissä, että yritykset, jotka eivät ole vielä 

kokeneita offshoring projekteissa, kokivat suurimpana riskinä operatiivisen 

tehokkuuden kärsimisen, sekä johdon vaikutuskyvyn heikentymisen. Kokeneilla 
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yrityksillä taas ehdottomasti isoimmaksi riskiksi koettiin työntekijöiden 

vaihtuvuus, operatiivisen tehokkuuden säilyttäessä edelleen toisen sijansa. 

 

Voidaan siis todeta edellisen perusteella, että halvan työvoiman maissa 

merkittävimpinä riskitekijöinä on erityisesti operatiivisen tehokuuden 

säilyttäminen ja työntekijöiden vaihtuvuus. Tätä havaintoa myös kirjoittajan omat 

kokemukset tukevat vahvasti. Tehokkaaseen johtamiseen ja työntekijöiden työn 

tehostettuun ohjaamiseen ja työntekijöiden sitouttamiseen tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota, kun toimitaan matalan kustannuksen maissa. Tästä suuri vastuu lankeaa 

suunnittelutyön operatiiviselle johtamiselle, jossa kuormitus saattaa olla tavallista 

suurempi alihankittaessa suunnittelutyötä matalan kustannuksen maista. 

Lisääntynyt työmäärä taas lisää kustannuksia. 

 

2.3 Suunnittelualihankinnan erityispiirteitä 

 

Suunnittelualihankinnassa on kyse palvelujen ulkoistamisesta. Toimittajan 

sijainnin perusteella kyseinen ulkoistaminen voidaan jakaa Schuh et al. (2012) 

mukaan kolmeen eri tyyppiin – onshore, nearshore ja offshore. Onshore tarkoittaa 

alihankintaa hankkivan yrityksen kotimarkkinoilla, jossa kustannusrakenne on 

samankaltainen kuin hankkivalla yrityksellä itsellään. Suomessa toimivalle 

yritykselle tämä tarkoittaa alueellisesti esimerkiksi Suomea tai Länsi-Eurooppaa. 

Nearshore taas tarkoittaa aluetta, joka on maantieteellisesti lähellä, mutta tarjoaa 

kustannusetua. Suomalaisille yrityksille tämä tarkoittaa esimerkiksi Itä-Eurooppaa. 

Offshoring taas on maantieteellisesti kaukainen alue, jossa toimimalla voidaan 

saavuttaa merkittävää kustannusetua, esimerkiksi Kiina. 

 

Kun valitaan näistä parasta vaihtoehtoa ulkoistamiselle, puhutaan Schuh et al. 

(2012) mukaan strategiasta nimeltä bestshoring. Siinä pyritään erilaisilla 

evaluointiprosessilla analysoimaan perusteellisesti edellä mainittujen vaihtoehtojen 

hyötyjä ja riskejä yrityksen päätöksenteon tueksi. Tarkasteltavia asioita ovat Schuh 

et al. (2012) mukaan esimerkiksi kustannustaso kohdealueella, tietotaidon taso 

kohdealueella, resurssien saatavuus kohdealueella, mahdolliset palkankorotukset, 

palvelun laatu, sekä lopulta mahdolliset poliittiset yms. riskit kohdealueella. 

 

Suunnittelualihankinnan ollessa palvelujen alihankintaa, merkittävä osa 

alihankinnan riskeistä liittyy toimittajan työntekijöitten kohteluun ja oikeuksiin. 

Relevantteina riskeinä voidaan pitää sellaisia riskejä, jotka realisoituessaan 

vaikuttaisivat kielteisesti yrityksen liiketoimintaan. Erityisen suuri kielteinen 

vaikutus olisi lakien tai kansainvälisten normien ja asetusten rikkomisella. Näistä 

perustavanlaatuisin on Yhdistyneiden Kansakuntien Ihmisoikeuksien 
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yleismaailmallinen julistus (Suomen YK-liitto. 2019). Siinä määritellään 

kansainväliset normit ja lähtökohdat ihmisten tasa-arvoiselle kohtelulle.  Lisäksi on 

olemassa toinen perustavaa laatua oleva julistus, jonka on antanut ILO 

(International Labour Organisation). Kyseisessä julistuksessa (ILO. 2010) 

määritellään työntekijän perusoikeudet ja pelisäännöt työmarkkinoilla, joihin myös 

Suomi ja sen myötä Suomessa toimivat yritykset ovat sitoutuneet. Case-yritys on 

ottanut edellä mainitut julistukset oman toimintapolitiikkansa lähtökohdiksi 

laatiessaan omaa kestävän toimitusketjun menettelytapaansa, johon se sitouttaa 

kaikki omat alihankkijansa. Maatasolla kyseisiä riskejä on myös jo arvioitu 

yrityksen sisäisesti teettämässä laajassa Maplecroft (2014) tekemässä 

tutkimuksessa, jossa edellä mainittujen kansainvälisten julistusten vastaisen 

toiminnan riskejä on evaluoitu valtioittain. Kyseinen riskianalyysi on kuvattu 

tarkemmin luvussa 4. 

 

Suunnittelualihankintaa myyvät yritykset myyvät palveluita. Tällöin huomattavan 

suuri osa työn veloitushinnasta koostuu työntekijöiden palkoista ja niihin liittyvistä 

lakisääteisistä sivukuluista. (Pellinen. 2019) Lisäksi alihankkijalle tulee 

toiminnassaan sivukustannuksia esimerkiksi omista työvälineistään, 

toimitiloistaan, hallinnollisista tehtävistä kuten palkanlaskennasta, 

markkinoinnista, ostettavista palveluista kuten tilintarkastuksesta tai IT-

tukipalveluista, jne. Tämän lisäksi alihankinnan tuotekustannuksissa on mukana 

jonkin suuruinen kate, jotta alihankkijayritys saadaan tuottamaan voittoa. 

 

Edellä mainituista kustannuksista voidaan päätellä, että suunnittelualihankkijan 

suorista kustannuksista ja sivukustannuksista suurin yksittäinen osa muodostuu 

palkoista. Tällöin palkkojen suuruus on merkittävä tarkasteltava tekijä, kun 

analysoidaan kustannuskilpailukykyä globaalisti. 

 

Koska palkkataso on niin määräävä tekijä palveluiden kustannuskilpailukuvulle, 

palkkatason kehitys globaalisti olisi siis syytä olla myös seurattava asia. 

Vallitsevasta tämänhetkisestä palkkatasosta voidaan arvioida alihankitun työn 

kustannuksia tällä hetkellä, mutta palkkatason muuttuessa, on vaikeaa arvioida 

alihankitun työn kustannuksia esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Kustannusten 

nousua voidaan arvioida inflaatiolla. Inflaatio tarkoittaa rahan arvon alenemista, eli 

yleistä hintatason nousua. (Wrange, 2014) Inflaation myötä työntekijöiden 

palkkojen ostovoima pienenee, jolloin työntekijöille maksettaville palkoille syntyy 

korotuspaine kompensoimaan rahan ostovoiman laskemista. 

 

Lisäksi palkat voivat nousta perustellusti myös työntekijöiden kokemuksen 

lisääntyessä, mutta tällöin usein myös alihankinnasta saatava työn tuottavuus ja 
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arvo ostajalle lisääntyvät vähintään samassa suhteessa. Kustannusten nousu 

työntekijän kokemuksen lisääntyessä on yleisesti hyväksytty ilmiö ja toimii samalla 

tavalla globaalisti kaikkialla. Inflaatiolla puolestaan voidaan tarkastella 

valtiokohtaisesti alueiden kustannuskilpailukyvyn kehittymistä ja arvioida 

kannattavuutta myös tulevaisuudessa. 

 

Jotta pystytään hankkimaan suunnittelutyötä, pitää ensiksi löytää resursseja, jotka 

pystyvät tekemään em. työn. Teknisen suunnittelun erityispiirteenä on, että työ on 

usein monimutkaista ja haastavaa ja sitä varten tarvitaan erityistä osaamista. 

Osaamista työn tekemiseen voidaan saavuttaa koulutuksella, sekä 

työkokemuksella. Hyvää suunnittelutyöhön valmistavaa koulutusta on 

korkeakoulutasoinen tekninen koulutus, esimerkiksi insinöörin tutkinto. Erityisesti 

automaatio- ja prosessitekniikan koulutuksesta olisi hyötyä tässä kontekstissa, 

mutta myös kaikki muut tekniikan alan koulutukset sisältävät huomattavan määrän 

siirtokelpoista osaamista, josta voi on apua suunnittelutehtävän omaksumisessa. 

Resursseja etsittäessä on siis hyvä kartoittaa myös alueellinen koulutustarjontaa. 

 

Toisaalta työtä voidaan oppia tekemällä. Tällöin voidaan arvioida, että alalla 

toimivien yritysten läsnäolo alueella kertoo, että alueella on saatavilla haluttua 

osaamista. tutkimuksessa on siis syytä myös etsiä ja kartoittaa alan yritysten 

toimintaa ja sen jakautumista globaalisti, toimeksiantajayrityksen omia toimintoja 

unohtamatta. 

 

2.4 Toimittajaportfolion analysointi 

 

Toimittajaportfolion analyysilla on saavutettavissa tarvittavat tiedot strategisen 

hankinnan päätöksenteon tueksi ja oikean toimittajastrategian valitsemiseksi. 

Toimittajaportfolion analysoimisessa suosittuja menetelmiä ovat olleet Coxin 

(2015) mukaan erityisesti Kraljicin Purchasing portfolio analysis (Kraljic, 1983), 

sekä uudempana menetelmänä The Purchasing Chessboard (Schuh et al. 2012).  

 

Kumpikin edellä mainituista menetelmistä tarjoaa analyysin tueksi käytännön 

työkaluja hankintapäälliköille toimittajien hallintaan. Cox (2015) mukaan kuitenkin 

tutkimusten mukaan suuri osa hankintapäälliköistä joko ei ollut tietoisia edellä 

mainituista työkaluista tai ainoastaan valitsi jonkin itselleen sopivan strategian 

menetelmien tarjoamista työkalupakeista. Tämä johti väärän strategian valintaan ja 

tilanteen kehittymisen epäsuotuisampaan suuntaan. Kun luodaan strategiaa 

toimittajaverkoston hallintaan, olisikin syytä perustaa valittu strategia johonkin 

systemaattiseen menetelmään. 
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Kraljic:n (1983) portfolio analyysi keskittyy analysoimaan markkinoiden 

kompleksisuutta ja ostettavan tuotteen tai palvelun tärkeyttä ostavalle yritykselle. 

Tämä on esitetty kuvassa 5. Sen pohjalta toimittajille saadaan valittua yksi neljästä 

vaihtoehtoisesta strategiasta. 

 

 

KUVA 5. Kraljic:n purchasing portfolio analysis. (Cox. 2015) 

 

Suunnittelutyö on case-yritykselle hyvin tärkeässä roolissa ja sillä saavutettavaa 

etua voidaan ajatella strategiseksi. Tällöin suunnittelualihankintayritykset voidaan 

myös ajatella strategisiksi toimittajiksi. Menetelmä suosittaa strategisille 

toimittajille hankintastrategiaksi pitkäaikaisia toimittajasuhteita, jotka perustuvat 

yhteistyöhön ja kumppanuuteen. 

 

Coxin (2015) mukaan ostajan kannalta edullisempaan yhteistyöasemaan voidaan 

kuitenkin päästä valitsemalla hankinnassa sopiva strategia. Tehokkain tapa tehdä 

tämä on lisätä kilpailua toimittajien välillä ja kasvattaa toimittajien määrää, 

vähentäen yksittäisten toimittajien merkitystä. Ostaja on vahvemmassa asemassa, 

kun toimittaja on tarvittaessa korvattavissa toisella.   
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3. CASE-YRITYS 

 

Tässä luvussa kuvataan case-yritystä, sen rakennetta ja sen liiketoimintaa 

avainlukuineen. Lisäksi luodaan lyhyt katsaus yrityksen globaaliin 

hankintaorganisaatioon. 

 

3.1 Yrityksestä yleisesti 

 

Case-yritys on suuri pörssiyhtiö, jolla on yli 200 vuoden historia toiminnasta 

valmistavan teollisuuden parissa. Yritys työllistää globaalisti tuhansia työntekijöitä 

useissa eri maissa. Yrityksen tavoitteena on keskittää operaatiot lähelle omia 

asiakkaitaan. Vuonna 2018, yrityksen liikevaihto oli yli 3 miljardia euroa. 

Yrityksen liiketoiminta on jakautunut neljään eri liiketoimintalinjaan, lisäksi 

toiminnot jakautuvat maantieteellisesti viiteen eri alueeseen, Pohjois-Amerikka, 

Etelä-Amerikka, EMEA (Europe, Middle-East, Africa), Kiina ja APAC (Asia, 

Pacific). Eri maantieteellisten alueiden osuus henkilöstöstä ja liikevaihdosta on 

kuvattu taulukossa 1. Jakaumasta on nähtävissä, että liiketoimintojen selkeä 

painopiste on EMEA-alueella. 

 

TAULUKKO 1. Yrityksen liiketoimintojen maantieteellinen jakauma vuonna 

2018.  

Alue Osuus liikevaihdosta [%] Osuus henkilöstöstä [%] 

Pohjois-Amerikka 19 % 10 % 

Etelä-Amerikka 8 % 4 % 

EMEA 49 % 66 % 

Kiina 13 % 14 % 

APAC 11 % 6 % 

 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti tietyn liiketoimintalinjan operaatioihin 

ja globaaliin hankintatoimeen. Kyseinen liiketoimintalinja on pienin neljästä 

liiketoimintalinjasta, vastaten noin 10% yrityksen koko liikevaihdosta. 

 

Liiketoimintalinja toimittaa asiakkailleen valmiita teknisiä ratkaisuja yksittäisistä 

operaatioista koko tehtaiden mittakaavassa oleviin järjestelmiin. Päätuotteita ovat 

erilaiset järjestelmät, mittalaitteet, sekä toiminto- ja palveluratkaisut. 

Liiketoiminnan pääasiakkaita ovat eri teollisuuden aloilla toimiva 

prosessiteollisuus, energiantuotanto, meriteollisuus sekä öljy- ja kaasuteollisuus. 
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Liiketoimintalinjan alihankittu suunnittelutyö jakautuu hankinnan näkökulmasta 

kahteen eri hankintakategoriaan. Tuotekehitykseen ja Projektisuunnitteluun. 

Tuotekehityksessä kehitetään nykyistä tuoteratkaisua ja -tarjontaa, sekä 

suunnitellaan samanaikaisesti tulevia tuotteita ja palveluita. Projektisuunnittelu taas 

keskittyy asiakastoimitusprojektien yhteydessä tapahtuvaan suunnitteluun, joka 

koostuu esimerkiksi toimitettavan järjestelmän perussuunnittelusta, 

sovellussuunnittelusta tai instrumentointisuunnittelusta, käsittäen kaiken 

suunnittelun jota toimitettava järjestelmä tai palvelu vaatii. Perussuunnittelu 

käsittää mm. asiakkaan prosessin toimintakuvauksen laatimisen sekä muun 

suunnittelun lähtötietojen luomisen, sovellussuunnittelussa yrityksen tuote 

räätälöidään asiakkaan prosessin vaatimalla tavalla, instrumentointisuunnittelussa 

taas suunnitellaan toimitettavan järjestelmän rajapintaa asiakkaan prosessiin. 

Liikevaihdollisesti kumpikin kategoria muodostaa likimain yhtä suuren osan 

alihankittavasta suunnittelutyöstä. 

 

Yrityksellä on myös omia suunnitteluresursseja molemmissa liiketoimintalinjan 

suunnittelukategoriassa. Osa suunnittelusta halutaan kuitenkin pitää alihankittuna, 

johtuen liiketoiminnan merkittävästä kausittaisesta vaihtelusta. Tällöin voidaan 

osaavaa työvoimaa ostaa suoraan työskentelemään asiakastoimitusprojektille 

tarpeen mukaan, sen sijaan että ylläpidettäisiin kalliita resursseja omana 

työvoimana. Alihankittu työvoima toimii näin joustavana puskurina kysynnän 

vaihteluissa. 

 

Merkittävänä haasteena liiketoimintalinjan toimialalla tällä hetkellä on pula 

osaavasta työvoimasta. Sekä yrityksellä itsellään, että sen nykyisillä alihankkijoilla 

on vaikeuksia löytää riittävästi päteviä työntekijöitä nykytilanteessa, jossa saadut 

tilaukset kasvoivat 14% vuonna 2018 edelliseen vuoteen nähden ja olivat vuoden 

2018 lopussa ennätyskorkeat. Lisäksi ennusteet lupaavat myös tulevaisuudessa 

kasvua. Tämä pakottaa osaltaan etsimään ammattitaitoista työvoimaa globaalissa 

mittakaavassa. Toisaalta kiristyvä kilpailu toimitusprojekteista luo jatkuvan 

kustannuspaineen myös tehdyn suunnittelutyön hinnalle, joka osaltaan pakottaa 

etsimään uusia toimittajia matalan kustannustason maista. Maantieteellinen sijainti 

ei sinänsä ole nyky-yhteiskunnassa kynnyskysymys suunnitteluyhteistyölle, sillä 

tieto liikkuu Internetin välityksellä lähes reaaliajassa ja etäläsnäolo ja sen tuomat 

mahdollisuudet yleistyvät. Tietoliikenneverkkojen nopea kehitys mahdollistaa 

tämän hyödyntämisen tulevaisuudessa kenties vielä nykyistäkin tehokkaammin. 
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3.2 Globaali hankinta liiketoimintalinjalla 

 

Liiketoimintalinjan hankinta on organisoitunut strategiseen hankintaan, joka 

koostuu kategoriapäälliköistä, joilla kullakin on omat hankintakategoriansa 

johdettavana, sekä operatiiviseen hankintaan. Käytössä olevat kategoriat ovat 

(suluissa %-osuus koko hankinnan vuosittaisesta spendistä, eli hankintoihin 

käytetystä rahasta, vuonna 2018): 

 

• Commercial components (5,2 %) 

• Electrical assemblies (6,0 %) 

• Electronics (7,0 %) 

• Engineering (7,8 %) 

• Engineering R&D (6,6 %) 

• ESS (1,0 %) 

• Indirect (13,5 %) 

• Internal (26,4 %) 

• IT (8,4 %) 

• Machined components & Analyzer and measurement devices (10,7 %) 

• Software (1,2 %) 

• Steel structures & Mechanical assemblies (5,2 %) 

• Not categorized (1,1 %) 

 

Engineering ja Engineering R&D yhdessä muodostavat 14,4 % liiketoimintalinjan 

hankinnan spendistä. Kategoriajohtamisesta vastaa kuusi kategoriapäällikköä 

yhdessä globaalin hankinnan vetäjän kanssa. Operatiivisen hankinnan yhteistyötä 

strategisen hankinnan kanssa on pyritty kehittämään nimeämällä kullekin 

kategorialle vastuullinen operatiivinen ostaja. 

 

Lisäksi globaalia hankintaorganisaatiota täydentävät paikalliset 

hankintaorganisaatiot Puolassa, Intiassa ja Venäjällä. Kussakin näissä on nimetty 

vastuuhenkilö, joka keskittyy hoitamaan toimittajasuhteita paikallisten toimittajien 

kanssa vastuullisten kategoriapäälliköiden tukemana. 

 

Vuoden 2018 alusta alkaen Engineering-kategorialle on nimetty yrityksen 

konsernitasolla myös globaali kategoriapäällikkö, joka vastaa yhteisesti kaikkien 

liiketoimintalinjojen suunnittelualihankinnasta. Globaali kategoriapäällikkö 

muodostaa liiketoimintalinjoille yhteisen strategian ja laatii yhteistyössä 

liiketoimintalinjojen kanssa yhteisiä toimintaperiaatteita ja linjauksia. Lisäksi hän 

vastaa pääsääntöisesti toimittajasuhteiden hoitamisesta ja sopimusasioista isojen, 
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konsernitasolla merkittävien alihankkijoiden kanssa, jotka toimittavat palveluitaan 

useille liiketoimintalinjoille. Liiketoimintalinjojen kategoriapäälliköt raportoivat 

tarvittaessa matriisissa korporaation kategoriapäällikölle omien linjaesimiestensä 

lisäksi. 
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4. VALTIOIDEN ANALYSOINTI 

 

Jotta voidaan arvioida miten hyvin eri valtiot sijoittuvat toisiinsa verrattuna 

potentiaalisina suunnittelualihankintaa tarjoavina valtioina, pitää luoda niiden 

vertailemiseksi mittaristo. Tässä luvussa määritellään vertailua varten soveltuva 

mittaristo, sekä kuvataan yksityiskohtaisesti mittariston kaikki eri osa-alueet. 

 

4.1 Valtio- ja kategoriakohtainen riskianalyysi 

 

Yrityksessä on teetetty vuonna 2014 kolmannen osapuolen toimesta hyvin kattava 

riskianalyysi eri valtioista. Analyysissä pisteytettiin kullekin valtiolle kahdeksan 

maakohtaista riskitekijää: 

 

• Occupational health and safety 

• Forced labor 

• Freedom of association 

• Strength of law enforcement 

• Environmental regulation 

• Corruption 

• Equal treatment of employees 

• Child labor 

 

Kullekin riskitekijälle määriteltiin numeerinen indeksi, jolloin kyseiset riskitekijät 

saivat maakohtaisen arvon, joka oli jokin seuraavista: Insignificant exposure, Low 

exposure, Medium exposure, High exposure tai Very high exposure. Kullekin 

riskitekijälle määritettiin kyseisen riskitekijän yritykselle aiheuttamat epäsuorat ja 

suorat vaikutukset, riskitekijän tarkka määritelmä eli mitä on mitattu, perusteltiin 

riskitekijän tarpeellisuus, ilmoitettiin tietolähde, sekä määriteltiin pisteytysmetodi. 

Esimerkkinä Forced labor -riskitekijän edellä mainitut määritelmät. 

 

“KPI: Forced labor 

Direct: - 

Indirect: Affects company mainly through reputation 

Indicator: Maplecroft Forced or Involuntary Labor Index 

Reason for indicator: Companies can be found or deemed to be complicit in 

human rights violations committed by others when they knowingly assist or benefit 
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from human rights violations. The standard for knowledge could be both an actual 

knowledge and what a company 'should have known' under the circumstances. 

Business can be directly implicated or can be deemed complicit in violations of the 

prohibition on forced labour. Allegations of direct responsibility can occur if the 

company itself uses forced or bonded labourers. However, most allegations arise 

through supply chain complicity, whereby forced labour is used by suppliers, 

subcontractors and other business partners that contribute to a value chain. 

Data from: Maplecroft, 8.5.2014 

Scoring method: relative scoring based on minimum and maximum values: 

Very high exposure if risk score equals [10,8] 

High exposure if risk score equals ]8,6] 

Medium exposure if risk score equals ]6,4] 

Low exposure if risk score equals ]4,2] 

Insignificant exposure if risk score equals ]2,0]” 

(Maplecroft, 2014) 

 

Näiden riskitekijöiden perusteella kukin valtio pisteytettiin suhteellisella luvulla, 

näistä suhdeluvuista johdettiin kyseisen valtion keskimääräinen riski-indexi, joka 

sai numeerisen arvon 0-6. Indeksin lisäksi otettiin erikseen huomioon, mikäli 

tarkasteltavassa valtiossa on voimassa poliittisia rajoituksia liiketoiminnalle. 

Näiden yhdistelmästä kukin valtio sai jonkin seuraavista riskiluokituksista: 

 

• Insignificant (riski-indeksi < 1,5) 

• Low  (riski-indeksi 1,5 – 2,5) 

• Medium (riski-indeksi 2,6 – 3,5) 

• High  (riski-indeksi 3,6 – 4,5) 

• Very high (riski-indeksi 4,6 – 4,9) 

• Banned (riski-indeksi > 5,0) 

 

Analyysissa on pisteytetty yhteensä 195 valtiota, tämä lukema kattaa kaikki valtiot 

maailmassa, joiden itsenäisyyden Suomi on tunnustanut. Lopullisten 

riskiluokitusten jakauma eri valtioiden kokonaismäärästä on esitetty kuvassa 6.  
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KUVA 6. Eri riskiluokitusten osuus tarkasteltavista valtioista. 

 

Valtion saama riskiluokitus on otettu sellaisenaan käyttöön yrityksen SRM-

järjestelmässä (Supplier relationship management). Järjestelmässä luokituksilla on 

suora vaikutus siihen, miten potentiaalista uutta toimittajaa arvioidaan. 

Potentiaalisen toimittajan kokonaisriski määritellään toimittajan kategorian 

mukaan (mitä ostetaan), sekä toimittajan maan mukaan (mistä ostetaan). 

 

Kokonaisriskin mukaan potentiaalisen toimittajan evaluointi voi kulkea kolmen 

vaihtoehtoisen prosessin mukaan. Järjestelmä pakottaa valitsemaan toteutuvan 

kokonaisriskin mukaisen evaluointiprosessin. Ilman määritetyn evaluointiprosessin 

läpikäyntiä ei ole mahdollista aloittaa uuden toimittajan kanssa. 

 

Kaikkein kevyin evaluointiprosessi on tason 1 evaluointi. Sitä käytetään 

esimerkiksi riskiltään merkityksettömien kategorioitten, kuten toimistotarvikkeiden 

kanssa. Siinä järjestelmä vaatii ainoastaan yrityksen perustiedot, sekä toimittajan 

sitoutumisen yrityksen kestävää kehitystä noudattavan toimitusketjun politiikkaan. 

 

Kokonaisriskitason noustessa, tietyssä kohtaa järjestelmä pakottaa evaluoinnin 

tasolle 2. Tällöin vaaditaan tason 1 evaluoinnin vaatimusten lisäksi toimittajan 

itsensä tekemä itsearviointi, jossa kysytään toimittajalta tarkentavia tietoja 

Banned countries
3 %

Countries with 
very high 
exposure

5 %

Countries with 
high exposure

40 %

Countries with 
medium 
exposure

25 %

Countries with 
low exposure

18 %

Countries with 
insignificant 

exposure
9 %
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yrityksestä. Kaikki suunnittelualihankinta matalan riskin valtioista noudattaa tason 

2 evaluointia. 

 

Tason 3 evaluointia käytetään korkean kokonaisriskin toimittajille. 

Suunnittelualihankinnassa käytännössä tasolle 3 päädytään ainoastaan korkean 

riskin valtioissa. Tason 3 prosessissa vaaditaan tasojen 1 ja 2 lisäksi erikseen 

suoritettu toimittajan auditointi, sekä auditoinnissa havaittujen puutteiden 

korjaaminen ennen, kun toimittajan evaluointi hyväksytään ja yhteistyö voidaan 

aloittaa. 

 

Yhteistyön aloittaminen korkean riskin valtiossa toimivan toimittajan kanssa vaatii 

siis yrityksen hankinnalta merkittävästi suurempaa panostusta. Usein tämä on 

kuitenkin kannattavaa, sillä korkeamman riskin valtioissa yleinen kustannustaso on 

monesti keskimääräistä alhaisempi. Mahdolliset eettiset ja lainsäädännölliset 

haasteet ovat varsin hyvin huomioituina pakotetulla tason 3 evaluoinnilla 

yhteistyön alkaessa. Yhteistyötä ei ole mahdollista aloittaa, ennen kun toimittaja 

osoittaa noudattavansa riittävän tasoista toimintaa. Voidaan siis keskittyä 

lähtökohtaisesti tarkastelemaan kaikkien riskitasojen valtioita, kunhan tiedostetaan, 

että yhteistyön aloittaminen kestää, vaatii pääomaa ja voi osoittautua pahimmillaan 

mahdottomaksi evaluointiprosessin edetessä. 

 

Lisäksi Maplecroft (2014) riskianalyysissä määritettiin hankinnan 

kategoriajaottelun mukaisesti kategoriakohtainen riskiluokitus. Siinä arvioitiin 

kunkin hankintakategorian kategoriakohtaista riskiä pisteyttämällä kriittisiä 

riskitekijöitä juuri kyseisen kategorian suhteen. Pisteytetyt riskitekijät testissä 

olivat: 

 

• Kielletyt materiaalit 

• Säteily 

• Toimittajan suorituskyky 

• Kemialliset riskit 

• Lapsityövoima 

• Työterveys ja työturvallisuus 

 

Kukin riskitekijä sai kategoriakohtaisesti pisteluvun 1 - 5, jossa 5 kuvasi yrityksen 

kannalta kriittistä riskitekijää. Alihankittavan suunnittelutyön kategoriaa 

riskianalyysissä edusti kategoria: Services: engineering and installation work. 
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Kyseinen kategoria vastaa sisällöllisesti täysin nyt tarkasteltavia Engineering ja 

Engineering R&D -kategorioita. Analyysissä Services-kategoria saavutti 

riskitekijäkohtaiset pisteluvut: 

 

• Kielletyt materiaalit (1) 

• Säteily  (1) 

• Toimittajan suorituskyky (5) 

• Kemialliset riskit  (2) 

• Lapsityövoima  (5) 

• Työterveys ja työturvallisuus (2) 

 

Pisteytys vastaa intuitiivista hypoteesia asiantuntijatyöhön liittyvistä riskeistä. 

Pisteytyksen keskiarvona Services-kategoria sai kategoriakohtaisen 

riskiluokituksen – medium. 

 

Seuraavaksi Maplecroft (2014) analyysissä luotiin maa- ja 

tuotekategoriakohtaisista riskiluokituksista yhdistetyt riskiluokitukset käyttäen 

kuvassa 7 esitettyjä yhdistämissääntöjä. 

 

 

KUVA 7. Maa- ja tuotekategoriakohtaisten riskiluokitusten yhdistelmä. 

 

Koska Engineering-kategoriat kuuluivat riskiluokkaan medium. Ja eri valtiot 

kuuluivat vaihtelevasti kaikkiin riskiluokkiin, saatiin kullekin valtiolle yhdistetty 

riskiluokitus, joka sai arvon Low, Medium, High tai Sanctioned (jatkossa Banned). 

 

Näitä yhdistettyjä riskiluokituksia käytetään valtioiden analysoinnissa sellaisenaan 

yhtenä merkittävimpänä KPI:na.  
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4.2 Valtioiden keskimääräinen palkkataso ja inflaatio 

 

Valtioiden keskimääräistä palkkatasoa ja inflaatiovauhtia selvitettäessä oli 

turvauduttava useisiin eri lähteisiin johtuen siitä, että useiden valtioiden tiedot eivät 

olleet helposti saatavilla. OECD-maiden tiedot löytyivät hyvin kattavasti useista 

verkkotietokannoista OECD (2019), United Nations (2019) ja International 

Monetary Fund (2019). Sen sijaan muut valtiot olivat näissä tietokannoissa 

edustettuna varsin heikosti. Täydentävänä tietokantana käytettiin Trading 

Economics (2019) tietokantaa. 

 

Lopulta kaikkia tietoja ei sen jälkeenkään ollut saatavilla, mutta koska arvion 

mukaan merkittävimmät tiedot oli vahvistettu, päädyttiin puuttuvat tiedot 

approksimoimaan maantieteellisten maanosien mukaisesti käyttämällä puuttuville 

tiedoille kyseisen maanosan olemassa olevien valtioiden yhdistettyä 

mediaanipalkkaa. Se vaikutti edustavan kohtuullisen hyvin puuttuvien valtioiden 

osalta maantieteellisen ympäristön palkkatasoa, muuttamatta maanosan 

palkkatason keskiarvoa merkittävästi. Lopulta palkkatasot päädyttiin esittämään ja 

pisteyttämään indeksoituna. Esityksessä Suomen palkkataso edusti arvoa 100 ja 

muiden maiden palkkatasoa arvioitiin ja pisteytettiin suhteessa Suomen tasoon.  

 

Inflaation osalta kunkin maan tiedot vallitsevan inflaatiotason osalta löytyivät hyvin 

kattavasti International Monetary Fundin (2019) tietokannasta. Inflaatio tarkoittaa 

rahan ostovoiman heikkenemistä sekä hintojen nousua. Palveluiden hinnoittelun 

suhteen on varsin odotettavaa, että inflaation vaikutukset pyritään siirtämään 

palveluiden hintaan nostamalla palveluntuottajien palkkoja inflaatiotason 

mukaisesti. 

 

Käyttäen hyväksi nykyistä palkkatasoa ja inflaatiotasoa, luotiin valtioille mittari, 

jossa laskettiin kokonaisvaikutus ansiotason nousuun, mikäli nykyisen kaltainen 

inflaatiotaso säilyy seuraavat kymmenen vuotta. Ansiotason nousun laskukaava oli 

seuraava: 

 

𝐴𝑛𝑠𝑖𝑜𝑡𝑎𝑠𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑠𝑢 = ((
100+𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑎𝑡𝑖𝑜 [%]

100
)

10

∗ 𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑡𝑎𝑠𝑜) − 𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑡𝑎𝑠𝑜      (1) 

 

Tällä pyrittiin luomaan karkea valuutalla mitattava vertailukelpoinen ennuste 

palkkatason kehityksestä ja sen johdosta realisoituvasta kustannusten noususta. 

Tätä pidettiin tarpeellisena, koska korkeakin prosentuaalinen hintojen nousu ei 

vaikuta kokonaiskuvassa vakavasti, kun palkkataso on lähtökohtaisesti matala. 
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Toisaalta taas pienikin prosentuaalinen hintojen nousu on merkittävää 

kokonaisvaikutuksiltaan, jos palkkataso on alussa korkea. Jälleen kerran ansiotason 

noususta luotiin indeksoitu tunnusluku, jossa Suomelle ennustettu ansiotason nousu 

vastasi lukua 100. Muuta valtiot pisteytettiin suhteessa tähän.  

 

4.3 Koulutuksen taso ja vaadittava erityisosaaminen 

 

Yrityksellä on erilaisia osaamistarpeita suunnittelualihankinnassa. 

Asiakastoimituksiin keskittyvässä Engineering-kategoriassa valtaosa 

osaamistarpeista painottuu automaatiotekniikan osaajiin. Lisäksi tarvetta on jossain 

määrin mm. sähkö- ja mekaniikkasuunnittelijoille. Engineering R&D-kategoriassa 

on lisäksi tarvetta erityisesti ICT-osaajille. 

 

Tyypillisesti suunnittelijoilla on taustallaan jokin tekniikan alan koulutus, joko 

ammatillinen tai korkeakoulutasoinen. Pelkkä ammatillinen koulutus ei 

sellaisenaan kuitenkaan välttämättä takaa riittävää osaamista erityisesti 

sovellussuunnittelussa vaan lisäksi olisi syytä olla työkokemusta ja 

suunnittelukokemusta erilaisista PLC- (programmable logic controller) ja/tai DCS-

järjestelmistä (distributed control system). 

 

Yrityksellä on tuotteenaan oma DCS-järjestelmä. Kyseisen järjestelmän osaaminen 

olisi ensisijaisesti vaadittavaa erityisosaamista, mutta kyseisen järjestelmän osaajat 

työskentelevät jo suurelta osin yritykselle joko suoraan tai välillisesti 

alihankintaverkoston kautta. Sen sijaan olisi hyvä keskittyä DCS-suunnittelijoihin, 

jotka hallitsevat jonkin kilpailijoiden DCS-järjestelmistä. Tuolloin siirtyminen 

työskentelemään yrityksen oman järjestelmän pariin tapahtuisi melko nopeasti. 

Myös PLC-osaajilla on hyvät edellytykset oppia suhteellisen nopeasti koulutuksen 

ja harjoittelun kautta DCS-suunnittelijoiksi yrityksen omaan järjestelmään. 

 

Toinen haluttu erityisosaaminen on prosessiosaaminen joltain yrityksen 

asiakkaiden toimialalta. Prosessiosaamista vaaditaan, jotta ymmärretään 

ylipäätänsä miten valmiin toimitettavan järjestelmän tulisi toimia ja mitä sen tulisi 

saada aikaan. Luonnollisesti yrityksen omalla henkilöstöllä on kattava osaaminen 

vaadittavista järjestelmistä ja prosesseista. Näin pitääkin olla, jotta strategista riskiä 

saadaan pienennettyä. 

 

Voidaan siis todeta, että potentiaalisia maita uusien toimittajien etsimiselle olisivat 

maat, joissa on tarjolla teknisestä korkeakoulutuksesta vaadituilla tekniikan aloilla 

ja joissa on jo valmiiksi toimintaa jollakin yrityksen suurimmista kilpailijoista. Tätä 
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varten kartoitettiin tietokannasta International Association of Universities (2019) 

eri valtioissa sijaitsevat korkeakoulut, jotka tarjosivat automaatiokoulutusta, sekä 

minkä tahansa muun alan teknistä koulutusta. Lisäksi kartoitettiin yrityksen 

liiketoimintalinjan viiden suurimman globaalin kilpailijan kotisivuilta 

maakohtaisesti, onko heillä kyseisessä valtiossa toimipistettä. Näin saatiin luotua 

mittari koulutustarjonnalle, sekä kilpailijoiden toiminnalle. 

 

4.4 Yrityksen nykyinen toiminta globaalisti 

 

Case-yrityksellä on toimintaa varsin monessa valtiossa. Olemassa oleva yrityksen 

toimipiste voidaan nähdä monesta syystä kyseiselle valtiolle eduksi vertailua 

tehtäessä. Sen voidaan todeta helpottavan yhteistyön aloittamista uuden toimittajan 

kanssa mahdollistamalla tiiviimmän yhteydenpidon ja lokaalin yhteyshenkilön. 

Tämä vähentää kielellisistä ja kulttuurisista eroista johtuvia ongelmia 

yhteydenpidossa. Joissain tapauksissa myös yritysten välinen rahaliikenne 

pystytään ohjaamaan globaalin organisaation kautta, jolloin on mahdollista 

saavuttaa rahallista etua. Tästä johtuen case-yrityksen toimipisteen sijainti 

kyseisessä valtiossa vaikuttaa valtion kokonaispisteytykseen tulosta nostavasti. 

 

Toinen merkittävä tekijä yhteystyökyvyn arvioinnissa on nykyisen 

toimittajakannan maantieteellinen jakautuminen. Voidaan arvioida, että mikäli 

yrityksellä on tai on joskus ollut suunnittelua toimittava alihankkija jonkin kyseisen 

valtion alueella, tuo valtio on hyvästä syystä jo valikoitunut potentiaaliseksi 

alueeksi. Tästä syystä olemassa oleva tai olemassa ollut yhteistyösuhde valtion 

alueella vaikuttaa kokonaispisteytykseen tulosta nostavasti. Samasta syystä voidaan 

todeta, että mikäli valtio kuuluu OECD-maihin (Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestö) on odotettavaa, että kyseisen valtion alueella sijaitsevan 

alihankkijan kanssa yhteistyö tulee sujumaan kevyemmin, kun OECD-maihin 

kuulumattomissa valtioissa. Tästä syystä myös OECD-jäsenyys vaikuttaa valtion 

kokonaispistemäärään tulosta nostavasti. 

 

Lisäksi tulokseen vaikuttaa yrityksen valitsema strateginen linja. Yritys on 

asettanut tavoitteekseen lisätä yhteistyötään toimittajien kanssa, jotka sijaitsevat ns. 

CCC-maissa (cost competitive countries). Näihin maihin kuuluminen tai 

kuulumattomuus on määritelty läpinäkymättömästi yrityksen ERP-järjestelmään. 

Empiiristen havaintojen perusteella voidaan todeta, että CCC-maihin kuulumisen 

kriteerit noudattavat kasatusta aineistosta havaittavia tunnuslukuja melko suurelta 

osin. Tämän lisäksi mukana voi olla myös poliittisia päätöksiä, mutta operatiivisella 

tasolla yrityksen on sopeuduttava myös poliittisiin strategisiin päätöksiin. Lisäksi 

kun vielä yrityksen ylin johto seuraa CCC-maiden käytön tasoa, voidaan CCC-maa 

statuksen todeta vaikuttavan valtion kokonaispistemäärään tulosta nostavasti.  
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4.5 Yhdistetty pisteytysjärjestelmä valtioiden arvioinnissa 

 

Eri valtiot pisteytetään edellä luvussa 5 kuvattujen mittareiden perusteella siten, että 

kukin valtio saa tunnusluvukseen yhden numeerisen arvon väliltä 0-100. Tämä arvo 

kuvaa kyseisen valtion soveltuvuutta yhteistyöhön valittujen kriteerien pohjalta. 

Pisteytyksen maksimiarvot tunnusluvuittain ovat seuraavat: 

 

• Maa- ja kategoriakohtainen yhdistetty riskikerroin (max. 30 pistettä) 

• Indeksoitu maakohtainen palkkataso (max. 10 pistettä) 

• Indeksoitu inflaatioon perustuva ennustettu tulotason nousu 10 vuoden 

aikana (max. 10 pistettä) 

• Automaatiotekniikkaa kouluttavia yliopistoja (max. 10 pistettä) 

• Tekniikkaa kouluttavia yliopistoja (max. 5 pistettä) 

• Yrityksen toimipiste valtiossa (max. 5 pistettä) 

• Olemassa olevia toimittajasuhteita valtiossa (max. 5 pistettä) 

• Kilpailijoiden toimipisteitä valtiossa (max. 5 pistettä) 

• Maa kuuluu OECD-maihin (max. 5 pistettä) 

• Maa kuuluu CCC-maihin (max. 15 pistettä) 

• YHTEENSÄ (max. 100 pistettä) 

 

Maa- ja kategoriakohtainen yhdistetty riskikerroin muodostettiin luvussa 5.1 

kuvatulla tavalla ja pisteytettiin seuraavasti: 

• Banned = valtio pudotettiin kokonaan pois vertailusta 

• Very high risk = 5 pistettä 

• High risk = 10 pistettä 

• Medium risk = 15 pistettä 

• Low risk = 25 pistettä 

• Insignificant risk = 30 pistettä 

 

Koska kaikki valtiot saivat joko arvon banned, low, medium tai high. Vaihteli 

mittarin tulos välillä 10-25. Banned statuksen olivat ennalta saaneet muutamat 

valtiot, joiden kohdalla statusta voitiin pitää selkeästi poliittiseksi ja esimerkiksi 

joko valtion asemasta ja resursseista johtuvaksi (Vatikaani) tai valtion toiminnasta 

johtuvaksi (Pohjois-Korea). Banned-statukset jätettiin sellaisenaan voimaan, koska 

ne edustivat yrityksen strategista linjausta. 
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Indeksoitu maakohtainen palkkataso muodostettiin luvussa 5.2 kuvatulla tavalla 

ja saadut eri indeksin arvot pisteytettiin seuraavasti: 

• indeksin arvo 100 tai enemmän = 0 pistettä 

• indeksin arvo 90 – 99 = 1 piste 

• indeksin arvo 80 – 89 = 2 pistettä 

• indeksin arvo 70 – 79 = 3 pistettä 

• indeksin arvo 60 – 69 = 4 pistettä 

• indeksin arvo 50 – 59 = 5 pistettä 

• indeksin arvo 40 – 49 = 6 pistettä 

• indeksin arvo 30 – 39 = 7 pistettä 

• indeksin arvo 20 – 29 = 8 pistettä 

• indeksin arvo 10 – 19 = 9 pistettä 

• indeksin arvo 0 – 9 = 10 pistettä 

 

Indeksoitu inflaatioon perustuva ennustettu tulotason nousu 10 vuoden aikana 

muodostettiin luvussa 5.2 kuvatulla tavalla ja saadut eri indeksin arvot pisteytettiin 

seuraavasti: 

 

• indeksin arvo 100 tai enemmän = 0 pistettä 

• indeksin arvo 90 – 99 = 1 piste 

• indeksin arvo 80 – 89 = 2 pistettä 

• indeksin arvo 70 – 79 = 3 pistettä 

• indeksin arvo 60 – 69 = 4 pistettä 

• indeksin arvo 50 – 59 = 5 pistettä 

• indeksin arvo 40 – 49 = 6 pistettä 

• indeksin arvo 30 – 39 = 7 pistettä 

• indeksin arvo 20 – 29 = 8 pistettä 

• indeksin arvo 10 – 19 = 9 pistettä 

• indeksin arvo 0 – 9 = 10 pistettä 

 

Automaatiotekniikkaa kouluttavia yliopistoja pisteytettiin siten, että mikäli 

valtion alueella oli yksikin yliopisto, joka erikoistui automaatiotekniikan 

opettamiseen, kyseinen valtio sai 10 pistettä. Muussa tapauksessa valtio sai 0 

pistettä. 

 

Tekniikkaa kouluttavia yliopistoja pisteytettiin siten, että mikäli valtion alueella 

oli yksikin yliopisto, joka opetti tekniikan alan tutkintoja, kyseinen valtio sai 5 

pistettä. Muussa tapauksessa valtio sai 0 pistettä. 
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Yrityksen toimipiste valtiossa pisteytettiin siten, että mikäli case-yrityksellä oli 

yksikin toimipiste valtion alueella, kyseinen valtio sai 5 pistettä. Muussa 

tapauksessa valtio sai 0 pistettä. 

 

Olemassa olevia toimittajasuhteita valtiossa pisteytettiin siten, että mikäli case-

yrityksellä oli tai oli ollut menneisyydessään alihankkija, joka toimii kyseisen 

valtion alueella, kyseinen valtio sai 5 pistettä. Muussa tapauksessa valtio sai 0 

pistettä. 

 

Kilpailijoiden toimipisteitä valtiossa pisteytettiin siten viiden suurimman 

kilpailijan toimipisteiden mukaisesti seuraavasti: 

 

• kaikilla viidellä oli toimipiste valtion alueella = 5 pistettä 

• neljällä oli toimipiste valtion alueella = 4 pistettä 

• kolmella oli toimipiste valtion alueella = 3 pistettä 

• kahdella oli toimipiste valtion alueella = 2 pistettä 

• yhdellä oli toimipiste valtion alueella = 1 pistettä 

• yhdelläkään ei ollut toimipistettä valtion alueella = 0 pistettä 

 

Maa kuuluu OECD-maihin, pisteytettiin siten, että mikäli valtio kuului OECD-

maihin, se sai 5 pistettä. Muussa tapauksessa valtio sai 0 pistettä. 

 

Maa kuuluu CCC-maihin, pisteytettiin siten, että mikäli valtio kuului yrityksen 

määrittelemälle CCC-maiden listalle, se sai 15 pistettä. Muussa tapauksessa valtio 

sai 0 pistettä. 

 

Näistä mittareista yhdistettynä saatiin luotua valtion soveltuvuutta kuvaava 

kokonaistunnusluku, joka saa teoreettisesti arvot 0-100. Mitä korkeampi 

tunnusluku oli, sen paremmin valtio sijoittui vertailussa. Analyysin tuloksia ja 

johtopäätöksiä on esitetty seuraavassa luvussa. 
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5. ANALYYSIN TULOKSET 

 

Tässä luvussa tarkastellaan analyysin tuloksia erikseen kunkin mittarin osalta, sekä 

kokonaistuloksen osalta ja tarkastellaan tuloksia myös alueittain ja 

maailmanlaajuisesti. 

 

5.1 Maa- ja kategoriakohtainen riskianalyysi 

 

Riskianalyysin tulosten jakauma maanosien mukaisesti on esitetty taulukossa 2. 

Valtiot, jotka sijaitsevat maantieteellisesti sekä Euroopassa että Aasiassa on asetettu 

mukaan Euroopan tuloksiin.  

 

TAULUKKO 2. Riskiluokitusten maakohtainen jakauma. 

 Low Medium High Banned Yhteensä 

Afrikka 1 40 11 2 54 

Aasia 4 31 6 3 44 

Australia ja Oseania 2 12 - - 14 

Etelä-Amerikka - 12 - - 12 

Eurooppa 29 17 - 2 48 

Pohjois-Amerikka 5 16 1 1 23 

Yhteensä 41 128 18 8 195 

 

 

Taulokosta 2 havaitaan, että matalan riskiluokituksen (Low) saaneita valtioita on 

maailmanlaajuisesti noin 21 % kaikista valtioista ja näistä ylivoimaisesti suurin osa 

sijaitsee Euroopassa. Valtaosa kaikista valtioista, yhteensä noin 66 % on saanut 

keskitason (Medium) riskiluokituksen. Näistä myös 17 kpl sijaitsee Euroopassa, 

joten eurooppalaisena tarkastelijana riskitason suuruus Medium-luokituksessa on 

helppoa mieltää, kun arvioidaan kyseisen luokituksen saaneita eurooppalaisia 

valtioita, esimerkiksi Bulgaria, Venäjä tai Makedonia, ja mielletään toiminnan 

kokonaisriskitaso suurin piirtein yhtä suureksi kaikissa muissakin kyseisen 

luokituksen saaneissa valtioissa. 

 

Korkean yhdistetyn riskiluokituksen (High) saaneita valtioita on ainoastaan 9 % 

kaikista valtioista ja nämä sijaitsevat pääosin Afrikan ja Aasian alueella yhtä 

poikkeusta lukuunottamatta. Korkea riskiluokitus näyttäisi johtuvan siitä, että 

kyseiset valtiot ovat saaneet huonot tulokset maakohtaisissa riskiarvioinneissa. 

Selittäviä syitä voi olla useita, maakohtaisissa riskiarvioinneissa mitattavia kohtia 

olivat työterveys, työturvallisuus, pakkotyövoiman käyttö, lapsityövoiman käyttö, 
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järjestäytymisvapaus, työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu, viranomaistyön 

vahvuus, ympäristöasioiden säätely ja korruptio. Kyseisen riskiluokituksen saaneet 

valtiot menestyivät siis huonosti näillä osa-alueilla. Vaikka riskiluokituksessa 

mitattavat kohteet ovat vakavia ihmisarvoon ja lakien noudattamiseen liittyviä 

mittareita, niiden aikaansaamia riskejä pystytään tarvittaessa pienentämään 

yrityksen omalla operatiivisella johtamisella ja säätelyllä. Tästä on esimerkkinä 

eräs näistä korkean riskiluokituksen saaneista valtioista, joissa case-yrityksellä 

itsellään on vahvaa toimintaa. Riskit pitää tiedostaa ja ottaa huomioon 

ennakoimalla, kun toimitaan kyseisissä valtioissa, jotta vältytään vakavilta 

yrityksen maineeseen vaikuttavilta epäkohdilta. 

 

Valtioita, joiden kanssa yhteistyö on estetty kokonaan (Banned), oli 

kokonaisuudessaan noin 4 % kaikista valtioista, yhteensä 8 kpl. Näiden valtioiden 

suhteen on tehty yrityksen strategisessa riskienhallinnassa päätös estää kaikki 

toiminta kyseisen valtion alueella. Kyseisen päätöksen vuoksi nämä valtiot eivät 

myös ole mukana tässä analyysissa. Kyseiset valtiot ovat Iran, Kosovo, Kuuba, 

Norsunluurannikko, Pohjois-Korea, Sudan, Syyria ja Vatikaani. Pääosin Banned-

statuksen saaminen siis edellyttää sotilaallista konfliktia tai sen uhkaa, 

kauppasaartoa, humanitaarista kriisiä tai Vatikaanin tapauksessa kyseisen valtion 

epäoleellisuutta liiketoiminnallisista näkökulmista. 

 

5.2 Yrityksen ja sen kilpailijoiden toimipisteiden jakauma 

 

Yrityksen nykyisten toimipisteiden jakauma eri riskitason valtioihin on esitetty 

kuvassa 8. Toimipisteet sijaitsevat pääosin matalan riskin valtioissa (21 kpl) ja 

keskitason riskin valtioissa (11 kpl), sekä yksi sijaitsee korkean riskin valtiossa. 

 

 

KUVA 8. Yrityksen omien toimipisteiden jakauma maa- ja kategoriakohtaisen 

riskianalyysin mukaisesti. 
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Jakaumasta voidaan päätellä, että case-yritys on ollut menneisyydessään 

taipuvainen suosimaan pääasiassa matalan riskin valtioissa toimimista. Kun 

verrataan vastaavaa jakaumaa yrityksen suurimpien kilpailijoiden vastaavaan 

jakaumaan, joka on esitetty kuvassa 9, havaitaan eroavaisuuksia. 

 

 

KUVA 9. Yrityksen suurimpien kilpailijoiden toimisteiden jakauma maa- ja 

kategoriakohtaisen riskianalyysin mukaisesti. 

 

Yrityksen suurimmat kilpailijat näyttäisivät pääosin keskisuuren (Medium) riskin 

valtioissa. Mutta myös matalan riskin (Low) ja korkean riskin (High) valtioissa on 

selkeästi enemmän toimipisteitä. Myös monessa valtiossa, jotka case-yritys on 

kokonaan estänyt (Banned) on kilpailijoiden toimipisteitä. Tämä saattaa selittyä 

osittain yrityksen kilpailijoiden omalla maantieteellisellä sijainnilla, mutta 

todennäköisesti tulos heijastelee enimmäkseen eri yritysten markkinaosuuksia 

maantieteellisesti maailmassa. Osa kilpailijoiden toimipisteistä saattaa olla 

esimerkiksi myyntikonttoreita tai huoltoliiketoimintapisteitä, jolloin varsinainen 

operatiivinen toiminta saattaa olla keskittynyt toisella tavalla. 

 

Yrityksen kilpailijoilla on yhdistettynä varsin kattava maantieteellinen kattavuus. 

Ainoastaan 67 valtion alueella ei ole yhtään toimipistettä case-yrityksellä tai 

yhdelläkään sen suurimmista kilpailijoista. Yksi näistä 67:stä valtiosta, Kap Verde, 

on saanut lopullisessa pisteytyksessä varsin hyvät pisteet. 
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5.3 Indeksoitu maakohtainen palkkataso 

 

Tarkastellaan indeksoitua palkkatasoa maakohtaisesti ja asetetaan Suomen 

palkkataso arvoon i=100. Afrikan maanosan osalta tulokset on esitetty kuvassa 10. 

Kuvaan on lisätty Suomen palkkataso vertailun helpottamiseksi. Havaitaan, että 

suurimmassa osassa Afrikan valtioita palkkataso on ainoastaan murto-osa Suomen 

palkkatasosta. Vain viisi valtiota erottuvat merkittävästi Afrikan keskimääräisestä 

palkkatasosta, mutta ovat edelleen Suomeen verrattuna varsin kilpailukykyisiä. 

Afrikan keskimääräinen indeksoitu palkkataso on 10, joka vastaa ainoastaan 10 % 

Suomen palkkatasosta. 

 

 

KUVA 10. Afrikan valtioiden indeksoitu palkkataso verrattuna Suomen 

palkkatasoon. 

 

Aasian maanosan keskimääräiset valtiokohtaiset palkkatasot on esitetty kuvassa 11. 

Kuvaan on lisätty Suomen palkkataso (100) vertailun helpottamiseksi. Jälleen 

kerran havaitaan, että suurimmassa osassa maanosan valtioista, indeksoitu 

palkkataso on Suomen palkkatasoon verrattuna erittäin matala. Aasian 

keskimääräinen indeksoitu palkkataso on 20, joka vastaa 20 % Suomen 

palkkatasosta. Afrikkaan verrattuna korkeampaa keskiarvoa selittävät osaltaan 

muutamat selkeästi paremman tulotason valtiot, vaikka myös matalan pään 

palkkatasot ovat hieman korkeammalla tasolla, kun Afrikassa. Yhdessä valtiossa 

palkkataso on jopa korkeampi, kun Suomessa. 
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KUVA 11. Aasian valtioiden indeksoitu palkkataso verrattuna Suomen 

palkkatasoon. 

 

Australian ja Oseanian keskimääräiset palkkatasot on esitetty kuvassa 12. Jälleen 

kerran Suomen palkkataso (100) on lisätty kuvaajaan vertailun helpottamiseksi. 

Havaitaan, että suuremmalta osin Australian ja Oseanian valtioiden palkkataso on 

varsin matala, keskimäärin ainoastaan 19, joka vastaa 19 % Suomen palkkatasosta. 

Tämä johtuu enimmäkseen alueeseen kuuluvista useista pienistä saarivaltioista, 

joissa palkkataso on erittäin matala. Keskiarvosta erottuvat odotetusti Australia ja 

Uusi-Seelanti, joissa on alueen keskiarvoa huomattavasti korkeampi palkkataso, 

joka kuitenkin jää selkeästi alemmaksi, kun Suomen palkkataso. 

 

 

KUVA 12. Australian ja Oseanian valtioiden indeksoitu palkkataso verrattuna 

Suomen palkkatasoon. 
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Euroopan keskimääräiset palkkatasot on esitetty kuvassa 13. Suomen palkkataso 

(100) on erikseen merkitty kuvaan vertailun helpottamiseksi. Havaitaan, että 

Euroopan keskimääräinen palkkataso on jo selkeästi korkeampi, kun aiemmin 

tarkastelluissa maanosissa. Euroopan valtioiden palkkataso on keskimäärin 52, joka 

vastaa 52 % Suomen palkkatasosta. Suurimmassa osassa Euroopan valtioista 

palkkataso on selkeästi alhaisempi, kuin Suomessa, jolloin toimiminen näissä 

valtioissa voisi tuoda kustannussäästöjä. Lisäksi havaitaan, että kuudessa valtiossa 

palkkataso on merkittävästi korkeampi, kuin Suomessa. 

 

 

KUVA 13. Euroopan valtioiden indeksoitu palkkataso verrattuna Suomen 

palkkatasoon. 

 

Pohjois-Amerikan alueella sijaitsevien valtioiden keskimääräiset palkkatasot on 

esitetty kuvassa 14. Suomen palkkataso (100) on lisätty kuvaan vertailun 

helpottamiseksi. Jälleen kerran todetaan, että valtaosassa Pohjois-Amerikan 

alueella sijaitsevista valtioista on merkittävästi Suomen palkkatasoa alhaisempi 

palkkataso. Alueen keskimääräinen palkkataso on ainoastaan 27, joka vastaa 27 % 

Suomen palkkatasosta. Tulosta selittää useat alueeseen kuuluvat saarivaltiot ja 

Väli-Amerikan valtiot, joissa on merkittävän alhainen palkkataso. Näistä 

mielenkiintoisena poimintana Mexico, jossa keskimääräinen palkkataso on 

ainoastaan 20 % Suomen palkkatasosta. Lisäksi kaksi valtiota alueella erottuu 

odotetusti selkeästi keskiarvosta korkeammalla palkkatasollaan, Kanada ja 

Yhdysvallat. Näistä Yhdysvalloissa on jopa Suomea hieman korkeampi 

keskimääräinen palkkataso. 
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KUVA 14. Pohjois-Amerikan valtioiden indeksoitu palkkataso verrattuna Suomen 

palkkatasoon. 

 

Lopuksi kuvassa 15 on esitetty Etelä-Amerikan valtioiden keskimääräinen 

palkkataso. Suomen keskimääräinen palkkataso (100) on lisätty kuvaan vertailun 

helpottamiseksi. Havaitaan jälleen alueen keskimääräisen palkkatason olevan 21, 

joka vastaa 21 % Suomen palkkatasosta. Suurin osa valtioista on Suomeen 

verrattuna palkan suhteen varsin kilpailukykyisiä. Alueen korkein palkka on 

Argentiinassa, mutta sielläkin keskimääräinen palkkataso on ainoastaan 50 % 

Suomen palkkatasosta. 

 

 

KUVA 15. Etelä-Amerikan valtioiden indeksoitu palkkataso verrattuna Suomen 

palkkatasoon. 
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Kun tarkastellaan koko maailman laajuisesti keskimääräisiä palkkatasoja, havaitaan 

että ainoastaan muutamassa valtiossa on Suomea korkeampi palkkataso. Näistä 

valtioista valtaosa sijaitsee Euroopassa. Koko maailman keskimääräinen palkkataso 

on 26 % Suomen palkkatasosta. 

 

Tarkasteltaessa keskimääräisiä palkkatasoja suhteessa aiemmin määritettyihin 

kategoria- ja valtiokohtaisiin riskiluokituksiin, saadaan taulukon 3 mukainen tulos. 

 

TAULUKKO 3. Valtioiden palkkatasot verrattuna riskiluokituksiin. 

Riskiluokitus Valtioita yhteensä Keskimääräinen 

palkkataso 

Banned 8 15 

High 18 9 

Medium 128 15 

Low 41 68 

 

 

Mikäli sivuutetaan Banned-riskiluokituksen saaneet valtiot, tulos on odotetun 

kaltainen. Mitä alhaisempi riskitaso valitaan, sen korkeampi on kyseisen valtion 

keskimääräinen palkkataso. Toisaalta suurin osa valtioista on saanut Medium-

riskiluokituksen ja näissä valtioissa on jo merkittävästi alhaisempi palkkataso, kuin 

Low-riskiluokituksen saaneissa. Riskejä ottamalla voidaan siis ennakoidusti 

saavuttaa rahallista etua. 

 

Huolimatta tiedon keruussa tehdyistä approksimaatioista, pidän palkkatasojen 

kartoituksen tuloksia varsin luotettavina. Yksittäisiä poikkeamia saattaa esiintyä, 

mutta pidän tätä epätodennäköisenä. Tutkimus antaa kuitenkin eri maantieteellisistä 

alueista varsin kuvaavan tuloksen. Lisäksi lopullisessa pisteytyksessä palkkatason 

vaikutus lopputulokseen on ainoastaan 10 %, joten mahdollisten virheiden vaikutus 

kokonaistulokseen pienentyy. Mikäli päädytään harkitsemaan tarkemmin 

yhteistyötä missä tahansa valtiossa, on joka tapauksessa suositeltavaa tehdä 

tapauskohtaisesti kartoitus kyseisen valtion palkkatasosta juuri sen hetken tilanteen 

mukaisesti. 
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5.4 Inflaatio ja sen vaikutus 

 

Inflaatio kuvastaa hintojen nousua kyseisessä valtiossa ja siitä seuraa rahan 

ostovoiman laskeminen. On näin ollen odotettavaa, että inflaatiota vastaava nousu 

tulee siirtymään myös ostettavien palveluiden hintaan. Tällä mittarilla tutkittiin, 

miten paljon nykyhetken suuruinen inflaatiovauhti nostaisi valtion palkkatasoa 

seuraavan kymmenen vuoden aikana, mikäli vauhti pysyisi samana koko 

kymmenen vuoden ajanjakson. Reaalitilanteessa inflaatiovauhti kuitenkin muuttuu 

jatkuvasti, eikä ole helposti ennustettavissa. Mutta Inflaatio on kuitenkin tässä 

asiayhteydessä syytä ottaa huomioon ja sen realisoituvia vaikutuksia pystytään 

arvioimaan tällä tunnusluvulla. 

 

Pääsääntäisesti tämän hetken inflaatiosta oli hyvin tietoa saatavilla, (Trading 

Economics, 2019.) listasi suurimman osan eri valtioiden inflaatiotasoista. 

Ainoastaan kymmenen valtion osalta tietoa ei ollut saatavilla, näistä neljä olivat 

riskiluokituksessa Banned-luokituksen, joten niillä ei ole vaikutusta 

lopputulokseen. Loput kuusi valtiota ovat Andorra, Liechtenstein, Makedonia, 

Brunei, Somalia ja Monaco. Kokemusperäisesti arvioiden näiden valtioiden 

potentiaali liiketoimintayhteistyöhön ei ole merkittävä, joten niiden osalta tietojen 

puuttuminen voidaan sivuuttaa lopullista tulosta tarkasteltaessa. 

 

Keskimääräistä inflaatiotasoa tarkasteltaessa maanosittain saadaan kuvan 16 

mukainen tulos. 

 

 

KUVA 16. Inflaatiotaso maanosittain. 
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Kuvasta on selkeästi nähtävissä, että inflaatiotaso on odotetusti korkein alueilla, 

joissa aiemmin todettiin olevan alhaisin palkkataso. Suurelta osin korkeampi 

inflaatio liittyy myös niin sanottuihin kehittyviin maihin. Näihin verrattuna 

teollisuusmaissa on pääsääntöisesti selkeästi alhaisempi inflaatiotaso. Kuvassa 16 

on jätetty Venezuela kokonaan pois Etelä-Amerikan tuloksista, sillä siellä inflaatio 

on tällä hetkellä suuruusluokkaa 10 000 000 %, johtuen Venezuelassa vallitsevasta 

poliittisesta tilanteesta. Tuloksen huomioiminen vääristäisi kuvaajia, eikä 

liiketoimintayhteistyö Venezuelan kanssa ole vallitsevassa tilanteessa missään 

muodossa suositeltavaa. Lisäksi yhdessä valtiossa inflaatiotaso oli negatiivinen, 

kaikissa muissa valtioissa positiivinen. 

 

Inflaatiotaso sinällään ei kuitenkaan kerro liiketoiminnan kannalta vielä mitään 

hirvittävän konkreettista. Se pitää suhteuttaa tämän hetken kustannustasoon, eli 

palveluiden ollessa kyseessä palkkatasoon. Tällöin pystytään arvioimaan 

kustannusten nousua kyseisen valtion alueella liiketoiminnan kannalta 

tarkasteltuna. Lisäksi tutkimuksessa päätettiin tarkastella inflaation aikaansaamaa 

kustannustason nousua indeksoituna, jolloin Suomen arvioitu kustannustason 

nousu sai arvon 100 ja kaikkia muita valtioita verrattiin tähän kustannustason 

nousuun. Lopullisessa pisteytyksessä valtio sai pisteitä ainoastaan, mikäli sen 

inflaatiotasosta johtuva arvioitu kustannustason nousu oli alhaisempi, kuin 

Suomessa. Mittarin lopullinen painoarvo lopputuloksessa oli 10 %. Näin saatiin 

pienennettyä mahdollisen virheellisen aineiston aiheuttamaa virhevaikutusta. 

 

 

KUVA 17. Inflaation aiheuttama arvioitu kustannustason nousu 10 vuoden aikana 

Afrikan alueella. 
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Tarkastellaan seuraavaksi maanosittain arvioitua inflaatiotason aiheuttamaa 

kustannustason nousua. Kuvassa 17 on esitetty tulokset Afrikan alueella. Suomen 

kustannustason nousu (100) on lisätty kuvaan vertailun helpottamiseksi. 

 

Kuvasta on helposti nähtävissä, että ehdottomasti suurimmassa osassa Afrikan 

valtioista nykyisen kaltainen inflaatiotaso ei aiheuta vastaavaa kustannusten 

nousua, kuin Suomessa. Valtioissa, joissa kustannusten arvioitiin nousevan Suomea 

hitaammin, keskimääräinen kustannusten nousu oli ainoastaan 33 % Suomen 

nousun tasosta. Tämä johtuu selvästi alhaisemmasta palkkatasosta alueella. Vaikka 

inflaatiotaso on merkittävästi korkeampi kuin Suomessa, realisoituvat kustannukset 

jäävät kuitenkin alhaisemmiksi. Muutaman valtion osalta kustannusten nousu 

näyttäisi olevan merkittävästi suurempaa, kuin Suomessa, johtuen hyvin korkeasta 

inflaatiotasosta tai aavistuksen korkeammasta palkkatasosta. Nämä valtiot eivät saa 

lopullisessa tuloksessa tästä mittarista pisteitä, eivätkä ole muiltakaan osin 

pärjänneet lopullisessa tuloksessa merkittävän hyvin, joten merkittävän korkeat 

tulokset voidaan jättää huomiotta olettaen, että niihin ei sisälly merkittävää 

liiketoiminnallista potentiaalia. 

 

 

KUVA 18. Inflaation aiheuttama arvioitu kustannustason nousu 10 vuoden aikana 

Aasian alueella. 

 

Kuvassa 18 on esitetty vastaava jakauma Aasian valtioiden osalta. Kuvaan on 

lisätty arvioitu Suomen kustannustason nousu (100) vertailun helpottamiseksi. 

Havaitaan, että jälleen keskimääräinen arvioitu kustannusten nousu on 
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suurimmassa osassa valtioita alhaisempi, kuin Suomessa. Niissä valtioissa, joissa 

kustannusten arvioidaan nousevan Suomea hitaammin, kustannusten nousu oli 

keskimäärin ainoastaan 30 % Suomen nousun tasosta. Valtiot, joissa kustannustaso 

nousi Suomea nopeammin, jäivät tältä osin lopullisessa tuloksessa ilman pisteitä. 

Ainoa valtio tässä joukossa, jolla vaikuttaisi olevan selkeää potentiaalia 

liiketoiminnalliseen yhteistyöhön oli Singapore, mutta sekään ei menestynyt 

kokonaistuloksessa merkittävän hyvin, joten voimme jättää sen tässä vaiheessa 

huomioimatta. 

 

Kuvassa 19 on esitetty vastaava jakauma Australian ja Oseanian valtioiden osalta. 

Kuvaan on lisätty arvioitu Suomen kustannustason nousu (100) vertailun 

helpottamiseksi. Jälleen voidaan havaita, että valtaosassa valtioista kustannustason 

arvioitu nousu oli huomattavasti alhaisempaa, kuin Suomessa. Kuitenkin kaksi 

valtiota saavutti tässä hypoteesissa Suomea huonomman tuloksen, Uusi-Seelanti ja 

Australia. Huolimatta edellä mainittujen valtioiden kohtuullisen maltillisesta 

inflaatiotasosta (2 %) kustannukset nousivat enemmän, johtuen kohtuullisesta 

palkkatasosta ja siitä, että Suomen inflaatiotaso on melko alhainen (1,3 %). 

Valtioissa, joissa arvioitu kustannustason nousu oli alhaisempaa kuin Suomessa, 

kustannusten arvioitiin nousevan keskimäärin ainoastaan 25 % Suomen arvioidusta 

tasosta. 

 

 

KUVA 19. Inflaation aiheuttama arvioitu kustannustason nousu 10 vuoden aikana 

Australian ja Oseanian alueella. 
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Kuvassa 20 on esitetty vastaava arvioitu kustannustason nousu Euroopan alueella. 

Suomen arvioitu kustannustason nousu (100) on merkitty kuvaan vertailun 

helpottamiseksi. Johtuen Euroopan lähtökohtaisesti korkeammasta palkkatasosta, 

suhteellisen monessa valtiossa arvioitu kustannusten nousu oli korkeampaa, kuin 

Suomessa. Nämä valtiot jäävät tässä kohtaa pisteittä, mutta koska case-yrityksellä 

on alueella jo paljon toimintaa, on hyvä tiedostaa mitä valtioita arvio koskee. 

Suomea korkeampi kustannustason nousu arvioidaan tällä mittarilla kymmenen 

vuoden aikana olevan ainakin Belgiassa, Britanniassa, Hollannissa, Islannissa, 

Itävallassa, Luxemburgissa, Norjassa, Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa ja Turkissa. 

Niissä valtioissa, joissa keskimääräinen arvioitu kustannustason nousu jäi Suomea 

alhaisemmaksi, kustannustaso nousi keskimäärin ainoastaan 44 % Suomen 

arvioidusta tasosta. 

 

 

KUVA 20. Inflaation aiheuttama arvioitu kustannustason nousu 10 vuoden aikana 

Euroopan alueella. 

 

Pohjois-Amerikan osalta arvioidun kustannusten nousun tulokset on esitetty 

kuvassa 21. Suomen arvioitu kustannustason nousu (100) on lisätty kuvaan 

vertailun helpottamiseksi. Ennakoitu kustannusten nousu oli pääsääntöisesti 

alhaisempaa kuin Suomessa, keskimääräisen kustannustason nousun ollessa 39 % 

arvioidusta Suomen kustannustason noususta. Kahdessa valtiossa kuitenkin 

arvioitu kustannustaso oli merkittävästi korkeampi, kuin Suomen arvioitu taso. 

Oleellisempana näistä on syytä huomata Yhdysvallat, jossa myös case-yrityksellä 

on paljon toimintaa. Yhdysvaltoihin mittari ennustaa 64 % korkeampaa 

kustannusten nousua, kuin Suomeen. Tämä johtuu Suomea korkeammasta 

palkkatasosta ja korkeammasta inflaatiosta. Toinen valtio, jossa kustannusten 
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ennustetaan nousevan Suomea korkeammin, on Haiti. Tämä johtuu Haitin hyvin 

korkeasta inflaatiosta. Liiketoiminnallisesti Haiti on kuitenkin melko 

merkityksetön, eikä se saanut kokonaisuudessaan testissä hyvää tulosta, joten se 

voidaan tässä kohtaa jättää huomiotta. 

 

 

KUVA 21. Inflaation aiheuttama arvioitu kustannustason nousu 10 vuoden aikana 

Pohjois-Amerikan alueella. 

 

Lopuksi kuvassa 22 on esitetty arvioitu inflaation aiheuttama kustannusten nousu 

Etelä-Amerikan osalta. Suomen arvioitu kustannustason nousu (100) on lisätty 

kuvaan vertailun helpottamiseksi. Myös tällä alueella inflaation aiheuttama arvioitu 

kustannusten nousu oli pääosin alhaisempaa, kuin Suomessa. Niissä valtioissa, 

joissa kustannusten arvioitiin nousevan Suomea hitaammin, kustannusten arvioitu 

nousu oli vain 40 % arvioidusta Suomen kustannustason noususta. Suomen kanssa 

saman verran kustannusten arvioitiin nousevan Surinamissa ja melkein 

kaksinkertaisesti Suomeen verrattuna Uruguayssa. Paljon Suomea isompaa 

kustannustason nousua arvioitiin kuitenkin olevan Argentiinassa, jossa palkkataso 

on kohtuullinen ja inflaatiotaso 44 %, sekä Venezuelassa, jossa inflaatio on täysin 

kohtuuttomalla tasolla. Etelä-Amerikka on case-yrityksen asiakkaille merkittävää 

toiminta-aluetta, joten nämä muutamat valtiot joihin mittari ennustaa korkeaa 

kustannustason nousua tulisi huomioida jatkossa jollain tavalla. 
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KUVA 22. Inflaation aiheuttama arvioitu kustannustason nousu 10 vuoden aikana 

Etelä-Amerikan alueella. 

 

Kokonaisuudessaan näyttäisi siltä, että noin 82 % maailman valtioista mittari 

ennustaa Suomea alhaisempaa kustannustason nousua. Tulosta ei voida pitää 

absoluuttisena johtuen useista oletuksista, mutta sen voidaan arvioida antavan 

jonkinlaisen kuvan kustannustason kehittymisestä alueittain. 

 

5.5 Loput mittarit 

 

Kun tarkasteltiin valtion koulutustarjontaa, nostettiin etusijalle valtiot, joissa 

sijaitseva korkeakoulu tarjosi koulutusta suoraan Automaatio-nimikkeellä 

International Association of Universities (2019) tietokannassa. Jos valtiolla oli 

automaatiokoulutusta korkeakoulutasolla, se sai automaattisesti 10 pistettä 

lopullisessa arvioinnissa, joka vastaa 10 % lopullisesta maksimipistemäärästä. 

 

Koska kuitenkin myös muunlainen teknillinen koulutus saattaa olla siirtokelpoista 

osaamista, kun pohditaan haettua osaamisprofiilia, annettiin valtiolle 5 pistettä, 

mikäli sen alueella oli yksikin korkeakoulu, jossa tarjotaan teknillistä koulutusta. 

Tämä vastaa 5 % lopullisesta maksimipistemäärästä. Näin ollen pelkällä 

koulutustarjonnalla oli mahdollista saavuttaa yhteensä 15 pistettä. 

Koulutustarjonnan jakautumista alueittain on tarkasteltu taulukossa 4. 
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TAULUKKO 4. Koulutustarjonta maanosittain 

 Automaatio-

koulutusta 

Teknistä 

koulutusta 

Valtioita alueella 

yhteensä 

Afrikka 21 52 54 

Aasia 26 44 44 

Australia ja Oseania 1 4 14 

Eurooppa 37 43 48 

Pohjois-Amerikka 9 17 23 

Etelä-Amerikka 9 12 12 

Yhteensä 103 172 195 

 

 

Taulukosta havaitaan, että lähes kaikissa maailman valtioissa (88 %) on vähintään 

yksi teknillistä koulutusta tarjoava yliopisto. Lisäksi erityisesti automaatioalan 

koulutusta on tarjolla myös kohtuullisen kattavasti, 53 % kaikista valtioista oli 

ainakin yksi teknillinen yliopisto, jossa opetettiin automaatiotekniikkaa. Useissa 

valtioissa yliopistoja oli huomattavasti enemmän kuin yksi, äärimmäisenä 

esimerkkinä Kiina, jossa 281 yliopistoa ilmoitti opettavansa automaatiotekniikkaa. 

Voidaan tehdä johtopäätös, että koulutuksen puolesta resursseja on olemassa 

runsaasti, niiden käyttöä mahdollisesti rajoittavat tekijät löytyvät oletettavasti 

muualta, kuten esimerkiksi riskitekijöistä tai kannattavuudesta. 

 

Seuraavana mittarina on käytetty valtion kuulumista OECD-maihin. OECD, eli 

Organization for Economic Co-operation and Development, on perustettu vuonna 

1961 harmonisoimaan ja kehittämään jäsenmaidensa talouskasvua ja 

vapaakauppaa, sekä lisäämään yhteiskunnallista hyvinvointia. (OECD, 2019.) 

Järjestön jäsenmailla on mm. vapaakauppaan liittyen keskenään järjestelyitä ja 

sopimuksia, jotka edesauttavat liiketoiminnan kannattavuutta. Tästä syystä OECD-

maihin kuuluminen lisää kunkin valtion kokonaispistemäärää 5 pisteellä. 

 

Tällä hetkellä OECD-maita on yhteensä 36 kpl ja ne ovat pääasiassa 

teollisuusmaita. Maat ovat jakautuneet maantieteellisesti taulukon 5 mukaisesti. 

Taulukosta on havaittavissa OECD:n selkeä painottuminen Euroopan alueelle, 

jossa yli puolet valtioista ovat OECD-jäsenmaita. 
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TAULUKKO 5. OECD-maiden jakauma maanosittain. 

 OECD-maita Valtioita alueella 

yhteensä 

Afrikka 0 54 

Aasia 3 44 

Australia ja Oseania 2 14 

Eurooppa 27 48 

Pohjois-Amerikka 3 23 

Etelä-Amerikka 1 12 

Yhteensä 36 195 

 

 

Viimeisenä mittarina tarkastellaan valtioiden kuulumista case-yrityksen 

määrittämään CCC-maiden (cost competitive countries) joukkoon. CCC-maiden 

määritelmä on yrityksen sisällä läpinäkymätön, eikä välttämättä ole täysin 

identtinen liiketoimintalinjojen kesken. Tässä vertailussa on kuitenkin käytetty 

kyseisen liiketoimintalinjan ERP-järjestelmästä saatua luokittelua, johon myös 

liiketoimintalinjan sisäinen raportointi perustuu. 

 

CCC-maihin kuuluminen on otettu mukaan pisteytykseen melko suurella 

painoarvolla, 15 % maksimipistemäärästä, koska se on jo osa yrityksen strategista 

linjausta ja kyseisten valtioiden suosiminen tukee yrityksen strategisia tavoitteita ja 

parantaa yrityksen omaa suorituskykyä sen itse määrittelemällä tavalla. Lisäksi on 

varsin oletettavaa, että maiden ryhmittelyssä CCC-maiden joukkoon on jo käytetty 

taloudellisia ja muita indikaattoreita, joilla yritysjohto on tunnistanut 

kustannuskilpailukykypotentiaalin kyseisissä valtioissa. Ryhmittelyn 

läpinäkymättömyydestä huolimatta uskotaan tämän tutkimuksen yhteydessä, että 

ryhmittelyn huomioiminen lopullisessa pisteytyksessä tukee tämän tutkimuksen 

tavoitteita. 

 

TAULUKKO 6. CCC-maiden jakauma maanosittain. 

 CCC-maita Valtioita alueella 

yhteensä 

Afrikka 54 54 

Aasia 41 44 

Australia ja Oseania 12 14 

Eurooppa 29 48 

Pohjois-Amerikka 21 23 

Etelä-Amerikka 11 12 

Yhteensä 168 195 
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Taulukosta on havaittavissa, että suurin osa maailman valtioista, yhteensä 86 % 

kuuluu CCC-maihin. Näistä taas suurin osa vaikuttaisi sijaitsevan maantieteellisillä 

alueilla, joissa myös palkkataso on matala, mikä oli varsin odotettavaa. 

 

Toinen mielenkiintoinen havainto saadaan, kun verrataan CCC-maita eri valtioiden 

riskianalyysissa saamiin riskiluokituksiin. Nämä tulokset on esitetty taulukossa 7. 

 

TAULUKKO 7. CCC-maiden korrelaatio valtioiden riskiluokituksiin. 

Riskiluokitus Valtioita yhteensä CCC-maita 

Banned 8 7 

High 18 18 

Medium 128 126 

Low 41 17 

 

 

Havaitaan, että kaikki High-riskiluokituksen saaneet valtiot ja lähes kaikki 

Medium-riskiluokituksen saaneet valtiot kuuluvat CCC-maihin. Tästä voidaan 

päätellä, että yritys on tehnyt strategisen linjauksen lisätä riskinottoa operatiivisten 

yhteistyökumppaniensa valinnassa saavuttaakseen kustannuskilpailukykyä ja sitä 

kautta kilpailuetua. Tulokset vaikuttaisivat olevan yhdenmukaisia intuitiivisen 

päättelyn kanssa ja kokonaispisteitä tarkasteltaessa tukevat hyvin lopullisia 

tuloksia. 

 

5.6 Yhdistetty kokonaispistemäärä 

 

Analyysin lopulliset yhdistetyt pistemäärät muodostuvat edellä kuvattujen 

mittareiden yhteistuloksesta. Analyysin teoreettinen maksimipistemäärä on 100 

pistettä, mutta koska riskiluokituksessa yksikään valtio ei nykyisellä pisteytyksellä 

saavuttanut täysiä pisteitä, muodostuu analyysin maksimipistemääräksi 95 pistettä. 

Analyysin lopulliset pistemäärät ja tulokset mittariston eri osa-alueilla on esitetty 

liitteessä 1. 

 

Tarkastellaan seuraavaksi analyysin lopullisia pistemääriä maanosittain. Kuvassa 

23 on esitetty lopullisten pistemäärien jakauma eri valtioiden Afrikan alueella. 

Kuvaan on lisäksi lisätty vertailun vuoksi Suomen analyysissa saavuttama 

pistemäärä (59/100), jonka kautta on helppoa mieltää valtioiden sijoittuminen 

pisteskaalalla. 
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KUVA 23. Analyysin lopullisen pistemäärän jakauma Afrikan alueella. 

 

Analyysissa 18 Afrikan alueen valtiota sijoittui kokonaispistemäärissä Suomea 

paremmin tai vähintään yhtä hyvin. Kyseisiä valtioita tulisi siis analyysin tulosten 

perusteella tarkastella tarkemmin, kun tehdään suosituksia jatkotoimenpiteistä. 

Kokonaisuudessaan kuitenkin voidaan visuaalisesti todeta, että analyysin 

mittariston perusteella suurin osa Afrikasta on Suomea huonompi vaihtoehto 

yhteistyön laajentamisen näkökulmasta. Erityisen hyvin analyysissä pärjäsi Kap 

Verde, joka oli aivan omalla tasollaan Afrikan valtioiden joukossa. Myös 

Välimeren rannikolla sijaitsevat Pohjois-Afrikan valtiot sijoittuivat analyysissa 

lähes poikkeuksetta hyvin. 

 

 

KUVA 24. Analyysin lopullisen pistemäärän jakauma Aasian alueella. 
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Kuvassa 24 on esitetty edellistä vastaava jakauma Aasian alueiden lopullisista 

pistemääristä. Kuvaan on lisätty vertailun helpottamiseksi Suomen analyysissa 

saavuttama pistemäärä (59/100). Kuvasta on tulkittavissa kohtuullisen positiivinen 

lopputulos. Yhteensä 20 valtiota sai joko yhtä hyvän, tai Suomea paremman 

tuloksen analyysissa. Näitä valtioita tulisi tarkastella tarkemmin jatkotoimenpiteitä 

pohdittaessa. Tuloksen 70 tai enemmän saavutti analyysissä Indonesia, Intia, Kiina, 

Kypros, Thaimaa ja Vietnam. Lähes yhtä hyvin pärjäsivät myös Filippiinit ja 

Malesia. 

 

Kuvaan 25 on koottu Australian ja Oseanian alueen lopullinen pistejakauma 

valtioittain. Suomen saama pistemäärä (59/100) on lisätty kuvaan vertailun 

helpottamiseksi. 

 

 

KUVA 25. Analyysin lopullisen pistemäärän jakauma Australian ja Oseanian 

alueella. 

 

Kuvasta havaitaan, että kaikki valtiot sijoittuivat analyysissä Suomea huonommin. 

Ainoa valtio alueella, joka saavutti lähes saman tuloksen, kun Suomi oli Australia. 

Lähtökohtaisesti analyysin perusteella ei kuitenkaan näyttäisi siltä, että Australian 

ja Oseanian alueella olisi potentiaalia alihankitun suunnitteluyhteistyön etsimiseen. 

 

Kuvassa 26 on esitetty lopullisten pistemäärien jakauma Euroopan alueella. 

Suomen saama pistemäärä (59/100) on erikseen merkitty kuvaan vertailun 

helpottamiseksi. 
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KUVA 26. Analyysin lopullisen pistemäärän jakauma Euroopan alueella. 

 

Kuvan perusteella Suomi ei sijoitu Euroopan alueen vertailussa erityisen hyvin. 

Suurin osa Euroopan valtioista sai korkeamman pistemäärän. Tulokset selittyvät 

Suomea alhaisemmalla tulotasolla ja tästä huolimatta alueella vallitsevalla 

korkealla elintasolla. Erityisen hyvin analyysissa pärjäsivät Bulgaria, Latvia, 

Liettua, Portugal, Puola, Slovakia, Tshekki, Turkki, Unkari, Venäjä ja Viro. Lähes 

samalla tasolla vertailussa olivat myös mm. Azerbaidzhan, Makedonia ja Ukraina. 

 

 

KUVA 27. Analyysin lopullisen pistemäärän jakauma Pohjois-Amerikan alueella. 
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Kuvaan 27 on kuvattu eri valtioiden saamien pistemäärien jakauma Pohjois-

Amerikassa. Suomen saama pistemäärä (59/100) on lisätty kuvaan vertailun 

helpottamiseksi. Suurin osa valtioista sai analyysissa huonomman tuloksen, kuin 

Suomi, mutta kahdeksan valtiota sai paremman tuloksen. Näistä erityisesti Mexico 

saavutti analyysissa varsin hyvän tuloksen ja erottui muista selkeästi. 

 

 

KUVA 28. Analyysin lopullisen pistemäärän jakauma Etelä-Amerikan alueella. 

 

Kuvassa 28 on kuvattu Etelä-Amerikan valtioiden analyysissa saavuttamat 

kokonaispistemäärät. Suomen saama pistemäärä (59/100) on lisätty kuvaan 

vertailun helpottamiseksi. Kuvasta havaitaan, että Etelä-Amerikan alueella viisi 

valtiota saavutti paremman tuloksen, kuin Suomi. Valtiot olivat Bolivia, Brasilia, 

Ecuador, Kolumbia ja Peru. Näistä erityisesti Brasilia erottui selvästi edukseen. 

 

Koko maailman tasolla analyysissa paljastui 82 valtiota, jotka sijoittuivat 

lopputuloksissa vähintään yhtä hyvin, kuin Suomi. Yhteensä 18 valtiota sijoittui 

analyysissä erittäin hyvin, saaden vähintään 70 pistettä. Parhaan tuloksen saavutti 

Portugali, joka sai analyysissa yhteensä 89/100 pistettä. Taulukossa 8 on esitetty 27 

eniten pisteitä saanutta valtiota (67 pistettä tai enemmän). 
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TAULUKKO 8. Parhaiten sijoittuneet valtiot. 

Valtio Maanosa Kokonaispistemäärä 

Portugali Eurooppa 89 

Puola Eurooppa 86 

Tšekki Eurooppa 80 

Unkari Eurooppa 79 

Mexico Pohjois-Amerikka 77 

Vietnam Aasia 76 

Latvia Eurooppa 76 

Kap Verde Afrikka 75 

Brasilia Etelä-Amerikka 75 

Kiina Aasia 74 

Intia Aasia 74 

Thaimaa Aasia 74 

Liettua Eurooppa 74 

Slovakia Eurooppa 74 

Indonesia Aasia 73 

Bulgaria Eurooppa 71 

Kypros Aasia 70 

Viro Eurooppa 70 

Turkki Eurooppa 69 

Marokko Afrikka 68 

Filippiinit Aasia 68 

Venäjä Eurooppa 68 

Ecuador Etelä-Amerikka 67 

Malesia Aasia 67 

Azerbaidžan Eurooppa 67 

Pohjois-Makedonia Eurooppa 67 

Ukraina Eurooppa 67 

 

Analyysin tulos ei ole absoluuttinen, johtuen monista aineistoihin liittyvistä 

epävarmuuksista. Mutta se näyttäisi kuitenkin suurelta osin heijastelevan case-

yrityksen nykyisiä operatiivisia valintoja. Yrityksellä on olemassa oleva toimipiste 

11 valtiossa 18 parhaiten sijoittuneen valtion joukosta. Näin ollen tämä analyysi 

näyttäisi tuottavan tutkimukseen varsin oikean suuntaista tietoa, tarjoten lisäksi 

uusia vaihtoehtoja, joka oli myös alun perin tutkimuksen tavoite. 
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6. TOIMITTAJAVERKOSTON ANALYYSI 

 

Nykyinen toimittajaverkosto suunnittelualihankinnassa koostuu yli sadasta 

aktiivisesta toimittajasta. Sellaisten aktiivisten toimittajien määrä, joilla on 

kokonaisuudessaan voimassa oleva alihankintasopimus, vaihtelee kuukausittain 

suurin piirtein välillä 100-120. Edellä mainittuun määrään lisätään säännöllisesti 

uusia toimittajia ja siitä poistuu toimittajia, kun hankintasopimuskausi tai 

sopimuksen jonkin osa-alueen voimassaolokausi päättyy. Sopimuskausia pyritään 

aina jatkamaan vuosittaisten neuvottelujen yhteydessä, mikäli toimittaja halutaan 

pitää aktiivisena. Tarkasteluhetkellä aktiivisia toimittajia oli Engineering-

kategoriassa 59 kpl ja Engineering R&D-kategoriassa 49 kpl. 

 

Toimittajaverkosto koostuu hyvin erityyppisistä toimittajista. Jotkut toimittajat ovat 

merkittäviä, suuria, jopa kansainvälisiä konsulttipalveluita tarjoavia konserneja, 

kun taas toiset ovat yhden hengen yrityksiä. 

 

Toimittajien vertaaminen toisiinsa on ollut hankalaa, koska jokaisen kanssa on 

sovittu hieman erilainen alihankintasopimus. Tällöin ainoa vertailukelpoinen 

mittari on ollut toimittajan tuntiveloitus. Tämä ei kuitenkaan kerro koko totuutta, 

sillä toimittajayhteistyöstä syntyy paljon myös muita sivukuluja, esimerkiksi oman 

työnjohdon toimittajien ohjaamiseen käyttämä aika, hankinnan toimittajasuhteen 

ylläpitoon käyttämä aika, IT-välineistä ja toimitiloista seuraavat kustannukset, jne. 

Lisäksi tuottavuuden seuraaminen on haastavaa, kun työskennellään 

tuntiveloituksella. Halvalla veloituksella työskentelevät työntekijät eivät 

välttämättä saa aikaan yhtä paljon, kun kalliilla veloituksella työskentelevät. Tällöin 

työn tuottavuus saattaa halvasta veloituksesta huolimatta jäädä huonommaksi. 

 

Mainittuja ongelmakohtia ollaan vähitellen poistamassa mm. implementoimalla 

kaikille toimittajille maailmanlaajuisesti yhtenäistä sopimuspohjaa, joka 

mahdollistaa paremmin vertailun ja asettaa kaikki toimittajat samalle viivalle. 

Saadaan siis luotua läpinäkyvyyttä toimittajien kilpailutukseen. Lisäksi ollaan 

implementoimassa ns. ’landed cost’ mittaria, joka mittaa tuntiveloituksen sijasta 

kokonaiskustannuksia. Tämän mittarin täysi implementointi vaatii kuitenkin vielä 

kehitystä yrityksen raportointiin, sillä nykyisellään ei ole esimerkiksi mahdollista 

sanoa miten paljon yrityksen oma henkilöstö käyttää aikaa toimittajan työn 

ohjaamiseen tai virheiden korjaamiseen. 

 

Maantieteellisesti toimittajat jakautuvat suunnittelukategoriassa siten, että 

ehdottomasti suurin osa toimittajista sijaitsee Suomessa, erityisesti R&D-

kategoriassa. Suomen lisäksi suunnittelualihankkijoita löytyy yrityksen 
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sopimustietokannan mukaan Bulgariasta, Egyptistä, Indonesiasta, Intiasta, 

Itävallasta, Kiinasta, Puolasta, Romaniasta, Ruotsista, Saksasta, Slovakiasta, 

Ukrainasta, Unkarista, Venäjältä, Virosta ja Yhdysvalloista. Yhteensä siis 17 eri 

valtiosta, joista 12 löytyy tämän tutkimuksen analyysissä parhaiten menestyneiden 

valtioiden listalta. 
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7. TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

 

Keskeisimpänä tuloksena tutkimuksessa oli valtioiden suorituskykyanalyysi 

suunnittelualihankinnan näkökulmasta. Analyysin tulokset on esitetty 

kokonaisuudessaan liitteessä I ja varsinaisia tuloksia on pohdittu osa-alueittain 

luvussa 5. Analyysissa saatiin luotua lähtötiedoista kasattujen 

merkittävyystekijöiden pohjalta mittaristo, joka vaikutti empiiristen havaintojen 

perusteella heijastavan varsin hyvin yrityksen toimitusketjun strategisia valintoja. 

Analyysin lopputuloksissa hyvin pärjänneet valtiot ja alueet ovat merkittäviltä osin 

juuri niitä, joihin case-yritys on keskittänyt toimintaansa. Analyysin tuloksia 

voidaan pitää siis siltä osin luotettavina ja voidaan olettaa, että analyysin esiin 

nostamat valtiot joissa yrityksellä ei vielä ole toimintaa olisivat jatkotutkimuksen 

arvoisia. 

 

Analyysin tarkoituksena oli tuottaa hankinta- ja suunnitteluorganisaatiolle ideoita 

siitä, mihin toimintaa pitäisi nykyisestä pyrkiä laajentamaan ja nähdäkseni tämä 

tavoite tuli saavutettua. Analyysi onnistui nostamaan esiin useita valtioita 

jatkotutkimuksen kohteeksi. Lisäksi analyysin mittaristo ja tutkimusmetodi on 

tarvittaessa myös muokattavissa vastaavan tyyppiseen lähtötietoanalyysiin. 

 

Analyysin tuloksilla on hankintaorganisaatiolle suuri merkitys. Sen avulla on 

helppo vahvistaa jo tehtyjä strategisia valintoja ja perustella niitä edelleen. Toisaalta 

se antaa paljon mietinnän aihetta ja tutkimuskohteita, kun selvitetään tulevaisuuden 

strategisia linjauksia hankintaorganisaation sisällä. Lisäksi teoriakatsauksen 

yhteydessä paljastui varsin käyttökelpoisia konkreettisia hankinnan strategian 

suunnittelutyökaluja ja toimittajaverkoston hallintatyökaluja. kokonaisuudessaan 

analyysi vaikutti onnistuneelta. 

 

Jatkotoimenpiteenä olisi mielestäni ehdottomasti syytä käynnistää jatkotutkimukset 

niistä valtioista, jotka pärjäsivät tutkimuksen analyysissä hyvin, mutta joissa ei 

vielä ole yhteistyötä suunnittelualihankinnan parissa. Jatkotutkimuksissa voitaisiin 

yrittää varmentaa tämän tutkimuksen analyysin tulokset ja etsiä jo valmiiksi 

potentiaalisia yrityksiä kontaktoitavaksi kyseisistä valtioista.  

 

 

Lisäksi jatkotutkimuksen aiheiksi hankintaorganisaatiolle voidaan suositella 

hankintastrategian ja toimittajaverkoston hallintaan suunniteltuja työkaluja, 

esimerkiksi ’The Purchasing Chessboard’ (Schuh et al. 2012) ja muut vastaavat 

metodit. Nykyisellään suunnittelualihankinnasta tehtyjen havaintojen perusteella 



  63 

strategisia valintoja ei ohjaa niinkään tietoon perustuva prosessi vaan enemmänkin 

sisäisten asiakkaiden tarpeet ja vanhat totutut käytännöt. Koko hankinnasta ei voida 

tällä aineistolla ja perehtymisellä tehdä johtopäätöksiä, mutta ainakin 

suunnittelualihankintakategorian hallinta hyötyisi kyseisistä työkaluista. 
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8. YHTEENVETO 

 

 

Suomalaiset kansainvälisesti toimivat OEM-valmistajat kilpailevat globaaleilla 

markkinoilla markkinaosuuksista useiden kilpailijoiden kanssa. Tarjouskilpailujen 

voittamisen edellytyksenä saattaa olla esimerkiksi teknisesti uniikki tuoteportfolio 

tai OEM-valmistajan tunnettu ja haluttu brändi. Todennäköisempi vaihtoehto on, 

että kilpailijat ovat verraten yhtä tunnettuja ja heiltä löytyy vastaavia teknisiä 

ratkaisuja omasta portfoliostaan, tällöin tarjouskilpailun voittaa tyypillisesti se 

toimittaja, joka pystyy toimittamaan oman ratkaisunsa matalimpaan hintaan. 

Tutkimuksessa tarkasteltavan case-yrityksen toimittamien tuotteiden 

kustannusrakenne koostuu suurelta osalta työvoimakustannuksista. Tällöin 

kustannuskyvykkään työvoiman löytämisestä muodostuu kilpailuetua. Toisaalta 

osaavan työvoiman puute on alkanut toisinaan muodostua pullonkaulaksi uusille 

asiakastoimituksille. Tarvitaan siis uusia kustannustehokkaita resursseja, mutta ei 

vielä tiedetä mistä niitä kannattaa lähteä etsimään. 

 

Tutkimuksessa avustettiin case-yrityksen erään liiketoimintalinjan 

hankintaorganisaatiota eri valtioiden yhteistyöpotentiaalin evaluoinnissa. Tarkoitus 

oli selvittää, minkä valtion alueelta olisi syytä alkaa etsiä uusia 

yhteistyökumppaneita suunnittelualihankinnan hankintakategorian 

toimittajaportfolioon. Valtioiden evaluoinnin lisäksi tavoitteena oli muodostaa 

standardoitu toimintamalli, jolla on mahdollista lähestyä potentiaalisia uusia 

toimittajia jatkossa. 

 

Huomattava määrä taustatietoa saavutettiin osallistumalla aktiivisesti edellä 

mainitun hankintaorganisaation päivittäiseen toimintaan ja verkostoitumalla 

sidosryhmien ja yhteistyökumppanien, sekä toimittajien kanssa. Päivittäiset 

keskustelut ja kohtaamiset tuottivat paljon informaatiota tavoitteista ja ongelmista. 

Samanaikaisesti tutustuttiin yrityksen omiin tietojärjestelmiin. Varsinaisen 

tutkimusvaiheen alkaessa tukeuduttiin laatuosastolta saatuun valtiokohtaiseen 

riskianalyysiin ja laajennettiin sitä vastaamaan paremmin nykyistä 

tutkimuskysymystä. Aineistoon lisättiin kokemusperäisesti tutkimuskysymyksen 

kannalta kriittiset menestystekijät ja näihin etsittiin valtiokohtainen tieto 

verkkotietolähteistä. Aineiston pohjalta muodostettiin mittaristo, eräänlainen 

sovellettu suorituskykymatriisi, jonka pohjalta saatiin asetettua valtiot 

yksiselitteisesti paremmuusjärjestykseen valittujen kriteerien mukaisesti. 

 

Muodostunut suorituskykymatriisi vastasi erittäin hyvin todellista maailmaa, sillä 

useat lopullisen pisteytyksen esille nostamat valtiot olivat sellaisia, joissa on jo 
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faktuaalisesti todettu olevan kustannustehokasta toimia suunnittelualihankinnan 

parissa. Lisäksi matriisi nosti esiin useita valtioita, jotka vaikuttavat tutkimuksen 

tuloksen perusteella erittäin potentiaalisilta jatkotutkimuksen kohteilta. 

Tutkimuksen analyysiosuus oli erittäin kiinnostava ja onnistunut ja saavutti asetetut 

tavoitteet. 

 

Kokonaisuudessaan tutkimus onnistui hyvin. Kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin 

löydettiin tavoite, halutut jatkotutkimuskohteet saatiin tunnistettua ja prosessin 

edetessä löydettiin useita erittäin käyttökelpoisia työkaluja, jotka hyödyttävät 

jatkossa kohdeorganisaatiota. 
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Analyysin tulokset maanosittain 
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Kap Verde Afrikka 75 25 10 10 10 5 0 0 0 0 15 

Marokko Afrikka 68 15 10 10 10 5 0 0 3 0 15 

Senegal  Afrikka 66 15 10 10 10 5 0 0 1 0 15 

Tunisia  Afrikka 66 15 10 8 10 5 0 0 3 0 15 

Egypti Afrikka 65 15 10 1 10 5 0 5 4 0 15 

Niger  Afrikka 65 15 10 10 10 5 0 0 0 0 15 

Algeria  Afrikka 64 15 10 6 10 5 0 0 3 0 15 

Benin  Afrikka 64 15 10 9 10 5 0 0 0 0 15 

Burkina Faso  Afrikka 64 15 10 9 10 5 0 0 0 0 15 

Togo  Afrikka 64 15 10 9 10 5 0 0 0 0 15 

Gabon  Afrikka 63 15 10 8 10 5 0 0 0 0 15 

Kenia  Afrikka 62 15 9 5 10 5 0 0 3 0 15 

Madagaskar Afrikka 62 15 10 7 10 5 0 0 0 0 15 

Kamerun Afrikka 61 10 10 10 10 5 0 0 1 0 15 

Mauritius  Afrikka 61 15 8 7 10 5 0 0 1 0 15 

Etelä-Afrikka Afrikka 61 15 7 0 10 5 5 0 4 0 15 

Etiopia Afrikka 60 15 10 4 10 5 0 0 1 0 15 

Nigeria  Afrikka 59 10 10 4 10 5 0 0 5 0 15 

Djibouti  Afrikka 56 15 10 10 0 5 0 0 1 0 15 

Tansania Afrikka 55 15 10 9 0 5 0 0 1 0 15 

Sambia Afrikka 55 15 8 0 10 5 0 0 2 0 15 

Burundi  Afrikka 54 15 10 9 0 5 0 0 0 0 15 

Komorit Afrikka 54 15 10 9 0 5 0 0 0 0 15 

Päiväntasaajan Guinea Afrikka 54 15 10 9 0 5 0 0 0 0 15 

Guinea-Bissau  Afrikka 54 15 10 9 0 5 0 0 0 0 15 

Mali  Afrikka 54 15 10 9 0 5 0 0 0 0 15 

Uganda  Afrikka 54 15 10 8 0 5 0 0 1 0 15 

Mosambik Afrikka 53 15 9 7 0 5 0 0 2 0 15 
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Botswana  Afrikka 51 15 9 6 0 5 0 0 1 0 15 

Lesotho  Afrikka 51 15 10 6 0 5 0 0 0 0 15 

Somalia  Afrikka 51 10 10 10 0 5 0 0 1 0 15 

Kongon tasavalta Afrikka 50 10 10 9 0 5 0 0 1 0 15 

Gambia Afrikka 50 15 10 5 0 5 0 0 0 0 15 

Ruanda Afrikka 50 15 9 6 0 5 0 0 0 0 15 

Angola  Afrikka 49 15 10 0 0 5 0 0 4 0 15 

Kongon 
demokraattinen 
tasavalta Afrikka 49 15 10 3 0 5 0 0 1 0 15 

Malawi  Afrikka 49 15 10 3 0 5 0 0 1 0 15 

São Tomé ja Principe  Afrikka 49 15 10 4 0 5 0 0 0 0 15 

Keski-Afrikan tasavalta Afrikka 48 10 10 8 0 5 0 0 0 0 15 

Tšad Afrikka 48 10 10 8 0 5 0 0 0 0 15 

Mauritania  Afrikka 48 10 10 8 0 5 0 0 0 0 15 

Seychellit Afrikka 48 15 10 8 0 0 0 0 0 0 15 

Swazimaa Afrikka 47 15 10 6 0 0 0 0 1 0 15 

Ghana  Afrikka 46 15 9 0 0 5 0 0 2 0 15 

Libya  Afrikka 46 15 10 0 0 5 0 0 1 0 15 

Liberia  Afrikka 45 15 10 0 0 5 0 0 0 0 15 

Sierra Leone  Afrikka 45 15 10 0 0 5 0 0 0 0 15 

Eritrea  Afrikka 43 10 10 2 0 5 0 0 1 0 15 

Guinea  Afrikka 42 10 10 2 0 5 0 0 0 0 15 

Etelä-Sudan Afrikka 41 10 10 0 0 5 0 0 1 0 15 

Namibia  Afrikka 39 15 4 0 0 5 0 0 0 0 15 

Zimbabwe  Afrikka 39 10 8 0 0 5 0 0 1 0 15 

Norsunluurannikko Afrikka Banned NA 10 9 10 5 0 0 2 0 15 

Sudan  Afrikka Banned NA 10 0 10 5 0 0 1 0 15 

                          

Vietnam  Aasia 76 15 9 8 10 5 5 5 4 0 15 

Kiina Aasia 74 15 8 6 10 5 5 5 5 0 15 

Intia Aasia 74 15 9 5 10 5 5 5 5 0 15 

Thaimaa Aasia 74 15 9 10 10 5 5 0 5 0 15 

Indonesia  Aasia 73 10 10 8 10 5 5 5 5 0 15 

Kypros Aasia 70 25 5 8 10 5 0 0 2 0 15 

Filippiinit Aasia 68 15 10 9 10 5 0 0 4 0 15 

Malesia Aasia 67 15 9 8 10 5 0 0 5 0 15 

Armenia  Aasia 64 15 10 9 10 5 0 0 0 0 15 

Jordania Aasia 64 15 9 9 10 5 0 0 1 0 15 

Kirgisia Aasia 64 15 10 9 10 5 0 0 0 0 15 

Japani Aasia 63 25 4 5 10 5 5 0 4 5 0 

Kazakstan Aasia 63 15 9 4 10 5 0 0 5 0 15 



  Liite I, 3 

 

Libanon Aasia 63 15 9 9 10 5 0 0 0 0 15 

Tadžikistan Aasia 63 15 10 8 10 5 0 0 0 0 15 

Yhdistyneet 
arabiemiirikunnat Aasia 63 15 9 9 0 5 5 0 5 0 15 

Korean tasavalta Aasia 62 25 2 1 10 5 5 5 4 5 0 

Bangladesh  Aasia 61 10 10 9 10 5 0 0 2 0 15 

Irak Aasia 60 10 9 9 10 5 0 0 2 0 15 

Saudi Arabia  Aasia 59 15 9 10 0 5 0 0 5 0 15 

Qatar  Aasia 58 15 10 10 0 5 0 0 3 0 15 

Uzbekistan  Aasia 57 15 10 0 10 5 0 0 2 0 15 

Kuwait  Aasia 56 15 9 8 0 5 0 0 4 0 15 

Mongolia  Aasia 56 15 9 1 10 5 0 0 1 0 15 

Brunei  Aasia 55 15 9 10 0 5 0 0 1 0 15 

Turkmenistan  Aasia 55 15 9 0 10 5 0 0 1 0 15 

Kambodža Aasia 53 15 9 8 0 5 0 0 1 0 15 

Malediivit Aasia 53 15 9 9 0 5 0 0 0 0 15 

Pakistan  Aasia 53 10 9 2 10 5 0 0 2 0 15 

Sri Lanka  Aasia 53 15 10 7 0 5 0 0 1 0 15 

Laos  Aasia 52 15 9 8 0 5 0 0 0 0 15 

Oman  Aasia 52 15 7 6 0 5 0 0 4 0 15 

Itä-Timor Aasia 52 15 9 8 0 5 0 0 0 0 15 

Bhutan  Aasia 51 15 9 7 0 5 0 0 0 0 15 

Myanmar Aasia 50 10 10 8 0 5 0 0 2 0 15 

Nepal  Aasia 50 15 9 6 0 5 0 0 0 0 15 

Singapore  Aasia 49 15 0 0 10 5 0 0 4 0 15 

Afganistan  Aasia 48 10 9 9 0 5 0 0 0 0 15 

Bahrain  Aasia 47 15 7 2 0 5 0 0 3 0 15 

Israel  Aasia 46 25 3 6 0 5 0 0 2 5 0 

Jemen Aasia 45 15 9 0 0 5 0 0 1 0 15 

Iran  Aasia Banned NA 9 0 10 5 0 0 1 0 15 

Korean demokraattinen 
kansantasavalta Aasia Banned NA 9 10 10 5 0 0 0 0 15 

Syyria Aasia Banned NA 9 10 10 5 0 0 0 0 15 

                          

Australia 
Australia ja 
Oseania 56 25 2 0 10 5 5 0 4 5 0 

Papua-Uusi-Guinea 
Australia ja 
Oseania 54 15 10 9 0 5 0 0 0 0 15 

Fidži 
Australia ja 
Oseania 51 15 9 7 0 5 0 0 0 0 15 

Marshallinsaaret 
Australia ja 
Oseania 49 15 9 10 0 0 0 0 0 0 15 

Kiribati  
Australia ja 
Oseania 48 15 9 9 0 0 0 0 0 0 15 

Mikronesian liittovaltio 
Australia ja 
Oseania 48 15 9 9 0 0 0 0 0 0 15 

Uusi-Seelanti 
Australia ja 
Oseania 48 25 4 0 0 5 5 0 4 5 0 

Palau  
Australia ja 
Oseania 48 15 9 9 0 0 0 0 0 0 15 
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Salomonsaaret 
Australia ja 
Oseania 48 15 9 9 0 0 0 0 0 0 15 

Vanuatu  
Australia ja 
Oseania 48 15 9 9 0 0 0 0 0 0 15 

Nauru  
Australia ja 
Oseania 47 15 9 8 0 0 0 0 0 0 15 

Tuvalu  
Australia ja 
Oseania 46 15 9 7 0 0 0 0 0 0 15 

Samoa  
Australia ja 
Oseania 45 15 9 6 0 0 0 0 0 0 15 

Tonga  
Australia ja 
Oseania 44 15 9 5 0 0 0 0 0 0 15 

                          

Portugali Eurooppa 89 25 7 8 10 5 5 5 4 5 15 

Puola Eurooppa 86 25 7 5 10 5 5 5 4 5 15 

Tšekki Eurooppa 80 25 7 4 10 5 5 0 4 5 15 

Unkari Eurooppa 79 25 7 2 10 5 0 5 5 5 15 

Latvia  Eurooppa 76 25 8 6 10 5 0 0 2 5 15 

Liettua Eurooppa 74 25 7 4 10 5 0 0 3 5 15 

Slovakia  Eurooppa 74 25 7 3 10 5 0 0 4 5 15 

Bulgaria  Eurooppa 71 15 9 7 10 5 0 5 5 0 15 

Viro Eurooppa 70 25 7 1 0 5 5 5 2 5 15 

Turkki Eurooppa 69 15 9 0 10 5 5 0 5 5 15 

Venäjä Eurooppa 68 15 8 1 10 5 5 5 4 0 15 

Azerbaidžan Eurooppa 67 15 10 9 10 5 0 0 3 0 15 

Pohjois-Makedonia Eurooppa 67 15 9 10 10 5 0 0 3 0 15 

Ukraina Eurooppa 67 15 10 3 10 5 0 5 4 0 15 

Malta  Eurooppa 66 25 6 4 10 5 0 0 1 0 15 

Serbia  Eurooppa 66 15 9 8 10 5 0 0 4 0 15 

Espanja Eurooppa 65 25 5 6 10 5 5 0 4 5 0 

Ranska Eurooppa 64 25 2 2 10 5 5 5 5 5 0 

Georgia  Eurooppa 64 15 9 8 10 5 0 0 2 0 15 

Italia Eurooppa 64 25 4 6 10 5 5 0 4 5 0 

Bosnia and 
Hertsegovina Eurooppa 63 15 8 8 10 5 0 0 2 0 15 

Moldova  Eurooppa 63 15 10 8 10 5 0 0 0 0 15 

Montenegro  Eurooppa 63 15 8 9 10 5 0 0 1 0 15 

Romania  Eurooppa 63 15 7 2 10 5 0 5 4 0 15 

Slovenia  Eurooppa 63 25 6 5 10 5 0 5 2 5 0 

Itävalta Eurooppa 62 25 3 0 10 5 5 5 4 5 0 

Valko-Venäjä Eurooppa 62 15 9 5 10 5 0 0 3 0 15 

Alankomaat Eurooppa 61 25 2 0 10 5 5 5 4 5 0 

Ruotsi Eurooppa 61 25 3 0 10 5 5 5 3 5 0 

Saksa Eurooppa 60 25 0 0 10 5 5 5 5 5 0 

Suomi Eurooppa 59 25 0 0 10 5 5 5 4 5 0 

Norja Eurooppa 59 25 0 0 10 5 5 5 4 5 0 

San Marino  Eurooppa 58 25 7 6 0 5 0 0 0 0 15 
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Britannia Eurooppa 58 25 3 0 10 5 5 0 5 5 0 

Liechtenstein  Eurooppa 57 25 7 10 0 0 0 0 0 0 15 

Monaco  Eurooppa 57 25 7 10 0 0 0 0 0 0 15 

Albania  Eurooppa 54 15 9 8 0 5 0 0 2 0 15 

Tanska Eurooppa 54 25 0 0 10 5 5 0 4 5 0 

Kroatia Eurooppa 53 15 8 8 0 5 0 0 2 0 15 

Irlanti Eurooppa 52 25 2 2 10 5 0 0 3 5 0 

Belgia Eurooppa 51 25 1 0 10 5 0 0 5 5 0 

Sveitsi Eurooppa 51 25 0 2 10 5 0 0 4 5 0 

Kreikka Eurooppa 50 15 6 7 10 5 0 0 2 5 0 

Andorra  Eurooppa 47 15 7 10 0 0 0 0 0 0 15 

Luxemburg  Eurooppa 38 25 0 0 0 5 0 0 3 5 0 

Islanti Eurooppa 35 25 0 0 0 5 0 0 0 5 0 

Vatikaani Eurooppa Banned NA 7 10 10 5 5 5 35 0 0 

Kosovo  Eurooppa Banned NA 9 8 10 5 5 5 33 0 0 

                          

Meksiko 
Pohjois-
Amerikka 77 15 8 4 10 5 5 5 5 5 15 

El Salvador  
Pohjois-
Amerikka 66 15 9 10 10 5 0 0 2 0 15 

Kanada 
Pohjois-
Amerikka 63 25 3 1 10 5 5 5 4 5 0 

Nicaragua  
Pohjois-
Amerikka 63 15 10 7 10 5 0 0 1 0 15 

Trinidad ja Tobago  
Pohjois-
Amerikka 62 15 8 9 10 5 0 0 0 0 15 

Barbados  
Pohjois-
Amerikka 61 25 8 8 0 5 0 0 0 0 15 

Panama  
Pohjois-
Amerikka 61 15 7 7 10 5 0 0 2 0 15 

Yhdysvallat 
Pohjois-
Amerikka 60 25 0 0 10 5 5 5 5 5 0 

Guatemala  
Pohjois-
Amerikka 58 15 8 3 10 5 0 0 2 0 15 

Dominica  
Pohjois-
Amerikka 56 25 8 8 0 0 0 0 0 0 15 

Grenada  
Pohjois-
Amerikka 56 25 8 8 0 0 0 0 0 0 15 

Dominikaaninen 
tasavalta 

Pohjois-
Amerikka 53 15 8 8 0 5 0 0 2 0 15 

Belize  
Pohjois-
Amerikka 52 15 8 9 0 5 0 0 0 0 15 

Costa Rica  
Pohjois-
Amerikka 50 15 8 5 0 5 0 0 2 0 15 

Honduras  
Pohjois-
Amerikka 50 15 9 4 0 5 0 0 2 0 15 

Saint Kitts ja Nevis  
Pohjois-
Amerikka 48 15 8 10 0 0 0 0 0 0 15 

Jamaika 
Pohjois-
Amerikka 47 15 8 4 0 5 0 0 0 0 15 

Antigua ja Barbuda 
Pohjois-
Amerikka 45 15 8 7 0 0 0 0 0 0 15 

Saint Lucia  
Pohjois-
Amerikka 45 15 8 7 0 0 0 0 0 0 15 

Saint Vincent ja 
Grenadiinit 

Pohjois-
Amerikka 45 15 8 7 0 0 0 0 0 0 15 

Bahama 
Pohjois-
Amerikka 42 15 6 1 0 5 0 0 0 0 15 

Haiti  
Pohjois-
Amerikka 38 10 8 0 0 5 0 0 0 0 15 

Kuuba 
Pohjois-
Amerikka Banned NA 9 10 10 5 5 5 35 0 0 



  Liite I, 6 

 

Brasilia Etelä-Amerikka 75 15 9 6 10 5 5 5 5 0 15 

Ecuador  Etelä-Amerikka 67 15 9 10 10 5 0 0 3 0 15 

Bolivia  Etelä-Amerikka 66 15 9 9 10 5 0 0 3 0 15 

Peru  Etelä-Amerikka 65 15 9 8 10 5 0 0 3 0 15 

Kolumbia Etelä-Amerikka 61 15 8 5 10 5 0 0 3 0 15 

Paraguay  Etelä-Amerikka 58 15 8 4 10 5 0 0 1 0 15 

Chile  Etelä-Amerikka 56 15 8 5 10 5 5 0 3 5 0 

Venezuela  Etelä-Amerikka 55 15 8 0 10 5 0 0 2 0 15 

Argentiina Etelä-Amerikka 54 15 5 0 10 5 0 0 4 0 15 

Guyana  Etelä-Amerikka 50 15 8 6 0 5 0 0 1 0 15 

Uruguay  Etelä-Amerikka 45 15 8 0 0 5 0 0 2 0 15 

Suriname  Etelä-Amerikka 44 15 8 0 0 5 0 0 1 0 15 

 

 

 

 

 


