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Tämä kandidaatintutkielma tavoitteena on tutkia toimitusriskejä, riskienhallintaa, organisaation
riskien johtamista ja toimittajasuhteita. Tarkoituksena on antaa perusteellinen yleiskuva
riskienhallinnasta

ja

toimittajasuhteesta.

Työssä

keskitytään

kumppanuussuhteeseen,

toimitusriskeihin ja niiden erityispiirteisiin sekä riskienhallintakeinoihin. Työn teoriaosuus
pohjautuu aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Tutkimus toteutetaan laadullisena
tapaustutkimuksena. Haastattelut kohdeyritysten kanssa suoritettiin puolistrukturoituna
teemahaastatteluina. Kohdeyrityksinä olivat kaksi elintarvikealalla toimivaa yritystä.
Toimitusriskeissä

tunnistetaan

muun

muassa

riskit

hinnasta,

laadusta

sekä

toimitusvarmuudesta. Niin teoria kuin empiria esittävät pitkälti hyvin samankaltaisia ratkaisuja
riskien hallitsemiseksi. Tunnistetut toimitusriskit pyritään hallitsemaan hyvällä ennakoinnilla
sekä kumppanuussuhteen tuomalla luottamuksella ja tiedon jakamisella. Muita merkittäviä
keinoja riskienhallintaan on muun muassa kuljetustavan valinta, varastointi ja paukkaukset sekä
erilaiset standardit kuten SFS-EN ISO 31000 -riskienhallintastandardi.
Tutkimustuloksista perusteella voidaan sanoa kumppanuussuhteen olevan ratkaiseva tekijä
toimitusriskien hallinnassa. Riskien hallintamenetelmistä todetaan, että riskien vähentäminen
ja välttäminen ovat yleisimmät hallintamenetelmät. Laatu näyttäytyy yhtenä tärkeimmistä
toimittajan valintakriteereistä.
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features, as well as risk management tools. The theoretical part of the work is based on previous
research and literature. The study is carried out as a qualitative case study. Interviews with
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Delivery risks include risks to price, quality and delivery security. Both theory and empirical
propose largely very similar solutions for risk management. The identified delivery risks are
managed through good foresight and the trust and information sharing brought about by the
partnership. Other significant means of risk management include the choice of transport
method, storage and packaging, as well as various standards such as the SFS-EN ISO 31000
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1. Johdanto
Lähtökohtaisesti

yritystoiminnassa

on

aina

kyse

riskinottamisesta.

Liiketoiminnan

riskienhallinnassa on kyse yrityksen toiminnan varmistamisesta ja erityisesti organisaatioon
sijoittaneiden, kuten rahoittajien ja omistajien, omaisuuden turvaamisesta. Riskienhallinta on
tärkeä osa organisaation liiketoimintaa. Se on organisaation johtamista ja strategisten
tavoitteiden

saavuttamista.

menestymismahdollisuuksia.

Onnistunut

riskienhallinta

Riskienhallinnalla

pystytään

parantaa

tehostamaan

yrityksen
tuotantoa

ja

parantamaan laatua sekä ohjaamaan resursseja. (Ilmonen, Kallio, Koskinen & Rajamäki 2010,
7; Suomen Riskienhallintayhdistys 2020) Riskienhallinta on varautumista kielteisiin
tapahtumiin ja niiden ennakoimista. Riskienhallinta vaikuttaa materiaalivalintoihin, varastointija

kuljetuskustannuksiin,

esittely-

ja

myyntitapoihin

sekä

rahoitusratkaisuihin.

Riskienhallinnan avulla pystytään myös kartoittamaan liiketoimintaympäristöä. Kuten Laurila
jo vuonna 1981 totesi, on vaikea kuvitella nykyistä maailmamme ilman riskejä ja niiden
mukanaan tuomaa epävarmuutta. (Laurila 1981, 7)
Toimintaympäristön muuttuessa, joskus nopeallakin tahdilla, lisääntyvät samanaikaisesti
organisaation kohtaamat riskit. Tästä syystä riskienhallinnalla on suuri rooli liiketoiminnan
menestystekijänä. Tuotantoketjujen pirstaloituminen, alihankkijoiden lisääntyminen ja
muuttuvat yritysrakenteet ajavat organisaatioita tarkastelemaan riskejä myös oman yrityksen
ulkopuolelta; enää ei riitä pelkästään oman toiminnan tarkastaminen ja varmistaminen.
(Juvonen, Koskensyrjä, Kuhanen, Ojala, Pentti, Porvari & Talala 2014, 163–165)
Vientiä tai tuontia harjoittavien organisaatioiden tulee suunnitella ulkomaankaupan kuljetukset
huolella ja valita tarpeisiinsa sopivimmat kuljetusmuodot. Ulkomaankaupan kuljetuksiin on
mahdollista valita laiva-, rautatie-, auto-, lento-, posti- tai yhdistetty kuljetus. Kuljetustavan
valintaan vaikuttaa kuljetettavan tavaran määrä ja koko, kuljetuskustannukset, määrämaa,
toimitusaika ja kiireellisyys, tavaran vahingoittumisalttius sekä tavaran arvo. (Melin, 2011)
Kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat myös lastaus- ja purkuolosuhteet, maiden mahdolliset
erityisolosuhteet ja rajoitukset sekä kuljetusmuodon omat vaatimukset (Logistiikan maailma
2020).

2
1.1
Tässä

Tutkimuksen aihe
kandidaatintutkielmassa

perehdytään

toimitusriskienhallintaan,

syviin

toimittajasuhteisiin ja niiden syntymiseen. Riskienhallinta on merkittävässä roolissa koko
organisaation toiminnassa. Riskit liittyvät kaikkeen toimintaan ja kaikkiin tuleviin tapahtumiin.
Organisaatioiden tulee minimoida riskejä, jotta toiminnan jatkuvuus varmistuu ja yrityksen
liiketoiminta pysyy vakaana. Toimittajasuhteet ja niiden hallinta ovat tärkeä osa yrityksen
toimintaa. Toimittajasuhteiden avulla pystytään vaikuttamaan yrityksen talouteen ja
menestysmahdollisuuksiin. Riskien osalta tutkimuksessa keskitytään erityisesti toimitusriskien
hallintaan ja toimitusriskiin käsitteinä. Toimittajasuhteiden osalta keskitytään erityisesti riskien
huomioimiseen toimittajavalintaprosessissa ja kumppanuussuhteeseen.

1.2

Tutkimusongelmat ja tutkimuksen tavoitteet

Tämä kandidaatintutkielma tutkii keinoja, joilla toimitusriskejä pystytään hallitsemaan.
Tavoitteena on tunnistaa yhteys toimittajavalinnan ja toimitusriskien välillä ja löytää keinot,
joiden avulla riskejä tulevaisuudessa vähennetään sekä tapoja, joilla niihin pystytään paremmin
varautumaan.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tutkimukselle asetettiin ensimmäiseksi

tutkimusongelma. Tutkimusongelma on toimitusriskien hallinta elintarviketoimialalla
toimittajasuhteita

hyödyntäen.

Tutkimusongelma

on

muutettu

kysymysmuotoon

tutkimusprosessin helpottamiseksi. Tästä muodostuneet pää- ja alatutkimuskysymykset on
esitetty alla olevassa taulukossa 1.
Taulukko 1. Tutkimuskysymykset
Päätutkimuskysymys
Miten toimitusriskejä hallitaan elintarvikealalla?
Alatutkimuskysymykset
Millaisia toimitusriskejä elintarvikealalla on?
Miten riskienhallinta otetaan huomioon organisaation päätöksenteossa?
Miten toimittajavalinnat vaikuttavat toimitusriskeihin?

3

Alaongelmien avulla saadaan laajempi ja syvällisempi käsitys aiheesta ja niiden avulla
pystytään soveltamaan ja syventämään vastausta pääongelmaan. ”Millaisia toimitusriskejä
elintarvikealalla on” kysymyksellä pystytään tunnistamaan toimialan riskit ja miksi ne syntyvät.
Kysymys ”Miten riskienhallinta otetaan huomioon organisaation päätöksenteossa” pyrkii
selvittämään

organisaation

tavat

hallita

ja

huomioida

riskit.

Viimeisellä

alatutkimuskysymyksellä ”Miten toimittajavalinnat vaikuttavat toimitusriskeihin” pyritään
löytämään yhteys toimittajavalinnan ja toimitusriskien välillä.

1.3

Tutkimuksen rajaukset, teoreettinen viitekehys ja kirjallisuuskatsaus

Tämän tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii riskit ja riskienhallinnan prosessit,
toimittajan

valinta

sekä

organisaation

riskienhallinnan

toteutustavat.

Teoreettisessa

viitekehyksessä on pyritty tunnistamaan ne tekijät, jotka vaikuttavat toimitusriskien
syntymiseen. Toimittajavalinnoilla pystytään vaikuttamaan organisaation riskeihin ja valittu
toimittaja pystyy omalta osaltaan vaikuttamaan toimitusriskin suuruuteen. Organisaatiolla on
vahva rooli siinä, miten riskejä johdetaan ja hallitaan sekä tapansa vaikuttaa toimitusriskien
syntymiseen. Riskijohtamisessa ja -hallinnassa organisaatiolla on merkittävä rooli ja tapaansa
vaikuttaa toimitusriskien syntymiseen.

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys
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Maantieteellisesti tutkielma on rajattu Suomessa toimiviin yrityksiin. Molemmat yritykset
toimivat elintarviketoimialalla. Tutkimuksen mielekkyyden ja tulosten mielenkiintoisuuden
vuoksi valitut kohdeyritykset ovat eri kokoisia liikevaihdoltaan sekä työntekijämäärältään.
Hankintatoimeen ja toimittajasuhteisiin liittyy myös paljon erilaisia liiketoiminnan riskejä,
kuten henkilöstö- ja rahoitusriski. Myös toimittajasuhteita on eritasoisia aina kertaluontoisista
kaupoista syviin toimittajasuhteisiin. Tämä tutkielma rajataan koskemaan vain toimitusriskejä
ja syviä toimittajasuhteita.
Kirjallisuutta riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy paljon useista eri näkökulmista. Haluttaessa
tutkia riskienhallintaa toimituksien ja kuljetuksien näkökulmasta pienenee tutkimusten määrä.
Ostajan ja toimittajan välisistä suhteista ja niihin liittyvistä riskeistä on huomattavasti helpompi
löytää tutkimuksia. Kirjallisuudessa organisaation liiketoimintaan liittyviä riskejä on esitelty
esimerkiksi Juvonen et al. ja Immonen et al. niissä esitellään kattavasti yrityksen keinoja ja
toimintatapoja riskien suojamiseksi. Hallikas on tutkinut omassa väitöskirjassaan (2003) sekä
yhdessä muiden tutkijoiden kanssa (2004, 2012) riskienhallintaa toimittajaverkossa ja siihen
liittyvässä kontekstissa. Ollsen & Ellram (1997) ovat tutkineet ostaja-toimittaja suhteita
markkinoinnin ja hankintojen aihepiirissä. Riskien johtamista sekä riskienhallinnan
sulauttamista organisaation johtamistapoihin on tutkinut muun muassa. Siegel (2018) sekä
Schiller & Prpich (2014). Toimitusriskien hallinta on alueena suhteellisen uusi ja siihen liittyviä
tutkimuksia on vähän.

1.4

Tutkimusmenetelmä

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tarkoitus on ymmärtää ja
tulkita tiettyjä ilmiöitä, kokemuksia sekä käytäntöjä. (Puusa & Juuti 2020) Kvalitatiivisen
tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä ovat havainnoinnit, haastattelut ja kyselyt (Kananen 2014,
27). Tutkimusaineisto on kerätty kahdesta haastatteluaineistosta, jotka on toteutettu puoli
strukturoiduilla haastatteluilla. Tämän tutkielman teoriaosuudessa hyödynnetään tieteellisiä
tutkimuksia ja kirjallisuutta. Tiedonkeräys on aloitettu kirjallisuuden ja tieteellisten tutkimusten
läpikäyntinä. Teoriaosuutta on tarkoitus tukea empirialla. Empiriaosassa hyödynnetään
tiedonkeruumenetelmänä

haastatteluja.

Tutkimuksessa

hyödynnetään

tiedonkeruumenetelmänä tapaustutkimusta. Tapaustutkimuksen tarkoitus on omaksua
syvällisempi ymmärrys tutkittavasta aineistosta. Tapaustutkimus sallii yleistykset ja siinä
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muodostuva, kuvaileva materiaali antaa mahdollisuuden erilaisille tulkinnoille. (Metsämuronen
2008, 17)

1.5

Keskeiset käsitteet

Tässä alaluvussa esitellään tutkimuksen kannalta tärkeimmät käsitteet. Käsitteiden merkitys voi
vaihdella eri kontekstien kesken, jonka vuoksi määrittely on tärkeää. Tämän tutkimuksen
kannalta tärkeimmät käsitteet ovat:
Riski tarkoittaa vaaraa tai uhkaa, sisältäen ajatuksen epäedullisesta tapahtumasta, jonka
voidaan olettaa liittyvän epävarmuuteen. (Juvonen et al. 2014, 8)
Riskienhallinta on prosessi, jolla uhkaavia vaaroja yritetään torjua ja seurauksia minimoida
(Suominen 2003, 27). Hankintatoimessa riskienhallinnalla pyritään ennakoimaan häiriöitä ja
epävarmuuksia hankintojen toteutuksessa. Itse riskiin voidaan vaikuttaa monin eri keinoin.
Toimitusriski

on

uhka,

joka

kohdistuu

joko

saapuvaan

toimitukseen

tai

toimittajamarkkinoiden tapahtumiin, minkä seurauksena organisaatio ei pysty vastaamaan
kysyntään.
Toimittajavalinnan avulla toimittajan ja ostajan välille muodostuu yhteistyösuhde. Tässä
tutkimuksessa organisaatio on määritelty ostaja-osapuoleksi. Toimittajavalinta pitää sisällään
valintaprosessin vaiheet ja siihen kuuluvat tekijät.
Kumppanuussuhde tarkoittaa ostajan ja toimittajan välistä tiivistä yhteistyötä. Toimittaja on
vuositasolla tarkasteltuna merkittävä kumppani. Kumppanuussuhdetoimittajat voivat olla myös
kriittisessä roolissa ostajan liiketoiminnan kannalta koska niiden merkitys kilpailuedun
luomiseen voi olla merkittävä.
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1.6

Tutkimuksen rakenne

Tutkimus sisältää rakenteellisesti viisi kappaletta. Johdannon tarkoituksena on tutustuttaa lukija
tutkimuksen sisältöön ja tarkoitukseen eli esitellään tutkimusongelma, tutkimuskysymykset
sekä tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Johdannossa esitellään myös tutkimuksen tavoitteet
ja rajaukset. Johdantoa seuraa teoriaosuus, jossa perehdytään aiheeseen teorian kautta.
Teoriaosa keskittyy riskienhallintaan ja toimittajavalintoihin yleisesti, syventymättä mihinkään
tiettyyn toimialaan. Tämän jälkeen on empiirinen osuus, jossa esitellään tutkimusmenetelmä ja
puretaan kohdeyritysten kanssa käydyt haastattelut ja esitetään tutkimuksen tulokset.
Viimeisenä vuorossa on johtopäätökset ja yhteenveto, jossa kootaan tutkimustulokset
tutkimuskysymysten avulla yhteen, arvioiden tutkimuksen pätevyys, luotettavuus sekä
esitellään mahdolliset jatkotutkimuskysymykset.
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2. Organisaation riskienhallinta
Riskienhallinnan avulla organisaatio kehittää liiketoimintaansa ollen kilpailukykyinen eli se
pystyy vastaamaan taloudelliseen kilpailuun. Inkiläisen (2009, 60–62) mukaan riskienhallinnan
avainasema

organisaation

toiminnoissa

johtuu

hankinta-

kansainvälistymisestä sekä jakeluketjujen jakautumisesta.

ja

myyntimarkkinoiden

Organisaation tulee pystyä

tunnistamaan ja ennustamaan ympäristössä tapahtuvat muutokset sekä reagoimaan niihin.
Organisaation kannattavuutta pystytään parantamaan tunnistamalla sisäisiin prosesseihin
liittyvät riskit eli innovaatio- ja asiakkuusriski sekä operatiivinen riski. Jotta ylimmällä johdolla
on riittävä ja luotettava kuva strategiatyöskentelystä, on liiketoimintaympäristön ja sisäisten
prosessien riskit otettava huomioon strategiaa laadittaessa. Riskienhallinta on kustannusten,
pääomien sekä resurssien optimoimista tavoiteltaviin hyötyihin. (Juvonen et al. 2014, 15;
Ilmonen et al. 2010, 17–18) Organisaation toimitusriskien analysointi kulkee koko matkan
myyjän raaka-ainelähteiltä aina ostajan varastoon asti.

2.1

Riskien johtaminen

Organisaation hallituksen tehtävä on hyväksyä riskienhallintastrategia ja -politiikka.
Johtoryhmä valvoo sekä ohjaa riskienhallinnan kehittymistä ja sen integroimista osaksi
liiketoimintaa. Jokainen työntekijä noudattaa riskienhallintaa saamiensa ohjeiden ja
määräyksien mukaan sekä puuttuu havaittuihin ongelmakohtiin. Hyvin hoidettu ja ennen
kaikkea johdettu, riskienhallinta lisää kilpailukykyä ja -etua suhteessa kilpailijoihin. Koska
jokaisella organisaatiossa työskentelevällä on oma tapansa suhtautua riskeihin, on
riskienhallinta vietävä ihmisten johtamisen tasolle asti. Tämä edellyttää riskinsietokykyä omia
johtamistaitojaan kohtaan riskienhallinnasta vastaavilta henkilöiltä. Tällöin voidaan päästä
parhaaseen mahdolliseen suoritukseen, pystytään ottamaan hallittuja riskejä ja voidaan luoda
uusia toimintamalleja. (Immonen et al. 2010, 34–58)
Yksi organisaation tärkeimmistä johtamisen työkaluista on riskienhallinta. Sen tarkoituksena
on auttaa johtamista ja päätöksentekoa, jolla tavoitteet saavutetaan. Riskienhallinnan avulla
johto on tietoinen organisaation riskikuvasta ennen ja jälkeen päätöksenteon. Riskikuvalla
tarkoitetaan merkittävimmistä riskeistä muodostuvaa kokonaisuutta. Sitä tulisi päivittää
säännöllisesti, jotta johdolla olisi ajankohtaisin tieto käytettävissään. Osana strategiaa
riskienhallinta ja riskienkontrollointi tulee integroida osaksi organisaation tavanomaista
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johtamista. Tähän liittyy myös kysymykset, miten riskien aiheuttajat ja riskienhallinta
yhdistetään tai verkotetaan rakenteellisesti ja menetelmällisesti organisaatioon. (Wolke 2017,
293–295) Pohjimmiltaan liiketoiminta on riskin ottamista. On liiketoiminnan logiikan vastaista,
että organisaation johto yrittäisi poistaa kaikki sen riskit.
Johdolla tulee olla hyvä ymmärrys myös organisaation riskinkantokyvystä, jotta ymmärretään,
millaisia uusia mahdollisia riskejä se kestää. Yksittäisten riskien sijaan johdon kiinnostuksen
kohteena täytyy olla riskeistä muodostuva kokonaisuus. Tästä merkittävimpien riskien
kokonaisuudesta

voidaan

puhua

myös

riskisalkkuna.

Organisaation

johdon

tulee

riskienhallinnan avulla ymmärtää eri toimintakenttien riskit ja mahdollisuudet pystyäkseen
tehokkaasti huomioimaan muutokset päätöksenteossa. (Immonen et. al 2010, 12–19)
Organisaation johdon tulee suhtautua riskeihin niiden vaatimalla vakavuudella ja varmistaa
jakeluketjun toimivuus. Yksi vaikeimmista tehtävissä on varmistaa informaation kulku
jakeluketjussa. Johdolta edellytetään kykyä muokata ongelmista mahdollisuuksia ja nähdä
uusia toimintatapoja vaikeidenkin tilanteiden keskellä. (Inkiläinen 2009, 44–59) Voidaan myös
kysyä kenen vastuulla riskienhallinta on. Loppupelissä ylimmällä johdolla on vastuu koko
organisaation riskienhallinnasta. Johdon, hallituksen ja sidosryhmien tärkein tehtävä on
kommunikointi keskenään, jotta riskienhallinta voidaan hyödyntää liiketoiminnassa
kilpailuetuna. (COSO 2017, 1)
Johtotehtävissä

toimiminen

vaatii

vastuullisuutta

ja

huolellisuutta.

Johtotehtävissä

työskentelevä henkilö voi joutua tietyissä tilanteissa syntyneistä korvausvaatimuksista
henkilökohtaiseen vastuuseen. Lainsäädännön noudattaminen ja niin kutsutun ”business
judgement rule” mukaan toimiminen auttavat henkilökohtaisen korvausvastuun välttämisessä.
Riskienhallinnan hallintatapaan ja johtamiseen on olemassa vähän lakeja tai laintasoisia
säännöksiä. Yleensä ne on laadittu listatuille osakeyhtiöille mutta niillä on myös välillinen
vaikutus ei-listattuihin yhtiöihin. Vaikuttavia direktiivejä ja lakeja on esimerkiksi osakeyhtiö-,
tilintarkastus-, ja kirjanpitolaki sekä tilinpäätösdirektiivi. (Juvonen et al. 2014, 121–124)
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2.2

Riskienhallintaprosessi

SFS-EN ISO 31000 -riskienhallintastandardin (2018) mukaan riskienhallintaprosessin on
oltava perustava osa organisaation päätöksentekoa ja johtamista. Prosessiin kuuluu
toimintaperiaatteiden, käytäntöjen ja menettelyiden systemaattinen soveltaminen viestintään ja
tiedonvaihtoon sidosryhmien kanssa aina toimintaympäristön ja riskien tunnistamisesta niiden
raportointiin ja seurantaan (SFS-EN ISO 31000 2018). Alla olevassa kuvassa 2. on esitetty tämä
prosessi. SFS-EN ISO 31000 on riskienhallintastandardi, joka on kansainvälisen
standardijärjestö ISO:n (International Organization for Standardization) kehittämä. Standardin
tarkoitus on kerätä termit ja käytänteet yhteen ja se on sovellettavissa erilaisiin organisaatioihin.
Standardi korostaa kokonaisvaltaista riskienhallintaa kaikissa riskimuodoissa, tuoden esille
riskien positiivisen sekä negatiivisen vaikutuksen. (Ilmonen et al. 2010, 33)

Kuvio 2. Riskienhallintaprosessi SFS-EN ISO 31000 -standardin mukaan

Riskienhallinta lähtee liikkeelle toimintaympäristön määrittelystä. Liiketoimintaympäristössä
huomioidaan sosiaaliset, poliittiset, teknologiset, taloudelliset ja lainsäädännölliset seikat,
kumppanuussuhteet, vallitsevat ja nousevat trendit. Myös organisaation omat prosessit,
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kulttuuri sekä hierarkia, että strategia on huomioitava, jotta riskienhallinta saadaan sovitettua
oikein. (Juvonen et al. 2014, 17) SFS-EN ISO 31000 -standardin mukaan tulee määritellä myös
riskien kriteerit. Riskikriteeristö kuvaa kuinka paljon ja minkä tyyppisiä riskejä organisaatio
voi ottaa. Sillä tarkoitetaan myös organisaation riskinottohalua. Riskikriteeristössä selvitetään
muun muassa millaisia vahinkoja voi tapahtua ja minkä suuruisina. Siinä määritellään
tavoiteltava riskitaso sekä siedettävät riskit ja niiden suuruusluokka. (SFS-EN ISO 31000 2018,
10–15)
Juvonen et al (2014) ja SFS-EN ISO 31000 (2018) kuvaavat hyvin samalla tavalla riskien
arviointiin liittyviä osia ja riskien käsittely vaihetta. Tämä sisältää seuraavat osa-alueet riskein
osalta; tunnistaminen, analyysi ja merkityksen arviointi. Itse riskien tunnistaminen, kaikkein
merkittävin vaihe, tapahtuu eri menetelmiä hyödyntäen.

Riskien tunnistamis- ja

analysointitekniikoita on lukematon joukko, kuten riskimatriisit. Myös erityisesti pk-yrityksille
on kehitetty erilaisia kysymyssarjoja. Riskien tunnistamisvaiheessa etsitään syyt riskeille ja
havaitaan mahdolliset vaarat. Riskien tunnistaminen ja arviointi voidaan perustaa
kokemukseen, tietoon ja vahinkotilastoihin. Riskianalyysissä puolestaan kiinnitetään huomioita
esimerkiksi

tavaran

vahinkoalttiuteen,

pakkaustapaan

ja

pakkauksen

merkintöihin,

kuljetusmuotoon ja -reitteihin sekä erikoiskuljetuksissa erityisesti kuljetusvälineisiin ja kalustoon. Riskianalyysin tarkoituksena on tuottaa tietoa, jonka avulla pystytään paremmin
varautumaan riskeihin. Riskianalyysin tehtävänä on myös tunnistaa eri riskit, arvioida niiden
todennäköisyys ja suuruus. Yksi osa riskianalyysiä on riskin merkittävyyden arvioiminen.
(SFS-EN ISO 31000 2018, 16–22; Juvonen et al. 2014, 17–19) Merkittävyyden ja vakavuuden
mukaisesti vaadittavat toimenpiteet on esitelty taulukossa 2.
Tämän jälkeen vuorossa on riskienhallinnan tekninen suorittaminen eli riskeihin varautuminen.
Riskeihin pyritään varautumaan taloudellisesti kannattavasti, mutta merkittäviin riskeihin tulee
varautua kuitenkin mahdollisimman tehokkaasti. Sovittujen käytänteiden toimeenpano
varmistetaan

riskienhallinnan

ja

-seurannan

sekä

katselmointivaiheen

avulla.

Katselmointivaihe edellyttää systemaattisia toimintatapoja, jotka kartoitetaan säännöllisin
väliajoin. Seurannan ja katselmoinnin tarkoituksena on valvoa prosessia suunnittelusta tulosten
saamiseen ja tulosten laatua sekä vaikutusta. Seuranta ja katselmointi tulisi olla osa kaikkia
riskienhallinnanprosesseja. Seurannan ja katselmoinnin tulokset pitää hyödyntää kattavasti
organisaatiossa. (SFS-EN ISO 31000 2018, 16–22; Juvonen et al. 2014, 17–19)
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Taulukko 2. Riskin merkittävyys (Juvonen et al. 2014, 22)

COSO ERM (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission –
Enterprise Risk Management) korostaa riskien huomioimista niin strategian määrittelyssä kuin
suorituskyvyn parantamisessa. COSO ERM on kehitetty vuonna 2004 nimellä Enterprise Risk
Management – Integrated Framework. Uudistettu COSO ERM- malli julkistettiin vuonna 2017.
Vuonna 2004 julkaista kuutio on korvattu uudella, enemmän prosessia kuvaavalla kuviolla.
Uusi versio on nimeltään Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and
Performance. COSO ERM kuvaa kokonaisvaltaisesti riskienhallinnan laajuutta. (COSO 2020)
Mallissa lähdetään liikkeelle sisäisen ympäristön tarkastelusta, koostuen tavoitteenasettelusta,
arvioinnista ja tunnistamisesta, riskeihin vastaamisesta sekä valvontatoimenpiteistä viestinnän
kautta aina seurantaan asti. Kokonaisvaltainen riskienhallinta tulee ulottua koko organisaatioon,
myös tytäryhtiöihin. (Juvonen et al. 2014, 16)

Kuvio 3. COSO ERM -malli (COSO 2017, 6)

12
COSO ERM – mallissa on viisi toisiinsa niveltyvää pääkomponenttia, jotka jakautuvat edelleen
pienempiin osiin. Nämä komponentit on esitetty yllä olevan kuvion (kuvio 3.) alareunassa.
Hallinto antaa organisaatiolle äänen vahvistaen riskienhallinnan merkitystä ja asettaa
valvontavastuut. Kulttuuri koskee eettisiä arvoja, toivottua käyttäytymistä ja yhteisön
ymmärrystä riskeistä.
Strategian ja tavoitteiden asettaminen toimii osana strategisessa suunnitteluprosessissa ja tähän
kuuluu myös organisaation riskien hallinta. Kun riskinottohalukkuus on linjassa strategian
kanssa, toteutuu strategia myös käytännössä antaen perustan riskien arvioinnille ja
tunnistamiselle.

Suoritus komponentissa ovat riskit, jotka voivat vaikuttaa strategian

saavuttavuuteen ja liiketoiminnan kohteisiin, jotka tulee tunnistaa ja arvioida. Riskit tulee
priorisoida vakavuuden mukaan, jotta voidaan määrittää yrityksen riskinottohalu. Prosessin
tulokset raportoidaan keskeisimmille sidosryhmille. Läpikäynnin ja tarkastamisen kohdassa
pyritään arvioimaan kokonaissuoritus. Organisaation pitää harkita kuinka hyvin yhtiön
riskienhallinnan komponentit toimivat sekä muutosten ja tarkastuksien tarpeellisuutta.
Informaation,

läpikäynnin

ja

raportoinnin

tarkoituksena

on

tukea

organisaation

riskienhallintatarvetta jatkuvalla tiedon hankinnalla ja sen jakamisella sisäisistä, että ulkoisista
lähteistä. Tieto kulkee yrityksessä ympäriinsä. (COSO 2017, 6)

2.3

Riskienhallintamenetelmät

Usein organisaatioiden tavoitteet, toiminnot ja riskienhallinta ovat hyvin erilaiset. Mikrotasolla
jokaiselle organisaatiolla on räätälöidyt, omat riskienhallintamenetelmät. Kullekin riskille
valitaan hallintamenetelmä riskin mukaisesti. (Tattam 2011, 60) Riskienhallintamenetelmä
vaihtoehtoja on kuusi kappaletta: riskin pienentäminen, välttäminen, jakaminen, siirtäminen
sekä omalla vastuulla pitäminen. Menetelmien tarkoituksena on saattaa riski hyväksyttävälle
tasolle. Kriittiset tai merkittävät riskit (korkea riskiluokka ja riskit, joihin ei voida vaikuttaa)
tarvitset hyvän, konkreettisen suunnitelman. (Immonen et al. 2010, 97) Riskimatriisin avulla
pystytään havaitsemaan riskin merkittävyys ja sen suhtautuminen muihin riskeihin. Matriisin
avulla luokitellaan riskin suuruus sekä tapahtuman vakavuus. Riskimatriisit ja niihin
sisällytettävät tasot vaihtelevat organisaation tarpeiden ja halujen mukaan. Esimerkki
ristimatriisista on esitelty liitteessä 2. (Valtiovarainministeriö 2017,16) Kuviossa 4. on esitetty
riskienhallinnankeinot ja sen vaiheet. Jokainen riskienhallintakeino on esitelty tarkemmin
seuraavissa alakappaleissa.
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Riskienhallinta

Riskien
tunnistaminen

Riskianalyysi

Riskien arviointi

Riskienkäsittely

Riskien
kontrollointi

Välttäminen

Riskien rahoitus

Jakaminen

Pienentäminen

Omalla vastuulla
pitäminen

Siirtäminen

Kuvio 4. Riskienhallinnankeinot (Suominen 1994)

2.3.1

Riskien pienentäminen

Riskien

pienentämisellä

tähdätään

tapahtuman

todennäköisyyden

tai

seuraamusten

minimointiin. Riskin pienentäminen tulee kyseeseen tilanteessa, missä riskiä ei pystytä
siirtämään tai välttämään. Jos merkittäviä riskejä ei voida poistaa, ne tulee pienentää. Riskien
pienentäminen on mahdollista vain tiettyyn rajaan asti, minkä jälkeen riskin pienentäminen ei
ole

enää

kustannustehokasta.

Riskien

pienentämismenetelmä

voi

olla

esimerkiksi

työsuojelutoimenpide, koulutus tai varautumissuunnitelma. Vahingontorjunta on tärkeä
riskinhallintamenetelmä. Sillä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään pienentämään riskistä
johtuva vahinko tai estämään riskien syntyminen. Ehkäisevä vahingontorjunta pyrkii estämään
riskin toteutumisen. Rajoittavalla vahingontorjunnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,
joilla pystytään pienentämään tapahtuman aikana syntyvää vahinkoa. Jälkivahinkojen
torjunnalla halutaan torjua varsinaisen vahingon seurauksia. (Juvonen et al. 2014, 24)
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2.3.2

Riskien välttäminen

Riskien välttämismenetelmässä vältetään toimia, jotka kohdistuvat riskialttiiseen osaalueeseen, kuten henkilöstö, rakennukset tai omaisuus. Välttämismenetelmä on pääasiallinen
toimenpide puhuttaessa merkittävistä riskeistä. Tässä menetelmässä organisaation johto joutuu
puntaroimaan kustannusten ja saatavan hyödyn suhdetta, sillä riskien välttäminen aiheuttaa
tavallisesti yritykselle joko tulojen pienentymistä tai menojen kasvua. Riskien välttämisen
intensiivisin muoto on riskin poistaminen. Tämä kuitenkin edellyttää, että riskin perimmäinen
syy

pystytään

poistamaan.

Riskin

poistaminen

kokonaisuudessaan

onnistuu

vain

poikkeustapauksissa. Riskien poistamiseen johtavia erikoistapauksia ovat esimerkiksi erilaiset
toimenpiteet tuotantoprosessien suunnitteluvaiheessa. Vaikka riskien välttämismenetelmässä ei
pystyttäisi poistamaan riskiä kokonaan, pystytään sillä todennäköisesti pienentämään riskin
laajuutta tai todennäköisyyttä. (Juvonen et al. 2014, 25–26)

2.3.3

Riskien jakaminen

Riskien jakamisella pyritään karttamaan yksipuolisuudesta aiheutuvat riskit. Riskikohteiden
määrä lisääntyy riskien jakamisella. Riskejä pystytään jakamaan erilaisten poolien avulla. Pooli
on

tietynlainen

vakuutusten

ja

vastuiden

jakosopimus,

jossa

riski

jaetaan

sopimuskumppaneiden kesken. Esimerkiksi tuotevastuuriskissä valmistajan vastuu ei poistu tai
pienene, mutta riskien kantajien määrä kasvaa. Organisaatiolle riskien jakaminen pienentää
riskiä synnyttäen samalla lisäkustannuksia. Kohteen täydellinen tuhoutuminen tai tuotannon
pysähtyminen voidaan joissakin tapauksissa estää riskien jakamisella. (Juvonen et al. 2014, 26)

2.3.4

Riskien siirtäminen

Riskien siirtäminen tarkoittaa riskin siirtämistä sopimuksen mukaan toisen osapuolen
kannettavaksi. Jos riskistä aiheutuva vahinko on taloudellisesti kestämätön, on riskin
siirtäminen oikea hallintamenetelmä. Riskien siirtämiselle on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen
vaihtoehto on siirtää riskejä sisältävä omaisuus tai toiminta sopimusteitse toisen organisaation
kannettavaksi. Toinen vaihtoehto on omaisuuden tai toiminnan siirtäminen toiselle
organisaatiolle, esimerkiksi vuokraamalla toimitila ja koneet. Riskejä pystytään siirtämään
myös vakuutuksen avulla. Riskien siirtämistä vakuutusten avulla on hyvin yleinen hallintatapa
pienyrityksissä. Vakuutuksen avulla riski siirretään kokonaan tai osittain vakuutusyhtiön
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kannettavaksi. Tällöin organisaatio siirtää joko kokonaan tai osittain itseltään pois taloudellisen
menetyksen uhan. (Juvonen et al. 2014, 27)

2.3.5

Riskien pitäminen omalla vastuulla

Riskin pitäminen omalla vastuulla voi olla tietoista, mutta usein se on tiedostamatonta. Syy
miksi yritys jättää tietoisesti riskit omalle vastuulle on taloudellinen. Tällöin riskit ovat toistuvia
ja on edullisempaa pitää itsellä. Esimerkiksi kuljetusvauriot ja ilkivalta ovat esimerkkejä
tällaisista riskeistä. Korvausrahastoa kerätään organisaatioon, kun tarkoituksena on varautua
riskeihin itsenäisesti. Jos organisaatiolla on hyvä velanmaksukyky, voi se ottaa lainaa pankilta
kantaakseen riskit itse. Tällaisissa tapauksissa organisaatio on sopinut pankin kanssa
vahinkotapahtuman rahoituksesta pankkilainalla. (Juvonen et al. 2014, 28)

16
3. Toimittajamarkkinat
Yksi toimitusketjun hallinnan tärkeimmistä vaiheista on toimittajavalintaprosessi. Se on myös
yksi tärkeistä kilpailutekijä organisaatiossa. Toimittajavalintaprosessi on ensimmäinen vaihe
toimitusketjunhallinnassa, se vaikuttaa kaikkiin toimitusketjun vaiheisiin ollen myös yksi
kriittisimmistä prosesseista. Toimittajavalinnassa on huomioitava paljon vaihtoehtoja ja
kriteerejä, mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan toimittajavalinnan tärkein tehtävä on valita
tietylle tuotteelle kaikista paras toimittaja. Päätöksenteon helpottamiseksi on kehitetty lukuisia
malleja parhaan toimittajan valintaan. (Kilic 2013, 7752 & 7760)
Toimittajaverkostot (tai tuotantoverkostot) järjestetään yleensä tuotteen arvoketjun mukaan ja
ne kuuluvat yritysten verkostorakenteisiin. Verkostorakenteet puolestaan perustuvat
pitkäaikaiseen ja syvään yhteistyöhön. Verkostorakenteet kehittyvät jatkuvasti, koska
pääurakoitsijat ulkoistavat yhä enemmän toimintoja toimittajilleen; tätä kutsutaan
porrasrakenteeksi. (Hines 1994) Tehokkaissa verkostoissa molemmat osapuolet ovat
riippuvaisia toisistaan. Tämä keskinäinen riippuvuus on kriittinen, sillä sen avulla varmistetaan,
ettei kummallakaan osapuolella ole houkutinta antaa periksi. Tämän keskinäisen riippuvuuden
vuoksi ostajat ja toimittajat kehittävät pitkäaikaisia suhteita. Pitkäaikaisille suhteille
tunnusomaista on vakaus, vastavuoroinen hyöty ja yhteistyö. (Ojala & Hallikas 2006)
Sheffi (2005) korostaa läheisiä suhteita toimittajan ja organisaation välillä. Hänen mukaansa
yhteistyösuhteessa olevat toimittajat ovat todennäköisesti uskollisia liittolaisia organisaatiolle
kriisien aikana ja toimittajat pystyvät reagoimaan nopeasti kysynnän muutoksiin. Sheffin
mukaan tämä yhteistyösuhde on kriittinen tekijä joustavan toimitusketjun aikaansaamiseksi.
Puolestaan Klibin & Martelin (2012) mukaan multiple sourcing (MS) auttaa joustavien
toimitusverkkojen

suunnittelussa

sekä

sijainnin

että

kuljetusongelmissa

esiintyvien

epävarmuuksien ratkaisemisessa. Bensaoun (1999) mukaan toimittajasuhteessa, joissa on
yhteinen näkemys ja todenmukainen ymmärrys tulevaisuudesta sekä organisaation roolista
verkostoissa on suuri vaikutus organisaation kilpailuetuun. Ei riitä, että organisaatioiden
tämänhetkiset toimittajat ovat hyviä. Tulevaisuudessa niiden tulee olla entistä parempia ja
kilpailukykyisempiä. Tässä tavoitteessa onnistutaan joko vanhojen toimittajien tavoitteellisella
kehittämisellä haluttuun suuntaan tai etsimällä uusia toimittajia. Kumpikin vaihtoehdoista
vaatii osaamista ja resursseja. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 116–121)
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3.1 Toimittajavalinta

Hankintastrategia antaa suunnan yrityksen strategiselle ja operatiiviselle hankintatoimelle
pitkällä aikavälillä. Se vaikuttaa koko yrityksen toimintaan sekä toimittajaverkostoon.
Strategian pääpiirteistä kerrotaan avoimesti koko henkilöstölle. Hankintastrategiassa otetaan
kantaa kaikkiin hankintatoimen kannalta olennaisiin asioihin, kuten paikallisuuteen,
keskitykseen, riskienhallintaan. Strategian avulla näille luodaan vaatimukset ja tavoitteet.
(Anttila, Jussila & Mikkola 2013, 11) Hankintatarpeen määrittämistä seuraa toimittajavalinta.
Hankintakohteen, -luonteen ja -tavoitteen määrittelyn jälkeen organisaation on valmis
tutkimaan toimittajamarkkinoita. (van Weelen 2014, 18)
Anttila et al. (2013, 32) mukaan toimittajan valinnan vaiheet ovat: potentiaalisten toimittajien
tunnistamisen, toimittajien rajauksen, tarjousten vertailun ja loppuneuvottelut. Toimittajan
valintaprosessin tärkein tehtävä on tunnistaa parhaat toimittajat organisaation menestymisen
kannalta. Yksi isoimmista askelista toimittajavalintaprosessissa on valintakriteerien muotoilu
(Sen, Basligil, Sen & BaraÇli 2008).
Usein toimittajan valintakriteerejä on enemmän kuin yksi ja ne määritellään esimerkiksi
kilpailutilanteen ja yritysstrategioiden mukaan. Jokaisen toimittajan ominaispiirteet ja
erikoisuudet on huomioitava. (Ghodsypour & O’Brien 1998;Park, Shin, Chang, Park 2010)
Mahdollisia toimittajan valintakriteerejä on esitelty kuviossa 5. Spekman (1998) mukaan
toimittajat tulee luokitella sen mukaan kuinka suuri vaikutus niillä on organisaation toiminnalle.
Mitä suurempi strateginen vaikutus toimittajalla on yritykseen, sen suurempi rooli
toimittajavalinnalla on. Miten paljon toimittajan valintaan kannattaa panostaa on riippuvainen
myös tavoitellusta toimittajasuhteen tasosta ja merkittävyydestä. Portfolioanalyysin avulla
arvioidaan toimitussuhteen merkitystä. (Anttila et al. 2013, 32)

18

Kuvio 5. Toimittajan valintakriteerejä
Toimittajien arviointi on osa lähes jokaista valintaprosessia. Yksinkertaisimmillaan se on
toimittajan epärehellisyyden ja mahdollisten riskien kartoittamista. Ammattimaisia päätöksiä
tehdessä on toimittajien arviointi aina osa prosessia, vaikka tehtäisiin vain hintavertailua. Mitä
suurempi, arvokkaampi, riskisempi ja pitkäjänteisempi kauppa on kyseessä, sitä tärkeämpi rooli
on

monipuolisella

henkilökohtaisella

arvioinnilla.
arvioinnilla

Pitkäaikaista
on

yhteistyökumppania

roolinsa.

valittaessa

Henkilökohtainen

myös

tutustuminen

toimittajaorganisaatioon paljastaa työntekijöiden yleisen motivaation ja toimintakulttuurin.
Visuaalinen tarkastelu yrityksen tehokkuuteen ja käytännön kykyihin on tärkeä edellytys
yhteistyön kehittämiselle. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 259–265)
Kumppanuussuhteen tavoitteena on kehittää organisaation tehokkuutta, keskittymistä sen
ydinosaamiseen ja kasvattaa tuottavuutta. Liiketoiminnassa käytetty suhdekäsite on peräisin
suhdemarkkinoinnista. Se kuvaa pitkäikäistä markkinointistrategiaa, jossa halutaan välttää
lähestymistapaa ”yksitellen myyntiä”. Hankintatoimessa suhdeostaminen tähtää vahvaan ja
pitkäaikaiseen suhteeseen toimittajien kanssa. Tästä suhteesta molemmat osapuolet hyötyvät
saavuttaen lisäarvona sellaista hyötyä, johon ne eivät yksin kykene (Mentzerin, Minin &
Zacharian (2000). Osapuolten välinen vahva suhde perustuu luottamukseen, rehellisyyteen ja
oikeudenmukaisuuteen. Tyydyttävät, odotusten mukaiset, tulokset lisääntyneestä myynnistä,
markkinaosuuksista sekä kantavuudesta vahvistaa suhdetta. Näiden ehtojen täytyttyä
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lopputuloksena on kilpailuetua luova kumppanuussuhde. (Lysons & Farrington, 2006, 223–
224)

3.2 Toimitusriskit ja siihen vaikuttavat tekijät
Suomen maantieteellinen asema luo haasteita tavaran toimittamiselle. Suomessa on pitkät
etäisyydet, harva asutus ja muuttuvat ilmasto-olosuhteet. Nämä aiheuttavat erityisvaatimuksia
toimintatavoille lisäten kustannuksia. Logistisesti voidaan ajatella Suomen sijaitsevan saaressa,
mikä lisää kuljetusten hankaluutta, sillä usein ulkomaankaupan vienti- ja tuontikuljetuksissa
joudutaan yhdistämään useampaa kuljetusvälinettä. Kuljetusvälineen vaihto lisää aina
käsittelytapahtumia ja samalla riskien todennäköisyys kasvaa. (Juvonen et al. 2014, 144)
Toimitusriskillä tarkoitetaan uhkaa vahinkojen aiheutumiselle, joka kohdistuu kuljetettavaan
omaisuuteen. Yritys joutuu alttiiksi kuljetusvahingoille. Kuljetuksissa riskinä on tavaran
likaantuminen, rikkoutuminen, häviäminen, kastuminen ja muut vahingot, jotka aiheuttavat
vastuussa olevalle taholle taloudellista vahinkoa. Vastuussa kuljetusriskeistä on se kaupan
osapuoli, joka on toimituslausekkeen tai kauppasopimuksen mukaan vastuussa kuljetuksien
aikaisista vahingoista. (Melin 2011, 180–181)
Toimitusriskit voidaan jakaa kolmeen kategoriaan; ei-hallittavat, osittain hallittava ja täysin
halittavat riskit. Ei-hallittavina riskeinä pidetään luonnon mullistuksia, terrorismia ja osaavien
resurssien puutetta. Hallittavia riskejä ovat tullausviive ja valuuttakurssien muutokset.
Toimitusvarmuuden vaihtelu ja kommunikointi kuuluvat täysin hallittavien riskien piiriin.
Toimitusvaiheeseen liittyy paljon riskejä. Lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että rahti saattaa
vaurioitua tai kadota matkalla määränpäähän. Tavallisesti toimitusriskeihin varaudutaan
Incoterms 2000- säädösten avulla. Incoterms lausekkeesta riippuen kustannuksista ja riskeistä
vastaa joko ostaja tai myyjä. (Inkiläinen 2009, 51–71)
Laaturiski tarkoittaa toimittajan kykyä tarjota palveluita, tuotteita ja toimintoja, jotka vastaavat
ostajan ja loppukäyttäjän odotuksia (Virolainen & Tuominen 1998,170). Laaturiskillä pystytään
vaikuttamaan toimitusriskeihin ja hankinnasta syntyviin kokonaiskustannuksiin. Hintariskillä
puolestaan tarkoitetaan hankittavasta tuotteesta tai palvelusta syntyviä kokonaiskustannuksia
(Hallikas et al. 2002).
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Konkreettisten tuotteiden toimituksia koskee toimitusvarmuusriski. Tähän liittyy myös riski
toimitusajasta ja -tarkkuudesta. Riski on lähtöisin toimittajan kyvystä toimittaa tuotteet
halutulla aikavälillä. Toiminnan keskeytykset ja alihankkijoiden määrä vaikuttavat
toimitusvarmuuteen merkittävästi. (Juvonen et al. 2014, 102)
Van Weelen (2014, 16) määrittelee organisaation sosiaalisen vastuun perustuvan siihen, kuinka
sen on mahdollista vaikuttaa puhtaamman ympäristön, maailman ja parempien työolojen
saavuttamiseen. Vastuullisuusriski voidaan määrittää ympäristöön liittyvään riskiin, kuten
päästöjen ja energian käytön minimointiin, ja muuhun sosiaaliseen vastuullisuusriskiin, kuten
työolojen ja turvallisuuden takaamiseen. (van Weelen 2014, 16)
Pakkauksilla on myös vaikutusta toimitusriskien syntymiseen. Oikean kuljetuspakkauksen
valinta voi vähentää toimitusriskiä merkittävästi. Kuljetuksen aikana pakkauksiin kohdistuu
biologista, mekaanista, ilmastollista tai inhimillistä rasitusta. Biologinen rasitus aiheutuu
yleensä pieneliöistä ja tuhoeläimistä tai entsyymeistä. Mekaaninen rasitus aiheutuu yleensä
tavaran lastauksen ja purkamisen yhteydessä, ollen puristuksesta, iskuista tai tärinästä
aiheutuvaa rasitusta. Ilmastollinen rasitus aiheutuu esimerkiksi lämpötilojen, kosteuden ja
ilmapaineen muutoksesta sekä ilman epäpuhtauksista. Inhimillinen rasitus on peräisin tavaran
käsittelijöiden ammattitaidon puutteesta, huolimattomuudesta, vääristä työvälineistä ja
henkilöiden moraalista. Pakkauksen fyysiset ominaisuudet (koko, paino, mitat ja muoto)
asettavat myös vaatimuksia kuljetuksille, ylipainoisista kolleista voidaan periä lisämaksuja.
Kaikki yli korkeat, pitkät ja leveät kollit luovat tarpeen kuljetuksen erikoisratkaisuille. Nämä
kuljetusrasitukset ja fyysiset ominaisuudet tulee huomioida tarkasti pakkaustapaa- ja
materiaalia valittaessa. Kansainvälisissä kuljetuksissa lähettäjä on korvausvelvollinen
rahdinkuljettajalle puutteellisen pakkauksen takia syntyneistä vaurioista ja kustannuksista.
Ostajan kannalta on myös tärkeää saada tuotteet ehjänä perille, sillä mikään korvaus ei kata
vahinkoa, mikä syntyy puuttuvan tai rikkoutuneen tuotteen aiheuttamasta keskeytyksestä
jakelussa tai tuotannossa. (Melin 2011, 227)
Varastointi ajan vähentyminen auttaa vähentämään riskejä. Varastoinnissa suurin ongelma on
varastoihin muodostuva kosteus, joka on riskitekijä tuotteiden laadulle sekä säilyvyydelle.
Rakentaessa usein huolehditaan vain tavaroiden hyvästä suojauksesta. Ilmankosteuden
vaikutukset unohdetaan helposti koska ilmassa oleva kosteus ei näy. Suomessa on vielä varsin
korkea ilmankosteuden keskiarvo. Jos halutaan rakentaa ja varastoida tuotteet lämpimään,
eristettyyn varastoon, lisää se kustannuksia varastoinnin ja energiakustannusten osalta. Pelkkä
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lämmitys ei kuitenkaan takaa täydellistä suojaa tuotteille niiden ollessa erityisen herkkiä
kosteudelle. (Karhunen, Pippuri & Santala 2004, 321–323)
Kuljetustavaksi on valittavana laiva-, rautatie-, auto-, lento-, posti- ja yhdistettykuljetus tai
kuriirilähetys. Kuljetustavan valintaan vaikuttavat kuljetuskustannukset, tavaran määrä ja koko,
toimituskohde, tavaran särkymisherkkyys, tavaran arvo, toimitusaika sekä asiakaspalvelun
laatu. Kuljetuskustannuksiin on muistettava laskea mukaan niin itsekuljetuksesta syntyvät
kustannukset kuin liitännäiskustannukset. Suuri tavaran koko ja määrä rajaa pois tiettyjä
kuljetusmuotoja. Toimituskohteen liikenneverkostot on otettava huomioon kuljetusmuotoja
valittaessa. Jos tavara on herkkä särkymiselle tai pilaantumiselle, ei tavaralle voi valita hitainta
tai rikkoontumiselle riskialtista kuljetusta. Tavaran arvoa mitataan myös suhteessa
kuljetuskustannuksiin, kokoonsa nähden arvokas tavara kestää suuremmat rahtikustannukset
kuin vähempiarvoinen. Toimitusajan merkitys saattaa olla ratkaiseva tekijä kuljetusmuodon
valinnassa. Myöskin asiakaspalvelun laatu vaikuttaa kuljetustapaan eli millainen on palvelun
aikataulu, palvelun toistuvuus, lähetyksen seuranta sekä jäljitys ja reklamaatioiden määrä.
(Melin 2011, 194-195) Alla olevassa taulukossa 2. on Rustgonin ja Oxleyn mukaan esitetyt
päätekijät kuljetustavan valintaan.
Taulukko 3. Kuljetusmuodon valintamalli (mukaillen Rushton & Oxley 2017, 429)
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Kuljetustavan valinta on laaja prosessi, jonka vuoksi Rushton & Oxley (2017, 429) jakavat
prosessin neljään päätekijään. Nämä päätekijät ovat 1) operatiiviset tekijät, joihin liittyy
esimerkiksi lait ja verotus, asiakkaat ja tuotteen mitat sekä varastointi, 2) kuljetusmuodon
ominaisuuksien selvittäminen eli millaisia rajoituksia tai mahdollisuuksia eri kuljetusmuotoihin
liittyy, 3) rahtiin liittyvät tekijät eli lähestymiskertoimet, joihin vaikuttaa muun muassa
toimituksen reitti ja pituus ja 4) kompromissit, joihin kuulut kulut ja palveluvaatimukset.
Ongelmaksi muodostuu näkökulmia verrattain suuri määrä ja niiden toisistaan riippuvaisten
vuorovaikutusten

huomioiminen.

Valintaprosessin

on

oltava

johdonmukainen.

Kuljetusmuotoja on paljon, joten on huomioitava niihin liittyvät toiminnalliset tekijät,
esimerkiksi

muut

kuin

suorajakelun

ominaisuudet,

asiakasominaisuudet,

fyysiset

tuoteominaisuudet ja muu logistiikka. Ilmiselvää on, että toiset kuljetusmuodot soveltuvat toisia
paremmin tiettyihin vaatimuksiin. Kuljetusmuodon valinnassa on huomioitava kiireelliset
tilaukset tai tavaran nopea pilaantuminen. Valintaprosessi on tärkeä logistinen vaihtokauppa
palvelun ja kustannusten välillä. (Rusthon & Oxley 2017, 427)

3.3 Toimitusriskien hallinta
Toimitusriskien syntymiseen vaikuttavien tekijöiden ja kirjallisuuden perusteella on
muodostettu viisi toimitusriskiteemaa tällä tutkimukselle. Nämä valitut teemat on
havainnollistettu alla taulukossa 6.
Taulukko 4. Toimitusriskiteemat

Toimitusriskit

Laaturiski

3.3.1

Hintariski

Toimitusvarmuuteen
liittyvä riski

Saatavuusriski

Vastuullisuusriski

Laaturiskien hallinta

Toimitusketjussa hyödykkeen laatu riippuu myös toimittajan laadusta (Tse & Tan 2012).
Kumppanuussuhteessa kommunikaatio on yksinkertaisempaa, tarkempaa ja intensiivisempää,
mahdollistaen hyödykkeen tai prosessin vaivattoman muutostyön (Hallikas, Virolainen,
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Pulkkinen & Tuominen 2002). Tiivis yhteistyö on edellytys hyödykkeen elinkaaren alusta asti,
jotta pystytään saavuttamaan korkea laatu. Tutun yhteistyön myötä on helpompi mennä
takuuseen hyödykkeen laadusta kuin uuden toimittajan kanssa. Kumppanuussuhde on siis avain
asemassa laaturiskin hallinnassa. Tämä perustuu siihen, että toimittajan valintatilanteessa tulee
huomioida toimittajan tarjoama kokonaislaatu. Heikkolaatuiset toimittajat jäävät verkoston
ulkopuolelle. Laaturiskien hallinnassa myös toimittajan omalla suhtautumisella laatuun on
merkitystä. (Virolainen & Tuominen 1998)
3.3.2

Hintariskien hallinta

Terrori iskuilla, luonnon katastrofeilla ja muilla ennustamattomilla riskeillä on epäsuora
vaikutus organisaatioihin. Nämä riskit vaikuttavat hintaan ja vaikeuttavat huomattavasti
tuotteiden saatavuutta. (Harland, Brenchley & Walker, 2003) Luonnollisesti myös talouden
häiriöistä muodostuu riski. Markkinoiden vaihtelut vaikuttavat kustannuksiin ja hyödykkeen
hintaan, mikä puolestaan vaikuttaa yhteistyökumppaneiden toimintakykyyn.
Yhden toimittajien tapauksissa esiintyy eniten hintariskiä, sillä toimittaja pystyy monopolin
kaltaisesti määräämään hinnan. Kumppanuussuhteen nähdään puolestaan alentavan
kokonaiskustannuksia. Kustannustehokkuus lisääntyy toimivien ja täsmällisten toimituksien
avulla. Tämän vuoksi yrityksissä tulisi ajatella tuotteen kustannuksia elinkaarikustannusmallin
avulla eikä vain keskittyä ostohintaan. (Kuusela & Ollikainen 1998, 168) Ongelmia voi esiintyä
kustannusten

kontrolloinnissa

hintatasoselvitystä

tai

tehottomuudessa.

Ilman

yleistä

markkinoiden

myös markkinatietoisuuden alentuminen voi muodostua ongelmaksi.

(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 282–287)
Hintariskin hallintaa on esimerkiksi hinnan solmiminen indeksiin. Indeksit voivat van Weelen
(2014,36) mukaan perustua muun muassa työvoima- tai raaka-ainekustannuksiin sekä näiden
muutoksiin. Indeksisidonnaisuusehdolla tarkoitetaan ulkoisten tekijöiden yhdistämistä hintaan.
Ulkoiset tekijät ovat sellaisia asioita, joihin yksittäiset organisaatiot eivät pysty yksin
vaikuttamaan. (van Weelen 2014, 36) Toimittajasuhteilla pystytään vaikuttamaan hintaan,
erityisesti kumppanuussuhteessa.
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3.3.3

Toimitusvarmuuteen liittyvä riskienhallinta

Toimitusvarmuuteen on mahdollista vaikuttaa suoraan tarkalla toimittajavalinnalla; on
löydettävä

mahdollisimman

toimintahäiriöiden

aiheuttaman

luotettava

toimittaja.

toimitusvarmuusriskin

Toimittajan

keskeytysriskin

minimoiseksi

voidaan

ja

käyttää

kaksoishankinnan strategiaa, jolloin tuote hankitaan kahdelta eri valmistajalta (Tomlin 2006).
Toinen tapa toimitusvarmuusriskin hallintaan on varastojen pitäminen, erilaiset vakuutukset
liiketoiminnan keskeytymiselle ja ennakoivat suunnitelmat kiireellisille hankinnoille (Dong &
Tomlin 2012).
Toimitusvarmuuteen liittyy myös toimittajariski. Van Weelen (2014, 163) mukaan yhden
toimittajan strategia asettaa organisaation korkeaan toimittajariskiin, vastaavasti usean
toimittajan käyttäminen laskee tätä riskiä. Yhteistyötoimittajan ajautuessa ongelmiin on
organisaatiolla oltava varasuunnitelma eli hyödykkeelle on löydyttävä toinen toimittaja
organisaation toimittajareservistä. Ongelmatilanteissa kustannukset ovat alhaisemmat, jos
organisaatiolla on useampi toimittaja ikään kuin ”varastossa”.

Mitä tärkeämmästä ja

tiiviimmästä suhteesta on kyse, sitä suurempi riippuvuus organisaatiolla on toimittajistaan.
Myös toimittajien vähäinen määrä asettaa organisaatiot korkeampaan riippuvuussuhteeseen.
Kasvava riippuvuus on riskitekijä yhteistyösuhteissa. (Sheth & Sharma 1997, 95)
3.3.4

Saatavuusriskien hallinta

Korvaavien tuotteiden eli substituuttien etsiminen on yksi keino hallita saatavuusongelmia.
Täsmällinen ja ajantasainen tiedonvaihto on avainasemassa ongelmien ratkaisemiseksi.
Organisaation johdon on helpompi tehdä muutoksi toimitusketjuun oikea-aikaisesti tietojen
ollessa ajan tasalla. Tietoa kerätään suoraan toimittajilta ja organisaation oman aktiivisen
seurannan pohjalta. Saatavuusongelmia pyritään helpottamaan myös joustavuuden sekä uusien
tehokkaiden prosessin myötä. (Alonso, Gregory, Field ja Kirchain 2007)
3.3.5

Vastuullisuusriskien hallinta

Vastuullisuusriski syntyy silloin kun yritys jää kiinni vastuuttomasta toiminnasta. Usea
organisaatio on hyvin tietämätön tavoista, miten vastuullisuuteen liittyvät ongelmat koituvat
riskeiksi, jotka aiheuttavat merkittäviä menetyksiä. Tieto toimitusketjuun kohdistuvista
riskeistä leviää helposti. Vastuullisuusriskit pitää hallita jokin sidosryhmän vaatiessa sitä
organisaatiolta. Näitä sidosryhmiä on esimerkiksi toimittajat, kilpailijat, asiakkaat, valtio ja
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omistajat. Organisaatioiden kohtaamat vastuullisuuteen liittyvät ongelmat voidaan jakaa
kolmeen

osa-alueeseen:

ekologiseen,

sosiaaliseen

ja

liiketoimintaetiikkaan.

Liiketoimintaetiikkaan luetaan muun muassa korruptio ja ääripoliittiset mielipiteet. Ekologisia
vastuullisuusriskejä on suuret päästöt ja kuluttavat tuotantomenetelmät. Esimerkiksi
lapsityövoima ja pakkotyö luetaan sosiaalisiksi riskeiksi. (Hofmann, Busse, Bide & Henke
2014) Vastuullisuuteen liittyviä riskejä voidaan hallita esimerkiksi Code of Conduct –
toimintaohjeella tai erilaisilla sertifikaateilla.
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4. Tutkimusmenetelmät ja -aineisto
Tutkimuksen empiriaosuus muodostuu kahdesta henkilöhaastattelusta ja niistä saatujen
tuloksien analyysista. Tutkimuksessa tarkastellaan kohdeyrityksien riskienhallintaa ja
toimittajavalintaprosessia. Kohdeyrityksinä toimii kaksi jäätelön valmistukseen erikoistunutta
elintarvikealan yritystä.

4.1. Tutkimusmenetelmä
Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tarkoituksena pyrkiä
ymmärtämään ja tulkitsemaan tiettyjä ilmiöitä, kokemuksia sekä käytöstä. Keskeinen
ominaispiirre laadullisessa tutkimuksessa on sen perustuminen ihmisten yksilöllisten
kokemusten ja näkemysten tarkasteluun. Laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan teorian,
empirian ja käytännön suhdetta. (Puusa & Juuti 2020) Laadullisessa tutkimuksessa pyritään
tarkastelemaan

tutkittavaa

aihetta

mahdollisimman

kokonaisvaltaisesti.

Laadulliselle

tutkimukselle on tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi se, että tutkimuksessa käytetään ihmisiä
tiedon keräämiseen ja että kohdejoukko on valittu tarkoituksenmukaisesti. (Hirsjärvi, Remes,
Sajavaara & Sinivuori 2009, 161–164)
Kvalitatiiviselle tutkimukselle on luontaista, että aineisto koostuu tilanteista, jotka on
nimenomaan tutkimusta varten järjestetty. Kvalitatiivisen tutkimuksen analyysi koostuu
kahdesta vaiheesta. Ensimmäinen vaihe on havaintojen pelkistäminen ja toinen vaihe on
arvoituksen ratkaiseminen. Käytännössä vaiheet punoutuvat yhteen, joten erottelu vaiheiden
välillä

tehdään

analyyttisesti.

(Alasuutari

2011)

Laadullisessa

tutkimuksessa

haastatteluaineiston pohjalta pyritään ratkaisemaan jokin ilmiö (Kananen 2014, 65).
Kvalitatiivisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä ovat havainnoinnit, haastattelut ja kyselyt
(Kananen 2014, 27).
Tutkimus

toteutettiin

puolistrukturoiduilla

haastatteluilla

eli

teemahaastatteluilla.

Teemahaastattelussa aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymysten järjestys ja muoto saattavat
vaihdella. Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltavat saavat vastata kysymyksiin täysin
omin sanoin, ilman että vastauksia sidotaan mihinkään muottiin. (Hirsjärvi et al. 2009, 203;
Hirsjärvi & Hurme 2001, 46) Tiedonkeruussa hyödynnettiin tapaustutkimusta, koska sen
tarkoituksena antaa syvällisempi käsitys tutkittavasta aineistosta. Tapaustutkimus myös sallii
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yleistykset ja tutkimuksena aikana muodostuva materiaali antaa mahdollisuuksia erilaisille
tulkinnoille.
4.2. Aineiston keräys
Haastattelut toteutetaan puolistrukturoituna teemahaastatteluina. Haastatteluja varten on
laadittu valmiit kysymykset teemoittain.

Valmiiksi laaditut kysymykset eivät anna

haastateltaville liikaa vapautta ja auttavat pitämään haastattelun suunnitelluissa aiheissa.
Haastattelussa haastateltava kertoo kokemuksistaan kysymysten avulla eri teemoihin liittyen.
Haastattelut koostuivat kolmesta teemasta; taustakysymykset, hankintastrategia sekä toimittajat
ja riskienhallinta. Haastattelukysymykset on esitetty liitteessä 1. Haastattelun tarkoituksena on
saada

selville

yrityksien

kokemuksia

ja

tapoja

suoriutua

riskienhallista.

Haastatteluja toteutettiin kaksi kappaletta. Yritysten anonymiteetin suojaamiseksi haastattelut
käsiteltiin anonyymisti ja yrityksistä käytetään tässä työssä anonyyminimiä yritys A ja B.
Haastattelu toteutettiin A yrityksen talousjohtajan ja B yrityksen yrittäjän kanssa. Haastattelut
toteutettiin haastateltavien toiveiden mukaisesti. Toinen haastattelu Microsoft Teamsin avulla
ja

toinen

haastattelu

sähköpostitse.

Molemmille

haastateltaville

lähetettiin

haastattelukysymykset etukäteen. Teamsin välityksellä käyty haastattelu nauhoitettiin
myöhempää läpikäyntiä varten. Haastateltavien kanssa oli myös mahdollista jälkikäteen
tarkentaa kysymyksiä sähköpostin välityksellä. Teamsin välityksellä pidetty haastattelu kesti
noin 15 minuuttia. Sähköpostin välityksellä toteutettuun haastatteluun saatiin vastaukset
seuraavana päivänä kysymysten lähettämisestä.

4.3. Kohdeyrityksien esittely
Yritys A on pitkään alalla toiminut yritys, perustettu vuonna 1985, joka harjoittaa
vientitoimintaa pääasiassa kotimaahan ja Saksaan. A yrityksen tuotteita ovat luomu jäätelö.
B yritys on perustettu vuonna 2018 eli se on suhteellisen uusi yritys, jonka toiminta rajoittuu
kotimaahan. Yritys B:n tuotteet ovat myös jäätelöitä, yritys harjoittaa myöskin pienimuotoista
kioski toimintaa jäätelön valmistuksen ohessa. Yritys A on osakeyhtiö ja se työllisti noin
kymmenen henkilö. B yritys on puolestaan yksityinen elinkeinon harjoittaja, joka työllistää
kolme henkilöä.
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Koska tämä kandidaatintutkimus on rajattu koskemaan vain Suomessa toimivia yrityksiä,
keskitytään molempien yrityksien kotimaan liiketoimintaan. Yritykset eroavat toisistaan
huomattavasti liikevaihdoltaan ja henkilöstömäärältään sekä yhtiömuodoltaan, mikä tulee
huomioida tuloksissa.

4.4. Kohdeyritysten hankintastrategia

Yritysten hankintastrategiat eroavat toisistaan. Yritys A painottaa strategiassaan lyhyttä
hankintaketjua, ostaen aina mahdollisuuksien mukaan suoraan tuottajilta. Yrityksen B strategia
pohjautuu yrityksen arvopohjaan:
”Kaikki yrityksemme ostot painottuvat arvopohjaamme: Suomalaisuus,
ekologisuus ja liiketoiminnan kannattavuus, lähellä tuotettu, nuori yrittäjyys.
Näiden pohjalta etsimme sopivat toimittajat”
Molemmissa hankintastrategioissa on tavoitteena vähentää kustannuksia ja hankkia
kotimaisilta toimittajilta. Yritys A:lle on myös tärkeänä osana strategiaa luomutuotteet ja
toimitusketjun läpinäkyvyys. Molemmilla yrityksillä on vähän toimittajia suhteessa
liiketoiminnan kokoon ja tarkoitukseen. Yritys A:lla on 30–35 toimittajaa ja vastaavasti yritys
B:llä on 4 toimittajaa.

4.5. Toimittajavalinta
Toimittajavalintaprosesseissa yrityksillä on niin yhtäläisyyksiä kuin eroja. Molemmissa
yrityksissä hyödynnetään toimittajilta suoraan saatuja tietoja ja ulkoisia kanavia, kuten
toimittajien kotisivut. Yritys B:ssä koitetaan mahdollisuuksien mukaan käydä tapaamassa
toimittajia, A puolestaan luottaa toimittajilta saatuihin näytteisiin, omiin analyyseihin ja
sertifikaatteihin. Kummallakaan yrityksellä ei riitä resurssit järjestää omia auditointeja
toimittajille, vaikka molemmilla siihen haluja olisikin. Niin yrityksissä A kuin B tärkeimmäksi
toimittajan valintakriteeriksi nousi hinta ja laatu sekä toimittajan ominaisuudet kuten
kotimaisuus. Yritys A käyttää myös mainetta, toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja luomutuotetta
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valintakriteereinä. Yritys B:n valintakriteereihin kuuluu myös toiminnan vaivattomuus
toimittajien kanssa.
Yritys

B:ssä

toimittajien

arviointi

suoritetaan

kokemuksen

perusteella

ja

toimittajavalintakriteerien avulla. Yritys A arvioi vanhat toimittajat vuosittain uusilla
luomutodistuksilla sekä muilla mahdollisilla asiakirjoilla. Uusien toimittajien kanssa myös A
yrityksessä käytetään toimittajavalintakriteerejä arvioinnin työkaluna. Molemmissa yrityksissä
painotetaan pitkäaikaisia toimittajasuhteita, mikä tulee esille yritysten toimittajien määristä. A
yritys tekee kertaluontoisia kauppoja vain sesonkituotteissa. Pitkäaikaisilla yhteistyösuhteilla
halutaan saavuttaa ennakoitavuutta, tasalaatuisuutta, tehokkuutta sekä toimitusvarmuutta ja
helppoutta.

Suhteiden

ylläpitämiseksi

molemmissa

yrityksissä

painotetaan

pitkiä

asiakassuhteita ja laskujen ajallaan maksamista. A yrityksessä myös henkilökohtaisilla suhteilla
ylläpidetään toimittajasuhteita. B yritys kertoo tuttujen toimintatapojen molemmin puolin
ylläpitävän toimittajasuhteen.
Molemmat yritykset kertoivat arvostavansa yhteistyösuhteita, mutta oli vaikea kertoa suoraan
millaista lisäarvoa ne yritykseen tuovat. Vaikka yhteistyösuhteita pidettiin strategisesti
ratkaisevina ja kertaluonteisia kauppoja vältetään, esiintyy molemmissa yrityksissä hiukan
kilpailutusta ja vaihtelevuutta. Tämä viittaisi siihen, että kaikki suhteet eivät kuitenkaan ole
täysin harmonisia pitkäaikaisia yhteistyösuhteita.
Yhteistyösuhteista koetut hyödyt noudattavat pääosin samoja piirteitä, joita teoriaosassa
löydettiin. Sujuvan yhteistyön avulla molemmat yritykset pystyivät noudattamaan
hankintastrategiaansa ja saavuttamaan kustannussäästöjä.

Liiketoiminnan kannattavuus

parantuu melkein itsestään toimittajan tehokkuuden myötä. Uuden toimittajan valitseminen
lisää tarvittavia resursseja sekä pitkäjänteisyyttä. Yhteistyön hioutuminen saumattomaksi vie
aikansa.

4.6. Riskienhallinta
Yrityksissä A ja B otetaan eri tavoin riskit huomioon. Tapojen eroavaisuudessa näkyy yritysten
koko ja yritysmuoto. Yrityksessä A riskien arviointi ja tunnistaminen vaikuttavat päätökseen
tehdäänkö vai jätetäänkö tekemättä. Yritys huomioi riskit aina toimintaympäristön muutoksessa
sekä uusien tuotteiden valmistuksessa ja lanseerauksessa. Riskit analysoidaan tarkasti ja
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käydään läpi yrityksen johdossa. Yrityksessä B riskien arviointi ja päätöksenteko arvioinnin
pohjalta on yksin yrittäjän vastuulla. Yrityksessä B riskienhallintamenetelminä käytetään
tarkkoja suunnitelmia ja laskelmia, joiden tarkoituksena on yhdessä tuttujen toimittajien kanssa
riskin pienentäminen.
Yritys A puolestaan pyritään välttämään riskit volyymiennusteiden ja -varauksien, varastoinnin
ja varainhankinnan avulla. Vastuullisuusriskiä yrityksessä kontrolloidaan ulkopuolisilla
arvioilla. Yritys A on tunnistanut seuraavat riskit, jotka liittyvät toimittajiin:
”Saatavuuden vaihtelu, joka voi liittyvä toimittajaan tai logistiikkaan.
Vastuullisuusriski jos hankintaketjun on pitkä eikä hyvin sertifioitu”
Yrityksessä A huomioidaan nämä riskit toimittajavalintaprosessissa ja -kriteereissä, mikäli
mahdollista. Luonnollisesti Yritys A valitsee vaihtoehdoista vähäriskisimmän toimittajan.
Yritys B puolestaan on huomannut toimittajiin liittyvänä riskinä piilokustannukset.
Toimittajavalintaprosessissa pyritään huomiomaan nämä kustannukset tarkan selvityksen
jälkeen ennen toimittajavalintaa.
Varsinaisia toimitusriskejä yrityksessään B tunnisti olevan toimitusvarmuuden ja raakaaineiden tai tuotteiden virheellisyydet. Tätä pyritään vähentämään toimitusten perusteellisella
tarkastamisella heti toimituksen jälkeen.
Yritys A puolestaan tunnisti seuraavat tekijät toimitusriskeiksi:
● laiterikot
● satovaihtelut ja saatavuusongelmat
● tiedonkulkuongelmat
● vastuullisuusriskit
● inhimilliset virheet
● laatuongelmat
Näihin ongelmakohtiin yrityksessä pyritään varautumaan riskien mukaan pienellä
puskurivarastolla,
aikatauluttamisella.

tiedonkulun

parantamisella,

erilaisilla

järjestelmillä

sekä

hyvällä

31
5. Yhteenveto ja johtopäätökset
Tässä kandidaattitutkielmassa tutkittiin toimitusriskien hallintaa toimittajasuhteita hyödyntäen.
Teoriaosuus tässä tutkimuksessa pohjautu aiheen kannalta tärkeisiin kokonaisuuksiin, kuten
riskienhallintamenetelmiin, riskien johtamiseen ja toimittajavalintaan. Lähteinä teoriaosassa
käytettiin aikaisempia tutkimuksia sekä kirjallisuutta aiheesta. Empiirisen osan tarkoituksena
on rakentaa kokonaiskuva toimitusriskien hallinasta sekä toimittajasuhteiden vaikutuksista
esimerkki yritysten A ja B avulla.
Tämän kappaleen tarkoitus on vastata tutkimuskysymyksiin empiriaa hyödyntäen.
Ensimmäisenä

muodostetaan

tutkimuskysymyksiin

ja

tutkimuksesta

muodostetaan

yhteenveto,

johtopäätökset.

jonka

jälkeen

Johtopäätöksissä

vastataan
vertaillaan

tutkimustuloksia teoriaosaan sekä tuodaan esille sen kautta tehtyjä havaintoja. Viimeiseksi
tässä kappaleessa käsitellään tutkimuksen relevanttius sekä jatkotutkimusehdotukset.

5.1. Vastaukset tutkimuskysymyksiin ja kehitysehdotukset

Ensimmäiselle alatutkimuskysymyksen avulla haluttiin selvittää, millaisia toimitusriskejä
elintarvikealalla on? Haastatteluissa selvisi vastuullisuusriskin ja toimitusvarmuuden sekä
saatavuusongelmien olevan kohdeyritysten keskeisimmät toimitusriskit. Toimitusriskeiksi
tässä tutkimuksessa tunnistettiin teoriaosan ja haastatteluiden perusteella edellä mainittujen
lisäksi hinta-, laatu- ja toimittajariski sekä riskit, jotka liittyvät toimitusketjun läpinäkyvyyteen.
Myöskin oikeilla valinnoilla kuljetusmuodon, pakkauksien ja varastoinnin suhteen todettiin
olevan vaikutus toimitusriskien vähentämiseen. Vastuullisuusriski nousi esille erityisesti
pitkissä toimitusketjuissa sekä luomusertifikaattien varmistamisessa. Toinen kohdeyritys ei
tunnistanut vastuullisuusriskillä olevan vaikutusta omaan toimintaansa. Hinta- ja laaturiskit
tunnistettiin riskeiksi molemmissa yrityksissä, mutta sitä ei pidetä yrityksissä niin merkittävänä
huolellisen taustatutkimuksen ja ennakoitavuuden vuoksi.
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Toisen alatutkimuskysymyksen tavoite oli selvittää, miten riskienhallinta otetaan huomioon
organisaation päätöksenteossa? Yrityksissä tunnistetut riskit huomioidaan päätöksenteossa.
Tunnistetut riskit arvioidaan ja niiden perusteella tehdään ratkaisuja.
”Riskien arvioinnilla on vaikutus päätöksenteossa siihen, vaikuttaako että jotain
kannattaa tehdä tai jättää tekemättä tunnistettujen riskien osalta” (Yritys A)
Molempien yritysten kannattaisi myös tarkemmin ennakoida riskien vaikutuksia tarkkaan.
Työntekijöiden ja johtoportaan riskikoulutus lisäisi riskienhallinnan osaamista ja huomioimista
myös ennakoivasti päätöksissä. Kuten Juvonen et al. (2014, 19) totesivat, tulisi riskienhallinnan
lähteä liikkeelle toimintaympäristön määrittelystä. Yritykset hyötyisivät omaa ympäristönsä
arvioinnista

esimerkiksi

PESTEL-mallin

avulla.

Liiketoimintaympäristön

syvällisen

määrittelyn auttaa tunnistamaan ja ennakoimaan riskejä paremmin, jolloin riskien
huomioiminen päätöksenteossa tehostuu. Auditointien avulla on mahdollista kehittää niin
riskienhallintatapoja kuin toimittajavalintaa. Riskienhallinta otetaan huomioon päätöksenteossa
mutta molempien yritysten tulisi integroida riskienjohtaminen paremmin osaksi jokapäiväistä
johtamista.
Viimeisenä

alatutkimuskysymyksenä

toimitusriskeihin.

oli

miten

toimittajavalinnat

vaikuttavat

Syvissä toimittajasuhteissa ja kumppanuussuhteessa nähdään olevan

molemmin puolinen hyöty (Monczka, Trent & Handfield 2005, 595). Molemmissa yrityksissä
on huomattu, että esimerkiksi toimitusvarmuuteen ja saatavuusongelmiin pystytään
vaikuttamaan

toimittajavalinnoilla.

Kumppanuussuhteiden

on

todettu

lisäävän

toimitusvarmuutta.
”Kumppanuussuhteilla halutaan vaikuttaa hintoihin alentavasti sekä toimitusten
helppouteen ja varmuuteen, koska riskejä ja toimintatapoja ei tarvitse vertailla
uudestaan käyttämällä tuttuja toimittajia” (Yritys B)
Kummallekin osapuolelle on hyödyllistä, että tärkeiden yhteistyökumppanien kanssa
toimitukset sujuvat mahdollisimman mutkattomasti kaikissa tilanteissa. Toimitusvarmuusriski
oli lisääntynyt molemmissa yrityksissä koronapandemian aikana. Erityisesti Yrityksessä B
toimitusvarmuutta voitaisiin lisätä useammalla toimittajalla. Tällä hetkellä yrityksellä on
suhteellisen vähän toimittajia reservissään, jolloin saatavuusongelmia kohdatessa korvaavan
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tuotteen hankinta vaikeutuu. Yrityksessä A osa raaka-aineista on alttiita satovaihteluille
vaikuttaen saatavuuteen. Jos kyseessä on liiketoiminnan kannalta kriittiset tuotteet, kannattaisi
yrityksen lisätä puskurivarastonsa kokoa mahdollisuuksien mukaan. B yrityksen kannattaa
miettiä tuotteiden varastointia.
Yritys A:n strategisesti merkityksellisille tuotteille on valittu useampi toimittaja, jolloin
saatavuus ongelmaa saadaan pienennettyä. Vaikka toimittajia olisi useampi samalla tuotteelle,
on silti ydintoimintoihin vaadittujen tuotteiden toimittajien kanssa pyritty muodostamaan
kumppanuussuhde. Ydintuotteiden hankinnat vaativat paljon panostusta, osaamista ja läheistä
yhteistyötä sekä kommunikointia osapuolten välillä. Myös Brenchleyn & Walkerin (2003, 55)
tutkimuksessa todetaan onnistuneen hankinnan edellyttävän molemmilta osapuolilta avointa
tiedon jakoa. Pienemmille ja merkitykseltään vähemmän tärkeille hankinnoille on useampi
toimittaja, jolloin myös osapuolten investoinnit ovat pienempiä. Yritys B kohdalla on vielä
kehitettävää näiden strategisesti merkittävien tuotteiden saatavuuden varmistamisessa.
Laaturiskiin vaikuttaminen hyvän kumppanuussuhteen avulla todettiin olevan helppoa. Sitä ei
pidetty merkitykseltään suurimpana riskinä ennakoitavuutensa takia.

Tutkielman

päätutkimuskysymyksenä

on

selvittää,

miten

.

toimitusriskejä

hallitaan

elintarvikealalla. Voidaan todeta kumppanuussuhteen vähentävän toimitusriskin syntymistä
merkittävästi. Myös riskin ennakointi varastoinnin, kuljetusvallinnan ja pakkauksien avulla
vähentää riskin muodostumista. Hankintastrategian ja toimittajavalintakriteereillä on suuri rooli
yrityksen menestymiseen. Materiaalit ja tuotteet muodostavat ison osan liikevaihdosta, jonka
vuoksi strategian sekä toimittajan rooli korostuu.

Oikeiden toimittajavalintojen avulla

pystytään välttämään ongelmat, jotka johtavat viivästymisiin ja muihin riskeihin. Molemmissa
kohdeyrityksissä vähäiseksi koettu laatu riski on hallittavissa kumppanuussuhteella, kuten
Kalwanin

&

Narayandasin

(1995,

14)

tutkimuksessa

todetaan:

pitkäaikaisilla

kumppanuussuhteilla olevan myönteinen vaikutus laatuun. Laadun parantamiseen kiinnitetään
tällöin enemmän huomiota ja resursseja. Elintarvikealalla käytetään hallintamenetelmistä
eniten pienentämistä ja välttämistä. Yritys A ollessa vanhempi ja markkinoilla jo pitkään
toiminut yritys, se uskaltaa ottaa ja sietää enemmän riskejä kuin yritys B. Yritys A käyttää
riskienhallintamenetelmistä usein pienentämistä, jos riskin välttämiseen ei löydy sopivaa tapaa.
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“Riskin todennäköisyyttä pyritään minimoimaan toimittajan kanssa yhdessä”
(Yritys A)
Yritys B puolestaan pyrkii tarkkojen alkuselvittelyiden avulla välttämään riskejä
mahdollisimman paljon.
”Alkuvaiheessa otetaan esimerkiksi kuluista ja saatavuudesta selvää mahdollisimman
tarkasti” (Yritys B)
Myös

kontrolloinnin

todettiin

olevan

yksi

varteen

otettava

riskienhallintatapa.

Riskienhallintamenetelmät olivat yhtenevät teorian (Juvonen et al. 2014) ja empirian osalta.

5.2. Relevanttius ja jatkotutkimusehdotukset
Tutkimuksen

relevanttiuden

tarkastellussa

tulee

huomioida

tutkimuksen

antavan

syvällisemmän kuvan vain haastateltujen, yksittäisten yritysten riskienhallinnasta, ei koko
elintarvikealan

näkökulmasta.

Haastateltavien

vähäinen

määrä

alentaa

tutkimuksen

luotettavuutta, mikä tulee huomioida tarkastelussa. Aineisto empiriaosuuteen kerättiin kahden
haastattelun perustella, joten aineistoa voidaan pitää hyvin rajallisena. Haastateltavia valittaessa
haluttiin tähän tutkimukseen saman toimialan erikokoiset yritykset, jotta voidaan osoittaa, ettei
riskienhallintaa

voida

ohittaa

minkään

kokoisessa

tai

ikäisessä

liiketoiminnassa.

Haastateltavien vähäinen määrä voi kuitenkin vääristää tutkimustuloksia. Tutkimuksessa
käytettiin paljon englanninkielisiä lähteitä, jolloin käännösvirheiden mahdollisuus on olemassa.
Aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen peilaten voidaan todeta tämän tutkimuksen tulosten
olevan luotettavia. Tutkimustulokset voivat olla hyödyksi muille tutkijoille, jotka
työskentelevät saman aihepiirin parissa. Toimintaansa tarkasteleville organisaatioille ja
aloittaville yrittäjille tästä tutkimuksesta voi olla hyötyä.
Koska tässä tutkielmassa keskityttiin tarkastelemaan aihepiiriä ostajan näkökulmasta, voisi
tutkimusta laajentaa myös tutkimaan aihepiiriä toimittajan näkökulmasta. Empiirinen osio
koskee vain elintarviketoimialaa, joten tutkimustuloksia ei voida yleistää muille toimialoille.
Tulevaisuudessa aiheetta voi tutkia laajemmin, yhdistäen eri kokoisia yrityksiä ja eri toimialoja.
Tällöin tutkimus kannattaa toteuttaa kvantitatiivisena tutkimuksena, jolloin tutkimuksesta
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muodostuu laajempi ja monipuolisempi sekä tutkimustulokset olisivat helpommin
yleistettävissä.
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Liitteet
Liite 1, Haastattelukysymykset
Teema 1. Taustakysymykset:
● Mikä on asemanne yrityksessä?
● Kuinka kuvailisitte liiketoimintaanne?
Teema 2. Hankintastrategia ja toimittajat:
● Minkälainen hankintastrategia yrityksellänne on?
● Kuinka monta toimittajaa yrityksellä on?
● Minkälaisia toimittajavalintakriteerejä yrityksellä on?
● Mitä vaiheita toimittajavalintaprosessiin kuuluu?
● Miten toimittajat arvioidaan?
● Painottuuko toimittajaverkosto toimittajasuhteisiin vai kertaluonteisiin kauppoihin?
● Mitä yhteistyösuhteilla halutaan saavuutta ja kuinka niitä ylläpidetään?
Teema 3. Riskienhallinta:
● Miten riskit otetaan huomioon yrityksen päätöksenteossa?
● Millaisia riskienhallintamenetelmiä yrityksellä on?
● Millaisia riskejä yritys on havainnut toimittajien kanssa?
● Huomioidaanko nämä riskit toimittajavalintaprosessin eri vaiheissa? Miten?
● Millaisia toimitusriskejä yrityksessä on havaittu? Miten niihin on varaudutaan
(oletettavat riskit ja odottamattomat riskit) ?
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Liite 2. Riskimatriisi

