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Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää toimittajasuhteiden hallinnan nykytila 

case-yrityksessä ja miten toimittajasuhteita tulisi jatkossa kehittää niin, että tämän avulla 

yrityksen olisi mahdollista saavuttaa kilpailuetua. Tutkielman tavoitteena on lisäksi luoda 

toimittajatyytyväisyyttä mittaava kyselytutkimus, jota voidaan yrityksessä jatkossa säännöl-

lisesti hyödyntää toimittajasuhteiden kehittämisessä. 

Tutkielman teoreettisessa osassa on tehty katsaus eri toimittajasuhdemallien ja toimittaja-

suhteiden kehittämisen tutkimuksiin ja teorioihin alan artikkeleiden ja kirjallisuuden avulla. 
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sen tulokset osoittavat, että toimittajatyytyväisyyttä on mahdollista parantaa ja kilpailuetua 

saavuttaa tunnistamalla toimittajasuhteiden kehittämisen mahdollistavat ja estävät tekijät 

sekä alan parhaat käytänteet. Toimittajatyytyväisyyttä mittaavan kyselyn avulla saatiin sel-

ville, missä case-yritys onnistuu toimittajiin nähden tällä hetkellä parhaiten ja mitkä ovat 

suurimmat kehittämiskohteet, kuten säännöllinen palautteen saanti, kommunikaation ja in-

formaation jakaminen, innovaatioyhteistyö ja toimittajan aikainen mukaantulo. Esitetyn teo-

rian ja haastatteluissa esiin tulleiden huomioiden pohjalta on lopuksi esitetty ratkaisuja ja 

kehitysehdotuksia toimittajatyytyväisyyden parantamiseksi. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Lappeenranta–Lahti University of Technology LUT 

School of Business and Management  

Business Administration  

 

Suvi Kuoppala  

 

Improving Supplier Satisfaction through Relationship Management in a Case  

Company 

 

Master’s thesis, 2022 

79 pages, 30 figures and 4 appendices 

Examiners: Professor Jukka Hallikas and Professor Katrina Lintukangas 

 

Keywords: supplier relationships, maintenance of supplier relationships, development of 

supplier relationships, supplier relationship models, supplier satisfaction 

 

The purpose of this Master’s thesis is to examine the current state of supplier relationships 

in a case company and to explore how supplier relationships could be developed in the future 

to enable the company to achieve a competitive advantage. In addition, the purpose of this 

study was to create a questionnaire survey measuring supplier satisfaction that the company 

could utilise regularly in developing its relationships with suppliers in the future. 

The theoretical section of this study contains a review of research and theories on various 

supplier relationship models and the development of supplier relationships based on articles 

and literature published in the field. The empirical data of this study was collected using a 

questionnaire and interviews. The results indicated that supplier satisfaction can be improved 

and a competitive advantage gained through factors enabling and preventing the develop-

ment of supplier relationships and by using the industry best practices. The questionnaire 

measuring supplier satisfaction revealed in which areas the case company succeeds best in 

relation to the suppliers and which are its biggest development targets. The latter included 

the provision of regular feedback, communication and sharing of information, innovation 

cooperation, and early inclusion of the supplier. Based on the presented theory and the ob-

servations made in the interviews, the final section of this study proposes solutions and de-

velopment suggestions for improving supplier satisfaction. 
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1 Johdanto 

 

 
Yritykset yhä enemmän ulkoistavat ei-kriittisiä toimintojaan, muodostavat läheisiä yhteis-

työsuhteita toimittajien kanssa ja vähentävät toimittajakantaansa. Nämä muutokset hankin-

tastrategiassa ovat johtaneet siihen, että toimittajasuhteiden hallinta on entistä tärkeämmässä 

roolissa yrityksen menestymisen kannalta. Sen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustan-

nussäästöjä, parantaa laatua ja teknologiaa, tehostaa koko toimitusketjun toimintaa sekä kas-

vattaa kilpailuetua (Gadde & Snehota, 2000, Hughes, 2003 s. 60).  

Jotta edellä mainittuja hyötyjä voidaan saavuttaa, on yrityksen löydettävä oikeanlainen yh-

teistyömalli kunkin toimittajan kanssa. Yritykset, joilla on niin kutsuttua suhdekyvykkyyttä, 

kykenevät hallitsemaan useita toimittajasuhteita tarkoituksenmukaisesti ja pystyvät näin saa-

maan suurimman hyödyn ja todellista lisäarvoa toimittajasuhteistaan (Hughes et al, 2003 

s.61). Tämä suhdekyvykkyys vaatii systemaattista viitekehystä riskien ja hyötyjen arvioimi-

seen toimittajaa valittaessa ja kehittäessä (Ibid s.61). Suhteisiin tulee kuitenkin ryhtyä vain 

tarkoin valikoitujen toimittajien kanssa ja suhteen hyödyt tulee olla mitattavissa. (Gadde & 

Snehota 2000) 

 

1.1 Työn tavoitteet ja rajaus 

 

Tämän pro gradu tutkielman ensisijaisena tarkoituksena on tarkastella case-yrityksen toimit-

tajasuhteiden nykytilaa ja pohtia, miten niitä voidaan jatkossa kehittää. Tutkimus on tehty 

toimeksiantona yritykselle, jossa toimittajayhteistyön kehittäminen on jo aiemmin todettu 

yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista.  

Tutkimus on rajattu käsittelemään toimittajasuhteiden hallintaa, toimittajayhteistyötä ja siinä 

sovellettavia parhaita käytäntöjä. Työn tarkoituksena on selvittää toimittajasuhteiden eri ta-

sot ja miten näitä tulisi hallita ja kehittää. Työssä analysoidaan case-yrityksen nykytila, va-

litaan toimittajasuhteiden hallinnan kriittisimmät kehityskohteet, sekä esitetään ratkaisueh-

dotukset näille kehityskohteille. Lisäksi tavoitteena on luoda toimittajatyytyväisyyttä 
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mittaava kyselytutkimus, jota case-yrityksessä käytetään jatkossa säännöllisesti apuna toi-

mittajayhteistyön kehittämisessä.  

 

1.2 Tutkimuksen toteutus ja raportin rakenne 

 

Tutkimuksen keskeisessä osassa ovat kirjallinen teoria, case-yrityksen omat materiaalit ja 

sisäiset haastattelut, sekä toimittajille tehty kvantitatiivinen kyselytutkimus, sekä haastatte-

lut. Kyselytutkimuksen sekä haastatteluiden kysymyspatterit löytyvät tämän työn liitteistä.   

Työ jakautuu neljään pääosaan: teoriaan, empiiriseen tutkimukseen, tutkimustuloksiin, sekä 

johtopäätöksiin. Aluksi esitellään eri toimittajasuhdemalleja kirjallisuuden pohjalta ja tämän 

jälkeen käsitellään toimittajasuhteiden hallinnan ja kehittämisen teoriaa. Kappaleessa 4 esi-

tellään toimittajasuhteiden hallinnan nykytila case-yrityksessä ja sitä analysoidaan kysely-

tutkimuksen ja haastatteluiden pohjalta. Esitetyn teorian ja haastatteluissa esiin tulleiden 

huomioiden pohjalta etsitään ratkaisuja ja kehitysehdotuksia toimittajasuhteiden kehittämi-

seen jatkossa case-yrityksessä. 

 

1.3 Tutkimuskysymykset 

 

Yrityksen tavoitteena on selvittää toimittajasuhteiden hallinnan nykytila ja miten toimitta-

jasuhteita tulisi jatkossa kehittää kohti parasta mahdollista lopputulosta ja niin että yritys 

voisi tämän avulla saavuttaa myös kilpailuetua. Tavoitteiden pohjalta luodaan tutkimuk-

selle päätutkimuskysymys:  

Miten toimittajasuhteita tulisi case-yrityksessä kehittää?  

Päätutkimuskysymystä taustoittaakseen ja tutkimusta syventääkseen, tässä tutkimuksessa 

on kolme alatutkimuskysymystä. Nämä kysymykset luovat myös pohjan tutkimuksen jaka-

miselle selkeiksi asiakokonaisuuksiksi.  

Mitä toimittajayhteistyömalleja on olemassa ja miten niitä tulisi hallita?  

Miten case-yrityksessä hallitaan toimittajasuhteita nykytilanteessa? 

Mikä on toimittajatyytyväisyyden rooli toimittajasuhteiden kehittämisessä?
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2 Ostaja-toimittajasuhteet 

 

 

Saavuttaakseen nykypäivänä kilpailuetua on yrityksen luotava suhteita ulkopuolisiin orga-

nisaatioihin. Lewisin (1995) mukaan yritykset yhä enemmän ulkoistavat ei-kriittisiä toimin-

tojaan, muodostavat läheisiä yhteistyösuhteita toimittajien kanssa ja vähentävät toimittaja-

kantaansa. Nämä muutokset hankintastrategiassa ovat johtaneet siihen, että toimittajasuhtei-

den hallinta on entistä tärkeämmässä roolissa yrityksen menestymisen kannalta. Sen avulla 

voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, parantaa laatua ja teknologiaa, tehostaa 

koko toimitusketjun toimintaa sekä kasvattaa kilpailuetua (Gadde & Snehota, 2000, Hughes, 

2003 s. 60). Jotta edellä mainittuja hyötyjä voidaan saavuttaa, on yrityksen löydettävä oike-

anlainen yhteistyömalli kunkin toimittajan kanssa. Yritykset, joilla on niin kutsuttua suh-

dekyvykkyyttä, kykenevät hallitsemaan useita toimittajasuhteita tarkoituksenmukaisesti ja 

pystyvät näin saamaan suurimman hyödyn ja todellista lisäarvoa toimittajasuhteistaan 

(Hughes et al, 2003 s.61). Tämä suhdekyvykkyys vaatii systemaattista viitekehystä riskien 

ja hyötyjen arvioimiseen toimittajaa valittaessa ja kehittäessä (Ibid s.61).  

Se, mitä yhteistyömallia yrityksen on kannattavinta kunkin toimittajan kanssa käyttää, riip-

puu paljon toimittajasta, sen tuottamasta tuotteesta tai palvelusta, sekä tuotteen tai palvelun 

asemasta ostavan yrityksen ydintoiminnan tuottamisessa (Gadde & Snehota, 2000). Myös 

toimittajan tarjoamalla volyymillä, teknologialla, innovatiivisuudella, laadulla ja suoritusky-

vyllä on merkitystä (Ibid, 2000). Onkin tavanomaista, että yhdellä yrityksellä on hallittava-

naan laaja kirjo erilaisia toimittajasuhteita eri toimittajien kanssa (Ibid). Ääripäinä voidaan 

pitää perinteistä toimittajan kilpailuttamiseen perustuvaa vaihdantasuhdetta eli ns. arm´s 

lenght – suhdetta ja toisessa ääripäässä syvällistä ja pitkäkestoista yhteistyötä sisältävää stra-

tegista partnershipia (Leavy, 1994).  

Aiemmin suurin osa yritysten toimittajasuhteista oli kilpailuttamiseen perustuvia arm´s 

lenght – suhteita, joissa yhteistyö toimittajan ja ostajan välillä on vähäistä tai jopa olema-

tonta. Arm´s lenght – suhteessa toimittajavalinta perustuu useimmiten siihen, kuka toimitta-

jista pystyy tarjoamaan alhaisimman hinnan. Ostajat ja myyjät uskoivat saavuttavansa par-

haan lopputuloksen toisen kustannuksella. Perinteinen toimittajan kilpailuttamiseen 
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perustuva vaihdantasuhde johtikin yleensä niin kutsuttuun win-lose tilanteeseen, jossa toisen 

osapuolen voitto oli toisen tappio.  Liiketoiminnan muutokset kuitenkin johtivat siihen, että 

hankintatoimessa siirryttiin yhä enemmän kohti proaktiivista hankintaa ja ostajat ja myyjät 

alkoivat ymmärtää yhteistyön ja partnershipin hyödyt. Tekemällä tiivistä yhteistyötä olisi 

mahdollista päästä molempia osapuolia hyödyttävään win-win tilanteeseen. (Burt et al, s.79).    

Vaikka partnershipin avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kilpailuetuja, ei se suinkaan kai-

kissa tilanteissa ole sopivin ja paras toimittajayhteistyön muoto. Dyerin et al. (1998) mukaan 

toimittajanhallinnassa ei tule käyttää vain yhtä ”one-size-fits-all” strategiaa, vaan kukin toi-

mittaja tulisi analysoida strategisella tasolla ja pohtia, kuinka paljon toimittajan tuote tai pal-

velu vaikuttaa ostavan yrityksen ydinosaamiseen ja kilpailuetuun. Myös Cox (1996) koros-

taa, ettei ole olemassa yhtä oikeaa suhdetyyppiä, joka toimisi kaikissa olosuhteissa. Yrityk-

sen tulee valita suhdetyyppi, jonka avulla yritys voi maksimoida liiketoimintansa kannatta-

vuuden, eikä kulkea viimeisempien muoti-ilmiöiden mukaan (Ibid). Toimittajat ovat erilai-

sia ja kutakin tulee hallita tavalla, joka mahdollistaa yritykselle parhaan mahdollisen hyödyn 

(Dyer et al, 1998). Ääripäissä olevien arm´s lenght -suhteiden ja partnershipsuhteiden väliin 

voidaan määritellä useita eri yhteistyömuotoja. 

Jotta toimittajia voidaan tehokkaasti hallita ja kehittää, tulee toimittajat luokitella sopivan 

luokittelumallin avulla (Hallikas et al, 2005). Toimittajaluokitteluun löytyy kirjallisuudesta 

runsaasti eri malleja, mutta pääsäätöisesti luokittelumallit voidaan jakaa kahteen kategoriaan 

(Ibid). Ensinnäkin toimittajasuhteet voidaan luokitella suhdejatkumoiden avulla, jotka pe-

rustuvat toimittajan arviointiin transaktiokustannusten, ydinkyvykkyyksien ja hallinnollisen 

rakenteen perusteella (Ibid). Toinen lähestymistapa on portfolioanalyysit, jotka tyypillisesti 

ottavat huomioon myös ostettavan tuotteen tai palvelun, sekä toimittajasuhdestrategian luo-

kiteltavalle toimittajalle (Ibid). 

 

2.1 Suhdejatkumot 

 

Seuraavassa esitellään eri suhdejatkumot, Sakon suhdejatkumomalli, hankinnan vaihtoeh-

dot eli portaikkomalli ulkoisista ja sisäisistä sopimussuhteista, sekä yhteistyön tasot 

Hughesin toimittajasuhdejatkumon avulla. 
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2.1.1 ACR-OCR suhdejatkumomalli 

 

Kilpailuttamisen ja patrnershipsuhteen eroja ja ominaispiirteitä on kirjallisuudessa käsitelty 

kattavasti mm. Erridge 1995, Burt et al, 2003, Monczka 2005, Macbeth 1994. Yksinkertaisen 

suhdejatkumomallin tarjoaa Sakon (1992) ACR-OCR suhdejatkumomalli. Suhdejatkumon 

ääripäissä ovat arm´s lenght contractual relations (ACR), mikä tarkoittaa perinteisiä kilpai-

luttamiseen perustuvia suhteita ja toisessa ääripäässä obligational contractual relations 

(OCR), mitkä puolestaan ovat syvälliseen yhteistyöhön perustuvia niin kutsuttuja part-

nershipsuhteita, näiden ääripäiden välissä on sopimuksellisten suhteiden jatkumo. Tärkeim-

mät erot ACR:n ja OCR:n välillä ovat suhteen riippuvuusaste ja yhteistyön kesto. ACR-

suhteille tyypillistä on vähäinen riippuvuus toisesta osapuolesta, kun taas OCR-suhteissa 

keskinäinen riippuvuus on suuri. Korkean riippuvuusasteen tekee hyväksyttäväksi ja jopa 

suositeltavaksi ”goodwill trust:in” olemassaolo. ”Goodwill trust” tarkoittaa, että yhteis-

työssä mukana olevat osapuolet ovat moraalisesti sitoutuneet suhteeseen. Yhteistyön kesto 

vaihtelee suhteen laadun mukaan, ACR – suhteet ovat tyypillisesti lyhytaikaisia ja sopimuk-

siin perustuvia, kun taas pitkäaikaiset ja molemminpuoliseen luottamukseen perustuvissa 

OCR – suhteissa yhteistyön aste on niin korkea, ettei kirjallisia sopimuksia välttämättä edes 

tarvita. Kuviossa 1 esitetään ACR- ja OCR-suhteille tyypilliset piirteet. 
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 Kuvio 1. ACR-OCR -malli (Mukailtu Sako, 1992 s.11-12) 
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Sakon malli kuvaa ulkoisten suhdetyyppien kahta ääripäätä, joiden väliin jää liuta muita suh-

detyyppejä. Sakon malli onkin saanut kritiikkiä siitä, ettei siinä kuvata lainkaan ääripäiden 

väliin jääviä suhdetyyppejä, vaan se tekee kahtiajaon kahden vastakkaisen suhteen välillä. 

Sako ei myöskään ota kantaa siihen, miten suhteita jatkumon sisällä voidaan johtaa ja kehit-

tää (Cox & Thompson, 1997, Virolainen s.38).  

 

2.1.2 Hankinnan vaihtoehdot - Portaikkomalli ulkoisista ja sisäisistä sopimussuhteista 

 

Coxin (1996) esittämä portaikkomalli ulkoisista ja sisäisistä sopimussuhteista menee Sakon 

mallia syvemmälle määrittämällä yrityksen omistajuuden rajapinnat ja ulkoistettujen tai ver-

tikaalisesti integroitujen suhteiden kirjon. Coxin mukaan menestyvät yritykset mukauttavat 

ja muuttavat sisäisiä ja ulkoisia rakenteitaan ja yhteistyösuhteitaan kilpaillakseen tulevaisuu-

dessa. Coxin mallissa yrityksen kyvykkyydet, resurssien erikoistuneisuuden (asset specifi-

city) taso ja oikea toimittajasuhde ovat kytköksissä toisiinsa. Coxin suhdejatkumon taustalla 

vaikuttaa Williamsonin (1979) transaktiokustannusteoria. Analyysin keskeisessä osassa ovat 

transaktiokustannukset, jotka syntyvät, kun tuote tai palvelu siirtyy kahden erillisen rajapin-

nan läpi esimerkiksi yrityksestä toiseen (Williamson, 1985). Transaktiokustannukset synty-

vät sopimusten määrittelemisestä, neuvottelusta, voimaan saattamisesta, sekä niiden valvo-

misesta (Claver et al. 2002).  

Transaktiokustannusteorian lisäksi suhdejatkumon taustalla vaikuttaa Hamelin & Prahaladin 

(1994) näkökulma yrityksen ydinkyvykkyyksistä. Heidän mukaansa yrityksillä on ydinky-

vykkyyksiä tai osaamista, jotka tulee kaikin keinoin suojata, jotta yritys voi menestyä. Quinn 

& Hilmer (1994) määrittelevät ydinkyvykkyyksiksi sellaiset toiminnot, jotka jo luovat tai 

voivat tulevaisuudessa luoda ainutlaatuista arvoa yritykselle. Prahaladin & Hamelin (1990) 

mukaan ydinkyvykkyyksillä on kolme tunnusmerkkiä. Ensinnäkin niiden avulla on mahdol-

lista päästä useille erilaisille markkinoille. Toiseksi ne antavat lopulliselle tuotteelle arvoa, 

josta asiakas hyötyy ja kokee sen suurena etuna. Kolmanneksi niiden tulee olla sellaista, jota 

kilpailijoiden on vaikea jäljitellä. 

Portaikkomallissa toimittajasuhteisiin vaikuttavat sekä yrityksen kyvykkyydet että resurs-

sien erikoistuneisuuden taso. Korkea resurssien erikoistuneisuus (high asset specifity) viittaa 

tietoihin, taitoihin ja asiantuntemukseen, jotka ovat yrityksen ydinkyvykkyyksiä ja joiden 
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avulla yritys pystyy tekemään tulosta ja säilyttämään asemansa markkinoilla. Nämä transak-

tiot yrityksen tulisi aina tehdä itse. Matala resurssien riippuvuus (low asset specificity) puo-

lestaan viittaa niihin taitoihin tai asiantuntemukseen, jotka eivät ole menestymisen kannalta 

merkittäviä ja jotka voidaan hankkia markkinoiden kilpailukykyisimmiltä yrityksiltä kilpai-

luttamalla. Kohtalaisella resurssi riippuvuudella (medium asset specificity) tarkoitetaan niitä 

täydentäviä taitoja tai asiantuntemusta, jotka mahdollisesti ovat merkittäviä yrityksen toi-

minnalle, mutta eivät ole ydinkyvykkyyksiä. Näitä täydentäviä kyvykkyyksiä tulee kohdella 

eri tavoin, sillä mitä lähempänä ne ovat yrityksen ydinkyvykkyyksiä, sitä enemmän yrityk-

sen tulee harkita vertikaalista integraatiota fuusioiden ja yritysostojen kautta. (Cox, 1996) 

 

Kuvio 2. Portaikkomalli ulkoisista ja sisäisistä sopimussuhteista (Mukailtu Cox, 1996 s.63, 

Parker & Hartley 1997, Virolainen 1998 s.39) 

Kuviossa 2 esitetyn portaikkomallin ääripäät ovat kilpailuttaminen ja vertikaalinen integraa-

tio, jolloin yritys valmistaa tuotteensa tai palvelunsa alusta loppuun itse. Näiden ääripäiden 

väliin jää joukko eritasoisia toimittajan ja ostajan välisiä yhteistyösuhteita, joista Cox käyttää 
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partnership- käsitettä. Nämä yhteistyömuodot ovat hankinta etusijalle asetetulta toimittajalta 

(preferred supplier), hankinta yhdeltä toimittajalta (single sourcing), toimittajaverkostot ja 

strategiset allianssit. Lean-hankinnat ja yhteisyritykset on otettu mukaan Parkerin & Hart-

leyn 1997 ja Virolaisen 1998 esittämistä suhdejatkumoista, jotka perustuvat Coxin suhdejat-

kumon tavoin toimittajan kyvykkyyksiin ja resurssien riippuvuuden asteeseen. (Cox, 1996, 

Parker & Hartley 1997, Virolainen 1998 s.39). 

Etusijalle asetetut toimittajat 

Etusijalle asetettuja toimittajia käytetään, kun yritys haluaa rajoittaa toimittajien määrää. 

Toimittajat arvioidaan ja osa hyväksytään etusijalle asetetuiksi toimittajiksi. Etusijalle ase-

tettujen toimittajien on arvioitu olemaan parhaita tarjoamaan kohtalaisen resurssien erikois-

tuneisuuden omaavia, mutta strategisesti vähemmän tärkeitä, täydentäviä tuotteita tai palve-

luita. (Cox 1996 s.64) 

Hankinta yhdeltä toimittajalta (single sourcing) 

Tässä hankintastrategiassa yhden tuotteen tai palvelun kaikki hankinnat keskitetään vain yh-

delle toimittajalle. Hankintaa yhdeltä toimittajalta käytetään, koska sen avulla voidaan vä-

hentää hankinnasta syntyviä transaktiokustannuksia ilman, että samalla syntyy vertikaali-

seen integraatioon liittyviä kustannuksia. Tietyissä olosuhteissa strategiasta hyötyvät mo-

lemmat osapuolet, tämä edellyttää kuitenkin, että hankittava resurssi on ostavalle yritykselle 

strategisesti merkittävä. On myös tärkeää ottaa huomioon, että tässä strategiassa ei ole kyse 

tilanteesta, missä olisi vain yksi vaihtoehto toimittajaksi (sole sourcing). Virolainen (1998) 

korostaa, ettei hankinta yhdeltä toimittajalta välttämättä tarkoita partnership-suhteen ole-

massaoloa. (Cox 1996 s.64, Virolainen 1998 s.41–42) 

Toimittajaverkostot 

Toimittajaverkostojen avulla on mahdollista luoda koko toimitusketjun kattava verkosto, 

jossa eri toimijoiden välillä esiintyy partnership-suhteita. Tämä tarkoittaa, että suora toimit-

taja (first-tier supplier), jolla on hallussaan hankkijalle tärkeitä täydentäviä kyvykkyyksiä, 

muodostaa hankkijan kanssa partnership-suhteen. Tämän lisäksi toimittaja on linkittynyt 

partnership-suhteella omiin toimittajiinsa (second tier supplier). Tämän tyyppinen ketjure-

aktio voi jatkua läpi toimitusketjun. Näin on mahdollista moninkertaistaa yrityksen resurssit 

ilman vertikaalista integraatiota ja siitä johtuvia mittavia investointeja. (Hines 1995, Cox 

1996) 
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Lean-hankinta  

Lammingin (1993 s.186–190) kehittämän Lean ajattelun mukaan yritys ja sen toimittajat 

nähdään ulkopuolisin silmin yhtenä organisaationa. Ostajan kannalta Lean hankinta merkit-

see huomion siirtymistä logististen ja teknologisten yksityiskohtien tasolta kohti ulkoisten 

resurssien hallintaa. Yritys keskittyy ydintoimintoihinsa ja hankkii muun tarvitsemansa puo-

livalmisteina partnershipverkostoltaan. Vaikka yritys keskittyy ydintoimintoihinsa, on asi-

akkaalle toimitettava toimiva kokonaisratkaisu, mikä vaatii tiivistä yhteistyötä arvoketjun 

muiden toimijoiden kanssa, yhteisellä strategialla, yhteisillä panostuksilla ja yhteisillä tuot-

teilla. Lamming (1993) todistaa lean-hankinta mallillaan, että tärkeintä yhteistyölle on kah-

den osapuolen välinen vastavuoroinen suhde. Suhteen onnistuminen edellyttää organisaation 

toimivaa rakennetta, tiedonvälitysmekanismeja, sekä yhteisiä tavoitteita ja kulttuureja. 

(Lamming 1993 s.242) 

Strategiset allianssit 

Cox 1996 määrittelee strategiset allianssit suhteiksi, joissa yhdeltä toimittajalta hankitaan 

jotain täydentävää tuotetta tai palvelua. Strategiset allianssit perustuvat kumppaneiden sa-

manarvoisuuteen ja perusajatuksena on, että molemmat osapuolet hyötyvät suhteesta (Ibid). 

Webster 1992 mukaan strategisten allianssien avulla yritykset pyrkivät saavuttamaan jonkin 

pitkän tähtäimen strategisen tavoitteen. Osapuolilla on yhteiset tavoitteet ja niihin sitoutu-

neita resursseja. Strategisten allianssien avulla voidaan parantaa tai merkittävästi muuttaa 

yrityksen kilpailullista asemaa markkinoilla (Ibid).   

Yhteisyritykset 

Yhteisyrityksiä (joint ventures) voidaan pitää yhdenlaisina strategisina alliansseina ja ter-

mejä käytetäänkin usein vaihtoehtoisina. Ainutlaatuinen piirre yhteisyritykselle on, että sen 

myötä perustetaan uusi yritys, jolla on oma pääomarakenne. Kun muille strategisille allians-

seille, kuten tuotekehittelyprojekteille, on tyypillistä, että ne perustetaan vain määrätyksi 

ajaksi, yhteisyritykset perustetaan pysyviksi. Toisaalta juuri tämä joustavuus strategisissa 

alliansseissa on etuna perinteisiin organisaatiomuotoihin nähden. Näin ollen yhteisyritykset 

joutuvatkin pian kohtaamaan kaikki perustajayritystensä ongelmat, kuten määrittämään 

ydinosaamisensa ja paikkansa arvoketjussa toimittajien ja asiakkaiden välissä, sekä luomaan 

omat partnership-suhteensa. (Webster 1992) 
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2.1.3 Yhteistyön tasot - Hughesin toimittajasuhdejatkumo  

 

Myös Hughesin et alin (2003) mukaan kyvykkyyksien määrittämisellä, paikantamisella, ar-

vioinnilla, hankkimisella, kontrolloimisella, kehittämisellä ja suojaamisella on tärkeä rooli 

yrityksen menestymisen ja kilpailuedun saavuttamisen kannalta. Hughes jakaa kyvykkyydet 

toissijaisiin, täydentäviin ja strategisiin kyvykkyyksiin. Toissijaiset kyvykkyydet ovat va-

paasti saatavilla markkinoilla ja niitä voidaan käsitellä lyhytaikaisilla sopimuksilla ja arm´s 

lenght -suhteilla tai kilpailuttamalla. Täydentävät kyvykkyydet ovat paljon tärkeämmässä 

roolissa, sillä niiden kautta voidaan tarjota lisäarvoa loppuasiakkaalle. Yleensä niitä tulisi 

hallita läheisemmillä ja pitempiaikaisilla yhteistyösuhteilla, kuin toissijaisia kyvykkyyksiä. 

Erityisesti partnership -suhteet ja yhteistyöyritykset (joint ventures) ovat merkittävässä roo-

lissa hallittaessa täydentäviä kyvykkyyksiä. Strategiset kyvykkyydet tuovat yritykselle stra-

tegista etua ja ne tulee suojata, jotta kilpailukyky pystytään säilyttämään. Niitä tuleekin hal-

lita strategisten allianssien ja omistuksen kautta. Kuviossa 3. esitetään Hughesin et alin toi-

mittajasuhdejatkumo, jossa toimittajasuhdetyypit on jaoteltu kilpailuttamiseen, osittaiseen 

kilpailuttamiseen, osittaiseen yhteistyöhön ja kokonaisvaltaiseen yhteistyöhön.  (Hughes et 

al. 2003 s. 72–73, 75–76) 

 

 

Kuvio 3. Hughesin et al. 2003 s. 62 toimittajasuhdejatkumo  
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Vapaiden markkinoiden kilpailuttaminen  

Vapaiden markkinoiden kilpailuttamiseen kuuluvat mallin kaksi ensimmäistä porrasta, jotka 

edustavat yhteistyön alhaisinta tasoa, nämä ovat spot ostot, eli niin kutsutut satunnaisostot, 

sekä tarjouspyynnöt. Ominaista näille suhdetyypeille on, että suhteeseen ei juurikaan panos-

teta, yhteistyön taso on vähäistä, eikä kumpikaan osapuoli ole kovinkaan kiinnostunut toisen 

hyvinvoinnista. Avoimuutta osapuolten välillä on vain vähän ja informaatiota, kuten kustan-

nuksia, dataa ja ennusteita ei juurikaan jaeta. Tämän tyyppisissä suhteissa riskit nähdään 

vähäisinä ja hinta on ratkaiseva tekijä. Yleensä käytetään useita toimittajia ja heidän kans-

saan käydään tiheästi ja kovapintaisesti neuvotteluja, myös tinkimistä on paljon. Usein kil-

pailuttamiseen perustuvissa suhteissa käytetään myös e-hankintaa ja huutokauppoja. 

(Hughes et al. 2003 s.62–63, Burt et al. 2003 s.81) 

Etuna tällaisissa suhteissa on, että kysynnän ja tarjonnan markkinavoimat vakiinnuttavat 

hinnan kilpailullisilla markkinoilla ja näin ollen aikaa ja vaivaa hankintahinnan vakiinnutta-

miseksi kuluu vain vähän.  Myös hankintahenkilöiltä ja johdolta vaaditaan vähemmän asi-

antuntemusta tämän tyyppisissä hankinnoissa. Kilpailuttamiseen perustuvissa suhteissa on 

myös haittapuolia, kuten osapuolten väliset kommunikaatiovaikeudet ja suhteiden jousta-

mattomuus. Myös laadun ja toimitusvarmuuden kanssa saattaa tulla ongelmia, sillä toimit-

tajalla ei ole samalla tavalla motivaatiota investoida aikaa, energiaa ja rahaa kilpailuttami-

seen perustuviin suhteisiin, kuin läheisempään yhteistyöhön perustuviin suhteisiin. (Burt et 

al. 2003 s.81) 

Kyseiset suhdetyypit soveltuvat parhaiten perusmateriaalien ja yksinkertaisten tuotteiden 

hankintaan, sillä näiden tuotteiden valmistus ei vaadi erityisosaamista tai harvinaista tekno-

logiaa. Tämän tyyppisissä hankinnoissa vaihtoehtoisia toimittajia on paljon, eikä hankintaan 

liity suuria riskejä, näin ollen ostajalla ei ole erityistä syytä kontrolloida toimittajaa. Hughe-

sin et alin 2003 mukaan suunnitelmallinen ja systemaattinen toimittajan kilpailuttaminen on 

edelleen tärkeässä roolissa monissa hankintatilanteissa. Ostajien tulee kuitenkin olla tietoi-

sia, että käyttämällä kilpailutusta, on mahdollista vahingoittaa pysyvästi toimittajasuhteita. 

Liiallinen kilpailutus harvoin johtaa yhteistyöhalukkuuteen, tuotekehitykseen, tai avoimeen 

tiedonvaihtoon ostajan ja toimittajan välillä. (Hughes et al. 2003 s.63–64) 
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Osittainen kilpailuttaminen 

Seuraavat askeleet portaissa johtavat osittaiseen kilpailuttamiseen, sertifioituihin, eli etukä-

teen hyväksyttyihin toimittajiin (certified suppliers) ja etusijalle asetettuihin toimittajiin 

(preferred suppliers). Askeleet ylöspäin otetaan siitä syystä, että vaikka kilpailuttaminen 

nähdään sopivana vaihtoehtona, voi olla järkevää keskittyä pienempään toimittajamäärään. 

Tämä edellyttää, että toimittajat on ensiksi arvioitu ja valittu hyväksytyiksi toimittajiksi. Ar-

vioinnin kriteereinä voivat olla esimerkiksi toimittajan laatu ja toimitusvarmuus, kustan-

nusajurit, hinta, teknologinen asiantuntemus, johtamistyyli, sitoutuminen ja kyvykkyydet. 

Käytettäessä tiettyjä toimittajastandardeja ja sertifikaatteja, kilpailuttamista vähennetään ja 

siirrytään käyttämään pienempää määrää suosituimpia toimittajia. Käytettäessä sertifioituja 

toimittajia toimittajavalinta suoritetaan kilpailutuksen tapaan, mutta tarjouskilpailuun vali-

taan vain hyväksyttyjä toimittajia. Luotettavimmat toimittajat voidaan asettaa etusijalle tar-

jousten ollessa yhtä suuret. (Hughes et al. 2003 s.64–66) 

Osittainen yhteistyö 

Kun yritys on päättänyt keskittyä etusijalle asetettuihin toimittajiin ja toimittajan laatu- ja 

hintakilpailukyky suhteessa alan parhaimmistoon on testattu, on todennäköistä, että käytet-

tyä toimittajamäärää vähennetään edelleen. Mallin kaksi seuraavaa porrasta syventävät yh-

teistyötä entisestään ja suhdejatkumossa siirrytään avoimesta kilpailusta kohti syvällisempää 

yhteistyötä. Osittaisen yhteistyön muodoissa toimittajalla on osaamista ja teknologiaa, jotka 

ovat strategisesti merkittäviä ostajalle. Tärkeä piirre suhteille on joustavuuden tarve. Jotta 

yhteistyö voi onnistua, tulee molempien osapuolten olla avoimia ja valmiita keskustelemaan 

tulevaisuudensuunnitelmistaan, pitkäntähtäimen strategioistaan, sekä liiketoiminnan tavoit-

teistaan. Heidän tulee olla halukkaita ymmärtämään toistensa liiketoimintaprosesseja- ja 

kulttuureja ja niiden vaikutusta yhteistyösuhteeseen. Heillä tulee olla myös ymmärrys siitä, 

kuinka yhteistyötä voidaan hyödyntää molemminpuolisesti kustannussäästöjen, laadun pa-

ranemisen tai teknologian paranemisen kautta. Myös jatkuvalle parantamiselle on asetettava 

suuntaviivat. (Hughes et al. 2003 s.66–70) 

Jotta yritys voi menestyä suhteiden luomisen avulla, vaatii niiden ylläpitäminen resursseja 

ja sitoutumista. Tulee myös muistaa, että suhteet muuttuvat ajan mittaan, ne voivat syventyä 

entisestään tai niistä voi tulla kilpailuttamiseen perustuvia. Yrityksillä on yleensä vain pieni 

määrä toimittajia, joilla on tarvittavat kyvykkyydet, resurssit ja johdon sitoutuminen ja 
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joiden kanssa voidaan harkita syvällistä pitkän tähtäimen yhteistyösuhdetta. Suhdejatkumoa 

tarvitaan, jotta voidaan analysoida ja kartoittaa yritysten väliset yhteistyömuodot ja valita 

olosuhteisiin ja tilanteeseen parhaiten sopivin muoto. Yritysten väliset yhteistyösuhteet eivät 

ole itseisarvo sinänsä, vaan ne ovat välikappale menestymiseen. (Hughes et al. 2003 s.66–

72) 

Kokonaisvaltainen yhteistyö 

Mallin viimeisessä vaiheessa yritykset ovat omaksuneet kokonaisvaltaisen yhteistyön. Yri-

tykset eivät vain hanki, valmista ja toimita tuotteita, vaan ne myös aktiivisesti kilpailevat 

kehittämisestä ja pääsystä henkilöstöresursseihin, tietopääomaan ja kyvykkyyksiin, jotka 

mahdollistavat pitkälle kehitettyjen teknologioiden ja prosessien koordinoinnin ja integroin-

nin kaikille liiketoiminnan alueille. Nämä tiedot ja taidot ovat myös ratkaisevassa asemassa 

uusien innovaatioiden luomisessa ja kehittämisessä. Yhteistyön kautta yritykset voivat luoda 

kilpailuetua muodostamalla pätevyyksien ryhmittymän, jossa organisaation omat kyvykkyy-

det täydentyvät yhteistyökumppaneiden kyvykkyyksillä. Tällainen yhteistyö on mahdollista 

saada aikaan strategisten allianssien tai yhteisomistuksen kautta. (Hughes et al. 2003, s.72–

74) 

Monet yritykset eivät ole tietoisia potentiaalisesta toimittajakannasta ja näin ollen kyvyk-

kyyksiä etsittäessä ne eivät aina huomioi kaikkia mahdollisuuksia markkinoilla. Tämä tu-

kahduttaa saatavilla olevia innovaatioita ja pääsyä ylivoimaisiin kyvykkyyksiin. Nykyisen 

toimittajakannan lisäksi yrityksen tulisikin ottaa huomioon myös mahdolliset toimittajat, 

sekä sellaiset osapuolet, joilla saattaisi olla tarvittavia kyvykkyyksiä, mutta jotka eivät tällä 

hetkellä tarjoa tuotetta. (Hughes et al. 2003, s.72–74) 
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Kuvio 4. Kokonaisvaltainen yhteistyö 

 

2.2 Portfolioanalyysit 

 

Esitellyissä suhdejatkumoissa toimittajasuhteiden luokittelu perustui transaktiokustannuk-

siin, ydinkyvykkyyksiin ja hallinnollisiin rakenteisiin. Toimittajan valinnassa kuitenkin 

myös ostettavalla tuotteella tai palvelulla on merkitystä. Hankinnan johtamisen ja osaamisen 

yksi kulmakivistä on ymmärtää hankittavien tuote – ja palveluryhmien eroavaisuudet. Li-

säksi on hyvä tiedostaa, millaisessa asemassa tai suhteessa ostaja ja toimittaja ovat toisiinsa 

nähden. Näitä kysymyksiä tarkastellaan seuraavaksi esiteltävien Kraljicin ja Bensaoun port-

foliomallien avulla.  

 

2.2.1 Kraljicin Ostosalkkuanalyysi 

 

Peter Kraljicin vuonna 1983 esittelemä ostosalkkuanalyysistä on tullut standardi hankinta-

toimen portfoliomallien kentällä (Lamming & Harrison 2001). Ostosalkkuanalyysin taus-

talla on ajatus, että koska toimittajilla on erilaisia intressejä ostavaa yritystä kohtaan, myös 

hankinnan ammattilasten tulee kehittää erilaisia strategioita toimittajamarkkinoille (van 

Weele 2002 s.145). Ostosalkkuanalyysi on edelleen hyvin suosittu ja käyttökelpoinen työ-

kalu hankintastrategioita suunniteltaessa (Caniels, Gelderman, 2004).  Ostosalkkuanalyysin 

perimmäisenä tarkoituksena on minimoida hankintariskit ja hyödyntää ostovoima parhaalla 
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mahdollisella tavalla (Kraljic 1983).  Portfoliossa tarkastellaan tuote- ja palveluryhmiä ja 

sijoitetaan ne nelikenttään ostavan yrityksen ostovoiman ja ostoriskin (saatavuuden) mukaan 

(Koskinen, et al. 1995 s.235). Tuloksena saadaan 2x2 matriisi, jossa tuotteet jaetaan neljään 

eri luokkaan: tavalliset, pullonkaula-, volyymi- ja strategiset tuotteet (van Weele 2002 s. 

148–149). 

Jotta tuotteet voidaan luokitella tavallisiin, pullonkaula-, volyymi- ja strategisiin tuotteisiin, 

kannattaa ostettavista nimikkeistä tehdä ABC-analyysi, joka helpottaa nimikkeiden sijoitta-

mista oikeisiin luokkiin (Sakki 1997 s.187). ABC-analyysillä tarkoitetaan Pareto-periaattee-

seen pohjautuvaa analysointimenetelmää, jossa tuotenimikkeet luokitellaan niiden euromää-

räisen myynnin/kulutuksen mukaan (Koskinen et al. 1995 s.118). Pareto-periaatteen mukaan 

20 % analyysin kohteista vastaa 80 % kaikista kohteisiin liittyvistä investoinneista. On tär-

keää huomata, että matriisissa tarkastellaan hankittavia tuote- ja palveluryhmiä – ei siis toi-

mittajia, tämä lähestymistapa on ehkä yleisin virhe ostosalkkuanalyysin tekemisessä (Ilo-

ranta & Pajunen-Muhonen, 2008) Seuraavaksi esitellään ostosalkkuanalyysin tuoteryhmät 

ja niille ominaiset piirteet. 

 

Kuvio 5. Ostosalkkuanalyysi (Mukailtu Kraljic 1983, Lysons & Farrington 2006 s.64, Kos-

kinen et al. 1995 s.236–237, Caniels & Gelderman 2005) 
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Pullonkaulatuotteet 

Pullonkaulatuotteiden ostovolyymi on suhteellisen pieni ja vaihtoehtoisia toimittajia vähän 

tai ei lainkaan. Vaikka hankittavien tuotteiden arvo on vähäinen, niiden puuttuminen saattaa 

aiheuttaa merkittäviä ongelmia ostavan yrityksen toiminnassa, esimerkiksi tuotannon kes-

keytymisen, ja muodostaa näin toiminnan pullonkaulan. Tässä ryhmässä toimittajalla on 

yleensä valtaa ja sen vuoksi hinnat voivat olla korkeat, toimitusajat pitkät ja palvelu huonoa. 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008 s.148, van Weele 2002 s.149) 

Tavalliset tuotteet 

Tavallisten tuotteiden ostovolyymi on pieni ja markkinoilla on runsaasti kilpailevia toimit-

tajia. Ostettavia nimikkeitä voi tässä luokassa olla jopa yli 80 % kaikista nimikkeistä. Ryh-

män hankinnoille olennaista onkin, että itse hankintaprosessi aiheuttaa suhteellisen paljon 

kustannuksia hankinnan arvoon verrattuna. Tehokkain tapa pitää hankinnan kustannukset 

kurissa on hankintojen automatisointi ja delegointi. Usein vastuu tavallisten tuotteiden han-

kinnoista annetaan toimittajalle, toimittajan ylläpitämät varastot (vendor managed inven-

tory) vähentävät hankintaan liittyviä sisäisiä kuluja ja ostajien aikaa ei sitoudu toisarvoisiin 

tehtäviin. (Koskinen et al. 1995 s.236, Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008 s.146–147, van 

Weele 2002 s.149) 

Volyymituotteet 

Volyymituotteiden kulutus ja hankintavolyymi ovat suuria. Volyymituotteet muodostavat 

usein rahamääräisesti suurimman osan organisaation hankinnoista, vaikka niiden osuus tuote 

– ja palvelunimikkeistä saattaa olla vähäinenkin.    Tuotteilla onkin suuri vaikutus tuotteen 

loppuhintaan, eli pienikin muutos hankintahinnassa vaikuttaa lopputuotteen hintaan. Vaih-

toehtoisia toimittajia on kuitenkin runsaasti ja näin ollen hankintariski on pieni. Koska toi-

mittajat joutuvat kilpailemaan keskenään, vaikuttaa se ostohintoihin ja sitä kautta ostajalla 

on myös paljon valtaa. Kilpailun ollessa runsasta ja toimittajan vaihtamisen kustannukset 

pienet, voidaan kaikkia aggressiivisia kilpailuttamisen konsteja ja neuvottelutekniikoita huo-

letta käyttää. Elektronisen kaupankäynnin ratkaisuista erilaiset pörssit, huutokaupat ja kään-

teiset huutokaupat soveltuvat parhaiten kilpailtujen volyymituotteiden hankintaa. Toisaalta 

on hyvä muistaa myös kilpailuttamisen varjopuolet. Markkinatilanteen muuttuessa volyy-

mituote voi siirtyä esimerkiksi pullonkaulatuotteeksi, jolloin lyhytnäköinen voitonpyynti voi 
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koitua kohtalokkaaksi. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008 s.145–146, Koskinen et al. 1995 

s.237) 

Strategiset tuotteet 

Tähän ryhmään kuuluvat tuotteet ovat arvoltaan suuria, ne ovat yrityksen toiminnan ja me-

nestymisen kannalta kriittisiä ja niiden saatavuus on vaikea. Vaihtoehtoisia toimittajia on 

vähän tai äärimmillään vain yksi. Toimittajan vaihtaminen on riskialtista ja kallista. Ostajan 

ja myyjän valta tasoittuu ja se saattaa kallistua myyjän eduksi, mutta siitä huolimatta ostava 

yritys on myyjälle merkittävä asiakas. Tämän ryhmän hankinta asettaa hankintaorganisaa-

tiolle suurimmat haasteet. Perinteiseen kilpailuttamiseen perustuvat työkalut eivät toimi, 

koska vaihtoehtoja ei ole. Tiiviin toimittajayhteistyön rakentaminen on ainoa keino hallita 

tällaista strategista suhdetta.  

Ostosalkkuanalyysin avulla ei ainoastaan luokitella ostonimikkeitä, vaan sen avulla voidaan 

kehittää hankintastrategioita, koska erilaiset tuotteet tarvitsevat erilaiset ostotavat (Gelder-

man, van Weele, 2005). ABC-analyysin ja portfolioajattelun pohjalta määritellään perusstra-

tegia kaikille portfolion ryhmille, jota voidaan muuttaa toimittajien ja sovelluksien mukai-

sesti (Koskinen et al. 1995 s.240). Gelderman ja Van Weele (2003) esittivät tutkimuksessaan 

myös vaihtoehtoiset strategiat kullekin perusstrategialle. Kuviossa 6 kuvataan perusstrategia 

1), sekä vaihtoehtoiset strategiat 2) ja 3), kullekin tuoteryhmälle 
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Kuvio 6. Hankintastrategiat eri tuoteryhmille (Mukailtu Kraljic 1983, Gelderman & van 

Weele 2003, Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008 s.154) 

Pullonkaulatuotteiden perusstrategia perustuu saatavuuden varmistamisen varaan (Iloranta 

& Pajunen-Muhonen, 2008 s. 154). Tämän ryhmän tuotteille on syytä pitää varmuusvaras-

toja, laatia varasuunnitelmia ja riskianalyysejä, sekä luoda hyvät suhteet ja yhteydenpito ta-

varantoimittajiin (Gelderman & van Weele 2003, Koskinen et al. 1995 s. 240–242). Vaihto-

ehtoisesti yritys voi pyrkiä vähentämään riippuvuutta ja riskiä etsimällä uusia ratkaisuja 

(Gelderman & van Weele 2003). Tuotekehityksellä ja -suunnittelulla onkin tässä kategori-

assa suuri merkitys. Tuotteen tai palvelun kehittäminen niin, että vaihtoehtoisia toimittajia 

jokaiselle komponentille tai osiolle on vähintään kaksi, helpottaa ostajan asemaa merkittä-

västi (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008 s. 154). Jo pelkästään aktiivinen ja järjestelmälli-

nen vaihtoehtoisten toimittajien etsiminen paljastaa usein uusia käyttökelpoisia mahdolli-

suuksia (Ibid 2008).   

Tavallisten tuotteiden perusstrategia pyrkii operatiivisen tehokkuuden varmistamiseen (Gel-

derman & van Weele 2003). Osto- ja toimitusrutiinien tulee olla yksinkertaisia ja avainsa-

noja ovat standardoiminen ja yhdistäminen (Olsen & Ellram, 1997). Yhdistämällä sirpaloi-

tuneita hankintoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi voidaan kasvattaa toimittajien 
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mielenkiintoa, pudottaa kustannustasoja merkittävästi ja vahvistaa ostajan neuvotteluasemaa 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008 s. 153–154).   

Volyymituotteilla perusstrategia on puolestaan vahva kilpailuttaminen. Tavoitteena on par-

haan lyhyen tähtäimen sopimuksen löytäminen ja kustannussäästöjen maksimoiminen 

(Lysons & Farrington 2006 s.66) Kuten aiemmin mainittiin, kovan kilpailuttamisen haitta-

puolena on kuitenkin toimittajan heikko motivaatio yhteistyöhön ja tuotteen, palvelun tai 

prosessin kehittämiseen (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008 s. 153). Ongelma voidaan rat-

kaista kehittämällä strateginen yhteistyösuhde yhden toimittajan kanssa, toisaalta tällöin ris-

kiksi muodostuu kasvava riippuvuus kyseisestä toimittajasta (Ibid). 

Strategisten tuotteiden kohdalla vaihtoehtoisia hankintastrategioita on kolme. Pitkäkestoisen 

strategisen partnership-suhteen ylläpito ja kehittäminen vaativat molemminpuolista luotta-

musta, sitoutumista ja avointa tiedonkulkua. Onnistunut partnership-suhde on erittäin arvo-

kas molempien osapuolien kannalta ja suhteen olemassaolo saattaa jopa muodostua ratkai-

sevaksi kilpailutekijäksi. Toisaalta sijoittuminen tähän neljännekseen saattaa joskus johtua 

epäsuotuisista tai itsestä riippumattomista syistä, kuten patentin, monopolin tai korkeiden 

vaihtokustannusten olemassaolosta. Nämä olosuhteet aiheuttavat tahattoman lukkiutumisen 

kyseiseen neljännekseen ja tällöin on vain hyväksyttävä lukkiutunut partership-suhde. Me-

nestyksekkäät partnership-suhteet ovat melko harvinaisia ja useimmiten strategisiin tuottei-

siin liittyvä täydellinen riippuvuus yhdestä toimittajasta on ei-toivottu tilanne. Järjestelmäl-

linen vaihtoehtojen etsintä ja kilpailutilanteen määrätietoinen luominen ovat keinoja vähen-

tää riippuvuutta. Kolmas vaihtoehto onkin korvaavien toimittajien etsiminen ja kehittämi-

nen, sekä nykyisen strategisen partnership-suhteen päättäminen. (Gelderman & van Weele 

2003, Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008 s. 155) 

Kraljicin ostosalkkuanalyysi oli merkittävä läpimurto ammattimaisen hankintatoimen kehit-

tämisen saralla (Gelderman & van Weele 2003). Sysonin (1992) mukaan ostosalkkuanalyysi 

on jopa tärkein yksittäinen ohjaileva työkalu hankintatoimen johtamisessa. Toisaalta Kralji-

cin ostosalkkuanalyysi on saanut osakseen myös kritiikkiä. Olsen & Ellram (1997) mukaan 

ostosalkkuanalyysi keskittyy pääasiassa valtasuhteisiin ostajien ja toimittajien välillä ja eh-

dotetut johtamisstrategiat perustuvat joko vallan hyväksikäyttöön tai välttämään toimittajan 

käyttämään valtaan liittyviä riskejä. Kraljicin mukaan ostajan tulee hallita valtasuhteita, 

koska muuten ostaja voi tulla yliriippuvaiseksi toimittajasta. Ostajan käyttämä valta voi kui-

tenkin olla riskialtista, sillä markkinatilanteet voivat muuttua nopeastikin (Ibid). Mallia on 
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kritisoitu myös sen proaktiivisuudesta ja siitä että tämänhetkinen valta-asema ja riippuvuus-

rakenne oletetaan olevaan staattinen, vaikka markkinat eivät kuitenkaan ole staattisia ja py-

syviä (Gelderman & van Weele 2003). Kraljicin mallissa ei myöskään oteta huomioon toi-

mittajan puolta ostaja-toimittajasuhteissa (Ibid). Koska malli keskittyy analysoimaan tuot-

teita kahdenvälisessä kontekstissa, ei siinä huomioida ostaja-toimittajasuhteille tärkeitä piir-

teitä (Dubois & Pedersen, 2002). 

 

2.2.2 Bensaoun portfoliomalli 

 

Kraljicin ostosalkkuanalyysin lisäksi Bensaoun portfoliomalli on yksi tärkeimmistä toimit-

tajasuhteen valintaan käytetyistä portfoliomalleista (Burt et al. 2003 s.92). Bensaoun luoman 

portfoliomallin tarkoituksena on auttaa oikean toimittajasuhteen valinnassa ja eri suhdetyyp-

pien oikeanlaisessa johtamisessa (Bensaou 1999). Bensaou loi portfoliomallin toimittajasuh-

teista tutkiessaan Japanin ja USA:n autoteollisuuden käyttämiä toimittajasuhteita. Tutki-

muksessa havaittiin suora vaikutussuhde liiketoimintasuhteessa olevien yritysten suhdekoh-

taisten investointien ja muiden pitkäaikaisiin suhteisiin ja kumppanuuksiin liittyvien suhtei-

den ominaisuuksien, kuten suhteen pitkäikäisyys, molemminpuolinen luottamus, välillä 

(Ibid). Suhdekohtaisilla investoinneilla viitataan kaikkiin yhteistyön eteen tehtyihin panok-

siin, uhrauksiin tai investointeihin, joita yhteistyö ja toiminnan kehittäminen vaativat ja joita 

on vaikea siirtää toiseen suhteeseen. 
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Kuvio 7. Portfolio toimittajasuhteista (Bensaou, 1999) 

 

Kuviossa 7 esitetään Bensaoun portfolio erilaisista toimittajasuhteista. Bensaoun mallissa 

eri suhdetyyppejä on neljä ja valittaessa optimaalista toimittajasuhdetta tulisi ottaa huomioon 

tuotteen ominaisuudet ja sen teknologia, vaihdettavan tuotteen markkinoilla vallitseva kil-

pailutilanne sekä toimittajien kyvykkyydet (Bensaou 1999). Tutkimuksessa ei löydetty näyt-

töä sille, että jokin suhdetyyppi olisi paras, vaan toimittajasuhde tulee valita tuotteen ja 
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markkinaolosuhteen mukaan ja johtamiskäytännöt muokataan sopimaan valittuun suhtee-

seen (Ibid).  

Markkinavaihdannalle tyypillistä on, että toimittajan tuote on pitkälle standardoitu markki-

noilla, jossa korvaavia toimittajia on paljon ja toimittajan vaihtokustannus pieni. Strategi-

selle partnershipille tyypillistä on puolestaan tarve räätälöidä tuotteita asiakastarpeisiin, tuo-

teinnovaatiot, markkinoiden nopea kasvu ja aktiivinen tutkimus ja kehitystyö sekä markki-

noilla olevat vahvat toimittajat. Kahlitun toimittajan heikkoa asemaa selitetään kovalla kil-

pailulla ja toimittajan vahvalla riippuvuudella kyseisestä asiakkaasta. Potentiaalisten asiak-

kaiden vähyys vaikuttaa toimittajan mahdollisuuksiin vähentää riippuvuutta. Myös toimitta-

jan suhteeseen tekemät suuret investoinnit kasvattavat riippuvuutta. Ostajan ollessa heikossa 

asemassa markkinoille on tyypillistä toimittajien vähäinen määrä ja vakaa kysyntä toimitta-

jien tuotteille. Tyypillistä on myös toimittajien syvällinen ymmärrys heidän toimittamistaan 

tuotteista ja niiden valmistuksesta. Kutakin suhdetyyppiä tulee johtaa tehokkaasti ja Bensaou 

on myös määritellyt johtamistavat eri toimittajasuhdetyypeille. (Beansaou 1999) 

Esitettyjen portfolioanalyysien lisäksi on olemassa joukko muita tuotteiden tai toimittajien 

luokitteluun kehitettyjä malleja (muun muassa Cox 2001, Olsen & Ellram 1997, Van Weele 

2002, Kamann 2000, Dubois & Pedersen, 2002). Monet malleista on kehitetty Kraljicin os-

tosalkkuanalyysin pohjalta. Yhteistä lähes kaikille portfolioanalyyseille on, että ne jättävät 

huomiotta toimittajan näkökulman (Hallikas et al 2005 s.73, Gelderman & Van Weele 2005 

s.21). Tästä kuitenkin poikkeaa seuraavaksi esiteltävä Steelen & Courtin (1996) malli, jossa 

toimittajan näkökulma otetaan vahvasti huomioon. 

 

2.3 Asiakkaan segmentointimalli - toimittajan näkökulma  

 

Steelen & Courtin (1996) asiakkaan segmentointimallissa toimittaja vertaa asiakkaan hou-

kuttelevuutta liiketoiminnan suhteelliseen arvoon. Asiakkaat segmentoidaan neljään katego-

riaan kuvion 6. mukaisesti. 
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Kuvio 8. Markkinoiden segmentointi toimittajan näkökulmasta (Mukailtu Steele & Court, 

1996 s. 69) 

Hankaluus kategoriassa sekä asiakkaan houkuttelevuus että liiketoiminnan arvo ovat alhai-

sia. Tällaisessa tilanteessa toimittaja ei ole kovinkaan kiinnostunut asiakkaasta ja saattaa 

osoittaa vetäytymisen merkkejä (Steele & Court, 1996 s. 70). Kehitys kategoriassa toimittaja 

näkee suhteessa potentiaalia, mutta tämänhetkinen liiketoiminnan arvo on matala (Morrissey 

2006). Toimittaja saattaa olla halukas kehittämään yhteistyösuhdetta ja on sen vuoksi valmis 

näkemään vaivaa saavuttaakseen ja ylittääkseen asiakkaan asettamat vaatimukset (Steele & 

Court, 1996 s. 70). Hyväksikäyttö kategoriassa asiakas on liikevaihdollisesti arvokas, mutta 

asiakasta ei koeta houkuttelevaksi. Tilanne saattaa johtua siitä, että asiakkaalla on suhteessa 

valtaa ja toimittaja joutuu työskentelemään epämieluisissa ja epävarmoissa olosuhteissa si-

jainnin tai muiden tekijöiden johdosta (Ibid). Toimittajan voidaan olettaa maksimoivan ly-

hyen tähtäimen hyödyt, esimerkiksi hintoja nostamalla, sillä haitta asiakkaan menettämisestä 

ei ole kovin suuri (Ibid). Ydin kategoriassa asiakkaalla on ratkaiseva merkitys toimittajan 

liiketoimeen (Morrissey 2006). Asiakas on sekä houkutteleva ja liikevaihdollisesti arvokas 

(Steele & Court, 1996 s. 70). Toimittaja haluaa kehittää suhdetta ja tarjoaa parasta palvelu-

aan asiakkaalle, jotta yhteistyösuhde säilyisi. Toimittaja voidaan pyrkiä sitouttamaan suh-

teeseen myös erilaisten sitouttamiskeinojen, kuten strategisten allianssien, avulla (Ibid). 

2.3.1 Ostosalkkuanalyysin yhdistäminen toimittajan näkökulmaan 

Ostajan hankintaportfolio on mahdollista yhdistää toimittajan tekemään asiakkaan segmen-

tointimalliin ja näin voidaan arvioida toimittajan sopivuutta ja suhteiden synergioita. Seu-

raavaksi jokaista ostosalkkuanalyysin nelikenttää tutkitaan vuorotellen ja arvioidaan millai-

sia vaikutuksia toimittajan potentiaalisella vastineella, on kussakin tapauksessa. 

Toimittajan vastine pullonkaulatuotteille 

Pullonkaulatuotteiden kohdalla toimittajilla on valtaa ja siksi ostajat pyrkivät varmistamaan 

saatavuuden solmimalla pitkäaikaisia sopimuksia (Caniels & Gelderman 2004). Jos kyseessä 
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on ydin kategorian liiketoiminta toimittajalle, sekä ostajan että toimittajan tavoitteet sopivat 

hyvin yhteen ja osapuolten tulisi kehittää pitkäaikaista yhteistyötä ja läheistä yhteistyösuh-

detta. Toimittajan nähdessä liiketoiminnan olevan kehitys kategoriassa, on toimittaja kiin-

nostuneempi tulevaisuuden potentiaalista kuin tällä hetkellä saatavista hyödyistä. Ostajan 

tuleekin kasvattaa yhteistä riippuvuutta suhteeseen ja sitouttaa toimittajaa yhä enemmän. Jos 

toimittaja luokittelee liiketoiminnan hankaluus kategoriaan, on tilanne hyvin riskialtis osta-

jalle. Vaarana on, että toimittaja menettää kiinnostuksensa ostajaa kohtaan ja lopettaa liike-

toimintasuhteen. Ostajan tuleekin vähentää riskiä ja riippuvuutta etsimällä uusia toimittajia 

(kts. kuvio 5). Jos toimittajan vaihtaminen ei ole mahdollista, tulee ostajan tarjota ylimääräi-

siä kannustimia, kuten laajentamalla liiketoimintaa tai tarjoamalla korkeampia hintoja. Hy-

väksikäyttö kategoriassa ostajan riski on kohtalainen, mutta se liittyy kustannuksiin, jotka 

eivät ole suurin huolenaihe pullonkaulatuotteiden segmentissä. Ostaja voi tässäkin tapauk-

sessa lisätä kannustimia liiketoimintasuhteen jatkumiselle tai etsiä vaihtoehtoisia toimittajia. 

(Steele & Court, 1996 s. 73–76) 

Toimittajan vastine tavallisille tuotteille 

Tavallisia tuotteita tulee johtaa tehokkaasti ja ostorutiinien tulee olla yksinkertaisia (Olsen 

& Ellram, 1997). Jos tämä edustaa ydin liiketoimintaa toimittajalle, voidaan odottaa hyviä 

tuloksia, sillä toimittaja on motivoitunut ja kyvykäs panostamaan hankittavaan tuotteeseen 

tai palveluun ostavaa organisaatiota paremmin. Samanlaisia tuloksia voidaan odottaa, jos 

toimittaja asemoi liiketoimintansa kehitys kategoriaan. Tällöin ostaja voi kuitenkin joutua 

lopulta tarjoamaan kannustimia toimittajalle, jotta toimittaja saadaan sitoutettua pitkäaikai-

seen yhteistyösuhteeseen. Ongelmia syntyy silloin, kun toimittaja identifioi liiketoimintansa 

hankaluus -tai hyväksikäyttö kategoriaan. Hankaluus kategoriassa kumpikaan osapuoli ei 

halua panostaa suhteeseen ja ostajan tulee vakavasti harkita vaihtoehtoisia toimittajia tilan-

teeseen paremmin sopivista segmenteistä. Hyväksikäyttö kategoriassa toimittaja on motivoi-

tunut jatkamaan suhdetta, mutta suhteeseen liittyvä riski on kohtalainen. Ostajan tulee tark-

kailla tilannetta ja tarpeen mukaan vaihtaa toimittajaa. (Steele & Court, 1996 s. 73) 

Toimittajan vastine volyymituotteille 

Volyymituotteisiin sitoutuu paljon rahaa ja ne muodostavat merkittävän kuluerän ostavalle 

yritykselle, joten hankinnassa on pyrittävä ennen kaikkea kustannustehokkuuteen (Van 

Weele 2002, s 148). Tilanteessa, jossa toimittaja luokittelee liiketoiminnan ydin segmenttiin, 
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on tämä sitoutunut suhteeseen. Toimittajan tavoitteena ovat pitkäaikaiset sopimukset, kun 

taas ostaja haluaa useimmiten solmia lyhytkestoisia sopimuksia. Ostajan asema on hyvä, 

sillä markkinoilla on paljon kilpailua ja valta on ostajalla. Tietyissä tilanteissa ostajan on 

kuitenkin syystä harkita läheisemmän suhteen kehittämistä toimittajan kanssa tulevaisuuden 

kilpailuedun varmistamiseksi. Yhteistyön kehittämistä tulee kannustaa myös silloin, kun toi-

mittaja luokittelee liiketoiminnan kehitys kategoriaan. Jos toimittaja pitää liiketoimintaa 

hankaluus kategoriaan kuuluvana, on tilanne yhteensopimaton. Tällöin tulee hyväksyä suh-

teen lyhytkestoisuus ja tiedostaa, että kumpikin osapuoli voi koska tahansa lopettaa suhteen. 

Hyväksikäyttö kategoriassa molemmat osapuolet keskittyvät vain hintaan ja ajavat omaa 

etuaan. Tässä tilanteessa lyhytaikaiset sopimukset, kilpailutus ja vähäinen informaation jako 

toimittajan kanssa ovat parhaiten tarkoitukseen sopivimmat toimintatavat. (Steele & Court, 

1996 s. 76–80) 

Toimittajan vastine strategisille tuotteille 

Ostajan päätavoite liittyen strategisten tuotteiden johtamiseen, on kehittää pitkäaikaista yh-

teistyösuhdetta toimittajan kanssa (Gelderman & van Weele 2003). Parhaiten tämä pätee 

tilanteeseen, missä toimittaja kokee liiketoiminnan olevan ydin kategoriassa. Toimittajan ja 

ostajan tavoitteet ovat yhteensopivat ja yhteistyötä tulee edelleen kehittää ja kannustaa. Täl-

laisissa tilanteissa partnership-suhteet voivat parhaiten menestyä. Myös kehitys kategoriassa 

ostajan ja toimittajan tulee työskennellä tiiviissä yhteistyössä kehittääkseen liiketoimintaa. 

Sekä hankaluus että hyväksikäyttö kategoriassa tilanne on hyvin riskialtis ja ostajan tulee 

olla varuillaan.  Koska strategiset tuotteet ovat yrityksen menestymisen kannalta kriittisiä, 

ei ongelmia toimituksen tai hinnan suhteen voida hyväksyä. Tällaisissa tilanteissa ostajan 

tuleekin etsiä vaihtoehtoisia toimittajia, mutta jos tämä ei ole mahdollista on ostajan käytet-

tävä aikaa ja vaivaa nykyiseen suhteeseen. Ostaja voi kasvattaa yhteistä riippuvuutta tai 

tehdä yhteistyösuhteesta houkuttelevampi tarjoamalla toimittajalle suurempia kannustimia. 

(Steele & Court, 1996 s. 81–83)



35 
 

 

3 Toimittajasuhteiden hallinta ja kehittäminen 

 

 

3.1 Toimittajayhteistyön merkitys 

 

Toimittajasuhteiden hallinta tulee yhä tärkeämmäksi osaksi yrityksen strategista suunnitte-

lua. Yhteistyösuhteilla on merkitystä, koska lähes kaikki toimialat kokevat muutoksia ja uu-

sia trendejä, joiden takia ulkopuolisista toimittajista tulee yhä kriittisempiä toimijoita yrityk-

sen arvoketjussa (Trent 2007). Gadde & Håkanssonin (1993) mukaan toimittajilla on suuri 

taloudellinen, teknologinen ja innovatiivinen merkitys. Toimittajasuhde on myös suuri in-

vestointi sen vaatiman työn ja ajan vuoksi, toisaalta se voi onnistuessaan muodostua yhdeksi 

yrityksen tärkeimmistä resursseista (Ibid). Toimittajasuhteet ovat lisäksi dynaamisia ja vaa-

tivat jatkuvaa kehittämistä (Ibid). Suhteet ovat aina vuorovaikutteisia ja muodostavat mo-

lemminpuolisen riippuvuussuhteen (Ibid). 

Trent (2007) esittää kahdeksan syytä, miksi toimittajayhteistyön merkitys on nykypäivänä 

niin suuri. Ensinnäkin yrityksillä on paine jatkuvaan parantamiseen, mikä johtuu yhä kove-

nemasta globaalista kilpailusta. Jatkuvan parantamisen prosessissa toimittajasuhteen tasolla 

on suuri merkitys, sillä toimittajat, joilla on läheinen yhteistyösuhde asiakkaansa kanssa, 

ovat luultavasti halukkaita osallistumaan parannusprojekteihin, olemaan mukana tuotteen 

suunnittelussa, ratkomaan ongelmia yhdessä ja osallistumaan muihin toimintoihin, joiden 

avulla toimitusketjun suorituskykyä voidaan parantaa. Toimittajat, jotka ovat etäisiä, ovat 

oletettavasti vähemmän innokkaita tukemaan tärkeitä muutoksia ja toimenpiteitä ja voivat 

jopa toimia haitallisesti toimittajan pitkäaikaisiin intresseihin nähden. (Trent 2007 s.191)  

Toiseksi yritykset vähentävät toimittajakantaansa kasvattaakseen neuvotteluvoimaansa ja 

hyödyntääkseen suurten ostovolyymien tuomat hinnanalennukset (Hugos 2003 s.68). Toi-

mittajakannan vähentäminen on myös kriittinen edellytys tärkeiden hankintojen johtamis-

käytäntöjen onnistumiselle, kuten toimittajan aikaiseen sitouttamiseen tuotekehityksen ai-

kana, yhteiseen suunnitteluun, sekä yhteistyöllä saavutettuun laadun parantamiseen ja kus-

tannusten alentamiseen (Trent, 2005). Tukeutuminen harvempiin toimittajiin kuitenkin 
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kasvattaa toimittajan vaihtokustannuksia ja jäljellä olevista toimittajasuhteista tulee yhä tär-

keämpiä (Trent 2007 s. 191–192). 

Kolmas syy on toimittajien aikainen mukaantulo (early supplier involvement, ESI). Tark-

kaan valitut toimittajat otetaan aikaisessa vaiheessa mukaan uuden tuotteen kehitysproses-

siin ja näin voidaan saavuttaa kustannussäästöjä, parantaa laatua ja nopeuttaa markkinoille 

pääsyä (Burt et al. 2003 s.211–212). Yhä useammin lopputuotteessa on teknologiaa ja inno-

vaatioita, jotka ovat lähtöisin toimittajalta (Trent 2007 s. 192). Jotta nämä hyödyt on mah-

dollista saavuttaa, on toimittajan oltava halukas jakamaan asiantuntemuksensa, osaamisensa 

ja resurssinsa ja ostajan on ymmärrettävä, kuinka näin erityislaatuisia toimittajia tulee me-

nestyksekkäästi johtaa (Ibid). 

Neljäntenä syynä voidaan pitää ulkoistamista, jolla yhä enemmän tavoitellaan kustannus-

säästöjen ohella muita hyötyjä, kuten keskittymistä ydinosaamiseen, pääsyä uuteen teknolo-

giaan, pääsyä ulkopuoliseen asiantuntemukseen, joustavuuden parantamista, sekä kiinteiden 

kustannusten muuttamista muuttuviksi kustannuksiksi (Quelin & Duhamel, 2003). Aiemmin 

suuntauksena oli ulkoistaa oheistoimintoja, kuten siivous ja työpaikkaruokailu, mutta nyky-

ään ulkoistamisen kohteena ovat yhä useammin kriittiset toiminnot, kuten tuotesuunnittelu, 

valmistus ja jopa mainonta (Kakabadse & Kakabadse, 2000). Kustannussäästöjen ohella ul-

koistamisen motiivit ovatkin entistä strategisempia, kuten yrityksen strateginen uudelleen 

asemointi, ydinkyvykkyyksien edistäminen ja korkeampi arvon luonti asiakkaalle (Quinn & 

Hilmer, 1994, Gilley & Rasheed, 2000). Tämä johtaa siihen, että ulkoistetun toiminnon tar-

joaman toimittajan kanssa on yhä useammin syytä rakentaa vahva yhteistyösuhde (Trent, 

2007 s.192).  

Viidentenä on kasvava paine tulla täyden tuotteen ja palvelun tarjoajaksi. Usein yrityksillä 

ei tähän kuitenkaan ole tarpeeksi kyvykkyyksiä ja vaihtoehtoina on kehittää kyvykkyyksiä 

yrityksen sisällä, hankkia niitä yritysostojen tai sulautumisten kautta tai turvautua kolman-

nen osapuolen toimittajiin. Koska sisäinen kehittäminen ja yritysostot vaativat paljon aikaa 

ja kustannuksia, on toimittajaan turvautuminen usein houkutteleva vaihtoehto. Kun yrityk-

sestä tulee täyden tuotteen ja palvelun tarjoaja toimittajan ansiosta, on suhde merkittävä yri-

tyksen menestymisen kannalta ja näin ollen suhdetta tulee myös kehittää sen mukaan. (Trent, 

2007 s.192) 
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Kuudes toimittajayhteistyön merkittävyyteen vaikuttava seikka on ostomarkkinoiden rajoit-

teet. Markkinatilanne, jossa kysyntä ylittää tarjonnan, aiheuttaa useimmiten hinnan nousua 

ja valta-aseman siirtymistä ostajalta toimittajalle. Ostomarkkinoiden tiukentumisen ja siitä 

johtuvien negatiivisten seurausten tulisi johtaa perinteisten, toimittajan kilpailuttamiseen pe-

rustuvien, hankintakäytäntöjen uudelleen pohtimiseen. Kun muutokset markkinoissa ovat 

horjuttaneet kysynnän ja tarjonnan tasapainoa ja valta on siirtynyt toimittajalle, toimittaja 

tuskin haluaa tehdä yhteistyötä asiakkaan kanssa, joka on aiemmin kohdellut sitä huonosti. 

Jos toimittaja siitä huolimatta päättää jatkaa suhdetta kilpailutusstrategiaa käyttävän asiak-

kaan kanssa, tämä tuskin asettaa kyseistä asiakasta etusijalle muihin asiakkaisiin nähden. 

Usein tilanne on kuitenkin se, että ostaja haluaisi olla toimittajan ensisijainen valinta eli etu-

sijalle asetettu asiakas, koska nämä asiakkaat ovat niitä, jotka pääsevät ensimmäisinä käsiksi 

toimittajan uuteen teknologiaan ja mikä vielä tärkeämpää, ovat ensimmäisinä jonossa, kun 

toimittajalla on tarjota markkinoille vain rajallinen määrä materiaalia tai tuotetta. Tullakseen 

etusijalle asetetuksi asiakkaaksi, yrityksen tulee keskittää huomionsa toimittajasuhteiden 

johtamiseen ja kehittämiseen.  (Trent, 2007 s.193, Trent 2005) 

Seitsemäntenä syynä on toimitusketjujen kilpailu keskenään. Liiketoimintamallien muutos 

on johtanut siihen, että yksittäiset yritykset eivät välttämättä enää kilpaile keskenään, vaan 

kilpailu tapahtuu toimitusketjujen välillä (Jones, 2001). Menestyksekäs toimitusketjun hal-

linta edellyttää tehokasta kommunikaatiota, yhteistyötä ja prosessien parantamista koko toi-

mitusketjussa (Ibid). Jos toimitusketjujen hallinta tulevaisuudessa nousee yhä tärkeämmäksi 

suuntaukseksi, kasvaa toimitusketjun osapuolten väliset suhteet yhä merkittävämpään ase-

maan (Trent, 2007 s. 193). 

Kahdeksantena on pelko kilpailuedun menettämisestä, mikä on varmasti yksi tärkeimmistä 

syistä toimittajayhteistyön kasvavaan merkitykseen. Yrityksen on vaikea olla arvostamatta 

toimittajayhteistyön merkitystä, kun se kilpailee sellaisia yrityksiä vastaan, jotka ovat onnis-

tuneet saavuttamaan merkittävää kilpailuetua yhteistyösuhteiden avulla. (Trent, 2007 s. 193) 

 

3.2 Mihin toimittajasuhteisiin kannattaa panostaa 

 

Vaikka toimittajayhteistyön merkitys yrityksille on nykypäivinä suuri, ei kaikkiin suhteisiin 

ole järkevää panostaa yhtä paljon. Ostavan yrityksen tuleekin miettiä mihin suhteisiin sen 
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kannattaa panostaa ja kuinka paljon. Menestyksekäs yhteistyösuhde vaatii kummaltakin osa-

puolelta selkeää käsitystä yhteistyön odotuksista, avointa kommunikointia ja informaation 

kulkua, luottamusta sekä yhteisiä tulevaisuuden tavoitteita (Ellram, 1990). On siis selvää, 

että onnistuakseen yhteistyösuhde vaatii suuria panostuksia kummaltakin osapuolelta ja saa-

vutettu hyöty riippuu paljon yhteistyökumppanista. Pohdittaessa yhteistyösuhteeseen käy-

tettävää panostusta tulee ottaa huomioon omat ja toimittajan valmiudet yhteistyösuhteeseen 

ja se, minkä suuruista hyötyä toimittajasuhteeseen panostamisesta saadaan verrattuna siihen 

käytettäviin resursseihin (Burt et al 2003 s.86–87). Tulee myös miettiä, kuinka merkittävä 

toimittaja on tällä hetkellä yritykselle. Mikäli kyseessä on strateginen toimittaja, josta yritys 

on riippuvainen, tulisi keskittyä syvempiin yhteistyön muotoihin kuin tilanteessa, jossa toi-

mittajan merkitys yritykselle on vähäisempi (Ibid). Lisäksi tulee pohtia, millaiset voimasuh-

teet yhteistyössä vallitsee ja miten ne vaikuttavat yhteistyön luonteeseen (Cox 2001). 

Olsenin & Ellramin (1997) ovat kehittäneet työkalun toimittajasuhteiden analysointiin. Sen 

avulla voidaan tarkastella sitä, kannattaako suhdetta ylipäätään kehittää ja mitä suhteessa 

mahdollisesti tulisi kehittää, jotta tavoitetila voidaan saavuttaa. Mallin ensimmäisessä vai-

heessa tarkastellaan tuotteiden hankinnan strategisuutta portfolioanalyysin avulla (kts. kpl 

2.2.1 Kraljicin matriisi). Seuraavaksi esitettävässä toisessa vaiheessa analysoidaan yrityksen 

nykyisiä toimittajasuhteita, jotta voidaan päättää, mihin suuntaan niitä tulee kehittää. Toi-

mittajasuhdetta analysoidaan toimittajan houkuttelevuuden ja suhteen vahvuuden kautta. 

(Olsen & Ellram, 1997) 

Toimittajan houkuttelevuus 

Toimittajan suhteellinen houkuttelevuus koostuu niistä tekijöistä, jotka saavat yrityksen va-

litsemaan jonkin tietyn toimittajan (Krause & Ellram 1997). Näin ollen toimittajan houkut-

televuuteen vaikuttavat tekijät ovat pääpiirteissään samoja kuin toimittajan valintakriteerit 

(Ibid). Kirjallisuudessa on esitetty useita eri vaihtoehtoja toimittajien valintakriteereiksi. Ell-

ram (1990) jaottelee valintakriteerit neljään luokkaan; taloudellisiin tekijöihin, organisaation 

kulttuurisiin- ja strategisiin tekijöihin, teknologisiin tekijöihin ja muihin tekijöihin. Baily et 

al (1994 s.126–128) puolestaan painottaa laatua, hintaa, toimituksia ja palveluita yhdessä 

varsinaisen työsuorituksen kanssa. Axelsson & Wynstra (2002 s. 167–172) esittävät, että 

valintaan vaikuttavat liiketoimintajärjestelmä, prosessit, resurssit ja toimittajan asema. Saun-

dersin (1997 s.266–267) mukaan valintakriteereihin kuuluvat viisi osa-aluetta; organisaation 

tehokkuus ja sitoutuminen, suunnittelu ja dokumentaatio, kustannustietoisuus, aikataulutus 
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ja teknologiset kyvykkyydet. On tärkeä muistaa, että toimittajan valintaan ja houkuttelevuu-

teen vaikuttavat tekijät ja erityisesti niiden tärkeys vaihtelevat yrityskohtaisesti (Olsen & 

Ellram 1997). 

Kuviossa 9. on esitetty toimittajan houkuttelevuuteen vaikuttavat tekijät. Ellramin (1990) 

esittämien toimittajan valintakriteerin lisäksi toimittajan houkuttelevuuteen vaikuttaa myös 

suorituskykyyn liittyvät tekijät.  

 

Kuvio 9. Toimittajan houkuttelevuus (Olsen & Ellram, 1997) 

Toimittajan houkuttavuuteen vaikuttavat taloudelliset tekijät pitävät sisällään arvioinnin toi-

mittajan marginaaleista, taloudellisesta vakaudesta, valikoiman laajuudesta ja kokemuk-

sesta, sekä toimittajan markkinoille tulon tai poistumisen esteistä. Suorituskykyyn liittyvät 
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tekijät sisältävät perinteisen arvion toimituksesta, laadusta ja hinnasta. Teknologiaan liitty-

viin tekijöihin liittyy arviointi toimittajan kyvystä selviytyä teknologian muutoksista, sekä 

arviointi nykyisistä ja tulevaisuuden teknologisista kyvykkyyksistä ja niiden hyödyntämi-

sestä nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi tulee arvioida kyvykkyyttä suunnitteluun, kehityksen 

nopeutta, sekä toimittajan patenttien suojaamista. Organisationaaliset, kulttuuriset ja strate-

giset tekijät pitävät sisällään arvioinnin suhteen vaikutuksesta yrityksen asemaan koko toi-

mitusketjussa. Mahdollisen opportunistisen käytöksen, sekä muiden sisäisten ja ulkoisten 

tekijöiden arviointi on myös tärkeää. Viimeiseen ryhmään, eli muihin tekijöihin kuuluvat 

arviointi toimittajan turvallisuusmaineesta, sekä toimittajan kyvyistä selviytyä toimintaym-

päristön muutoksista, kuten hankintaolosuhteiden, kilpailun tai lakien muutoksista. (Olsen 

& Ellram 1997) 

Suhteen vahvuus 

Jotta toimittajasuhteita voidaan analysoida, tulee toimittajan houkuttelevuuden lisäksi arvi-

oida suhteen vahvuutta. Suhteen vahvuutta kuvaavat ne tekijät, jotka luovat siteitä kahden 

yrityksen välille (Olsen & Ellram, 1997). Zineldin & Jonsson (2000) mukaan nämä siteet 

voivat olla sosiaalisia, teknisiä, oikeudellisia tai talouteen, aikaan, tietoon ja suunnitteluun 

liittyviä. Olsen & Ellramin (1997) mallissa suhteen vahvuus puolestaan sisältää taloudelliset 

tekijät, vaihdantasuhteen tyypin, yhteistyötekijät sekä toimittajan ja ostajan välisen etäisyy-

den (Kuvio 8). 
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Kuvio 10. Suhteen vahvuus (Olsen & Ellram, 1997) 

 

Suhteen vahvuuden taloudellisia tekijöitä ovat Olsen & Ellramin (1997) mukaan hankintojen 

volyymi tai niiden arvo kokonaisostoista ja ostajan tärkeys toimittajalle. Suhdekohtaiset in-

vestoinnit puolestaan aiheuttavat riippuvuutta osapuolten välille ja näin ollen myös esteet 

nykyisen toimittajan vaihtamiselle vahvistavat nykyistä suhdetta (Morgan & Hunt,1994). 

Vaihtosuhteen luonteeseen liittyy vaihdannan tyyppi. Suhde on sitä vahvempi, mitä enem-

män siihen liittyy muutakin kuin tavaroiden tai palvelusten vaihtoa, kuten taloudellista, so-

siaalista tai tiedon vaihtoa (Olsen & Ellram 1997).  Vaihtosuhteeseen vaikuttavat myös hen-

kilökohtaiset kontaktit, muiden partnereiden määrä ja suhteen kesto (Ibid). Yhteistyö ostajan 

ja toimittajan välillä määritellään tilanteeksi, jossa molemmat osapuolet työskentelevät yh-

dessä saavuttaakseen yhteiset tavoitteet (Anderson & Narus, 1990). Siihen kuuluvat yhteis-

työn taso kehittämistoimenpiteissä, tekninen yhteistoiminta sekä johdon integraatio yritysten 

välillä (Olsen & Ellram 1997). Myös toimittajan ja ostajan välisen etäisyyden pieneneminen 

vahvistaa suhdetta. Tähän kuuluvat sosiaalinen etäisyys, joka kuvaa sitä, kuinka huonosti 
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osapuolet tuntevat toistensa tavan toimia, sekä kulttuurinen, teknologinen, ajallinen ja maan-

tieteellinen etäisyys (Ibid). 

Toimittajasuhteen analysointi ja kehittämistoimenpiteet 

Arvioimalla suhteen vahvuutta ja nykyisen kumppanin houkuttelevuutta verrattuna vaihto-

ehtoisiin toimittajiin, voidaan rakentaa kuvion 9 mukainen toimittajasuhteen analysointi-

malli. Analyysissä voidaan ottaa huomioon myös eri suhteisiin käytettyjen resurssien määrä 

kuvaamalla suhteita erikokoisilla ympyröillä. Mitä suurempi ympyrä on, sitä enemmän suh-

teeseen tällä hetkellä käytetään resursseja. Mallin avulla voidaan arvioida, mitä suhteita yri-

tyksen tulee kehittää, mitä suhteita säilyttää ennallaan ja milloin on syytä vaihtaa toimittajaa. 

(Olsen & Ellram, 1997) 

 

Kuvio 11. Analyysi toimittajasuhteista, mukailtu: Olsen & Ellram, 1997) 

 

Ruudut 1, 2 ja 4 pitävät sisällään suhteet, joissa toimittajan houkuttelevuus on suurta tai 

keskitasoa ja suhteen voimakkuus heikko. Koska nykyinen toimittaja on houkutteleva osta-

valle yritykselle, tulee näitä suhteita kehittää.  Kehittämistoimenpiteisiin vaikuttaa tuotteiden 

strategisuus. Kun toimittajan tarjoamat tuotteet ovat strategisia, on suhteen vahvistaminen 

ensisijaisen tärkeää. Suhteen kehittäminen tapahtuu pitkällä aikavälillä ja siihen sitoutuu pal-

jon resursseja ja aikaa. Keinoina voivat olla kommunikaation parantaminen, suuremman vo-

lyymin tarjoaminen toimittajalle tai toimittajan sitouttaminen tuotekehitykseen. Jos kyseessä 

on tavalliset tai volyymituotteet, yrityksen tulisi vahvistaa suhdetta ilman mittavia resurs-

seja, keinona voi olla esimerkiksi hankinnan volyymin nostaminen. Lyhyen aikavälin tähtäin 
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on osoittaa toiselle osapuolelle halukkuus kehittää suhteen vahvuutta. (Olsen & Ellram, 

1997) 

Suhteen säilyttämiseen tulisi keskittyä tilanteissa, joissa toimittajan houkuttelevuus on kes-

kitasoa tai suurta ja suhteen vahvuus on suuri (ruudut 3,5, ja 6). Johtamalla suhdetta tehok-

kaasti, on mahdollista vähentää siihen käytettyjen resurssien määrää. Tämä strategia sopii 

ostosalkkuanalyysin kaikille ryhmille. Erityisesti tavallisia- ja volyymituotteita tarjoavien, 

houkuttelevuudeltaan keskitasoa olevien toimittajien kohdalla, voidaan toimittajan houkut-

televuutta nostaa vähentämällä suhteeseen käytettyjen resurssien määrää, vaikka se alentai-

sikin suhteen vahvuutta. Suhteen vahvuudesta saatava hyöty on näissä tilanteissa suhteelli-

sen pieni. (Olsen & Ellram, 1997) 

Ruudut 7, 8 ja 9 kuvaavat tilannetta, jossa toimittajan houkuttelevuus on alhainen.  Tällöin 

voi olla syytä harkita toimittajan vaihtamista.  Toisaalta mitä vahvempi suhde on, sitä tehok-

kaampaa on käyttää resursseja nykyisen suhteen kehittämiseen, kuin uuden suhteen luontiin. 

Tämä pätee erityisesti strategisia ja pullonkaulatuotteita tarjoaviin toimittajiin. Toimittajan 

houkuttelevuuden ollessa alhainen vaihtoehtoina ovat siis olemassa olevan suhteen kehittä-

minen tai sen päättäminen. Menetelmät vaativat resursseja, mutta voivat tuoda myös merkit-

täviä säästöjä lyhyellä tähtäimellä, kun paljon resursseja vaativaa suhdetta muutetaan. (Olsen 

& Ellram, 1997) 

Edellä mainittuja toimenpiteitä ja niiden yhdistelmiä suositellaan käytettäväksi niin lyhyen 

tähtäimen ongelmissa, kuin pitkän tähtäimen tavoitteissa toimivan yhteistyön onnistumi-

seen. Kehittämismenetelmiä valittaessa on huomioitava tuotteiden strategisuus. Myös elin-

kaaren vaiheella, yrityksen teknologialla ja suhteen tärkeydellä yrityksen asemaan verkos-

tossa on suuri merkitys. Lisäksi on suositeltavaa aloittaa toimenpiteillä, jotka tuovat nopeasti 

näkyviä tuloksia kustannussäästöinä ja toimittajan suorituksen parantumisena. (Olsen & Ell-

ram, 1997) 

 

3.3 Partneship-yhteistyö 

 

Yhteistyösuhteen vahvuuden ja toimittajan houkuttelevuuden ollessa suuria, on mahdollista 

kehittää suhdetta yhteistyömuodoista syvimpään, eli partnership-suhteeksi. Tämä kuitenkin 

vaatii molempien osapuolien halua ja sitoutumista ja on syytä muistaa, että partership-
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hankinta on käyttökelpoinen hankintamuoto vain hyvin harvoissa tapauksissa. Yrityksellä ei 

voi olla partnership-suhteita samanaikaisesti kovin monien toimittajien kanssa, koska syväl-

linen yhteistyö vie huomattavan määrän resursseja. Onnistuessaan partnership mahdollistaa 

kuitenkin sellaista ainutlaatuista ja ylivoimaista etua, jota yritys ei pystyisi yksin saavutta-

maan. Partnershipin on sanottu olevan ylivoimainen toimittajasuhde verrattuna kilpailutta-

miseen, sillä se synnyttää pitkäaikaisen yhteistyön, joka perustuu ostajan ja toimittajan väli-

seen luottamukseen ja selkeisiin yhteisesti asetettuihin päämääriin (Steele et al 1996, 154; 

Lamming 1993).  

Partnership Sourcing Ltd (1992) on määritellyt partnershipin seuraavasti: “Patrnership on 

ostajan ja toimittajan välinen sitoumus pitkäaikaisesta yhteistyöstä, mikä perustuu selkeisiin 

yhteisesti määriteltyihin tavoitteisiin maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ja kyvykkyyden ta-

voittelusta.” (Saunders 1997, s. 259) Ellramin (1995, 10) mukaan partnershipillä puolestaan 

tarkoitetaan ostajan ja myyjän välistä yksimielistä sopimusta, jossa molemmat osapuolet 

ovat sitoutuneet pitkäaikaisesti toisiinsa. Suhteelle on myös hyvin tärkeää avoin tiedon 

vaihto, sekä riskien ja voittojen tasapuolinen jakaminen. Myös Seppälän (2001, 48) mukaan 

partnershipille on ominaista jatkuva kumppaneiden välinen tiedonvaihto, joka yleensä johtaa 

molempien osapuolien oppimiseen. Avoimen tiedonvaihdon avulla vahvistetaan myös 

kumppaneiden luottamus yhteistyön jatkumiseen (Campbell 1997, 420). Partnershipin muita 

ominaispiirteitä ovat mm. toimittajien osallistuminen tuotekehityksen aikaisessa vaiheessa, 

innovaatioiden kehittäminen sekä uusien markkinoiden etsiminen (Steele et al 1996. 154; 

Seppälä 2001, 48).  

Partnershipin vastakohtana voidaan pitää perinteistä kilpailuttamiseen perustuvaa vaihdan-

tasuhdetta, ns. arm´s lenght –suhdetta. Kuviossa 12 on esitetty perinteisen kilpailuttamisen 

ja partnershipiin perustuvien hankintasuhteiden eroja. 
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Kuvio 12. Kilpailuttamisen ja partnershipin ominaispiirteet (Erridge 1995, s. 79) 

Virolaisen (1998) mukaan partnership-suhteella on mahdollisuus menestyä, kun suhteen tuo-

tekohtaiset- toimialakohtaiset- yrityskohtaiset – ja henkilökohtaiset tekijät ovat kunnossa. 

Tuotekohtaisia tekijöitä ovat ostotapahtumien lukumäärä, toimittajan vaihtamisesta aiheutu-

vat kustannukset, sekä tuotteen kompleksisuus. Toimialakohtaisia tekijöitä ovat toimialan 

keskittyneisyys, kilpailijoiden lukumäärä, kilpailun kovuus, teknisen kehityksen nopeus, pe-

rinteet yhteistyötoiminnassa ja erilaiset säädökset. Yrityskohtaisia tekijöitä ovat puolestaan 

organisaation koko, molempien osapuolten halu yhteistyöhön ja keskinäinen tuntemus. Hen-

kilökohtaisia tekijöitä ovat mm. yhteyshenkilöiden hyvä keskinäinen tuntemus ja molempien 

osapuolten tuotteen tärkeäksi kokeminen. (Virolainen 1998, 96–101) 

 

3.3.1 Partnership-suhteen kehittämisvaiheet 

 

Kirjallisuudesta löytyy useita, toisistaankin poikkeavia malleja siitä, kuinka partnership-

suhde tulisi toteuttaa. Yhteistyösuhteet ja niiden kehittyminen partnership-suhteiksi voi siis 

tapahtua hyvin monilla eri tavoin. Yhteistä eri malleille on kuitenkin prosessin alkuvaiheessa 

tapahtuva tarpeen määrittäminen, partnerin valinta ja lopulta sopimuksen tekeminen (Viro-

lainen 1998, 110–118). Yksi tunnetuimmista partnership-suhteen kehittämismalleista on 

kuitenkin Lisa Ellramin (1991) viisivaiheinen malli, jonka hän kehitti tutkimuksessaan, jossa 

tarkasteltiin yritysten välisiä yhteistyösuhteita ja niiden rakentumista. 
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Kuvio 13. Partnership-suhteen viisi kehittämisvaihetta (Ellram 1991, s.12) 

 

3.4 Onnistuneen ostaja-toimittajasuhteen edellytykset 

 

On olemassa joukko perusedellytyksiä, joita ostajan ja toimittajan välinen suhde vaatii on-

nistuakseen (Ellram & Edis, 1996). Kun ostaja ja toimittaja haluavat kehittää suhdettaan, on 

nämä onnistuneen suhteen elementit tunnistettava, jotta keskeisimmät kehittämisalueet voi-

daan löytää (Seppälä 2001, s. 53). Kirjallisuudesta löytyy laaja joukko menestystekijöitä ja 
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kriteereitä, joita pitkälle kehittynyt yhteistyösuhde edellyttää. Kuviossa 14. on koottu tau-

lukkoon eri lähteissä esiintyneitä onnistuneen suhteen edellytyksiä ja komponentteja.   

 

Kuvio 14. Onnistuneen suhteen edellytykset ja komponentit 

Tärkeimmiksi suhteen menestystekijöiksi näyttäisi kirjallisuudesta nousevan luottamus, 

kommunikaatio, yhteistyö, sitoutuminen, sekä riskien ja hyötyjen jakaminen. Myös konflik-

titilanteiden ratkaisu, keskinäinen riippuvuus, selkeät roolit, sekä palaute ovat tärkeässä ase-

massa. Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin edellä mainittuja viittä tärkeintä suhteen kom-

ponenttia, jotka mahdollistavat menestyksekkään ostaja-toimittajasuhteen. 

Luottamus 

Luottamus suhteessa pitää sisällään avoimuutta ja rehellisyyttä. Kaikkia muita suhteen ele-

menttejä voidaan pitää luottamuksen perustana. Ilman luottamusta ei voi syntyä toimivaa 

yhteistyösuhdetta. Luottamuksen rakentaminen on menestyneen yhteistyösuhteen vaikein ja 

samalla tärkein osa-alue. On myös muistettava, että vain ihmiset voivat luottaa toisiinsa, 

eivät yritykset. Monet suhteet epäonnistuvat, koska luottamuksen puute aiheuttaa ratkaise-

mattomia ongelmia, huonoa informaation kulkua ja luottamuksen puutetta. Tästäkin huoli-

matta tutkimukset ovat osoittaneet, että luottamuksella on usein vain vähän tai ei ollenkaan 

merkitystä ostajille, kun he valitsevat toimittajia. Yleisesti ostajat näyttävät perustavan toi-

mittajavalinnan koviin, objektiivisiin mittareihin ennemmin kuin pehmeisiin mittareihin, ku-

ten suhteen ominaispiirteisiin, mukaan lukien luottamus. (Lemke et. al 2003) 
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Kommunikaatio 

Kahden yrityksen välinen kommunikaatio voi olla muodollista tai epämuodollista ja se vaih-

telee päivittäisistä puhelinsoitoista vuosittaisiin tapaamisiin. Taito jakaa informaatiota voi 

tehdä eron suhteen onnistumisen ja epäonnistumisen välillä. Kommunikaatio ostaja-toimit-

tajasuhteessa tulisi olla säännöllistä ja yhdenmukaista. Kommunikaation ja informaation ja-

kamisen puute on yksi suurimmista syistä, miksi jotkin suhteet epäonnistuvat. Avoin kom-

munikaatio auttaa rakentamaan yhteistä luottamusta ja syventää ymmärrystä kumppanin lii-

ketoiminnasta ja tavasta työskennellä. Koska yhteistyösuhteet ovat ihmisten kehittämiä ja 

ylläpitämiä, tulee muistaa kasvokkain tapahtuvien tapaamisten tärkeys. (Ellram & Edis 

1996, Landeros et. al 1995) 

Yhteistyö 

Yhteistyö tarkoittaa tilannetta, missä osapuolet työskentelevät yhdessä saavuttaakseen yh-

teiset tavoitteet. Kehittyneessä yhteistyösuhteessa yhteistyö ei rajoitu vain yksinkertaisiin 

osto- ja myyntitilanteisiin, vaan yhteistyö menee syvemmälle ja se voi sisältää esimerkiksi 

toimittajan aikaista sitouttamista uuden tuotteen suunnittelussa. Yritysten tulee jakaa ja mää-

rittää selkeät tavoitteet ja työskennellä yhdessä saavuttaakseen nämä tavoitteet ja yhteiset 

hyödyt. (Landeros et al. 1995, Mohr & Spekman 1994) 

Sitoutuminen 

Sitoutuminen tarkoittaa partnereiden tarkoitusta jatkaa yhteistyösuhteessa. Kun sitoutumisen 

aste on korkea, suhteen molemmat osapuolet voivat saavuttaa omia ja yhteisiä tavoitteita 

ilman pelkoa opportunistisesta käytöksestä. (Lemke et. al 2003) 

Riskien ja hyötyjen jakaminen 

Kehittyneessä suhteessa riskit otetaan yhdessä ja hyödyt jaetaan win-win periaatteen mu-

kaan. Pitkällä tähtäimellä molempien osapuolten täytyy saada hyötyjä yhteistyösuhteesta. 

Hyötyjen tulee ylittää riksit, mikä ei onnistu ilman yhteistyötä. Yhteistyötä saatavat hyödyt 

voivat olla taloudellisia (kustannussäästöt, hinnan alentuminen), teknologisia (pääsy uuteen 

teknologiaan) tai liikkeenjohdollisia (toimittajakannan vähentäminen, vakiintunut toimitta-

jakanta, yksinkertaisemmat toimitus prosessit ja lojaalisuuden kasvaminen). 
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Suhde on sitä paremmassa kunnossa, mitä vahvempia edellä mainitut komponentit suhteessa 

ovat. Toisaalta komponentit, kuten luottamus ja kommunikaatio ovat käsitteinä abstrakteja 

ja niiden tasoa suhteessa on hyvin vaikea, ellei mahdotonta tarkasti määrittää ja mitata. Sep-

pälä (2001 s.61) on kehittänyt suuntaa antavan kolmiasteisen mittariston suhteen kompo-

nenttien arvioimiseksi. Siinä kutakin kriteeriä arvioidaan toimittajan ja ostajan näkökulmasta 

ja mitä lähempänä kukin kriteeri on maksimiarvoa, sitä paremmassa kunnossa suhde on. 

Tämä ei kuitenkaan yksinään riitä, sillä merkittävää on myös se, kuinka lähellä osapuolten 

käsitykset ovat toisiaan. Kuviossa 15 arvioidaan yhteistyökomponentin tilaa kahdessa eri 

ostaja-toimittajasuhteessa. Vaikka nuolien väliin jäävä aukko on molemmissa yhteistyösuh-

teissa yhtä suuri, voi suhteen tila olla näissä kahdessa tapauksessa hyvin erilainen. 

1. Toimittaja  Ostaja 

  Yhteistyö 

 

                                      

2. Toimittaja Ostaja 

  Yhteistyö 

Kuvio 15. Yhteistyökomponentin eri tilat 

Ensimmäisessä tapauksessa toimittaja on hyvin kiinnostunut yhteistyöstä ostajan kanssa, esi-

merkiksi sitoutumalla aikaisen vaiheen suunnitteluun ja työskentelemällä yhteisen edun 

vuoksi. Ostaja puolestaan on kiinnostunut vain ostamaan tuotteita, ilman mielenkiintoa os-

tajan yhteistyöhön tähtääviä toimia tai pitkäntähtäimen tavoitteita kohtaan. Toisessa tapauk-

sessa, missä nuolet ovat lähellä toisiaan, molemmat osapuolet sen sijaan osallistuvat yhteis-

työn kehittämisprojekteihin ja edellytykset onnistuneen yhteistyösuhteen kehittämiselle ovat 

hyvät. Seppälän (2001) mukaan onnistuneessa ja tiiviissä toimittajasuhteessa suhteen eri 

komponentteja kuvaavat nuolet ovat siis lähellä toisiaan mahdollisimman keskellä kuvaa. 
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3.5 Toimittajatyytyväisyys 

 

Toimittajatyytyväisyys on tärkeä tekijä, kun halutaan selvittää, miten toimittaja näkee ja ko-

kee suhteen nykytilan. Toimittajatyytyväisyys perustuu laajasti tosielämän kokemuksiin yh-

teistyöstä. Tyytyväisyys on yksi merkittävimmistä tekijöistä hyvän ja pitkäaikaisen suhteen 

saavuttamisessa. Ellei suhteessa ole tyytyväisyyttä, ei menestyneelle suhteelle tärkeitä ele-

menttejä, kuten luottamusta ja sitoutumista voida saavuttaa. (Benton & Maloni, 2005:6) 

Kirjallisuudessa on listattu toimittajan tärkeimpiä odotuksia yhteistyösuhteelta (Wong 2002, 

Benton & Maloni 2005), seuraavassa esitellään Trentin (2005) 16 tärkeintä odotusta, mitä 

toimittajilla suhteelta on. 

 

Kuvio 16. Toimittajan odotukset yhteistyösuhteelta (Trent 2005:194) 

Maunu (2003) jakaa toimittajatyytyväisyyteen liittyvät ulottuvuudet liiketoimintaan liitty-

viin ominaisuuksiin ja kommunikaatioon liittyviin ominaisuuksiin. Liiketoimintaan liittyvät 

ominaisuudet ovat kovia, faktoihin perustuvia arvoja, kun taas kommunikaatioon liittyvät 

ominaisuudet ovat pehmeitä, inhimillisiä arvoja.  
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Kuvio 17. Yrityksen suorituskyvyn ylläpitäminen toimittajatyytyväisyyden avulla. (Mu-

kailtu Wong 2002:571, Maunu 2003: 95) 

Kuviosta 17 käy ilmi, kuinka yrityksen suorituskykyä voidaan ylläpitää toimittajatyytyväi-

syyden avulla. Ensimmäisessä laatikossa liiketoimintaan ja kommunikaatioon liittyvät omi-

naisuudet, jotka yleisesti vaikuttavat toimittajan tyytyväisyyteen. Toinen laatikko kuvaa os-

taja-toimittajasuhteita; ovatko toimittajat tyytyväisiä suhteeseen ja ovatko he halukkaita aut-

tamaan yritystä saavuttamaan asiakkaiden tavoitteet. Viimeinen laatikko kuvaa yritysten 

suhteita heidän asiakkaisiinsa ja asiakkaiden tyytyväisyyttä. Mallin avulla pyritään osoitta-

maan, että saavuttaakseen parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja asiakastyytyväisyyden, yri-

tyksen on pidettävä toimittajansa tyytyväisinä ja varmistettava näin toimittajan täysi tuki. 

Tiivistäen voidaankin sanoa, että lisäämällä toimittajatyytyväisyyttä, on mahdollista paran-

taa asiakastyytyväisyyden tasoa. (Wong 2002:571) 

Kun unohdetaan perinteinen tapa ajatella, että yritys on asiakkaan asemassa aina oikeassa 

verrattuna toimittajaan ja otetaan enemmän huomioon toimittajan näkemystä tehokkaam-

mista toimintatavoista, voidaan saavuttaa oman toiminnan kannalta parempaa tulosta (Han-

non 2007:38). Eräs keino selvittää toimittajien näkemystä ostavasta yrityksestä on teettä niin 

kutsuttu ”reverse supplier scorecard”, missä toimittajilla on mahdollisuus arvioida ostavaa 

yritystä. Selvittämällä toimittajan mielipiteitä ja kokemuksia ostavan yrityksen toiminnasta, 

on mahdollista saada selville keinoja parantaa omaa toimintaa.  Näin voidaan esimerkiksi 

ratkaista saatavuuteen liittyviä ongelmia, jotka usein johtuvat toimittajan sijaan ostavasta 
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organisaatiosta. Seuraavaksi esitellään tarkemmin reverse supplier scorecardin toimintai-

deaa ja miten sen avulla voidaan kehittää toimittajasuhteita. (Hannon 2007:38) 

Reverse supplier scorecard tarkoittaa käytännössä menetelmää, jolla kysytään toimittajilta 

mielipiteitä ostavan yrityksen toimintatavoista sekä ostavan yrityksen asemasta toimittajan 

omien asiakkaiden keskuudessa. Mittarit voivat olla kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia mutta 

parhaimman lopputuloksen saa yhdistelemällä molempia, näin saadaan kokonaiskuva sen-

hetkisestä tilanteesta ja samalla ideoita ja ehdotuksia, miten nykytilannetta tulisi muuttaa. 

Reverse supplier scorecardilla voidaan selvittää esimerkiksi toimittajan mielipidettä ostavan 

yrityksen toimintatavoista ja sopimusehtojen täyttämisestä. Suositeltavaa on myös pyytää 

toimittajaa vertaamaan ostavaa yritystä ja en asemaa toimittajan muihin asiakkaisiin nähden. 

Suunniteltaessa toimittajasuhteiden hoitoa, ostavan yrityksen on tärkeää tietää minkä suu-

ruinen ja kuinka tärkeä asiakas itse on omille toimittajilleen. Tällä on merkitystä, kun mieti-

tään mihin suhteisiin on järkevää panostaa. (Hannon 2007:38–41) 

Reverse supplier scorecardista on mahdollista saada erilaisia hyötyjä. Sen avulla voidaan 

selvittää omat heikkoudet asiakkaan asemassa. Siitä saatavan palautteen avulla on mahdol-

lista tehdä parannuksia, joiden avulla helpotetaan toimittajan mahdollisuuksia tyydyttää os-

tajan tarpeet. Tällöin molempien osapuolten asema parantuu, sillä näin pystytään kehittä-

mään toimintaa niin, että toimittajan on helpompi täyttää ostavan yrityksen tarpeet ja samalla 

ostava yritys saa parempaa palvelua. Kun tarpeet saadaan tyydytettyä paremmin, säästyy 

aikaa ja mahdollisesti myös rahallisia säästöjä. Kun ollaan oikeasti kiinnostuneita toimitta-

jien mielipiteistä ja niiden pohjalta tehdään parannuksia, voidaan suhteen tilaa parantaa. vah-

vemman suhteen rakentuminen tärkeimpien toimittajien kanssa edesauttaa ostavaa yritystä 

saamaan toimittajalta parhaita tuotteita ja varmistamaan saatavuuden myös tilanteissa, joissa 

kysyntä ylittää tarjonnan. (Hannon 2007: 38–41) 

Tässä pro gradussa on hyödynnetty reverse scorecardin käyttöä toimittajasuhteiden kehittä-

misessä. Empiirisessä osuudessa on kerätty tietoa sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti 

case-yrityksen toimittajilta. Näin on pyritty saamaan tietoa sekä suhteen nykytilasta että pa-

rannusehdotuksia, miten suhdetta voidaan entuudestaan kehittää. 
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4 Toimittajasuhteiden kehittäminen case-yrityksessä 

 

Tässä osiossa tarkastellaan kirjallisuudesta nousseita teorioita case-yrityksen tapauksessa ja 

keskitytään kuvailemaan ja analysoimaan empiirisesti kerättyä tutkimusdataa. Aluksi case-

yritys esitellään lyhyesti ja kuvataan sen tämänhetkistä ostotoimintaa. Tämän jälkeen ku-

vaillaan tutkimusprosessin kulkua, tutkimusmenetelmien valintaa ja miten tutkimusaineisto 

on kerätty. Lopuksi esitellään ja analysoidaan tutkimusdata ja paljastetaan tulokset.  

 

4.1 Case-yrityksen hankinta 

 

Case-yrityksen ostotoiminta on jaettu tuoteryhmiin. Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty 

vastuuhenkilöt. Yrityksen ostot on jaettu suorat ostot-kategoriaan, pakkausmateriaaleihin ja 

epäsuoriin hankintoihin. Suorissa hankinnoissa tehdään vuositasolla noin 90 miljoonan ar-

vosta sopimuksia noin kahdensadan koti- ja ulkomaisen toimittajan kanssa. Pakkausmateri-

aalit ovat arvoltaan yksi suurimmista ostettavien tuotteiden ryhmistä. Ne jakaantuvat 11 os-

toryhmään, joista osassa on myös alaryhmiä.  Jokaiseen ostoryhmään on määritelty vastuu-

henkilö, joka huolehtii ostoryhmänsä kehityksestä. Epäsuorat hankinnat ovat tuotteita ja pal-

veluita, joita yritys hankkii mutta ei myy eteenpäin. Epäsuorat hankinnat ovat tyypillisesti 

euromääräisesti pieniä ja vaikeasti hallittavia hankintoja. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

vain case-yrityksen suoriin hankintoihin ja pakkausmateriaaleihin. Epäsuorat hankinnat jää-

vät tutkimuksen ulkopuolelle. (Case-yrityksen intra) 

Case-yrityksen ostojen visiona on olla globaalisti toimiva arvostettu konsernitoiminto, joka 

aktiivisesti ja liiketoimintalähtöisesti tuottaa lisäarvoa yrityksen kaikille toiminnoille. Han-

kintojen painopistealueita ovat tällä hetkellä saatavuuden varmistaminen, työkalujen ja ana-

lysointivälineiden kehittäminen sekä yhteistyön kehittäminen. Saatavuutta pyritäänkin var-

mistamaan toimittajayhteistyön ja uusien toimintatapojen avulla. Toimitusketjun tehok-

kuutta ja luotettavuutta edistetään verkostoitumalla ja rakentamalla kumppanuuksia keskeis-

ten toimittajien kanssa. Case-yritys pyrkiikin vähentämään toimittajamääräänsä merkittä-

västi ja keskittymään tärkeisiin toimittajiin. (Case-yritys) 
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Case-yrityksellä on käytössä ostosalkkuanalyysi, jonka mukaan tuotteet jaetaan strategisiin 

tuotteisiin (A), volyymituotteisiin (B), pullonkaulatuotteisiin (C) ja tavallisiin tuotteisiin (D).  

 

Kuvio 18. Case-yrityksen ostosalkkuanalyysi tuoteryhmittäin 

Kullekin tuoteryhmälle on määritelty myös perusstrategia ABC-analyysin ja portfolioajatte-

lun pohjalta (Gelderman ja Van Weele 2003). Strategisten tuotteiden kohdalla tulee kehittää 

yhteistyötä, volyymituotteiden kohdalla harkita ostopolitiikkaa, pullonkaulatuotteiden koh-

dalla varmistaa saatavuus ja tavallisten tuotteet tulee käsitellä tehokkaasti. Jatkossa olisi 

syytä muistaa myös vaihtoehtoiset strategiat eri tuoteryhmille (kts. kuvio5.) 

Ostosalkkuanalyysin lisäksi käytössä on analyysi toimittajien luokitteluun. Tässä toimittajat 

jaetaan neljään ryhmään: strategisiin kumppaneihin (A), vakiokumppaneihin (B), erikois-

kumppaneihin (C) sekä palvelun / resurssin tarjoajiin (D). 
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Kuvio 19. Toimittajien luokittelu case-yrityksessä 

 

4.2 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkielman empiirisen osan aineiston kerääminen tapahtui kahdessa vaiheessa. Tutkimuk-

sessa käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusmenetelmää.  Viime vuosina 

on yleistynyt tutkimukset, joissa näiden kahden tutkimuksen raja-aitaa hälvennetään hyö-

dyntämällä niiden molempien mukaisia tutkimusmenetelmiä samassa tutkimuksessa (Hirs-

järvi et al. 2013). Riittävän suurta ja edustavaa otosta vaativan kvantitatiivisen tutkimuksen 

avulla pystytään usein kartoittamaan olemassa oleva tilanne, mutta kvalitatiivinen tutkimus 

auttaa selvittämään asioiden syitä (Heikkilä 2014). Kvalitatiivinen tutkimus sopiikin hyvin 

juuri esimerkiksi toiminnan kehittämiseen ja siksi tässä tutkimuksessa on haluttu hyödyntää 

molempia tutkimusmenetelmiä.  

Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti on otettu huomioon tutkimusta suunniteltaessa ja 

toteuttaessa. Jotta tutkimus olisi luotettava ja pätevä, tulee tiedonkeruun olla oikeita asioita 

mittaavaa ja yksiselitteistä. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa otoksen tulee olla edustava ja 

tarpeeksi suuri, vastausprosentin korkea, sekä tulosten syötön ja käsittelyn huolellista ja vir-

heetöntä (Heikkilä 2014). Tässä tutkimuksessa kysymykset on pyritty valitsemaan niin, että 

niiden avulla saadaan vastauksia tutkimusongelmaan, otos on melko kattava ja 
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vastausprosentti muodostui korkeaksi. Yhdistämällä tutkimusmenetelmiä on myös pyritty 

nostamaan tutkimuksen luotettavuutta.  

 

4.3 Aineiston keräys 

 

Ensimmäisessä vaiheessa valikoidulle joukolle yrityksen toimittajia lähetettiin kyselylo-

make Noventia järjestelmän kautta. Valitut toimittajat ovat apu -ja raaka-aineiden sekä pak-

kausten toimittajia. Kyselyn tarkoituksen oli selvittää yritysten välisen suhteen laatua ja 

luonnetta sen valossa, kuinka toimittajat kokevat suhteensa case-yritykseen ja erityisesti sen 

ostotoimintoihin. Toisessa vaiheessa valittiin haastateltavaksi muutama case-yritykselle tär-

keä toimittaja, joiden edustajia haastateltiin aiemmin tehdyn lomakehaastattelun pohjalta. 

Haastattelujen tarkoituksena oli saada selville ideoita ylläpitää ja kehittää case-yrityksen toi-

mittajasuhteita entuudestaan.  

Kyselylomake (liite 1) toteutettiin case-yrityksen käytössä olevan sähköisen hankintatyöka-

lun, Noventian kautta. Noventian avulla on mahdollista toteuttaa esimerkiksi sähköisiä tar-

jouspyyntöjä, kilpailutusta ja huutokauppaa. Novetia on ainoa suomalainen sähköisen kil-

pailutuksen palveluntarjoaja. Case-yritys on ollut mukana Noventia-järjestelmän kehittämi-

sessä ja samalla haluttiin testata, miten toimittajatyytyväisyyslomakkeen käyttö Noventian 

kautta onnistuisi ja mitä ongelmia siihen mahdollisesti liittyy. Muutama toimittajista oli jo 

valmiina järjestelmässä, mutta suurin osa jouduttiin sinne lisäämään kyselytutkimusta var-

ten. Toimittajatyytyväisyyskysely koostuu 42 kysymyksestä, jotka ovat jaettu kahteen eri 

toimittajatyytyväisyyden osa-alueeseen; liiketoimintaan liittyviin ominaisuuksiin ja kom-

munikaatioon liittyviin ominaisuuksiin perustuen Maunun (2003) jaotteluun. Liiketoimin-

taan liittyvissä kysymyksissä osa-alueiksi valittiin kannattavuus, sitoutuminen, kysynnän en-

nustettavuus, ostajien ammattitaito, innovaatiot ja resurssit. Kommunikaatioon liittyvissä 

kysymyksissä osa-alueina ovat informaation jakaminen, roolit ja vastuu, palaute, luottamus 

ja konfliktitilanteet. Kyselyssä käytetään viisiportaista Likert-asteikkoa, jossa vaihtoehdot 

ovat täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin eri 

mieltä ja täysin eri mieltä. Toimittajia pyydettiin myös vertaamaan case-yritystä parhaisiin 

asiakkaisiin ja tällöin vaihtoehdot olivat world class, paras, parhaiden joukossa, keskiverto 

ja huonoin. Toimittajatyytyväisyyskysely laadittiin sekä suomeksi että englanniksi ja suurin 

osa vastaajista oli englanninkielisiä.  
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Toimittajatyytyväisyyskysely lähetettiin Noventian kautta 75 toimittajalle. Toimittajien va-

linnasta päätti case-yrityksen ostohenkilöt. Toimittajien tuli kirjautua Noventiaan, jossa he 

pystyivät täyttämään kyselylomakkeen. Kirjautumisohjeet lähetettiin sähköpostitse, samoin 

kuin saatekirje (liite 2). Aluksi yhteydenottoja kirjautumiseen ja kyselylomakkeen täyttämi-

seen liittyen tuli paljon, erityisesti toimittajilta, jotka eivät olleet aiemmin käyttäneet Noven-

tiaa. Noventian kautta onnistui helposti seurata, kuinka moni kutsutuista oli vastannut kyse-

lyyn. Noin viikon jälkeen toimittajille, jotka eivät vielä olleet vastanneet kyselyyn, lähetet-

tiin muistutusviesti Noventian kautta. Toimittajilla oli kaksi viikkoa aikaa vastata kyselyyn, 

mutta muutama toimittaja pyysi pari päivää lisäaikaa, jonka he tietenkin saivat. Lopulta ky-

selyyn vastasi 57 toimittajaa, joista 30 oli suomalaista ja 27 ulkomaista toimittajaa. Vastaus-

prosentiksi muodostui näin ollen 76 %.  

Kun vastaukset toimittajatyytyväisyyskyselystä oli saatu, kutsuttiin kasvokkain tapahtuvaan 

haastatteluun viisi case-yritykselle tärkeää toimittajaa. Kaikki kutsutut toimittajat suostuivat 

haastatteluun. Haastattelukysymykset koskivat yleisesti hyvän ostaja-toimittajasuhteen edel-

lytyksiä, sekä toimittajan ja case-yrityksen yhteistyösuhteen nykytilaa, suhteen ylläpitoa ja 

sen kehittämistä (liite 3). Yhteensä kysymyksiä oli 16 ja kaikille haastateltaville esitettiin 

samat kysymykset, kyseessä oli siis puolistrukturoitu haastattelu. Haastatteluihin oli varattu 

aikaa kaksi tuntia ja haastattelujen kestot vaihtelivat 45 minuutista puoleentoista tuntiin. 

Haastattelujen aikana tehtiin muistiinpanoja ja kaikki haastattelut myös nauhoitettiin saneli-

mella.  

4.4 Aineiston analysointi 

 

Kyselyyn osallistuneista toimittajista case-yrityksen toimittajaluokittelussa strategisia 

kumppaneita oli 5 %, vakiokumppaneita 65 %, erikoiskumppaneita 13 % ja palvelun / re-

surssin tarjoajia 17 %.  

Case-yritys on houkutteleva asiakas toimittajille, 86 % toimittajista oli täysin sitä mieltä, että 

case-yritys on houkutteleva asiakas. 79 % toimittajista oli täysin sitä mieltä, että case-yritys 

on yritykselle merkittävä asiakas. Steelen & Courtin (1996) segmentointimallista voidaan 

nähdä, kuinka toimittaja kokee yrityksen asiakkaana. Kuviosta 20 nähdään, että kaikki toi-

mittajat näkevät case-yrityksen kuuluvan joko ydin kategoriaan tai kehitys kategoriaan. Yk-

sikään toimittaja ei nähnyt case-yrityksen kuuluvan hyväksikäyttö tai hankaluus / riesa ka-

tegoriaan. 
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Kuvio 20. Miten asiakkaat näkevät case-yrityksen toimittajana 

Toimittajien verratessa case-yrityksen houkuttelevuutta liiketoiminnan arvoon 7,14 % koki 

tämän kuuluvan ydin kategoriaan. Case-yritys on siis houkutteleva ja liikevaihdollisesti ar-

vokas ja tällä on näin ollen ratkaiseva merkitys toimittajan liiketoimeen. Steele & Courtin 

(1996) mukaan nämä toimittajat haluavat kehittää suhdetta ja tarjota parasta palveluaan case-

yritykselle, jotta yhteistyösuhde säilyisi. Jopa 92,8 % toimittajista sijoittaa case-yrityksen 

kehitys kategoriaan. Morrisseyn (2006) mukaan toimittaja näkee suhteessa potentiaalia, 

vaikka liiketoiminnan arvo onkin matala. Toimittaja saattaa olla valmis kehittämään yhteis-

työsuhdetta. Asiakkaan segmentointimallin mukaan case-yritys nähdään siis asiakkaana hy-

vin positiivisessa mielessä ja houkuttelevuus on suurta, sillä hankaluus / riesa ja hyväksi-

käyttökategoriaan ei yksikään toimittaja case-yritystä sijoittanut. Huomionarvoista on se, 

että 92,8 % toimittajista näkee liikesuhteessa vielä lisäpotentiaalia. 

 

4.4.1 Kokonaisarvosanat 

 

Toimittajia pyydettiin antamaan kokonaisarvosana case-yritykselle yhteistyösuhteen hoita-

misesta. Kuviosta 21. näkee, että kokonaisarvosanat vaihtelevat kouluarvosana-asteikolla 

kuudesta kymmeneen ja eniten yhteistyösuhteen hoitamisesta annettiin case-yritykselle ar-

vosanoja kahdeksan ja yhdeksän. Keskiarvoksi muodostui 8,67. Kokonaisarvosana on melko 

hyvä ja on mielekästä huomata, ettei todella huonoja arvosanoja, eli nelosia ja vitosia annettu 

lainkaan.  
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Kuvio 21. Kokonaisarvosana case-yritykselle yhteistyösuhteen hoitamisesta 

Seuraavassa on esitetty, kuinka kokonaisarvosana on muodostunut suhteessa yrityksen ko-

koon, yhteistyösuhteen kestoon ja yritysten välisen kaupan arvoon. Kuviossa 22 on kuvattu 

toimittajien antamaa kokonaisarvosanaa suhteessa yrityksen kokoon.   

 

 

Kuvio 22. Yhteistyösuhteen hoitamisen kokonaisarvosana suhteessa yrityksen kokoon 
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Kuten kuviosta 22 huomataan, mitä pienempi on yrityksen koko ollut, sitä paremman arvo-

sanan toimittaja on case-yritykselle antanut. Pienemmät yritykset saattavat olla riippuvai-

sempia case-yrityksestä ja ovat tämän johdosta olleet tyytyväisempiä yhteistyön hoitoon. 

Saattaa myös olla, että suuremmat yritykset ovat vaativampia suhteen hoitoon liittyvissä asi-

oissa. Case-yrityksen tulee kuitenkin panostaa enemmän myös toimittajiin, joiden yritys-

koko on suuri, erityisesti jos nämä ovat case-yrityksen kannalta merkittäviä toimittajia. 

Seuraavassa (kuvio 23) on kuvattu toimittajien antamaa kokonaisarvosanaa suhteessa yri-

tysten välisen kaupan arvoon.  

 

Kuvio 23. Yhteistyösuhteen hoitamisen kokonaisarvosana suhteessa yritysten välisen kau-

pan arvoon 

On yllättävää huomata, että toimittajat ovat olleet sitä tyytyväisempiä suhteen hoitoon, mitä 

pienempi osa yrityksen liikevaihdosta tulee case-yritykseltä. Toimittajat, jotka kokevat case-

yrityksen kuuluvan asiakassegmentointimallissa ydin tai hyväksikäyttökategoriaan, ovat 

tyytymättömimpiä suhteeseen, kuin toimittajat, jotka asemoivat case-yrityksen kehitys tai 

hankaluus / riesa kategoriaan. Kuten kuviosta 20 huomattiin, case-yritys asemoitiin vain 

ydin- ja kehityskategoriaan. Näin ollen toimittajat, joille case-yritys on houkutteleva ja lii-

kevaihdollisesti arvokas (ydinkategoria) ja jotka haluavat kehittää yhteistyösuhdetta case-

yritykseen ovat tyytymättömämpiä kuin toimittajat, jotka näkevät suhteessa potentiaalia (ke-

hityskategoria), mutta eivät välttämättä halua kehittää suhdetta. Kappaleessa 2.3.1. Ostosalk-

kuanalyysin yhdistäminen toimittajan näkökulmaan kävi ilmi, että toimittajan asemoidessa 

suhteen ydinkategoriaan tulee yhteistyötä edelleen kehittää ja kannustaa, etenkin kun ky-

seessä on ostavalle yritykselle strateginen, pullonkaula- tai tavallinen tuote. Jos kyseessä on 

volyymituote, on ostajan asema hyvä, mutta tässäkin tapauksessa olisi ostajan syytä harkita 
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läheisemmän suhteen kehittämistä toimittajan kanssa tulevaisuuden kilpailuedun saavutta-

miseksi (Steele & Court, 1996). Näin ollen case-yrityksen tulisi kiinnittää entistä enemmän 

huomiota sellaisten suhteiden hoitamiseen, joissa yritysten välisen kaupan arvo on suuri. 

Seuraavassa verrataan vielä kokonaisarvosanan muodostumista suhteessa suhteen kestoon 

(kuvio 24). 

 

Kuvio 24. Yhteistyösuhteen hoitamisen kokonaisarvosana suhteessa yhteistyösuhteen kes-

toon 

Myös kuvion 24 tulokset ovat mielenkiintoiset, sillä sen mukaan toimittajat ovat sitä tyyty-

mättömämpiä yhteistyösuhteen hoitamiseen, mitä kauemmin he ovat tehneet yhteistyötä 

case-yrityksen kanssa. 0–3 vuotta ja 4–6 vuotta case-yrityksen kanssa yhteistyötä tehneet 

toimittajat olivat yhtä tyytyväisiä suhteen hoitamiseen mutta yli 7 vuotta yhteistyötä tehneet 

toimittajat olivat huomattavasti tyytymättömämpiä. Tämä on hieman huolestuttavaa, sillä 

vaikka eivät kaikki pitkäaikaiset suhteet ole partnershipsuhteita, on mukana varmasti case-

yritykselle hyvin tärkeitä toimittajasuhteita, joita tulisi ylläpitää ja kehittää 

 

4.4.2 Missä case-yritys on selviytynyt parhaiten ja heikoiten 

 

Toimittajatyytyväisyyskyselyssä toimittajat arvioivat case-yritystä asiakkaana liittyen infor-

maation jakamiseen, rooliin ja vastuisiin, palautteeseen, luottamukseen, konfliktilanteisiin, 

kannattavuuteen, sitoutumiseen, kysynnän ennustettavuuteen, ostajien ammattitaitoon, inno-

vaatioihin ja resursseihin. Kustakin osa-alueesta kysymyksiä oli yksi tai useampi. Erityisesti 
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niitä osa-alueita, missä case-yritys on aiemmissa toimittajatyytyväisyyskyselyissä menesty-

nyt heikoiten, haluttiin tutkia tarkemmin. 

Kuviossa 25 on esitetty kaikki kommunikaatioon ja liiketoimintaan liittyvät väittämät pa-

remmuusjärjestyksessä. Viisi case-yrityksen toiminnan parhaiten onnistunutta tekijää ovat: 

• Yhteistyösuhde case-yrityksen kanssa on pitkäaikainen 

• Suhteessa vallitsee molemminpuolinen luottamus 

• Case-yrityksen ostajat ovat ammattitaitoisia 

• Case-yrityksen työntekijät ovat luotettavia 

• Case-yritys pitää lupauksensa 

 

Viisi case-yrityksen toiminnan huonoiten onnistunutta tekijää ovat: 

• Case-yritys hyödyntää tarjoamamme innovaatiot tehokkaasti 

• Saamme palautetta säännöllisesti 

• Case-yritys antaa palautetta tarpeeksi usein 

• Henkilökohtaisia tapaamisia on tarpeeksi usein 

• Liiketoiminta case-yrityksen kanssa on meille merkittävästi kannattavaa 
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Kuvio 25. Kommunikaatioon ja liiketoimintaan liittyvät väittämät paremmuusjärjestyksessä 

Kyselystä selvisi, että kolme parasta toimittajatyytyväisyyteen liittyvää ulottuvuutta ovat 

luottamus, ostajien ammattitaito sekä roolit ja vastuu. Kolme heikointa ulottuvuutta puoles-

taan ovat resurssit, palaute ja innovaatiot (kuvio26). Seuraavassa käsitellään kommunikaati-

oon ja liiketoimintaan liittyvät ulottuvuudet tarkemmin. 
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Kuvio 26. Kolme parasta ja heikointa ulottuvuutta 

 

Kommunikaatio 

 

Kuvio 27. Kommunikaatioon liittyvät väittämät 
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Informaation jakaminen 

Informaation jakamiseen liittyvistä väittämistä huonoiten onnistuneimmaksi tekijäksi nousi 

henkilökohtaisten tapaamisten riittävyys. Myös haastatteluista kävi ilmi, ettei henkilökoh-

taisia tapaamisia ole aina riittävän usein. Erityisesti toivotaan kerran vuodessa tai kahdessa 

olevia kehityskokouksia, joita aiemmin on järjestetty, mutta nykyisin ei enää ole. Myöskään 

case-yrityksen henkilöstön ei katsottu pitävän aivan riittävästi yhteyttä. Yritysten välistä tie-

donkulkua puolestaan pidetään suhteellisen toimivana. Yhteydenpito puhelimitse ei aina 

toimi tarpeeksi tehokkaasti, mutta yhteydenpito sähköpostitse on huomattavasti tehokkaam-

paa. 

Roolit ja vastuu 

Kyselytutkimuksen mukaan ostohenkilöiden vastuualueet ovat selkeät. Tämä on hieman ris-

tiriidassa haastatteluissa saatuun palautteeseen, jonka mukaan toimittajien on välillä hieman 

hankala pysyä mukana case-yrityksen organisaatiomuutoksissa. Toimittajat toivovat, että 

case-yritys lähetettäisi heille aina uusimman organisaatiokaavion, jos muutoksia ostohenki-

löiden rooleissa ja vastuualueissa tapahtuu. 

Palaute 

Palautteen antamisessa case-yritys on onnistunut aiemmissa tyytyväisyystutkimuksissa huo-

noiten. Tälläkin kertaa case-yritys suoriutuu huonoiten kommunikaatioon liittyvissä kysy-

myksissä juuri siinä, ettei palautetta anneta säännöllisesti ja ettei sitä annetaan tarpeeksi 

usein. Nämä molemmat väittämät ovat myös kaikkien osa-alueiden kolmen heikoimman te-

kijän joukossa. Saatua palautetta toimittajat pitävät kuitenkin melko rakentavana. Toimitta-

jat ovat saaneet case-yritykseltä eniten toimituksiin liittyvää palautetta, toiseksi eniten laa-

tuun liittyvä palautetta ja vähiten saatavuuteen liittyvää palautetta. Toimittajilta kysyttiin, 

missä muodossa he haluaisivat palautetta saada, kuviosta 28 käy ilmi, että eniten palautetta 

toivotaan kirjallisena, sitten kasvotusten ja vähiten puhelimitse. 
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Kuvio 28. Missä muodossa toimittajat haluavat saada palautetta 

Luottamus 

Luottamusta ja avoimuutta pidettiin haastatteluissa tärkeimpänä edellytyksenä onnistuneelle 

ostaja-toimittajasuhteelle. Luottamukseen liittyvissä kysymyksissä case-yritys menestyy 

selkeästi parhaiten. Kommunikaatioon liittyvissä kysymyksissä väittämät: suhteessa vallit-

see molemmin puolinen luottamus, case-yrityksen työntekijät ovat luotettavia ja case-yritys 

pitää lupauksensa, sijoittuvat kaikki kolmen parhaiten menestyneen osa-alueen joukkoon. 

Samat väittämät olivat myös kaikkien osa-alueiden viiden parhaiten menestyneen osa-alueen 

joukossa.  

Konfliktitilanteet 

Konfliktitilanteet katsotaan hoidettavan melko hyvin. Ongelmatilanteiden selvittämisessä 

case-yritys onnistuu hyvin ja vain vähän huonommin arvioidaan ongelmatilanteiden ylei-

syyttä.  
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Liiketoiminta 

 

Kuvio 29. Liiketoimintaan liittyvät väittämät 

Kannattavuus 

Kannattavuuteen liittyvissä kysymyksissä vastaukset olivat hieman ristiriitaisia. Väite, että 

liiketoiminta case-yrityksen kanssa on meille merkittävästi kannattavaa, oli liiketoiminta 

osa-alueessa toiseksi huonoiten onnistunut tekijä ja kaikissa osa-alueissa se sijoittuu viiden 

huonoimman tekijän joukkoon. Toimittajien mielestä molemminpuolinen hyöty on kuiten-

kin havaittavissa. 

Sitoutuminen 

Kaikkien osa-alueiden parhaiten onnistuneeksi tekijäksi nousi väite: yhteistyösuhteemme 

case-yrityksen kanssa on pitkäaikainen. Toimittajat vaikuttavat olevan hyvin sitoutuneita 

yhteistyösuhteeseen. Toisaalta case-yrityksen sitoutumista suhteeseen arvioidaan hieman 

huonommaksi ja se ylsi kaikkien osa-alueiden vertailussa vain puoliväliin. Vaikuttaa siltä, 

että toimittajat pitävät itseään enemmän sitoutuneena suhteeseen, kuin case-yritys. 

Kysynnän ennustettavuus 
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Kysynnän ennustettavuuteen liittyen case-yrityksen tilaustapaa pidetään ennakoivana, myös 

kysyntäennusteet ovat kohtalaisen luotettavia. Kysynnän ennustavuutta puolestaan pidetään 

heikommin onnistuneena tekijänä. 

Ostajien ammattitaito 

Case-yrityksen ostajien ammattitaitoa pidetään kolmanneksi eniten onnistuneena tekijää kai-

kista osa-alueista. Case-yrityksen henkilöstön pitäisi sen sijaan pystyä päättämään nopeam-

min yhteistyöhön liittyvissä asioissa. 

Innovaatiot 

Kaikista heikoimmaksi arvioitiin case-yrityksen kysyä hyödyntää toimittajien tarjoamat in-

novaatiot tehokkaasti. Myös haastatteluissa tämä seikka kävi ilmi. Toimittajista tuntuu, ettei 

heidän tarjoamiaan ajatuksia ja innovaatioita kuunnella case-yrityksen puolelta ja tähän pi-

täisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota, jos toimittajasuhteita halutaan kehittää. Myös 

väitteet: suhde on innovatiivinen ja case-yritys kannustaa meitä innovatiivissuteen, olivat 

huonoiten onnistuneiden tekijöiden joukossa.  

Resurssit 

Haastatteluissa korostui, kuinka toimittajat pitävät sellaista asiakasta hyvin houkuttelevana, 

jolla on resurssit ja taloudellinen tilanne kunnossa. Case-yrityksen yhteistyösuhteiden hoita-

miseen käytettyihin resursseihin (aika, raha ja ihmiset) oltiin suhteellisen tyytyväisiä. Eniten 

toivottiin case-yrityksen käyttävän enemmän resursseja T&K toimintaan yhdessä toimittajan 

kanssa. 

4.4.3 Case-yritys suhteessa muihin asiakkaisiin 

 

Kyselyssä pyydettiin vertaamaan eri väittämien osalta myös case-yritystä suhteessa toimit-

tajan muihin asiakkaisiin asteikolla world class, paras, parhaiden joukossa, keskiverto sekä 

huonoin.  Analyysia varten laskettiin jokaisen väittämän osalta kunkin vastausvaihtoehdon 

lukumäärä.  Tämän jälkeen jokaisen väittämän osalta muodostettiin kokonaisarvio siten, että 

jokainen world class arvio tuotti 5 pistettä, paras 4 pistettä, parhaiden joukossa 3 pistettä, 

keskiverto 2 pistettä ja huonoin yhden pisteen.  Saadut summat jaettiin vastausten määrillä, 

jolloin saatiin kokonaisarvosana kullekin väittämälle.  Arvosana 5 kuvaisi sitä, että case-

yritys olisi väittämän osalta jokaisen vastaajan mielestä world class kategoriassa ja 
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puolestaan 1 tarkoittaisi sitä, että jokaisen vastaajan mielestä case-yritys kuuluisi huonoim-

paan kategoriaan. Näin saatujen tulosten perusteella case-yritys on suhteellisesti paras ver-

rattuna muihin asiakkaisiin työntekijöiden luotettavuudessa, molemminpuolisessa luotetta-

vuudessa sekä ostajien ammattitaidossa. Huonoimmin suhteessa muihin asiakkaisiin case-

yritys on arvioitu liiketoiminnan kannattavuudessa, palautteen säännöllisessä saamisessa 

sekä innovaatioiden hyödyntämisessä.  Arviot ovat siis tässä suhteessa hyvin samanlaisia 

kuin Likert-asteikolle annetut vastaukset. Tästä voidaan päätellä, että niissä osa-alueissa, 

joissa case-yritys on arvioitu absoluuttisesti parhaiten suoriutuvaksi, on se arvioitu myös 

suhteellisesti parhaiten suoriutuvaksi verrattuna muihin asiakkaisiin. Sama logiikka pätee 

myös osa-alueisiin, joissa on eniten kehitettävää. 

 

Kuvio 30. Case-yritys suhteessa muihin asiakkaisiin 

 

4.5 Kuinka toimittajasuhteista tulisi ennestään kehittää 

 

Vaikka kokonaisarvosana yhteistyösuhteen hoitamiselle oli korkea, kyselyn ja haastattelujen 

pohjalta nousi esiin joitakin selkeitä toimittajasuhteiden kehittämiskohteista case-
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yrityksessä. Tässä kappaleessa pohditaan vastauksia tutkimuksen päätutkimuskysymykseen: 

Miten toimittajasuhteita tulisi case-yrityksessä ennestään kehittää? 

Trentin (2005:195) mukaan palautteen saaminen on eräs hyvin tärkeä toimittajatyytyväisyy-

teen vaikuttava asia. Kyselystä kävi ilmi, että palautetta ei anneta säännöllisesti ja tarpeeksi 

usein. Myös kaikissa haastatteluissa palautetta toivottiin useammin ja palaute toivottiin mie-

luiten saatavaksi kasvotusten. Erityisesti toivottiin, että toimittajat saisivat kuulla myös po-

sitiivista palautetta, eikä palautetta annettaisi vain silloin kun ilmenee ongelmia. Case-yri-

tyksen toivottiin myös palautetta uusiin tuotteisiin ja ideoihin liittyen. Case-yrityksen tulisi 

jatkossa antaa palautetta säännöllisin väliajoin toimittajilleen ja muistaa antaa palautetta 

myös onnistumisista.  

Toinen kehittämiskohde on innovaatioyhteistyö ja toimittajan aikainen mukaantulo. Kyse-

lyyn kuului myös avoin kysymys, jossa kysyttiin miten yhteistyötä tulisi kehittää entuudes-

taan. Lähes kaikki kysymykseen vastanneet toimittajat toivoivat innovaatioyhteistyön kehit-

tämistä ja toimittajan aikaista mukaantuloa.  Case-yrityksen tulisi jatkossa miettiä, mitkä 

ovat ne valitut toimittajat, jotka otetaan mukaan uuden tuotteen kehitysprosessiin. Tarkkaan 

valittujen toimittajien mukaan ottaminen uuden tuotteen kehitysprosessiin auttaa saavutta-

maan kustannussäästöjä, parantaa laatua ja nopeuttaa markkinoille pääsyä (Burt et al. 2003 

s.211–212). Myös haastatteluissa nousi esille, että asiakkaat pitävät innovaatioyhteistyötä 

tärkeänä asiana ja tuotekehitys on ollut tähän asti melko asiakaslähtöistä. Tuotekehityksen 

kanssa toivotaan enemmän avoimuutta ja rehellisyyttä. Toimittajat haluavat myös tietää tar-

kemmin, mitä heiltä halutaan ja odotetaan. Case-yrityksen tulee jatkossa parantaa uusiin 

tuotteisiin liittyvää palautteen antamista ja selkeyttää toiveitaan toimittajille.  

Kuten aiemmin kävi ilmi, kommunikaation ja informaation jakamisen puute on yksi suurim-

mista syistä, miksi jotkin yhteistyösuhteet epäonnistuvat (mm. Elram &Edis 1996, Lemke 

et.al.2003). Koska yhteistyösuhteet ovat ihmisten kehittämiä ja ylläpitämiä, ovat kasvokkain 

tapahtuvat tapaamiset tärkeässä roolissa. Sekä kyselyssä että haastatteluissa nousi esille, ettei 

henkilökohtaisia tapaamisia ole tällä hetkellä riittävästi. Asiakkaat toivoivatkin säännöllisiä 

tapaamisia laajemmalla henkilöstöllä ja myös ylemmän johdon tapaamisia toivottiin ainakin 

silloin tällöin. Eräs asiakas sanoikin haastattelussa että ”tapaamisissa pitäisi olla toimittajan-

kin puolelta laajempi porukka, näin kontaktipintaa laajenee ja tämä auttaa myös meidän or-

ganisaatiotamme tuntemaan asiakasyritys paremmin”. 
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Tapaamisia toivottiin järjestettäväksi säännöllisin väliajoin, eikä vain silloin kun ongelmati-

lanteita ilmenee: ”jos on ongelmia, tapaamisia kyllä järjestetään mutta niitä pitäisi olla myös 

positiivisessa mielessä, muuten ne jäävät kokonaan vain joidenkin henkilöiden välisiksi”. 

Myös aiemmin järjestettyjä kehityskokouksia, jotka nykyään ei enää pidetä, toivottiin jälleen 

pidettäväksi kerran tai kahdesti vuodessa. Toisaalta myös pienemmissä ryhmissä pidettäviä 

palavereita pidettiin tärkeänä, sillä ”isoissa palavereissa ollaan sen verran kohteliaita, ettei 

tuoda ongelmia riittävästi esille, silloin kun ongelmat eivät ole kovin isoja ”.  

Vaikka kyselytutkimuksen mukaan ostohenkilöiden roolit ja vastuut ovat selkeät, kävi haas-

tatteluissa ilmi, että toimittajien on välillä hankala pysyä mukana case-yrityksen organisaa-

tiomuutoksissa. Case-yrityksen tuleekin jatkossa informoida toimittajiaan paremmin orga-

nisaatiomuutosten tapahduttua esimerkiksi lähettämällä heille aina uusimman organisaa-

tiokaavion. 

Toimittajat ilmaisivat myös halukkuutensa tehdä case-yrityksen kanssa jatkossa markkina-

tutkimusyhteistyötä. Tällä hetkellä yritykset tukeutuvat yleishyödyllisiin tietoihin, mutta jat-

kossa toivotaan markkinatutkimusyhteistyötä, jotta saadaan tarkempaa tietoa eri markkina-

alueiden tarpeista. Markkinatutkimusyhteistyön tekeminen tiettyjen toimittajiensa kanssa on 

yksi kehittämiskohde case-yrityksessä, joka varmasti tulee jatkossa lisääntymään ja hyödyt-

tää molempia osapuolia, lisäten samalla myös toimittajayhteistyötä. 

Toimittajat arvostivat sitä, että sitä että case-yritys on ollut kiinnostunut toimittajatyytyväi-

syydestä. Haastatteluissa sanottiin esimerkiksi seuraavaa: ”On todella ihailtavaa, että case-

yritys on kysellyt toimittajatyytyväisyyttä, yksikään muu asiakas ei ole.” Toimittajatyyty-

väisyyskyselyn tekemistä pidettiin myös osoituksena siitä, että yrityksellä on halukkuutta 

ennestään kehittää toimittajasuhteitaan: ”On erittäin positiivista, että myös toimittajan mie-

lipiteet kiinnostavat, tämä on ollut hieno lähestymistapa ja se osoittaa sen että case-yrityk-

sessä on kiinnostusta toimittaja-asiakassuhteen kehittämiselle.”  

Yleisesti ajateltiin, että yhteistyösuhde tulee jatkumaan ja kehittymään. Toimittajat toivoivat 

myös itse pystyvänsä tarjoamaan välineitä case-yrityksen kilpailukyvyn parantamiseen ja 

kehittämiseen. Nykyisen yhteistyön tason katsottiin joissain tapauksissa olevan jo niin kor-

kealla tasolla, että suhteen nähtiin kehittyvän jatkossakin, mutta hitaasti. Toisaalta ihmiset 

kehittyvät jatkuvasti, uusia ideoita syntyy koko ajan ja muutokset ovat varmoja.
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5 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet  

 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää toimittajasuhteiden hallinnan nykytila case-yrityksessä 

ja miten sitä voitaisiin ennestään kehittää. Case-yrityksen lähtökohta toimittajatyytyväisyy-

den kehittämiseen oli melko hyvä, sillä toimittajasuhteita oli jo entuudestaan luokiteltu ja 

analysoitu. Tuoteryhmille oli jo tehty perusstrategia ABC-analyysin ja portfolioajattelun 

pohjalta (mm. Gelderman ja Van Weele 2003), sekä analysoitu toimittajia niiden houkutte-

levuuden mukaan (mm. Olsen & Ellram 1999). Toimittajatyytyväisyyttä ei case-yrityksessä 

oltu aiemmin mitattu järjestelmällisesti kyselytutkimuksen avulla ja yksi opinnäytetyön pää-

tavoitteista olikin sen kehittäminen ja laatiminen Noventia-järjestelmään, jonka kautta se 

pystytään jatkossa säännöllisesti toteuttamaan.  

Reverse supplier scourcardin avulla saatiin tässä opinnäytetyössä selville, missä case-yritys 

onnistuu toimittajiin nähden tällä hetkellä parhaiten ja mitkä ovat suurimmat kehittämiskoh-

teet. Sen avulla case-yritys pystyi kiinnittämään huomiota tutkimuksen kautta esiin noussei-

siin toiminnan epäkohtiin ja tekemään parannuksia, jotka parantavat molempien osapuolten 

asemaa ja suhteen tilaa (Hannon 2007). Tutkimuksessa esiin nousseisiin kehittämiskohtei-

siin puututtiin case-yrityksessä heti ja toimenpiteinä olivat mm. säännölliset palautekeskus-

telut tiettyjen avaintoimittajien kanssa (palautekäytännössä muistetaan myös positiivisen pa-

lautteen tärkeys), tapaamisiin otetaan välillä mukaan myös ylempi johto ja useampi henkilö 

kummastakin organisaatiosta, aiemmin järjestetyt kehityskeskustelut otetaan uudelleen käyt-

töön, sekä roolien ja vastuiden selkeyttämiseksi toimittajia informoidaan paremmin muutok-

sista organisaatiossa (esimerkiksi lähettämällä organisaatiokaavio).  

Toimittajatyytyväisyyden mittaaminen Reverse supplier scorecardin avulla säännöllisin vä-

liajoin on jatkossakin suositeltavaa case-yrityksessä. Hannonin 2007 mukaan parhaimman 

lopputuloksen saa yhdistämällä kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia mittareita, joten jatkossa on 

hyvä pitää vuosittaisen laajemman kyselytutkimuksen ohella myös haastattelututkimukset 

muutamille avaintoimittajille.  

Tutkimuksessa nousi vahvasti esille toimittajien halu olla enemmän mukana myös inno-

vointi- ja tuotekehitysvaiheessa. Jatkossa case-yrityksen tulisi pohtia, mitkä ovat ne 



73 
 

toimittajat keiden kanssa innovaatioyhteistyötä halutaan ennestään kehittää ja miten toimit-

tajien innovaatioita voitaisiin paremmin hyödyntää. Jatkotutkimusaiheena innovaatioyhteis-

työn kehittäminen case-yrityksessä olisikin erittäin mielenkiintoinen. Esille nousi myös toi-

mittajien halu tehdä yhdessä markkinatutkimusyhteistyötä. Tämä olisikin toinen jatkotutki-

musta vaativa kehittämiskohde case-yrityksessä.
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Liite1: Toimittajatyytyväisyyskysely 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  Täysin     Jokseenkin  Ei samaa    Jokseenkin     Täysin       Huonoin  Keskiverto  Parhaiden  Paras World Class 

                                eri               eri             eikä eri      samaa          samaa                                                 joukossa 
                             mieltä            mieltä        mieltä        mieltä           mieltä 

 
OSTAJIEN AMMATTITAITO 

 

33. Case-yrityksen ostajat ovat   

ammattitaitoisia. ❏             ❏          ❏          ❏          ❏  ❏        ❏          ❏          ❏         ❏ 

 

34. Case-yrityksen henkilöstö pystyy 

päättämään nopeasti yhteistyöhön 

liittyvissä asioissa.  ❏             ❏          ❏          ❏          ❏     ❏         ❏          ❏           ❏         ❏ 
 

INNOVAATIOT 
  

 

35. Suhde on innovatiivinen.  ❏             ❏          ❏          ❏          ❏     ❏         ❏          ❏           ❏          ❏ 
 

36. Case-yritys kannustaa meitä 

innovatiivisuuteen.                     ❏             ❏          ❏          ❏          ❏     ❏         ❏          ❏           ❏          ❏ 

 

37.Case-yritys hyödyntää tarjoamamme 

innovaatiot tehokkaasti.             ❏             ❏          ❏          ❏          ❏     ❏         ❏          ❏           ❏          ❏ 

 
RESURSSIT 

 

38.Case-yritys käyttää suhteen hoitamiseen 

tarpeeksi resursseja 

(aika, raha, ihmiset).  ❏             ❏          ❏          ❏          ❏     ❏         ❏           ❏           ❏         ❏ 

 

 

YHTEENVETO 

 

39. Olemme tyytyväisiä  

asiakas-toimittajasuhteeseemme 

case-yrityksen kanssa.                ❏             ❏          ❏          ❏         ❏      ❏          ❏          ❏           ❏        ❏ 

 

40. Uskomme yhteistyön lisääntyvän 

tulevaisuudessa merkittävästi.    ❏             ❏          ❏          ❏          ❏     ❏         ❏          ❏            ❏        ❏ 

 

41. Miten yhteistyötä voitaisiin mielestänne  

kehittää nykyisestä?                    
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

42. Minkä kouluarvosanan antaisitte case-yritykselle yhteistyösuhteenne hoitamisesta? (Kouluarvosana väliltä 4-10, 

4=heikko ja   10=erinomainen) 

  _______ 

 

 

 

Kysely päättyy tähän. Kiitos vastauksistanne!  



 

Liite 2: Saatekirje 

Case-yritys pyrkii jatkuvasti parantamaan ja kehittämään yhteistyötään toimittajiensa kanssa. Tä-

hän liittyen toteutamme opinnäytetyönä toimittajatyytyväisyyskyselyn. Tutkimuksen tavoitteena 

on parantaa case-yrityksen mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää toimivia toimittajasuhteita. Oli-

simme kiitollisia, jos auttaisitte meitä tuon tavoitteen saavuttamisessa ja käyttäisitte muutaman 

minuutin ajastanne kyselyn täyttämiseen.  

Kysely on luottamuksellinen ja se toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

kanssa. 

Pyydämme teitä täyttämään kyselyn xx.xx.xxxx mennessä osoitteessa www.esourcing.fi  Kirjautu-

misohjeet ja salasana on lähetetty erillisessä sähköpostissa. Jos teiltä ei niitä löydy, ottakaa yh-

teyttä suvi.kuoppala@case-yritys.fi 

Arvostamme palautettanne erittäin paljon ja kiitämme etukäteen kyselylomakkeen täyttämiseen 

käyttämästänne ajasta.  

Ystävällisin terveisin, 

Suvi Kuoppala / case-yritys 

 

Case-company aims to continuously improve and develop its cooperation with its suppliers. In re-

lation to this, we are now implementing a supplier satisfaction survey. The objective of the study 

is to improve case-company´s possibilities to maintain and improve viable supplier relationships. 

In order to help us improve our relationship with you and your company, we would be grateful if 

you could take a few minutes to complete this questionnaire. 

The survey is confidential and it is conducted by an independent student of business in coopera-

tion with Lappeenranta University of Technology.  

Please complete this questionnaire latest xx.xx.xxxx. Please login into www.esourcing.fi and sub-

mit your answers. The login and password information have been sent by separate email. If you 

don't have it, please contact suvi.kuoppala@case-company.fi  We appreciate your feedback very 

much and thank you for taking your time to fill in the questionnaire. 

 

Yours faithfully 

Suvi Kuoppala / case-company 

 

 

 

 

 

http://www.esourcing.fi/
http://www.esourcing.fi/


 

Liite 3: Saatekirje haastatteluun 

Hei, 

 

Tein hetki sitten opinnäytetyönä case-yritykselle toimittajatyytyväisyyskyselyn Noventian kautta. 

Saimme paljon arvokkaita vastuksia, joten kiitoksia että osallistuitte kyselyyn. Kyselyn taustalla oli 

case-yrityksen pyrkimys jatkuvasti parantaa ja kehittää yhteistyötään toimittajiensa kanssa. Tähän 

liittyen haluaisin vielä haastatella muutamaa case-yritykselle tärkeää toimittajaa marras-joulukuun 

aikana. Suostuisitteko haastatteluun ja mikä olisi teille sopivin ajankohta osallistua siihen? Haastat-

telu vie aikaa noin tunnin ja voimme tehdä sen joko teidän toimipisteessänne tai täällä case-yrityk-

sen tiloissa. 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

Suvi Kuoppala / case-yritys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 4: Haastattelukysymykset 

HAASTATTELUKYSYMYKSET:   
 
 
1. Mitkä ovat toimittajan mielestä hyvän ostaja-toimittajasuhteen edellytykset / kriteerit?  
2. Millainen on houkutteleva asiakas?  
3. Miten toimittajatyytyväisyys vaikuttaa suhteen toimivuuteen?  
 
 
Asiakassuhteen nykytila  
 
4. Mikä on suhteen nykytila tällä hetkellä? Miten toimittaja kokee oman asemansa?  
5. Kuinka tärkeä asiakas case-yritys on toimittajalle?  
 
Suhteen ylläpito  
 
6. Miten suhdetta ylläpidetään nykyisellään?  
7. Miten toimittaja haluaisi suhdetta ylläpidettävän?  
8. Ovatko kontaktihenkilöt ja toimintatavat selkeitä?  
9. Millaista kommunikaatio on tällä hetkellä case-yrityksen kanssa ja millaista se on ollut?  
10. Millaista palautetta toimittaja toivoo case-yritykseltä ostajana?  
11. Millaiseksi toimittaja kokee luottamuksen ja sitoutuneisuuden tällä hetkellä ja millaista se on 
ollut? Onko luottamus molemminpuolista?  
 
 
Suhteen kehittäminen  
 
12. Onko yhteisiä strategisia tavoitteita?  
13. Mitä edistäviä ja rajoittavia tekijöitä koette yhteistyön syventämisessä? Miten edistäviä tekijöitä 
voitaisiin kehittää ja rajoittavia vähentää/poistaa? (Mikä on tärkeää ostaja-toimittajasuhteen kehit-
tämisessä? Mikä vaikuttaa negatiivisesti suhteen kehittymiseen?) 
14. Miten toimittaja haluaisi kehittää suhdetta case-yrityksen kanssa? Onko innovaatioyhteistyötä 
havaittavissa?  
15. Mitä odotuksia toimittajalla on case-yritykseltä ostajana?  
16. Mihin suuntaan toimittaja näkee suhteen kehittyvän (kehittyy, pysyy samana, vähenee jne.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


