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The goal of this thesis was to find a new supplier for new product family spiral bevel
gears at Sisu Axles Inc. In the literature research section of the work acquaintance to
different aspects of supplier selection process was made. Areas of discussion were such
as market factors, properties of a supplier relationship and phases of selection process as
well as some process tools.
In the beginning of the applied section a model for the selection process was created.
The model consisted of five phases of which four were carried out within the thesis
project. The first phase involved internal analysis of the purchasing company. The
second phase involved supply market research outside the purchasing company and the
third defining options for the purchasing strategies. In the fourth phase decisions
between the strategic options and potential suppliers were made. The fifth phase is
finalising the contract through negotiating the details and starting deliveries.
Supplier relationship strategy for Sisu Axle Inc.’s spiral bevel gear procurement for new
product family was established as a result of the work. Three potential suppliers for the
selected strategy were determined out of a number of candidates. Great differences were
observed between manufacturers in the area of efficiency. Therefore cost reductions
were considered having been achieved as a result of the process. A supplier selection
model formulated for strategic components was introduced as a side product of the
process. The model is likely to be useful for Sisu Axles’s future supplier selections.
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1
1.1

JOHDANTO
Taustaa tutkimukselle

Yksi hankintajohtajan tärkeimmistä tehtävistä on toimittajien arviointi ja valinta. Tämä
pätee kaikilla liiketoiminnan aloilla ja koskee kaikkia hankittavia komponentteja.
Toimittajavalinnan

tärkeys

tunnistettiin

jo

1940-luvulla,

kun

ensimmäisiä

hankintatoimen julkaisuja alettiin tehdä. Tänä päivänä on mahdotonta saavuttaa
kustannustehokkaita ja oikealaatuisia lopputuotteita ilman hyviä toimittajia. (Vokurka,
1996.)
Toimittajamarkkinat ovat kansainvälistyneet markkinoiden laajenemisen myötä. Enää
ei välttämättä riitä edes hyvä toimittaja, vaan yritykset hakevat yhä useammin oman
alansa maailmanluokan toimittajia yhteistyökumppaneikseen. (Motwani et al., 1999.)
Strategisten

komponenttien

oikea

toimittajavalinta

on

tärkeää

keskisuurelle

suomalaiselle metalliteollisuuden yritykselle, joka pyrkii erottautumaan suurten
toimijoiden joukossa maailmanlaajuisilla markkinoilla. Erottautumista tehdään
valmistamalla pienivolyymisiä, asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä tuotteita, palvelemalla
asiakkaita lyhyillä toimitusajoilla ja heidän omista lähtökohdistaan. Jatkuva
tuotekehitys on välttämätöntä markkinaosuuden kasvattamiseksi. Tuotekehitysprojektit
asettavat uusia haasteita toimittajien kyvylle sopeutua uusiin haasteisiin.
Mainituista lähtökohdista syntyi Sisu Akselit Oy:ssä tarve tutkia lähemmin
hammaspyörien toimittajamarkkinoita ja etsiä vaihtoehtoisia toimittajia strategisille
komponenteille. Diplomityön teettäminen katsottiin sopivaksi mahdollisuudeksi tutkia
aihepiiriä lähemmin.
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1.2

Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus

Tutkimuksen tavoitteena on löytää strategiselle komponentille, kaarevahampaiselle
kartiohammaspyöräparille (myöhemmin vetopyöräpari = VPP), toimittaja tai
toimittajat ja määrittää suuntaa toimittajasuhdekehitykselle tulevaisuuden tuotteilla.
Tutkimuksen
tunnistaminen,

ydinaluetta

ovat

toimittajasuhteen

strategisen

toimittajavalintaprosessin

merkityksen

arvioiminen

ja

vaiheiden
toimittaja-

arviointiprosessin läpivieminen. Oleellinen osa arviointiprosessia on yrityksen sisällä
tapahtuva näkemyksien yhdistäminen. Tutkimuksen kuluessa tutustutaan myös
valmistusmenetelmiin sekä toimittajamarkkinoiden maantieteelliseen sijaintiin.
Tutkimuksen ulkopuolelle jätetään neuvotteluprosessin ja sopimusrakenteen lähempi
tutkiminen. Sen riittävä tutkiminen vaatisi laajempaa lähestymiskulmaa. Aihepiiriin
liittyy läheisesti myös Sisu Akselit Oy:n vasta-alkanut yhteistyö saksalaisen
akselivalmistajan kanssa. Tulevaisuudessa on hankintayhteistyötäkin tarkoitus
harjoittaa yhdessä. Tämä aspekti jätetään varsinaisen tutkimuksen ulkopuolelle. Se
tulee tutkimukseen kuitenkin mukaan arvioitaessa valintakriteerejä. Sitä kautta
yhteistyön painoarvo saattaa olla hyvinkin merkittävä.
Tutkimus liittyy Sisu Akselit Oy:n FUPRO–projektiin, jonka päämääränä on uuden
tuoteperheen lanseeraaminen vuoden 2003 lopussa ja vuonna 2004. Tarjousten pohjana
tullaan käyttämään projektiin suunniteltuja vetopyöräpareja, joiden suunnitellut
volyymit ovat huomattavasti tällä hetkellä tuotannossa olevia vetopyöräpareja
suurempia.

1.3

Työn rakenne

Työ on jakautunut selvästi kahteen osaan. Työn jälkipuoliskolla oleva soveltava osa
noudattaa pääpiirteissään Russillin mallia, joka on tarkemmin kuvattu sitä
käsittelevässä luvussa 6 ja edelleen liitteessä I. Teoriaosassa rakennetaan
komponentteja, joita Russillin malli sittemmin hyödyntää. Teoriaosassa pyritään
ensisijaisesti käyttämään muita lähteitä kuin Russillia, jotta tutkimukseen saadaan

3

syvyyttä. Lähteinä on pyritty käyttämään sekä laajalti tunnettua oppikirjamateriaalia
että vähemmin tunnettuja julkaisuja kuten artikkeleita.
Yritysesittelyn jälkeen työraportissa käsitellään toimintaympäristöä, missä ostaja- ja
toimittajayritys elävät. Tilannetta tarkastellaan ostajan ja toimittajan näkökulmista sekä
pohditaan, mitä kaupan kohteena oleva tuote kummallekin merkitsee. Sen jälkeen
työssä

perehdytään

toimittajasuhdestrategian

valintaan.

Luvussa

käsitellään

strategiavalintoja sekä mm. voimasuhteita ostajan ja toimittajan välillä. Pääpaino
luvussa on kuitenkin läheisen toimittajasuhteen tarkastelussa.
Kolmantena varsinaisena teorialukuna (luku 5) käsitellään valintaprosessin vaiheita.
Pääpaino luvussa on toimittaja-arvioinnissa sekä hankintakustannusanalyysissä.
Lisäksi luvussa käsitellään valinnan tekemisen työkaluja, riskien hallintaa, kontaktien
löytämistä ja sopimuksen tekemistä.
Teoriaosan ja soveltavan osan välissä olevassa luvussa käsitellään Russillin malli, jota
sitten käytetään runkona käytettäessä teoriaosuuden päätelmiä soveltavissa luvuissa.
Kuvassa 1.1 esitetään tutkimusprosessin etenemistä.

Johdanto ja
Yritysesittely

Teoriaosa

Teoriaosan
päätelmät

Soveltava osa
Käytännöllinen
input Sisulta
ja toimittajilta

Kuva 1.1 Diplomityön rakenne

Rus
sill:
n

Tulokset
mal
li
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Jokaisen teorialuvun lopussa on yhteenveto, joissa tiivistetään luvussa käsitellyt asiat.
Viimeisenä lukuna työssä on yhteenveto, jossa soveltavassa osassa saatuja tuloksia
arvioidaan. Niiden suhdetta teoreettiseen tarkasteluun pohditaan ja tarkastellaan kuinka
saadut tulokset vastaavat asetettuja tavoitteita sekä mitä hyötyä kohdeyritykselle
tuloksista on.

1.4

Tutkimuksen toteutus

Teoreettisessa tarkastelussa pyritään ensin luomaan mahdollisimman syvä katsaus alan
vallitseviin käytäntöihin ja uusiin suuntauksiin. Teoriaosa pyritään saamaan valmiiksi
ennen kuin soveltavan osan tutkimus täydellä teholla aloitetaan. Soveltavan osan
tutkimuksen tärkeänä osana on Sisu Akselit Oy:n oma henkilöstö, joiden tietämyksellä
todelliset tarpeet voidaan määrittää ja lopullinen arviointi suorittaa. Toinen tärkeä osa
tutkimusta on toimittajavierailut, joiden avulla saadaan markkinatietoa sekä tietoa
toimittaja-arviointia varten. Toimittajavierailut ovat myös tärkeitä arvioitaessa
toimittajasuhteen

kehittämismahdollisuuksia.

Kolmas

elementti

tutkimuksen

onnistumiselle on keinojen löytäminen siihen, millä kerätty data saadaan jalostettua
sovellettavaan

muotoon.

Tähän

harkitaan

päätöksenteontukisysteemien

hyväksikäyttöä.
Tutkimukselle asetettiin alussa aiheen laajuuteen nähden tiukka aikataulu. Teoriaosan
tulee olla valmis reilussa kahdessa kuukaudessa työn aloittamisesta, jotta sitten
päästään

täyspainoisesti

soveltavan

osan

pariin.

Tutkimuksen

alkuosuuden

painottuminen pelkästään teoriaan johtuu osin myös tutkimuksen tekoajankohdasta.
Kesällä niin Sisu Akselit Oy:llä kuin Euroopassa muuallakin on loma-aika ja tiedon
hankinta yrityksistä on hankalaa. Toisaalta kirjallisuutta on paremmin saatavilla
kesällä. Soveltavalle osalle jätettiin noin kolme kuukautta aikaa. Tosin ensimmäiset
toimittajavierailut tehdään jo kesällä, keskellä teoriaosuuden työstämistä. Näin
soveltavan osan tutkimukseen on elokuun alussa hyvät edellytykset.
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2
2.1

SISU AKSELIT OY
Yrityskuvaus

Sisun juuret juontavat 1930-luvulle saakka, jolloin Suomeen perustettiin kuormaautotehdas. Nimeksi tämä kuorma-auto sai suomalaiskansallisesti ”Sisu”. Yrityksen
nimenä oli tuolloin Oy Suomen Autoteollisuus Ab. Sittemmin Sisu on ollut vahvasti
osa suomalaista kuljetustekniikan kehittymistä. Sisusta on lohjennut mm. Sisu Defence
(myöhemmin Patria Vehicles), jonka tuotteita puolustusvoimat käyttää paljon, sekä
Sisu Terminal Systems (myöhemmin osa Kalmar Industri:ta), joka on kehittynyt
maailmanlaajuiseksi tekijäksi terminaalitraktoreiden alalla. Vuonna 1981 Oy Suomen
Autoteollisuus Ab:n nimi vaihdettiin Oy Sisu Auto Ab:ksi.
Sisun akselivalmistus oli aluksi Helsingissä, mistä se 1985 siirrettiin Hämeenlinnaan.
Sisu Akselit oli pitkään konsernin sisäinen toimittaja. Myöhemmin Sisu Akseleista
kehittyi itsenäinen tulosyksikkö ja vuonna 2000 yrityksen osake-enemmistö myytiin
Partekilta ulos. Syntyi Sisu Akselit Oy. Partek jäi edelleen omistajaksi noin
kolmanneksella

osakkeista.

Muut

omistajat

ovat

itsenäinen

sijoittajaryhmä

kolmanneksella, Eläke Fennia sekä yrityksen toimiva johto. (Kuva 2.1)
5%
34 %

26 %

Helmet
Partek
Eläke-Fennia
Management

35 %

Kuva 2.1 Sisu Akselit Oy:n omistuspohja (Sisu Akselit Oy:n esittelykalvosarja)

Sisu Akselit Oy:n tuotteet ovat raskaan kaluston akseleita, jotka on suunniteltu
pääasiassa

kuorma-autoihin,

terminaalitraktoreihin

sekä

esim.

sotilaskäyttöön

6

tarkoitettuihin erikoisajoneuvoihin. Yritys on erikoistunut vetäviin, napavälitteisiin
akseleihin sekä niissä erityisesti ohjaaviin akseleihin. Kuorma-autoissa painopiste on
”on/off-road” –käyttöön tarkoitetuissa ajoneuvoissa (esim. maansiirtoautot ja
puuautot), joissa on useampia vetäviä akseleita. Kuvassa 2.2 on esimerkkejä Sisu
Akselit Oy:n tuotteista.

Kuva 2.2 Sisu Akselit Oy:n tridem-akselisto

Liikevaihto vuonna 2001 oli noin 23 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli 105.
Liikevaihto saavutettiin vajaan 4000 akselin vuosituotannolla. Sisu Akselit Oy:n
myynnistä reilu kolmannes tulee edelleen Sisu Autolta. Kotimaan asiakkaiden osuus
on kaikkiaan

hieman yli puolet, mutta kasvua haetaan ensisijaisesti ulkomailta.

Kuvassa 2.3 nähdään Sisu Akselit Oy:n asiakaskunta vuonna 2001.
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Foden
CMH Vammas
1%
1%
2 % Others
Clark Aust
Western Star
7%
3%
1%
Kenworth
1%
Ottawa
4%

Sisu Auto
35 %

Texas
6%
Patria
11 %
Ginaf
17 %

Kalmar Tampere
11 %

Kuva 2.3 Sisu Akselit Oy:n asiakkaat vuonna 2001

2.2

Tutkimuksen lähtökohdat yrityksessä

Sisu Akselit Oy:n (myöhemmin Sisu) strategia kohdata markkinat lyhyillä
toimitusajoilla

ja

asiakaslähtöisellä

palvelulla

on

aiheuttanut

ongelmia

hankintatoimelle. Strategisten komponenttien, erityisesti VPP:n, toimitusaika on
tyypillisesti

kaksin-nelinkertainen

valmiin

akselin

toimitusaikaan

nähden.

Asiakaslähtöisellä palvelulla on tarkoitettu hyvin räätälöityjä lopputuotteita ja se on
ajanut VPP:n suureen valikoimaan. Nämä tekijät yhdessä ovat johtaneet VPP:n
suureen varastotasoon sekä muutamissa tapauksissa varastotappioihin, kun tuote on
poistunut tuotannosta.
Uutta tuoteperhettä suunniteltaessa on lähdetty hakemaan VPP:n valikoiman
kaventamista. Tämä saadaan aikaan tuotteita moduloimalla ja siirtämällä välityksen
muuntaminen

VPP:sta

napaan,

jossa

se

voidaan

toteuttaa

edullisemmilla

lieriöhammaspyörillä. Ratkaisuilla saadaan muutamien VPP-tyyppien volyymi
kasvatettua sellaiseksi, että uusien toimittajien ja sitä kautta kustannussäästöjen
hakeminen tulee ajankohtaiseksi.
Uuden tuoteperheen sarjatuotanto aloitetaan vuoden 2003 lopulla. Prototyyppiakseleita
halutaan testata noin puoli vuotta. Voidaankin todeta, että VPP-toimittajavalinta tulee
suorittaa hyvissä ajoin ennen sarjatuotannon aloittamista.
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3

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

3.1

Hankittavan komponentin merkitys ostajalle

Hankintastrategiaa määritettäessä yksi tärkeimmistä kysymyksistä on: ”Mitä itse
asiassa

olemme

hankkimassa?”

Samaan

ongelmavyyhtiin

liittyy

kysymys:

”Haluammeko ostaa, vai kannattaisiko komponentti kenties tehdä itse?” Näihin
kysymyksiin haetaan tässä kappaleessa työkaluja. Kappaleessa pohditaan myös
tuotteelle annettavan spesifikaation merkitystä.

3.1.1

Komponenttiasemointi

Kirjallisuudessa esitetään erilaisia komponenttien luokittelutapoja niille sopivien
hankintastrategioiden määrittämiseksi. Malleja esittävät mm. Baily et al. (1998, s. 9 10), Saunders (1997, s. 165 - 166), Van Weele (1997, s. 119 - 122) ja Russill (1997, s.
106 - 107). Van Weele jakaa hankittavat tuotteet käyttäen kahta muuttujaa.
•

Vaikutus taloudelliseen tulokseen. Tällä tarkoitetaan yritykselle
aiheutuvaa suhteellista tärkeyttä komponentin mahdollisimman
tehokkaasta hankinnasta.

•

Komponenttiin
epävarmuutta
toimittajan

liittyvä toimitusepävarmuus.
komponentin

löytämisen

saatavuudessa,

helppoutta,

Tällä

tarkoitetaan

esimerkiksi

mahdollisuutta

uuden

valmistaa

komponentti itse ja kilpailun määrä toimittajamarkkinoilla.
Kun Van Weelen esittämät tekijät asetetaan kahdelle akselille, voidaan komponentit
jakaa neljään ryhmään kuvan 3.1. mukaisesti.

Purchasing’s impact on financial result
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High
Leverage
products

Strategic
products

Routine
products

Bottleneck
products

Low
High

Low
Supply risk

Kuva 3.1 Hankittavien komponenttien tärkeyden luokittelu: Kraljic portfolio (Van Weele, 1997, s.
120)

1)

Strategiset komponentit (strategic products) aiheuttavat suuren osan
lopputuotteen arvosta (haluttavuudesta) ja niiden saatavuus on heikko.
Strategisille komponentille tulisi ohjata suurin huomio hankinnassa.

2)

Vaikutusvaltaiset

komponentit

(leverage

products)

ovat

varsin

merkityksellisiä tuoton aikaansaamiseksi, mutta niitä voidaan saada
helposti monista lähteistä tai niitä voidaan valmistaa myös itse. Strategiset
komponentit ja vaikutusvaltaiset komponentit muodostavat yleensä noin 80
% hankinnoista.
3)

Pullonkaulakomponentit (bottleneck products) eivät muodosta suurta osaa
yrityksen tuotoista, mutta niiden saanti on vaikeaa ja niiden hankinta voi
siksi muodostua kriittiseksi joissain tilanteissa.

4)

Rutiinikomponentteihin

(routine

products)

kuuluu

hankittavista

komponenteista suurin osa. Niiden hankinta on helppoa, mutta niiden
aiheuttama tuotto marginaalista. Hankintatoimen pyrkimys on rutinoida
näiden hankinta mahdollisimman pitkälle, jotta resursseja riittäisi
paremmin tärkeämmille hankinnoille.
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3.1.2

Ostaa vaiko tehdä itse?

”Ostaa vaiko tehdä itse” –päätös voi tapahtua monella eri tasolla organisaatiossa. Kun
se tehdään tasolla, missä itse ostaminen tapahtuu, on päätös luonteeltaan operatiivinen.
Operatiivisen päätöksen perustana on valmiina oleva politiikka, jonka mukaan toinen
vaihtoehdoista on valittava. Taktisen tason ”ostaa vaiko tehdä itse” –päätös tehdään
keskijohdossa ja silloin se voi koskea esimerkiksi tilapäisesti tarvittavaa kapasiteetin
siirtoa. Kun päätös tehdään aina yrityksen ylimmässä johdossa asti, on se luonteeltaan
strateginen ja vaikutukset ovat pitkäkestoisia ja laaja-alaisia koko yrityksen toiminnan
kannalta. (Baily et al., 1998, s. 211.)
Toimittajavalintatilanteessa ”ostaa vaiko tehdä itse” –päätös voi olla taktinen, jos sitä
käytetään esimerkiksi käyttöasteen tasaamisen työkaluna. Yleensä se lienee kuitenkin
strateginen päätös. Strategisuuden merkitys korostuu, kun kyseessä oleva komponentti
kuuluu edellisessä kappaleessa esitettyyn strategisten komponenttien ryhmään.
Syitä komponenttien ostamiseen ulkoa voidaan listata pitkälti samoin kuin omaa
valmistamista puoltavia näkökohtia. Waller (1999, s. 482 - 485) listaa asioita
harkittavaksi ”ostaa vaiko tehdä itse” –päätöstä tehtäessä mm. seuraavasti:
•

Valmistuskustannukset (kokonaiskustannukset)

•

Toimitusaika ja –täsmällisyys

•

Laatu

•

Kapasiteettivajaus tai -ylikuormitus

•

Tuotteen valmistamiseen liittyvä osaaminen ja sen ylläpitäminen
itsellä

•

Patenttikysymykset

•

Varastotasot omassa yrityksessä ja toimittajalla

•

Joustavuus

•

Tuotteen arvontuottamiskyky omalle yritykselle

Harkittavia asioita on enemmänkin ja mm. Erridge (1995, s. 136) tuo niitä esille vielä
lisää ja hieman erilailla. Edellä esitetystä käy kuitenkin ilmi, että suuri osa
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näkökohdista on hankalasti rahassa mitattavissa. Jos kriteerit kuitenkin pystytään
arvottamaan rahassa, voidaan tehdä ”Break-even analysis”, kannattavuusanalyysi.

Breakeven-point

Kustannukset

Oma valmistus

Ostotuote

180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Määrä

Kuva 3.2 Breakeven-point (Waller, 1999, s. 486)

”Breakeven-point” (kuva 3.2) on määrä komponentteja, jota suurempaa kulutusta
varten yrityksen kannattaa valmistaa komponentit itse. Tällaista yksinkertaista
analyysiä käytettäessä on aina kuitenkin muistettava päätöksen aikajakso sekä jo
olemassa oleva kapasiteetti. Jos yrityksessä on olemassa koneet ja henkilöstö
komponenttien tekemiseen, saattaa olla suhteellisen kallis ratkaisu jättää ne
käyttämättä. Toisaalta jos päädytään omaan valmistamiseen, uusien koneiden ja
henkilöstön hankinta sitoo yrityksen päätökseen pitkäksi aikaa, kun taas ostoratkaisu ei
sulje pois myöhemmin siirtymistä omaan valmistukseen.
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3.1.3

Tuotespesifikaatio

Toimittajalle

annettava

tuotespesifikaatio

on

yksi

oleellisista

päätöksistä

toimittajapolitiikkaa määritettäessä. Saunders (1997, s. 162) jakaa spesifikaation
laajuuden neljään ryhmään:
•

Suunnittelu ja valmistus tilauksesta: Valittu toimittaja suorittaa itse
tuotekehityksen niin, että asiakasyritys ostaa palvelut toimittajalta.
Toimittajalla on tällöin mittava osaaminen alallaan. Riski asiakkaan
kannalta on, että kilpailija voi päästä hyötymään toimittajan
tekemästä kehitystyöstä.

•

Valmistus tilauksesta: Pääsuunnitteluvastuu pidetään itsellä ja
toimittaja tekee komponentteja asiakkaan

piirustusten mukaan.

Pääpaino palvelussa on tällöin tuotannossa.
•

Toimittajan omat tuotteet: Toimittaja on vastuussa suunnittelusta,
mutta tekee samoja komponentteja myös muille asiakkaille.
Kanssakäymisen tarve ostajan ja myyjän välillä on vähäisempää.
Pääpaino on käytännön transaktiojärjestelyissä.

•

Vakiintuneet

tuotteet:

Vakiintuneilla

tuotteilla

tarkoitetaan

komponentteja, joita on laajalti saatavilla markkinoilla. Niiden
hankkiminen on helppoa ja toimittajasuhde tyypillisesti väljä.
Erridge (1995, s. 140) kuvaa asian hieman toisin, mutta pääpiirteissään samoja
periaatteita

noudattaen.

Hänen

jakonsa

on

kolmiosainen:

Toiminnallinen,

suorituskykyyn perustuva ja tekninen spesifikaatio.
Erilaisilla spesifikaatioilla on hyvät ja huonot puolensa. Väljä spesifikaatio saattaa
mahdollistaa toimittajan tehokkaamman oman osaamisensa käytön ja suuremman
vastuun komponentin suorituskyvystä. Toisaalta eri toimittajien arvioiminen
keskenään

on

tällöin

vaikeaa

erilaisten

ratkaisujen

vuoksi.

Lopputuotteen
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toiminnallisuus on myös arvioitava huolellisemmin, jotta se täyttää vaatimukset.
Toimittajan vaihtaminen käy niin ikään vaikeammaksi, jos toimittajan tekemiin
spesifikaatioratkaisuista tullaan riippuvaisiksi.
Tarkoilla spesifikaatioilla on oma etunsa. Silloin esimerkiksi tiedetään tarkasti mitä
saadaan. Toisaalta tiukka spesifikaatio saattaa asettaa toimittajat eri asemaan, vaikka
ne pystyisivätkin toimittamaan toiminnallisesti hyvän komponentin. Ostajan
spesifikaation tarkkuuden kasvaessa, kasvaa myös ostajan oma vastuu komponentin
sopivuudesta käyttökohteeseen. (Erridge, 1995, s.141 - 142.)

3.2

Markkinatilanne toimittajan silmin

Kaupankäynnissä on aina se mielenkiintoinen piirre, ettei tarkasti tiedetä vastapuolen
tilannetta ja näkemystä. Nyt yritetään sovittautua hetkeksi toimittajan asemaan ja
kuvitella, miten toimittaja tulkitsee toimintamahdollisuutensa markkinoilla.

3.2.1

Yleinen markkinatilanne

Toimittajamarkkinoilla kilpailutilanne kummallakin puolella olevien toimijoiden
mukaan voidaan hahmottaa kuvan 3.3 avulla.

Number of
buyers

One

Few

Many

One

Bilateral
monopoly

Limited
supply-side
monopoly

Supply-side
monopoly

Few

Limited
demand-side
monopoly

Bilateral
oligopoly

Number of
suppliers

Many

Demand-side
monopoly

Demand-side
oligopoly

Kuva 3.3 Markkinarakenteet (Van Weele, 1997, s. 67)

Supply-side
oligopoly

Polypolistic
competition
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Esitetyssä matriisissa ostajan suhteellinen vaikutusvalta kasvaa liikuttaessa kohti
vasenta alakulmaa. Silloin toimittaja pystyy huonosti vaikuttamaan markkinoiden
tilanteeseen omalla toiminnallaan. Toimittaja on taas suhteessa vahvemmilla, kun
mennään kohti oikeaa yläkulmaa. Tällöin ostajalla on heikko vaikutusmahdollisuus
omilla toimillaan markkinoiden tilanteeseen. Tämä on kuitenkin yksinkertaistettu
esitys, joka keskittyy vain toimijoiden määrään. Käytännössä mukaan tulee paljon
muita tekijöitä. (Van Weele, 1997, s.64 - 68.)
Cheverton (1999, s. 14) esittää Porterin lähestymismallin (kuva 3.4).

T h re a t o f
new
e n tr a n ts

B a r g a in in g
pow er
o f s u p p l ie r s

B a rg a in in g
pow er of
b u y e rs

C o m p e ti to r
r iv a l r y

T h re a t o f
s u b s t i tu t e
p r o d u c ts o r
se rv ic e s

Kuva 3.4 Viisi toimittajamarkkinaympäristön vaikuttajaa (Cheverton, 1999, s. 14)

Toimittajan

markkinaympäristön

(competitor

rivalry),

jonka

ydintekijä

intensiteetti

on
voi

toimittajien
vaihdella.

välinen

Uusien

kilpailu

toimijoiden

ilmaantuminen markkinoille rikkoo vallitsevan markkinatilanteen ja ajaa markkinoilla
toimivat hakemaan uusia ratkaisuja. Uusien toimijoiden tulemisen mahdollistaa
markkinoilla olevien aukkojen löytyminen sekä niiden täyttäminen ja siten
markkinaosuuden

saaminen

itselleen.

Toisaalta

uusia

tuote-

sekä

valmistusmenetelmäinnovaatioita kehitetään ja korvaavia tuotteita syntyy, ja sen myötä
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markkinat muuttuvat. Tämä aiheuttaa markkinoilla heilahteluita, joihin siellä toimivan
yrityksen on pystyttävä reagoimaan. (Cheverton, 1999, s. 14-15)
Vaaka-akselilla on omien toimittajien sekä ostajien yritykseen asettamat paineet.
Molemmilla ryhmillä on omat etunsa, joita yrityksen tulisi parhaansa mukaan ottaa
huomioon. Joskus neuvotteluvoima voi olla aivan ylivertainen omaan toimittajaan
nähden, mutta pieni asiakkaaseen nähden. Toisinaan voimasuhteet taas kääntyvät
päinvastoin. Tilanne elää markkinoiden kehittyessä. (Cheverton, 1999, s. 14-15.)
Chevertonin esittämän mallin uhkia vastaan toimittaja voi taistella differoimalla
tarjoamaansa tuotetta ostajalle. Se voidaan tehdä esimerkiksi kehittämällä liikesuhdetta
niin, että ostaja tuntee saavuttavansa etua omassa toimintaympäristössään toimittajan
ansiosta. Tällainen tilanne saavutettiin, kun

Ford ja ABB rakensivat yhteistyössä

uuden tuotantoyksikön. Hyvän suhteen ansioista päästiin poikkeuksellisen nopeaan
projektin läpivientiin ja tiukkojen aikataulujen toteuttamiseen. (Campbell, 1995, s. 3 5.)

3.2.2

Ostajayrityksen asema

Toimittaja näkee eri asiakkaat erilailla. Kenties se jakaa asiakkaat systemaattisesti
markkinasegmentteihin, joille annetaan eri asteinen prioriteetti ja palvelun taso
yritysstrategiassa. Jako voi olla myös vähemmän systemaattinen. Segmentoinnilla
toimittaja pyrkii löytämään järjestäytyneemän lähestymistavan markkinoilleen ja niillä
oleville asiakkaille. Se pyrkii ymmärtämään paremmin asiakkaidensa tarpeita ja
tyydyttämään ne mahdollisimman tehokkaasti.
Hutt et al. (1995, s. 164 - 177) jakaa markkinasegmentoinnin kahteen osaan, makro- ja
mikrosegmentointiin.

Makrosegmentointi

tehdään

ostotapahtuman

uutuuden

perusteella. Jaon kolme osaa sisältävät ensiostajat, uusintaostajat ja tottuneet ostajat.
Makrosegmentoinnin jälkeen jakoa jatketaan mikrosegmentteihin ja se suoritetaan niin
moneen osaan, kuin tehokkaan markkinahallinnan suhteen on tarpeellista. Mahdollisia
kriteerejä mikrosegmentoinnille saattavat olla mm. seuraavat:
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•

Asiakkaan asettama avainkriteeri ostopäätöksiä tehtäessä.

•

Ostajan

tuote–palvelu

–priorisointi:

Toiset

arvostavat

neuvotteluprosessilla saavutettua yhteisymmärrystä ja odottavat
palvelua myös jatkossa. Joillekin taas on tärkeintä nopea
hankintapäätöksen tekeminen ja tiukka hankintahinnan kontrolli.
•

Ostajan harjoittama hankintastrategia: Kaksi päätyyppiä ovat
optimoijat, jotka kartoittavat huolella tarjonnan ja valitsevat parhaan,
sekä tyytyjät, jotka valitsevat ensimmäisen heidän kriteerinsä
täyttävän toimittajan.

•

Ostajan

ostopäätöksentekoprosessi:

Tässä

otetaan

huomioon

päätöksentekomekanismeja ostajayrityksessä, esimerkiksi voimasuhteita tuotannon ja markkinoinnin vaikutusvallassa.
•

Hankinnan tärkeys ostajalle.

•

Asenteet toimittajia kohtaan.

•

Organisaation

innovatiivisuus:

Jotkut

organisaatiot

ovat

innovatiivisempia ja haluavat ostaa innovatiivisia tuotteita, toiset taas
turvautuvat mieluummin tuttuun teknologiatasoon.
•

Henkilökohtaiset ominaisuudet: Lopulta ostaja on kuitenkin ihminen.
Ihmisen

päätökseen

vaikuttavat

monet

henkilökohtaiset

ominaisuudet.
Toimittaja analysoi asiakkaitaan samoin kuin ostaja toimittajiaan: Jotkut asiakkaat
kuuluvat kriittiseen ryhmään, toiset satunnaisten asiakkaiden joukkoon.
Mikä sitten tekee asiakkaasta houkuttelevan (attractive) toimittajalle? Eri toimittajille
ovat eri tekijät tärkeitä asiakkaan houkuttelevuutta tarkasteltaessa. Jos toimittajan
ydinosaaminen on tekninen innovatiivisuus, näyttää houkutteleva todennäköisesti
toisenlaiselta kuin alhaisilla tuotantokustannuksilla kilpailevan toimittajan silmissä.
Houkutteleva asiakas voi olla yritys, joka on maantieteellisesti lähellä. Tai se voi olla
yritys, jolle jo toimitetaan, koska tällaisiin suhteen luominen on helpompaa.
Houkuttelevuus voi myös olla yrityksen aikeissa ulkoistaa toimintojaan. (Cheverton,
1999, s. 176 – 177.)
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Jokaisen toimittajan on itse määritettävä houkuttelevuustekijät ja arvioitava kunkin
tärkeys esimerkiksi painottamalla tekijöitä numeroarvoin. Joitakin mahdollisia
asiakkaan Houkuttelevuustekijöitä listataan taulukossa 3.1. (Cheverton, 1999, s. 177.)

Tekijä

Miksi houkuttelee?

Koko/Volyymi
Kasvupotentiaali
Taloudellinen vakaus

Tuloksentekomahdollisuus?
Tuloksentekomahdollisuus tulevaisuudessa?
Onko asiakas olemassa myös tulevaisuudessa?
Maksaako se laskunsa?
Maantiede ja avoimuus?
Häiritseekö se niitä? Vai tukeeko?
Sopivatko ajattelutavat yhteen? Onko meillä
sama suunta?
Ottavatko he avoimesti vastaan uudet innovaatiot
vai odottavatko markkinoiden testaavan ne
ensin?
?
Mitkä ovat mahdollisuutemme päästä
toimittajaksi ja pysyä toimittajana?
Markkinajohtaja? Uskottavuus? Mainosarvo
meille? Yms.

Luoksepäästävyys
Läheisyys nykyisiin suhteisiin
Strateginen sopivuus
Innovatiivisuuden taso

Onko meillä tarjota heille tarpeellista tuotetta?
Kilpailun taso
Ostajan markkina-asema

Taulukko 3.1 Asiakkaan houkuttelevuuskriteerejä toimittajan silmin (Cheverton, 1999, s. 177)

3.3

Toimittajamarkkinat ostajayrityksen silmin

Toimittajamarkkinatutkimus

voidaan

suorittaa

jatkuvana

tutkimuksena

tai

kertaluontoisesti esimerkiksi toimittajavalinnan yhteydessä. Sen fokus voi olla lyhyt tai
pitkä aikaväli tarpeesta riippuen. Tietoa tutkimukseen voidaan kerätä kvalitatiivisesti
mielipiteiden, kokemusten ja näkemysten perusteella. Kvantitatiivinen tieto taas
perustuu faktoihin numeroiden valossa. (Van Weele, 1997, s. 100.)
Tehokkaan toimittajamarkkinatutkimuksen toteuttamiseksi tarvitaan hyvät tietolähteet
kattavan markkinatiedon saamiseksi. Yrityksen sisällä tieto voi olla rajoittunutta
totuttuihin käytäntöihin ja toimittajiin. Erridge (1995, s. 33 - 34.) sen sijaan luettelee
monia vaihtoehtoisia tietolähteitä. Lista sisältää järjestöjen ylläpitämiä yritysluetteloita,
lehtitietoutta,

talousennusteita,

messu-

ja

muita

toimittajakontakteja

sekä

välittäjäyrityksiä. Oleellista on tietää, mihin markkinat ovat menossa ja mikä on oman
yrityksen suhde markkinoiden liikkeisiin.
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Yksi tapa jakaa toimittajamarkkinatutkimus pienempiin osiin on jako makro-, meso- ja
mikrotutkimukseen. Makrotasolla tutkitaan yleisesti taloudellista ympäristöä, mm.
palkka- ja inflaatiokehitystä. Mesotasolla taas tutkitaan tiettyä toimittajasegmenttiä
tarkemmin. Mikrotasolla keskitytään yksittäisen yrityksen tutkimiseen. Perimmäisenä
tarkoituksena on selvittää, onko yrityksestä pitkäaikaiseksi yhteistyökumppaniksi.
(Van Weele, 1997, s. 103.)
Psykologinen etäisyys toimittajamarkkinoihin on Leinosen (1996, s. 18 - 19) mukaan
usein merkittävä tekijä toimittajamarkkina-aluetta valittaessa. Eri alueisiin liittyy
erilaisia ennakkoluuloja ja erityisesti laaduntuottokykyä epäillään. Usein, kun
toimittajaa valitaan ulkomailta etsitäänkin ensin maasta, joka on kulttuuriltaan
samankaltainen kuin ostavan organisaation. Pitäisi kuitenkin muistaa, että oikein
yhdistelemällä erilaisia teknologiakeskittymiä eri puolilla maailmaa voidaan saavuttaa
tehokas ja kustannuksiltaan optimaalinen toimittajapohja. ”Global sourcing” –käsitettä
käsitellään lähemmin seuraavassa luvussa.

3.4

Yhteenveto

Toimittajavalintaan vaikuttaa olennaisesti komponentin asema yrityksen strategiassa.
Strategisille komponenteille tulee hankintatoimessa antaa tavallista suurempi huomio.
Strategisia komponentteja voidaan päättää valmistaa myös itse. On muistettava, että
valmistuspäätös on pitkäaikainen strateginen linjaus, kun taas hankinta ulkoa on
vähemmän sitova. Ostopäätökseen päädyttäessä tuotespesifikaatiolla on suuri merkitys
kustannusten muodostumisessa ja myös välillisesti oikean toimittajan löytymisessä.
Toimittajayritys näkee potentiaaliset asiakkaat eri arvoisina. Se näkee vaivaa
päästäkseen jonkun toimittajaksi, kun taas joistain asiakkaista se haluaa päästä eroon.
Ostavalla yrityksellä pitää siis olla oikeat houkuttelevuustekijät, jotta se voi löytää
itselleen

parhaat

toimittajat.

Ostavan

yrityksen

tulee

tutkia

tehokkaasti

toimittajamarkkinat, jotta se tietää mitä on tarjolla, mitkä ovat riskit ja, tietenkin, jotta
se osaa suunnata hankintaponnistelunsa oikein.
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4

TOIMITTAJASUHDESTRATEGIA

Toimittajasuhteen strategiasta ja sen hallinnasta on kirjoitettu paljon. Lähestymistapoja
aiheeseen

on

monia.

Suhteet

voidaan

luokitella

toimittajien

määrän

ja

toimittajaverkoston rakenteen mukaan. Luokittelun lähtökohtana voi olla myös
yksittäisen suhteen laatu ja sen suhdekomponentit tai kulttuurilliset ja maantieteelliset
tekijät. Tässä luvussa pyritään luomaan katsaus mainittuihin
toimittajasuhdestrategiassa.

Painopiste

luvussa

on

elementteihin

partnership-toimittajasuhteen

tarkastelussa.

4.1
4.1.1

Toimittajaperustan valinta
Multiple vs. single sourcing

Perinteisesti länsimaiset yritykset ovat käyttäneet useata toimittajaa kullekin
komponentille (multiple sourcing). Nykyään suuntaus on kääntynyt toimittajamäärän
vähentämiseen yhdessä JIT-tuotannon (just-in-time) yleistyessä. Tällöin toimitusten
tasalaatuisuus, oikea-aikaisuus ja virhekappaleiden määrän minimointi korostuvat.
(Zhaohui Zeng, 2000.)
Yhden tai useamman toimittajan käyttäminen voidaan edelleen jakaa kahteen ryhmään.
Toimittajasuhde voi olla pitkä- tai lyhytaikainen. Saunders (1997, s. 270) näkee näiden
välillä selkeän eron. Lyhyellä tähtäimellä vain yhden toimittajan käyttäminen saattaa
tuottaa kustannussäästöjä, kun vain yksi toimittaja joutuu tekemään tarvittavat
investoinnit esim. työkaluihin. Yhteydenpito on todennäköisesti tehokkaampaa
toimittajan ja ostajan välillä, kun toimittajia on vain yksi. Toisaalta riippuvuus yhdestä
toimittajasta aiheuttaa epävarmuutta ostajayrityksessä sekä lyhyellä että pitkällä
aikavälillä. Jos toimittaja ei yhtäkkiä pystykään toimittamaan, on ostajayrityksen
kiireesti etsittävä uusi toimittaja. Riski oman tuotannon häiriöistä on suuri. Ongelma
yhden toimittajan ympäristössä on myös aina kilpailun aiheuttaman paineen
puuttuminen toimittajalta. Usean toimittajan ympäristössä etuna on, että ostajan on
helpompi verrata markkinoilla tapahtuvaa kehitystä ja hyödyntää sitä tehokkaasti.
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Toisaalta usean toimittajan käyttämisestä saattaa aiheutua toimittajille vaikeuksia
oman strategiansa suunnittelemisessa pitkällä tähtäimellä ja näin se aiheuttaa yhteisiä
haittavaikutuksia molemmille osapuolille. Toimittaja voi olla esim. vähemmän
kiinnostunut informoimaan asiakasta omista teknologisista oivalluksistaan, koska
pelkää tiedon vuotavan kilpailijoiden tietoisuuteen. (Saunders, 1997, s. 270.)
Pitkällä tähtäimellä yhden toimittajan käyttämisen strategialla voidaan saavuttaa etua
toimitettavien

komponenttien

yhdenmukaisuuden

muodossa.

Vaikka

usealta

toimittajalta ostetut komponentit täyttäisivätkin spesifikaation vaatimukset, saattaa
niissä olla pieniä eroja, jotka mutkistavat valmistusprosessia. Logistisia ratkaisujakin
pystytään usein tehostamaan toimittaessa vain yhden toimittajan kanssa. Suhteiden
lähentyminen saattaa myös poikia uusia tuoteinnovaatioita ja yhteisiä investointeja.
Lisäksi suhteen hallinnassa voidaan saavuttaa säästöjä, kun molemmat osapuolet
oppivat toistensa toimintatavat. Usean toimittajan käyttämistä pitkäaikaisissa suhteessa
perustellaan pitkälti samoilla perusteilla kuin lyhytaikaisessa suhteessa. Monen
toimittajan käyttämistä pidetään markkinoita stimuloivana strategiana niin, että
toimittajat pyrkivät jatkuvaan parantamiseen. (Saunders, 1997, s. 271.)
Voiko yhden toimittajan strategia sitten käytännössä toimia? Yhdysvalloissa vuonna
1992 tehdyn tutkimuksen mukaan vain neljä 74:stä haastatellusta ostajasta ilmoitti
harjoittavansa yhden toimittajan strategiaa. Kuitenkin 69 % lopuista 70:stä ilmoitti,
että hänellä oli vain kaksi tai kolme kelpuutettua toimittajaa. (Zhaohui Zeng, 2000.)
Britanniassa tutkittiin neljän toimialallaan kasvavan yrityksen toimittajamäärän
vähentämistä. Toimittajavähennyksen myötä yritykset siirtyivät usean toimittajan
käyttämisestä

komponenteilla

vain

yhden

toimittajan

käyttämiseen

yhdellä

komponentilla. Yksi tuotenimike hankittiin siis vain yhdeltä toimittajalta. Yksi yritys
käytti kuitenkin jokaiselle toimitetulle komponentille vielä varatoimittajaa, joka
tarvittaessa pystyisi nopeasti toimittamaan, jos häiriö sattuisi varsinaisella toimittajalla.
Nämä varatoimittajat toimittivat normaalioloissa kukin jotain muuta komponenttia
yritykseen niin, että liikesuhde oli jo valmiina ja aktiivisena (Goffin et al., 1997.)
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Yritykset kokivat parantaneensa toimittajan suorituskykyä. Huonosti hallituista
toimittajista päästiin eroon ja jäljelle jääneiden hallinta tehostui.
Yhden ja usean toimittajan mallien välimuodoksi voidaan lukea preferoidun
toimittajan käyttäminen. Tällaista menetelmää käytetään Coxin mukaan tuotteille,
joiden strateginen merkitys on vähäisempää. Tällöin ostaja analysoi toimittajia, joista
valitsee joukon preferoiduiksi toimittajiksi, ja joita sitten pääasiassa käytetään.
(Virolainen, 1998, s. 41.)

4.1.2

Network sourcing

Käsitteellä Network sourcing voidaan käsittää erilaisia konsepteja. Tässä sillä
tarkoitetaan kahdenlaista mallia. Erridge (1995, s. 65) mainitsee

horisontaalisen

verkoston ja japanilaisen verkostohankinnan mallit. Horisontaalisessa verkostossa
monet saman alan pienet tai keskisuuret toimittajat tekevät yhteistyötä keskenään ja
muodostavat näin suuremman kokonaisuuden, joka pystyy toimittamaan luotettavasti,
vaikka yksittäiselle jäsenelle tulisikin häiriö.
Japanilaisen verkostohankinnan periaatteena on toimittajamäärän supistaminen
ostajayrityksessä. Tämä toteutetaan yhdistämällä materiaalivirtoja ja ohjaamalla ne
vain muutaman avaintoimittajan kautta ostajalle. Näiden avaintoimittajien merkitys
kasvaa ja niiden on pystyttävä hallitsemaan tehokkaasti oma toimittajakenttänsä
useampi toimittajaporras taaksepäin. (Baily et. al., 1998, s. 161 - 163.) Viime vuosina
vallalla ollut suuntaus toimittajamäärien radikaaliin supistamiseen on saavutettu usein
juuri mainitun japanilaisen verkostohallinnan kaltaisilla menetelmillä (Erridge, 1995,
s. 66). Kuvasta 4.1 selviä japanilaisen verkostomallin periaate.
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Ostava yritys
Toimittajakenttä

Ostava yritys

Toimittajakenttä
Kuva 4.1 Japanilainen verkostomalli

Baily et al. (1998, s. 156 - 158) mainitsee edellä mainittujen verkostojen lisäksi
yrityksen sisäisen verkoston, joka ajaa ostajan hankkimaan konsernin sisältä, sekä
toimittajayhteisöt, joka lienee mallina pitkälti sama kuin Erridgen horisontaalinen
verkosto. Virolainen (1998, s. 42 - 44) mainitsee lisäksi strategiset allianssit, joilla
tarkoitetaan ostajapuolen yhdistymistä yhdeksi ostavaksi yksiköksi. Näin saavutetaan
merkittävyyttä asiakkaana.

4.1.3

Global sourcing

Zhaohui Zeng (2000) toteaa, että osasyy entistä aktiivisempaan partnershiphakuisuuteen toimittajien kanssa on globaalien markkinoiden myötä koventunut
kilpailu. Ostavan yrityksen on entistä helpompi löytää ulkomainen toimittaja. Zeng
kertoo

globaalin

hankintatoimen

etujen

johtavan

maailmanlaajuisten

ihmis-,

materiaali-, energia- ja pääomaresurssien tehokkaampaan käyttöön ja se on siten
kannattavaa yritykselle. Baily et al. (1998, s. 243) luettelee yksityiskohtaisemmin
kuusi perustelua hakeutua kansainvälisille toimittajamarkkinoille:
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1)

Haluttua tuotetta ei kerta kaikkiaan ole saatavissa kotimarkkinoilta (esim.
öljy, kaakao, koboltti).

2)

Ulkomaan

markkinoilta

löydetään

tuoteominaisuuksia,

joita

ei

kotimarkkinoilta ole saatavissa, esim. lopputuotevaatimusten asettama
laatutaso.
3)

Kotimaassa ei ole riittävää kapasiteettia tarpeen tyydyttämiseksi ja loput on
ostettava ulkomailta.

4)

Strategisista syistä voidaan etsiä toinen toimittaja ulkomailta, jotta
varmistetaan komponentin saatavuus.

5)

Ulkomailta

voidaan

saada

sama

komponentti

pienemmin

kokonaiskustannuksin alhaisempien palkkojen, paremman tehokkuuden,
valuuttakurssien tai suurempien tuotantovolyymien vuoksi.
6)

Yrityksellä saattaa olla vastakauppavelvoite, joka velvoittaa sen ostamaan
tietystä maasta.

Leinonen (1996, s.11) mainitsee lisäksi mahdollisena motiivina paikallisen hallinnon
maksamat

mahdolliset

tukiaiset

hankinnoille

kohdemaasta.

Globaaliin

hankintatoimeen liittyy omat riskinsä. Saunders (1997, s. 274 - 275) on jakanut ne
neljään pääryhmään:
1)

Viestintäongelmat: Mm. kieli- ja kulttuurierot, aikaero, standardien erot.

2)

Logistiset ongelmat: Kuljetusten monimutkaistuminen, välimatkojen
kasvu, varaosien saatavuus.

3)

Erilaisten toimintatapojen ja säännösten tuomat ongelmat: Rajojen
ylittämiseen liittyvä byrokratia ja maksut.
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4)

Valuuttariski:

Tämä

on

erityisen

tärkeä

suuresti

heilahtelevilla

valuuttamarkkinoilla, mutta esimerkiksi euroalueen sisällä riskiä ei esiinny.
Pakkaa sekoittaa asiakaskunnan sijoittuminen. Jos toimittajan tai asiakkaan
asiakaskunnasta suuri osa on euroalueen ulkopuolella, saattaa valuuttariski
realisoitua toisen yrityksen taloudellisina vaikeuksina. Sitä kautta vaikutus
siirtyy myös toiseen yritykseen.
Leinosen (1996, s. 12) mukaan toimitusaika koetaan usein kriittiseksi tekijäksi
ostettaessa ulkomailta. Hän toteaa kuitenkin, että tutkimusten mukaan JIT:a
harjoittavat yritykset hankkivat ulkomailta useammin kuin muut yritykset. Sen sijaan
yrityksen koolla ei Leinosen tutkimusten valossa voida todeta olevan merkitystä
globaalin hankinnan onnistumiselle, mikä on hieman yllättävää.

4.2

Toimittajasuhteen voimatasapaino

Ostajan ja toimittajan välinen voimasuhde on vaikeasti määritettävissä oleva asia. On
olemassa erilaisia teorioita sen määrittämiseksi, mutta mikään niistä ei yksiselitteisesti
pysty määräämään vallitsevia voimasuhteita.
Liikesuhteen alkuvaiheessa, kun yritykset eivät tunne toisiaan tai toistensa henkilöstöä,
määräytyvät

voimasuhteet

markkinalähtöisesti.

Tällöin

toimivat

normaalit

markkinoiden mekanismit, ja voimasuhteet määräytyvät sen mukaan.
Jepsen et al. (1995, s.1 - 16) toteaa, että liikesuhteen hallinta muuttuu ajan edetessä
yleensä ei-markkinaohjautuvaksi. Hänen mukaansa suhde kehittyy joko hierarkkisen
tai partnership-suhteen suuntaan. Hän siis näkee nämä kahtena eri kehityssuuntana,
vaikka molemmissa esiintyy joitakin yhteisiä piirteitä. Graafisesti tilannetta voisi
mieltää kuvan 4.2 mukaisesti. Suhdetyyppi voi sijaita missä tahansa kolmion
ääriviivojen sisällä.
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Markkinavetoinen suhde
Kuva 4.2 Graafinen esitys Jepsenin ajatuksista

Seppälä (2001, s. 38 - 39) esittää toimittajan ja ostajan voimasuhteet yhdellä janalla
Wiliamsonin mallin mukaan. Janaa pitkin suhde voi kehittyä molempiin suuntiin. Siinä
ääripäät ovat markkinaohjautuva liikesuhteen hallinta ja yritysohjautuva liikesuhteen
hallinta (hierarkkinen hallinta). Siirryttäessä kuvassa 4.3 vasemmalta oikealle
markkinavoimien vaikutus suhteen hallintaan pienenee.

Markkinaohjautuva

Markkina

Yritysohjautuva

Tasapaino

Hierarkkinen

Kuva 4.3 Williamsonin voimasuhdekuvaus (Seppälä, 2001, s. 39)

Seppälä (2001, s. 39) määrittää edelleen Williamsonin oppeja noudatellen kolme
tekijää, jotka määrittävät suhteen sijainnin kuvan 4.3 janalla.
•

Epävarmuus

•

Toimitusten tiheys

•

Toimituskohtaisten investointien määrä
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Näistä epävarmuustekijää pidetään kaikkein merkittävimpänä. Mitä suurempi
epävarmuus suhteen jatkuvuudesta on, sitä enemmän toimitaan markkinaohjautuvasti.
Toimitusten tiheydellä tarkoitetaan tapahtumien taajuuden lisäksi kokonaisvolyymiä.
Tämän vaikutus voi olla erilainen eri tilanteissa. Jos markkinoilla vallitsee niukkuus,
on toimittaja vahvassa asemassa, mutta runsauden tilanteessa ostaja on hallitseva
osapuoli. Toimituskohtaisten investointien määrä viittaa osapuolten erikoistumiseen
toistensa toimituksiin/tarpeisiin. Tämä vaikuttaa mm. ostajan mahdollisuuksiin löytää
korvaava toimittaja ja toisaalta toimittajan mahdollisuuteen löytää korvaava asiakas.
(Seppälä, 2001, s. 39-40)
Markkinaohjautuvassa
saavutettava

liikesuhteen

hallintasuhde.

Egan

hallinnassa
(1995)

korostuu

esittää

neuvottelutilanteessa

yksityiskohtaisesti

kuinka

neuvottelutilanteessa pyritään samaan hallitseva asema. Hän korostaa huolellista
valmistautumista neuvotteluryhmän sisällä ja tutustumista vastapuolen intresseihin
neuvottelussa. Hän kehottaa etsimään neuvottelun vastapuolelle tärkeitä asioita, joita
sitten voidaan käyttää hallinnan välineinä oman neuvottelutuloksen optimoinnissa.

4.3

Partnership

4.3.1

Mikä partnership?

Partnership-suhteen määritteleminen on vaikeaa, ja siitä esiintyykin laaja kirjo erilaisia
määritelmiä. Coxin mielestä partnership ei ole enää yksittäinen suhdetyyppi, vaan
ryhmä erilaisia suhdetyyppejä (Seppälä, 2001, s. 49). Edellisessä kappaleessa
käsiteltiin toimittajasuhteen voimasuhteita ja todettiin, että voimasuhteiden ääripäiden
välissä vallitsee partnership-suhde. Tämä on yksi määritelmä partnership-suhteelle. Se
voidaan määrittää myös toimitusten jatkuvuuden perusteella ja organisaatioiden
keskinäisellä integroitumisella. Partnership-suhteessa sopimukset ovat pitkäaikaisia ja
yhteistyötä harjoitetaan monella tasolla, mutta organisaatiot ja yritysten omistus
pysyvät erillään.
Websterin tapa on tarkastella asiakas-/toimittajakohtaisten investointien määrää,
jolloin

suuret

toimittaja/asiakaskohtaiset

investoinnit

ajavat

lähemmäksi

27

partnershippia. Ääritapauksessa tullaan aina vertikaaliin integraatioon asti. Websterin
näkökulma on toimittajalähtöinen. (Seppälä, 2001, s. 40 – 42.)
Cox käsittelee asiaa niin ikään asiakas-/toimittajakohtaisten investointien valossa.
Hänen näkökulmansa on enemmän ostajalähtöinen kuin Websterin. Kuvassa 4.4 on
esitetty kolme lähestymismallia. (Seppälä, 2001, s. 41 – 42.)

Basis for analysis

Factors determining
appropriate
governance type

Williamson (1975 and 1985) & Webster (1992)
Coase (1937)
Governance mechanisms
Relationship types
Market
Single transactions
Repeated transactions
Long-term relationships
Buyer-supplier
Hybrid forms of organisation
partnerships
Strategic alliances
Network organisations
Hierarchy
Vertical integration
Core competence
Uncertainty, frequency of
analysis (i.e. asset
transactions, asset specificity
specificity)
(as sunk costs)

Cox (1996)
Contractual relationship
Adversarial leverages
Single sourcing
Network sourcing
Network sourcing
Partnership
relationships

Author

Strategic supplier
alliances
Internal contracts
Level of asset specificity (as
supporting long-term competitive
advantage)

Kuva 4.4 Kolme tapaa luokitella toimittajasuhde (Seppälä, 2001, s. 42)

Erridge (1995, s. 78 - 81) määrittää kymmenen tunnusomaista partnership-suhteen
ominaisuutta:
•

Toimittajavalinta: Toimittajia ei kilpailuteta laajalti, vaan valitaan
muutama avaintoimittaja, joiden kanssa edetään neuvotellen.

•

Sopimuksen kesto: Pitkäaikainen

•

Toimittajien lukumäärä: Yksi tai kaksi

•

Sopimussuhteet:

Joustavuus

ja

epämuodollisuus

vallitsevat.

Partnership-suhde perustuu molemminpuoliseen luottamukseen.
•

Yhteydenpito toimittajien kanssa: Yhteyttä pidetään sähköisesti tai
suullisesti ja paperin käsittelyä minimoidaan.

•

Yhteiset toiminnot: Niitä on paljon. Yhteistyöalueina voi olla esim.
tuotekehitys, spesifikaatiot, kustannushallinta ja rahoitus.

•

Neuvottelu: Neuvottelussa pyritään ”win-win” –tulokseen, kun
muuten on totuttu optimoimaan vain omaa asemaa.
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•

Asenne laatuun: Oikea laatutaso on yhteinen tavoite, ja se
varmistetaan yhteisin toimenpitein.

•

Toimituskäytännöt: Läheinen yhteistyö mahdollistaa oikea-aikaiset
toimitukset

pienissä

toimituserissä.

Varmuusvarastot

tulevat

tarpeettomiksi.
Onnistuneen partnership-suhteeseen kuuluu kiinteästi johdon sitoutuminen, yhteistyö
ja avoimuus kaikilla tasoilla. Tavoitteet on oltava molemmille puolille selviä ja niiden
saavuttamiseksi toimitaan ennakoivasti, ei reaktiivisesti. (Erridge, 1995, s. 84.)
Partnership-ajattelu juontaa juurensa Japanin autoteollisuuteen. Tarkalleen ottaen
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa harjoitettu partnership on Erridgen (1995. s. 91)
mukaan hieman eri käsite, sitä kutsutaan nimellä ”lean-supply”. Lean-supplyn ero
partnershippiin on tasapäisempi suhde toimittajan ja ostajan välillä (partnershipissä
ostaja on dominoiva). Partnershipin käsitteeseen vaikuttaa myös japanilainen erityinen
suhde yritysten, valtion ja rahoituslaitosten kesken. Tässä työssä lean-supply
sisällytetään käsitteeseen partnership.

4.3.2

Miksi partnership?

Oleellista on ymmärtää, että partnership tuottaa toivottuja tuloksia vain rajatussa
joukossa liikesuhteita, ja siksi on tärkeää tutkia perusteellisesti liiketoimintaympäristö
ennen partnershipin käyttöönottoa (Virolainen, 1998, s. 95). Lähtökohtana on, että
partnershipista hyötyvät konkreettisesti molemmat osapuolet (Virolainen, 1998, s. 69).
Erridge (1995, s. 81) huomauttaa, että partnershipin hyödyt ovat myös hyvin
toimialakohtaisia. Esimerkiksi rakennusteollisuudessa sen edut ovat hänen mukaansa
olemattomia verrattuna autoteollisuuteen.
Eri kirjoittajat painottavat eri asioita partnershipin hyödyistä. Erridge (1995, s. 84)
tiivistää ostajan kokemat hyödyt neljään kohtaan, toimittajan viiteen ja lisäksi kahteen
yhteiseen hyötynäkökohtaan (taulukko 4.1).

Toimittajan edut

Nopeampi tuotekehitysprosessi
Parantunut laatu
Kokonaiskustannusten
aleneminen

Täsmälliset toimitukset
Mahdollisuus minimoida
kustannukset
suunnitteluvaiheessa
Pitkäaikainen toimitussopimus
Parantunut hallinnon kyvykkyys
Markkinaetu

Alempi varastotaso ja
vähemmän
logistiikkakustannuksia

Yhteiset edut

Ostajan edut
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Parempi tekninen kyvykkyys
Taloudellinen tasapaino

Taulukko 4.1 Partnershipin edut (Erridge, 1995, s. 84)

Virolainen

(1998,

s.

69-102)

käsittelee

laajemmin

motiiveja

partnershipin

implementointiin. Partnershipin juuret ovat single sourcing –periaatteessa. Virolainen
keskittyy tutkimuksessaan kahteen lähestymistapaan partnershipin motiiveista. Toinen
näistä on riskienhallinnan näkökulma, toinen transaktiokustannusten näkökulma.
Seuraavassa kerrotaan riskien hallinnan näkökulman pääpiirteitä.
Partnershippiä voidaan soveltaa toimintahäiriöiden hallitsemiseksi. Kun toimittajan
kanssa ollaan läheisessä yhteistyössä ja toimittaja on valittu huolella, voidaan olla
varmoja toimitusten pysyvyydestä ja suunnitella yhdessä keinoja häiriöiden
välttämiseksi. Yleisesti vain yhden toimittajan käyttämisessä pelätään hinnan nousua.
Tämä kuitenkin voidaan torjua ja kääntää eduksi. Kun toimintojen aikataulut saadaan
täsmäämään yhteen, toimittajan logistiset operaatiot saadaan tehokkaampaan
toimintaan. Toimituskustannuksia pystytään siis alentamaan. Häiriöttömyyden ja
kustannushallinnan lisäksi kolmantena kohtana Virolainen käsittelee varastonhallinnan
ja tuotannonohjauksen tehostumisen. Läpinäkyvien organisaatioiden myötä molempien
organisaatioiden tuotannon suunnittelua pystytään tehostamaan ja puskuroinnin tarve
pienenee. Neljäntenä puhutaan teknologisesta hyödystä. Kun ostaja ei enää aktiivisesti
hae vaihtoehtoisia toimittajia markkinoilta, pääsee se todennäköisesti paremmin
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osalliseksi toimittajan teknologisesta tietämyksestä. Yhteisiä tuotekehitysprojekteja
voidaan tehdä. Oleellisimmaksi partnershipin hyödyksi lasketaan yleensä laadun
paraneminen. Tähän johtaa mm. ”total quality” -käsitteen käyttöönottaminen.
Molemmilla osapuolilla on parempi mahdollisuus vaikuttaa toisen laaduntuottokykyyn
ja ehdottaa parannuksia. Se on myös ennen kaikkea yhteisen edun mukaista.
Kuudentena motiivina on toimittajakontaktiin liittyvät epävarmuustekijät mm. usein
tapahtuvan toimittajavalinnan yhteydessä. Partnershipin avulla voidaan tällaiset riskit
eliminoida. (Virolainen, 1998, s. 73 - 78)
Virolainen

käsittelee

partnershipin

motiiveja

myös

transaktiokustannusten

lähestymissuunnasta ja esittää muutamia muita motiiveja parnershippiin. Lopulta
Virolaisen (1998, s. 101) mukaan motiiveja partnership-hankintaan on kolmea
päätyyppiä: Strategisia, teknisiä ja operatiivisia motiiveja.
Spina et al. (2000) tutkivat partnershipin hyötyjä italialaisen tekstiiliteollisuuden
koneiden valmistajan ja sen kytkinpaneelin toimittajan välillä. Heidän tutkimuksensa
mukaan suhteen sisään ajaminen oli vaikea prosessi, mutta lopulta, vuosien
ponnistelujen jälkeen, saavutettiin huomattavaa etua. Yhteistyötä parannettiin mm.
yhteisellä investoinnilla tietoliikenneyhteyteen, jonka avulla tuote-, komponentti- ja
prosessisuunnittelussa sekä itse tuotannossa saavutettiin tehostumista. Aiemmin oli
koettu mm. spesifikaatioden yksityiskohtaisuuden vuoksi kalliita toimitusketjuratkaisuja, mutta läheisen yhteistyön kautta kustannuksia saatiin leikattua.

4.3.3

Partnershipin implementointi

Partnership-hankinnan implementointi yritykseen on suuren luokan strateginen päätös,
joka tulisi tehdä korkealla tasolla yrityksessä (Erridge, 1995, s. 94). Uuden
partnership-suhteen luominen on myös kustannuksiltaan merkittävä. Siihen sisältyy
”pehmeitä kustannuksia”, jotka voivat sisältää suhteen vähittäistä rakentamista vuosien
saatossa, henkilökunnan tavallista suurempaa työpanosta suhteiden hoidossa ja
organisaatioiden välisestä oppimisesta johtuvia kustannuksia. ”Kovia kustannuksia
voivat edustaa tarvittavat uudet tiedonsiirtojärjestelmät, henkilöstön koulutus ja häiriöt
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uusissa järjestelmissä sekä logististen ratkaisujen uusimisesta johtuvat kustannukset.
(Erridge, 1995, s. 96.) Russil (1997, s. 126) lukee koviin kustannuksiin mm. hinnan,
alennukset, maksuajan, palveluhinnoittelun ja sovitun hinnan vaihtelumallin.
Pehmeiden kustannusten, ja siis vaikeammin havaittavissa tai mitattavissa olevien,
joukkoon kuuluu mm. asiantuntemus, aikaisempi yhteistyökokemus, koulutettu
henkilökunta, asenteet ja alihankkijoiden hallintakyky. Pehmeitä kustannuksia voidaan
yrittää muuttaa koviksi ja siten vertailukelpoisiksi arvoiksi, mutta tarkkaan arvioon on
vaikea päästä.
Virolaisen (1998, s. 96 - 101) tutkimuksessa on esitelty tekijöitä, joiden vallitessa
partnershipin menestymiselle liikesuhteena on hyvät edellytykset. Hän jakaa tekijät
neljään ryhmään:
•

Tuotekohtaisiin

•

Teollisuusalakohtaisiin

•

Yrityskohtaisiin ja

•

Henkilökohtaisiin tekijöihin.

Tuotekohtaisiin tekijöihin kuuluvat mm. toimittajan vaihtamisen kustannukset,
hankintojen taajuus ja tuotteen spesifikaation vaikeus. Teollisuusalakohtaisia tekijöitä
ovat sekä toimittaja- että ostajapuolen keskittyneisyys, kilpailutilanteen vakaus, alan
teknisen kehityksen hitaus ja yhteistyötoiminnan perinteet. Yrityskohtaisia tekijöitä
ovat toimittaja- ja ostajayrityksen kokoluokan suhde, molempien yhteistyöhalu ja
keskinäinen tuntemus sekä yritysten organisaatioiden samankaltaisuus. Neljänteen
ryhmään,

henkilökohtaisiin

tekijöihin,

kuuluvat

mm.

molempien

osapuolten

komponentin tärkeäksi kokeminen tai ostajan halu välttää riskejä ko. komponentin
hankinnassa. Samaan tekijäryhmään kuuluu myös yhteyshenkilöiden hyvä keskinäinen
tuntemus. (Virolainen, 1998, s. 99.)
Partnershipin implementoitiin on esitetty monia, toisistaan paljonkin poikkeavia
prosessimalleja. Virolainen (1998, s. 110 - 118) esittää neljä erilaista mallia. Toiset
malleista korostavat ostavan yrityksen sisäistä analyysiä tarpeista sekä vallitsevasta
markkinatilanteesta, ja niissä toimittaja tulee prosessiin mukaan vasta loppuvaiheessa.
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Toisissa malleissa toimittajamarkkinat ja yksittäiset toimittajat ovat aktiivisena osana
prosessia jo aikaisessa vaiheessa. Kaikkien mallien ainoina yhteisinä piirteenä on
alussa tapahtuva tarpeen määrittäminen, jossain vaiheessa partnerin valinta ja lopulta
sopimuksen tekeminen. Kuvassa 4.5 Elramin malli partnershipin implementointiin.
Phase 1 : Preliminary phase
• Establish strategic need
• Form team
• Confirm top management support
Phase 2: Identify potential partners
• Determine selection criteria
• Identify potential partners
Phase 3: Screen and select
• Contact potential partners
• Evaluate partners
• Decision
Phase 4: Establish relationship
• Document expectations/contacts
• Provide high attention level
• Give prompt feedback
Phase 5 - Evaluate relationship
• Continue at current level
• Expand/build relationship
• Reduce/dissolve interaction
Kuva 4.5 Ellramin partnershipin kehittämismalli (Virolainen, 1998, s. 112 ja Erridge, 1995, s. 97)
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4.4
4.4.1

Toimittajasuhteen hallinta
Suhteen ominaisuudet

Toimittajasuhteessa siirtyy tavaroita, palveluita ja maksusuorituksia kahden yrityksen
välillä. Itse suhde kuitenkin on abstrakti käsite. Seppälä (2001, s. 54) jakaa suhteen
komponentteihin: Luottamus, kommunikaatio ja tiedon vaihto, yhteistyö, riskin ja
hyödyn jakaminen sekä sitoutuminen.
Kuvassa 4.5 on Seppälän graafinen esitys toimittajasuhteen suhdekohtaisista
komponenteista ja niiden suhteesta osapuolten välillä.
Min

Max

Min

Luottamus
Kommunikaatio

Toimittaja

Yhteistyö

Ostaja

Riskin/hyödyn jakaminen
Sitoutuminen
Kuva 4.6 Toimittajasuhteen komponentit (Seppälä, 2001, s. 59)

Seppälä (2001, s. 61) sanoo, että kyseistä kuvaa käyttäen voidaan havaita kaksi asiaa,
jotka oleellisesti vaikuttavat suhteen laatuun. Ensinnäkin suhde on sitä paremmassa
kunnossa, mitä lähempänä maksimiarvoa kukin kriteeri on. Toisin sanoen kuvassa
suhde on sitä parempi, mitä lähempänä toisiaan vastakkaiset nuolen kärjet ovat.
Toiseksi, suhteelle on sitä paremmat edellytykset, mitä lähempänä osapuolten
käsitykset ovat toisiaan. Toisin sanoen kuvassa 4.7 vasemmanpuoleisessa tilanteessa
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edellytykset hyvälle luottamukselliselle suhteelle lienevät heikommat kuin kuva 4.7
oikean puolen tilanteessa.
Min

Max

Min

Min

Max

Min

Luottamus

Luottamus

Kuva 4.7 Luottamus-komponentin kaksi eri tilaa

Seppälän tulkinnan mukaan hyvän toimittajasuhteen tilanteessa nuolen kärjet ovat siis
lähellä toisiaan mahdollisimman keskellä kuvaa.
Luottamus usein nostetaan kirjallisuudessa merkittävimmäksi partnership-suhteen
osatekijäksi ja siksi luottamuksesta mainitaankin vielä Virolaisen (1998, s. 107 - 108)
esittämä Sakon jako kolmeen luottamuskomponenttiin. Ensimmäinen komponentti on
sopimuksenmukainen luottamus, johon sisältyy luottamus vastapuolen kirjallisen
sopimuksen

velvollisuuksien

täyttämiseen.

Toinen

komponentti,

kompetenssiluottamus, käsittää luottamuksen, että vastapuoli pystyy toimimaan
parhaalla mahdollisella tavalla ja kehittää toimintaansa vastaamaan tarpeita. Viimeinen
komponentti, goodwill-luottamus, sisältää luottamuksen siihen, että vastapuoli pyrkii
suorittamaan tehtävänsä paremmin kuin muodollisesti on sovittu. Vastapuoli siis
ylittää muodolliset odotukset.
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4.4.2

Reverse marketing

Toimittajasuhteen tiivistyminen on osa ostaja-toimittaja –suhteen muuttumista yhä
enemmän integroidun toimitusketjun suuntaan. Toimitusketjut ovat kuitenkin
moniulotteisia ja muuttuvat ajan saatossa. Ketjuun voi kuulua aloitusvaihe,
kypsyminen ja lopulta hiipuminen. Tämän jälkeen suhde kenties jatkuu tavallisena
liikesuhteena. Toisaalta suhde voi koko ajan saada uusia piirteitä ja niiden avulla säilyä
läheisenä. Yritys ei pysty kerrallaan olemaan läheisessä suhteessa kovin moneen
toimittajaan, mikä rajoittaa yrityskohtaisten partnership-suhteiden määrää. (Bask,
2000, s. 12 – 13.)
Uusi tapa kohdata toimittajasuhteen muodostamisen ja ylläpitämisen haasteet on
”reverse marketing” –käsite. Jo pidempään on yritystä markkinoitu erilaisille
sidosryhmille, asiakkaille, yhteiskunnalle ja työntekijöille. Reverse marketingin myötä
hankintatoimen tehtävää ollaan laajentamassa markkinoinnin suuntaan. Apua tähän
hankintaosasto voidaan saada myynnin puolelta. (Wheatley, 2001.)
Ostajan tekemä markkinointi toimittajan suuntaan tukee tiivistä partnership-suhdetta ja
siksi partnership-kokemusta omaavat yritykset parhaiten omaksuvatkin uuden
ajattelutavan (Wheatley, 2001). Reverse marketing voi tuoda huomattavia etuja mm.
tilanteessa, jossa ostava yritys on pienempi kuin toimittaja ja ei siis luontaisesti ole
kiinnostavin mahdollinen liikekumppani toimittajalle (Wheatley, 2001). Russill (1997,
s. 21) tiivistää lauseen ”Me voimme tarvita toimittajia enemmän kuin he meitä”
yhdeksi liikesuhteen kehityssuunnaksi.
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4.5

Yhteenveto

Sekä yhden että useamman toimittajan käyttämiselle strategisten komponenttien
hankinnassa voidaan löytää perusteluja. Yhden toimittajan käyttämisen suurimmat
riskit katsotaan liittyvän toimitushäiriöihin ja kustannusten kasvuun, kun taas
suurimmat edut liittyvät toimitusten laatuun. Molemmista näkemyksistä esitetään
myös vastakkaisia mielipiteitä. Molempien ratkaisujen positiivisia puolia pyrkii
hyödyntämään verkostoitumisen kautta ”network sourcing”. Hankintatoimi on
muuttumassa

yhä

kansainvälisemmäksi

ja

se

tuo

hyötyjen

lisäksi

uusia

suunnittelunäkökohtia hankintatoimeen ongelmien minimoimiseksi.
Partnership–toimittajasuhteen luonteesta ei vallitse yhteisymmärrystä. Laajasti
määriteltynä sillä tarkoitetaan ostajayrityksen ja toimittajan tavallista lähempää
suhdetta, joka perustuu luottamukseen ja yhteisten tavoitteiden tunnistamiseen. Niiden
saavuttamiseksi tehdään yhteisiä ponnisteluja. Tiedonvaihto partnership-yritysten
välillä on tavallista vilkkaampaa sekä avoimempaa.
Partnership–suhde tarjoaa monia etuja oikein käytettynä, mutta sisältää huomattavia
riskejä, jos sitä yritetään käyttää vääränlaisessa tilanteessa. Partnership–suhteen
muodostaminen ei tapahdu kovin nopeasti, vaan se voi kestää vuosia. Suhde vaatii
myös investointeja toimiakseen sekä jatkuvaa ylläpitoa, jotta se ei rappeudu.
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5

VALINTAPROSESSI

Tässä diplomityössä käsitellään toimittajan valintaprosessia kokonaisuutena. Luvun
otsikolla taas viitataan prosessin näkyvimpään osan, jossa toimittajayritysten vaikutus
nousee merkittävään osaan. Aikaisemmissa luvuissa käsitellyt asiat ovat painottuneet
suuren luokan linjauksiin, jotka on paljolti tehty organisaation sisällä. Nyt keskitytään
enemmän prosessin teknisen toteutuksen näkökulmiin.

5.1

Oikeiden kontaktien löytäminen

Hankintatoimen vastuuhenkilön yksi tärkeimmistä vastuualueista on tietämys
toimittajien olemassaolosta. On tiedettävä, missä toimittajat ovat ja mitä kukin
valmistaa. Yleisesti vallalla on käsitys, että toimittajia on tarjolla yllin kyllin, mutta
todellisuudessa tilanne voi olla toinen. Tähän vaikuttaa Bailyn mukaan (1998, s. 146)
ainakin kolme seikkaa.
1)

Ostajan tekniset vaatimukset ovat kasvaneet ja siksi yhä harvempi
toimittaja pystyy toimittamaan tehokkaasti tarvittavan komponentin.

2)

Toimittajamarkkinoiden

keskittymistä

tapahtuu

fuusioiden

ja

yrityskauppojen myötä. Tämä johtaa siihen, että yhä useammilla
toimialoilla on vain muutamia isoja toimijoita, joiden ei tarvitse erityisen
aktiivisesti hakea ostajia, vaan ostajat ajautuvat heidän asiakkaikseen joka
tapauksessa.
3)

Lisääntynyt erikoistuminen ajaa yhä useammat yritykset ostamaan
ennemmin kuin valmistamaan tarvitsemansa komponentit. Potentiaaliset
toimittajat eivät välttämättä ole tietoisia muuttuneista tarpeista ja niin
ostajan on suoritettava etsintäprosessi.

Kuinka sitten löydetään potentiaaliset toimittajat, joista ei ennestään ole yrityksessä
tietoa? Taulukossa 5.1 on listattu muutamia mahdollisia tietolähteitä.
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Tietolähteitä
Saman alan yritykset

Muilla alan yrityksillä voi olla kattava listaus potentiaalisista
toimittajista
Muiden yritysten kollegojen tietämys

Tilaisuudet

Messut, seminaarit, kurssit
Toimittajan myynninedistämistempaukset

Julkinen taho

Edustustot ja lähetystöt
Julkiset hakemistot (esim. keltaiset sivut, yritystele)

Tiedotusvälineet

Sanomalehdet, aikakauslehdet

Asiantuntijaorganisaatiot

Konsultit
Jälleenmyyjät ja edustajat

Muita tietolähteitä

Tietokantoja ylläpitävät organisaatiot (esim. ISO 9000hyväksytyt yritykset)
Henkilökohtaiset ihmissuhteet
Oman yrityksen kollegojen henkilökohtainen tietämys
Esim. toimittajavierailuilla toimittajan edustajan vahingossa
mainitsema kilpailija

Taulukko 5.1 Tietolähteitä toimittajista (koottu Russill, 1997, s. 119; Baily, 1998, s. 147)

Nykyään listaan voidaan lisätä Internet tietolähteenä. Yrityksillä on yhä enemmän
kotisivuja, joista monet löytyvät tehokkaita hakupalveluita käyttäen. Sivujen
tietomäärä vaihtelee hyvin kattavasta perusinformaatiosta pelkkiin yhteystietoihin.

5.2

Toimittajien arvioiminen

Toimittajan arvioimista tapahtuu jatkuvasti yrityksen eri tasoilla. Toimittajan valinnan
yhteydessä arviointiprosessi korostuu, koska sen perusteella tehdään konkreettisia
valintoja. Seuraavaksi tarkastellaan toimittajavalinnan arviointiprosessiin liittyviä
näkökohtia, kriteerien määrittämistä sekä päätöksenteon tukena käytettyjä työkaluja.

5.2.1

Arviointiprosessi

Vokurka (1996) jakaa toimittaja-arvioinnin kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä
vaiheessa tutkitaan potentiaalisten toimittajien taloudelliset edellytykset toimia
tehokkaasti ostavan yrityksen toimittajana. Edellytysten joukkoon lukeutuu mm.
toimittajan koko. Samalla tutkitaan mahdolliset mainetekijät sekä historia luotettavana
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toimittajana. Toisessa vaiheessa tutkitaan tuotteen sopivuus ostajan toimintoihin. Tämä
voi tapahtua tilaamalla koe-erä toimittajalta ja suorittamalla siitä yksityiskohtainen
analyysi. Kolmannessa vaiheessa tehdään varsinainen valinta toimittajien välillä. Tässä
apuna voidaan käyttää erilaisia päätöksenteontukisysteemejä, joita käsitellään
tarkemmin myöhemmin.
Maromonten (1999, s. 26 - 33) näkemys on, että ensisijaisesti tietolähteenä toimittajaarvioinnissa tulisi käyttää toimittajia itseään (vierailut, haastattelut, esitteet, julkaisut,
yms.). Tieto tulisi kuitenkin tarkistaa puolueettomista lähteistä, sillä voihan olla
toimittajan edun mukaista antaa todellista parempi kuva itsestään. Maromonte (1999,
s. 26 - 33) edellyttää arviointiprosessissaan osittaista pääsyä toimittajan toiminnan
dokumentointiin, kuten toimitus- ja vastaanottolistoihin, takuuhuoltotietoihin sekä
vuosikertomukseen. Tämä saattaa käytännössä tuottaa ongelmia. Muita mahdollisia
tietolähteitä toimittajan arvioimiseen ovat kolmannen osapuolen tekemät arviot, jotka
julkaistaan todistuksen tai laatuarvioinnin muodossa (Baily et al., 1998, s. 101).
Lisäksi tietoa voidaan saada samoista lähteistä, joista edellisessä kappaleessa
toimittajat löydettiin.
Van Weele (1997, s. 228 - 229) mainitsee viisi toimittajanarviointimenetelmää:
•

Taulukkomenetelmä: Toimittajien tarjouksia voidaan verrata tämän
menetelmän avulla. Tärkein kriteeri asetetaan yhdelle akselille ja
toimittajien tarjoukset toiselle. Tästä syntyy matriisi arvioinnin
perustaksi.

•

Henkilökohtainen arvio: Menetelmä on käyttökelpoinen läheisessä
suhteessa olevan toimittajan kanssa. Oman organisaation eri alojen
asiantuntijat arvioivat toimittajan suorituskykyä kokemuksensa
perusteella ennalta annettujen kriteerien valossa.

•

Toimittaja-arvio:

Kvantitatiivisin

menetelmin

tutkitaan

mm.

toimittajan toimitusten laatua, varmuutta, hintaa ja verrataan dataa
kilpailijoihin.
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•

Toimittaja-auditointi: Toimittajan tehtaalla käydään vierailemassa
säännöllisesti ja tehdään arvioita toimittajan toiminnoista. Vahvuudet
ja heikkoudet tunnistetaan ja niistä keskustellaan toimittajan kanssa.

•

Tavoitehinta-lähestymistapa:

Tämä

on

erittäin

vaativa

lähestymistapa. Ostajayrityksen asiantuntijat perustavat arvionsa
laskelmiin,

jotka

perustuvat

toimialalla

olevien

parhaiden

toimintamallien kustannusrakenteeseen.
Kaksi viimeistä menettelytapaa ovat aikaa vieviä, ja siksi ne eivät ole käyttökelpoisia
standarditoimittajien arvioinnissa. Läheisen toimittajasuhteessa ne sen sijaan voivat
olla paikallaan (Van Weele, 1997, s. 229). Van Weelen lähestymistavat vaikuttavat
yksinkertaistetuilta ja käytännössä strategisen toimittajan valinnassa varmasti
sovelletaan useampaa arviointimenetelmää rinnakkain.
Vierailtaessa toimittajien luona on hyvä tapa laatia muistilista siitä, mitä halutaan
saada selville. Tyypillisiä muistilistan kysymyksiä voivat olla: ”Käyvätkö he kauppaa
kilpailijoidemme kanssa?”, ”Ovatko luottamukselliset dokumentit hyvin hallinnassa?”,
”Onko toimittajalla teknistä tukea saatavilla?” ja niin edelleen. (Baily et al., s. 148.)

5.2.2

Kriteerien määrittäminen

Kirjallisuudessa esitetään laaja kirjo erilaisia arviointiperusteita ja kriteerejä toimittajaarviointiin. Saunders (1997, s. 265) toteaa, että standardikriteerimallin käyttäminen
toimittaja-arvioinnissa on kätevä menetelmä lyhytaikaista toimittajaa etsittäessä.
Partnership-suhdetta etsittäessä paino pitäisi olla tulevaisuuden suorituskyvyssä ja
innovaatiopotentiaalissa sekä jatkuvassa kehitystyössä. Russill (1997, s. 121) korostaa,
että oleellisinta ei ole se, miltä toimittaja näyttää nyt, vaan mikä sen kyky on toimia
tulevaisuudessa. Hänen mukaansa toimittajan nykyisen tuotteen tunteminen ei ole
alkuunkaan kaikki, mitä toimittajasta tulee tietää valintavaiheessa.
Van Weelen (1997, s. 228) mukaan toimittaja-arviointi voidaan jakaa eri tasoihin.
Tasot ovat
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•

Tuotetaso,

joka

keskittyy

toimittajan

tuotteiden

laatutason

tarkastukseen.
•

Prosessitaso,

joka

keskittyy

toimittajan

tuotantoprosessin

tarkasteluun. Perusajatuksena on, että jos tuotantoprosessi on
kunnossa, myös tuote vastaa vaatimuksia.
•

Laadunvarmistusjärjestelmätaso,

joka

tutkii

toimittajan

laadunvarmistuksen järjestelmiä. Se pyrkii syventymään toimittajan
oma-aloitteisen laadunvarmistamisen filosofiaan.
•

Yritystaso, jossa tutkitaan yritystä kokonaisuutena. Tällä tasolla
liikuttaessa pyritään määrittämään, kuinka kilpailukykyinen yritys on
tulevaisuudessa.

Kun nyt verrataan Van Weelen ja Russillin sekä Saundersin näkemystä, voidaan sanoa,
että Russill pyrkii pois Van Weelen pinnallisemmista arvioinnin tasoista ja siirtyy
kohti syvintä toimittaja-arviointitasoa, yritystasoa.
Arvioinnin yhteydessä ongelmavyyhti kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin,
jotta se tulee paremmin hallittavaksi. Jakotapoja on monia ja järkevin vaihtoehto
riippuu kohdeyrityksen tarpeesta. Maromonte (1999, s. 25) suosittaa jakoa viiteen
osaan, laatu-, toimitus-, kustannus-, palvelu- ja tuotteen edistyneisyystekijöihin. Baily
et al. (1998, s. 148) taas tekee saman jaon laatu-, määrä-, ajoitus-, palvelu- ja
hintatekijöihin. Hän lisää tähän vielä toimittajan taloudellisen tilanteen tärkeänä
muuttujana. Saundersin (1997, s. 266 - 267) käyttää Elramin jakoa, joka käsittää
taloudellisen ja organisaatioaspektin sekä tekniset tekijät. Neljäntenä osana on vielä
ryhmä ”muut tekijät”.
Tarkasteltavat kokonaisuudet jaetaan edelleen kriteereihin, jotka voidaan yksittäisinä
arvioida. Kuten ei pääalueistakaan, ei myöskään yksittäisistä kriteereistä vallitse
yhteisymmärrystä siitä, mitä tulisi arvioida. Kommentoihan Saunders (1997, s. 265)
koko kriteerien mielekkyyttäkin vastaan. Vokurka (1996) sanoo, että kriteerejä voidaan
kirjallisuudesta löytää helposti viisikymmentä. Tärkeätä on, että arvostelu voidaan
yhteismitallistaa toimittajien välillä sekä eri kriteerien välillä.
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Erityisesti kehittyvistä maista hankittaessa toimittajien laaduntuottokyvyn merkitys
korostuu. Laadun toteamiseksi on kehitetty standardoituja laatujärjestelmiä, jotka
takaavat tuotteelle sekä sen valmistusprosessille tietyn laatutason. Kolmannen
osapuolen arvio on myös luotettavampi kuin esimerkiksi kehittyvän maan julkisen
tahon tuottamat tiedot. Laatujärjestelmä saattaa kuitenkin olla kehittyvän maan
yritykselle kallis sekä vaikeasti toteutettava investointi ja siten se voi koitua myös
ostajan

haitaksi.

Siksi

voi

olla

aiheellista

tutkia,

jos

olemassa

olevista

laatujärjestelmistä (esim. kansallisista) löytyisi ostajaa arvioinnissa auttava malli.
Mahdollisia tiedonlähteitä ovat myös kaupan välikädet. Yhdysvalloissa tehdyn kyselyn
mukaan

Latinalaisesta

Amerikasta

hankintoja

tehneet

yritykset

suhtautuivat

huomattavasti positiivisemmin alueen laaduntuottokykyyn kuin yritykset, jotka eivät
ole Latinalaisesta Amerikasta hankkineet. Tähän vaikuttaa varmasti eri maiden maine
laadun tuottajana ja tämä asettaakin kyseenalaiseksi maakohtaisen maineen
arviointikriteerinä. (Motwani et al., 1999.)
Motwani et al. (1999) esittää tärkeitä arviointialueita toimittaessa kehittyvien maiden
toimittajien kanssa. Toimittajan kokemus, taloudellinen vahvuus myynti- ja
tuotantotoiminnoissa, yhteydenpitokanavien olemassaolo ja vallitsevat varastotasot
luetaan tällaisiksi osa-alueiksi. Tärkeää on myös olla selvillä vieraan maan
lainsäädännöstä, pakkausvaatimuksista sekä tarkastuksista. Nämä voivat muuten
aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja aikamenetyksiä. (Motwani et al., 1999.)

5.2.3

Päätösmekaniikka

”Kuinka hyvä on paras?” on kysymys, joka esitetään toimittajaa valittaessa. Jos
kysymykseen löytyisi vastaus, olisi toimittajan valintaongelma triviaali. Valinta
voitaisiin suorittaa syöttämällä tiedot tietokoneelle ja se laskisi tuloksen, minkä
mukaan toimitaan. Näin ei kuitenkaan ole. Parasta mahdollista ei vielä ole saavutettu.
(Russill, 1997, s. 124.)
Päätöksenteon tukena on perinteisesti käytetty kustannussuhde-, kategorisointi- ja
lineaarisen painotuksen menetelmiä sekä matemaattisen ohjelmoinnin ja tilastollisia
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menetelmiä.

Kustannussuhdemenetelmässä

toimittajan

suorituskyky

arvotetaan

kustannuslaskennan menetelmin. Mm. laadulle, toimituksille ja palveluille annetaan
arvo, joka sitten suhteutetaan hankintahintaan. Näin voidaan eri toimittajia verrata
keskenään.

Kategorisointimenetelmässä

toimittajan

suorituskyky

luokitellaan

määrättyjen suorituskykymittareiden valossa. Järjestelmän etuna on mallin selkeästi
etenevä rakenne. Toisaalta malli jättää huomioimatta eri tekijöiden eri suuruisen
merkityksen ja päätöksistä voi helposti tulla subjektiivisia. (Vokurka et al., 1996.)
Lineaarisen painotuksen menetelmä on yleisin käytössä ollut toimittajan valintaan
tähtäävä menetelmä. Siinä toimittajia arvostellaan eri kriteerien avulla ja jokaiselle
annetaan arvosana kullakin kriteerillä arvosteltaessa. Kriteereille annetaan sitten
painokerroin ja tulokset lasketaan yhteen. (Vokurka et al., 1996). Waller (1999, s. 470
- 473) käy lineaarisen painotuksen menetelmän huolellisesti läpi kirjassaan ja antaa
esimerkkitapauksen. Lineaarisen painotuksen menetelmille voidaan käyttää erilaisia
kriteerien arvostusmenetelmiä. Yksi tapa on arvostaa jokainen vaihtoehto toistaan
vasten (Päätöksenteon tukisysteemit tuotantotaloudessa –kurssi, 2001-02). Tällaista
kutsutaan nimellä AHP-menetelmä (Analytical Hiararchy Process).
Matemaattisen

ohjelmoinnin

menetelmät

käyttävät

mm.

lineaarista

ja

tavoiteohjelmoinnin menetelmiä hyödykseen. Tilastolliset menetelmät käyttävät mm.
ryhmäopillisia analyysejä sekä stokastisia menetelmiä apunaan. (Vokurka et al., 1996.)
Edellä mainittujen päätöksenteon tukisysteemien lisäksi on päätöksentekomallin
valintatilanteisiin kehittänyt Kepner-Tregoe Inc.. Siinä toimittajan arviointiin
muodostetaan ensin kriteerit, jotka jaetaan kahteen ryhmään. Toisen ryhmän kriteerit
ovat ”must”-kriteerejä, jotka potentiaalisen toimittajan on täytettävä päästäkseen
arvioiduksi ”want”-kriteereillä. Must-kriteerit ovat siis luonteeltaan karsivia. Ryhmän
want-kriteerit painotetaan ja arvotetaan kuten edellä lineaarisessa mallissa. Wantkriteerit ovat näin arvioivia ja niiden avulla löydetään ratkaisu. Lopussa tuloksen
herkkyyttä voidaan arvioida muuttamalla want-kriteerin painotuksia ja muuttamalla
must-kriteerejä. Lopulta voidaan arvioida mallin antaman tuloksen laatua. (KepnerTregoe Inc., 1996.)
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Kuten kappaleen alussa todettiin, edellä esiteltyjen mekanismien tulee olla vain
tukisysteemejä päätöksenteolle. Niiden tehtävänä on selkeyttää ajatuksenvirtaa ja
jäsentää valintaprosessia, mutta viimeinen päätös on ihmisen käsissä.

5.3
5.3.1

Mitä hankinta maksaa?
Hinnan muodostuminen

Perinteisesti hinnan muodostumisen toimittajamarkkinoilla voidaan katsoa olevan
kolmen tekijän yhteisvaikutusta. Baily et al. esittää ne kuvassa 5.1.
Tuotantokustannukset

Hinta

Arvo asiakkaalle

Markkinavoimat

Kuva 5.1 Hintaan vaikuttavat tekijät (Baily, 1996, s. 167)

Aiemmin tässä työssä on käsitelty komponentin arvoa asiakkaalle ja markkinavoimien
vaikutusta toimittajan ja asiakkaan suhteessa. Tekijöistä voidaan johtaa vaikutus
hinnoitteluun kuvan 5.1 mukaisesti. Nyt tutustutaan lähemmin kuvan 5.1 kolmanteen
hintatekijään, tuotantokustannuksiin.
Hinnoittelussa käytetään laajalti tuotantokustannuksiin perustuvia menetelmiä.
Tällainen on voittomarginaalihinnoittelu, jossa myyjä hinnoittelee myymänsä tuotteen
marginaaliprosentin verran omaa omakustannehintaansa korkeammaksi. Näin myyjän
voittoprosentti on kiinteä. Tavoitehinnoittelussa taas pääoman tuotolle asetetaan
tavoitearvo, mitä käytetään hinnoittelun marginaalina. Esimerkiksi 3€ sidotulla
pääomalla,

20

%

tavoitteellisella

pääoman

tuotolla

ja

6€

tavoitteellisella
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vuosimyynnillä marginaaliprosentti saadaan seuraavasti: 3 x 20 % / 6 = 10 %. Suurissa
projekteissa voidaan käyttää kustannuksiin sidottua hinnoittelumenetelmää, jossa
lopullinen hinta määräytyy vasta urakan valmistuttua ja on siis näin sidottu tuotannon
kustannuksiin. (Baily et al., 1998, s. 169 - 171.)
Kustannusperusteiseen hinnoitteluun vaikeutta tuovat kiinteät kustannukset. Niiden
jakaminen oikein tuotteiden kesken voi olla vaikeaa, sillä niiden osuus vaihtelee
lopputuotteesta toiseen. Syynä tähän voi olla mm. erilaiset valmistusmenetelmät tai
tuotannon volyymit. Teollisuuden alat, joiden kiinteät kustannukset ovat erittäin
korkeita, pyrkivät näin aina saamaan myyntiä alhaisellakin hinnalla, jotta edes osa
kiinteistä kustannuksista saataisiin katettua. Suurien muuttuvien kustannusten alalla
taas tappiollista toimintaa ei yleensä kannata harjoittaa ollenkaan. (Baily et al., s. 171 173)
Tärkeä

näkökulma

oppimiskäyrä.

Se

kustannusten
kuvaa

kehittymiselle

yrityksen

organisaation

ensitoimituksen
oppimista

jälkeen

tietyn

valmistamisessa (Kuva 5.2).

Oppimiskäyrä

Valmistusaika/kpl

25
20
15
10
5
0
0

5000

10000
Valmistusmäärä

Kuva 5.2 Oppimiskäyrä (Van Weele, 1997, s. 226)

15000

20000

on

tuotteen
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Oppimisen ja jatkuvan parantamisen myötä yritys pystyy valmistamaan tuotteen sitä
tehokkaammin, mitä kauemmin tuote on tuotannossa. Säästöjä syntyy mm. työnjohdon
tarpeellisuuden ja laatuvirheiden vähenemisestä, rationalisoinnista, suurempien
eräkokojen ja paremman tuotantokoneiston ansiosta sekä prosessin paremman
hallinnan sekä suunnittelutarpeen vähenemisen vuoksi. Kuvassa 5.2 on 80 %
oppimiskäyrä, mikä tarkoittaa kustannusten laskua 80 prosenttiin tuotantomäärän
kaksinkertaistuessa. (Van Weele, 1997, s. 225 - 226.)
Hinnoitteluperiaatteina
kilpailuperusteista

käytetään

hinnoittelua,

kustannusperusteisen
jolla

pyritään

olemaan

hinnoittelun

lisäksi

hintakilpailukykyisiä

markkinoilla. Markkinoiden lävistämishinnoittelua puolestaan

käytetään,

jotta

mahdollisimman alhaisella hintatasolla saavutettaisiin merkittävä markkina-asema.
Myöhemmin

hintoja

voidaan

nostaa

vastaamaan

omia

kustannuksia.

Viipalointihinnoittelussa taas tehdään päinvastoin. Siinä hinnoitellaan tuote ensin
kalliiksi ja tavoitellaan innokkaimpia ostajia. Sen jälkeen hintaa lasketaan vähitellen
niin, että potentiaalinen asiakaskunta jatkuvasti kasvaa. (Russill, 1997, s. 135)

5.3.2

Hinnasta kokonaiskustannuksiin

Jäävuorella (kuva 5.3) kuvataan hankintatoimesta aiheutuvia kustannuksia. Näkyvä osa
siitä on hankintahintaa. Kuitenkin hintaan puuttumalla vaikutetaan vain pieneen osaan
kokonaisuutta, ja vaikka jäävuorta saataisiinkin murrettua hinnan osalta, nousee veden
alta heti näkyviin uusia kustannuksia edellisten tilalle. Nämä kustannukset ovat
hankinnan muita kustannuksia ja yhdessä hinnan kanssa muodostavat omistuksen
kokonaiskustannukset (total cost of ownership). (Russill, 1997, s. 46.) Omistuksen
kokonaiskustannuksista käytetään myös nimitystä hankinnan kokonaiskustannukset.
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Price

Costs

Kuva 5.3 The priceberg (Jää/Hintavuori) (Russill, 1997, s. 47)

Saunders (1997, s. 233 - 234) esittää tavan jakaa hankinnan kokonaiskustannukset
kolmeen osaan seuraavasti:
1)

Hankinnan kustannukset, joihin kuuluvat mm. hinta ja spesifikaatioiden
aiheuttamat

kustannukset

sekä

toimittaja-arvioinnista,

sopimuksen

tekemisestä, neuvotteluista ja lopulta toimittajan valinnasta johtuvat suorat
kustannukset.

Mukaan

tulevat

myös

kuljetus-,

vastaanotto-

ja

tarkastuskustannukset.
2)

Tuotteen hallinnan kustannukset, joihin kuuluvat erilaiset varmistamisesta
aiheutuvat kustannukset kuten varastointi, mahdolliset virhekustannukset
ostajan tiloissa tai niiden ulkopuolella sekä erilaiset käsittelystä ja
kuljetuksista johtuvat kustannukset.

3)

Ylläpidon kustannukset, joihin kuuluvat toimittajasuhteen ja toimitusten
jatkumisen edellytysten ylläpitämisestä johtuvat kustannukset. Niitä ovat
mm. toimittajavierailut ja –auditoinnit sekä muut kustannukset, jotka
aiheutuvat toimittajan suorituskyvyn ylläpitämisestä.

Ensimmäisen tason, hankinnan, kustannukset vaikuttavat loogisilta ja helposti
laskettavissa olevilta, kun taas kolmannen tason, ylläpidon, kustannukset eivät enää ole
rahallisesti kovin helppoja mitattavia. Hankinnan kustannuksiin liittyykin sekä ns.
”kovia kustannuksia” että ”pehmeitä kustannuksia”, joita käsiteltiin aiemmin.

48

5.3.3

Kokonaiskustannusten hallinta

Toimittaja on valmistautunut ostajan esittämiin peruskysymyksiin, kuten ”miten hinta
on muodostunut?” tai ”mistä hinnan korotus johtuu?”. Hän pystyy perustelemaan
hinnan, mutta ostaja ei voi lopulta kuitenkaan tietää, onko perustelu koko totuus vai
yritetäänkö hinnan todellista olemusta peitellä. Ostajan pitäisikin pyrkiä päästä
tutkimaan hinnan takana olevia tekijöitä mieluummin kuin esittää kysymyksensä
toimittajan suunnitteleman kaavan mukaan. (Russill, 1997, s. 135)
(1) Pricing policy
and objective of it

”Convince me!”

Buyer

Supplier

(2) Company profitability
and financial status
(3) Price breakdown
(4) How desperately does
he need the order?
(5) What he thinks he
can get?
(6) How effectively does he
think he’s conditioned you?

Kuva 5.4 Mitä on hinnan takana? (Russill, 1997, s. 136)

Kuvan 5.4 hinnoittelupolitiikkaa (1 kuvassa 5.4) pohdittiin jo aiemmin. Toimittajan
taloudellinen tilanne ja kannattavuus (2 kuvassa 5.4) saattavat aiheuttaa hintojen
oleellisen poikkeamisen toimialan keskimääräisestä hintatasosta. Toimittajalle voi olla
tärkeämpää kassavirran aikaansaaminen kuin voiton tuottaminen. Herää kysymys
miksi toimittajan taloudellinen tilanne on huono. Onko toimittaja kenties ollut huono
kumppani yrityksille ja ne ovat etsineet parempia toimittajia tilalle? Toisaalta alhainen
hinta voi kieliä myös erityisen hyvästä tilauskannasta ja toimittajan ei siksi tarvitse
ottaa hinnoittelussa kiinteitä kustannuksia huomioon. Alhainen hinta saattaa myös olla
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toimittajan strategia uusien asiakkaiden voittamiseksi, ja tällöin hinnannousu on
myöhemmin odotettavissa. (Baily et al., 1998, s. 177.)
Hintaerittelyn (3 kuvassa 5.4) tarkoituksena on ymmärtää hinnanmuodostusmekanismi. Se on tärkeää hinnan ymmärtämiseksi, vaikkei sitä tarvitsekaan
sellaisenaan hyväksyä. Samalla tulee kontrolloitua mahdolliset virheet hinnan
laskemisessa, mikä on molempien osapuolten etu yllätysten välttämiseksi. (Russill,
1997, s. 136.)
Toimittajan tarve tilaukselle (4 kuvassa 5.4) juontaa yleensä syynsä taloudelliseen
tilanteeseen. Syynä voivat kuitenkin olla myös henkilökohtaiset perusteet. Siksi
ostajan on hyvä olla selvillä myyjän tavoitteista. Ostajan tulisi tietää onko myyjällä
esimerkiksi myyntitavoitteita, jotka tulee täyttää tietyllä aikavälillä tai onko myyjän
loma ehkä alkamassa juuri ja hän haluaako han sopimuksen valmiiksi ennen sitä.
Yrityksellä voi olla myös muita kuin suoria taloudellisia intressejä toimituksen
saamiseksi.

Kenties

toimittava

yritys

saavuttaisi

mainosarvoa

toimittamalla

ostajayritykselle. (Russill, 1997, s. 137.)
Korkea hinta voi olla myös tapa kieltäytyä toimittamasta, koska tuotannossa ei ole tilaa
(Baily et al., 1998, s. 178). Tulevaisuudessa oltaisiin kenties kuitenkin halukkaita
toimittamaan uudelle asiakkaalle. Russill (1997, s. 137) pohtiikin myös, kuka on alun
perin ollut aloitteentekijä toimittajan ja ostajan välisessä yhteydessä. Kenties
toimittajalla on suuri intressi päästä toimittajaksi. Tai ehkä toimittaja on saanut tietää
ostavasta

yrityksestä

ei-ostohenkilökunnalta

jotain,

joka

ajaa

toimittajan

sopimustavoitteitaan tiettyyn suuntaan.
Tärkeä kysymys kuuluu, kuinka hyvin toimittaja on pystynyt ehdollistamaan ostajan
ajattelua (6 kuvassa 5.4). Ehdollistamisella tarkoitetaan odotusten luomista, mikä ajaa
toivottujen tulosten syntymisestä. Esimerkki ehdollistamisesta on myyjän ilmoitus
tulevasta hinnan korotuksesta, jolloin ostaja tekee välittömästi tilauksen saadakseen
erän vielä vanhaan hintaan. Tämä on täsmälleen, mitä myyjä haluaa. Myyjä voi myös
ehdollistaa ostajaa puhumalla tulevista yhdeksän prosentin hinnankorotuksista, mutta
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lopulta lupaakin ”vain” viiden prosentin korotuksen, jolloin ostaja on tyytyväinen.
Russill (1997, s. 139) edelleen toteaa, että yleisesti uskotaan inflaation ym.
kustannusten kasvusta johtuvaan hinnan jatkuvaan kasvuun. Todellisuudessa kasvu
pitäisi kuitenkin pystyä eliminoimaan tehostuvalla tuotantotoiminnalla. (Russill, 1997,
s. 138 - 139.)
Paras tapa välttyä ehdollistamisen negatiivisilta vaikutuksilta on tiedostaa ne. Ostaja
voi myös itse harjoittaa ehdollistamista mm. seuraavin toimenpitein:
•

Tarjouspyynnössä ei alussa kysytäkään tarjousta koko tarpeelle.

•

Ajoitetaan hankinnat toimittajan kannalta kriittiseen aikaan vuodesta.

•

Käytetään avoimia kysymyksiä, jotta toimittaja saadaan puhumaan
”ohi suunsa” ja omat tavoitteet saadaan toimittajalle hieman
epäselviksi.

•

Ehdollistetaan

toimittajaa

puhumalla

kustannusleikkaus-

suunnitelmista ja neuvotellaan niistä yhdessä ennemmin kuin
hinnasta.
•

Välitetään tieto alalla olevasta hintoja laskevasta trendistä.

Tässä vain muutamia esimerkkejä mahdollisista ehdollistamisen tavoista Russillin
(1997, s. 139) mukaan.
Toimittajan hinnoitteluun tulee vaikuttaa, mutta se, kuinka voimallisesti niin tehdään,
on vaikea päättää. Jos painostetaan liikaa, saattaa toimittaja siirtyä puolustuskannalle ja
laskuttaa myöhemmin jokaisesta pikkulisästä ylimääräistä ja tämä tietysti lisää
kokonaiskustannuksia. Jos taas painetta ei luoda tarpeeksi, saattaa toimittaja saada
käsityksen, että raha ei ole ongelma ostajalle ja se voi jatkossakin harjoittaa korkean
hinnoittelun politiikkaa. (Russill, 1997, s. 140.)
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5.3.4

Markkinahäiriöt

Ostajan kannalta keskeisimpiä markkinahäiriöitä ovat kartelli ja monopoli. Merkkejä
kartellista

voivat

olla

hintojen

kehittyminen

odottamattomasti,

säännöllinen

hintakehitys tietyllä joukolla toimittajia, samankaltaiset lausunnot hinnan muutosten
perusteista, huolimaton kielenkäyttö neuvottelutilanteissa (minkä perusteella voidaan
tehdä johtopäätöksiä) tai toimittajien kokoontuminen usein yhteen työn tai vapaa-ajan
merkeissä. (Erridge, 1995, s. 40 - 41)
Kartellin torjunta on ostajalle vaikea tehtävä ja usein voikin olla kannattavampaa
peruuttaa koko valintaprosessi ja aloittaa se uudelleen uudella etenemistavalla. On
kuitenkin olemassa joitakin keinoja torjua kartellin vaikutuksia, esimerkiksi olemalla
ennakoimaton markkinaliikkeissä, pyytämällä eri perusteiset tarjoukset eri toimittajilta
(esim. volyymiä ja spesifikaatiota varioimalla), pyytämällä tarjoukset kolmannen
osapuolen (esim. konsultin) kautta, luomalla aikapainetta, jakamalla ostoja useampien
toimittajien kesken tai valitsemalla uudet toimittajat kokonaan kartellin ulkopuolelta.
(Russill, 1997, s. 148.)
Monopoli on toinen markkinoiden häiriö, joka voi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia
ostajalle. Alueellisia monopoleja voidaan yrittää kiertää tekemällä hankinnat
laajemmilta markkinoilta ja välttämällä hintaa pääkriteerinä. Sen sijaan korostetaan
kaupan kohteen muita valintatekijöitä. Monopolitoimittajan riippuvuutta ostajasta
voidaan myös kasvattaa keskittämällä sille hankintoja. Ostotapahtumat voidaan
organisoida niin, että ne ovat kertaluontoisia, eivätkä siis sido ostajaa myöhempiin
hankintoihin. (Russill, 1997, s. 147.)

5.4

Riskianalyysi

Uuteen toimittajasuhteeseen liittyy aina riskejä. Niitä on analysoitu tässä työssä jo
useampaan kertaan eri näkökulmista. Kuitenkin kaikkien analyysien päätteeksi on
syytä vielä vetää yhteen matkalla havaitut riskit ja tarkistaa niiden merkittävyys.
Samalla voidaan myös tarkistaa, onko jokin riski jäänyt huomaamatta aiemmissa
analyyseissä.
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Kuten markkinahäiriöiden, myös muiden riskitekijöiden havaitsemiseen voidaan
käyttää tarkistuskysymyksiä, joiden avulla käydään läpi jokainen arvioinnin alue.
Asetettavia kysymyksiä voivat olla esimerkiksi seuraavat:
•

Onko toimittaja kykenevä pysymään markkinoiden kärkiryhmässä
hinnoittelussa myös jatkossa?

•

Onko toimittajalla riittävä tekninen tuki pitkällä tähtäimellä?

•

Onko toimittajan johto sitoutunut valittuun liikesuhteeseen (esim.
partnership)? Kulkeeko tieto toivotusti yritysten välillä?

•

Kuinka yritysten tulevaisuuden suunnitelmat kohtaavat ja ollaanko
niitä valmiita suunnittelemaan yhteistyössä?

•

Kuinka hyvin toimittaja tuntee ostajan toimialan ja kuinka se
panostaa ongelmanratkaisuun?

Tässä vain muutama Spekmanin (1988, s. 80 - 81) esittämä kontrollikysymys.
Handfield ja Ragatz. (1999) ovat käsitelleet riskin hallintaa tuotekehitysyhteistyön
kannalta.

Heidän

näkemyksensä

perustuvat

Yhdysvalloissa

suoritettuun

yrityskyselyyn, jossa tutkittiin tuotekehitysyhteistyön menestyksellisyyttä. Handfield
ja Ragatz toivat esille riskin toimittajan kyvystä sopeutua nopeisiin kysynnän
heilahteluihin. He puhuvat myös ostajan taipumuksesta jämähtää yhden toimittajan
teknologisen kehityksen varaan, mikä korostaa entisestään toimittajavalinnan
onnistumista. Toisaalta he korostavat myös ostajayrityksen merkittävää roolia
markkinoiden seurannassa ja uusien teknologioiden esittelyssä toimittajalle, jotta ei
jäätäisi vanhentuneen teknologian ”loukkuun”.
Myöskin Kepner-Tregoe Inc.:n päätöksentekomalliin sisältyy riskianalyysivaihe. Siinä
arvioidaan (kuten aiemminkin) must-kriteerien läheisyyttä raja-arvoihin ja visioidaan
tilanteita, joissa raja-arvot ylittyisivät. Sitten arvioidaan mitä käytännössä tarkoittaisi,
jos ajateltu skenaario toteutuisi. (Kepner-Tregoe Inc., 1996.)
Lopulta Russill (1997, s. 111) kehottaa tutkimaan huolella sopimusrakenteen.
Sopimuksen laillisien aspektien lisäksi tarkastetaan sopivuus yrityksen yleiseen

53

sopimuspolitiikkaan,

toimittajasuhteisiin

ja

toimittajien

tuottamien

tuotteiden

ominaisuuksiin.

5.5

Neuvottelu ja sopimuksen solmiminen

Erridgen (1995, s. 171) mukaan neuvotteluiden tuloksia arvioidaan usein ”win-lose –
periaatteen” mukaan. Tämä tarkoittaa, että neuvottelun osapuolista toinen voittaa ja
toinen häviää. Neuvottelun lopputulos on siis nolla, vain tasapainoa osapuolten välillä
on järkytetty. Paremmaksi lähestymistavaksi Erridge ehdottaa ”win-win –mallia” ,
missä neuvottelun molemmat osapuolet kokevat neuvottelun tuloksen itselleen
positiivisena. Russill (1997, s. 160 - 161) menee vielä pidemmälle ja ehdottaa ”wonround

–mallia”,

joka

korostaa

neuvottelijoiden

yhteistyötä.

Hän

pyrkii

vastakkainasettelun poistamiseen, aidon yhteistyöhengen luomiseen ja siihen, että
molemmat

osapuolet

voivat

todella

olla

tyytyväisiä

neuvottelutulokseen

kokonaisuutena, ei vain omalta kannaltaan.
Baily et al. (1998, s. 191) jakaa neuvotteluprosessin kolmeen päävaiheeseen:
•

Neuvottelun

valmisteluvaihe:

Ennen

tiedonkeruu,

tavoiteasettelu,

strategian

neuvottelua
suunnittelu,

tehdään
jaetaan

neuvotteluroolit jne.
•

Tapaamisvaihe: Vaihe, jossa istutaan neuvottelupöydän ääressä. Se
voidaan edelleen jakaa osiin johdantovaiheeseen, keskusteluvaiheeseen ja sopimusvaiheeseen.

•

Neuvottelun

jälkivaihe:

Neuvottelutuloksen

menestyksellisen

implementoinnin vaatimuksena on huolellinen tarkistaminen, että
osapuolet ovat ymmärtäneet asiat samalla tavalla. Tämän jälkeen on
huolehdittava

sopimusluonnoksen

ja

lopulta

sopimuksen

laatimisesta, jotta toimitukset voivat alkaa. Nämä kaikki on tehtävä
sovitulla tavalla.
Menestykselliselle neuvottelulle on kolme edellytystä Van Weelen (1997, s. 236)
mukaan. Neuvottelijoilla tulee olla selkeät tavoitteet neuvottelulle. On myös oltava
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tarkasti tietoinen valtuuksista ja arvioitava ovatko ne sopivat neuvottelutilanteeseen.
Kolmanneksi on arvioitava neuvotteluun osallistuvien asiantuntemus neuvottelualueesta, jotta he tehokkaasti voivat viedä neuvottelun läpi. (Van Weele, 1997, s. 236.)
Oleellinen osa sopimuksen muodostamista on tapa, jolla sekä hyväksyttyjä että eihyväksyttyjä

toimittajia

ratkaisusta

informoidaan.

Hyväksyttyjen

toimittajien

motivaatiota tulee tukea, jotta yhteistyö kehittyisi parhaalla mahdollisella tavalla. Eihyväksyttyjen toimittajien informointi taas pitää tehdä niin, että ne säilyvät
potentiaalisina toimittajina myös jatkossa. Yksittäisten syiden antamista hylkäämisestä
tulee välttää, mutta toimittajan niin pyytäessä voidaan antaa neuvoja miten tarjousta
jatkossa voitaisiin parantaa. Tarkoituksena tällaisella toiminnalla on toimittajien
yleisen tason nostaminen. Se edellyttää kuitenkin varovaisuutta, ettei luottamuksellista
tietoa jaeta. (Russill, 1997, s. 126 – 127.)
Lopulta sopimuksen voimaantulemiseksi vaaditaan tilaus toimittajalta. Sen oikeasta
toteuttamisesta on huolehdittava. Yhteiset kommunikointivälineet ja koodit on
sovittava sekä yhteyshenkilö nimettävä. Tämän jälkeen alkaa toimittajasuhteen
hoitamisen vaihe. (Erridge, 1995, s. 176 – 177.)
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5.6

Yhteenveto

Tiedon hankkiminen toimittajista voi vaatia salapoliisityötä, jotta potentiaaliset
toimittajat ensin löydetään ja sitten pystytään tehokkaasti arvioimaan. Tietolähteitä on
olemassa, kun niitä vain osataan oikein käyttää. Sopivia toimittajia ei yleisestä
uskomuksesta poiketen välttämättä ole runsaasti tarjolla.
Toimittaja-arviointi kannattaa jakaa pienempiin

kokonaisuuksiin

ja

edelleen

konkreettisiin kriteereihin. Kriteerit tulee voida mitata yhteismitallisesti ja niiden tulee
mahdollistaa vertailu eri toimittajien kesken. Toimittajavalinnan päätöksenteon tueksi
on kehitetty erilaisia työkaluja. Päätöstyökalut voivat antaa toisistaan poikkeavia
tuloksia ja niihin on suhtauduttava kriittisesti.
Hinnan merkitys hankintatoimen kokonaiskustannusten osana on usein ylikorostettu,
vaikka se onkin tärkeä. Hinta on vain ”jäävuoren huippu”, johon vaikuttamalla
pystytään

vaikuttamaan

vain

osaan

hankinnan

kokonaiskustannuksista.

Kokonaiskustannuksia arvioitaessa on ymmärrettävä hinnanmuodostusmekanismit
sekä

valmistuskustannusten

muodostumisen

periaatteet.

Valmistuskustannukset

alenevat organisaation oppimisen myötä. Kokonaiskustannuksiin voidaan parhaiten
vaikuttaa, kun ei edetä kaavamaisten, toimittajan ennalta suunnittelemien linjojen
mukaisesti. On pyrittävä tutkimaan kustannusten taustoja. Ehdollistamisanalysointi on
tärkeä osa kokonaiskustannustutkimusta. Valppaana pitää olla myös markkinoilla
vallitsevan epäterveen kilpailun, kuten kartellien ja monopolien, varalta.
Toimittajiin liittyviä riskejä tulee arvioida jatkuvasti toimittajavalintaprosessin aikana.
Lopussa

on

hyvä

vielä

tarkastaa

päätelmät

kriittisesti

asettamalla

itselle

tarkastuskysymyksiä sekä menemällä vielä kerran kriteerien perusteet läpi.
Tärkeä vaihe toimittajavalintaprosessia on sopimuksen laatiminen ja tiedon
päätöksestä välittäminen toimittajille, sekä hyväksytyille että ei-hyväksytyille.
Viestintätavalla on merkitystä yhteistyön laadulle jatkossa, sekä toimittajien laadulle
uusia etsittäessä seuraavan kerran.
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6
6.1

TOIMITTAJAVALINTAPROSESSIN VAIHEET
Russillin malli

Richard Russill (1997) käsittelee kirjassaan ”Purchasing power: Your suppliers, your
profits” strategista hankintatointa. Hän näkee toimittajasuhteen yhtenä yrityksen
perusmenestystekijöistä.

Russill

käsittelee

tiiviisti

strategisten

komponenttien

hankintatoimen ongelmakenttää ja esittää ratkaisuja. Oikea toimittajavalinta on osa
hänen kirjansa keskeistä sisältöä.
Kirjassaan Russill (1997, s. 106 - 116) esittää ”strategisen työkalupakin”, joka on
suunniteltu toimittajavalinnan tukikehikoksi. Työkalupakissaan Russill mallintaa
toimittajavalintaprosessin vaiheet ja kuhunkin vaiheeseen liittyviä ”työkaluja”. Hän (s.
110) kuitenkin korostaa, ettei toimittajavalintaa voida alistaa mekaaniseksi prosessiksi,
ja että liika päätöspuiden käyttäminen vieraannuttaa itse käsiteltävästä asiasta. Hän
myös korostaa, että jokaisessa tilanteessa tarpeelliset työkalut on valittava tilanteen
mukaan. Työkaluja saa ja pitää myös käyttää esitetystä järjestyksestä poiketen sekä
samanaikaisesti. Vaiheet yleensä tapahtuvat rinnakkain ja usein joudutaan palaamaan
takaisin aikaisempaan vaiheeseen. Russillin ”strateginen työkalupakki” esitetään
suomennoksineen liitteessä I. Tässä käydään läpi mallin vaiheiden pääpiirteet.

Supply planning – Toimitussuunnittelu
Toimitussuunnitteluvaiheessa tutkitaan tarkemmin mitä, ollaan hankkimassa. Esitetään
kysymyksiä kuten ”Kuinka tärkeä komponentti itse asiassa on kyseessä?”, ”Mitä
tapahtuu asiakaskunnallemme toimitushäiriön yllättäessä?” ja ”Kuinka suuri osa
tuotoistamme riippuu ko. komponentista?”. Toimitussuunnitteluun kuuluu myös
tutkinta omasta asemasta asiakkaana toimittajien silmissä. Toimitussuunnittelun vaihe
on sisäisen tutkinnan vaihe.
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Identify requirements – Markkinoiden tunnistaminen
Markkinatutkimuksen vaihe suuntautuu, vastakohtaisesti edelliseen nähden, yrityksestä
ulospäin. Markkinoita tutkitaan yleisellä tasolla sekä yksittäisen toimittajan tasolla.
Tutkitaan markkinoiden käyttäytymismekanismeja ja toimintamalleja. Tunnistetaan
mm. markkinoiden sijainti, valmistusprosessit sekä kustannus- ja hintataso.

Contract strategy – Sopimusstrategian määrittäminen
Sopimusstrategian määrittämisvaiheessa päätetään toimittajasuhteen luonne, johon
pitkällä tähtäimellä pyritään, tutkitaan toimittajien hinnoittelun taustoja ja toimittajiin
liittyviä riskejä. Tässä vaiheessa myös tehdään lopullinen päätös siitä, tehdäänkö
komponentti itse vai ostetaanko se ulkoa. Tämän vaiheen tuloksena on
toimittajayhteistyön strategia, jonka pohjalta toimittajia ryhdytään arvioimaan.

Supplier selection – Toimittajavalinta
Toimittajavalintavaiheessa sopimusstrategian pohjalta muodostetaan kriteerit, joiden
perusteella toimittajia arvioidaan. Vaihtoehtoisia toimittajia etsitään aktiivisesti,
toimittajia ja toimittajien tarjouksia arvioidaan eri näkökulmista ja laitetaan toimittajat
paremmuusjärjestykseen. Tämän vaiheen tuloksena saadaan selville lopullisesti valitut
toimittajat.

Sopimuksen solmiminen
Sopimuksen solmimisvaiheeseen sisältyy sopimuksen laatiminen valittujen toimittajien
kanssa ja heidän sitouttamisensa. Toinen puoli tätä vaihetta on ei-valittujen toimittajien
oikea informointi.
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6.2

Toimittajavalintaprosessi Sisu Akselit Oy:ssä

Russillin mallin pääpiirteitä lähdettiin noudattamaan Sisun toimittajavalintaprosessissa. Prosessi jaettiin mallin mukaisesti viiteen päävaiheeseen, joissa kussakin
on oma painopisteensä. Kuvassa 6.1 esitetään Sisun strategisen toimittajavalintaprosessia aikajanana
Toimituksen suunnittelu
Markkinoiden tunnistaminen
Sopimusstrategian määrittäminen
Toimittajan valinta
Sopimuksen päättäminen

Kuva 6.1 Toimittajavalintaprosessi aikajanalla (1 ruutu = 1 viikko)

Kuvasta selviää, että prosessin eri vaiheet tapahtuvat paljolti rinnakkain. Kuvasta ei
sitä vastoin selviä, että prosessin vaiheet ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Yhden
vaiheen tulos tai osatulos palvelee myöhemmän ja myös aiemman vaiheen etenemistä.
Prosessin työvaiheissa käytettyjä työkaluja muokattiin huomattavasti, vaikka
työvaiheiden pääasiallinen sisältö säilyi Russillin mallin mukaisena. Merkittävimpiä
muutoksia prosessissa Russillin malliin nähden lienee sopimuksen päättämisen vaiheen
laajentaminen. Sopimuksen päättämisen vaiheeseen lisättiin

yksityiskohtainen

neuvotteluprosessi muutaman toimittajakandidaatin kanssa ja lopullinen ratkaisu
valitusta toimittajasta. Neuvotteluvaihe haluttiin erottaa toimittajan valinnan vaiheesta,
jossa toimittajajoukkoa karsitaan radikaalisti ja tarkoilla perusteilla.
Sopimuksen päättämisen vaihe jää diplomityön ulkopuolelle, mutta on välttämätön
jatkumo prosessille. Sopimuksen päättämisen vaiheessa käydään yksityiskohtaisia
neuvotteluja valittujen toimittajien kanssa, käydään vierailuilla ja tarkennetaan
toimittajavalinnan vaiheessa tehtyjä arvioita. Edelleen suhteen hoitaminen seuraa
sopimuksen päättämisen vaihetta määrittämättömän ajan verran.
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Potentiaalisten

toimittajien

joukkoa

muokataan

prosessin

aikana

toistuvasti.

Markkinoiden tunnistamisen vaiheessa joukko on laajimmillaan, tosin ko. vaiheen
aikana tehdään jo ensimmäinen rajauskin. Toinen ja kolmas rajaus suoritetaan
toimittajan valinnan vaiheessa. Tuloksena tulee olla muutama potentiaalinen toimittaja,
joista neuvottelujen perusteella voidaan valita parhaiten sopiva. Potentiaalisen
toimittajajoukon supistamisen kolmea vaihetta havainnollistetaan kuvassa 6.2.
Yrityksen tarpeet
Toimittajamarkkinat
Toimituksen suunnittelu
Markkinoiden tunnistaminen

Sopimusstrategian määrittäminen

Toimittajan valinta

Muutama erinomainen
toimittaja

Kuva 6.2 Toimittajajoukon supistaminen
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7
7.1

TOIMITUKSEN SUUNNITTELU
Mikä on vetopyöräpari?

Vetävä akseli koostuu parhaimmillaan yli 200 eri komponentista ja vähimmilläänkin
yli sadasta. Komponentit vaihtelevat pienistä tiivisteistä ja aluslevyistä, joiden arvo on
sentin luokkaa tai alle, aina akselikoteloon, joka toimii akselin runkona ja
näkyvimpänä osana ja vastaa arvoltaan viidennestä akselin myyntihinnasta.
Vetopyöräpari koostuu kahdesta erikokoisesta kartion muotoisesta hammaspyörästä,
pinionista ja lautaspyörästä. VPP:n tehtävä on muuntaa ajoneuvon tuottama voima
pitkittäissuuntaisesta pyörimisestä poikittaissuuntaiseksi ajoneuvoon nähden. Samalla
toteutetaan välityssuhde, minkä ansiosta poikittainen pyörimisnopeus on pienempi
kuin pitkittäinen, Sisun tapauksessa yleensä noin 1,2…5-kertaisesti. Kuvassa 7.1
esitetään leikkauskuva Sisulle tyypillisestä ohjaavasta ja vetävästä akselista.

Lautaspyörä

Pinioni

Planeettapyörästö

Kuva 7.1 Akselin läpileikkaus
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Lopullinen

välityssuhde

muodostuu

VPP:n

ja

akselin

päässä

näkyvän

planeettapyörästön yhteisvaikutuksesta. Kokonaisvälitys vaihtelee akselimalleittain
alle neljästä aina yli kahteenkymmeneen saakka.
Vetopyöräparissa käytetään kaarevahampaisia kartiopyöriä. Kaarevahampaisella
pyörällä on kaksi suurta etua suorahampaiseen ja vinohampaiseen nähden. Sen
momentinsiirtokyky on suurempi ja sen avulla saavutetaan alhaisempi melutaso.
Kaarevahampaisen kartiopyörän valmistaminen sekä erityisesti geometrinen laskenta
on huomattavasti vaativampaa kuin suora-, tai vinohampaisen. Siksi kaarevahampaisen
kartiopyörän valmistamiseen liittyy paljon erilaisia teknisiä elementtejä ja sen
valmistamiseen käytettävä konekanta on erikoistunutta. Kuvassa 7.3 on esimerkki
kaarevahampaisesta kartiopyöräparista.

Kuva 7.2 Vetopyöräpari (kaarevahampainen kartiopyöräpari)
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7.2

Hankittavan komponentin asemointi

VPP on Sisulla perinteisesti mielletty akselin komponenttien joukossa kriittiseksi.
Tämän toteamiseksi komponentteja päätettiin tarkastella taloudellisen tuloksen
tuottamisen näkökulmasta sekä toimitusepävarmuuden näkökulmasta. Näkökulmat
jaettiin edelleen kuudeksi kriteeriksi taulukon 7.1 mukaisesti.
Taloudellisen tuloksen näkökulma

Toimitusepävarmuuden näkökulma

Osuus lopputuotteen myyntihinnasta
VPP:sta johtuvat
jälkimarkkinointikustannukset
VPP:sta johtuvat lopputuotteen
ominaisuudet

Toimitusajan pituus
Tyypillinen toimitusvarmuus
Toimittajan vaihtamisen helppous

Taulukko 7.1 Hankittavan komponentin (VPP:n) asemoinnin kriteerit.

7.2.1

Taloudellisen tuloksen näkökulma

Osuus lopputuotteen myyntihinnasta
Taloudellisessa tarkastelussa VPP:n silmiin pistävä ominaisuus on sen dominoiva
kustannusosuus

lopputuotteen

myyntihinnasta.

Tarkasteluun

otettiin

14

akselirakennetta. Nämä rakenteet edustavat seitsemän suurimman asiakkaan kahta
suurivolyymisintä

konfiguraatiota.

Akseleiden

kokonaistuotantomäärästä

(kpl)

kyseisenä aikana otos edustaa 23,75 %. Mukana luvussa ovat myös ei-vetävät akselit.
Taulukossa

7.2

esitetään

akselirakenteen

viiden

kalleimman

keskimääräinen suhde myyntihintaan otosjoukossa.

Taulukko 7.2 VPP:n osuus lopputuotteen hinnasta 5.8.2001 - 5.8.2002

komponentin
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Taulukon 7.2 tarkastelussa komponentit 3-5 vaihtelevat rakenteen mukaan. Taulukosta
näemme, kuinka ylivertainen kahden pääkomponentin osuus on lopputuotteen
myyntihinnasta; yhdessä ne muodostavat keskimäärin yli 35 % lopputuotteen
myyntihinnasta. Tarkempi erittely laskentatavasta esitetään liitteessä II. Otos on tehty
ajalla 5.8.2001 - 5.8.2002 toimitetuista akseleista. Laskennassa on otettu huomioon
volyymit

painottavana

tekijänä,

näin

voidaan

sanoa

keskiarvon

vastaavan

mahdollisimman tarkasti otoksen kokonaiskuvaa. Epävarmuutta laskentaan tuo joissain
tapauksissa

tuoterakenteiden

VPP-hintojen

suuri

poikkeama

(ylöspäin)

toimitussopimushinnasta. Toisaalta poikkeamaa syntyy myös todellisuudessa, kun
sovituista toimitusajoista ja toimituseräkoista joudutaan poikkeamaan. Verrattuna
toteutuneeseen kaikkien VPP:ien painotettuun keskihintaan ajalla 9/2001-5/2002 on
taulukossa 7.2 esiintyvä hinta täysin vertailukelpoinen.

VPP:sta johtuvat jälkimarkkinointikustannukset
Tilastoja

takuukorjauksen

aiheutumissyistä

komponenteittain

ei

ole

tehty.

Kokemuksen perusteella vetopyörästövaurioita esiintyy akseleissa erittäin harvoin.
Niiden syynä on vetopyörästön muut komponentit ja VPP on ollut vaurion syypäänä
vain 1-2 kertaa viimeisten vuosien aikana. (Koskela, 16.8.2002)
Ongelmia lopputuotteen ominaisuuksissa VPP:n osalta on tähän asti ollut ajomelu
joillakin asiakkailla. Meluongelma juontaa yleensä juurensa toimittajan käyttämään
valmistusprosessiin, lautaspyörän tuurnasammutukseen (press quench). Vuosina 1998
- 2000 järjestettiin yhden asiakkaan kanssa projekti, jonka aikana kaikkiaan 80 - 90
VPP:a uusittiin asiakkaan ajoneuvoihin jo asennettuihin akseleihin. VPP:ien
vaihtaminen tehtiin takuuhuoltona. Tilalle vaihdetut VPP:t olivat hiottuja ja siten
hankintahinnaltaan huomattavasti korkeampia. (Henrikson, 6.8.2002)
Meluarvoja on pyritty parantamaan muuttamalla VPP:ien viimeistelytekniikkaa.
Toimituksia on myös siirretty toiselle toimittajalle ja on siirrytty uudenlaiseen
(tiheähampaiseen)

hammasrakenteeseen.

Muutokset

ovat

aiheuttaneet

hiontatapauksessa kustannusten merkittävää nousua sekä toimitusaikojen pitenemistä.
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Toimittajan vaihtaminen ja uusien hammasrakenteiden luominen taas on aiheuttanut
nimikemäärän kasvamista. Vuosina 1998 - 2000 tehdyn projektin jälkeen
meluongelmia ei ole merkittävästi enää esiintynyt, mutta joitakin yksittäistapauksia
kylläkin.
Matalasta vaurioalttiudesta huolimatta VPP:ja myydään jonkin verran varaosiksi.
Tämä johtuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin vetopyörästövaurion sattuessa yleensä
vaihdetaan myös VPP virheettömän toiminnan takaamiseksi jatkossa. Toiseksi Sisun
asiakkaat puskuroivat omaa varaosatarvettaan ja niin suuri osa varaosiksi myydyistä
VPP:sta ei koskaan joudu varsinaiseen käyttöön. Itse asiassa Sisu lunastaa tuotantoon
käypiä VPP:ja takaisin itselleen tietyllä alennetulla hinnalla. (Koskela, 16.8.2002)
Varaosiksi myytävien VPP:ien kate voidaan pitää selvästi suurempana kuin tuotannon
vastaavilla sekä suurempana kuin standardikomponenteilla. Rahassa laskettuna
VPP:ien osuus varaosien kokonaismyynnistä oli vuonna 2001 noin viisi prosenttia.
Jos taas tarkastellaan asiaa loppuasiakkaan kannalta, niin VPP:n saatavuus on
ensisijaisen tärkeää: vaurioitunut VPP aiheuttaa aina seisokin, kunnes

korvaava

saadaan tilalle. Kokonaisuutena voidaan sanoa VPP:n näyttelevän tärkeää roolia
varaosamyynnissä,

joskaan

kustannusrakenteessa.

VPP:n

ei

niin

rahallista

dominoivaa
merkitystä

kuin

uusien

varaosana

tuotteiden

kasvattaa

sen

ainutlaatuisuus ja sitä kautta korkean katteen mahdollisuus.

VPP:sta johtuvat lopputuotteen ominaisuudet
VPP:n vaikutusta lopputuotteen ominaisuuksiin tarkasteltiin myyntihenkilöiden
arvioinnin valossa. Voidaan sanoa, että VPP-valmistajan nimellä ei Sisun
asiakaskunnassa ole merkitystä. Sen sijaan oleellisia asiakkaalle ovat tekniset
ominaisuudet, jotka syntyvät tällä hetkellä Sisun oman tuotekehityksen ja VPPvalmistajan yhteisvaikutuksella. Sisun akseleiden vahvuutena pidetään VPP:n lujuusja elinikäarvoja. Yksittäisenä myyntiargumenttina voi joissain tapauksissa esiintyä
myös VPP:n halkaisija, jonka jotkut asiakkaat kokevat jämerän rakenteen takeena.
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Toisaalta se voi olla myös heikkous, jos akseli on tarkoitettu off-road –käyttöön ja
suuri maavara on oleellinen ominaisuus. Sisulla on VPP:n avulla tähän asti toteutettu
suuri välityssuhteiden määrä. Laaja välityssuhteiden skaala on selkeä kilpailullinen etu
lopputuotemarkkinoilla. Merkittävin, viime vuosina korostunut, ongelma asiakkaan
näkökulmasta on kuitenkin ajomelu, jota aiemmin jo käsiteltiin. (Henriksson, 6.8.2002;
Pyrhönen, 7.8.2002)

7.2.2

Toimitusepävarmuuden näkökulma

Toimitusajan pituus
Toimitusajan pituus akselin komponenteilla vaihtelee välittömistä toimituksista aina 16
viikkoon asti. Kuvassa 7.3 esitetään Sisun käyttämien toimittajien toimitusaikoja
tämän hetken toimitussopimusten valossa (13.8.2002). Kuvaan on otettu kaikki
toimitussopimukset, joiden toimitusaika poikkeaa nollasta. Niitä on yhteensä 119 ja
niiden mukaan toimituksia suorittaa 80 toimittajaa.

Toimittajaa

Toimittajien lkm/toimitusaika
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Kuva 7.3 Toimittajien toimitusaikajakauma

VPP:n toimitusaika on Sisun käyttämillä toimittajilla ollut lyhimmillään viisi viikkoa,
mutta yleensä se on kahdeksan viikon luokkaa. Yleisesti VPP-markkinoilla
toimitusajat ovat lyhimmillään noin kahdeksan viikkoa, mutta usein jopa yli 10
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viikkoa. Kuvasta 7.4 voidaan nähdä kuinka noin 74 % Sisun kaikista toimittajista
pääsee neljän viikon tai sitä lyhyempään toimitusaikaan. Neljää viikkoa pidetään
Sisulla kriittisenä rajana, sillä se on tuotannon suunnittelun kiinteän jakson pituus.
Kahdeksan viikon, tai sitä lyhyempiä, toimitusaikoja taas on toimitussopimuksista noin
97 %.

Toimitusaika

Osuus kaikista
toimittajista
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Kuva 7.4 Toimittajien toimitusaikakertymä

Kokonaisuutta tarkasteltaessa VPP:n toimitusaika asettuu pisimpien joukkoon, vaikka
se saataisiin painumaan hieman alle kahdeksankin viikon. Huomattavaa on myös, että
toisen kahdesta arvokkaasta komponentista, akselikotelon, pisin toimitussopimuksissa
määritelty toimitusaika on kuusi viikkoa. Yleisesti liikutaan kuitenkin neljän viikon
tasossa akselikotelollakin.

Tyypillinen toimitusvarmuus
Toimitustäsmällisyys on erittäin tärkeä ominaisuus, koska, kuten edellä todettiin,
VPP:n toimitusaika on akselin kaikista komponenteista yksi pisimmistä ja muodostaa
näin pullonkaulan. Jos VPP:n toimituksessa esiintyy häiriö, vaikuttaa se koko
toimitusketjuun siitä eteenpäin. Häiriöiden ehkäiseminen puskurivarastoinnilla taas on
kallista, koska VPP:n arvo on korkea ja variaatioiden määrä suuri. Toimitusvarmuutta
mitataan Sisulla tarkkailemalla toimitusten täsmällisyyttä ja sovitun tuotelaadun
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täyttymistä. Näiden keskiarvosta lasketaan toimittajan laaduntuottokyky. Taulukossa
7.3 tarkastellaan tämänhetkisten VPP-toimittajien laaduntuottokykyä suhteessa muihin
toimittajiin.

A
B
Keskimäärin kaikki toimittajat

2001 2002 (1-7kk)
94 %
99 %
89 %
92 %
96 %
98 %

Taulukko 7.3 VPP-toimittajien laaduntuottokyky suhteessa kaikkiin toimittajiin

Taulukko 7.3 paljastaa, että nykyiset toimittajat menestyvät laaduntuottovertailussa
heikommin kuin Sisun toimittajat keskimäärin. Lukuja vertailtaessa on kuitenkin
huomioitava tilastointijärjestelmän aukot. Se ei mm. ota huomioon eri kuukausina
tapahtuvaa toimitusten vaihtelua, vaan esimerkiksi kuukauden ainoan toimituksen
myöhästyminen aiheuttaa huomattavasti suuremman poikkeaman kuin toimituksen
myöhästyminen vilkkaana toimituskuukautena.

Toimittajan vaihtamisen helppous
VPP-toimittajan vaihtaminen on aikaa vievä prosessi. VPP on teknisesti vaativa ja
yksityiskohtaisesti määritelty kappale, kun sitä kerran on alettu valmistaa. Uuden
toimittajan lanseeraaminen vanhalle komponentille vaatii taeaihioiden hankintaa,
työkalujen valmistamista sekä itse tuotantoprosessin käynnistämistä ja hiomista
kohdalleen. Käytännössä toimittajat pystyvät toimittamaan näyte-erän 12 - 16 viikon
toimitusajalla. Tämän jälkeen on tuotantotoimituksille varattava oma toimitusaikansa.
Lisäksi on mahdollisesti varattava aikaa omien spesifikaatioiden muokkaamiseksi
uuden toimittajan vaatimusten mukaisiksi.
~20-30 vk
Taehankinta Koe-erän toimitusaika

Kuva 7.5 Toimittajan vaihtamiseen kuluva aika

+ ? vk
Tuotantoerän
Ongelmat?
TA
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Kokonaisuutena aikaa voi koko prosessiin, tarpeen ilmenemisestä tuotanto-VPP:n
ilmestymiseen kokoonpanolinjalle, kulua puoli vuotta. Pidempikin aika on
mahdollista, jos kaikki ei suju odotetusti heti alusta lähtien ja joudutaan esimerkiksi
tekemään muutoksia näyte-erän toimituksen jälkeen. Lyhimmilläänkään aikaa ei saada
puristettua alle neljän kuukauden. Aikoja voidaan verrata Sisun tuottamien akseleiden
toimitusaikaan asiakkaalle, mikä on lyhimmillään kolme viikkoa.
Toimittajan vaihtamisesta aiheutuu suoria kustannuksellisia vaikutuksia työkalujen
tekemisen

vuoksi.

Jokaiselle

VPP-mallille

tarvitaan

investointeja

niin

hammastuskoneen kuin taeaihion valmistuksen työkaluihin. Työkalukustannuksia
toimittajat veloittavat 10-30, joissain tapauksissa jopa 100 -kertaisesti yhden VPP:n
hankintahinnan määrän.
VPP:lle

toimittajan

valitseminen

vaatii

huolellista

paneutumista

toimittajan

kyvykkyyteen valmistaa toivottu komponentti. Tämä vaatii huomattavan paljon
resursseja arviointiprosessiin. Komponenteissa saattaa esiintyä pieniä, mutta
ratkaisevia

eroja

toimittajien

välillä,

vaikka

toimitaan

täsmälleen

samoilla

spesifikaatioilla. Tämä saattaa aiheuttaa vaikeuksia kokoonpanon toimivuudessa. Juuri
uuden toimittajan löytäminen ja sopiva arviointi on kaikkein ongelmallisin vaihe.
Potentiaalisia toimittajia ei kotimaassa ole kuin yksi, joten uuden toimittajan etsiminen
vaatii automaattisesti matkailua ja kommunikointia ulkomailla. Kokonaisuutena VPPtoimittajan vaihtaminen Sisulla on vaikeudeltaan samaa luokkaa kuin vaativien
takeiden tai valujen toimittajien vaihtaminen (Myllymäki, 15.8.2002). Nämä yhdessä
muodostavat kaikista yrityksen hankittavista komponenteista toimittajavalinnallisesti
hankalimman ryhmän. Toimittajan vaihtamisen kustannuksia on vaikea määrittää
tarkasti. Taulukossa 7.4 on kuitenkin arvioitu VPP-toimittajan vaihtamisesta johtuvia
kustannuksia.
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Taulukko 7.4 Toimittajan vaihtamisen kustannuksia

Taulukosta 7.4 nähdään, että merkittävin kustannuserä toimittajan vaihtamisessa
aiheutuu valintaprosessiin kuluvasta ajasta ja ylimääräisten hankintakustannusten
aiheutumisesta sen aikana. Lisäkustannus voi olla helposti paljon suurempikin, jos
laatuvirheet tai toimitustäsmällisyys muodostuvat ongelmiksi. Toisaalta kalliit
työkalukustannukset omaavan toimittajan valinta aiheuttaa niin ikään suuria
lisäkustannuksia. Taulukkoa 7.4 tarkastellessa pitää muistaa, että se antaa vain
viitekehyksen, joka perustuu toimittajien esittämiin tarjouksiin. Todellisuudessa
etenkin maksetut ylimääräiset kustannukset voivat olla moninkertaisesti isompia tai
pienempiä.
Mielenkiintoa taulukon 7.4 laskentaan tuo, jos tarkastellaan asiaa investointimielessä.
Taulukossa 7.5 on laskettu toimittajan vaihtamisen investoinnin takaisinmaksuajaksi
viisi kuukautta, jos edellä olevat oletukset ovat tosia.

Taulukko 7.5 VPP-toimittajan vaihtamisen investoinnin takaisinmaksuaika
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Laskennan perustana on käytetty vuosivolyymin saavuttamista 15 VPP:lla, mikä ei
toteudu ennen Fupron kokonaisvaltaista käyttöönottoa.

7.2.3

Näkökulmien yhteisvaikutus

Kuusi merkittävyyden arviointikriteeriä on vaikea esittää täysin objektiivisesti ja
yhteismitallisesti.

Kuvassa

7.6

esitetään

yhdenlainen

käsitys

eri

tekijöiden

merkityksestä tutkimuksen perusteella.
Taloudellisen tuloksen näkökulma
Osuus lopputuotteen myyntihinnasta
VPP:sta johtuvat
jälkimarkkinointikustannukset/tuotot
VPP:sta johtuvat lopputuotteen
ominaisuudet
Toimitusepävarmuuden näkökulma
Toimitusajan pituus
Tyypillinen toimitusvarmuus
Toimittajan vaihtamisen helppous

Merkityksetön Lähes tärkeä Tärkeä Hyvin tärkeä Avainkysymys
Kuva 7.6 VPP:n merkittävyys

Kuvasta nähdään, että kaikki esitetyt arviointikriteerit ovat VPP:n kohdalla vähintään
tärkeitä ja useat suorastaan avainkysymyksiä. Lopulta voidaankin hyvin perustein
todeta, että VPP kuluu Sisun ulkoa hankkimien komponenttien joukossa strategisten
komponenttien joukkoon kuvan 7.7 mukaisesti.
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Hankintatoimen vaikutus tulokseen

VPP
Suuri
Vaikutusvaltaiset
komponentit

Strategiset
komponentit

Pullonkaulakomponentit

Rutiinikomponentit
Pieni

Suuri

Pieni
Toimitusepävarmuus
Kuva 7.7 Komponenttiasemointi: VPP

7.3

Toimitusketjuun liittyviä muita riskejä

Edellisessä kappaleessa mainittujen kriittisyystekijöiden lisäksi toimitusketjun osiin
liittyy muitakin riskejä. Yksi suurimmista riskeistä on komponentin käyminen
epäkurantiksi. Riskin merkitystä korostavat VPP-toimialalla tyypillisesti käytettävät
suuret valmistuseräkoot ja pitkät toimitusajat verrattuna Sisun tarjoamiin lopputuotteen
valmistuseräkokoihin ja toimitusaikoihin. VPP:t ovat myös tarkasti räätälöityjä
loppuasiakkaan

tarpeisiin

eivätkä

siksi

usein

käytettävissä

eri

asiakkaiden

lopputuotteisiin. Näin törmätään jatkuvasti ongelmaan, missä on valittava edullisen
valmistuseräkoon

ja

epäkuranttiusriskin

välillä.

Epäkuranttiusriski

rajoittaa

komponenttien toimitus- ja valmistuseräkokoja. Toimittajat hankkivat aihiot omilta
taetoimittajiltaan, jotka tyypillisesti niin ikään valmistavat suuria volyymeja kerrallaan.
Näin epäkuranttiusriski nostaa kustannuksia myös tätä kautta, koska optimaalisia
taehankintaeriä ei kyetä käyttämään. Sisun menekin ennustamisen onnistuminen
korostuu.
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Syyskuussa 2002 Sisulla oli varastossa täysin epäkurantteja VPP:ja 174 paria. Näiden
arvo oli nollattu, joten ne eivät näy enää taseessa. Taulukossa 7.6 nähdään epäkurantin
VPP-varaston rahallinen arvo ja korkokulut (jos ne olisi arvostettu täyteen arvoon).

Taulukko 7.6 Epäkuranttikustannus

Korkokulut eivät näyttäisi olevan kovin suuri menoerä, jos ne suhteuttaa VPP:n
vuotuisiin kokonaishankintamenoihin. Varaston arvo sen sijaan on suuri, jos se
suhteutetaan VPP:n tavoitevarastotasoon. Huomioitava on, että varastossa olevat
epäkurantit VPP:t ovat kertyneet monien vuosien aikana, jopa kahdenkymmenen. Sitä
taustaa vasten epäkurantti-VPP:t eivät kuuluisi Sisun VPP-hankinnan suurimpiin
ongelmiin, toisin kuin yleinen käsitys yrityksessä vallitsee.
Rahdin kuljettamisen epävarmuus on toimittajan ja asiakkaan välillä esiintyvä riski.
Sisulla on toimittajia ympäri EU:n aluetta sekä muutamia sen ulkopuolella. EU:n
alueella kuljetukset toimivat täsmällisesti hyväksi koettujen rahdinkuljettajien
toimesta. Myöhästymiset tai muut kuljetusvirheet ovat äärimmäisen harvinaisia. Sisu
pyrkii Länsi-Euroopan alueella käyttämään toimitusehtoa ”FCA toimittajan tehdas”
(Incoterms), koska hyväksi havaittu kuljetusverkosto on olemassa. Myös muutaman
vuoden kokemukset Puolan liikenteen täsmällisyydestä ovat positiivisia. Turkista
tulleet toimitukset taas ovat myöhästelleet jopa viikkoja rahdinkuljettajan huonon
toiminnan ansiosta. EU:n ulkopuolisissa maissa pyritään yleisesti käyttämään
toimitusehtoa ”CIF Helsinki”, koska Sisulla ei ole vielä luotettavaa rahdinkuljettajien
verkostoa luotuna ko. maissa.
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Kuljetusaikaan epävarmuutta sen sijaan tuovat maiden rajat. EU:n ulkorajoilla on
monesti kohdattu ongelmia. Se on voinut aiheuttaa toimitusten myöhästymisen
pahimmillaan viikolla. Tähän lienee odotettavissa parannusta EU:n laajentumisen
myötä.
Epävarmuutta liittyy myös toimittajan toimittajien luotettavuuteen. Merkittävin VPPtoimittajan toimittajista on raaka-aineen, takeen, toimittaja. Joillain VPP-valmistajilla
on oma takomo, mikä tuo lisävarmuutta ja joustavuutta raaka-ainesaatavuuteen.

7.4

Asema omilla toimittajamarkkinoilla

Sisun asema omilla toimittajamarkkinoilla on vaikea määrittää eksaktisti. Yhtäältä
asiaan vaikuttavat hankittavat määrät ja variaatiot. Toisaalta asiaa voi lähestyä
tarkastelemalla

toimittajien

valmistuskapasiteettia

ja

sitä

kautta

heidän

mahdollisuuksiaan palvella erilaisia asiakkaita. Lisäksi harkittavia asioita ovat
referenssiarvo toimittajan asiakaskunnassa sekä luotettavuus asiakkaana.
Sisun kanssa raskaiden kuorma-autojen ja työkoneiden akselimarkkinoilla kamppailee
kolmesta viiteen massiivista toimijaa. Niiden tuotantovolyymit ovat satoja tuhansia,
jopa 250 000 akselia vuodessa. Hieman alle 100 000 akselia vuodessa tuottavia
valmistajia markkinoilla on 5 - 8 kappaletta. Suurimmalla osalla suurista valmistajista
on olemassa oma VPP-tuotantonsa. (Rintala, 1.8.2002)
Huolimatta omasta valmistuksesta suuret akselivalmistajat näyttelevät merkittävää
osaa myös toimittajamarkkinoilla. Suurin osa kohdatuista länsieurooppalaisista VPPvalmistajista käyttää referenssinään joitain suurista ja tunnetuista akselimarkkinoiden
toimijoista. Jotkut akselivalmistajat keskittävät prototyyppituotantoaan alihankkijoille,
toiset taas volyymejään. Se, missä mitassa suuret valmistajat VPP-valmistuksen
ulkoistamista lopulta harjoittavat, jää tutkimuksen laajuudessa epäselväksi.
Raskaiden akselien valmistajien lisäksi markkinoilla vaikuttavat erilaiset vaihteiden
valmistajat, jotka valmistavat tuotteita mm. teollisuuteen, laivoihin ja lentokoneisiin.
Näiden toimijoiden vaikutus ei kuitenkaan ole niinkään oleellinen markkinatekijänä,
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sillä ko. tuotteisiin liittyvä osaaminen on eriluontoista. Siten ajoneuvoalan toimittajan
valmistuskapasiteetti ei helposti mukaudu mainittujen muiden VPP:a käyttävien alojen
tarpeisiin tai vastaavasti muiden alojen VPP-toimittajan kapasiteetti ajoneuvopuolen
tarpeisiin. Mainittujen muiden alojen kustannusrakenne on erilainen, joten VPP:n
kustannukset ovat erilaisessa roolissa. (Rintala, 1.8.2002)
Sisun käyttämät VPP-volyymit jäävät pieniksi suurten valmistajien rinnalla. Sisun
VPP-volyymi oli vuonna 2001 2674 kappaletta. Se on pieni paitsi alalla toimiviin
muihin

akselivalmistajiin

valmistuskapasiteetteihin

verrattuna,

nähden.

myös

VPP-valmistajien

Kaarevahampaisia

kartiopyöriä

yleisiin

valmistavien

yritysten valmistuskapasiteetti Länsi-Euroopan pienimmillä valmistajilla on 20 000:n
kappaleen luokkaa vuodessa. Suuret valmistajat valmistavat satoja tuhansia.
Huomioitava on myös, että kaarevahampaisten hammaspyörien lisäksi kapasiteettia on
yleensä

myös

muille

hammaspyörille,

mikä

kasvattaa

kokonaisliikevaihtoa.

Liikevaihdollisesti pienimmät VPP-valmistajat ovat reilun kuuden miljoonan euron
luokkaa, mikä vastaa Sisun vuotuista VPP-hankintabudjettia yli kuusinkertaisesti.
VPP-valmistajat preferoivat yleisesti suurta valmistusvolyymia paitsi suuren
liikevaihdon saavuttamiseksi, myös tuotannonohjauksen tehostamiseksi. Suurilla
volyymeilla asetusajat voidaan minimoida ja aika käyttää itse valmistamiseen. Eri
valmistusmenetelmien välillä on kuitenkin suuri ero optimaalisen valmistuseräkoon
suhteen. Valmistusmenetelmiä käsitellään myöhemmin tarkemmin. Sisun suuri
heikkous toimittajamarkkinoita ajatellen on VPP-variaatioiden suuri määrä ja siten
toimittajan asetusaikojen ja työkalukustannusten suuri osuus prosessissa. Tilanne
muuttuu hieman edullisempaan suuntaan uuden tuoteperheen myötä. Taulukossa 7.7
nähdään Sisun aktiivisten VPP-variaatioden määrä tällä hetkellä ja arvio siitä uuden
tuoteperheen tultua markkinoille. Taulukon keskihinnat ovat arvioita, nyky-VPP:ien
keskihinta on lähes 400 euroa, mutta volyymipyörät edustavat yleensä keskiarvoa
alempia arvoja. Siksi taulukossa arvoksi on valittu 350 euroa.
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Taulukko 7.7 Sisun VPP-variaatiot

Toimittajalle on tärkeää, että sillä on riittävät referenssit kilpailijoihinsa nähden.
Erityisesti

itäeurooppalaisille

VPP-valmistajille

länsieurooppalaiset

ja

pohjoisamerikkalaiset asiakkaat ovat tärkeitä referenssejä. Tässä mielessä Sisu on
itäeurooppalaisille toimittajille huomattavasti viehättävämpi asiakas kuin LänsiEuroopassa toimiville VPP-valmistajille.
Lopulta voidaan todeta, että Sisu on VPP-toimittajamarkkinoilla pieni tekijä.
Kuitenkin se voi pienen, sopivasti profiloituneen toimittajan asiakaskunnassa saavuttaa
merkittävän aseman VPP-toimituksissa. Dominoivaa asemaa minkään länsimaisen
toimittajan asiakaskunnassa tuskin on mahdollista kuitenkaan saavuttaa. Itä-Euroopan
valmistajille sen sijaan pieni suomalainen akselivalmistaja saattaa näyttää hyvinkin
tavoiteltavalta ja sitä kautta myös asiakasasema muodostuu merkittävämmäksi.
Houkuttavuutta toimittajien silmissä lisää mahdollisuus myös muiden Sisun
tarvitsemien hammaspyörien toimittamisesta suhteen kehittyessä.

7.5

Aiemmat toimittajavalinnat

Sisun nykyisten VPP-toimittajien valinta on jo historiallinen tapahtuma. ATA Gears
Oy (A) on ollut toimittaja Sisulle 1960-luvun lopulta lähtien ja Grupos Diferenciales
S.A. (B) 1980-luvun alkuvuosilta saakka. A toimii Tampereella ja keskittyy pääasiassa
suuriin kaarevahampaisiin kartiopyöriin, joiden käyttäjiä ovat mm. voimalaitokset ja
laivanrakentajat. B on espanjalainen yritys, joka keskittyy ajoneuvoteollisuuden
käyttämiin kaarevahampaisiin kartiopyöriin. Sen asiakaskuntaan kuuluu monia suuria,
maailmanlaajuisesti tunnettuja ajoneuvonvalmistajia. Molemmat toimittajat ovat
liikevaihdoltaan Sisun kokoluokkaa.
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Ennen 1960-lukua Suomen Autoteollisuus Oy:n automerkkeihin valmistettiin akseleita
muiden akselivalmistajien spesifikaatioiden mukaan. Vasta 1960-luvun lopulla alettiin
valmistaa kokonaan oman tuotekehityksen tuotteita. Aiemmin käytettiin myös
tuumamittaisia VPP:ja, mutta oman tuotekehityksen kautta siirryttiin myös metriseen
mitoitukseen.
1960-luvulla käytetyt VPP-toimittajan valintaperusteet eivät ole tarkalleen tiedossa.
Asiaan ovat vaikuttaneet todennäköisesti enimmäkseen ei-kaupalliset näkökulmat.
Valtio oli Suomen Autoteollisuus Oy:n (jota Sisu Akselit tuohon aikaan oli)
suuromistaja. Se käytti yrityksen tuotteita paljon puolustusvoimien käyttöön ja siten
oma painoarvonsa oli paitsi itse kotimaisuudella, myös omavaraisuudella mahdollisen
kriisin varalta. Toinen syy kotimaisen toimittajan valitsemiseksi oli siihen aikaan
vallinneet tuontilisenssit, joiden alaisuuteen myös VPP:t kuuluivat. A oli ainoa
varteenotettava suomalainen VPP:ja valmistava yritys. Kolmas valintaan vaikuttanut
asia on mahdollisesti ollut A:n oleminen osaomistajana Suomen Autoteollisuus Oy:ssä.
1980-luvun alussa Sisu etsi vaihtoehtoista VPP-toimittajaa, jotta löydettäisiin
kustannustehokkaampia ratkaisuja. Se, miten päädyttiin juuri B:hen, jää epäselväksi.
B:n kanssa yhteistyö alkoi hyvin takellellen; ongelmia oli erityisesti tuotteiden
laadussa. B:tä on kuitenkin pidetty toisena toimittajana siitä lähtien, vaikka A onkin
ollut pääasiallinen yhteistyökumppani.
Kesällä 2001 B:ltä hankittiin vuotuisesta VPP-volyymistä noin kolmannes, loppu tuli
A:lta. Yhteistyö B:n kanssa on kuitenkin kehittynyt paljon ja kesään 2002 mennessä
B:stä on tullut Sisun pääasiallinen VPP-toimittaja. Nykyään yli puolet VPP:sta
hankitaan B:ltä. B:n vahvuuksina ovat edullisempi hintataso sekä tätä nykyä tuotteiden
laatutaso. A:n vahvuuksina ovat edelleenkin joustava palvelu, lyhyet toimitusajat sekä
täsmällisyys kaikissa olosuhteissa. Myös A:n tarjoama geometrinen laskentapalvelu,
joka on nopea ja saatavilla ilman erillistä maksua, on ollut Sisulle tärkeää. Sisu on
A:lle tärkeä asiakas keskikokoisten VPP:ien ostajana, sillä Sisun hankinnat edustavat
suurinta osuutta sen kapasiteetista. Koko yritystä ajatellen Sisun tuoma liikevaihto sen
sijaan on alle kymmenen prosenttia.
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7.6

Alustavien arviointikriteerien määrittäminen

Kun tarpeet ja asema on määritetty, voidaan määrittää alustavat arviointikriteerit,
joiden perusteella toimittajajoukkoa ryhdytään seulomaan. Kriteerit toimivat
toimittaja-arvioinnin ”työkalupakkina” eri vaiheissa, mikä auttaa järjestämään ajattelua
systemaattisesti. Alussa käyttöön otetaan vain osa kriteereistä ja myöhemmin kriteerejä
lisätään, jolloin seula tihenee. Nyt ensivaiheessa kriteerien määrittäminen tehdään
varsin yleisellä tasolla. Vaatimusten tarkentuessa ja potentiaalisen toimittajajoukon
pienentyessä kriteerien määrittämiseen tarvitaan entistä enemmän Sisun organisaation
eri osapuolten yhteisnäkemystä. Tällöin kriteerit muuttuvat yksityiskohtaisemmiksi ja
arvioinnin tarkkuus sekä vertailtavuus korostuvat.
Alustavat kriteerit jaettiin kolmeen pääryhmään, joihin kuhunkin koottiin viisi
arviointialuetta. Pääryhmät ovat ”Yritystekijät”, ”Tietotaito ym. puitteet” ja
”Prosessitekijät”. Kriteerien jako on esitetty kuvassa 7.8.
Tietotaito ym. puitteet
1. R&D -kapasiteetti
2. Konekanta
3. Ajoneuvoalan tuntemus ja referenssit
4. Tuotannossa olevat tuotteet ja kapasiteettisuhteet
5. Kielitaito

Yritystekijät
1. Liikevaihto + Henkilöstön lkm.
2. Tulos tai Investointitaso
3. Yrityksen maantieteellinen sijainti
4. Kasvuhistoria (ikä) ja -näkymät
5. Yhteistyökiinnostus ja vientikokemus

Prosessitekijät
1. Toimitusaika
2. Näyte-erän toimitusaika
3. Hinta
4. Laatujärjestelmän sopivuus
5. Sopimus- ja muiden toimitusehtojen sopivuus sekä kustannusvaikutus

Kuva 7.8 Alustavat kriteerit

Arviointiprosessin alkuvaiheessa korostuvat kriteerit ryhmästä ”Tietotaito ym.
puitteet” sekä ryhmästä ”Yritystekijät”. Tämä johtuu lähinnä siitä, että tietoa
”prosessitekijöistä” ei toimittajista alussa ole saatavissa. Toisaalta mm. valmistukseen
sopiva kapasiteetti ja kielitaito ovat hyvin perustavaa laatua olevia karsivia kriteereitä
ja siten turvallisia alustavia arviointikohteita.
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8

MARKKINOIDEN TUNNISTAMINEN

Markkinoiden tunnistamisen vaiheessa tutkitaan toimittajamarkkinoita. Alaluvussa
Markkinatutkimus tarkastellaan asioita lähinnä makrotasolla. Toisen alaluvun
toimittajatutkimus keskittyy mesotasolle. Myöhemmin, luvussa Toimittaja-arviointi,
laajennetaan tutkimusta mikrotasolle. Markkinoiden tunnistamiseen sisältyy myös
alalla

käytettävien

valmistusmenetelmien

selvittäminen,

johon

paneudutaan

viimeisessä alaluvussa.

8.1

Markkinatutkimus

Projektin alussa oltiin tilanteessa, jossa Sisu harjoitti yhteistyötä kahden VPPtoimittajan kanssa, joiden kesken kaikki VPP-hankinnat oli jaettu. Näille ja yhdeksälle
muulle VPP-valmistajalle oli keväällä lähetetty tarjouspyynnöt ja melkein kaikilta
saatu tarjoukset. Tästä lähdettiin markkinatutkimusta laajentamaan.
Sisulla on esitearkisto lähinnä toimialan messuilla tavatuista VPP-valmistajista. Tätä
käytettiin lähtökohtana, kun markkinoita ryhdyttiin kartoittamaan. Aluksi tutustuttiin
esitteisiin ja etsittiin niiden perusteella yritysten kotisivuja Internetistä. Arkistosta
löytyi myös kokoelmateoksia, joista voitiin löytää toimittajia. Seuraavaksi siirryttiin
etsinnässä kokonaan Internetiin. Siellä käytettiin yleisiä hakukoneita, joiden avulla
haettiin

valmistajia

käyttäen

hakusanana

lähinnä

sanaa

”kaarevahampainen

kartiopyörä” erikielisinä muunnoksina. Käytettyjä kieliä olivat englanti, italia, saksa,
suomi, espanja ja ranska. Internetistä löytyi myös hammaspyörätoimittajaluetteloita,
joiden avulla erityisesti Kaukoidästä ja Pohjois-Amerikasta löytyi valmistajia. Tämä
oli hakuvaiheista kaikkein tuottoisin. Kolmannessa vaiheessa otettiin yhteyttä
Kroatian, Slovenian, Tsekin, Slovakian, Viron, Brasilian ja Meksikon lähetystöihin tai
paikallisiin kauppakamareihin. Maat valittiin joko alalla vallitsevan maineen
perusteella tai sattumanvaraisesti (Meksiko). Lähetystöjä ja kauppakamareita
pyydettiin toimittamaan yhteystietoja omissa maissaan toimivista VPP-valmistajista.
Kolmannessa vaiheessa löydettiin vielä muutama potentiaalinen toimittaja lisää.
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Toimittajahaun ensivaiheessa VPP-valmistajan kriteeriksi asetettiin englanninkieliset
Internet-sivut sekä sivuilla maininta kaarevahampaisen kartiopyörän valmistamisesta.
Muutamia toimittajia ei otettu listaukseen, kun ne eivät selvästi annettujen tietojen
perusteella

olisi

pystyneet

toimittamaan

tarvittavan

kokoluokan

VPP:ja

(kapasiteettirajoite). Myös maantieteellinen sijainti tuli kriteeriksi, sillä Euroopan
ulkopuolisia pidettiin ennakolta epärealistisina kuljetuskustannusten ja –ajan vuoksi.
Esimerkiksi Yhdysvaltojen, Intian ja Japanin VPP-valmistajista otettiin vain muutamia
mukaan listaukseen, vaikka tarjolla olisi ollut huomattavasti enemmänkin. Lopulta
hakuprosessin tuloksena löydettiin kaikkiaan 46 kriteerit täyttävää VPP-valmistajaa.
Tässä luvussa ovat mukana 11 Sisun jo aiemmin löytämää valmistajaa. Listaus
löydetyistä valmistajista esitetään liitteessä III.
Toimittajahaussa selvisi se, että VPP-valmistajia on maailmalla paljon. Haun
perusteella

voidaan

päätellä,

että

valmistajat

ovat

keskittyneet

neljälle

maantieteelliselle alueelle. Niitä on paljon Japanissa, Intiassa ja Yhdysvalloissa,
erityisesti suurten järvien alueella, sekä Euroopassa erityisesti Italiassa. Yllättäen
Saksasta

ei

juurikaan

löytynyt

VPP-komponenttivalmistajia,

mutta

kylläkin

pidemmälle jalostettujen tuotteiden, kuten vaihdelaatikoiden, valmistajia. Taulukossa
8.1 on esitetty listattujen VPP-valmistajien sijaintimaajakauma.
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Keski- ja Pohjois-Eurooppa
Saksa
Tanska
UK
Hollanti
Suomi
Etelä-Eurooppa
Italia
Espanja
Ranska
Itä-Eurooppa
Bulgaria
Puola
Slovenia
Tsekki
Unkari
Valko-Venäjä
Muut
Japani
Yhdysvallat
Intia
Brasilia
Turkki
Yhteensä

lkm.
3
3
2
1
1
9
3
2
1
1
1
1
1
1
6
5
3
1
1
46

Taulukko 8.1 VPP-valmistajahaun tulokset maittain

VPP-valmistajien yritysrakenne vaihtelee. Erityisesti Itä-Euroopassa, Saksassa ja
Intiassa VPP-valmistusta ja myyntiä harjoittavat usein yritykset, jotka valmistavat
myös muita, suurempia kokonaisuuksia, esimerkiksi akseleita. Etelä-Euroopassa,
Japanissa

ja

Yhdysvalloissa

taas

VPP-valmistajat

ovat

usein

itsenäisiä

komponenttivalmistajia, joiden tuotekantaan kuuluu usein muita hammaspyöriä ja
vaihdekomponentteja, esimerkiksi vaihdelaatikon työstettyjä runkoja. Nämä eivät
kuitenkaan yleensä tee kokoonpanoja. Pelkät komponenttivalmistajat ovat Euroopassa
yleensä pienehköjä, 6-50 miljoonan euron

liikevaihdon

omaavia

yrityksiä.

Yhdysvalloissa ja Japanissa on markkinoilla pienien valmistajien lisäksi muutamia
huomattavan suuria toimijoita.
Kilpailutilannetta VPP-toimittajien kesken on vaikeahko arvioida. Asiaa mutkistaa se,
että suurin osa toimittajista käy kauppaa monien eri markkinasegmenttien kanssa.
Ajoneuvopuolen VPP-kilpailu on eri luonteista kuin muiden VPP:ja käyttävien alojen.
Suhdanteet vaikuttavat eri aloihin niin ikään erilailla. Kaikki toimittajat ilmoittivat
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vajaasta valmistuskapasiteetin käytöstä, mikä kielisi ylikapasiteetista alalla. Toisaalta
se voi kieliä myös ylihinnoittelusta. Tarjousten hinnoittelun kirjavuus erityisesti
länsieurooppalaisten toimittajien keskuudessa antaa tukea käsitykselle kilpailun
tehottomuudesta. Samaa tukee yleinen toimitusaikojen pituus, joka voi olla jopa 12
viikkoa. Myös erään VPP-valmistajan toteamus panostuksesta ja uusien markkinoiden
hakemisesta nimenomaan ajoneuvoalalla tukee kilpailun epätäydellisyyden käsitystä.
Liitteessä IV esitetään toimittajien kotimaiden taloudellista tilannetta taulukon
muodossa.

Maita

on

tarkasteltu

neljällä

numeerisella

mittarilla,

inflaation,

kansantuotteen, kansantuotteen kasvun sekä työttömyyden perusteella. Lisäksi on
kirjattu sanallisia arvioita maiden taloudellisesta tilanteesta. (CountryReports.org,
2002.)
Maiden taloudellisen tilanteen tutkimisen jälkeen voidaan sanoa, että EU:n alueella
maiden välillä ei juurikaan ole eroja. Itä-Euroopassa kaksi maata erottuu muista.
Bulgaria ja Valko-Venäjä ovat selvästi muita epävarmemmassa tilanteessa, vaikka
näistä Bulgaria alkaakin jo pääsemään jaloilleen. Sen sijaan Tsekki, Puola, Unkari ja
Slovenia vaikuttavat vakiinnuttaneen taloudelliset edellytyksensä. Inflaatiolukemat
erottavat kuitenkin Itä- ja Länsi-Euroopan vielä selvästi toisistaan. Euroopan
ulkopuolella Turkki ja Intia erottuvat muista epävarmuudellaan. Turkin ongelmat
liittyvät inflaatioon ja valtionvelkaan, Intialla suurin ongelma on infrastruktuurin
vajaavaisuus ja suuret tuloerot. Brasilia sen sijaan vaikuttaa saatujen tietojen valossa
suhteellisen vakaalta maalta liiketoiminnalle. Japani ja Yhdysvallat taas ovat totuttuun
tapaan maailmantalouden vetureita.
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8.2

Toimittajatutkimus

Toimittajatutkimuksella käsitetään tässä yhteydessä mesotason tutkimusta, jossa
tutkimus muuttuu passiivisesta tiedon keruusta vuorovaikutteiseksi. Potentiaalisiin
toimittajiin muodostetaan yhteys ja niille annetaan mahdollisuus tuoda vahvuuksiaan
itse esille.

8.2.1

Toimittajien ensimmäinen rajaaminen

Toimittajatutkimuksen

vaiheessa

aletaan

potentiaalisten

toimittajien

joukkoa

ensimmäisen kerran rajaamaan. Toimittajatutkimuksen aikana päätetään, mihin
toimittajiin muodostetaan yhteys. Alustavassa tarjouspyyntöjoukossa olisi hyvä olla
mukana mahdollisimman paljon eri toimittajia, jotta toimittajien mahdollisuuksista
saadaan mahdollisimman laaja kuva. Toisaalta selvästi kelpaamattomien toimittajien
tarjouttaminen on turhaa. Niinpä ensimmäisessä vaiheessa asetettiin tavoitteeksi noin
25 potentiaalisen toimittajan mukaan ottaminen tarjouspyyntöihin. Rajaa ei asetettu
ehdottomaksi.
Tarjouspyyntöjen kohteita valittaessa päädyttiin kahteen pääkriteeriin.
Maantieteellinen sijainti: Jokaiselta alueelta haluttiin edustaja mukaan. Kaukomaista
haluttiin 2 kultakin alueelta, Euroopasta kaikki.
Ajoneuvoalan tuntemus ja referenssit: Mukaan valittiin vain ne, jotka mainitsivat
omaavansa ajoneuvoalan kokemusta.
Kaukomaista

valittaessa

jouduttiin

vielä

käyttämään

lisäkriteerejä

sopivien

valitsemiseksi. Päätettiin, että Yhdysvalloista ja Japanista halutaan yksi suuri ja yksi
pieni toimija. Mittarina käytettiin liikevaihtoa ja henkilökunnan määrää. Intiasta ei
saatavien tietojen perusteella ollut tarjolla pientä toimijaa, joten molemmat uudet
tuttavuudet päätettiin ottaa mukaan tarjouspyyntöihin (yksi oli valittu jo ennestään).
Valitut toimittajat näkyvät liitteessä III vihreällä värillä. Tummanvihreät oli valittu jo
ennestään, vaaleanvihreät olivat uuden markkinatutkimuksen tuloksia. Lopulta
päätettiin lähettää tarjouspyyntö kaikkiaan 27:lle potentiaaliselle toimittajalle.
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8.2.2

Kontaktin muodostaminen ja tarjouspyynnöt

Kontaktin muodostamisessa lähdettiin etenemään kahta vaihtoehtoista tietä. Noin
puoleen potentiaalisista toimittajista otettiin yhteyttä ennen tarjouspyyntöjen
lähettämistä ja toiselle puolelle tehtiin seurantasoitto(ja) tarjouspyynnön lähettämisen
jälkeen. Esikontakti muodostettiin erityisesti Euroopan ulkopuolisiin sekä ItäEuroopan kohteisiin, jotta voitiin todeta yritysten (olemassaolo) ja kiinnostus
tarjousten

antamiseen.

Länsi-Euroopan

maihin

lähetettiin

tarjouspyyntö

piirustuksineen sähköpostitse ilman esikontaktia. Sähköpostin alussa annettiin lyhyt
kuvaus Sisusta ja esiteltiin kyselyn perustaa. Kaikkiin kohteisiin soitettiin vähintään
kerran tarjouspyyntöprosessin aikana. Näin pyrittiin osoittamaan kiinnostuksen
jatkuvuus.
Tarjouspyyntö haluttiin tehdä mahdollisimman
potentiaaliset

toimittajat

pystyisivät

sen

yksinkertaiseksi, jotta kaikki

perusteella

vaivattomasti

tekemään

tarjouksensa. Rajoitteiksi asetettiin toimitusehto ”FCA toimittajan tehdas” EU-alueen
toimittajille ja ”CIF-Helsinki” EU:n ulkopuolisille toimittajille. Tuotespesifikaatio
annettiin piirustuksen muodossa, mutta valmistusmenetelmä jätettiin toimittajan
vapaaseen harkintaan. Näillä rajoitteilla toivottiin päästävän tilanteeseen, jossa
mahdollisimman moni toimittaja pystyy suhteellisen vaivattomasti tekemään
tarjouksen hyödyntäen omaa valmistustekniikkaosaamistaan. Samalla tarjoukset
olisivat keskenään mahdollisimman vertailukelpoisia. Yksi tarjouspyynnöistä esitetään
liitteessä V ja tarjouspyynnön liitteenä käytetyt piirustukset liitteessä VI.
Tarjousprosessin alkuvaiheessa eräs yhdysvaltalainen toimittaja ilmoitti, ettei kykene
valmistamaan

kysyttyjä

yhdysvaltalaiseen

VPP:ja.

valmistajaan,

Tämän
joka

vuoksi

lupasi

otettiin

tehdä

yhteyttä

VPP:sta

toiseen

tarjouksen.

Tarjouspyyntöprosessin aikana ainoa brasilialainen kontakti sekä toinen japanilaisista
jäivät pois prosessista. Brasilialaisen kohdalla syynä oli yhteisen kielen puutteellinen
hallinta ja japanilaisen kohdalla sen puuttuminen kokonaan.
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8.2.3

Suhteen muodostuminen arvioinnin aikana

Kaikille yrityksille, joihin yhteyttä otettiin, Sisu oli uusi tuttavuus. Ensikosketukseen
suhtautumisessa pieneen, tuntemattomaan yritykseen oli selviä eroja eri kulttuurien
välillä. Japanilaista toimijaa leimasi perusteellinen halu olla selvillä Sisun tarpeista ja
niin se esitti yksityiskohtaisia kysymyksiä tarjouspyynnön VPP:ien käytöstä.
Intialaisille vaikutti olevan tärkeää saada tarjous aikaiseksi mahdollisimman nopeasti,
sillä kaikki kolme valmistajaa tekivät tarjouksensa ensimmäisten joukossa.
Itäeurooppalaisille (+Turkki) englannin kielen taitamattomuus oli hidaste monessa
yrityksessä. Viestiyhteyksissä sekä tietomuodossa oli myös ongelmia Valko-Venäjällä
ja Bulgariassa: sähköposti ja Internet-sivut olivat epäkunnossa tai osoitteet
vanhentuneita.

Etelä-Euroopassa

sijaitsevat

uudet

tuttavuudet

olivat

alussa

flegmaattisia, mikä ilmeni hitaana prosessin käynnistämisenä. Tanskan kaksi
tuttavuutta taas olivat aktiivisia asioiden eteenpäin viennissä alusta saakka.
Yhdysvaltalaiset toimijat ottivat tarjouspyynnön mielenkiinnolla vastaan, mutta sen
prosessoiminen

vei

aikaa.

Alun

perusteella

oli

hyvin

vaikea

määrittää

yhdysvaltalaisten toimittajien todellista kiinnostusta toimittamiseen. Lopulta sitten
osoittautuikin, ettei Euroopan ulkopuolella olevia VPP-valmistajia kiinnostanut Sisun
tarvitsemat VPP:t juurikaan. Euroopan ulkopuolelta vain intialaisilta ja turkkilaisilta
saatiin tarjoukset määräajassa. Japanista ja USA:sta saatiin huonohkot tarjoukset
pitkällä viiveellä.
Siirryttäessä

toimittaja-arvioinnin

vaiheeseen

toimittajien

suhtautumisten

erot

yhteydenpitoon ja arvioinnin eteenpäin viemiseen siis korostuivat. Joillekin yrityksille
oli selkeästi tärkeää toimittaa systemaattisesti toivottu tieto nopeasti, kun taas toisilla
tiedon tuottaminen kesti pidempään. Tämä muodosti yrityksistä vahvoja mielikuvia
toiminnan täsmällisyydestä ja palvelualttiudesta. Kielitaidon vajaavaisuus ei tässä
vaiheessa

ollut

enää

kommunikoitaessa.

ongelma

yhdenkään

potentiaalisen

toimittajan

kanssa
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8.3
8.3.1

Valmistusmenetelmät
Valmistustekninen näkökulma

Kaarevahampaisten kartiopyörien valmistamisessa on perinteisesti ollut kolme
koulukuntaa. Koulukunnat ovat saksalainen Klingelnberg, sveitsiläinen Oerlikon ja
yhdysvaltalainen Gleason. Kukin on alun perin koneenvalmistaja. Klingelnbergin
menetelmä jakautuu edelleen kahteen, palloidiin ja syklopalloidiin. Myöhemmin
Klingelnberg ja Oerlikon ovat yhdistyneet yhdeksi yritykseksi. Suurin ero
koulukuntien välillä on ollut hammastusmenetelmissä. Gleason on perinteisesti
valmistanut pyöriä jyrsimällä yhden hampaan kerrallaan ja siten, että hampaan syvyys
kasvaa hammaspyörän keskeltä reunalle siirryttäessä. Eurooppalaisten koulukuntien
perustana taas on ollut vakiohammassyvyys ja jatkuva jyrsintätapa, toisin kuin
Gleasonilla.
Kaarevahampaisen

kartiohammaspyörän

valmistusvaiheet

ovat

pääpiirteissään

seuraavat:
1. Aihioon olakkeiden, urien, porausten ja mahdollisten kierteiden
sorvaus ja jyrsintä
2. Aihion hammastaminen
3. Jäysteenpoisto ja viisteenteko
4. Karkaisu
5. Viimeistely
6. Hammastuksen mittaus ja dokumentointi
VPP:n tekniseen laatuun vaikuttavat työvaiheista eniten hammastaminen, karkaisu ja
viimeistely. Tietenkin hammastuksen mittaus ja dokumentointi ovat myös tärkeitä
laadun todentamiseksi.
Erilaisia hammastustekniikoita koulukuntien sisällä on olemassa paljon, joista jotkut
eroavat vain vähän toisistaan. Liitteessä VII on taulukoitu muutamia yleisimpiä
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valmistusmenetelmiä ja niiden tärkeimpiä ominaisuuksia. Kuvassa 7.7 nähdään
kaarevahampainen hammastuskone työssään.

Kuva 8.1 Kaarevahampaisen kartiohammaspyörän jyrsimistä

Tarkasteltaessa eri valmistusmenetelmillä valmistettuja VPP:ja käytettävyyden
kannalta

voidaan

niissä

havaita

joitakin

eroja.

Ensinnäkin

asennettaessa

vakiohammaskorkeudella varustetuissa VPP:ssa on suurempi asennustoleranssi. Se
helpottaa

asentamista.

ominaisuuksista.

Edelleen

Pienillä

on

tehty

tutkimuksia

pyörimisnopeuksilla

ja

hampaiden

suurilla

lujuus-

momenteilla

vakiohammaskorkeudella varustettu VPP kestää pidempään murtumatta (NAF-Sisu
Akselit Oy, 2002). Toisaalta on tehty myös tutkimuksia, jotka todistavat
vakiohammaskorkeuden jakavan jännityksen tasaisemmin hampaan tyveen myös
suurilla kierrosluvuilla (Handschuh, 2002). Erot tulevat selvimmin esiin kuitenkin
vasta liikuttaessa lähellä momentinsiirtokyvyn maksimiarvoja. Joidenkin käsitysten
mukaan (Szanti, 2002) taas itse valmistusmenetelmällä ei ole suoraa yhteyttä
hammaspyörien

kestävyyteen.

Sen

sijaan

hammasgeometria

ja

käytetyt

hammastusteräpalat ovat merkittäviä. Szantin mukaan valmistusmenetelmälähtöinen
virhelähde voi olla ainoastaan hammasjako. Hammas kerrallaan jyrsittäessä
mahdollisuus virheelle on suurempi kuin jatkuvalla hammasjyrsinnällä.
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Karkaisu on yleensä ulkoistettu työvaihe VPP-valmistajilla. Se on kuitenkin tärkeä
työvaihe, sillä sen epätäydellinen toteuttaminen aiheuttaa lautaspyörän vääntelyä ja sitä
kautta laatuongelmia lopputuotteessa. Laatuongelmat tulevat esiin ajomeluna ja
erityisesti ns. vouauksena. Ääritapauksessa laatuongelma lämpökäsittelyssä saattaa
aiheuttaa VPP:n rikkoutumisen loppukäytössä.
Viimeistely vaatii VPP-valmistajalta investointeja. Yksinkertaisin viimeistelytapa on
ns. läppäys, minkä avulla jokainen pinioni ja lautaspyörä paritetaan. Tässä
työvaiheessa pinionia ja lautaspyörää pyöritetään rasituksen alla tosiaan vasten
erityisen läppäysnesteen ollessa hampaiden kosketuspinnoilla. Läppäyksen tuloksena
pyörät hioutuvat juuri oikein toisiinsa nähden ja ovat näin erottamaton pari siitä
lähtien. Toinen vaihtoehto viimeistelylle on hionta, joka vaatii kalliin hiontakoneen
hankinnan. Parhaiten hiontaviimeistelyyn sopivat muuttuvalla hammaskorkeudella
(Gleason) valmistetut VPP:t, koska tällöin voidaan yhdellä ajokerralla ajaa hampaan
kaksi kylkeä. Vakiohammaskorkeudella valmistetussa VPP:ssa joudutaan jokainen
hampaan kylki hiomaan erikseen. Kolmas mahdollinen viimeistelytapa on höyläys
(hard cutting), joka tarkoittaa lämpökäsittelyn jälkeen tapahtuvaa hyvin pientä
lastuavaa

aineenpoistoa

hampaan

pinnalta.

Tällä

tavalla

saadaan

korjattua

lämpökäsittelyn aikana lämpöelämisestä tulleet muodonmuutokset. Höyläys tehdään
samoilla koneilla, mutta eri terillä, kuin varsinainen hammastuskin.
Sisu käyttää tuotannossaan lähes poikkeuksetta läpättyjä VPP:ja. Hiottuja VPP:jakin
on joskus käytetty erikoissovelluksissa, joissa meluarvot ovat erityisen tärkeitä. Hiotun
VPP:n haittana on kuitenkin noin kaksinkertainen hankintahinta sekä tähänastisilla
toimittajilla usein noin kaksinkertainen toimitusaika läpättyihin pyöriin nähden.
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8.3.2

Valmistuskustannusten näkökulma

Viimevuosikymmenten aikana tapahtunut CNC-koneiden murros on mullistanut myös
kaarevahampaisten hammaspyörien valmistusprosessit. Ennen olemassa olleet erot
asetus- ja työstöajoissa eri koulukuntien valmistusmenetelmien välillä ovat historiaa.
Koulukuntien rajat hammastustekniikoissa ovat hämärtyneet, sillä uusilla CNCkoneilla pystytään valmistamaan hammastuksia useilla hammastusmenetelmillä yli
koulukuntarajojen. Mukaan on tullut myös muita koneenvalmistajia kilpailukykyisillä
tuotteillaan. Yksi näistä on italialainen Samputensili tytäryhtiönsä Hurth-Modulin
kanssa.
Kustannusmielessä koulukuntaa ja koneenvalmistajaa oleellisempi merkitys on
nykyään itse lastuamistekniikalla. Perinteisesti lastuaminen on tehty perinteisillä
teräpaloilla ja leikkuunesteen suojaamana (kts. kuva 7.7). Nyttemmin on kuitenkin
kehitetty ns. kuivalastuamistekniikka karbidi-teräpaloja hyödyntäen. Se sallii
suuremman lastuamisnopeuden, eikä vaadi leikkuunestettä lastuamisvaiheessa.
Taulukossa 7.7 esitetään molempien lastuamistekniikoiden hyötyjä ja haittoja.
Perinteinen työstö

Kuivatyöstö

Etuja
Helppo terien teroitus
Edullisempi ylläpitää
Edullisemmat terät
Suuri soveltuvuusala

Etuja
Profiilia voidaan muokata
Pieni terien määrä
Suuret lastuamisnopeudet
Suuri tuottavuus

Haittoja
Profiilia ei voida muokata
Kiinteä ryntökulma
Vaatii suurta määrää teräpaloja

Haittoja
Korkeammat ylläpidon kustannukset
Erityiskalusto teroitukseen vaaditaan

Sopii piensarjoille!

Sopii suursarjoille!

Taulukko 8.2 Lastuamismenetelmien edut ja haitat

Voidaan todeta, että kuivalastuaminen ei ole kannattava valmistusmenetelmä Sisun
tarpeisiin suuren sarjakokovaatimuksen vuoksi.
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Asetusaikojen merkitys on CNC-koneiden myötä pienentynyt. Aiemmin Sisun
VPP:ien kaltaisten kappaleen hammastusasetusten tekeminen kesti noin 2,5 tuntia, kun
nykyisillä CNC-koneilla aika saadaan puristettua viidesosaan siitä. Kun tuntisaanto
Sisun kokoluokan kartiopyörillä on 5 - 7 pyörää tunnissa, voidaan sanoa, että
hammastuskoneen asetusajan merkitys pienenee melko nopeasti valmistuseräkoon
kasvaessa. Asia on toinen, jos käytetään vanhoja, ei-CNC-koneita.
Hammastusmenetelmistä Klingelnbergin syklopalloid on kehitetty ennen kaikkea
pienille sarjoille. Sillä pystytään valmistamaan kustannustehokkaasti jopa yksittäisiä
kartiopyöräpareja. Kustannustehokkuus pienillä sarjoilla perustuu universaaleihin
teriin.

Tällä

tarkoitetaan

samojen

terien

käyttömahdollisuutta

monilla

eri

hammaspyörämalleilla. Gleasonin ja Oerlikonin (perinteisissä) valmistusmenetelmissä
teräpalat on taas sidottu hammaspyörämalliin. Jokaiselle mallille on omat teränsä.
Syklopalloid-teräpalojen kertakustannukset ovat toki moninkertaiset Gleasonin ja
Oerlikonin vastaaviin verrattuna. Palloid-menetelmässä puolestaan käytetään kartion
muotoista terää ja se sijoittuu monikäyttöisyydessään edellä mainittujen menetelmien
välimaastoon.

Yhdellä

palloid-terällä

pystytään

tekemään

kaikki

samaa

hammasmoduulia olevat kartiopyörät. Lastuamisnopeudessa palloid-terät ovat
ylivoimaisia, mutta teriin investoiminen on kalliimpaa kuin missään muussa
valmistusmenetelmässä. Palloid-menetelmä on suurien volyymien menetelmä.
Taloudelliseen valmistuseräkokoon vaikuttaa hammastuksen lisäksi muut työvaiheet
sekä aihioiden taloudelliset hankintaeräkoot. Takeita hankitaan tyypillisesti muutamien
satojen kappaleiden erissä, sillä pienempien erien hintataso nousee ratkaisevasti.
Aihion osuus VPP:n hinnasta on noin 12 - 25 %. Arvion pohjana on Sisun omien
taetoimittajien

hinnoittelu

sekä

saadut

VPP-tarjoukset.

kustannusrakenteeseen palataan oman valmistuksen analyysin yhteydessä.

Tarkemmin
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9

SOPIMUSSTRATEGIAN MÄÄRITTÄMINEN

Tässä luvussa VPP-hankinnan sopimusstrategiaa käsitellään pitkällä tähtäimellä.
Sopimusstrategia kuvitellaan mahdolliseksi implementoida (jos niin päätetään)
siirtymäkauden jälkeen. Johtavana ajatuksena on, että ennen pitkää koko Sisun
tuotanto koostuu fupro-tuotteista ja vanha tuotteisto poistuu.

9.1

Suhdeasemointi

Toimittajasuhdestrategia on tärkeä osa toimittajavalintaprosessia. Toimittajasuhdestrategia luo puitteet valittavan toimittajan profiilille. Siinä määritetään millaiseen
suhteeseen toimittajan kanssa pyritään. Toimittajastrategian perusteiksi Sisulla
päätettiin valita kaksi pääkomponenttia seuraavasti:
1. Toimittajien kilpailuttaminen/Toimittajien lukumäärä
2. Tuotespesifikaatio
Toimittajien kilpailuttaminen jaettiin neljään eri vaihtoehtoon. A-vaihtoehto perustuu
puhtaalle kilpailuttamiselle. Toimittajia kilpailutettaisiin tietyin määräajoin ja
tuotenimike hankittaisiin tarjousten mukaan edullisimman tarjouksen antaneelta. Bvaihtoehdossa käytettäisiin kahta (tai useampaa) vakituista toimittajaa, joiden välillä
tarvittavien VPP:ien hankinta ratkaistaisiin kuten edellä, tarjousten perusteella tietyin
väliajoin. C-vaihtoehto vastaa Sisulla nykyistä käytäntöä. Siinä käytetään kahta (tai
useampaa) toimittajaa, joiden välillä VPP:n toimitukset on jaettu nimikkeittäin. Neljäs,
D-vaihtoehto, on yhden yhteistyökumppanin vaihtoehto.
Tuotespesifikaation tarkkuus jaettiin niin ikään neljään asteeseen. Ensimmäisen asteen
tuotespesifikaatio on toimittajan laatima Sisun määrittämien reunaehtojen mukaan.
Käytännössä VPP:n piirustuksen sijaan Sisu toimittaisikin esimerkiksi koko
vetopyörästön kotelon kuvan välityssuhdetavoitteineen. Toinen aste vastaa Sisun
tämän hetkistä käytäntöä. Siinä toimittaja valmistaa VPP:n Sisulle tilauksesta ja Sisun
määrittämien piirustusten mukaan. Suunnittelusta vastaa Sisu kokonaan itse.
Kolmannessa asteessa käytettäisiin muiden akselivalmistajien suunnittelemia VPP:ja,
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joita on runsaasti saatavilla. Silloin hankittaisiin lisenssin muodossa käyttöoikeus
tietyille VPP:lle ja hankinta voitaisiin suorittaa suoraan akselivalmistajan omasta
tuotannosta tai sen toimittajilta. Neljännessä asteessa Sisu käyttäisi vakiintuneita
VPP:ja, joita maailmalla olisi runsaasti tarjolla. Nämä voisivat olla sopivia myös
muiden akselivalmistajien tuotteisiin ja siten vapaasti saatavilla. Tuotekehitys
suunnittelisi lopputuotteet tarjolla olevien VPP:ien ympärille.
Kun kaksi edellä kuvattua pääkomponenttia asetetaan samaan kuvaan kahdelle
akselille saadaan kuva 9.1.

1 = Suunnittelu ja valmistus tilauksesta
1
2 = Valmistus tilauksesta
2
3 = Lisensiointi
3
4 = Vakiintuneet/toimittajan omat
4
tuotteet
A4

Sisu

D1

A = Puhdas kilpailutus
A
B = Kaksi (tai useampi) käytettyä
B
toimittajaa, joista valitaan
C
kilpailun kautta
D
C = Kaksi (tai useampi) käytettyä
toimittajaa, toimitevastuut jaettu
D = Yksi toimittaja
Kuva 9.1 Toimittajasuhdestrategian pääkomponentit

Kuvassa Sisun nykyisin käyttämä toimittajasuhdestrategia nähdään olevan ruudussa
C2. Strategioita haluttiin edelleen tarkentaa, jotta päästäisiin paremmin tuomaan esiin
partnership-suhteen piirteitä. Todettiin, että otollisin ympäristö partnershipille on
lähellä kuvan 9.1 oikeaa laitaa. Niinpä neljä oikean puoleista ruutua jaettiin edelleen
neljään osaan suhteen läheisyyden perusteella. Näin saatiin kuva 9.2.
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4

3

A

1

1

2

2
I

B

C

C

II
III

D

D

VI

Kuva 9.2 Partnership-suhteet VPP-toimittajien kanssa

Kuvassa 9.2 esiintyviä partnership-suhteen syvyyttä kuvaavia ruutuja selitetään
lähemmin seuraavassa taulukossa 9.1.
Ei partnership
Syvyys:

Partnership suhteet

IV

III (Pinnallinen)

II

I (Syvä)

Toimittajalle tehdään
tilaus viikoittain tilaus- ja
ennustekannan mukaan.
Toimittaja informoi
kapasiteettiongelmistaan
hyvissä ajoin.

Toimittajalle annetaan
säännöllisesti tietoa
ennustekannasta ja
varaston tilanteesta.

Toimittajalla pääsy
varasto-, tilauskanta-, ja
ennustetietoihin.
Avoimuus uusien
teknisten ratkaisujen
antamisessa toisen
tietoon.

(VMI) Vendor managed
inventory. Toimittaja
täysin vastuussa
varastosta ja
saatavuudesta.
Yhteydenpito jatkuvaa ja
avointa molemminpuolin.

Riskien,
kustannusten ja
tuottojen
jakaminen

Normaalin
toimittajasuhteen
mukaiset
sopimusjärjestelyt

Suhdekohtaisten
Yhteisten projektien riskit
investointien jakaminen. ja tuotot jaetaan, toisen
saavuttama
kustannussäästö/
markkinoiden aiheuttama
kustannuslisä jaetaan.

Suhdekohtaiset
investoinnit

Kumpikin vastaa omista
kustannusksistaan.
Valmistustyökalut
maksaa yleensä Sisu.

Tuote- ja
kehitysvastuu

Kokonaan Sisulla.
Laskentapalvelut ym
valmistusmenetelmään
liittyvä suunnittelu
ostetaan ulkoa.
(Toimittajalta tai
kolmannelta taholta)

Yhteinen pyrkimys
varastojen ja
häiriöiden minimointiin
= Sovitut
sanktiojärjestelyt, jos
ennuste ei pidä, tai jos
varasto ylisuuri.
Yhteinen suunnittelu
tuotteen elinkaaresta,
työkalukustannusten
jakaminen ja
suhteuttaminen
elinkaareen.
Laskentapalvelu
integroidaan
elinkaarisuunnitteluun
ja kustannukset
jaetaan.

Peruste
Tiedonkulku

Taulukko 9.1 Partnership-suhteen syvyys

EDI (tms.) -järjestelmän
hankinta, muita
suhteeseen liittyviä
hankintoja.

Kaikkien suhdekohtaisten
investointien yhteinen
tarkka pitkän tähtäimen
suunnittelu ja toteutus.

Suunnittelukonsultointia
uuden tuotteen
suunnittelussa projektin
alusta asti.

Yhteinen kokonaisvastuu
koko vetopyörästön
laadusta, pelisäännöt
suunnitteluvastuista ja
korvausvastuista vikojen
ilmetessä. Toimittaja
aktiivisesti mukana
tuotesuunnittelussa
projektin alusta saakka.
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Sisun VPP-toimittajastrategian nykytilaa voidaan tarkentaa suhteen syvyyden
mittarilla. Se sijaitsee ruudussa C-2-VI, jota ei käytettävän ryhmittelyn mukaan
määritellä partnership-suhteeksi.

9.2
Eri

Toimittajat ja sopimusstrategia
VPP-valmistajat

sopivat

ominaisuuksiltaan

erilailla

muodostettuun

strategiamatriisiin. Toiset ovat asiakkaidensa kanssa tyypillisesti syvässä partnershipsuhteessa, tai pyrkivät siihen. Toiset taas käyvät mieluummin kauppaa perinteisemmin,
löyhässä

suhteessa

asiakkaisiinsa.

Saatujen

toimittajatietojen,

tarjousten,

yhteydenpidon, esitteiden ja Internet-lähteiden perusteella toimittajat jaetaan matriisiin
kuvitellun strategiasopivuutensa mukaan (kuva 9.3).

1
2
3
4

E, H, I, J, AJ,
AM, AS

J, P, AL, AM

H, I, J, AM

A

H, I, J, AL, AM

L, M, O, Q, AF

A, B, C, E,
H, I, J, L, M, O,
P, Q, Ä, Ö, AE,
AF,AJ, AL,
AM, AS

J, M, P, AL, AM

B

M, O, AF

A, B, L, M, O,
P, Ö, AF

J, M, P, AL, AM

C
D
Kuva 9.3 Toimittajien strategiasopivuus

Kuvasta 9.3 nähdään, että periaatteessa mahdollisista strategioista kymmentä pidetään
käytännöllisenä vaihtoehtona, joihin tarjolla olevat valmistajat mukautuisivat. Loput
kuusi ovat mahdollisia vain teoriassa. Kuvassa oleellisia eivät ole toimittajien nimet
kussakin ruudussa, vaan lähinnä ruutujen tiheys. Tämä siksi, että toimittajien
jakaminen ruutuihin on tehty subjektiivisesti. Sopivuutta kuhunkin kategoriaan
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harkittaessa on huomioitu valmistajien kapasiteettia, valmistusmenetelmiä, tarjousten
hinnoittelutapaa

(sekä

toimitusaikapolitiikkaa),

sijaintimaata

sekä

tarjouksen

laskentaprosessin kestoa. Moni toimittaja esiintyy useammassa ruudussa, mikä kuvaa
käsitystä mahdollisuudesta kehittää suhdetta moneen eri suuntaan useimpien
toimittajien

kanssa.

Toimittaja-arvioinnin

ja

-tuntemuksen

syventyessä

strategiasopivuuden arvio täsmentyy. Lopullisesti sopivuus kuitenkin määräytyy
molempien osapuolten yhteistyön onnistumisesta pidemmällä aikavälillä. Huomattavaa
on, että ruudussa C2 on selvä keskittymä. Sen voidaan tulkita olevan vallitseva
strategiamalli Sisun kohtaamilla VPP-markkinoilla. Sen voidaan myös tulkita olevan
malli, johon toimittajat yleisesti pyrkivät uuden asiakassuhteen luomisessa.

9.3

Sisun toimittajasuhdestrategiavaihtoehdot

Kuvaa 9.1 katsomalla nähdään, että strategisille komponenteille harkittavat
suhdestrategiat ovat todennäköisesti lähellä vaakasuoraa linjaa, joka kulkee ruudusta
A4 ruutuun D1. Ruutujen A1 ja D4 ympäristöt suhdestrategiana taas lienevät
harvinaisempia. Niihin liittyy paljon epävarmuutta. Alueet 1 ja 2 vaativat Sisulta
tuotestrategian muutoksia, kun taas 3 ja 4 eivät vaadi suuria yrityksen
kokonaisstrategian muutoksia.

9.3.1

Uuden tuotestrategian vaihtoehdot

Vakiintuneiden VPP:ien käyttämisen on mielenkiintoinen vaihtoehto. Se toisi
mukanaan monia hyötyjä, mutta myös muutamia erittäin merkittäviä vaikeuksia.
Vakiintuneiden VPP:ien käyttäminen on ainoa strategia, jonka avulla pystyttäisiin
hyödyntämään toimittajamarkkinoiden lähes puhdasta kilpailua. Ongelmana kuitenkin
on, että VPP:ja ei ole standardoitu. VPP-markkinoilla ei juurikaan ole tarjolla täysin
vapaasti hankittavia VPP-malleja, vaan ne ovat lähes poikkeuksetta jonkin
akselivalmistajan omia tuotteita. Seuraavassa taulukossa 9.2 luetellaan vakiintuneiden
VPP:ien hankinnan hyötyjä ja haittoja:
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Hyötyjä:
Kilpailun puristama kustannustaso
Hyvä saatavuus
Lyhyet toimitusajat
Ei työkalukuluja
VPP:ien yhdenmukaisuus
Loppuasiakkaan varaosasaatavuus
Vältytään toimittajan "oppimiskäyrän kustannuksilta"

Haittoja:
Edellyttää tehokasta toimittajamarkkinaseurantaa
Oma varaosamyynti kutistuu
R&D-rajoitteet
- Vuosien projekti uudistaa koko tuotteisto
- Variointimahdollisuus tuotteissa vähenee
Omien asiakkaiden hyväksyntä ei varmaa

Taulukko 9.2 Vakiintuneiden VPP:ien käyttämisvaihtoehdon hyödyt ja haitat Sisulle

Haitoista erityisesti R&D –rajoitteet ovat merkittäviä. Sisun yksi kilpailullinen etu on
juuri

tuotteiden

varioitavuus

ja

VPP:ien

hankinnan

muuttaminen

standardikomponenttien hankkimiseksi vaikeuttaisi variointia. VPP:ien muuttaminen
standardikomponenteiksi vaatisi myös koko tuotteiston uudistamisen vastaamaan uusia
komponentteja. Uudistuksen mukanaan tuomat muutokset olisivat varsin suuria ja siten
kaikkiin

yrityksen

toimintoihin

heijastuvia.

Vähätellä

ei

myöskään

sovi

imagokysymyksiä sekä asiakkaiden hyväksyntää muutokselle. Standardi-VPP:ien
käyttöönottaminen olisi yrityksen korkeimman strategiasuunnittelun tasolla tehtävä
päätös. Päätöksen täydellinen implementointi veisi vuosia.
VPP:n kokonaismenekistä varaosa-VPP:ien osuus oli kolmen prosentin luokkaa
vuonna 2001, mutta katteesta hieman suurempi. Taulukosta 9.3 voidaan huomata, että
varaosa-VPP:t näyttelevät pientä roolia VPP:ien katteenmuodostuksessa, vaikka niiden
kateprosentti olisikin huomattavasti tuotanto-VPP:ja korkeampi. Tällä perusteella
voidaan sanoa, että varaosamyynnin menetys ei sinällään ole kovin merkittävä
harkittaessa vakiintuneiden lisensoitaviin VPP:eihin siirtymistä.

Myyntimäärä (kpl) Myyntiosuus
Tuotanto
2 590
96,9 %
Varaosat
84
3,1 %
Yhteensä
2 674

Tavoitekate
25 %
50 %

Osuus VPPkatteesta
93,9 %
6,1 %

Taulukko 9.3 Varaosamyynnin osuus VPP-katemuodostuksesta vuonna 2001

Lisenssoitujen VPP:ien käyttöönottamiseen liittyy paljolti samankaltaisia ongelmia
kuin standardi-VPP:ien käyttöön. Lisäongelmia toisi vielä toimittajan vaihtamisen
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vaikeus, koska tuoterakenne olisi suunniteltu ei-omassa hallinnassa olevan VPP:n
varaan. Tuotekehitys tulisi rytmittää lisensoitavan akselivalmistajan syklin mukaisesti.
Toisaalta hankinnan muuttuvia kustannuksia voitaisiin alentaa käyttämällä eduksi
suuren volyymin tuomia etuja. Taulukossa 9.4 esitetään strategian hyötyjä ja haittoja.
Hyötyjä:

Haittoja:

Taattu laatutaso

Oma varaosamyynti kutistuu

Pienet työkalukulut/ei ollenkaan työkalukuluja

R&D-rajoitteet

Vältytään toimittajan "oppimiskäyrän kustannuksilta"
VPP:ien yhdenmukaisuus

- Vuosien projekti uudistaa koko tuotteisto
- Variointimahdollisuus tuotteissa vähenee

Toimitusaikaa ja saatavuutta voidaan parantaa

Omien asiakkaiden hyväksyntä ei varmaa

Economies of scale -edut

Toimittajan vaihtaminen hankalaa
Voi aiheuttaa suurta riippuvuutta toimittajasta
Lisenssikustannukset?

Taulukko 9.4 Lisensoitavien VPP:ien käyttämisen hyödyt ja haitat Sisulle

9.3.2

Vallitsevan tuotestrategian vaihtoehdot

Aiemmin on todettu, että toimittajasuhdestrategian valitseminen muista kuin
vaihtoehdoista C-D ja asteista 1-2, vaatisi merkittäviä strategian muutoksia
yritystasolla. Sellaisia muutoksia ei tällä hetkellä Sisulla ole näköpiirissä. Valmistus
tilauksesta sekä suunnittelu ja valmistus tilauksesta ovat edellisessä kappaleessa
mainittuihin

suhdestrategiamalleihin

nähden

huomattavan

erilaisia.

Nämä

lähestymisstrategiat jaettiin aiemmin edelleen neljään osaan partnership-suhteen
syvyyden mukaan. Tutkimuksen kannalta on nyt hyödyllistä tarkastella ääripäiden
hyötyjä ja haittoja. Toinen ääripää edustaa puhdasta valmistusta tilaukseen, kun taas
toisessa ääripäässä on mukana pitkälle viety suunnittelun integrointi ja syvän
partnershipin tunnuspiirteet. Suhteen syvyydestä riippuen molempien ääripäiden
ominaisuudet esiintyvät eriasteisina. Taulukoissa 9.5 ja 9.6 esitetään mainittujen
ääripäiden hyötyjä ja haittoja
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Hyötyjä:

Haittoja:

Yksinkertainen toteuttaa

Työkalukustannukset Sisulle suuret

Ei aiheuta muutoksia varioinnin mahdollisuuteen

Toimittajan osaaminen vajaakäytössä

Ei aiheuta muutoksia muuhun konstruktioon =

R&D ei optimoitu valmistuskustannuksia varten

- R&D -lisäkustannukset olemattomia
Varaosamyynti pääosin omissa käsissä

Toimittajan vaihtaminen hankalaa
Saatavuus voi vaihdella
Toimitusaika voi olla pitkä
Riippuvuus toimittajasta
Hidas tuotannon käynnistysvaihe

Taulukko 9.5 ”Valmistus tilauksesta” –hyötyjä ja haittoja Sisulle.

Hyötyjä:

Haittoja:

Suuri joustavuus

Suuri riippuvuus toimittajasta

Toimittajan osaaminen optimoitu

Riski ylihinnasta (jos suhde ei toimi)

Valmistuskustannukset optimoitu

Vaatii suhdekohtaisia investointeja

Varaosamyynti omissa käsissä

Vaatii henkilöresursseja suhteenhoitoon

Yhteinen vastuunkantaminen
Toimitushäiriöt on minimoitu

Taulukko 9.6 ”Suunnittelu ja valmistus tilauksesta” –hyötyjä ja haittoja Sisulle

Voidaan sanoa, että eri strategiamallien hyödyt ja haitat VPP-hankinnassa ovat pitkälti
samoja kuin millä tahansa muullakin komponentilla. Ero syntyy eri hyötyjen ja
haittojen painoarvojen suhteissa.
Tällä hetkellä Sisu toimii VPP-toimittajiensa kanssa neljännellä suhteen syvyystasolla,
jossa se varmasti toimii myös uuden toimittajan kanssa alkuvaiheessa. Tavoite voidaan
kuitenkin asettaa syvemmälle. Syvä toimittajasuhde vaatii resursseja suhteen
kehittämiseen, mahdollisuuksien löytämiseen ja suhteen hoitoon. Hyödyt saavutetaan
pitkällä aikavälillä joustoina sekä tehostuneena ketjun toimintana.

9.3.3

Yksi vai useampi toimittaja?

Jos jatkossa pyrittäisiin vain yhden toimittajan käyttämiseen, tulisi valittu toimittaja
olla

toiminnoiltaan

monipuolinen.

Sen

tulisi

pystyä

valmistamaan

kustannustehokkaasti niin pieniä kuin suuriakin eriä. Toimittajan tulisi pystyä
toimittamaan riittävän lyhyellä toimitusajalla kiireellisiä VPP:ja. Yhden toimittajan
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strategiassa vakauden ja toimitusvarmuuden merkitys korostuvat enemmän kuin
useamman toimittajan strategiassa.
Kahden (tai useamman) toimittajan käyttäminen jättää enemmän mahdollisuuksia
suunnata strategiaa. Suuntausta voitaisiin myös muuttaa helpommin. Voitaisiin valita
kaksi profiililtaan täysin erilaista toimittajaa. Toinen toimittaja voisi olla erikoistunut
pienvolyymeihin ja poikkeuksellisiin toimituksiin. Se olisi toimittajista varma lenkki,
jonka toimintaan voitaisiin luottaa kaikissa tilanteissa. Tällaisia voivat olla perinteitä
omaavat länsieurooppalaiset VPP-valmistajat.
Kahden

toimittajan

mallissa

toinen

toimittaja

puolestaan

voitaisiin

valita

kustannuspainotteisesti ”eksoottisestakin” kohteesta. Tältä voitaisiin tilata helposti
ennustettavat VPP:t pitkällä toimitusajalla ja halvalla hankintahinnalla. Tällaisia
toimittajia voivat olla esimerkiksi intialaiset volyymivalmistajat. Toinen toimittaja
voisi myös olla esimerkiksi yritys, jolla katsotaan olevan kehityspotentiaalia, mutta
joka ei vielä ole täysin luotettava yhteistyökumppani. Tällaisia voivat olla esimerkiksi
Itä-Euroopan VPP-valmistajat.
Kahden (tai useamman) toimittajan käyttämisen suurin este on alhaiset VPP-volyymit.
On vaikea löytää sellaista länsieurooppalaista toimittajaa, joka olisi halukas pelkästään
toimittamaan pienivolyymiset VPP:t. Yleisesti halutaan toimittaa suurempi vuotuinen
volyymi, jotta ollaan valmiita toimittamaan myös pienet volyymit kilpailukykyiseen
hintaan.
Kahden VPP-toimittajan käyttämisestä saattaa tulla rasite, jos pyritään kohti syvää
toimittajasuhdetta. Jos yhden kanssa pyritään syvään suhteeseen, voi herätä kysymys,
miksi toiselta silti hankitaan myöskin. Toisaalta päätös toisen toimittajan käyttämisestä
voi olla partnereiden yhteinenkin yhteisten kustannussäästöjen aikaansaamiseksi.
Kuitenkin Sisun tapauksessa syvimpiin suhteisiin päästään luultavasti parhaiten, kun
toimitaan vain yhden VPP-toimittajan kanssa.
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9.4

Sopimustekniikka

Nykyisten VPP-toimittajien kanssa Sisulla on kaksi aivan erilaista sopimusta.
Espanjalaisen kanssa sopimus on tehty lähes kymmenen vuotta sitten, eikä se enää
vastaa täysin toimintaympäristöä. Yhteistyö on edennyt lähinnä vanhojen tottumusten
mukaisesti viimeisten vuosien aikana, ja muodollinen sopimus on ollut taka-alalla.
Suomalaisen toimittajan kanssa sopimus on uusittu noin vuosi sitten. Sen sisältö on
erittäin yksityiskohtainen ja jättää vähän liikkumavaraa osapuolille. Sopimukseen on
määritelty hyvin tarkasti, kuinka normaaleista toimitusehdoista poikettaessa tulee
toimia ja kuka maksaa kulut.
Uuden VPP-toimittajan sopimustyypin tulisi olla riittävän väljä, jotta suhteella on
”kasvuvaraa” ja jotta sopimus ei asetu esteeksi suhdetta kehitettäessä. Jos suhdetta
halutaan kehittää partnership-suhteen suuntaan, on jätettävä riittävä väljyys
tuotespesifikaatioille. Sopimuksesta tulisi myös käydä ilmi suhdetyypin henki. Jos
päädytään syvään partnershippiin tähtäävään suhteeseen, on se voitava aistia
sopimuksen muotoilussa.
Sisulle tärkeimpiä sopimuksen kaupallisia asioita ovat toimitus- ja maksuehto,
toimitusaika ja sen määrittäminen sekä poikkeamista ja tilauskäytännöstä sopiminen.
Toimitusehtona käytetään Incoterms 2000 standardia. EU:n alueella pyritään
toimitusehtona pitämään ”FCA toimittajan tehdas”, EU:n ulkopuolella ehtona pyritään
pitämään CIF-Helsinki. Maksuehtona käytetään normaalia jälkilaskutuskäytäntöä 60
tai 90 päivän maksuajalla. Toimitusaika on kriittinen Sisulle. Sen määrittäminen ja
tilausten synkronointi vaatii täsmennystä sopimustasolla. Pikarahtikustannuksista ja
toimitusajan lyhentämisen mahdollisuudesta on myös sovittava reunaehtoja, joita
suhteen kehittyessä ehkä sovelletaan eri tavalla.
Sopimuksen juridiseen sisältöön ei tarkemmin paneuduta tässä yhteydessä, sillä se
vaatisi melko laajaa käsittelyä puolustaakseen paikkaansa. Juridisen sisällön tärkeyttä
kuitenkin kuvastaa se, että ellei erikseen sopimuksessa muuta määritetä, tulkitaan
sopimusta myyjän maan lakien mukaan.
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Toimittajasopimuksen
laatujärjestelmien

tekninen

kautta

sisältö

saa

olla

valmistusmenetelmiin

melko
ja

väljä.

Se

tuotenimikkeiden

sidotaan
kautta

spesifikaatioihin.

9.5

Ostaako vai tehdä itse?

Oman valmistuksen analyysi on osa sopimusstrategian määrittämistä. Samalla
selvitetään hankittavien kappaleiden kustannusrakennetta toimittaja-arviointia ja –
neuvotteluja varten.
Kuten jo monesti on mainittu, kaarevahampaisten kartiopyörien valmistaminen on oma
erikoistunut alansa. Erikoisresursseja tarvitaan konekannassa, työvoimassa sekä
tuotekehityksessä. Sisulla ei ole valmiina mitään näistä, vaan kaikkiin jouduttaisiin
investoimaan tuotannon aloittamiseksi.
Konekannan investoinnin ydin on hammastuskone, siihen tulevat teräpäät sekä
teräpalat. Sen lisäksi on oltava kapasiteettia aihioiden esikäsittelyyn sorvissa,
karkaisupuristimella

varustettua

lämpökäsittelykapasiteettia,

viimeistelykone

(läppäyskone Sisun tapauksessa) ja hammaspyörien laadun todentamiseen tarvittavat
mittalaitteet. Pienempiä työkalukokonaisuuksia voidaan vielä tarvita mm. viisteiden
tekemiseen ja olakkeiden hiontaan. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että Sisulle
kaarevahampaisten kartiopyörien valmistamisen aloittaminen vaatisi investointeja
kaikkiin edellä mainittuihin koneisiin.
Tuotekehityksen investoinnit voivat tarkoittaa geometrian ja lujuuksien laskentaan
soveltuvia

ohjelmistoja

ja

tuotekehityshenkilöstön

kouluttamista.

Henkilöstö-

investointien puolella tarkoitetaan mahdollisesti tuotekehityshenkilöstön lisätarvetta
sekä tuotantoprosessiin tarvittavaa lisätyövoimaa. Kaikkiaan rekrytointitarve lienee 3 6 henkilöä.
Koneenvalmistajilta, Sisun omasta valmistuskokemuksesta, taetoimittajilta sekä
potentiaalisilta VPP-toimittajilta saatujen tietojen perusteella hahmoteltiin VPPvalmistuksen kustannusrakennetta Sisun näkökulmasta. Laskennan perustana oli, että
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Sisu tekisi VPP:ja vain omaan käyttöön. Laskennan perusteella päädyttiin tilanteeseen,
jossa VPP:n omakustannehinta oli saatujen tarjousten kanssa samaa luokkaa tai hieman
kalliimpi. Katetta omalla valmistuksella ei kuitenkaan näytettäisi juuri saatavan.
Laskenta antoi omalle valmistukselle lisäksi todennäköisesti todellisuutta halvemman
hinnan, sillä lämpökäsittelyuunien väistämätöntä hankintainvestointia ei otettu
huomioon. Myöskään aihion esikäsittelyyn tarvittavan sorvikapasiteetin laajennusta ei
huomioitu.

Työntekijöiden

koulutukseen

vaadittavaa

kertakustannus

puuttuu

laskennasta niin ikään. Edellä mainittuja asioita ei otettu laskentaan mukaan, koska
niiden arvottaminen on vaikeaa. Sorvikapasiteetin laajennus on tapahtuma, joka voi
johtaa tuotannon uudelleen järjestelyyn laajemminkin ja näin investointia on ilman
syvällisempää tutkimusta
investointiin

ja

vaikea

kohdistaa,

koulutukseen.

Sen

Sama
sijaan

pätee

lämpökäsittelyuuni-

laskentaan

sisällytettiin

karkaisupuristininvestointi, hammastuskone- ja läppäyskoneinvestointi. Mukana on
myös

arviot

mittakoneen

ja

hammaskosketustesterin

hankintainvestoinnista.

Kokonaisinvestointimäärä laskennassa oli yli kaksi miljoonaa euroa, mikä vastaa lähes
kymmentä prosenttia Sisun liikevaihdosta.
Laskenta toi uutta mielenkiintoista tietoa potentiaalisten toimittajien hinnoittelun
arviointiin. Taulukossa 9.7 esitetään tietojen perusteella laadittu kustannuskalkyyli.

Aihiot
Aihion, olakkeiden,
porausten yms. tekeminen
Hammastaminen
Jäysteenpoisto ja viisteen
tekeminen
Lämpökäsittely
Viimeistely
Mittaus ja dokumentointi
Muuttuvat kulut yhteensä
Muita kuluja (kiinteitä)
Omakustannehinta

Alin
19 %

Ylin
21 %

9%

7%

27 %

22 %

6%

5%

19 %
9%
9%
97 %
3%
100 %

15 %
22 %
7%
98 %
2%
100 %

Taulukko 9.7 Kaarevahampaisen kartiopyörän valmistuksen kustannuskalkyyli
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Taulukosta 9.7 nähdään, että hammastaminen on kalkyylin suurin yksittäinen tekijä.
Lähelle sen tasoa tulevat lämpökäsittely- ja aihiokustannukset. Alin ja ylin tarkoittavat
kahta eri kustannuskalkyyliä, joista toisessa on huomioitu kallein mahdollisuus ja
toisessa halvin. Taulukkoa tarkastellessa täytyy kuitenkin muistaa, ettei se pureudu
kovin syvälle kustannuslähteisiin ja voi sisältää suuriakin virheitä. Hammastamisen ja
aihioiden osalta kustannuslaskelma on tarkimmillaan.
Investointianalyysin pohjalta voidaan tehdä seuraavia päätelmiä.
-

Oman VPP-valmistamisen aloittaminen vaatisi Sisulta huomattavia
investointeja sekä täysin uudenlaisiin koneisiin että vanhan
konekannan laajentamiseen.

-

Kaarevahampaisten kartiopyörien kustannustehokas valmistus vaatisi
oman tarpeen tyydyttämisen lisäksi suurta VPP-myyntiä myös talon
ulkopuolelle.

-

Hammastuksen osuus kustannuskalkyylistä on yllättävän pieni
etenkin, jos hammastuskone on tehokkaassa käytössä. Aihion ja
lämpökäsittelyn

kustannukset

voivat

olla

hammastuksen

suuruusluokkaa.
-

Melko pienikin valmistuseräkoko voi olla kustannustehokas (esim.
20kpl) CNC-koneilla valmistettaessa.

Eräs oman valmistuksen pullonkaula on tuotekehityksen osaaminen ja tarvittavan
geometria(lujuus)laskennan tekeminen kaarevahampaisille kartiopyörille. Yleisesti
laskennan suorittaa VPP-valmistaja konevalmistajalta hankkimien ohjelmistojen
avulla. Laskentaan tarvitaan ohjelmistoja, jotka tosin ovat pieniä investointeja edellä
mainittujen koneinvestointien rinnalla. Laskentaohjelmistoja voidaan käyttää myös
tietoliikenneverkkojen kautta konevalmistajan tarjoamana maksullisena palveluna.
Laskentaan tarvittava ammattitaito taas syntyy ajan saatossa kokemuksen kautta.
Kursseja siihen järjestävät konevalmistajat. Laskentapalveluja tarjoavia yrityksiä
(esim. insinööritoimistoja) ei tietoon ole saatu. Sen sijaan konevalmistajat suorittavat
laskelmia tarvittaessa asiakkailleen.
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10 TOIMITTAJAN VALINTA
Toimittajavalintaprosessi on edennyt valintojen tekemisen vaiheeseen. Toimittajan
valinnan vaiheessa valitaan fupro-VPP-toimittajasuhteelle suunta ja rajataan siihen
harkittava potentiaalisten toimittajien joukko 2 - 4:ään. Toimittajan valinnan
ydinaluetta on seminaari, johon osallistuu henkilöstöä laajalti Sisun organisaatiosta.

10.1 Toimittaja-arviointi
10.1.1 Toimittajien toinen rajaaminen
Toisessa toimittajien rajaamisen vaiheessa asetettiin rajauksen tavoitteeksi sellainen
määrä, että jäljelle jääneistä toimittajista voidaan kohtuullisella työmäärällä suorittaa
viimeinen toimittaja-arviointi ja viimeinen rajaus.
Ensimmäiseksi kriteeriksi asetettiin tarjousten hintataso. Rajaksi asetettiin nykyisten
toimittajien tarjouksien hintataso länsimaisilla valmistajilla. Muille rajaksi asetettiin 30
% alempi taso. Rajat olivat siinä määrin karsivia, että mukaan jäi vain kymmenen
toimittajaa. Kymmenessä on mukana kaksi vanhaa toimittajaa sekä kolme toimittajaa,
joihin kesän aikana on käyty tutustumassa. Näin ollen jäi vain viisi toimittajaa, joista
toimittaja-arviointiin tarvittavaa tietoa ei ollut jo olemassa. Katsottiin, että rajaus oli
riittävä tarkempaa toimittaja-arviointia varten.
Hintataso oli saaduissa tarjouksissa yllättävän vaihteleva. Kallein saatu tarjous oli
tasoltaan noin 9-kertainen halvimpaan nähden. Tarjoukset jakautuivat melko tasaisesti
koko hintaskaalaan. Hintatason käyttäminen karsinnan perusteena on sikäli perusteltu,
että yksi projektin tavoitteista oli alusta alkaen kustannusten karsiminen.

10.1.2 Arvioinnin toteuttaminen
Kuten sanottu, puolet potentiaalisista toimittajista olivat jo etukäteen parempia tuttuja
Sisulle. Se aiheutti vaikeutta toimittaja-arvioinnille, koska saadut tiedot oli saatava
mahdollisimman vertailukelpoiseksi kaikkien ehdokkaiden kesken.
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Toimittaja-arvioinnin perustaksi asetettiin työssä aiemmin määritetty alustava
kriteeristö.

Kriteeristön

mukaan

laadittiin

yksisivuinen

kyselylomake,

joka

potentiaalisen toimittajan olisi helppo täyttää. Kysymykset oli laadittu niin, että
vastaajalle jäi kohtuullinen vapaus vastauksen muotoilemiseen. Vastauksissa
esiintyneet epäjohdonmukaisuudet, vajavaisuudet tai vastaustyylit, jotka eivät olleet
yhdenmukaisia, tarkennettiin sitten myöhemmin puhelimitse. Myös tarjouksiin
vaadittiin

tarkennuksia

tässä

vaiheessa.

Monessa

tapauksessa

selvisi

mm.

työkalukustannusten puutteellinen ilmoittaminen tarjouksessa, vaikka alun perinkin ne
oli tarkoitettu asiakkaan maksettavaksi.
Kymmenen jäljellä olevaa toimittajaehdokasta taulukoitiin. Eri arviointialueet lisättiin
niin, että ne olivat helposti vertailtavissa toisiinsa. Arviointialueita oli alustavien
kriteerien mukaisesti kolme. Lisäksi mukaan otettiin muutama subjektiivinen
arviointialue, tarjouksen tiedot sekä laskennallisia arvioita. Laskennalliset arviot
sisälsivät mm. vertailukelpoisen hinnan ja toimitusajan laskemisen, työkaluinvestointien

takaisinmaksuaikoja,

vuotuisia

säästöjä

sekä

vaihto-omaisuuden

varastotasoja. Vertailukelpoisen hinnan laskennassa otettiin huomioon mm. rahti-,
käsittely-, tullaus-, huolinta- ja kuljetuskustannukset. Arviointitaulukot esitetään
liitteessä VIII.

10.2 Päätösfoorumin muodostaminen
Monessa yhteydessä on tuotu esille Sisun koko organisaation asiantuntemuksen ja
sitoutumisen merkitystä VPP-toimittajavalintoja tehtäessä. Tähän asti on yksittäisiä
henkilöitä haastateltu ja heidän käsityksensä otettu huomioon työstämisessä. Tärkeää
on kuitenkin myös vuorovaikutus organisaation eri osien välillä ja tietämyksen
jakaminen eri osien tarpeista laajemmaltikin. Parhaiten tähän tavoitteeseen katsottiin
päästävän seminaarimuotoisen työskentelyn avulla. Päätettiin siis järjestää puolen
päivän mittainen seminaari, johon Sisun johtoryhmä sekä avainhenkilöt organisaation
muista osista kutsuttiin. Kutsuttujen listalla oli lopulta 11 henkilöä. Kuvassa 10.1
esitetään seminaariin kutsutut Sisun organisaatiokaavioon sijoitettuna. Johtoryhmän
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organisaatiossa muodostavat toimitusjohtaja ja neljä linjajohtajaa. Laatupäällikkö ei
kuulu johtoryhmään, eikä ollut seminaariin kutsuttujen joukossa.
M Tuominen
Toimitusjohtaja
M Sipponen
Laatupäällikkö

A Haavisto
Taloushallinto

H Pyrhönen
Myynti & Markkinointi
R Vuorinen
Asiakaspäällikkö

I Juntunen
Tuotekehitys

P Rintala
Toimitusketjun hallinta

J Pääskyvuori
Fupro-projekti

T Ikonen
Tuotantopäällikkö
I Myllymäki
Hankintapäällikkö

P Henriksson
Asiakaspäällikkö

T Vähänen
Ostoinsinööri

Kuva 10.1 Otos Sisun organisaatiokaaviosta

Seminaariin kutsuttiin johtoryhmän lisäksi asiakaspäälliköt, Fupron projektipäällikkö,
tuotantopäällikkö, hankintapäällikkö sekä yksi ostoinsinööri.
Seminaarille asetetut kolme tavoitetta olivat:
1. Määrittää

vetopyöräparin

hankintastrategian

linjaa

Fupro-

aikakaudelle.
2. Rajata Fupron volyymipyörille harkittavaa toimittajajoukkoa 10:stä
kandidaatista 2 - 4:ään.
3. Antaa evästystä hankintaprosessin loppuun saattamiseksi.
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10.3 Seminaarin valmistelu ja kulku
Kolmeen tavoitteeseen pääseminen vaatii systemaattista seminaarityöskentelyä.
Tavoitteet ovat toisiinsa liitoksissa sikäli, että toiseen tavoitteeseen ei voida päästä, jos
ensimmäinen jää saavuttamatta. Ensimmäisen tavoitteen tulos toimii nimittäin
oleellisena osana toisen tavoitteen lähtötietoja. Toisaalta seminaarissa on oleellista
voida

huomioida

mahdollisimman

kattavasti

eri

näkökohtia.

Seminaarin

päätyöskentelymalliksi määritettiin näillä perustein pienryhmätyöskentely. Kolmen
pienryhmän tuli löytää ratkaisuja ongelmiin ja perustella ne. Sitten koko joukolla
pohdittaisiin ryhmien päätelmiä ja muodostettaisiin niistä yhteinen linjaus.
Seminaarin valmistelu aloitettiin taustamateriaalin yhteen keräämisellä. Seminaariin
kutsutuille

toimitettiin

perustietoa

toimittajasuhdestrategioista

sekä

eri

mahdollisuuksien eduista ja haitoista. Potentiaalisista toimittajista jaettiin toimittajaarvioinnin tuloksena syntyneet taulukot. Kolmatta tavoitetta varten kehotettiin
kutsuttuja pohtimaan etukäteen oman toimintonsa kannalta tärkeitä asioita VPPhankintaan.
Seminaarin

ensimmäisessä osassa seminaariosallistujille

esiteltiin

toteutuneen

toimittajavalintaprosessin pääpiirteet tuloksineen. Jo alustavassa vaiheessa heräsi
vilkasta

keskustelua

mm.

hankintasuhdestrategioista

ja

oman

valmistuksen

mahdollisuudesta. Keskustelu vaikutti osaltaan myöhemmin seminaarissa tehtyihin
päätöksiin.

10.3.1 Hankintasuhdestrategia fupro-aikakaudelle
Päätöksenteon tukena päätettiin käyttää systemaattisia järjestelmiä, sillä olihan
aihepiiristä

odotettavissa

vilkasta

keskustelua

ja

voimakkaita

mielipiteitä.

Ensimmäisen tavoitteen päätös muotoiltiin siten, että seminaari saattoi selkeästi valita
eri

vaihtoehtojen

väliltä.

Vaihtoehdoiksi

toimittajasuhdestrategiavaihtoehtoa:

valittiin

kolme

VPP-hankinnan
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1. ALFA:

Kahden toimittajan malli, jossa halutaan pitää tietty

etäisyys toimittajaan (C-2-IV, nykytila).
2. BETA:

Kahden toimittajan malli, jossa ainakin volyymi-fuprot

toimittavan

VPP-toimittajan

kanssa

harjoitetaan

keskisyvää

partnershippia (C-1-II).
3. GAMMA: Yhden toimittajan malli, jossa harjoitetaan syvää
partnershippia (D-1-I).
Ensimmäinen tavoite työstettiin melko yksinkertaista menettelytapaa käyttäen.
Jokainen pienryhmä antoi arvionsa vaihtoehtoisille VPP-hankinnan toimittajasuhdestrategialle asteikolla 1…5 perusteluineen. Tämän jälkeen jokaisen vaihtoehdon
pistemäärät laskettiin yhteen ja koko joukon voimin tarkasteltiin päätelmän
relevanttiutta. Toiveena oli, että jokin vaihtoehto saisi selvästi enemmän pisteitä kuin
jokin toinen, jolloin päätelmä olisi selvä. Lähellä tasatilannetta sen sijaan olisi
keskusteluin löydettävä ne yksityiskohdat, jotka erimielisyyden aiheuttavat ja sitten
löytää kaikkia tyydyttävä ratkaisu.
Pienryhmien antamat pistemäärät jakautuivat yllättävästi. Ryhmien antamat pisteet
esitetään taulukossa 10.1.

Ryhmä A
Ryhmä B
Ryhmä C
Yhteensä

ALFA BETA GAMMA
1
2
4
1
5
3
2
4
3 (5)
4
11
10
(12)

Taulukko 10.1 Seminaarin pienryhmien antamat pisteet VPP-hankinnan
toimittajasuhdestrategiavaihtoehdoille

Yksi ryhmä halusi antaa GAMMA-vaihtoehdolle kaksi vaihtoehtoista pistemäärää.
Heidän mukaansa Gamma on optimaalinen, jos se saadaan toimimaan oikein. Suurta
epäilyä aiheutti kuitenkin vaihtoehdon riskit. Joka tapauksessa oltiin tilanteessa, jossa
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yksi vaihtoehto, Sisun nykyinen toimintamalli eli ALFA, oli hylätty. Toisaalta kaksi
muuta vaihtoehtoa olivat käytännössä tasapisteissä.
Tavoitteen käsittelyä jatkettiin keskustellen. Kävi ilmi, että merkittävimpiä Gammaa
puoltavia näkökohtia olivat partnershipin syvyyden tuomat edut ja yhden toimittajan
käyttämisestä aiheutuva volyymin keskittyminen. Toisaalta koettiin, että Gammassa
kohdataan selkeästi suurimpia riskejä, kuten riippuvuutta ja mahdollisia osapuolista
riippumattomia häiriöitä. Gammaa Verrattiin myös yhteen Sisun nykyisistä
toimittajasuhteista, joka ei ole toiminut odotetusti. BETA-vaihtoehto oli selvässä
kompromissiasemassa. Millään ryhmällä ei ollut selkeästi vahvaa mielipidettä sitä
vastaan. Ainoa suurempi, Betaa vastustava näkökohta oli oikeastaan Sisun volyymin
riittämättömyys partnershipiin, jos se jaetaan kahden toimittajan kesken. Jotkut tosin
kyseenalaistivat volyymin riittävyyden myös Gamma-vaihtoehdossa.
Lopulta seminaari päätti valita fupro-VPP:ien hankinnan tavoitetilaksi Gamman. Sen
riskit kuitenkin syvästi tiedostetaan ja tavoitetta tullaan tarkistamaan myöhempänä
ajankohtana. Seuraavassa tavoitteen vaiheessa valittavan toimittaja(joukon) tulee olla
sopiva sekä Beta- että Gamma-mahdollisuuksiin.

10.3.2 Potentiaalisen toimittajajoukon rajaaminen
Toisen

tavoitteen

käsittely

päätettiin

tehdä

kaksivaiheisesti.

Pääpiirteissään

ensimmäisessä vaiheessa karsittiin vaihtoehdoista huonoimmat pois karsivia kriteerejä
käyttäen. Toisessa vaiheessa taas jäljelle jääneistä valittiin parhaiten sopivat arvioivien
kriteerien avulla. Kuvaavien kriteerien löytyminen oli tämän menetelmän avainalue.
Ne määritettiin etukäteen ja hyväksyttiin seminaarissa. Kriteerien määrittämisessä
pyrittiin ottamaan huomioon kaikki merkittävät osa-alueet kuitenkin niin, että jokaisen
kriteerin alueesta oli olemassa objektiivista tietoa. Seminaari ehdotti muutamaa
lisäkriteeriä, jotka kuitenkin keskustelun jälkeen pääosin katsottiin sisältyvän jo
valittuun kriteeristöön tai niistä ei ollut olemassa riittävän objektiivista tietoa. Yksi
kriteeri lisättiin kuitenkin esitetyn kymmenen kriteerin jatkeeksi. Valitut kriteerit
esitetään myöhemmin taulukossa 10.2.
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Ensimmäisessä vaiheessa seminaarin pienryhmät valitsivat kriteerijoukosta kolme
kriteeriä, jotka kokivat itselleen karsiviksi. Kaikki kriteerit, jotka useampi kuin yksi
ryhmä koki karsivaksi, valittiin karsivaksi kriteeriksi. Vain yksi kriteeri, referenssit, sai
kahden ryhmän kannatuksen ja tuli valituksi. Seminaari keskusteli karsintarajasta ja
määritti sen lopulta yksimielisesti. Karsintarajaksi tuli vaatimus länsimaisille kuormaautovalmistajille. Kymmenestä potentiaalisesta toimittajasta karsiutui neljä ko.
perusteella.
Pienryhmätoimintaa jatkettiin niin, että jäljelle jääneistä kymmenestä kriteeristä kunkin
ryhmän tuli valita neljä mielestään tärkeintä kriteeriä. Valinnan tulokset esitetään
taulukossa 10.2.
Karsiva Arvioiva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sijaintimaa
Vertailuhinta
Työkalukustannuslaskutus
Toimitusaika
Yrityskoko
Investointipolitiikka/Tuloskunto
Tuotejakauma
Referenssit
Outsourcing-politiikka
Tyypillinen tuotantoeräkoko
Viimeistelymahdollisuus

+++
+
+++
+
++
++
+
+

Taulukko 10.2 Kriteerit ja niiden painottaminen (ryhmän valinta merkitty +)

Kriteerien kannatus todettiin ja seuraavaksi ryhmät arvioivat kuuden jäljellä olevan
toimittajavaihtoehdon menestymistä kullakin ääniä saaneella kriteerillä. Arvoasteikko
oli kolmiasteinen, hyvä (a), neutraali (b) ja heikko (c). Taulukossa 10.3 näkyy eri
toimittajakandidaattien menestyminen karsivilla ja arvioivilla kriteereillä kolmen
pienryhmän käsityksen mukaisesti.
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Kandidaatin työkoodi
Karsivia kriteeri
Referenssit
Arvioitavia kriteerejä
Vertailuhinta
Yrityskoko
Tuotejakauma
Toimitusaika
Investointipolitiikka/Tuloskunto
Tyypillinen tuotantoeräkoko
Viimeistelymahdollisuus

AL

AI

ok

ok

aaa
ccc
aba
ccc
acc
aab
aba

aaa
cac
aaa
bbb
ccc
aab
acb

AF Ö
-

O

M

L

I

B

A

ok

ok

-

-

ok

ok

aaa
aaa
bab
ccc
bba
bcc
aba

bbb
aaa
aaa
abb
baa
bcb
aba

ccc
cbb
cab
abb
baa
aaa
aba

ccc
bbb
cbc
aaa
bbc
aaa
aba

-

Taulukko 10.3 Toimittajakandidaattien arvostelu valituin kriteerein

Pienryhmät olivat yllättävän yksimielisiä toimittajien arvostelusta eri kriteereillä.
Muutamissa kohdissa havaittavat erot ryhmien välillä johtuvat pääosin kriteerin sisällä
olevasta painotuserosta. Esimerkiksi tuotejakaumassa jonkun mielestä oli positiivista,
että yritys on keskittynyt ydinosaamiseensa täysin, eikä tuota muuta kuin
kaarevahampaisia kartiopyöriä. Toiset taas näkivät etuna sen, että samalta toimittajalta
voidaan hankkia myöhemmin myös muita komponentteja ja näin saavuttaa
merkittävyyttä toimittajan asiakaskunnassa.
Taulukon 10.3 perusteella voidaan sanoa, että toimittajat O ja M menestyvät parhaiten
seminaarin tärkeiksi kokemilla kriteereillä. B ja A sen sijaan menestyvät tärkeillä
kriteereillä huonoimmin, mutta vähemmän tärkeillä kriteereillä paremmin kuin muut.
Kun tärkeitä kriteerejä painotetaan, päästiin seminaarissa helposti yhteisymmärrykseen
siitä, mitkä kuudesta toimittajavaihtoehdosta tulee ottaa mukaan neuvotteluvaiheeseen
(sopimuksen päättäminen). Valituiksi tulivat AI, O ja M.

10.3.3 Evästys prosessin loppuun saattamiseksi
Kolmannen tavoitteen saavuttamiseksi seminaariosallistujia kehotettiin seminaarin
kuluessa

merkitsemään

muistiin

asioita,

joita

he

toimittajavalintaprosessin

loppuunsaattamisessa toivovat painotettavan. Lopussa pienryhmissä heränneet
ajatukset kerättiin yhteen.
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Evästyksessä tuli esiin vain vähän uusia asioita tai niiden painotusvivahteita aiempaan
nähden. Kaikki kuitenkin toivat tärkeänä esille, että jatkoon päässeiden toimittajien
tuotantolaitoksilla tulee käydä vierailulla, jos sitä ei vielä ole tehty. Edelleen
painotettiin

toimittajan

tavoitteleman

suhdetyypin

sekä

laaduntuottokyvyn

perusteellista selvittämistä. Suhdetyypin selvittämiseen liittyy mm. tuotekehitykselle
annettava tuki, joka Sisulla koetaan tärkeäksi.

10.4 Seminaarin tulosten arviointia
Seminaarissa

päästiin

pääpiirteissään

tavoitteisiin.

Erityisesti

potentiaalisen

toimittajajoukon rajaaminen sujui joustavasti ja saavutti vahvan seminaariosallistujien
tuen. Kaksivaiheinen lähestymistapa sai kiitosta osallistujilta. Osallistujien mielestä
menettelytapa ei ollut liian mekaaninen, vaan he tunsivat voivansa vaikuttaa hyvin
päätöksen kulkuun. Uskoa päätelmän oikeellisuuteen vahvisti myös arvioivien
kriteerien kohdalla ryhmien yllättävä yksimielisyys toimittajien menestymisestä.
Ensimmäisen tavoitteen saavuttaminen sen sijaan hieman ontui ja nähtäväksi jääkin,
kuinka kestävä seminaarin tulos on. Tavoitteen saavuttamista vaikeutti seminaarissa
juuri aiemmin käyty periaatteellinen keskustelu Sisun harjoittaman tuotepolitiikan
järkevyydestä kokonaisuudessaan. Näin pienryhmien käsitykset VPP-hankinnan
strategiasta sekoittuivat. Esille tuli selkeästi organisaation eri osissa vallitseva
käsitysero harjoitettavasta toimittajasuhdepolitiikasta sekä uusien vaihtoehtojen
uhkista ja mahdollisuuksista. Pienryhmätoimintaan vaikutti voimakkaasti myös
ryhmän jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet sekä työkokemuksen pituus Sisulla.
Ryhmätyöskentelyssä

törmättiin

tilanteeseen,

missä

jotkut

eivät

löytäneet

vaihtoehtojen joukosta sellaista, joka olisi sopinut omaan käsitykseen parhaasta
tavoitteellisesta toimittajasuhteen strategiamallista.
Evästyksen tavoite saatiin seminaarissa huonosti dokumentoitua, mutta todellisuudessa
aiheesta keskusteltiin tiiviisti ja evästystä annettiin paljon seminaarin kuluessa.
Ryhmät käsittivät tavoitteen todellisen olemuksen eri tavoilla ja se heikensi
dokumentointia. Sen sijaan, että ajatuksia olisi systemaattisesti kerätty koko
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seminaarin ajan, kirjattiin ne pääosin vasta lopussa. Osa ymmärsi, että evästyksen
tavoitteena oli hakea vastauksia tiettyihin kysymyksiin. Tarkoitus oli kuitenkin antaa
seminaariosallistujille vapaa mahdollisuus kommentoida ja ohjeistaa mitä tahansa
jatkoprosessin päämäärää tai menetelmää päämäärään saavuttamiseksi.
Omalta osaltaan seminaarin kulkua vaikeutti sen sattuminen erittäin kiireiseen aikaan
Sisulla. Tästä huolimatta vain kaksi kutsuttua perui osallistumisensa kokonaan.
Voidaankin todeta, että asia koettiin tärkeäksi. Jatkossa kyseisen kaltainen sourcingseminaari kannattaa jakaa kahteen osaan. Seminaarissa suurempi paino tulisi antaa
esitelmöinnille taustatietojen yhtenäistämiseksi. Jos seminaarissa on tehtävä kaksi
tärkeää päätöstä, kuten nyt oli tilanne, kannattaa ne jakaa tehtäväksi eri päivinä. Näin
ne saavat ansaitsemansa huomion osakseen.
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11 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
11.1 Tutkimuksen tulokset
Diplomityöprojektin ”Toimittajavalinta strategiselle komponentille akselistotehtaassa”
tulokset ovat kahdenlaisia. Projektin tuloksena on viety läpi uuden tuoteperheen
strategisen komponentin toimittajavalinta. Tulos voidaan ottaa sinällään yrityksen
käyttöön ja sen pohjalta voidaan toimittajasuhdetta sekä VPP-hankinsuhdestrategiaa
kehittää edelleen. Toinen projektin tulosalue on Sisulle uudenlaisen lähestymistavan
esittely toimittajavalintaan. Diplomityöprojektin edetessä kehitettyä toimintamallia
voidaan soveltaa yrityksessä myöhemmin laajemminkin toimittajavalintatilanteissa.
Vetopyöräpariin on liittynyt Sisulla jonkinlaista mystiikkaa. Maailmalla olevista
mahdollisuuksista ei olla täysin oltu selvillä, eikä ole tiedetty, kuinka tehokkaasti VPPhankinta on toteutettu markkinoiden mahdollisuuksiin nähden. Tämän tutkimuksen
myötä asiaan on pureuduttu ja vastauksia löydetty. Vetopyöräparien markkinoiden
mahdollisuuksia on selvitetty laajalla otoksella ja vetopyöräparien hankinnassa on
löydetty merkittäviä säästömahdollisuuksia.
Tutkimuksessa avarrettiin näkemystä vaihtoehtoisiin toimittajasuhdestrategioihin ja
valittiin Sisun vetopyöräpareille sopiva malli. Kyseiseen suhdemalliin valittiin kolme
parhaiten sopivaa toimittajakandidaattia, jotka on seulottu kolmivaiheisen karsinnan ja
laaja-alaisen arviointikriteeristön perusteella.
Toinen diplomityön tuloksista, toimittajavalinnan toteutusmalli (sourcing-malli),
koostuu viidestä osasta:
1. Toimituksen

suunnittelu

sisältää

yrityksen

tarpeiden

ja

aseman

toimittajamarkkinoilla tunnistamisen
2. Markkinoiden tunnistaminen sisältää markkinatilanteen, siellä olevien
mahdollisuuksien ja vallitsevien käytäntöjen hahmottamisen.
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3. Sopimusstrategian

määrittäminen

sisältää

kahden

aiemman

vaiheen

perusteella suoritettavan hankintasuhdestrategian määrittämisen.
4. Toimittajan valinta käsittää potentiaalisen toimittajajoukon perusteellisen
arvioinnin, päätösmallin muodostamisen ja lopulta sekä suhdestrategian että
toimittajan valinnan.
5. Sopimuksen päättäminen sisältää yksityiskohtaiset neuvottelut valitun
toimittajan tai toimittajien kanssa ja sopimuksen käytäntöön saattamisen.
Toimittajavalintaprosessin vaiheet kulkevat porrastetusti rinnakkain niin, että eri
vaiheiden tulokset voivat toimia toistensa syöttötietoina.

11.2 Jatkotoimenpiteitä
Diplomityöprojektin kaksi tulosta vaativat jatkossa kahdenlaisia jatkotoimenpiteitä
Sisulla, jotta tulokset tulevat tehokkaasti hyödynnettyä. Ensinnäkin toimittajavalinnan
loppuunsaattaminen edellyttää viidennen valinnan vaiheen, sopimuksen päättämisen,
läpivientiä. Vaiheen läpivienti edellyttää aktiivista yhteydenpitoa potentiaalisiin
toimittajiin ja neuvotteluprosessin käynnistämistä sekä sen aktiivista läpivientiä.
Prosessin tuloksena syntyneen toimittajasuhdestrategiamallin puitteissa on myös
muistettava pitää yhteyttä ei-valittujen toimittajien kanssa. On nimittäin mahdollista,
että tulevaisuudessa halutaan etsiä myös toista uutta toimittajaa.
Sourcing-mallin käyttöönottaminen vaatii nyt käytetyn mallin tarkennusta ja
muokkaamista entistä enemmän Sisun tarpeita vastaavaksi. Mallin pääpiirteet ovat
olemassa diplomityön tuotteena syntyneissä dokumenteissa. Mallin saattaminen
yleispäteväksi vaatii kuitenkin vielä työtä. Jotta malli saadaan muokatuksi Sisun
käyttöön optimaaliseksi, on sitä vielä testattava lisää joillakin muilla hankittavilla
komponenttiryhmillä.
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LIITE I, 1

Russillin malli

LIITE I, 2
Russillin mallin selitykset
Upstream management: Ylätason hallinta
Supply planning: Toimituksen suunnittelu
Identify requirement: Vaatimusten tunnistaminen
Contract strategy: Sopimusstrategia
Supplier selection: Toimittajavalinta
Finalise contract: Sopimuksen päätökseen saattaminen

Lyhenteet aakkosjärjestyksessä
AVIP, Affirmative vendor improvement programmes: Toimittajan ja ostajan yhdessä
toteuttamia ohjelmia, jotka tähtäävät toimittajan suorituskyvyn parantamiseen.
B/N, Bid versus negotiate: Työkalu, jonka tuloksena päätetään kilpailutetaanko
toimittajia, vai lähestytäänkö heitä rinnakkaisilla neuvotteluilla.
CA, Competitive advantix matrix: Työkalu, jonka avulla selvitetään onko ostajalla vai
myyjällä vahvempi asema.
CDT, Contract decision tree: Tämän avulla selvitetään, mikä on paras sopimuksen
rakenne yrityksen kannalta.
CM, Cost modelling: Toimittajan asettaman hinnan muodostumismekanismin
analyysi.
CRIT, Evaluation criteria: Kriteerien määrittäminen toimittaja-arviointia varten.

LIITE 1, 3
COM, Commitment process: Päätös siitä, kuinka valittuja toimittajia informoidaan
valinnasta ja sitoutetaan toimituksiin.
DCF, Discounted cashflow: Rahoituksellinen työkalu, jonka avulla arvioidaan
maksutapojen paremmuutta.
Deb, Debriefing of unsuccessful suppliers: Toimintamalli, jonka avulla suhteet
säilytetään myös ei-hyväksyttyihin toimittajiin. Niitä voidaan mahdollisesti käyttää
jatkossa.
EVAL, Evaluation of offers: Prosessi, jonka tarkoituksena on tuoda eri toimittajilta
saadut tarjoukset vertailukelpoisiksi keskenään.
HvS, Hard versus soft money: Matemaattinen malli pehmeiden arvojen muuttamisesta
rahalla mitattaviin arvoihin. Pehmeillä arvoilla tarkoitetaan toimittajan ominaisuuksia
kuten teknistä tukea, aiemmasta yhteistyöstä johtuva toimintojen tuntemusta, jne.
IC, Interest cycling: Työkalu, jolla mitataan toimittajan sitoutumisen vaihtelua
pidemmällä aikavälillä.
M&C, Monopolies and cartels: Arviointitapoja, joiden avulla tunnistetaan monopolit ja
kartellit.
MI, Market intelligence: Toimittajamarkkinatutkimus.
MvB, Make versus buy: Päätösmalli, jonka perusteella ratkaistaan ostetaanko vai
tehdäänkö itse.
PM, Procurement marketing: Markkinointia toimittajien suuntaan niin, että ne kokevat
ostajan hyväksi yhteistyökumppaniksi.
REL, Relationship positioning: Tämän tarkoituksen on määrittää, kuinka syvää
toimittajasuhdetta lähdetään hakemaan.

LIITE I, 4
RM, Risk management: Arviointi siitä, kuinka ostava yritys altistuu markkinoiden
riskeille toimittajayhteistyössä.
RMKT, Reverse marketing: Konsepti, jolla toimittajasuhde käännetään toisinpäin.
Ostaja itse kehittää toimittajastaan parhaan alallaan (käsite ei vielä vakiintunut, joten
eroavaisuuksia esiintyy).
SA, Supplier appraisal: Toimittajan arviointityökalu
SC, Supplier conditionng: Toimittajan odotusten muokkaamista ostajalle suotuisaan
suuntaan.
SCS, Search for competitive sources: Kilpailevien toimittajien etsiminen.
SD, Source dependency: Päätös siitä, kuinka vahvasti ostaja haluaa olla riippuvainen
yhdestä toimittajasta.
S/M, Single/multiple sourcing: Päätös, valitaanko yksi vai useampia toimittajia.
SP, Supply positioning: Toimitteen strategisen tärkeyden määrittäminen
SPO, Supplier preference overview: Analyysi siitä, miltä ostaja näyttäisi toimittajan
näkökulmasta.
TC, Total cost: Työkalulla määritetään toimittajan tarjouksen elinkaarikustannukset.
VA,

Vulnerability

analysis:

Työkalu

heikkojen

lenkkien

tunnistamiseksi

toimitusketjussa ja niiden vaikutusten arviointia.
VI, Vendor intelligence: Markkinatutkimusta lähempi tarkastelu, joka keskittyy
yksittäisiin toimittajiin.

LIITE II

LIITE III

LIITE IV

LIITE V
Sisu Axles Inc.
Antti Anttila
P.O. Box 189
13101 Hämeenlinna

QUOTATION INQUIRY
19/08/02

Tel. +358 204 55 2970
Fax. +358 204 55 2990
e-mail: antti.anttila@sisaxles.com
Bevel Gears India Pvt. Ltd
Managing Director Sulaiman Jamal
17 B, Sadaramangala Industrial Area, Whitefield Road,
Bangalore-560 048 India
e-mail: jamalgrp@bgl.vsnl.net.in
SPIRAL BEVEL GEAR SET
We ask you to quote us spiral bevel gear sets according to
attached drawings as follows:
Sisu code
Delivery lot Annual volume
543-240-FUPRO2
50 pcs
700 pcs
543-240-FUPRO3
25 pcs
250 pcs
TECHNICAL MATTERS
In case of arising technical questions, please contact our R&D
manager Mr. Ilkka Juntunen, phone +358 204 55 2931.
PAYMENT

60 days net.

DEL. TERMS

CIF Helsinki
We are looking forward to your offer by the end of August.
Best Regards,
Antti Anttila,
Project worker, Sisu Axles Inc.
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Drawings, 2 pcs (pdf-format)
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Kulmatoleranssit koneistuksessa
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R4*8.5 -DIN 332

Part number, ratio, S-stamping
and manufacturers pair marking
of the gear pair stamped here.

W65*2.5*24*7n
DIN 5480

50

PINION
GEAR
8.000
20°
36 mm
left
right
9
31
45.330°
31.918°
18.899°
70.611°
3.444
122.720
345.000
8-DIN 3965
0.25...0.35

11

Vetopyöräparin osanumero, välitys,
S-leima ja valmistajan parinumeromerkintä lyöty tähän.

0.046 AB
6.3

10

HYPOID BEVEL GEARS DATA
Normal module
Pressure angle
Hypoid offset
Hand of teeth
Number of teeth
Mean spiral angle
Pitch cone angle
Ratio
Pitch diameter
QUALITY CLASS
BACKLASH

CASE HARDENED
s=0.8...1.2 mm
59...63 HRc
35...40 HRc
Muutospvm.

:
:
:
:

2*30°

lk. Ei koske valu-, tae-, levy- ja tankoainepintoja.

A

Sisämitta
1...30...180...500..1000

YLEISTOLERANSSIT: Koneistus A lk. Muut

A Phosphating requirement is eliminated
Yleistoler.
luokka

0.8

Z

HEAT TREATMENT
DEPHT OF CARBURIZING
SURFACE HARDNESS
CORE HARDNESS
Muutos/luokka ja selvitys

9

SPLINE W65*2.5*24*7n-DIN 5480
Module
m=2.5
Pressure angle
a=30°
Number of teeth
z=24
Addendum modification
coefficient
x=0.45
BASIC RACK TOOTH PROFILE DIN 5480
Tolerance class
7n-DIN 5480
Base tangent length
Number of teeth spanned k=5
Nominal tangent length Wn=34.526
Maximum tangent length Wy=34.556
Minimum tangent length Wa=34.535
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