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1. Johdanto 
 

Hankintatoimen osaamisen merkitys yritysten toiminnassa on kasvanut merkittävästi 

viime vuosikymmeninä. Alati kiristyvä kilpailu markkinoilla pakottaa yrityksiä 

keskittymään vain ydinkyvykkyyksiensä hyödyntämiseen ja ulkoistamaan niiden 

ulkopuolelle jäävät tukitoiminnot. Kustannustehokas toiminta edellyttää tehokasta 

hankintaa ja siihen panostamista. Hankintaan voi kuulua materiaalien ja palveluiden 

hankintaa ja näiden kahden yhdistelmiä.  Tässä tutkielmassa keskitytään tutkimaan 

palveluiden hankintaa kansainvälisestä näkökulmasta. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2008, 380; van Weele 2010, 91)  

 

Palveluiden hankinnan osuus kaikista yrityksissä tehtävistä hankinnoista on 

jatkuvassa kasvussa ja rahamääräisesti mitattuna palveluiden hankinta muodostaa 

merkittävän osan yritysten hankinnoista. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 380) 

Fearonin & Balesin vuonna 1995 tekemän tutkimuksen mukaan USA:ssa 54 % 

hankintaan käytetyistä dollareista kuluu palveluiden hankintaan (Lysons & Farrington 

2006, 502).  CAPS Researchin (2002) tutkimuksen mukaan palveluiden hankintaan 

käytetty rahamäärä on kasvanut vuosina 1995–2002 keskimäärin 3,5 % 

vuosivauhdilla. Samasta tutkimuksesta selviää myös, että maksimissaan palveluiden 

hankintojen osuus kaikista hankinnoista on ollut 86 %.  Syy palveluiden hankinnan 

osuuden kasvuun voidaan löytää yleisestä yhteiskunnallisesta kehityksestä. 

Axelsson ja Wynstra (2008, 5) ovat tutkineet palveluiden työllistävyyden kehitystä 

vuosien 1987 ja 1997 välillä ja kasvu on ollut keskimäärin 5 % luokkaa kehittyneissä 

maissa. Palveluita kätkeytyy myös perinteiseen materiaalien hankintaan, sillä 

nykyään niiden hankintaan sisältyy usein esimerkiksi huoltopalveluita. Tästä hyvänä 

esimerkkinä voidaan mainita suomalainen hissiyhtiö Kone, jonka liikevaihdosta yli 

puolet tulee tänä päivänä palveluliiketoiminnasta (Okko-Martikainen 2011).  

 

Kansainvälistymisen myötä suomalaiset yritykset hankkivat palveluita yhä 

enenevissä määrin myös ulkomailta. Ulkomailta löytyy osaavaa työvoimaa 

kustannustehokkaaseen hintaan, mutta ulkomaisen työvoiman käytössä on omat 

haasteensa. Kansainvälisen hankintaympäristön haasteet liittyvät usein poliittisiin -, 

taloudellisiin-, sosiaalisiin-, teknologisiin- sekä ekologisiin tekijöihin. Kansainvälinen 
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hankinnassa onnistuminen vaatiikin näihin seikkoihin perehtymistä ja strategista 

otetta ostotoimeen. (Branch 2009, 58–59)  

 

Palveluiden hankintaprosessi eroaa materiaalien hankintaprosessista 

monimutkaisuudellaan. Palveluiden hankinnan riskit ovat erilaisia ja ne ovat 

vaikeammin hallittavissa. (Fitzsimmons et al. 1998, 371) Kansainvälinen 

toimintaympäristö tuo palveluiden hankintaprosessiin lisää haasteita ja 

mahdollisuuksia. Kansainvälinen palveluiden hankinta on tutkimusaiheena melko 

uusi, eikä aiheesta löydy runsaasti aiempaa tutkimusta.  Työssä pyritäänkin 

selvittämään, mitä asioita yritysten tulee ottaa huomioon hankittaessa palveluita 

ulkomailta, mitä ongelmia mahdollisesti kohdataan ja miten kansainvälinen 

palveluiden hankinta eroaa kotimaisesta hankinnasta. Lisäksi selvitetään palveluiden 

ja materiaalien hankinnan eroja. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoite, tutkimusongelmat ja rajaukset 

 

Tutkimuksen tavoitteina on selvittää palveluiden hankintaprosessin vaiheet ja tutkia, 

mitä tekijöitä kussakin vaiheessa tulee ottaa huomioon, kun kyseessä on 

kansainvälinen palveluiden hankinta.  Tavoitteena on myös pohtia kansainvälisen 

hankintaympäristön tuomia haasteita palveluiden hankintaan. Työssä selvitetään 

myös kansainvälisen palveluiden hankinnan käytäntöä suomalaisessa 

teollisuusyrityksessä ja kartoitetaan palveluiden hankinnan nykytilaa ja tulevaisuuden 

tavoitteita. 

 

Tutkimuksen päätutkimusongelmaksi muodostui seuraava tutkimuskysymys: 

 Mitä haasteita liittyy palveluiden hankintaan kansainvälisiltä markkinoilta? 

Päätutkimusongelman selvittämiseksi muodostuivat seuraavat osaongelmat: 

 Miten palveluiden ja materiaalien hankinnat eroavat toisistaan? 

 Miten kansainvälinen toimintaympäristö vaikuttaa palveluiden hankintaan? 

 

Tutkimuskysymysten avulla on tarkoitus selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat 

kansainväliseen palveluiden hankintaan. Kysymyksiin pyritään hakemaan vastauksia 
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tutkimalla aiheesta kirjoitettua kirjallisuutta sekä empiirisellä osiolla, joka perustuu 

case-yrityksessä tehtyyn haastatteluun. Pääongelman ratkaisua etsitään 

osaongelmien avulla. Kaikkia ongelmia tutkitaan sekä teorian että empirian avulla ja 

tutkimuksen tulokset esitetään molempien pohjalta. 

 

Tämän tutkimuksen fokus ei ole kokonaisten toimintojen ulkoistamisen tutkimisessa. 

Tutkimuksessa keskitytään pääasiassa yksittäisten palveluiden hankkimiseen 

ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Kansainvälisyys on valittu rajaavaksi tekijäksi, sillä 

yritysten kohtaamat haasteet ja kansainvälisistä hankinnoista saatavat hyödyt ovat 

samantyyppisiä eri yrityksille, joten tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää laajasti.   

 

Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan myös yritysten tuottamat palvelut 

kuluttajamarkkinoille. Tutkimuksessa käsitellään yrityspalveluita (engl. Business-to-

Business services). Yrityspalvelut ovat palveluita, joita yritykset tai muut organisaatiot 

tuottavat ja joita toiset yritykset tai organisaatiot hankkivat. Toimittajat voivat olla joko 

julkisia tai yksityisiä palveluntarjoajia. Asiakaskunta koostuu erityyppisistä 

tavarantuottajista tai palveluntuottajista. ( Axelsson & Wynstra 2002, 19–20).  

 

Tutkimuksessa erotellaan myös termit kansainvälinen hankinta ja globaali hankinta. 

Käsitteiden määritelmät esitellään kappaleessa 1.5.2. Kansainvälinen hankinta sopii 

paremmin käytettäväksi tähän tutkimukseen, sillä se edustaa paremmin empiria-

osiossa käsitellyn case-yrityksen hankintatapoja. Tulevaisuudessa ollaan kuitenkin 

menossa kohti globaalia hankintaa, joten viitteitä sen piirteistä esiintyy tutkimuksessa 

jonkin verran.  

 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta. 

Tutkimusprosessi alkoi aiheen määrittelyllä sekä aiheesta kirjoitettuun kirjallisuuteen 

ja artikkeleihin tutustumisella. Kansainvälinen palveluiden hankinta on 

tutkimusaiheena varsin uusi, joten kansainvälisyyden tuomia haasteita päätettiin 

selvittää yhteen yritykseen kohdistuvan tapaustutkimuksen avulla.  
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Työssä käytetään tiedonhankinnan strategiana tapaustutkimusta, joka tarkoittaa 

tapahtuman tutkimista erilaisin tavoin hankittua monipuolista tietoa hyödyntäen. 

Keskeistä tapaustutkimuksessa on tutkittava tapaus, joka voi olla esimerkiksi yksilö, 

ryhmä tai yhteisö. Tämän tutkimuksen tutkittava tapaus on palveluiden hankinta 

suomalaisessa kemianalan teollisuusyrityksessä. Tapaustutkimukselle on ominaista 

prosessien tutkiminen ja niiden tarkka ja yksityiskohtainen kuvaaminen. Tutkittavaa 

ilmiötä pyritään ymmärtämään aiempaa syvällisemmin ja tiedonhankintakeinona 

voidaan käyttää myös kvantitatiivista aineistoa. Tapaustutkimus on yksi yleisimpiä 

tutkimusmenetelmä liiketaloustieteissä. (Hirsjärvi et al. 2004, 125–126; Koskinen et al. 

2005, 154; Metsämuuronen 2008, 16–18) 

 

Tiedonhankinnan metodeina käytetään haastattelua ja kirjallisen materiaalin käyttöä. 

Haastattelun tavoitteena on tiedonhankinta ja menetelmänä käytetään 

puolistrukturoitua haastattelua. Puolistrukturoitu haastattelu, eli teemahaastattelu, 

pohjautuu ennalta asetettuihin teemoihin, mutta keskustelu on vapaampaa kuin 

esimerkiksi strukturoidussa haastattelussa. Puolistrukturoidulle haastattelulle on 

ominaista sen keskusteleva tyyli, joka sallii haastateltavalle vapauden vastata 

kysymyksiin omin sanoin. Teemahaastattelu sopii tämän tapauksen tutkimiseen 

parhaiten, sillä kysymysten selvittämiseen ei vaadita valmiita vastausvaihtoehtoja tai 

kysymysten tarkkaa esittämisjärjestystä. Työn tavoitteena on lisäksi haastateltavan 

omien kokemusten selvittäminen kansainvälisistä palveluiden hankinnoista, jolloin 

vapaamman keskustelun avulla päästään parhaisiin tuloksiin. (Koskinen et al. 2005, 

104–105) 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne ja teoreettinen viitekehys  

 

Tutkimus rakentuu johdannosta, kahdesta teoriaosiosta, empiriaosiosta sekä 

johtopäätöksistä ja yhteenvedosta. Johdannossa tutkimuksen lähtökohdat ja 

tavoitteet käydään läpi. Johdannossa myös esitellään tutkimuksen 

tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmät ja rajaukset sekä keskeiset käsitteet. 

 

Teoriaosion alussa esitellään palveluiden hankinnan yleistä teoriaa niiden hankinnan 

erityispiirteiden ja palveluiden ominaispiirteiden avulla. Tässä keskitytään 
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tarkastelemaan, mikä erottaa palvelut ja materiaalit ja miten nämä seikat tulee 

huomioida hankinnassa. Luvussa kaksi kuvaillaan lisäksi palveluiden 

hankintaprosessi, jonka ympärille työn viitekehyskin rakentuu. Toisessa teoriaosiossa 

tarkastellaan kansainvälistä hankintaa. Kappaleessa pohditaan kansainvälisyyden 

mukanaan tuomia haasteita ja hyötyjä sekä makroympäristön tuomia piirteitä 

PESTE-mallin avulla. PESTE-mallia hyödynnetään myös kappaleessa neljä, jossa 

tapaustutkimuksen tulokset esitellään.  

 

Empiriaosiossa esitellään tutkimuksen kohteena oleva yritys ja käydään läpi 

haastattelun tulokset. Tässä vaiheessa tutkimuksessa hyödynnetään sekä 

kirjallisuutta että haastattelun tuloksia. Kansainvälisyyden tuomien haasteiden ja 

erityispiirteiden löytäminen on työn tärkein tavoite.  Tutkimuksen viimeisessä 

kappaleessa työn tuloksia pohditaan tutkimuskysymysten avulla ja tehdään 

yhteenveto.  Viidennessä kappaleessa käydään läpi työlle asetetut tavoitteet ja 

esitellään työn merkittävimmät tulokset. Kappaleessa pohditaan myös mahdollisia 

jatkotutkimuskysymyksiä. 

  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on esitetty kuvassa 1. Viitekehys kuvastaa 

tutkimuksen rakennetta sekä sen sisältämiä kokonaisuuksia. Tutkimuksen 

keskeisimmät osa-alueet eli kansainvälinen toimintaympäristö ja palveluiden 

hankintaprosessi ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja niihin vaikuttaa 

myös ostajan toimiala. Nämä yhteydet on kuvattu viitekehyksessä. 
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Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys  

 

1.4 Kirjallisuuskatsaus 

 

Yhteiskunnan muuttuminen yhä enemmän ja enemmän palveluyhteiskunnaksi on 

kasvattanut palveluiden hankinnan tutkimusta viime vuosikymmeninä. 

Kansainvälistyminen on luonnollisesti kasvattanut kansainvälisen hankinnan osuutta 

kaikesta hankinnasta. Kansainvälisen hankinnan tutkimuksessa on keskitytty lähinnä 

hyötyjen ja riskien etsimiseen, kuten esimerkiksi Carter & Narasimhan (1990) sekä 

Monczka & Giunipero (1984) ovat tehneet. Handfieldin (1994) tutkimus 

kansainvälisestä hankinnasta USA:ssa muodostaa poikkeuksen, sillä tutkimuksen 

tarkoituksena oli selvittää, kuinka yleistä kansainvälinen hankinta on. Tavoitteena oli 

nostaa esiin suurimmat ongelmat ja ratkaista ne.  Davis et al. ( 1974) selvittivät myös 

kansainvälisen hankinnan onnistumisen kulmakiviä, ja löysivät seitsemän kriittistä 

asiaa, jotka tulee ottaa huomioon kansainvälistä hankintaa tehtäessä. 

Ostajan toimiala

Palveluiden-

hankintaprosessi

     Kansainvälinen-

     ympäristö

     Tekijät:

     Poliittiset

     Taloudelliset

     Sosiaaliset

     Teknologiset

     Ekologiset
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Kansainvälistymisen keinoja on sen sijaan tutkittu enemmän vasta 2000-luvun 

puolella. Burt et al. (2003) esittävät kirjassaan useita eri kanavavaihtoehtoja 

kansainvälisen hankinnan organisointiin.  Tuoreempaa tutkimusta edustavat lisäksi 

Quintens et al. (2006), jotka ovat analysoineet julkaisussaan kansainvälisen 

hankinnan tutkimuksen nykytilaa ja löytäneet useita kehittämiskohteita.  

 

Palveluita on tutkittu markkinoinnin puolella jo 1950-luvulta alkaen, mutta palveluiden 

hankinnan tutkimiseen on herätty vasta lähempänä 2000-lukua. (Iloranta et al. 2008, 

381). Fitzsimmons, Noh & Thies (1998) havaitsivat, että palveluiden hankintaprosessi 

on kompleksisempi kuin materiaalien hankintaprosessi. Grönroos (1998) on tutkinut 

palveluita ja niiden erityispiirteitä materiaaleihin verrattuna ja hänen havaintojaan on 

hyödynnetty laajalti myös hankintatoimen julkaisuissa. Van der Valk, Wynstra sekä 

Axelsson (2005) ovat selvittäneet, kuinka palveluiden ominaispiirteet vaikuttavat 

hankintaan. He ovat myös todenneet, että palveluiden laaja kirjo vaikeuttaa 

yleispätevien ohjeiden antamista palveluiden hankinnasta. 

 

Kansainvälisen palveluiden hankinnan tutkimusta on tehty hyvin vähän. Agndal et al. 

(2007) tutkivat julkaisussaan palveluiden hankinnan trendejä ja nostivat hankinnan 

muutoksen lokaalista globaaliksi merkittäväksi suuntaukseksi, joka tulee 

tulevaisuudessa kasvattamaan osuuttaan.  

 

1.5 Määritelmät  

 

Tässä luvussa esitellään tämän tutkimuksen kannalta tärkeiden käsitteiden 

määritelmät. Tarkoituksena on selvittää, mitä käsitteillä tarkoitetaan ja kuvata 

tutkimuksessa esiintyviä aihepiirejä. 

 

1.5.1 Palvelu 

 

Grönroosin (2009, 76–78)  mukaan palvelu on monimutkainen ilmiö ja sen määrittely 

on haastavaa. Yritettäessä määritellä palveluilta päädytään usein vain 

palveluilmiöiden ja yritysten tarjoamien palveluiden kuvailemiseen. Vaikka 
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palveluiden määritelmästä ei ole päästy yksimielisyyteen, Grönroosin alun perin 

vuonna 1990 esittämä määritelmä on yleisesti alan kirjallisuudessa käytössä. Vuonna 

2009 muokattu versio kuuluu seuraavasti: 

 

 ”Palvelu on ainakin jossain määrin aineettomien toimintojen sarjasta koostuva 

prosessi, jossa toiminnot tarjotaan ratkaisuina asiakkaan ongelmiin ja toimitetaan 

yleensä, muttei välttämättä, asiakkaan, palvelutyöntekijöiden ja/tai fyysisten 

resurssien tai tuotteiden ja/tai palveluntarjoajan järjestelmien välisessä 

vuorovaikutuksessa.” (Grönroos 2009, 76–78) 

 

1.5.2 Kansainvälinen hankinta 

 

Tässä tutkielmassa käytetään termiä ”kansainvälinen hankinta” (engl. international 

purchasing), jolla tarkoitetaan kauppaa, jossa ostaja ja toimittaja ovat eri maista. 

Kansainvälinen hankinta ei edellytä liiketoimintayksiköiden koordinointia.  (Trent & 

Monczka 2003, 29). Kansainvälistä hankintaa kuvaavien termien kirjo on kuitenkin 

laaja ja kuten Quintens et al.  (2006, 171) toteavat, termejä käytetään usein 

epäjohdonmukaisesti. Quintens et al. määrittelevät kansainvälisen hankinnan 

tuotteiden, palveluiden ja muiden resurssien etsimiseksi ja löytämiseksi 

maailmalaajuisella skaalalla, jotta yrityksen tarpeet tulevat täytetyiksi. Tavoitteena on 

ylläpitää ja parantaa yrityksen kilpailuasemaa.  

 

Trent & Monczka (2003, 29) erottavat käsitteet ”international purchasing” ja ”global 

sourcing” toisistaan. Global sourcing, eli globaali hankinta, tarkoittaa materiaalien, 

prosessien, teknologian, toimittajien maailmanlaajuista ohjaamista ja integrointia 

maailmanlaajuisesti kaikkien yrityksen liiketoimintayksiköiden kesken. Globaali 

hankinta on siis askeleen kehittyneempää hankintaa, jossa yhteistyö ostajan ja 

toimittajan välillä on lähempänä strategista kumppanuutta. Globaalin hankinnan 

määritelmä tulee kuitenkin Trentin ja Monzckan mukaan muuttumaan. Globaali 

hankinta tullaan näkemään tapana kehittää koko hankintaprosessia, jossa 

hyödynnetään parhaita käytäntöjä sekä tehokkuutta. (Trent & Monczka, 2005, 25–26, 

36) Tämän tutkielman mittakaava on siis kansainvälisen hankinnan alueella, mutta 

käsitteiden erojen ymmärtäminen on tarpeen.  
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2.  Palvelut ja palveluiden hankinta 

 

Tässä kappaleessa esitellään aluksi palveluiden ominaispiirteitä ja pohditaan 

palveluiden ja materiaalien eroja. Lisäksi tutkitaan, miksi palveluita hankitaan ja mitä 

haasteita palveluiden hankintaan liittyy. Lopuksi tutustutaan palveluiden 

hankintaprosessin eri vaiheisiin. 

 

2.1 Palveluiden ominaispiirteet 

 

Palveluita tutkittaessa ja määriteltäessä niitä verrataan perinteisesti materiaaleihin. 

Palvelujen ominaispiirteitä määriteltäessä jako auttaa ymmärtämään palvelujen ja 

materiaalien keskeiset erot, mutta palvelumalleja hahmoteltaessa ja palveluja 

johdettaessa tulee palvelut ymmärtää omana lajinaan. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2008, 382; Grönroos 2009, 78) Palvelujen keskeisimmät ominaisuudet on esitetty 

kirjallisuudessa usean vuosikymmenen ajan juuri niiden tavaroista erottavien 

piirteiden avulla. Näitä piirteitä ovat: 

 Aineettomuus 

 Erottamattomuus/Samanaikaisuus 

 Säilymättömyys 

 Heterogeenisuus 

(Fitzsimmons & Fitzsimmons 2006, 23-25; Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 382) 

 

Palveluiden aineettomuus ja säilymättömyys johtavat siihen, ettei niitä voida 

varastoida eikä esittää ennen ostotapahtumaa. Onkin tärkeää saada kapasiteetti ja 

kysyntä kohtaamaan. Palvelut valmistetaan ja kulutetaan samanaikaisesti, joten 

tuotettavan palvelun odotettu laatu riippuu sekä palveluntuottajan tarjouksesta ja 

palvelun valmistuksesta että asiakkaan osallistumisesta prosessiin. (Van der Valk et 

al. 2005, 1021–1023) Asiakkaan rooli palveluiden hankinnassa onkin tärkeä 

ymmärtää, sillä asiakkaan tiedot, kokemus, motivaatio ja rehellisyys vaikuttavat kaikki 

palvelun onnistumiseen. Palveluiden aineettomuus ja asiakkaan osallistuminen 
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palvelun tuotantoprosessiin johtavat siihen, että palvelut ovat heterogeenisiä. 

Asiakaskontaktin määrällä on myös vaikutusta palvelun lopputuloksen 

vaihtelevuuteen. (Fitzsimmons & Fitzsimmons 2006, 22–25) 

 

Iloranta & Pajunen-Muhonen (2008, 382–384) ovat kyseenalaistaneet palveluiden ja 

materiaalien toisistaan erottavien piirteiden paikkansapitävyyttä. Palveluiden 

tarjoamaan kuuluu usein myös tavaroita, joten palvelut eivät välttämättä aina ole 

aineettomia. Palvelut tuotetaan ja kulutetaan samaan aikaan, mutta myös tavaran 

arvo syntyy sitä käytettäessä. Materiaalien säilyvyyskään ei ole aina itsestäänselvyys, 

sillä etenkin uusinta tekniikkaa sisältävät tuotteet menettävät arvoon nopeasti.  

(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 382–384) Kirjallisuudessa esiintyviä palveluiden 

ja materiaalien eroja on esitetty yhteenvetona taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Palveluiden ja materiaalien eroja (Mukailtu Axelsson  & Wynstra 2002, 

10; Van Der Valk et al. 2005, 1022; Lysons & Farrington 2006, 503) 

Materiaalit Palvelut 

Homogeenisuus Heterogeenisuus 

Voidaan näyttää ennen ostotapahtumaa Vaikea näyttää ennen ostotapahtumaa 

Voidaan varastoida Ei voida varastoida 

Valmistetaan ennen kulutusta Valmistus ja käyttö samanaikaisesti 

Myyjä tuottaa Ostaja/asiakas osallistuu valmistukseen 

Tuotanto, myynti ja kulutus eri paikoissa Tuotanto, kulutus (usein myös myynti) 

samassa paikassa 

Voidaan siirtää Ei voida siirtää (tuottaja ja asiakas voivat 

kuitenkin vaihtaa paikkaa) 

Esine Toiminto tai prosessi 

Ydinarvo tuotetussa esineessä Ydinarvo tuotetaan ostajan ja myyjän 

välisessä vuorovaikutuksessa 

 

Grönroosin (2009) mukaan palveluiden tärkein ominaisuus on niiden prosessiluonne, 

sillä ne koostuvat useista toiminnoista tai toimintasarjoista. Palveluiden tuottamisessa 

käytetään monenlaisia resursseja, kuten ihmisiä ja muita fyysisiä resursseja sekä 

tietoa ja järjestelmiä. Palveluille on myös ominaista, että asiakas on mukana 
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tuotantoprosessissa. Tämä toimintapa auttaa löytämään ratkaisun asiakkaan 

ongelmaan. (Grönroos 2009, 79–80) 

 

Palveluiden luokittelutapoja on runsaasti. Palvelut voidaan Ilorannan & Pajunen-

Muhosen (2008, 393) mukaan jakaa esimerkiksi kuluttajapalveluihin ja tuotannollisiin 

palveluihin, inhimillisyyttä tai tekniikkaa korostaviin palveluihin sekä ajoittain ja 

jatkuvasti tarjottaviin palveluihin. Alijan & Farrell (1982) ovat jakaneet palvelut neljään 

eri tyyppiin, joita ovat: 

 

 Ammatilliset palvelut 

 Tiloihin ja laitteisiin liittyvät palvelut 

 Henkilöstöpalvelut 

 Työvoima- ja ammattipalvelut 

 

 (Fitzsimmons et al. 1998, 372) 

 

2.2 Palveluiden hankinta  

 

Palveluiden hankinnan lisääntyminen on seurausta yritysten halusta keskittyä vain 

pääliiketoimintansa kehittämiseen. Yritykset vähentävät jatkuvasti omaa 

palveluntuotantoon parantaakseen kilpailukykyään markkinoilla. Nykyään 

ydintoimintojen ulkopuolelle jääviä tekijöitä pyritään hankkimaan ostopalveluina, 

johon kehittyneet toimittajamarkkinat antavat hyvän mahdollisuuden. (Axelsson & 

Wynstra 2002, 20; Baily et al. 2005, 330; Fitzsimmons et al. 1998, 370)  O’Reilly et al. 

(2001) esittävät, että myös sähköisten hankintajärjestelmien ja muiden 

hankintatyökalujen yleistyminen on kasvattanut palveluiden hankinnan määrää. 

Yritykset ovat havainneet, että palveluiden hankintaan panostamalla voidaan 

saavuttaa kilpailuetua, joten ote hankinnasta onkin muuttunut strategisemmaksi ja 

proaktiivisemmaksi. (Bals & Hartmann 2008, 2) 

 

Palveluiden hankinnan osuuden kasvaminen yrityksen kaikista hankinnoista jopa 

86 %:n on vaikuttanut myös ylemmän johdon suhtautumiseen hankintaan. Etenkin 

palvelut, jotka ovat yrityksen toiminnan kannalta strategisesti merkittäviä herättävät 
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kiinnostusta korkeammassa johdossa. Tämäntasoiset hankinnat sisältävät 

merkittävän riskin ja voivat epäonnistuessaan vaikuttaa koko yrityksen toimintaan. 

(CAPS Research 2002; Fitzsimmons et al. 1998, 374)  

 

Palveluiden hankinnalle on löydettävissä useita syitä, joista merkittävimpiä ovat 

palveluiden tuottamiseen vaadittava erikoiskoulutus, tarvittava kapasiteetti, yrityksen 

sisäisen palveluntuotannon taloudellinen kannattamattomuus, vaadittava 

erikoistuminen sekä mahdollisuus ostaa palveluita vain silloin, kun niitä tarvitaan. 

(Axelsson & Wynstra 2002, 20–21;Fitzsimmons et al. 1998, 371)  

 

Palveluiden hankinnassa huomioonotettavia tekijöitä on useita.  Axelssonin & 

Wynstran (2002) mukaan palvelun sisällön määrittely on ensiarvoisen tärkeää 

palveluita hankittaessa. Tähän liittyy vahvasti myös laadun määrittely ja sen 

varmistaminen. Hinnoittelu tulee luonnollisesti tehdä palvelun vaaditun laadun ja 

sisällön perusteella. Materiaaleihin verrattuna hinnoittelu on monimutkaisempaa. 

Mikäli ostettuun palveluun ei olla tyytyväisiä, on hyvä selvittää etukäteen myös 

valituskäytännöt ja mahdolliset korvausvaatimusmahdollisuudet. Ostavan 

organisaation tulee kiinnittää huomiota myös palveluntarjoajan henkilöstön 

ammattitaitoon. Palvelun tuottamisympäristö on myös oleellinen osa palvelun 

tuottamisprosessia, joten siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tämä pätee 

etenkin teollisuuden alalla, jossa olosuhteet voivat olla haastavia. (Axelsson & 

Wynstra 2002, 24–25) 

 

Palveluiden luokittelussa ja strategisen tärkeyden arvioinnissa voidaan käyttää 

kuvassa 2. esitettyä mallia. Mallissa palvelut on jaoteltu niiden strategisen tärkeyden 

perusteella kahteen luokkaan. Palvelut on jaoteltu myös kohteen mukaan. Pienen 

tärkeyden palvelut ovat tukitoimintoja, jotka eivät suoranaisesti ole yrityksen 

ydinalueella. Tärkeät palvelut ovat yrityksen kilpailukyvyn ja toiminnan kehittämisen 

kannalta merkittäviä. (Fitzsimmons et al. 1998, 373–374) Tämäntyyppisen jaottelun 

avulla yritys voi pohtia hankintojensa tärkeyttä ja se auttaa kohdistamaan 

hankintaprosessiin oikean määrän resursseja. 
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Palvelun tärkeys 

  
pieni suuri 

  
    

  
Huoltopalvelut tarviketuki 

 
Omaisuus - Pyykki - Korjaukset 

  
- Talonmiespalvelut - Ylläpito 

  
- Jätteiden käsittely - Tuotetestaus 

Palvelun 
kohde 

 
Työntekijöiden palvelut Työntekijöiden koulutus 

  
- Ruokailu - Koulutus 

 
Ihmiset - Turvallisuus - Harjoittelu 

  
- Väliaikainen henkilöstö - Lääkäripalvelut 

  
Tukipalvelut Ammattipalvelut 

 
Prosessi - Kirjanpito - Mainonta 

  
- Matkavaraukset - PR 

  
  - Lakiasiat 

 

Kuva 2. Palveluiden tärkeyden arviointi (Fitzsimmons et al. 1998, 375) 

 

2.3 Palveluiden hankinnan haasteet 

 

Ilorannan & Pajunen-Muhosen (2008) sekä Axelssonin & Wynstran (2002) mukaan 

palveluiden hankinnan suurimpia haasteita on sen määriteltävyyden hankaluus.  

Myös Boshoff (2003) on todennut, palveluiden hankinta on riskialttiimpaa kuin 

materiaalien hankinta juuri määriteltävyyden vaikeuden takia. Palvelun tuottamiseen 

tarvitaan paljon ihmisiä, joka hankaloittaa palveluiden standardoimista ja kasvattaa 

näin ollen epäonnistumisen riskiä. Palvelun laatu ja lopputulos riippuvat pitkälti 

palveluntuottajan ammattitaidosta. Palvelusta tehty määritelmä sisältää helposti 

subjektiivisia tekijöitä ja arviointiperusteita, jolloin lopputuloksesta voi tulla 

erimielisyyksiä. Riskitekijöitä ovat myös palvelun ostajan toiminta ja aikaisempi 

kokemus toimittajasta ennen ostopäätöstä. Kuinka paljon ostaja etsii informaatiota 
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toimittajista ennen ostopäätöstä? Ostajan rooli on erittäin merkittävä lopputuloksen 

onnistumisen kannalta. (Boshoff 2003, 39; Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 290) 

 

Ostajan kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti palvelun tuottamiseen käytettävien 

resurssien määrittelyyn. Työn suorittajalta voidaan esimerkiksi vaatia tiettyä 

koulutustasoa. Tässä voidaan käyttää apuna esimerkiksi palvelutasosopimuksia 

(engl. Service Level Agreements: SLAs), joiden tavoitteena on saada selkeä kuva 

kaupan molemmille osapuolille kaupan vaatimuksista. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 

2008, 395) Ostaja ja myyjä sopivat tuotettavalle palvelulle minimitasovaatimukset, 

jotka ostajan tulee täyttää. Palvelutasosopimukset liitetään usein osaksi 

hankintasopimusta. Sekä ostaja että myyjä hyötyvät sopimuksesta, sillä sen avulla 

käsitys palvelun lopputulemasta selkiytyy ja epäonnistumisen mahdollisuus pienenee. 

Ostaja tietää tarkalleen mitä saa ja myyjän on helpompi kertoa mahdollisista 

lisäpalveluista. Sopimusten tekeminen myös lisää ostajan ja toimittajan välistä 

luottamusta ja ymmärrystä, joista voi olla hyötyä tulevaisuuden hankinnoissa. 

Palvelutasosopimusten epäonnistumisten takana on muun muassa usein osapuolten 

välisen sitoutumisen puute, yksityiskohtien liiallisuus tai puute tai palvelun 

suorittavien henkilöiden puutteellinen koulutustaso. (Lysons & Farrington 2006, 506–

507) 

 

Palvelujen hankintaa hankaloittaa myös sen hankintaprosessin monimutkaisuus. 

Hankintaprosessi saattaa vaihdella eri palveluiden ollessa kyseessä ja hankittavan 

palvelun vaikutuksen alaisena saattaa olla vaikka koko yrityksen henkilöstö. 

(Fitzsimmons et al. 1998, 372). Palveluiden hankintaprosessi Lysonsin ja 

Farringtonin (2006) mukaan esitellään seuraavassa kappaleessa.  

 

2.4 Palveluiden hankintaprosessi  

 

Erilaisia palveluiden hankintaprosesseja ovat kirjallisuudessa esittäneet ainakin Van 

Weele (2010, 29) sekä Fitzimmons et al. (1998, 374). Tässä tutkielmassa käytetään 

Lysonsin & Farringtonin (2006, 505-506) palveluiden hankintaprosessia, sillä 

prosessi on yksityiskohtainen ja antaa kattavan kuvat hankintaprosessin vaiheista. 

Lysonsin & Farringtonin palveluiden hankintaprosessin pääpaino on kuitenkin 
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alkuosan vaiheissa, eikä siinä huomioida sopimuksen teon jälkeisiä tapahtumia, 

kuten toimittajan työn arviointia ja ”jälkihoitoa”. Nämä ovat tärkeitä vaiheita, joten 

suorituksen arviointia käsitellään kappaleessa lopuksi. Lysonsin & Farringtonin 

palveluiden hankintaprosessi on esitetty kuvassa 3.  

 

Kuva 3. Palveluiden hankintaprosessi (Lysons & Farrington, 2006, 505–506) 

Seuraavassa esitellään Lysonsin & Farringtonin (2006) palveluiden hankintaprosessi 

täydennettynä seitsemännellä suorituksen arviointia kuvailevalla vaiheella.  

 

1) Palveluiden hankintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa valitaan sopiva 

palveluhankintaprosessi. Palvelun strateginen tärkeys määritellään, jotta 

voidaan valita tapaukseen sopiva hankintaprosessi. Tässä voidaan käyttää 

työkaluna esimerkiksi Kraljicin matriisia tai kappaleessa 2.2 esitettyä 

Fitzsimmonsin et al.  (1998) mallia palveluiden luokittelusta. Tässä vaiheessa 

hankintaan osallistuvaa henkilökuntaa tulee kouluttaa tarpeen mukaan.  

 

Sopivan palvelun 
hankintaprosessin 

määrittäminen 

Palvelukuvausten 
tekeminen 

Tarjouspyynnöt 
palvelukuvausten 

pohjalta 

Tarjousten 
hankinta 

potentiaalisilta 
toimittajilta 

Saatujen tarjousten 
arviointi 

Tiedotus ja 
sopimuksen teko 
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2) Prosessin toisessa vaiheessa tehdään palvelukuvaukset. Palvelukuvauksissa 

määritellään, mitä palveluita toimittajan odotetaan tuottavan ja osoitetaan 

palvelun tyyppi, taso sekä laatu- ja aikatauluvaatimukset. Palveluiden 

määrittely täytyy tehdä hyvin huolellisesti ja palvelu tulee kuvata 

yksityiskohtaisesti.  Erityistä huomiota palvelukuvauksissa tulee kiinnittää 

kielenkäyttöön. Monimerkityksellisiä verbejä kannattaa välttää mahdollisten 

väärinymmärrysten vuoksi.  

 

3) Palveluhankintaprosessin kolmannessa vaiheessa tehdään tarjouspyynnöt 

palvelukuvausten perusteella. Tarjouspyynnöissä pyydetään potentiaalisilta 

toimittajilta ratkaisuja ongelmaan. Tarjouspyynnöissä on hyvä tarjota 

toimittajille mahdollisuus antaa kehitysehdotuksia  

 

4) Neljännessä vaiheessa tarjouspyynnöt lähetetään potentiaalisille toimittajille. 

Tarjouspyyntöjä voidaan mainostaa yleisesti, jolloin kaikki potentiaaliset 

toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuun. Tarjouspyynnöt voidaan lähettää 

myös vain kolmelle tai neljälle valitulle toimittajalle. Käänteistä huutokauppaa 

käytettäessä tulee palvelun vaatimukset olla selkeästi määritelty. 

 

5) Hankintaprosessin viides vaihe pitää sisällään saatujen tarjousten arvioinnin. 

Saatujen tarjousten arviointi onnistuu parhaiten poikkitoiminnalliselta (engl. 

cross-functional team) tiimiltä. Saadut tarjoukset arvioidaan ja asetetaan 

paremmuusjärjestykseen sen perusteella, kuinka hyvin ne täyttävät 

tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tarjouspyyntöjen arviointiin 

muodostettu poikkitoiminnallinen tiimi tekee päätöksen tarjouskilpailun 

voittajasta.  

 

6) Kuudennessa vaiheessa kaikkiin tarjouskilpailuun osallistuneihin toimittajiin 

otetaan yhteyttä ja kilpailun tulos ilmoitetaan. Prosessin kuudenteen 

vaiheeseen kuuluu myös sopimusten teko. Palvelukuvaukset on tärkeää 

sisällyttää sopimukseen, jotta haluttu lopputulos on sopimuksen kaikille 

osapuolille selvä 
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7) Palvelunhankintaprosessin seitsemäs vaihe on tuotetun palvelun arviointi. 

Vastaako laatu vaatimuksia, onko aikataulu pitänyt, onko toimittaja 

osoittautunut luotettavaksi? Toimittajan kanssa tulee kommunikoida avoimesti, 

jotta sen tarjoamia palveluita voidaan hyödyntää tarvittaessa 

tulevaisuudessakin. (Fitzimmons et al. 1998, 374) 
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3. Kansainvälinen hankinta 
 

Kansainvälisellä hankinnalla tavoitellaan parempaa kilpailukykyä kustannuksista 

säästämällä. Kysynnän muutoksiin vastaaminen edellyttää yrityksiltä uusien 

kilpailukyvyn lähteiden jatkuvaa etsimistä. Kustannusten laskeminen, laadun ja 

toimituksen parantaminen sekä asiakkaiden, kilpailun ja rahoitusmarkkinoiden 

vaatimuksiin vastaaminen ovat tekijöitä, joiden avulla kilpailussa voidaan menestyä. 

Tehokkain keino vastata kysynnän muutoksiin on globaalien strategioiden sekä 

lähestymistapojen kehittäminen, joista merkittävänä osa-alueena ovat kansainväliset 

hankintastrategiat. (Branch 2009, 13;Trent & Monczka 2003, 26) 

 

Kansainvälinen hankinta on yleensä monimutkaisempaa kuin kotimainen hankinta. 

Monimutkaisemmaksi sen tekevät esimerkiksi sääntöjen ja säädösten kasvava 

määrä, valuuttojen heilahtelut, tullimääräykset sekä kulttuurierot, kuten kieli- ja 

aikaerot sekä välimatkat ja yksinkertaisesti tiedon puute. (Trent & Monczka 2003, 29; 

Cho & Kang 2000, 546) Quintens et al. (2006) huomauttavat, että kansainvälisen 

hankinnan ei tarvitse johtaa ostotoimenpiteeseen, vaan se voi tarkoittaa vain sekä 

kotimaisten että ulkomaisten toimittajien ottamista mukaan hankintaprosessiin. 

Kansainväliseen hankintastrategiaan kuuluu siis sekä kotimaisten että 

kansainvälisten toimittajien huomioon ottaminen. (Quintens et al. 2006, 171) 

Ostettavan palvelun ja/tai tavaran tarvittava määrä sekä laatutekijät vaikuttavat siihen, 

päädytäänkö kansainväliseen vai kotimaiseen toimittajaan. Hankintakustannukset 

saattavat kasvaa taloudellisesti pienen ja vähäisen strategisen merkityksen omaavan 

tuotteen tai palvelun kohdalla kohtuuttoman suuriksi kansainväliseltä toimittajalta 

hankittaessa.   

 

Carterin ja Narasimhan (1990) mukaan kansainvälisen hankinnan kasvun syitä ovat 

muutokset liiketoimintaympäristössä sekä yrityksen kilpailukykyyn ja tarpeisiin liittyvät 

tekijät. Hankintojen osuus suomalaisten eri toimialojen yritysten 

kustannusrakenteesta on noin 80 %, joten hankinnan merkitys kustannusten 

alentamisen paineessa korostuu (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 48). 

Liiketoimintaympäristön muutoksia ovat muun muassa kova kansainvälinen kilpailu, 

kustannusten laskemisen paine sekä teknologian jatkuva kehitys. Yrityksen tarpeisiin 

sekä kilpailukykyyn liittyviä tekijöitä ovat esimerkiksi tarvittavan tavaran tai palvelun 
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tarjoajien puuttuminen tai tarjonnan riittämättömyys kotimaan markkinoilla sekä 

pääsy maailmanlaajuisiin teknologioihin. (Carter & Narasimhan, 1990) Handfeldin 

(1994, 41) mukaan kansainvälisen hankinnan kasvuun vaikuttavat myös 

toimitusaikataulujen kiristyminen sekä pyrkimys laajentaa toimittajakenttää. Syitä 

kansainvälisen hankinnan tekemiseen on listattu  

 

Kansainvälinen hankinta edellyttää yrityksiltä siihen panostamista niin taloudellisesti 

kuin kulttuurillisestikin. Ilman ylimmän johdon tukea tai kansainvälisen liiketoiminnan 

tuntemusta hankinnan haasteet kasvavat liian suuriksi. Yrityksellä, jolla ilmapiiri on 

kansainvälinen, organisaatio on joustava, päätöksenteko keskitettyä ja jolla on 

monipuolinen toimittajakenttä on hyvät edellytykset onnistua kansainvälisessä 

hankinnassa. (Quintens et al. 2006, 174)  

 

3.1 Kansainvälinen palveluiden hankinta 

 

Kansainvälinen palveluiden hankinta on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi ja sen 

myös katsotaan jatkavan kasvuaan. Agndal et al. (2007) ovat selvittäneet palveluiden 

hankinnan trendejä haastatellen 18 ruotsalaista teollisuus- ja palvelualan yritystä. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että ICT-teknologioiden yleistyminen ja kehittyminen sekä 

kaupan esteiden vähentyminen ovat kasvattaneet globaalia palveluiden hankintaa. 

Globalisaation myötä yritykset näkevät koko maailman hankintamarkkinana, ja 

hankintaa tehdään vain parhaan kokonaistarjouksen perusteella. Vaikka 

kansainvälinen palveluiden hankinta jatkaa kasvuaan, ei yrityksillä ole Agndalin et al. 

(2007) mukaan kuitenkaan yleensä globaalia hankintastrategiaa palveluille. 

Materiaaleille globaalit hankintastrategiat on yleensä määritelty. (Agndal et al. 2007, 

201–202) 

Kansainvälisen palveluiden hankinnan haasteina pidetään sen monimutkaisuutta. 

Agndalin et al. (2007) tekemän tutkimuksen mukaan yritysten hankinta-

asiantuntijoiden on vaikea vakuuttaa päätöksentekijät (engl. internal stakeholders) 

kansainvälisen palveluiden hankinnan hyödyistä. Suurimmiksi ongelmiksi koetaan 

kulttuuriin ja kieleen liittyvät haasteet. Etenkin rakennusalalla kansainvälisen 
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työvoiman käytön esteeksi nousee yleensä lainsäädäntö ja työmarkkinajärjestöjen 

vastustus. (Agndal et al. 2007, 201–202) 

Kansainväliseen hankintaan sopivia palveluita ovat Agndalin et al. (2007) selvityksen 

mukaan ICT-palvelut, yritysmatkat, puhelin- ja helpdeskpalvelut sekä osa T&K-

palveluista. Kustannussäästöt katsotaan luonnollisesti suurimmaksi syyksi 

palveluiden hankkimiseen ulkomailta ja palveluita hankintaa pääosin kehittyviltä 

markkinoilta Itä-Euroopasta, Latinalaisesta Amerikasta sekä Aasiasta. (Agndal et al. 

2007, 201–202). Aiheesta on tehty hyvin vähän tutkimusta, joten kansainvälistä 

palveluiden hankintaan perehdytään tässä tutkielmassa lähinnä kappaleissa viisi ja 

kuusi. 

 

3.2 Kansainvälisen hankinnan hyödyt 

 

Kansainväliseen hankintaan ryhdytään, jotta saavutettaisiin parempi kilpailuasema 

kuin pelkillä kotimaan hankinnoilla voidaan saavuttaa. Kansainvälisen hankinnan 

suurimmat hyödyt kotimaiseen hankintaan verrattuna ovat kustannusten aleneminen, 

laadun parantuminen sekä hyvä saatavuustaso. (Birou & Fawcett, 1993, 29; Cho & 

Kang, 2000, 544)  

 

Yritykset pyrkivät aina hyvään laatuun mahdollisimman pienillä kustannuksilla. 

Kansainvälisellä hankinnalla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä etenkin kypsillä 

markkinoilla, joissa tuotteet ovat samankaltaisia. Kuluttajien laatutietoisuuden 

kasvaessa ollaan valmiita maksamaan enemmän korkealaatuisista tuotteista tai 

palveluista. Chon & Kangin (2000) mukaan maksuhalukkuuden kasvu tarjoaa 

yrityksille hyvän mahdollisuuden parantaa yrityksen mainetta hyvän laadun tuottajana 

sekä kasvattaa asiakasuskollisuutta. Kansainvälisen hankinnan kolmas merkittävä 

hyöty on Chon & Kangin mukaan sellaisten hyödykkeiden saatavuus, joita ei löydy 

kotimaisilta markkinoilta. (Cho & Kang, 2000, 544–545) Saatavuusnäkökulma 

voidaan laajentaa myös palveluihin etenkin teollisuuden ja tutkimuksen aloilla.  Muita 

kansainvälisen hankinnan hyötyjä ovat pääsy korkeatasoisiin teknologioihin, 

parantunut kilpailuasema, toimitusvarmuuden ja -aikojen sekä asiakaspalvelun 

parantuminen sekä toimittajien lukumäärän lisääntyminen. Näitä hyötyjä voidaan 
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saavuttaa sekä materiaalien että palveluiden hankinnan saralla. ( Birou & Fawcett, 

1993, 29; Bozarth & Handfeld 1998, 242–243; Monczka & Guinipero, 1984) 

3.3 Kansainvälisen hankinnan haasteet 

 

Edellisessä kappaleessa esitetyt kansainvälisen hankinnan hyödyt ovat houkutelleet 

yrityksiä ostamaan tavaroita ja palveluita ulkomailta. Hankinnan monimutkaisuudesta 

johtuen yritykset kohtaavat kansainvälisillä markkinoilla enemmän haasteita kuin 

toimiessaan vain yhdessä maassa. Kansainvälisen hankinnan haasteita esitettiin 

jonkin verran kappaleen kolme alussa, joten tässä kappaleessa haasteita ja 

mahdollisia riskejä pohditaan perusteellisemmin.  

Cho & Kang (2000) ovat jakaneet kirjallisuudessa esitetyt kansainvälisen hankinnan 

haasteet kolmeen kategoriaan, joita ovat logistiikka, kulttuurierot sekä lait ja 

säännökset. Kansainvälisen palveluiden hankinnan osalta logistiikan ongelmat eivät 

ole oleellisia, joten niitä ei käsitellä tässä tutkimuksessa perusteellisesti. Logistiikan 

merkitys palveluiden hankinnassa saattaa kuitenkin tulevaisuudessa korostua, sillä 

etenkin teollisuuden toimialoilla materiaalien hankintaan sisältyy myös esimerkiksi 

asennuspalveluita. Suurimmat haasteet logistiikan saralla liittyvät kansainvälisessä 

hankinnassa pidentyneisiin välimatkoihin. Pidemmät välimatkat tarkoittavat usein 

toimitusaikojen pidentymistä, jolloin riski viivästyksiin ja muihin ongelmiin kasvaa. 

(Cho & Kang, 2000, 547; Lysons & Farrington, 2006, 517; Monczka & Guinipero, 

1984, 7) 

 

Kulttuurierot ja niihin liittyvät haasteet korostuvat etenkin palveluiden hankinnassa.  

Kulttuuri koostuu esimerkiksi uskomuksista, arvoista, käyttäytymismalleista, kielestä 

ja uskonnosta. Eri kansallisuuksilla on erilaiset kulttuurit, ja näiden väliset erojen 

ymmärtäminen on tärkeää ulkomaisilta toimittajilta ostettaessa ja heidän kanssaan 

neuvoteltaessa.  Kulttuurierot saattavat johtaa väärinymmärryksiin, joista voi seurata 

ongelmia toimittajien arvioinnissa, sopimusten teossa, tuotetarkastuksissa ja 

suhteiden ylläpidossa. (Cho & Kang, 2000, 547; Lysons & Farrington, 2006, 517; 

Monczka & Guinipero, 1984, 7-8) Taulukossa 2. esitellään tärkeimmät kulttuuriin 

liittyvät tekijät, jotka tulee huomioida kansainvälisessä hankinnassa 
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Taulukko 2.  Kulttuuritekijät, jotka tulee huomioida kansainvälissä hankinnassa 

(mukaillen Lysons & Farrington, 2006, 517–518) 

Tekijä Ero 

Neuvottelutahti Hidas, nopea 

Suhteet Kumpi on tärkeämpi, suhde vai sopimus? 

Kieli Sanattoman kommunikaation merkitys 

Aikaorientoituneisuus Toimitusaikataulujen pitävyyden merkitys 

Tiedon jako ja päätöksenteko Miten vastuuta ja tietoa jaetaan? 

Arvot Kulttuurinen relativismi ja kulttuurinen 

imperialismi 

 

Kansainvälisillä markkinoilla myös eri maiden lait ja säännökset hankaloittavat 

yritysten toimintaa. Suorimmat vaikutukset ovat erilaisilla tullimaksuilla, tullikiintiöillä 

ja tullikäytännöillä sekä lukuisilla asiakirjoilla, joiden täyttäminen vie aikaa. Tullin 

sisäisiä ja tullin ulkopuolisia kaupan esteitä käytetään pienentämään kauppavajetta 

sekä suojaamaan kotimaisia tuottajia. (Cho & Kang, 2000, 548; Leonidou, 1999, 501) 

Lakitekijöistä tärkeää on esimerkiksi määritellä minkä maan lakia 

hankintaprosessissa noudatetaan. Pääsääntöisesti noudatetaan sen maan 

lainsäädäntöä, jossa sopimus tehdään. Myös käytettävät toimituslausekkeet on 

tärkeää valita tarkkaan, jotta kaupan osapuolten vastuut olisivat mahdollisimman 

selkeät. (Lysons & Farrington, 2006, 516-520) Hankittaessa vain palveluita 

toimituslausekkeilla ei ole merkitystä.  

 

3.4 Kansainvälinen hankintaympäristö 

 

Yritysten kohtaamia kansainvälisen hankintaympäristön muuttujia voidaan selvittää 

esimerkiksi PESTE-mallin avulla. PESTEL-mallin tarkoituksena on selvittää yrityksen 

makroympäristön tekijöiden vaikutuksia ja haasteita yrityksen toiminnalle. 

Makroympäristössä tapahtuvia muutoksia ovat esimerkiksi verotuksen muuttuminen, 

tullit sekä hallintavat. PESTE- analyysi koostuu viidestä osa-alueesta, jotka ovat 

poliittiset (Political), taloudelliset (Economic), sosiaaliset (Social), teknologiset 
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(Technological) sekä ympäristö (Environmental) tekijät. Näiden päätekijöiden alle 

kuuluu useita aihealueita, näkökulmia sekä osatekijöitä. (Gillespie 2007; Kamensky 

2008, 139) 

 

3.4.1 Poliittinen ympäristö 

 

Poliittisen ympäristön PESTE-mallissa muodostavat lait, hallitukset sekä muut ryhmät, 

jotka vaikuttavat tai rajoittavat yksittäisten ihmisten sekä yritysten toimintaa tietyssä 

yhteiskunnassa. (Kotler 2008, 82) Poliittisen ympäristön tekijöitä ovat myös 

veropolitiikka ja lainsäädännön kehitys ja rajoitukset, poliittiset ja kansainväliset 

asenteet, säännöstely sekä valtion tukitoimenpiteet. (Kamensky 2008, 139) 

 

3.4.2 Taloudellinen ympäristö 

 

PESTE-mallin taloudellinen ympäristö koostuu kokonaisostovoimasta. Esimerkiksi 

tulot sekä säästäminen ja velkaantuminen vaikuttavat kokonaisostovoiman tasoon. 

Taloudellisen ympäristön tilaa kuvaavat hyvin myös suhdannevaihtelut. 

Suhdannevaihteluilla on vaikutusta työllisyyteen, säästämiseen, velkaantumistasoon 

sekä inflaatioon, joka saattaa johtaa muun muassa palkkatasovaatimusten kasvuun. 

Kotimaan rahayksikön korkea vaihtokurssi heikentää vientiä, mutta myös erilaisilla 

kansainvälisillä sopimuksilla on vaikutusta viennin ja tuonnin suhteeseen. 

( Bergström & Leppänen 1999, 63–64; Gillespie 2007) Taloudellisen ympäristön osa-

alueita ovat myös raha- ja tulopolitiikan kehitys sekä työvoiman saatavuus. 

(Kamensky 2008, 140) 

 

3.4.3 Sosiaalinen ympäristö 

 

Sosiaalisilla tekijöillä tarkoitetaan PESTE-analyysissä yhteiskunnan sosiaalisia 

rakenteita, vapaa-ajan arvostusta ja muita kulttuuritekijöitä. (Kamensky 2008, 140) 

Yhteiskunnan kulttuuriympäristö tarkoittaa instituutioita ja muita tekijöitä, jotka 

vaikuttavat yhteiskunnan perusarvoihin, odotuksiin, käyttäytymiseen sekä 

mieltymyksiin. (Kotler 2008, 86) 
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3.4.4 Teknologinen ympäristö 

 

Teknologiset tekijät aiheuttavat PESTE-analyysin osa-alueista ehkä radikaaleimpia 

muutoksia tulevaisuudessa. Etenkin raskaan teollisuuden toimialoilla teknologian 

kehitys on aiheuttanut suuria muutoksia toiminnan rakenteeseen. Teknologisen 

ympäristön kehittyminen mahdollistaa uusien tuotteiden ja kokonaisten markkinoiden 

syntymisen. (Kotler 2008, 79-80) Toisaalta teknologian kehitys saattaa hävittää 

kokonaisia toimialoja. Teknologiseen kehitykseen vaikuttavat teknologiset innovaatiot 

sekä yritysten ja tutkimuslaitosten panostukset tutkimus- ja kehitystyöhön. 

(Bergström & Leppänen 1999, 66) 

 

3.4.5 Ekologinen ympäristö 

 

PESTE-analyysin ympäristötekijöitä ovat Kamenskyn (2008) mukaan maan käyttö ja 

luonnon säilyminen, vesistöt ja vesien suojelu, ilman laatu ja ilmansuojelu, melu ja 

jäte. (Kamensky 2008, 140) Ekologisilla tekijöillä on yhä enemmän merkitystä 

yritysten päätöksenteossa, kuten hankintalähteiden valinnassa. Yleinen arvomaailma 

on muuttunut vihreämmäksi ja yritysten ohjataan toimimaan ekologisemmin 

esimerkiksi lainsäädännön avulla. (Bergström & Leppänen 1999, 67)  

  



26 
 

4. Kansainvälinen palveluiden hankinta suomalaisessa 

teollisuusyrityksessä 
 

Tämä kappale sisältää tutkielman empiriaosuuden. Empiria toteutettiin 

tapaustutkimuksena, jossa tietoa kansainvälisestä palveluiden hankinnasta etsittiin 

kirjallisuudesta ja muista lähteistä sekä haastattelusta. Tutkimuksen tavoitteena ei 

ole tuottaa yleistettäviä tuloksia aiheesta, vaan selvittää tutkimuskohteen 

ominaispiirteitä tarkan ja yksityiskohtaisen kuvailun avulla sekä lisätä ymmärrystä 

kansainvälisistä palveluiden hankinnoista. Näiden seikkojen perusteella tutkimuksen 

empiiristä aineistoa voidaan pitää kattavana, vaikka se perustuukin vain yhden 

henkilön haastatteluun. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2012; Koskinen et al. 

2005, 154–156) Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkimuskohteen 

ymmärtäminen, joten tutkimuksen aineistona voi toimia vain yksi, kattava tapaus. 

(Hirsjärvi et al. 2000, 168). Tässä luvussa esitellään haastattelun keskeiset tulokset. 

Haastateltavan esittelemä hankintaprosessi käydään vaiheittain läpi ja PESTE-

analyysin osa-alueiden tulokset esitellään. 

 

Tutkimuksessa haastateltiin yritys X:n palveluiden hankinnassa toimivaa 

päällikkötason henkilöä. Yritys X on suuri suomalainen kemianalan yritys. 

Haastateltava on työskennellyt kymmeniä vuosia palveluiden hankinnassa, johon 

kuuluu merkittävänä osana myös kansainväliset palveluiden hankinnat. (Haastattelu, 

2012) Haastattelun tavoitteena oli selvittää haastateltavan näkemys kansainvälisestä 

palveluiden hankintaprosessista sekä kansainvälisten palveluiden hankintojen 

haasteista ja erityispiirteistä. Haastattelun muoto valittiin tarvittavien ja haluttujen 

tulosten pohjalta ja haastattelun runko löytyy liitteestä 1. 

 

 

4.1 Haastattelu 

 

Yritys X:n hankinnoista palveluiden osuus muodostaa noin viidenneksen. Etenkin 

palveluiden hankinnan saralla kansainvälisessä hankinnassa onnistuminen vaatii 

siirtymistä operatiivisesta ostosta strategiseen hankintaan. Hankintastrategia tulee 

kytkeä suoraan yrityksen strategiaan ja sen implementointi vaatii tietynlaisen 
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organisaatiorakenteen. Hankintaan osallistuvien henkilöiden ketjun tulee yltää 

ylimpään johtoon asti ja toisaalta implementoinnin täydellinen onnistuminen 

edellyttää myös operatiivisten ostajien sitoutumista strategian noudattamiseen. 

(Haastattelu, 2012) 

 

Hankinnassa onnistuminen edellyttää organisaatiolta yhteisiä tavoitteita ja 

läpinäkyviä prosesseja.  Organisaatiorakenne on avainasemassa kansainvälisen 

hankinnan onnistumisessa. Yritys X:ssä erityyppiset palvelut ja materiaalit on jaettu 

omiin ryhmiinsä, ja joka ryhmällä on oma johto, päälliköt sekä ostajat. Myös 

hankinnan jatkuvan kehityksen varmistaminen on tärkeää. Kehitystyössä 

onnistuminen edellyttää haastateltavan mukaan kehitystyöhön ja analysointiin 

erikoistuneen tiimin perustamista. (Haastattelu, 2012) 

 

Palveluiden hankintastrategia koostuu kolmesta osa-alueesta. Osa-alueita ovat 

sopiva hankintaprosessi, poikkitoiminnallinen ajattelutapa sekä 

kokonaiskustannusajattelu. Kokonaiskustannusajattelu tarkoittaa tässä tapauksessa 

kaikkien hankinnasta syntyvien kustannusten huomioon ottamista. Kustannuksia ovat 

esimerkiksi hankintahinta, hankinnan ja käytön aiheuttamat transaktiokustannukset 

sekä mahdolliset huonoon lopputulokseen liittyvät kustannukset. Hankintaprosessi 

määritellään aina tapauskohtaisesti. Näin menettelemällä suuret hankinnat voidaan 

käydä mahdollisimman tarkasti läpi ja vältytään liian raskaan prosessin 

rakentamiselta pienille ostoille. Ostoille, jotka eivät vaadi suurta huomiota voidaan 

käyttää niin kutsuttua ”speed sourcing”-mallia, joka ei ole rakenteeltaan kovin raskas. 

Speed sourcingissa hankintaprosessin kaikkia vaiheita ei käydä tarkasti läpi, jolloin 

hankintaan käytettyä aikaa saadaan tehostettua.  Poikkitoiminnallinen ajattelutapa 

tarkoittaa eri osastojen yhteistyötä hankintaprosessin eri vaiheissa. (Haastattelu, 

2012) 

 

Hankintatarpeen havaitsemisen jälkeen pohditaan, kannattaako palvelu ostaa vai 

tehdä itse. Toimittajan rooli vaihtelee kumppanuussuhteesta yksittäisen palvelun 

suorittajaksi. Yleinen trendi toimittajasuhteissa on haastateltavan mukaan toimittajan 

roolin kasvaminen ostettavan palvelun tuottamisessa. On havaittu, että toimittajat 

kannattaa ottaa mukaan kehitystoimintaan, sillä se parantaa palveluiden ja 

materiaalien laatua. Toimittajien kanssa tehtävään kehitystyöhön on panostettu 
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merkittävästi ja niistä on saatu hyviä tuloksia. Yritys X:n palveluhankintoihin kuuluu 

yleensä myös materiaaleja, eli toimittajilta hankitaan kokonaisuuksia tuotteista ja 

palveluista. Samalta toimittajalta hankitaan usein sekä tuote että palvelut (esimerkiksi 

korjauspalvelut), joita tarvitaan tuotteen elinkaaren aikana.  

 

Haastateltava uskoo, että kansainvälisen hankinnan määrä tulee kasvamaan 

tulevaisuudessa sekä palveluiden että materiaalien osalta. Etenkin sähköisen 

hankinnan ja yhteisten sähköisten järjestelmien yleistyminen kasvattaa 

kansainvälistä hankintaa. Tämä johtuu siitä, että Yritys X:n tapauksessa materiaalien 

ja palveluiden hankinnan raja on häilyvä, sillä kuten edellisessä kappaleessa jo 

mainittiin, palveluiden hankinta on harvoin puhtaasti vain palveluiden hankintaa. 

Esimerkkinä tästä on suuren teräsrakenteen osto, johon kuuluu rakenteen valmistus 

toimittajan tehtaalla ostajan suunnitelmien mukaan sekä rakenteen asennus ostajan 

haluamaan paikkaan. Yhteiset sähköiset järjestelmät tulevat tulevaisuudessa 

yleistymään, jolloin ostajan on helppo seurata toiminnan edistymistä. Palveluiden ja 

materiaalien hankinta voidaan myös tehdä samalla sopimuksella.  

 

Palveluiden hankinnan osuuden kehitystä yrityksen kaikista hankinnoista on 

haastateltavan mukaan hankala ennustaa. Automaatiotekniikan ja muun teknologian 

kehitys hidastavat palveluiden hankinnan kasvua. Yritys X:n toimialalla tekniikan 

kehitys tulee jopa vähentämään palveluiden hankinnan osuutta. Haastateltava 

kuitenkin toteaa, että osuus, joka hankintaan kansainvälisiltä palveluntoimittajilta 

tulee todennäköisesti kasvamaan. Nykyään Yritys X:n hankkimista palveluista noin 

90 % hankitaan kotimaisilta toimittajilta.  

 

Muita palveluiden hankinnassa korostuvia piirteitä ovat hankittavan palvelun tarkka ja 

yksityiskohtainen määrittely, hinnoittelussa onnistuminen sekä olosuhteet, joissa 

palvelu suoritetaan. Hankittavat palvelut tulee määritellä erittäin huolellisesti ennen 

tarjouspyynnön lähettämistä ja palvelusuorituksen arvioinnissa käytettävät mittarit 

valita. Palvelussa vaadittavat ominaisuudet on hyvä mainita tarjouspyynnössä ja 

kiinnittää hinta niihin. Hinnoittelun kompastuskivi on usein sen sitominen 

palveluntuottajan läsnäoloon, jolloin toiminta ei välttämättä ole tehokasta. 

Tuntihinnoittelun sijaan hinnoittelun tulisikin perustua palvelun haluttuun tasoon ja 

laatuun. Palvelun suorittamisolosuhteet ovat myös erittäin tärkeä osa etenkin 
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teollisuuden alalla. Olosuhteet palvelun suorittamiseksi on pyrittävä saamaan 

optimaalisiksi, jotta työn laatu olisi paras mahdollinen. Tästä syystä hankinnat, jotka 

sisältävät sekä palveluita että materiaaleja olisi hyvä saada mahdollisimman valmiiksi 

jo toimittajan tehtaalla. Viivästykset, jotka johtuvat palveluntoimittajasta ovat kalliita 

Yritys X:n toiminnassa, joka koostuu useista toisiaan seuraavista vaiheista. Yhden 

yksikön viivästyksistä kärsii koko tuotantoprosessi. (Haastattelu, 2012) 

 

4.2 Kansainvälinen palveluiden hankintaprosessi 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi Yritys X:n palveluiden hankintaprosessi. 

Seitsenvaiheinen prosessi on esitetty kuvassa 4. Haastateltava totesi, että 

hankintaprosessilla ei ole suurta eroa materiaalien ja palveluiden välillä. Eroja on sen 

sijaan prosessin eri vaiheiden sisällössä. Kansainvälisen ja kotimaisen hankinnan ero 

hankintaprosessissa on se, että jos kansainväliset palveluntoimittajat otetaan 

mukaan hankintaprossiin, käytetään prosessin kaikkia seitsemää vaihetta. 

Pelkästään kotimaisessa hankinnassa osa vaiheista jää pois. Kansainvälinen 

hankintaprosessi myös kestää pidempään kuin kotimainen hankintaprosessi, yleensä 

yli kuusi kuukautta.  

 

Hankintaprosessissa on seitsemän vaihetta, jotka on jaettu kolmeen kokonaisuuteen. 

Kolmessa ensimmäisessä vaiheessa identifioidaan palvelun tarve ja kootaan sen 

suorittamiseen tarvittavia tietoja. Tämän jälkeen koottu data analysoidaan. 

Seuraavassa kokonaisuudessa, johon kuuluu edelleen kolme vaihetta, arvioidaan 

mahdollisuuksia ja suoritetaan neuvottelut. Mahdollisuuksia ovat esimerkiksi 

potentiaaliset toimittajat. Viimeisessä kolmannessa kokonaisuudessa tehdään 

sopimus ja saatuja hyötyjä mitataan. Yritys X:n palveluiden hankintaprosessin 

seitsemän vaihetta esitellään seuraavaksi tarkemmin. 

 

1) Hankintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa tehdään tarvekartoitus, johon 

kuuluu esimerkiksi erilaisten hankintatapojen vertailu. Voidaanko palvelu 

tuottaa itse vai onko ulkoisen palveluntuottajan käyttö järkevämpää? Tässä 

vaiheessa kaikki mahdollisuudet ovat avoinna. Pohditaan esimerkiksi onko 

palvelun hankkiminen kansainväliseltä palveluntoimittajalta perusteltua. 



30 
 

 

2) Toisessa vaiheessa analysoidaan hankintaan vaikuttavia yrityksen sisäisiä ja 

ulkoisia tekijöitä. Vaiheeseen kuuluu hintatietojen keräystä ja aikaisempien 

kokemusten selvittämistä. Potentiaalisista toimittajista kerätään tietoja. 

Tarvittavasta palvelusta kerätään yksityiskohtia ja vaadittavat standardit 

määritellään. Tässä vaiheessa tutkitaan myös hankinnassa syntyviä 

kustannuksia. Hankintaan vaikuttavien ulkoisten seikkojen joukkoon kuuluu 

esimerkiksi selvittää, onko kehittyvien maiden toimittajilla mahdollisuuksia 

täyttää palveluvaatimukset. 

 

3)  Viimeisessä tiedonkeruuvaiheessa kehitetään palvelulle sopiva 

hankintastrategia. Strategiassa identifioidaan hankinnan 

kokonaiskustannusrakenteen osat ja muodostetaan palvelulle 

elinkaarikustannusmalli. Hankinnan strategisen tärkeyden perusteella 

määritellään myös millaisen tason suhdetta toimittajan kanssa lähdetään 

rakentamaan. 

 

4) Neljännessä palveluhankintaprosessin vaiheessa määritellään toimittajan 

valintaperusteet ja toimittajien tarjoamia mahdollisuuksia selvitetään 

tarkemmin. Tässä vaiheessa potentiaalisia toimittajia on useita.  Jotta sopiva 

toimittaja löydetään, määritellään toimittajille minimivaatimukset vaadittavista 

tekijöistä. Kriteeristön muodostamisen jälkeen toimittajat analysoidaan ja 

tehtävään sopimattomat pudotetaan pois. Kriteerit liittyvät Yritys X:n 

toiminnalle tärkeisiin asioihin, kuten turvallisuuteen, tekniseen kelpoisuuteen ja 

kaupallisiin asioihin. 

 

5) Viidennessä vaiheessa tehdään ja lähetetään tarjouspyynnöt toimittajille. 

Tässä vaiheessa on tärkeää, että kaikki mahdolliset riskit ja hyödyt on 

analysoitu. Määritellyt kriteerit tarkastetaan vielä kerran läpi ja niihin voidaan 

vielä lisätä kohtia. Hankintaprosessin kohteena oleva palvelu määrittelee 

tarjouskilpailun muodon. Tarjouskilpailu voi olla joko julkinen tai tarjoukset 

voidaan lähettää vain muutamille toimittajille. Viidenteen vaiheeseen kuuluu 

myös saatujen tarjousten analysointi 
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6) Toiseksi viimeisessä hankintaprosessin vaiheessa tehdään ja neuvotellaan 

sopimus tarjouskilpailussa valittujen toimittajien kanssa. Sopimuksen rakenne 

kootaan, neuvottelut suunnitellaan ja pidetään. Neuvottelujen perusteella 

valitaan lopullinen toimittaja tai toimittajat palvelun suorittamiseen. Neuvottelu 

on tärkeä osa prosessia ja sen perusteella voidaan esimerkiksi käydä 

auditoimassa ennestään tuntemattoman toimittajan toimitilat, mikäli 

hankintaan sisältyy myös materiaaleja.  

 

7) Seitsemännessä ja Yritys X:n palvelunhankintaprosessin viimeisessä 

vaiheessa tehdyn sopimuksen sisältö implementoidaan ja palvelusuoritukset 

mitataan. Toimintasuunnitelmasta tiedotetaan yrityksen sisällä ja kaikille 

tarjouskilpailuun osallistuneille toimittajille ilmoitetaan lopputulos. Palvelu 

suoritetaan jonka jälkeen suoritus arvioidaan. 

 

(Haastattelu, 2012) 

 

 

Kuva 4. Yritys X:n palveluiden hankintaprosessi 

 

Mahdollisuuksien kartoitus

                     Tiedonkeruu

                                            Hankintastrategian muodostus

                                                              Toimittajien valintakriteerien  muodostus
                                                                                       ja toimittajakentän tutkinta
                                                                                 
                                                                                   Tarjousten lähetys ja arviointi

                                                                                                          Sopimuspohjan teko ja neuvottelut 
                                                                                                  
                        2. vaihe                                                                                    Implementointi ja arviointi

              
                                                        
                                                                3. vaihe

1.vaihe
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4.3 PESTE-analyysin tulokset 

 

PESTE-analyysin tavoitteena oli selvittää, miten Yritys X:n huomioi toimintaan 

vaikuttavia poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia, teknologisia ja ekologisia tekijöitä. 

Tässä kappaleessa käydään läpi analyysin tulokset.  

 

Yritys X ottaa poliittiset riskit huomioon riskianalyysissä, joka tehdään 

hankintaprosessin vaiheessa toisessa vaiheessa. Poliittisten riskien huomioiminen on 

erityisen tärkeää projekteissa, joissa on mukana ihmisiä eri maista ja yrityksistä. 

Myös työn kiireellisyys ja merkitys on otettava huomioon pohdittaessa poliittisia 

riskejä. Mitä kiireellisempi työ on, sitä vähemmän riskejä voidaan sietää. Poliittiset 

tekijät vaikuttavat Yritys X:n toimintaan sekä Suomessa että ulkomailla. (Haastattelu 

2012) 

 

Taloudelliset tekijät huomioidaan samassa riskianalyysissä kuin poliittiset tekijätkin. 

Hankintaprosessin neljännessä vaiheessa potentiaalisten toimittajien taloudellinen 

tilanne tutkitaan todella tarkasti. Toimittajakentän taloudellista tilaa seurataan lisäksi 

esimerkiksi protestilistoilta.  

 

Sosiaalisista tekijöistä Yritys X:n toimintaan vaikuttavat erityisesti kulttuurierot, jotka 

saattavat muodostaa turvallisuusriskin. Vaarallisissa olosuhteissa työskenneltäessä 

esimerkiksi elekielen ymmärtäminen on toiminnan edellytys. Haastateltava totesi, 

että kielikysymykset voivat olla joskus ratkaisevan tärkeitä toimittajaa valittaessa, sillä 

eri maista tulevien työntekijöiden on pystyttävä kommunikoimaan keskenään. Eri 

kulttuureista tulevien henkilöiden toimintatavat saattavat poiketa suuresti toisistaan ja 

yhteisten toimintatapojen löytäminen on joissain tapauksissa osoittautunut 

haasteelliseksi. Palveluiden hankinnan kohdalla on hyvä huomioida myös 

elinkustannukset, jotka ovat Suomessa korkeat. Näin ollen taloudelliset hyödyt 

palveluiden hankkimisesta ulkomailta eivät ole yhtä suuria kuin materiaalien 

hankinnan kohdalla.  

 

Teknologisilla tekijöillä on tänä päivänä erittäin suuri vaikutus palveluiden 

hankintoihin ja teknologian kehitys tulee muuttamaan palveluiden hankintaa 

merkittävästi myös tulevaisuudessa. Haastattelussa kävi ilmi, että teknologian kehitys 
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tulee jopa vähentämään palveluiden oston tarvetta raskaan teollisuuden toimialalla 

automaatioteknologian yleistymisen myötä. Hankinnan informaatiosysteemien 

kehitys tulee kuitenkin kasvattamaan toimittajayhteistyön määrää, sillä yhteisten 

järjestelmien avulla tilausten kehitystä on helppo seurata. Sähköisten järjestelmien 

kehityksellä on vaikutusta etenkin sellaisiin palveluhankintoihin, joihin liittyy myös 

materiaalien hankintaa. Teknologisella kehityksellä on myös vaikutusta yrityksen 

kustannusrakenteeseen mikäli palveluiden oston tarve pienenee.  

 

Ympäristötekijöillä on vaikutusta myös palveluiden hankintaan. Potentiaalisten 

toimittajien on täytettävä tietyt ympäristövaatimukset, jotka selvitetään ottamalla 

yhteyttä toimittajaan. Mikäli toimittaja ei täytä asetettuja ympäristökriteereitä, ei 

toimittajaa voida valita palvelun suorittajaksi.  
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimuksen tulokset. Empiriaosion tuloksia 

verrataan teoriaosiossa läpi käytyihin teemoihin ja niiden yhtäläisyyksiä ja eroja 

pohditaan. Lopuksi esitetään tutkimuksen aikana heränneitä ajatuksia 

jatkotutkimusaiheista. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kansainvälisten palveluiden hankintojen 

haasteita ja ominaispiirteitä. Palveluiden hankinta kasvattaa jatkuvasti osuuttaan 

yrityksen hankinnoista, joten aihe on ajankohtainen ja siitä löytyi kohtalaisesti 

kirjallisuutta ja artikkeleja.  Kansainvälinen palveluiden hankinta on tutkimusaiheena 

vähän tutkittu, joten siitä löytyy runsaasti tutkimusaiheita myös tulevaisuuden 

tutkimuksille. Tutkimuksen teoriaosion tarkoituksena oli selvittää aiheen kannalta 

oleellisimmat tekijät. Tutkimuksen empiriaosion tavoitteena oli tuoda lisää näkökulmia 

kansainvälisiin palveluiden hankintoihin, sillä kirjallisuudesta niitä ei löytynyt useita.  

 

Tutkimuksen teoriaosuus jaettiin kolmeen osaan: palveluihin, kansainvälisiin 

hankintoihin sekä kansainvälisen hankintaympäristön tekijöiden selvittämiseen. 

Aluksi selvitettiin palveluiden ominaispiirteet, jonka jälkeen tutustuttiin palveluiden 

hankintaan ja sen haasteisiin. Kappaleessa kaksi esiteltiin myös palveluiden 

hankintaprosessi. Kansainvälisiä hankintoja kokonaisuutena tutkittiin kappaleessa 

kolme. Kansainvälisistä palveluiden hankinnasta kirjoitettuun kirjallisuuteen 

tutustuttiin kappaleen alussa. Lopuksi selvitettiin kansainvälisen hankinnan haasteita 

ja hyötyjä. PESTE-analyysiä käytettiin empiriaosiossa kansainvälisen 

hankintaympäristön tekijöiden selvittämiseen ja sen teoriaosuus esiteltiin 

kappaleessa kolme. 

 

Viidennessä kappaleessa käsiteltiin kansainvälisiä palveluiden hankintoja 

suomalaisen teollisuusyrityksen näkökulmasta. Tutkimukseen haastateltiin palvelujen 

hankintojen parissa työskentelevää henkilöä. Haastattelun tärkeimpinä tuloksina 

esitellään palveluiden hankintaprosessi ja PESTE-analyysin tulokset.  
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Tutkimuksen päätutkimusongelma oli selvittää, mitä haasteita liittyy palveluiden 

hankintaan kansainvälisiltä markkinoilta. Päätutkimusongelman lisäksi tavoitteena oli 

löytää vastaukset osaongelmiin. Osaongelmissa selvitettiin palveluiden ja 

materiaalien hankinnan eroja sekä kansainvälisen toimintaympäristön mukanaan 

tuomia haasteita palveluiden hankintaan. Tutkimuskysymyksiin löydettiin vastaukset 

teorian ja empirian avulla. 

 

Kansainvälisen palveluiden hankinnan haasteita löytyi runsaasti sekä kirjallisuudesta 

ja artikkeleista sekä tutkimuksessa tehdystä haastattelusta. Monet teoriassa esitetyt 

haasteet kävivät ilmi myös haastattelussa. Palveluiden identifioinnin ja hinnoittelun 

haastavuus nousivat esille sekä teoriassa ja empiriassa. Uutena piirteenä empiriassa 

nousi suorittamisolosuhteiden merkitys palvelun onnistumisen kannalta. 

Haastattelussa myös palveluiden ja materiaalien samanaikaisen hankinnan yleisyys 

korostui. Kohdeyrityksen toimialalla palvelut ja materiaalit kulkevat lähes aina käsi 

kädessä, jolloin molempien tekijöiden erityispiirteet on huomioitava hankinnassa.  

 

Kansainvälisissä hankinnoissa onnistuminen edellyttää poikkitoiminnallista 

yhteistyötä yrityksen eri osastojen välillä. Tätä pidetään menestymisen edellytyksenä 

sekä tutkimuksessa hyödynnetyssä kirjallisuudessa sekä kohdeyrityksessä. 

Poikkitoiminnallisen ajattelutavan lisäksi tutkimuksessa nousi esille myös hankinnan 

kehitystyön tärkeys. Hankinnan kehittämiseen on panostettu kohdeyrityksessä 

perustamalla kehitystyötä tekevä tiimi. Poikkitoiminnallisen yhteistyö ja kehitystyöhön 

panostaminen ovat strategisen hankinnan piirteitä, jota kohdeyrityksessä harjoitetaan. 

Johdon vakuuttaminen hankinnan strategisesta tärkeydestä on kuitenkin usein 

haastavaa. Suunta on kuitenkin operatiivisesta hankinnasta kohti strategista 

hankintaa.   

 

Tutkielman teoriaosiossa esitelty Lysonsin & Farringtonin palveluiden 

hankintaprosessi oli hyvin samantyyppinen kuin kohdeyrityksen käyttämä 

hankintaprosessi. Teoriaosiossa esitetty hankintaprosessi oli kuusivaiheinen. 

Empiriaosion tulosten perusteella prosessiin lisättiin vielä seitsemäs vaihe, joka piti 

sisällään hankintasopimuksen implementoinnin ja suorituksen arvioinnin. Tätä 

pidettiin tärkeänä, sillä etenkin palveluiden hankinnassa lopputulosten mittaaminen 

on olennainen osa hankintaprosessia.  
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Palveluiden ja materiaalien eroja löytyi tutkimuksessa runsaasti. Määriteltävyyden 

hankaluus oli merkittävin eroavaisuus, joka kävi ilmi sekä teoriassa että empiriassa. 

Palveluiden määrittely tuleekin tehdä huolellisesti. Palvelun lopputuloksen 

mittaamisen haastavuus nousi esiin toisena materiaalit ja palvelut erottavana 

piirteenä. Jotta lopputuloksessa onnistuttaisiin, tulee palveluiden 

hankintasopimuksessa määritellä minimitasovaatimukset ja muut vaadittavat tekijät 

mahdollisimman tarkasti ja yksiselitteisesti. Tutkimuksessa yllätti materiaalien ja 

palveluiden hankintaprosessien samankaltaisuus. Eroja löytyi kuitenkin prosessin eri 

vaiheiden sisällöstä. Kuten sanottu, materiaalit ja palvelut erottavia tekijöitä on 

runsaasti, mutta eroja on kuitenkin syytä pohtia kriittisesti.  

 

Kansainvälinen toimintaympäristö lisää palveluiden hankinnan monimutkaisuutta ja 

haastavuutta. Poliittiset riskit kasvavat huomattavasti verrattuna pelkkään 

kotimaiseen hankintaan. Poliittisten riskien sietokyky kemianteollisuuden toimialalla 

palveluiden hankinnan saralla on varsin matala. Taloudelliset tekijät ovat yhtä tärkeitä 

sekä kansainvälistä että kotimaista hankintaa tehtäessä. Sosiaalisista tekijöistä 

merkittävimpänä nousi esille kulttuuritekijöiden merkitys. Kulttuuritekijöillä on laaja-

alaiset vaikutukset koko yrityksen toiminnalle. Ostajan ja toimittajan 

kulttuurisidonnaiset tavat vaikuttavat toiminnan turvallisuustasoon, neuvottelujen 

onnistumiseen ja palvelusuorituksen onnistumiseen. Ympäristötekijät otetaan 

huomioon yrityksen kaikessa toiminnassa, ei vain hankinnassa. Kansainvälistä 

palveluiden hankintaa tehtäessä ympäristötekijät otetaan erityisesti huomioon 

toimittajien valintavaiheessa.  

 

Kansainvälisistä palveluiden hankinnoista löytyy jatkossa runsaasti tutkittavaa. 

Kansainvälinen hankinta erityisesti palveluiden osalta kasvattaa jatkuvasti 

merkitystään eikä aihetta ole tutkittu kovinkaan paljoa. Kansainvälisen 

hankintaympäristön eri osa-alueisiin voisi tutustua syvemmin. Esimerkiksi 

lainsäädännön vaikutukset palveluiden kansainväliseen hankintaan olisi 

mielenkiintoinen tutkimuskohde. Myös kansainvälisen palveluiden hankinnan 

edellytyksiä ja sen sopivuutta eri toimialoille voisi selvittää tarkemmin.  
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Tutkimuksen aikana heräsi kysymys palveluiden ja materiaalien samanaikaisen 

hankinnan yleisyydestä. Kuten todettu, tutkimuksessa kävi ilmi, että etenkin 

teollisuuden alalla palvelut ovat harvoin puhtaasti palveluita. Palveluiden ja 

materiaalien yhdistelmien hankinnan yleisyydestä, haasteista ja erityispiirteistä 

löytyisi paljon tutkittavaa.  
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Liite 1.  

Haastattelu 

PERUSTIEDOT 

 Haastateltavan rooli, vastuualueet 

PALVELUIDEN HANKINTA 

 Kuinka suuri on palveluiden hankinnan osuus kaikista yrityksessä tehtävistä 

hankinnoista? 

 Miten palveluiden osuus yrityksessä tehtävistä hankinnoista tulee kehittymään 

tulevaisuudessa? 

 Miten suuri osa palveluista hankitaan ulkomailta? 

 Miten tämä tulee kehittymään tulevaisuudessa? 

 Mitä hyötyjä saavutetaan hankittaessa palveluita ulkomailta? 

 Mitä haasteita kansainvälisyys tuo palveluiden hankintaan 

 Palvelun identifiointi (jo tarjouspyyntövaiheessa) 

 Käytetäänkö palvelutasosopimuksia? Miten ne tuodaan esille? 

 Suorituksen arviointi 

 Onko kansainväliselle palveluiden hankinnalle rajoituksia (mitä voidaan 

hankkia, mitä ei)  

 

HANKINTAPROSESSI 

 Miten palveluiden hankintaprosessi eroaa materiaalien hankintaprosessista? 

 Mitä vaikutuksia kansainvälisyydellä on hankintaprosessiin? 

 Tarpeen havaitseminen ja määrittely 

 Toimittajan valinta ja sopimuksen teko 

 Tilaus 

 Seuranta ja suorituksen arviointi 

 Käytännön ongelmat, kuten neuvottelutilanteet ym. kulttuurikysymykset 

 Vaihteleeko hankintaprosessi tapauksen mukaan vai onko se aina 

samanmallinen? 
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LAATU- JA RISKITEKIJÄT 

 Miten kansainvälisen hankinnan riskejä pohditaan etukäteen ja miten niihin 

pyritään vaikuttamaan? Esim. ammattitaito, laatu ym. Mitä riskejä ja haasteita 

seuraavat tekijät tuovat hankintaprosessiin: 

 Poliittiset tekijät 

 Taloudelliset tekijät 

 Sosiaaliset tekijät 

 Teknologiset tekijät 

 Ympäristötekijät 

 

 Miten kansainvälisten palvelutoimittajien laatua voidaan ennalta arvioida 

(ennen tarjouspyyntöä, potentiaalisten toimittajien kartoitusvaiheessa)? 

TOIMITTAJAN VALINTA 

 Eroaako kansainvälisessä toiminnassa toimittajan etsintä ja valintaprosessi 

kotimaisesta? 

 Miten prosessi etenee?  

LOPETUS 

 Uskotteko, että kansainvälinen palveluiden hankinta tulee kasvattamaan 

osuuttaan tällä toimialalla lähitulevaisuudessa? 

 Uskotteko, että palveluiden hankinnan kehittämiseen tullaan panostamaan 

enemmän tulevaisuudessa? Miten? 

 


