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Toimittaja-asiakassuhteet 
vaativat edelleen 
kehittämistä

Tampereen teknillisen yliopiston Arvoa hankinnoista (ProcuValue) –
projektissa tutkittiin kyselyn avulla yli kuudensadan toimittajayrityksen 
näkemyksiä omista kyvykkyyksistään ja suhteesta asiakkaaseensa. 
Toimittajien usko omiin kykyihin on vahvaa. Toimittaja-asiakassuhteissa 
on kuitenkin monia tekijöitä, joita parantamalla voidaan parantaa 
arvonluontikykyä. Esimerkiksi toimittajien osallistuminen asiakkaansa 
tuotekehitykseen on edelleen varsin vähäistä.

Toimittajayhteistyön merkitys ja tila
Hankintoja ja toimittajasuhteita tarkas-
tellaan usein lyhytjänteisesti ja huomio 
kiinnitetään kustannuksiin ja toimit-
tajien kilpailuttamiseen. Tiedetään 
kuitenkin, että hyvät ja pitkäjänteiset 
toimittajasuhteet parantavat sekä osta-
van yrityksen, toimittajan että toimi-
tusketjujen menestysmahdollisuuksia 
esimerkiksi yhteisen tuotekehityksen 
ja osaamisen kehittymisen kautta. Toi-
mittajasuhteisiin panostaminen vaatii 
panostuksia ja luottamusta osapuolten 
välillä. 

Tarkastelimme tutkimuksessam-
me toimittajien näkemyksiä omista 
kyvykkyyksistään ja suhteestaan Kuva 1. Toimittajien suhteen pituus asiakasyrityksiinsä
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asiakasyrityksen kanssa. Tutkimus toi 
lisäymmärrystä myös ostavan yrityksen 
käytännöistä ja niiden tilasta. Ensim-
mäinen havainto tuloksista oli se, että 
tutkitut yritykset ovat pääosin hyvin 
pitkäaikaisessa suhteessa asiakasyri-
tyksensä kanssa. Lähes 70 % toimit-
tajista oli työskennellyt yli 10 vuotta 
yhteistyössä asiakasyrityksensä kanssa 
(ks. kuva 1). Tämä tulos kyseenalaistaa 
vallitsevaa käsitystä siitä, että toimit-
tajia vaihdettaisiin lyhytjänteisesti 
kilpailutuksen seurauksena. Tutkimuk-
semme tulokset myös vahvistavat, että 
toimittajien luottamus pitkäaikaiseen 
yhteistyöhön edesauttaa suhteessa 
tapahtuvaa arvonluontia. Toimittajien 
tyytyväisyyteen kannattaa siis panos-
taa. 

Tutkimiemme yritysten edustajat 
olivat varsin itsevarmoja omista ky-
vyistään ymmärtää asiakkaan tarpeita 
ja tarjota asiakasratkaisuja. Lisäksi 
yritykset olivat luottavaisia asiakas-
suhteensa jatkumisesta. Näin ollen 

perusedellytysten hyvään yhteiseen 
lopputulokseen asiakkaan kanssa 
pitäisi olla kunnossa. Toisaalta useissa 
toimittaja-asiakassuhteen käytännöis-
sä on edelleen parantamisen varaa (ks. 
kuva 2). Erityisesti huomio kiinnittyy 
toimittajien vähäiseen osallistumiseen 
asiakasyrityksensä tuotteiden/pal-
veluiden ja toiminnan kehittämiseen. 
Näyttäisi siltä, että yritysten väliset 
suhteet ovat tältä osin edelleen varsin 
pinnallisia ja parantamisen varaa olisi, 
jotta potentiaaliset toimittajainnovaa-

tioihin liittyvät hyödyt saataisiin esiin. 
Tuloksemme osoittivat, että syvempi 
yhteistyö tuotekehityksessä on yhtey-
dessä suhteessa luotavaan taloudelli-
seen ja ei-taloudelliseen arvoon. 

Yhteisten tavoitteiden asettami-
nen ja seuraaminen toimittaja-asia-
kassuhteessa näyttäisi olevan varsin 
harvinaista. Myös toimittajien suo-
riutumiseen liittyvää tietoa jaetaan 
varsin vähän. Toimittaja-arviointeihin 
liittyvät käytännöt ovat usein varsin 
heikolla tasolla. Toimittajat eivät tunne 
asiakasyrityksensä käyttämiä arvioin-
tikriteereitä eivätkä usein saa omaa 
suoriutumista kuvaavia tuloksiakaan. 
Näillä tiedoilla olisi kuitenkin tärkeä 
merkitys toimittajien kehittymiselle ja 
kyvylle tarjota paremmin asiakastar-
peita vastaavia ratkaisuita. 

Toimittajayrityksen profiilin vaikutus 
tuloksiin
Tarkastelimme tarkemmin toimit-
tajayrityksen profiilin vaikutuksia 

Kuva 2. Toimittaja-asiakassuhteen kehityskohteita

Toimittaja-
arviointeihin liittyvät 
käytännöt ovat usein 
varsin heikolla tasolla.
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toimittajan kyvykkyyksiin ja toimitta-
ja-asiakassuhteeseen. Yleisesti ottaen 
vastaajat kokivat, että heidän yrityk-
sensä kulttuuri ja johtamistyyli ovat 
varsin erilaisia verrattuna asiakasyri-
tykseensä. Toisaalta tällä ei nähty 
olevan suurta kielteistä vaikutusta 
suhteen kannalta. Korkeampia tuloksia 
kaikissa tutkituissa tekijöissä saivat 
avaintoimittajat ja keskisuuret toimit-
tajat (liikevaihto 50Meur – 500Meur). 
Havaitsimme erityispiirteitä myös pit-
kän asiakassuhteen omaavien toimitta-
jien ja palvelutoimittajien vastauksissa. 
Pitkän asiakassuhteen omaavat toimit-
tajat:

 O ovat aktiivisempia osallistumaan asi-
akasyrityksensä tuotekehitykseen,

 O ovat luottavaisempia asiakassuh-
teensa jatkumisesta,

 O näkevät asiakkaansa toimittaja-ar-
viointien toimivuuden heikommassa 
valossa ja

 O ovat tyytymättömämpiä maksueh-
toihin.

Palvelutoimittajat:
 O ovat aktiivisempia ehdottamaan 

parannuksia asiakasyrityksen toi-
mintaan,

 O tarjoavat enemmän tuloksiin 
pohjautuvia sopimuksia resurssien 
myymisen sijaan ja

 O näkevät asiakkaansa toimittaja-ar-
viointien toimivuuden heikommassa 
valossa.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimus tehtiin osana Tampereen 
teknillisen yliopiston tuotantotalou-
den ja tietojohtamisen laboratorion 
toteuttamaa Tekes-rahoitteista Arvoa 
hankinnoista -projektia (ProcuVa-
lue). Projekti toteutetaan aikavälillä 
1.1.2015–31.10.2017 ja sen kohdeyrityksiä 
ovat Metsä Group, Posti Group, Tieto 
ja Valmet.

Tutkimus toteutettiin kohdeyritys-
ten toimittajille suunnatulla kyselyllä 
keväällä 2016. Tarkoituksena oli ym-
märtää paremmin suhteen arvonluon-
tiin vaikuttavia tekijöitä sekä mahdolli-
sia kehityskohteita. Kyselyn osa-alueet 
liittyivät toimittajan kyvykkyyksiin, 
suhteen tilaan ja siinä hyödynnettyi-
hin käytäntöihin sekä arvonluontiin 
suhteessa. Kysely muodostui kysy-
myksestä, joista oli väitteitä seitsemän 
kohdan vastausasteikolla (väliltä “täysin 
eri mieltä” ja “täysin samaa mieltä”). 
Kuva 3 avaa tarkemmin tutkimuksen 
osa-alueita. 

Korkeampia tuloksia 
kaikissa tutkituissa 
tekijöissä saivat 
avaintoimittajat 
ja keskisuuret 
toimittajat.

Kuva 3. Tutkimuksessa tarkastellut osa-alueet
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Kysely lähetettiin yhteensä 1630 toi-
mittajalle ja siihen vastasi 662 toimitta-
jayrityksen edustajaa (vastausprosentti 
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noin 41). Vastaajat olivat asiakassuh-
teestaan vastaavia henkilöitä. Kyselyyn 
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