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Master’s Thesis in Computer Science and Information Systems 

This thesis focuses on studying how supplier dependency can be reduced using 

electronic procurement technologies. Supplier dependency is seen limiting the 

freedom of choosing the most suitable supplier and therefore an undesirable 

situation. The thesis aims to define the factors causing the unwanted 

dependency and how these causes then can be affected using modern internet 

technologies to assist in the procurement process. 

The thesis is based on previous research and literature. The inter-organizational 

relationships are approached using the transaction cost theory. This theoretical 

approach is then appended by defining the actual causes of transaction costs in 

a purchasing process. Then the alleged benefits of electronic procurement are 

compared to the costs. The comparison is used to make conclusion about the 

possible effects of electronic procurement to the supplier dependency. 

The key finding of the study is that new technologies can reduce the 

governance costs of the supplier relations and which can lead to reduced 

dependency as companies have better can handle multiple suppliers. The 

reduced costs are the search costs and the operational costs of the purchasing 

process. 
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1 JOHDANTO 

Hankintatoiminnan merkitys yrityksille on huomattava. Etenkin 

tuotantoteollisuudessa materiaalihankintojen osuus yrityksen kustannuksista 

voi olla yli puolet (Kalakota & Robinson, 1999). Hankintakustannukset 

vaikuttavat paitsi yrityksen tulokseen, myös sen toimintaedellytyksiin. 

Säästöillä hankinnoissa on mahdollista luoda kilpailuetua markkinoilla, mutta 

vastaavasti hankintahintojen muutokset, joita ei voida siirtää lopputuotteeseen, 

aiheuttavat ongelmia. Suuntaus tuotannon erikoistumiseen ja yritysten 

verkostoitumiseen lisää entisestään ostojen määrää. Tuotantoa ostetaan yhä 

enemmän ulkopuolisilta toimijoilta. Ostotoiminnan kehittämiselle löytyy siis 

hyvin selviä perusteluita. Yksi mahdollinen kehityssuunta on toimittajiin 

liittyvien riskien hallinta, mikä käytännössä tarkoittaa mahdollisuutta eri 

toimittajavaihtoehtojen käyttämiseen. Tätä mahdollisuutta rajoittaa riippuvuus 

tietystä toimittajasta. Riippuvuus voi johtua monesta syystä, joista osa on 

ostavan yrityksen kannalta tarkoituksenmukaisia, mutta osa syistä on ostajan 

näkökulmasta perusteettomia. Kehittyvä tietojenkäsittely on tuonut paljon 

uusia mahdollisuuksia ostotoiminnan järjestämiseen ja tällä tutkimuksella 

pyritään selvittämään tarjoaako se myös ratkaisuja ei-toivottavan riippuvuuden 

vähentämiseksi. 

Aivan kuten yleisessä taloustieteellisessä kirjallisuudessa myynti ja 

markkinointi saavat ostotoimintaa suuremman huomion, myös sähköisen 

liiketoiminnan kirjallisuus keskittyy yleensä enemmän myyntiin. Painopiste on 

kuitenkin hienoisesti siirtynyt tasapainoisempaan asemaan toimitusketjun 

hallinnan noustua keskeisempään rooliin sähköistämisen tehostaessa tiedon 

kulkua koko arvoketjun alueella. Toimitusketjun kokonaisvaltainen hallinta 

tarkoittaa kuitenkin samalla toimitusketjun integroitumista yhä tiiviimmiksi 

kokonaisuuksiksi. Integroiduilla toimitusketjuilla onkin joitakin kiistattomia 

etuja, mutta myös heikkouksia, joiden johdosta ajattelumalli ei sovi 
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kaikenlaiseen tuotantoon. Sähköistä liiketoimintaa ja ostamista on siis syytä 

tutkia myös toisenlaisesta näkökulmasta.  

Toimittajavalinta pitäisi aina pystyä tekemään liiketoiminnallisin perustein. Sen 

tulisi siis palvella ostavan organisaation omien tavoitteiden täyttämistä. Hyvät 

toimittajasuhteet edesauttavat tällaisten tavoitteiden saavuttamista pitkällä 

aikavälillä. Myyvän osapuolen näkökulmasta on puolestaan kannattavaa pyrkiä 

lukitsemaan asiakkaansa, sillä uusien asiakkaiden hankkiminen aiheuttaa 

kustannuksia. Ostajan näkökulmasta tällainen lukkotilanne voi kuitenkin olla 

epäedullinen, sillä tällöin se voi tulla riippuvaiseksi kyseisestä toimittajastaan ja 

joutua omasta näkökulmastaan epäedulliseen tilanteeseen. Hyvällä 

yritystenvälisellä yhteistyöllä on kuitenkin mahdollista saavuttaa huomattavia 

etuja, jolloin riippuvuuden syntyminen on perusteltavissa, mutta ostaja voi 

joutua riippuvuustilanteeseen myös tahtomattaan, ilman omaa hyötyä. Tällä 

tutkimuksella onkin tarkoitus selvittää, että voidaanko sähköisen ostamisen 

menetelmien avulla ehkäistä tällaista ei-toivottavaa riippuvuutta. 

Seuraavassa on esitetty tutkimuksen kannalta keskeisille käsitteille määritelmät, 

joiden mukaisesti termejä tässä tutkimuksessa käytetään. Joitakin määritelmiä 

tarkennetaan myöhemmin tutkimuksessa.  

Toimittajariippumattomuus: Toimittajariippumattomuus tarkoittaa tilannetta 

jossa ostajalla on vaihtoehtoisia ratkaisumahdollisuuksia oman tarpeensa 

tyydyttämiseksi. Vaihtoehtojen tulee olla käytännön liiketaloudellisesti 

perusteltavissa olevia, jotta tilanne olisi aidosti riippumaton. Saman toimittajan 

jatkuva käyttäminen ei välttämättä tarkoita riippuvuussuhdetta, sillä vaikka 

vaihtoehtoisia toimittajavaihtoehtoja olisi, ei vaihtamiselle välttämättä ole 

perusteluita. Koska tilannetta tarkastellaan ostavan yrityksen näkökulmasta, 

toimittajariippuvuutta on myös tilanne, jossa vaihtoehtoisia toimittajia olisi, 

mutta niitä ei tunneta. 
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Sähköinen ostotoiminta: Sähköiselle liiketoiminnalle ja siten myös sähköiselle 

ostamiselle on lukuisia määritelmiä. Tässä tutkimuksessa määritelmää rajataan 

informaation välityskanavan pohjalta. Sähköisenä ostamisena on tilanne jossa 

ostotoimintaan liittyvää informaatiota välitetään tietoverkon kautta. 

Käytännössä tämä tarkoittaa internetiä, sillä yksityisten verkkojen käyttö on 

ristiriidassa riippumattomuustavoitteen kanssa. Siirrettävän informaation 

osalta käytettävä määritelmä on laajahko. Mikäli informaatio liittyy 

myöhemmin määriteltävään ostoprosessiin, katsotaan sen välittäminen 

sähköiseksi ostotoiminnaksi.  

Ostoprosessi: Ostoprosessin rakennetta tarkastellaan tarkemmin omassa 

luvussaan, joten tässä vaiheessa sen määritellään yleisellä tasolla joukoksi 

toimintoja, jotka seuraavat tarpeen havaitsemista, ja joiden päämääränä on 

havaitun tarpeen täyttäminen. 

Ostettava tuote: Tutkimuksessa käytetään tuotteen määrittelyn laajaa käsitettä. 

Kyse voi siis olla joko aineellisesta tai aineettomasta tuotteesta. Niissä 

tapauksissa missä näiden muotojen välillä on oleellista tehdä eroa, käytetään 

termejä fyysinen tuote kuvaamaan aineellista tuotetta ja termiä palvelu 

kuvaamaan aineetonta tuotetta.  

Tutkimuksen tutkimusongelma muotoillaan seuraavasti. Miten sähköisten 

ostamismenetelmien avulla voidaan vähentää toimittajariippuvuutta?  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiset tekijät aiheuttavat ei-

toivottavaa toimittajariippuvuutta ja tämän jälkeen löytää sellaisia sähköisen 

liiketoiminnan ratkaisuja, joilla havaittuihin ongelmiin voidaan vastata. 

Tutkimuksessa nostetaan esiin tilanteita, joissa toimittajariippumattomuuden 

tavoittelu on perusteltavaa. Tutkimuksessa pyritään kuitenkin huomioimaan 

tilanteet, joissa riippuvuussuhteelle on myös liiketoiminnalliset perusteet eli 

riippumattomuutta ei esitetä itseisarvona. Tarkkaa rajanvetoa tai luokittelua 

siitä, missä tilanteissa riippumattomuuteen tulisi pyrkiä, ei myöskään esitetä.  
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Aikaisempaa tutkimusta ostajan asemasta, sekä yritystenvälisistä suhteista 

löytyy paljon etenkin liiketaloudellisen kirjallisuuden joukosta. Heide ja John 

(1990) ovat tutkineet ostajan ja myyjän välistä suhdetta, ja sen syvenemiseen 

vaikuttavia tekijöitä teollisessa ostamisessa. Heidän tutkimustaan ovat 

syventäneet Bensaou ja Anderson (1999) tutkimalla autoteollisuuden 

toimittajarakenteita. Coase (1935) ja Williamson (1985) ovat puolestaan 

lähestyneet aihetta selvittämällä markkinataloudessa toimivien yritysten rajoja 

ja keskinäisiä suhteita transaktiokustannusteorian avulla. Cox (2001) on 

tutkinut ostajan mahdollisuuksia oman aseman parantamiseen 

toimittajasuhteissa. 

Sähköistä ostamista on tutkittu myös runsaasti aiemmin. Bakos (1991) on 

analysoinut sähköisten markkinapaikkojen vaikutuksia yritysten 

ostotoimintaan.  De Boer, Harink ja Heijboer (2002) ovat kehittäneet 

käsitteellisen mallin sähköisen ostotoiminnan vaikutusten arvioimiseksi. Wu, 

Zsidisin ja Ross (2007) tutkivat ennakkoasetelmia sähköiseen ostamiseen, sekä 

sen vaikutuksia toimittajasuhteisiin ja toiminnan tehokkuuteen. Angeles (2006) 

on puolestaan selvittänyt sähköisen ostamisen käyttöönoton vaikutuksia. 

Tutkimusmenetelmä on aikaisempaan kirjallisuuteen perustuva käsitteellis- 

teoreettinen tutkimus. Tutkimuksessa sovelletaan ja yhdistetään aikaisempaa 

teoriaa ja tutkimusta. Yritystenvälisten suhteiden pohjateoriana käytetään 

transaktiokustannusteoriaa. Teoreettisen pohjan päälle pyritään löytämään 

aikaisemman tutkimuksen pohjalta niitä käytännön tekijöitä, jotka johtavat 

teorian esittämään toimintatapaan. Tämän jälkeen pyritään edelleen löytämään 

sellaisia tekniikoita joilla näihin käytännön ilmiöihin voidaan vaikuttaa, ja siten 

mahdollisesti muuttamaan itse liiketoiminnan rakennetta teorian ennustamaan 

suuntaan. 

Tutkimuksen edetessä havaitaan ei-toivottavan riippuvuuden olevan seurausta 

ostotoimintojen niukoista resursseista eli niiden riittämättömyydestä 
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toimittajien etsimiseen ja vertailuun. Niukkuuden perusteena on ostamisen 

hallinnollinen luonne eli se ei tuota lisäarvoa asiakkaalle. Niukoilla resursseilla 

täytyy huolehtia yrityksen toimintaedellytysten turvaamisesta eli tarvittavien 

hankintojen suorittamisesta. Toimittajien välinen vertailu ja kilpailuttaminen 

ovat siten vasta toissijaisia tehtäviä, mihin käytettävissä olevia resursseja 

ensisijaisten tehtävien hoitaminen rajoittaa.  

Sähköinen ostaminen ei tarjoa suoria keinoja ostotoimintojen resurssien 

kasvattamiseen, mutta sen sijaan se tarjoaa mahdollisuuksia toiminnan 

tehostamiseen. Operatiivisen ostamisen tehostaminen vapauttaa siihen 

käytettyjä resursseja käytettäväksi muissa ostamiseen liittyvissä toiminnoissa. 

Toisaalta sähköisillä menetelmillä on mahdollista myös parantaa ostamisen 

laatua, lisäämättä kustannuksia, jolloin samoilla resursseilla saadaan parempia 

lopputuloksia. 

Tutkimus jakautuu uuteen päälukuun. Tässä ensimmäisessä luvussa eli 

johdannossa on selvitetty tutkimuksen taustaa, tutkimusongelmaa, aiempaa 

tutkimusta sekä lyhyesti esitelty tutkimuksen eteneminen. Toisessa luvussa 

perehdytään tarkemmin yritystenvälisiin suhteisiin ja riippuvuutta aiheuttaviin 

tekijöihin. Luvussa pyritään löytämään etenkin sellaisia tekijöitä jotka 

aiheuttavat ei-toivottavaa riippuvuutta. Kolmannessa luvussa perehdytään 

tarkemmin ostamisen käytännön tehtäviin. Tehtäviä käsitellään prosessimallin 

pohjalta. Neljännessä luvussa pyritään löytämään sellaisia sähköisen ostamisen 

menetelmiä, jotka tarjoavat ratkaisuja edellisissä luvuissa havaittuihin ei-

toivottua riippuvuutta aiheuttaviin ongelmiin. Tekniikoita tarkastellaan lähinnä 

liiketoiminnallisella tasolla. Viidennessä luvussa esitetään tutkimuksen pohjalta 

tehdyt johtopäätökset. Lopussa oleva yhteenveto kokoaa vielä lyhyesti 

tutkimuksen oleelliset havainnot. 
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2 OSTAJAN ASEMA JA TEHTÄVÄT 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on esittää yritystenvälisen sähköisen 

kaupankäynnin kenttää hallitsevan toimitusketjujen integroimisen rinnalle 

(Cox, 2001) myös toisenlainen näkökulma. Toimitusketjun integrointi tarkoittaa 

käytännössä toimittaja-ostaja–suhteen tiivistämistä ja siitä seuraa kasvavaa 

molemminpuolista riippuvuutta. Riippuvuussuhteeseen liittyy kuitenkin aina 

riskejä ja siksi joissain tilanteissa on perusteltua tavoitella yhteistyön 

tiivistämisen sijaan riippumattomuutta. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole 

pyrkiä osoittamaan toimittajariippumattomuuden ylivertaisuutta tai edes 

paremmuutta, vaan pyrkiä ensin löytämään tilanteita, joissa sitä on syytä 

tavoitella, ja tämän jälkeen keinoja riippumattomuuden lisäämiseksi. 

Molemmille näkökulmille voidaan esittää vahvoja liiketoiminnallisia perusteita, 

siksi myös sähköistä liiketoimintaa tulee käsitellä myös niiden molempien 

pohjalta.  

Tässä luvussa selvitetään ostajan ja toimittajan välistä suhdetta, sekä pyritään 

löytämään toimittajariippuvuutta aiheuttavia syitä. Ensin aihealuetta 

lähestytään teoreettisen viitekehyksen avulla. Yritystenvälisiä suhteita on 

määritelty kirjallisuudessa transaktiokustannusteorian avulla. Teorian avulla 

selvitetään itsenäisesti toimivien ja markkinoilla kauppaa käyvien yritysten 

perusedellytyksiä. Asiaa lähestytään transaktiokustannusteorian pohjalta. 

Teoreettisen mallin jälkeen perehdytään tarkemmin ostajan ja myyjän välisiin 

suhteisiin käytännössä. Kolmantena käsitellään ostotoiminnan tehtäviä, ja 

luvun lopuksi analysoidaan ostotoimintaan liittyvien kustannusten vaikutusta 

toimittajariippuvuuden syntymiseen. Tässä vaiheessa selvitetään siis 

tarkemmin sitä, mistä transaktiokustannukset itse asiassa johtuvat, ja millaisia 

muita kustannuksia yritystenvälisiin suhteisiin liittyy. 
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2.1 Transaktiokustannusteoria 

Teoreettisella tasolla yritystenvälisiä suhteita voidaan kuvata muun muassa 

transaktiokustannusteorian avulla (transaction cost theory). Teorian 

perusoletuksen mukaan yritystenvälisillä transaktioilla on aina jokin kustannus, 

ja tämä kustannus on markkinavoima joka ohjaa päätöksentekoa tuotteen 

hankinnan organisoinnista. Teorian mukainen transaktio tapahtuu siis 

yrityksen ja sen asiakkaan välillä, jolloin kustannus muodostuu transaktion 

toteuttamisesta. Yritysten olemassaolon peruste on teorian mukaan näiden 

transaktiokustannusten välttäminen. Yksinkertaistetussa esimerkissä 

tuotantoyrityksessä transaktio voisi olla tuotteen myynti, ja kustannukset sitten 

tuotantokustannuksia. (Williamson, 1985) 

Teoria perustuu Coasen (1937) esittelemään yrityksen määritelmään, jonka 

mukaan yritysten olemassaolon keskeinen peruste on hintamekanismiin 

liittyvien kustannusten minimoiminen. Yritysten muodostaminen on tehokas 

tapa organisoida tuotantoa, kun hintamekanismin kustannukset estävät 

tuotannon ohjautumisen täysin markkinavetoisesti eli klassisen 

markkinatalousteorian mukaisesti. Transaktiokustannusteorialla on vertailtu 

alun perin lähinnä tuotannon itsenäisesti ja yrityksen sisällä järjestävää 

hierarkkista organisaatiota ja tuotannon organisaation ulkopuolelta ostavaa 

markkinamuotoista organisaatiota. Sen käytännön tarkoituksena onkin ollut 

ensisijaisesti mallintaa yrityksen päätöksentekoa tilanteissa, joissa se pohtii 

tietyn tuotannon osan mahdollista ostamista ulkopuolelta ja vertaa sitä 

sisäiseen tuotantoon. (Williamson, 1985.) Sittemmin teoriaa on alettu 

soveltamaan myös yritystenväliseen, pelkkää kaupankäyntiä syvempään 

yhteistoimintaan. Markkina ja hierarkia toimivat siis suhteen ääripäinä, jolloin 

tiivistä yhteistoimintaa harjoittava yritys on näiden hybridi. Hybridissä 

transaktion hallinto on jakautunut useammalle organisaatiolle, kun 

markkinoiden tapauksessa hallinnosta vastaa yksin ostava yritys, ja 
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hierarkkisessa organisaatiossa yhden organisaation sisäinen tapahtuma. 

(Williamson, 1991.) 

Williamson (1991) määrittelee myös tapaukset, joissa eri yhteistyömuodot 

tarjoavat suurimmat edut transaktiokustannusten näkökulmasta (KUVIO 1). 

Vapaasti markkinoilla toimivan yrityksen hallintokulut ovat kolmijaon 

edullisimmat, kun transaktion kohteena oleva tuote on luonteeltaan 

yksinkertainen. Edullisuus perustuu mahdollisuuteen tehdä yksinkertaisia ja 

helposti toimeenpantavia sopimuksia. Tuotteen yksinkertaisuuden oletetaan 

edesauttavan myös markkinoiden toimivuutta. Kilpailu rajoittaa myyntihinnat 

lähelle todellisia tuotantokustannuksia. Vastaavasti hierarkkinen organisaatio 

on tehokkain tuotteen erikoisuusasteen kasvaessa suureksi. Korkea 

erikoistuminen tekee sopimusneuvottelusta haastavan ja kilpailu voi olla 

vähäistä. Hybridi sijoittuu näiden kahden välille. Markkinamuotoisen 

yhteistyön keskeisiä etuja ovat mukautumiskyky kysyntämuutoksiin ja 

motivaatio toiminnan kehittämiseen. Hierarkkinen organisaatio puolestaan 

omaa paremmat mahdollisuudet mukautua tilanteisiin, jotka vaativat 

muutoksia läpi tuotantoketjun, johtuen sen keskittyneestä päätöksenteosta. 

Hybridi toimii siten eräänlaisena kompromissina näiden muotojen välillä. Siinä 

pyritään yhdistämään ääripäiden hyviä puolia ja minimoimaan heikkouksia.  
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Tämä tutkimus keskittyy lähinnä hybridin ja markkinamuotoisen yrityksen 

rajapintaan. Sekä hybridissä että markkinoilla yritystenvälistä suhdetta 

määritellään sopimuksin. Sopimusten sisällöt poikkeavat kuitenkin selvästi 

toisistaan. Markkinoilla sopimuksilla säännellään lähinnä itse 

kauppatapahtumaa, kun taas hybridissä yritysten välinen sopimus käsittelee 

tarkemmin itse suhdetta. Tässä tutkimuksessa transaktiokustannusteoriaa 

sovelletaan yritystenväliseen riippuvuuteen, joten on syytä todeta, että 

riippuvuutta voi esiintyä myös täysin markkinamuotoisesti organisoituneessa 

tuotannossa. Tutkimuksessa selvitetään myöhemmin riippuvuuden syitä, 

jolloin perehdytään tarkemmin myös tällaisiin riippuvuussuhteisiin. 

Tutkimuksen tässä vaiheessa pyritään puolestaan rajaamaan ja määrittelemään 

riippumattomuuden edellytyksiä pohjateorian avulla. 

Transaktiokustannusteorian mukaan tällaisena toimittajariippumattomuuden 

KUVIO 1 Transaktion hallintokustannusten suhde tuotteen erikoisuusasteeseen 
(Williamson 1991) 
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edellytyksenä voidaan pitää tilannetta jossa markkinamuotoinen 

organisoituminen on perusteltavaa.  

On myös tärkeää todeta, että tässä tutkimuksessa käsittely on rajattu vain 

markkinamuotoisten transaktioiden kustannusten vähentämiseen. Rajauksen 

perusteena on tutkimuksen kohde eli toimittajariippuvuus ja sen mahdollinen 

vähentäminen. Kokonaisvaltaista arviointia informaatioteknologian 

käyttöönotosta transaktiokustannusteorian näkökulmasta on esittänyt 

esimerkiksi Gurbaxani ja Whang (1991). He ovat huomioineet 

informaatioteknologian vaikutukset sekä markkinatransaktiokustannusten, että 

organisaation sisäisten hallintokustannusten osalta. Johtopäätöksissään he 

kuitenkin toteavat todellisten vaikutusten olevan hyvin toimiala- ja 

tapauskohtaisia. 

Adler (2001) kirjoittaa kustannusten olevan markkinamuotoisen yhteistyön 

ohjausmekanismi eli tuotantoa järjestellään kustannusten minimoimiseksi. 

Hierarkiassa ohjaus puolestaan perustuu ensisijaisesti suoraan valtaan. Siihen, 

mikä puolestaan ohjaa tämän vallan käyttöä, teoria ei ota kantaa. Adler ei 

kuitenkaan näe tiivistä yhteistoimintaa näiden välimuotona, vaan kirjoittaa sen 

perustuvan aivan omaan ohjausmekanismiin: luottamukseen. Adler (2001) 

laajentaakin Williamsonin (1985) kaksinapaista organisaatioiden rakentumisen 

mallia kolmiulotteiseksi. Hierarkkisuus ja markkinavetoisuus nähdään mallissa 

ääripäiden sijaan omina ulottuvuuksina ja kolmantena ulottuvuutena on 

luottamus. Luottamuksen vaikutus yritystenvälisessä toiminnassa on syytä 

huomioida myös tässä tutkimuksessa, sillä luottamus vähentää riippuvuuteen 

liittyvää riskiä. Mutta kuten mainittu, luottamus on vain yksi ulottuvuus 

yritystenvälisessä suhteessa. Hyvä luottamus osaltaan mahdollistaa 

riippuvuussuhteen syntymisen, mutta ei suoraan johda siihen. Tässä 

tutkimuksessa luottamuksen merkitys voidaan ohittaa, sillä vaikka se voikin 

pienentää riippuvuussuhteeseen liittyviä koettuja riskejä, ei sillä ole suoraa 

vaikutusta riippumattomuuden tarjoamiin etuihin. 
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Transaktiokustannusanalyysin pohjalta riippumattomuuden edellytyksenä on 

tilanne jossa tuotteen hankinta kannattaa tehdä vapailta markkinoilta. Lisäksi 

mahdolliset riippumattomuuden tavoittelun aiheuttamat lisäkustannukset 

täytyy kyetä kattamaan riippumattomuuden hyödyillä. Jatkossa selvitetään 

tarkemmin näitä kustannuksia aiheuttavia käytännön toimenpiteitä ja 

riippumattomuudesta seuraavia hyötyjä. 

2.2 Ostaja-toimittaja -suhteet 

Cox (2001) kirjoittaa ennakoivasta toimittajavalinnasta (proactive supplier 

selection). Hänen mukaansa ostajien tulisi hankintapäätöksiä tehdessään 

yleensä pyrkiä etsimään keinoja oman vaikutusvaltansa kasvattamiseen, ja sitä 

kautta osaltaan riippuvuussuhteen pienentämiseen. Hän näkee ennakoivan 

saannin kehittämisen (proactive supply development) ja samalla toimitusketjun 

integroinnin olevan paras ratkaisu vain hyvin rajatulle joukolle valmiiksi 

vaikutusvaltaisia ostajia.  Coxin (2001) mukaan on tärkeää myös huomioida, 

että myyjäosapuoli toimii vastavoimana ostajan tavoitellessa vaikutusvaltansa 

kasvattamista. Myyjä nimittäin pyrkii vahvistamaan omaa asemaansa 

suhteessa, aivan kuten ostaja pyrkii vahvistamaan omaansa. Näin ollen 

voidaankin olettaa, että ostajan ja myyjän välinen suhde voi ohjautua 

molemminpuoliseen riippuvuuteen ikään kuin kompromissina. On myös 

esitetty, että markkinavoimat ohjaisivat yritystenvälistä yhteistyötä tiukan 

integraation sijasta kohti löyhäkytkentäistä järjestelmää, jossa 

yhteistyökumppanien valinta on hyvin joustavaa (Balasubramanian & Tewary, 

2005). Löyhäkytkentäisen järjestelmän keskeinen ajatus on järjestelmän 

koostuminen toisistaan täysin erillisistä yksiköistä, jotka kuitenkin selvästi 

reagoivat toistensa toimintaan (Orton & Weick, 1990). Yritysverkostossa tämä 

tarkoittaa lähinnä tilannetta, jossa yritykset käyttävät aktiivisesti toistensa 

palveluita, mutta eivät ole riippuvaisia yhdestä tietystä toimittajasta. 
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Toimittajariippumattomuuteen pyrkiessä yhtenä keskeisimpänä perusteena 

ovat toimittajaan liittyvät riskit. Helpoin tapa päästä eroon riippuvuudesta, ja 

siten riskeistä, olisi hankkiutua eroon toimittajista eli organisoida tuotanto 

hierarkkisesti. Todellisessa liiketoiminnassa tämä on kuitenkin käytännössä 

mahdotonta. Ulkopuolisten toimittajien käytölle joidenkin tuotannon osa-

alueiden järjestämiseen on olemassa aina perusteluita. Tässä tutkimuksessa ei 

siksi selvitetä sellaista vaihtoehtoa, että riippuvuutta pyrittäisiin minimoimaan 

vähentämällä ulkoisten toimittajien käyttöä.   

Monet yritystenvälisten suhteiden riskeistä liittyvät yritysten pyrkimykseen 

maksimoida omaa etuaan. Tämä pyrkimys voi johtaa opportunistiseen 

käytökseen eli riippuvuussuhteen hyväksikäyttämiseen. Käytännössä 

opportunistisuus ei ole kuitenkaan automaatio, sillä yritystenväliset suhteet 

ovat hyvin kompleksisia. Opportunistisuus on kuitenkin todellinen riski ja sitä 

tulisi siten pyrkiä välttämään. Opportunistista käytöstä voidaan pyrkiä 

hillitsemään pääasiassa yhdenmukaistamalla yritysten etuja tai kasvattamalla 

itse opportunistisesti toimivan yrityksen omaa riskiä. 

Toimittajariippumattomuuden lisääminen on jälkimmäistä, sillä 

opportunistisesti käyttäytyvästä toimittajasta voidaan hankkiutua eroon. 

(Heide & John, 1992) 

Toinen keskeinen toimittajariippuvuuteen liittyvä riski liittyy 

toimitusvarmuuteen. Vaihtoehtoisten toimituslähteiden puuttuessa yhden 

toimittajan toimitusongelmat siirtyvät suoraan ostajan ongelmaksi. 

Pahimmassa tapauksessa toimitukset voivat loppua kokonaan, näin esimerkiksi 

toimittajan mennessä nurin. (Engblom, 2003.) Riippumattomuus mahdollistaa 

ostojen hajauttamisen ja siten yhden toimittajan käyttöön liittyvän riskin 

pienentämisen. 

Riippuvuuden aiheuttamat riskit eivät ole ainoa syy pyrkiä 

riippumattomuuteen. Yrityksen reagointikyvyn säilyttäminen on myös 
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tärkeässä roolissa. Raskasrakenteisten organisaatioiden kyky reagoida nopeasti 

markkinoiden muutoksiin on rajallinen. Tiukat toimittajasuhteet lisäävät 

organisaation kankeutta, sillä tällöin nopea reagointi markkinoihin edellyttää 

nopeutta koko nykyiseltä toimitusketjulta. Toimittajariippumattomuus 

mahdollistaa osaltaan toimitusketjun uudelleen organisoinnin vastaamaan 

paremmin muuttunutta tarvetta. Reagointikyky ei kuitenkaan yksiselitteisesti 

parane riippumattomuuden myötä. Reagointikyvyn parantumista on nimittäin 

pidetty myös yhtenä toimitusketjun integraation keskeisenä hyötynä. Kun 

kaikki ketjun jäsenet toimivat saman tiedon pohjalta, nopeutuu koko ketjun 

toiminta. (Christopher, 2000) Kiinteässä yhteistyössä toimivat yritykset 

pystyvät siten reagoimaan hyvin kysynnän laadun muutoksiin, kun taas 

kysyntämäärän muutoksiin reagoi paremmin riippumaton yritys. (Katayama & 

Bennett, 1999) 

Yritystenvälisten suhteiden pohjalta toimittajariippumattomuutta on hyvä 

tavoitella tilanteissa, joissa ostavan organisaation asema toimitusketjussa ei ole 

valmiiksi keskeinen. Tämän lisäksi kysynnän tulisi olla laadullisesti melko 

stabiilia tai ennustettavaa, mutta kysyntämäärät saavat vaihdella. 

Riippumattomuutta on myös syytä tavoitella mikäli yhteistyöyritykset pyrkivät 

opportunistiseen käyttäytymiseen. 

2.3 Ostotoiminnan tehtävät 

Toimittajariippuvuuden syitä voidaan lähteä etsimään organisaation niistä 

osista, jotka ovat toimittajien kanssa eniten tekemisissä. Käytännössä tämä siis 

tarkoittaa ostamisesta vastaavia henkilöitä. Kun ensin selvitetään näiden 

henkilöiden tehtäväkenttää, voidaan sen jälkeen perehtyä tarkemmin, mikä 

tehtävien hoitamisessa ohjaa riippuvuussuhteiden syntymiseen. Ja siten 

edelleen pohtia, voiko sähköinen ostaminen tarjota uusia mahdollisuuksia 

turhasta toimittajariippuvuudesta eroon pääsemiseksi.  
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Ostotoimintaa käsitellään yleensä kirjallisuudessa lähinnä toimitusketjun 

hallinnan yhteydessä. Yhteys onkin ilmeinen ja erottamaton, joskin 

toimitusketjun hallinta käsittää huomattavasti laajemman kokonaisuuden. 

Yleensä termillä tarkoitetaan kaikkea arvoketjun osia raaka-aineiden 

hankinnasta loppukäyttäjälle toimittamiseen (esim. Essig & Arnold, 2001). 

Yhden yrityksen kontekstissa toimitusketjun hallinta käsittää asiakassuhteiden 

hallinnan, sisäisen tavaravirran hallinnan ja toimittajasuhteiden hallinnan 

(Chopra & Meindl, 2001). Toimitusketjun hallinta voidaan siis katsoa tämän 

tutkimuksen laajaksi kontekstiksi, jonka yhteen osaan, yksittäisen yrityksen 

ostotoimintaan, keskitytään tarkemmin.  

Hankintatoimen strateginen merkitys saa kirjallisuudessa usein myyntiä 

pienemmän painoarvon. Tämä on ymmärrettävää sillä onhan tehokas ja 

toimiva myynti jokaisen yrityksen toimintaedellytys. Kuitenkin nykyisessä 

erikoistuneessa ja verkostoituneessa liiketoimintakulttuurissa, ostotoiminnalla 

on usein hyvin keskeinen rooli yrityksen tuloksenteossa. Hyvin toimiva 

ostaminen edesauttaa kilpailuedun saavuttamista, huolimatta yrityksen 

valitsemasta kilpailustrategiasta, nimittäin tehokkaan hankintatoiminnan 

aikaansaamat säästöt siirtyvät suoraan yrityksen tulokseen. (Sakki, 2003) 

Leendersin, Nolletin ja Ellramin (1994) mukaan hankintatoimen keskeisenä 

tehtävänä on perinteisesti pidetty yrityksen toimintaedellytysten turvaaminen 

palvelemalla muuta organisaatioita ostamalla niiden tarvitsemat tavarat. Muut 

yksiköt on siis koettu hankintatoimen asiakkaina ja suorat 

hankintakustannukset ovat olleet osa niiden budjettia. Tutkijat eivät näe 

modernia hankintatoimea itsekkäästi omista rajoistaan kiinnipitävänä 

organisaation palveluyksikkönä, vaan yhtenä osana yhtenäistä toimitusketjua, 

porttina ja portinvartijana kahden organisaation välillä: ostajan ja toimittajan. 

Sen tulisi siis olla tiiviissä yhteistyössä, paitsi organisaation sisäisten 

toimintojen, myös keskeisten toimittajien ja muiden arvoketjun jäsenten kanssa. 
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Kaikki organisaatiot tekevät toimiessaan hankintoja. Hankintojen merkitys 

niille vaihtelee kuitenkin suuresti. Siksi myös hankintojen organisointi 

vaihtelee. Kaikki toimijat eivät välttämättä tunnista toiminnassaan strategisia 

hankintoja eli hankintoja, joilla on oleellinen merkitys yrityksen omaan 

tuotokseen ja tuloksentekoon. Vastaavasti osalle yrityksistä hankinnat ovat 

erittäin keskeisessä osassa liiketoimintaa ja sen kannattavuutta, ja siksi myös 

hankintatoiminta kuuluu niiden keskeisiin sisäisiin kehitysalueisiin. 

Satunnaiset, ei-strategiset ostot voivat työllistää osto-organisaatiota paljon 

suhteessa niiden merkitykseen (Baron, Shaw, & Bailey Jr., 2000). Niiden 

vähäinen merkitys tai kertaluontoisuus ei kuitenkaan aiheuta suoranaista 

riippuvuussuhdetta toimittajiin. Siten tämä tutkimus keskittyy toistuviin, 

yrityksen toiminnan kannalta tärkeisiin ostoihin. 

Quayle (2006) mainitsee erityisesti viisi tehtävää joista hankintatoimen tulee 

vastata: (1) Vaihtoehtoisten ratkaisujen löytäminen hankintatarpeille, (2) 

kustannusrakenteen suojeleminen, (3) ostamiseen liittyvien kustannusten 

minimointi, (4) tarvittavien tarpeiden pitkäaikaisen saannin varmistaminen ja 

(5) hyvien toimittajasuhteiden ylläpitäminen. Tehtävät ovat jossain määrin 

ristiriidassa keskenään ja oikean tasapainon löytäminen niiden välille voi olla 

haastavaa. Ensimmäinen tehtävistä vastaa lähes täysin tämän tutkimuksen 

aihepiiriä. Vaihtoehtoisten ratkaisujen olemassa oleminen vähentää 

riippuvuutta tietystä ratkaisusta oli kyseessä sitten tietty toimittaja tai käytetty 

tekniikka. Koska koko tämä tutkimus käsittelee tarkemmin tätä tehtävää, sitä ei 

ole syytä tässä yhteydessä käsitellä tarkemmin, vaan pohtia, kuinka muut 

tehtävät vaikuttavat siihen ja toimittajariippuvuuden muodostumiseen.  

Tehtävien toteuttamisesta sekä saantivarmuuden turvaaminen että hyvien 

toimittajasuhteiden hallinta puoltavat toimittajiin sitoutumista. Myyjien 

yleisenä tavoitteena on sitoa omat asiakkaansa käyttämään omaa palveluaan. 

He näkevätkin toimittajasuhteen paranevan riippuvuuden lisääntyessä. 

Vastaavasti saantivarmuutta voidaan huomattavasti parantaa tekemällä 
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ajallisesti pitkäkestoisia sopimuksia. Tehtävien toteuttaminen ei kuitenkaan ole 

täysin ristiriidassa toimittajariippumattomuuspyrkimyksen kanssa. 

Saantivarmuutta voidaan parantaa myös käyttämällä rinnakkain useita 

toimittajia. Toimittajasuhteiden hoidossa puolestaan mahdollisten 

toimittajakandidaattien informoiminen tulevista tarpeista pitää näiden 

kiinnostusta yllä. 

Tavoitellessaan arvon tuottamista omistajilleen yritykset pyrkivät 

perustelemaan omia toimiaan rahassa mitattavilla arvoilla. Tästä seuraa myös 

edellä mainittu ostotoiminnan tehtävä minimoida ostamiseen liittyvät 

kustannukset. Tuotteen hankinnan kokonaiskustannuksia kuvatessa käytetään 

usein jäävuorimallia (KUVIO 2) (mm. Koskinen, 1993; Sakki, 2003). Mallissa 

jäävuoren huippuna eli näkyvinä kustannuksina ovat varsinainen 

hankintahinta ja toimituskustannukset. Näkymättömiä kustannuksia ovat 

muun muassa pääoma-, hallinto-, käsittely-, ja varastointikustannukset.  

Vertaus jäävuoreen syntyykin näkymättömien kustannuslähteiden suuresta 

osuudesta näkyviin kustannuslähteisiin. 
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Jäävuorimalli kuvaa kuitenkin vain kustannuslähteiden jakautumista, eikä itse 

kustannusten jakautumista. Oleellista on kuitenkin, että valtaosa 

näkymättömistä kustannuksista on sellaisia, jotka eivät varsinaisesti tuota 

lisäarvoa asiakkaalle (Sakki, 2003). Toisaalta näkymättömiä kustannuksia 

aiheuttavat toiminnot ovat edellytyksiä aikaisemmin mainittujen 

hankintatoimen tehtävien täyttämiselle. Kustannukset ovat siis perusteltavissa, 

mutta koska ne eivät tuota lisäarvoa tulee ne pyrkiä minimoimaan. Tästä 

seuraa, että ostotoiminnalla on käytössään rajallinen määrä resursseja, joilla sen 

tulee huolehtia paitsi toimittajien etsimisestä ja vertailusta, myös ostamisen 

käytäntöön liittyvistä toimista. Näiden suorien ja hallinnollisten kustannusten 

lisäksi ostotoimintaan liittyvät myös vaihtokustannukset eli kustannukset jotka 

seuraavat toimittajan vaihtamisesta toiseen. 

KUVIO 2 Ostokustannusten jäävuorimalli (Sakki 2003) 
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2.4 Ostotoiminnan kustannukset ja toimittajariippuvuus 

Kustannusperusteinen tai tarkemmin sanottuna arvoperusteinen päätöksenteko 

organisaatioissa tarkoittaa, että myös riippuvuus ja riippumattomuus ovat 

kustannusten avulla perusteltavissa. Seuraavaksi toimittajariippuvuuden 

syiden tarkastelu aloitetaan suorien ostokustannusten näkökulmasta, tämän 

jälkeen käsitellään hallinnollisten kustannusten vaikutusta ja kolmantena 

vaihtokustannuksia. Tässä vaiheessa tutkimusta pyritään nostamaan esiin 

ennen kaikkea sellaisia seikkoja, mihin on mahdollista sähköisen ostamisen 

menetelmillä vaikuttaa. 

2.4.1 Suorat ostokustannukset 

Edellä todettiin suoria ostokustannuksia olevan määrällisesti selvästi epäsuoria 

kustannuksia vähemmän. Kuitenkin niiden osuus kokonaiskustannuksista voi 

vaihdella paljon. Yksinkertaisten ja edullisten tuotteiden kertaostoissa pääosa 

kustannuksista on hallinnollisia, mutta oston arvon kasvaessa paino siirtyy 

suoriin kustannuksiin. Tästä syystä on siis syytä käsitellä itse jäävuoren huipun 

eli suorien ostokustannusten mahdollisia vaikutuksia toimittajariippuvuuteen.  

Perinteinen keino ostohinnan minimoimiseen on tavarantoimittajien 

kilpailuttaminen. Kilpailuttaminen on yksi Coxin (2001) esittämistä keinoista 

ostajan aseman vahvistamiseksi ja toimittajariippumattomuuden lisäämiseksi.  

Kilpailuttaminen sinänsä on yksi hyvä keino vertailla vaihtoehtoisia toimittajia, 

mutta jos ostajan oma tuotanto suunnitellaan tiukasti kilpailun voittajan 

toimitusten pohjalta, voidaan itse asiassa ajautua riippuvuussuhteeseen. 

Tällainen riippuvuus voi johtua joko myöhemmin käsiteltävistä 

vaihtokustannuksista tai sitten tuotannon kustannusrakenteen pienistä 

marginaaleista. Pienet marginaalit tarkoittavat sitä, että lopputuotteen hinta ei 

kestäisi korotuksia, jotka mahdollisesta toimittajan vaihdoksesta seuraisivat. 

Selvästi muita kilpailijoita parempi tarjous antaa kuitenkin hyvät perusteet 
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toimittajariippuvuuden lisäämiseen, etenkin mikäli toimittajaa voidaan pitää 

luotettavana eli riippuvuuteen liittyvää riskiä ei koeta ongelmaksi.  

Hintariippuvuuden muodostumista ehkäisee kuitenkin yleinen 

hinnanmuodostus vapaasti kilpailuilla markkinoilla kysynnän ja tarjonnan 

mukaan. Vaikka toimittajien oma kilpailustrategia olisi kustannusjohtajuus, 

pyrkivät ne kuitenkin maksimoimaan omaa marginaaliaan avoimessa 

kilpailutilanteessa. Eli ne eivät perusteetta myy omaa tuotettaan selvästi alle 

yleisen markkinatason, jos vain kysyntää riittää. Erityisen edullinen tarjous voi 

olla pyrkimys uuden asiakaan lukitsemiseksi, mutta tällöin varsinainen 

lukitsemismekanismi on jokin muu kuin suora ostohinta. 

Toimittajan opportunistiseen käytökseen liittyvä riski näkyy selvästi etenkin 

ostohinnoissa. Tietystä toimittajasta riippuvainen yritys voi joutua esimerkiksi 

hintasyrjinnän kohteeksi. Riippuvuuden havaitessaan myyvä osapuoli voi 

korottaa myyntihintaa riippuvaisen asiakkaan osalta, mutta myydä samalla 

muille asiakkaille edelliseen edullisempaan hintaan. Hintasyrjintää pidetään 

yleisesti monopolistisen markkinan riskinä ja tiukka riippuvuussuhde on 

verrattavissa monopoliin. Hintasyrjintä tarkoittaa tuotteen erilaista hinnoittelua 

eri ostajille ilman perusteltavissa olevia kustannusvaikutuksia. (Armstrong & 

Vickers, 2001.) Riippuvaiselta ostajalta voitaisiin siten periä korkeampaa hintaa 

kuin vaihtoehtoja omaavilta asiakkailta.  

Suorien ostokustannusten vaikutus toimittajariippumattomuuteen on siis 

tämän tutkimuksen näkökulmasta olematon tai jopa negatiivinen. Päinvastaista 

vaikutusta on kuitenkin olemassa. Toimittajariippumattomuus edesauttaa 

suorien ostokustannusten minimointia ja vähentää mahdollista hintasyrjinnän 

riskiä. Riippumattomuuden tavoittelua voidaan siten perustella suorilla 

ostokustannuksilla, mutta ostokustannuksilla ei voida riippumattomuutta 

lisätä. 
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2.4.2 Ostamisen hallintokustannukset 

Ostamiseen liittyvien toimintojen vähäisestä lisäarvontuotosta johtuva tarve 

niiden kustannusten minimoimiseen aiheuttaa osto-organisaatiolle paljon 

ongelmia. Toisaalta ostamisen strateginen merkitys eli vaikutus yrityksen 

lopputulokseen on huomattava. Eli osto-organisaation tulisi kyetä käyttämään 

omat resurssinsa mahdollisimman tehokkaasti maksimoidakseen yrityksen 

edun. Aiemmin tässä tutkimuksessa todettiin osto-organisaatiolla olevan tietyt 

operatiiviset tehtävät, joista sen tulee suoriutua mahdollistaakseen yrityksen 

toiminta. Näiden operatiivisten tehtävien lisäksi sillä voi olla myös strategisia 

tehtäviä eli tehtäviä joiden tarkoituksena on kilpailukyvyn säilyttäminen ja 

parantaminen.  

Koska toimittajajoukon hallinnointiin liittyvät kustannukset kertautuvat 

toimittajien määrän mukana, rajoittaa resurssien niukkuus mahdollisuuksia 

laajoihin toimittajavertailuihin tai vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimiseen (Tully 

& Sookdeo, 1995). Vastaavasti tilausten hajauttaminen usean toimittajan kesken 

lisää hallinnollisia kustannuksia toimittajien määrän suhteessa. Nämä tekijät 

puolestaan lisäävät olemassa olevien toimittajasuhteiden merkitystä, sillä 

tunnettujen toimittajien osalta hallintokustannukset ovat tiedossa, eikä uusien 

toimittajien etsinnästä synny lainkaan kustannuksia. Tämä saattaa kuitenkin 

johtaa ostajan kannalta ei-toivottavan riippuvuussuhteiden syntymiseen. 

Sähköisen ostamisen tulisikin vastata toimittajien hallinnoinnin ja vertailun 

kustannuksiin, jotta se mahdollistaisi paremman toimittajariippumattomuuden 

(Bakos, 1997). Toisin sanottuna sen pitäisi tehostaa niukkojen resurssien 

käyttämistä. 

Ostotoiminnan edellytykset toimittajasuhteiden käsittelyyn ovat pitkälti kiinni 

ostajien käytössä olevasta informaatiosta. Helposti saatavissa oleva, laadukas 

tieto antaa hyvät mahdollisuudet keskittyä paremmin ostotoiminnan 

varsinaisten tehtävien suorittamiseen. Jos yritys on päättänyt tavoitella 
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toimittajariippumattomuutta, mutta sen ostamisesta huolehtivan 

henkilökunnan aika menee rutiinitoimenpiteiden suorittamiseen, eivät resurssit 

välttämättä riitä halutun tasoiseen toimintaan. Aikaisemmin esitetty 

Leendersin, Nolletin ja Ellramin (1994) näkemys ostotoiminnasta korosti osto-

organisaation suhdetta muuhun organisaatioon.  Sen mukaan 

informaationvaihto organisaation sisällä tulisi olla jatkuvaa ja saumatonta, sillä 

ilman tietoa tarpeista ei osto-organisaatio voi toimia niiden täyttämiseksi. 

Viiveet sisäisessä tiedonkulussa siirtyvät suoraan kokonaistoimitusaikoihin. 

Sisäisen tiedon laatua ja saatavuutta voidaan parantaa esimerkiksi 

toiminnanohjausjärjestelmän tai järjestelmäintegraation avulla. Niiden avulla 

osto-organisaation tiedon saanti paitsi nopeutuu, myös sen laatu paranee, mikä 

johtaa edelleen parantuneeseen mahdollisuuteen hyvien ostopäätösten 

tekemiseen. Organisaation sisäisen tiedonkulun kehittäminen siis osaltaan 

auttaisi ratkaisemaan resurssien niukkuudesta johtuvaa ei-toivottavaa 

riippuvuutta. Sisäinen informaationvälitys ei kuitenkaan kuulu suoraan tämän 

tutkimuksen aihepiiriin, vaikka järjestelmät voidaan nähdä myös ostajan 

työkaluina. Tällaisia järjestelmiä on kuitenkin niin suuri joukko, että niitä olisi 

syytä tutkia erillisessä tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen kohteena 

järjestelmät ovat silloin kun niistä saadaan informaatiota välitettyä myös 

toimittajille. 

Teoreettista pohjaa ostamisen hallintokustannusten arviointiin tarjoaa 

omistamisen kokonaiskustannusanalyysi (total cost of ownership analysis). Sen 

avulla pyritään laskemaan ostojen todellisia kustannusvaikutuksia. Se käsittää 

kokonaisuutena sekä ostettavien tuotteiden elinkaarikustannukset että myös 

ostotransaktiota edeltävät kustannukset. Analyysia on hyödynnetty 

käytännössä lähinnä toimittajavaihtoehtojen vertailussa, toimittajien 

suorituskyvyn seurannassa, sekä apuvälineenä prosessimuutosten 

toteuttamisessa. (Ellram, 1995.) Koska malli on kehitetty ennen kaikkea 

toimittajavertailuun, käytetään sitä toimittajakohtaisesti. Sen ulkopuolelle 
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jäävät siten sellaiset ostamiseen liittyvät hallinnolliset kustannukset, joita ei 

voida suoraan kohdistaa yksittäiseen toimittajaan, mikä estää mallin suoran 

hyödyntämisen tämän tutkimuksen välineenä. Tällaisia kohdistumattomia 

kustannuksia ovat esimerkiksi toimittajien etsintään liittyvät kustannukset.  

Ostamisen hallinnollisilla kustannuksilla, sekä näiden kustannusten 

jakautumisella, on selvä vaikutus myös toimittajariippuvuuden syntymiseen. 

Tämän tutkimuksen tavoitteiden pohjalta on siis syytä perehtyä ostamisen 

hallintoon tarkemmin. Seuraavassa luvussa asiaa lähestytään ostoprosessin 

avulla. Siinä määritellään tarkemmin ostamiseen liittyviä hallinnollisia tehtäviä 

ja pyritään löytämään sellaisia osa-alueita, joita sähköisillä työkaluilla voidaan 

tehostaa. 

2.4.3 Vaihtokustannukset 

Toimittajanvaihdosta saatavan hyödyn täytyy kattaa vaihtoon liittyvät 

kustannukset ollakseen perusteltua. Vaihtokustannukset johtuvat 

investoinneista, joita ostaja joutuu tekemään ottaakseen uuden toimittajan 

tuotteet käyttöön. Korkeat toimittajan vaihtamiseen liittyvät kustannukset 

aiheuttavat siis toimittajariippuvuutta. Onkin syytä selvittää, mistä 

vaihtokustannukset koostuvat ja voidaanko niitä mahdollisesti pienentää 

sähköisen ostamisen keinoin. 

Ostaja-toimittajasuhde tiivistyy ostavan osapuolen tehdessä investointeja, jotka 

liittyvät tiukasti tiettyyn toimittajaan (Heide & John, 1990). Toimittajakohtaiset 

investoinnit ovat investointeja, jotka lisäävät toimittajan vaihtamiseen liittyviä 

kustannuksia. Tällaisten investointien tekemiseen ja siten toimittajasuhteisiin 

sitoutumiseen on monia syitä. Niitä ovat muun muassa: ostettavan tuotteen 

laadun merkitys lopputuotteen laadulle loppukäyttäjien silmissä, ostettavan 

tuotteen monimutkaisuus, ostettavan tuotteen tekemiseen tarvittavien 

resurssien niukkuus markkinoilla (Bensaou & Anderson, 1999). Lisäksi 
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sellaisten tekijöiden kuten tuotantomääräodotusten epävarmuus, teknologisen 

ympäristön alttius muutoksille ja suhteen ajallisen keston vaikutuksesta 

organisaatioiden välisille suhteille on olemassa ristiriitaista tutkimustietoa 

(Bensaou & Anderson, 1999; Heide & John, 1990).  

Toimittajan suuren koon, tunnettuuden ja hyvän maineen markkinoilla on 

todettu puolestaan vähentävän ostajan halua tehdä investointeja tähän 

sitoutuakseen. Syyksi tälle on esitetty muun muassa pienempien toimijoiden 

innovatiivisempaa toimintaa, sekä ostajan mahdollisuutta käyttää omaa vahvaa 

vaikutusvaltaa suhteen luomisessa. (Bensaou & Anderson, 1999.) Toisaalta syy 

voi olla myös niin yksinkertainen, että suuren ja hyvin tunnetun toimijan 

toimitusvarmuuteen voidaan luottaa, ja siten sitoutumiselle ei nähdä perusteita. 

Myös sähköisen ostamisen käyttöönotto on investointi. Siksi sitä onkin hyvä 

tarkastella myös edellä esitettyjen investointihalukkuuteen liittyvien 

havaintojen pohjalta. Oleellista tässä tarkastelussa on keskeiset tavoitteet, jotka 

yritys asettaa uuden teknologian käyttöönotolle. Jos sillä on tavoitteena 

toimittajariippuvuuden vähentäminen, sen ei ole perusteltua investoida 

sähköisen ostamisen tekniikkaan, joka on tiettyyn toimittajaan sidoksissa. 

Investointi tulisikin pyrkiä kohdistamaan sellaiseen teknologiaan, joka on 

vähällä vaivalla käyttöönotettavissa toimittajasta riippumatta.  

Edellä on käsitelty ensisijaisesti syitä toimittajakohtaisten investointien 

tekemiseen. Ne voidaan nähdä samalla myös toimittajariippuvuuden 

perusteluina. Riippuvuus on esimerkiksi vääjäämätön, mikäli jokin toimittajaa 

omaa sellaista tekniikkaa tai osaamista, jota ei muuten ole markkinoilla tarjolla, 

ja jota ei ole mahdollista korvata. Lukuun ottamatta sähköistä ostamista itseään, 

ei yksikään esiin tulleista syistä ole sellainen johon ostotoiminnalla olisi 

mahdollista suoranaisesti vaikuttaa, joten niitä ei ole tarpeen käsitellä tässä 

tutkimuksessa tarkemmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei ostotoimen 

kehittämisellä olisi mahdollista pienentää vaihtokustannuksia. Tässä 
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tutkimuksessa onkin syytä selvittää aiheutuuko vaihtokustannuksia myös 

muista syistä kuin toimittajakohtaisista investoinneista.  

Vaihtokustannusten tyypit voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti: taloudelliset 

riskit, arviointikustannukset, oppimiskustannukset, käyttöönottokustannukset, 

menetetyt edut, toimittajakohtaisten investointien kustannukset, suhteen 

menetyksen kustannukset sekä brändin arvon muuttumisen kustannukset 

(Burnham, Frels, & Mahajan, 2003). Käytännön ostotoimintaan näistä liittyvät 

vain arviointikustannukset. Arviointikustannukset ovat kustannuksia, jotka 

liittyvät vaihtoehtoisten toimituslähteiden etsimiseen ja niiden vertailuun. Ne 

ovat siis itse asiassa ostamisen hallinnollisia kustannuksia. 

Sähköisellä ostamisella on siis kaksi toisistaan riippumatonta vaikutusta 

toimittajariippuvuuden muodostumiseen. Ensinnäkin sähköisen ostamisen 

avulla on mahdollista vaikuttaa joihinkin toimittajan vaihtoon liittyviin 

kustannuksiin. Nämä kustannukset ovat pääasiassa hallinnollisia. Toisaalta 

sähköisen ostamisen järjestelmä sinänsä on investointi, joka saattaa lisätä 

toimittajariippuvuutta, mikäli käyttöönotettava tekniikka ei ole yleisesti 

käytössä. Hallinnollisia kustannuksia käsiteltiin alustavasti jo aiemmin, mutta 

niihin perehdytään tarkemmin seuraavassa luvussa. Sähköisen ostamisen 

tekniikoiden käytön yleisyyttä ja siitä johtuvaa riippuvuutta tai 

riippumattomuutta käsitellään puolestaan osana erilaisten tekniikoiden 

esittelyä neljännessä luvussa. 
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3 HANKINTAPROSESSI 

Edellisen luvun liiketoiminnallisen tarkastelun osuudessa selvitettiin 

ostotoiminnan tehtäväkenttää, mutta ei käsitelty tarkasti siihen liittyviä 

toimintoja. Näiden toimintojen tunteminen on kuitenkin edellytys 

tehtäväalueen paremmalle hahmottamiselle. Toimittajariippuvuus tai 

-riippumattomuus näkyy osto-organisaatiossa juuri operaatioiden käytännön 

suorittamisessa.  

Toimintakokonaisuuksien hahmottamiseksi organisaatiota tulisi tarkastella 

rakenteisen osastojaottelun sijaan toimintojen suorittamisen pohjalta eli 

liiketoimintaprosessien avulla (Giaglis, Paul, & Doukidis, 1996). Toisaalta myös 

toimintojen sähköistäminen ja automatisointi edellyttää niiden jonkinlaista 

formalisointia ja yleisesti määrittelyssä käytetään prosessimalleja (Hammer & 

Champy, 1994). Hankintatoiminta onkin helppo nähdä prosessina. Sillä on 

selvä alku, sekä tietyt toistuvat vaiheet. Hankintaprosessin ja sen vaiheiden 

liiketoiminnallisten merkitysten ymmärtäminen on oleellista tutkittaessa sen 

sähköistämistä. Tällä tutkimuksella onkin tarkoitus selvittää, kuinka 

hankintaprosessi mahdollisesti muuttuu ostotoimintoja sähköistettäessä ja 

tarkemmin sellaisia muutoksia, jotka edesauttavat 

toimittajariippumattomuutta. 

Seuraavaksi esitellään hankintaprosessin yleinen kulku. Tavoitteena on 

prosessikuvauksen avulla löytää toimittajariippuvuutta aiheuttavia tekijöitä. 

Yleisen prosessikuvauksen jälkeen perehdytään tarkemmin sellaisiin tekijöihin, 

jotka aiheuttavat eroavaisuuksia hankintaprosessin läpikäynnissä.  

3.1 Hankintaprosessin kulku 

Erilaisia hankintaprosessin kuvauksia löytyy kirjallisuudesta runsaasti. Omat 

näkemyksensä ovat esittäneet esimerkiksi Koskinen (1993), Baron, Shaw ja 

Bailey Jr. (2000), sekä Brierty, Eckles ja Reeder (1998). Näiden määritysten 
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pohjalta olen luonut tässä tutkimuksessa käytettävän perusostoprosessin 

(KUVIO 3).  

 

 

Seuraavassa kuvataan prosessin vaiheet lyhyesti.  Prosessin vaihejako on tehty 

melko karkeasti. Tarkempi, esimerkiksi yksittäisiin operaatioihin perustuva 

KUVIO 3 Ostoprosessin vuokaavio 



 32 

jako, ei kuitenkaan palvelisi tämän tutkimuksen tavoitetta, sillä tässä 

yhteydessä prosessikuvauksen tehtävänä on hahmottaa ja jäsentää ostamiseen 

liittyviä tapahtumia, eikä pyrkiä niiden automatisointiin. 

 

1) Prosessi käynnistyy tarpeen havaitsemisesta, jota joissain kuvauksissa 

seuraa tarpeen tarkempi määrittely. Tässä tutkimuksessa määrittely 

kuitenkin sisältyy tähän vaiheeseen, sillä usein jo tarpeen havaitsemiseen 

liittyy sen määrittely.  Osto-organisaatiolle tarve voi tulla ulkopuolisena 

tiedonantona tai sen tehtäviin voi kuulua myös valvovat tehtävät eli 

tarpeet havaitaan itse. Sinänsä prosessin käynnistymisen kannalta tiedon 

lähteellä ei ole kuitenkaan merkitystä. Vaiheella ei ole suoranaista 

vaikutusta riippuvuussuhteisiin, mutta välillinen vaikutus ostoprosessin 

läpiviemiseen varattujen resurssien jakautumisen kautta sillä on. Mitä 

vähemmän tähän vaiheeseen kuluu resursseja, sitä enemmän niitä 

voidaan käyttää myöhemmissä vaiheissa. 

2) Tarpeen havaitsemisen jälkeen selvitetään kuinka se voidaan täyttää. 

Tarve ei välttämättä johda ostoon, sillä organisaatio voi päätyä 

käyttämään suoraan omia resurssejaan sen täyttämiseksi. Tätä vaihetta 

nimitetään usein osta vai tee -valinnaksi (make vs buy). Organisaation 

itsensä kannalta tämän valinnan tarkastelu voi olla erittäin tärkeää, 

mutta koska tämän tutkimuksen kohteena on nimenomaan ostotoiminta, 

voidaan muut kuin ostamiseen johtavat tilanteet nähdä prosessin 

keskeyttävinä poikkeuksina. 

3) Koskinen (1993) nimittää seuraavaa vaihetta hankintalähdemäärittelyksi ja 

kirjoittaa sen käsittävän ostotarpeen vertaamisen voimassaoleviin 

hankintasopimuksiin ja tarvittaessa markkinoiden kartoituksen 

potentiaalisten toimittajien selvittämiseksi. Vaiheen läpikäynti vaatii 

huomattavan määrän informaatiota. Informaatiota tarvitaan paljon sekä 
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yrityksen sisältä että ulkopuolelta. Sisältä tuleva informaatio käsittää 

lähinnä prosessissa jo tuotetun tarvemäärittelyn, sekä tiedon olemassa 

olevista yhteistyömenettelyistä. Ulkoapäin pitää puolestaan hankkia 

tietoa mahdollisista toimittajista.  Toimittajien mukaantulo prosessiin 

tekee tästä vaiheesta erittäin oleellisen tälle tutkimukselle. Informaation 

välityksen ja käsittelyn ollessa keskeisessä roolissa tässä vaiheessa 

voidaan olettaa, että sähköistäminen tuo paljon uusia mahdollisuuksia 

nimenomaan tämän vaiheen käsittelyyn.  

4) Kun mahdolliset hankintalähteet on selvitetty, tehdään toimittajavalinta 

niiden välillä. Valinta voi perustua edellisessä vaiheessa todettuun 

hankintasopimukseen, mutta sellaisen puuttuessa se voi myös käsittää 

tarjouskilpailun tai muunlaisen toimittajavertailun. Tässäkin vaiheessa 

informaation käsittely on keskeistä.  

5) Kun tarve on määritelty ja haluttu toimittaja päätetty, voidaan tehdä 

tilaus. Yksinkertaisimmillaan tilaus on tarpeen viestiminen halutulle 

toimittajalle. Tässä prosessikuvauksessa tilausvaihe voi kuitenkin pitää 

sisällään myös tarkemman sopimusneuvottelun ja sopimuksen 

solmimisen.  Juuri sopimuksen muodostuminen tekee tästä vaiheesta 

kriittisen sekä ostavan että myyvän osapuolen kannalta. Sillä tästä 

eteenpäin niillä on sopimuksen mukaisia, sitovia velvoitteita toisiaan 

kohtaan. Tilausvahvistuksen käsittely kuuluu myös tähän vaiheeseen, 

sillä ellei toimittajan tilausvahvistus vastaa tilausta, ei sitovaa 

sopimussuhdetta ole välttämättä syntynyt. (Hemmo, 2003) Informaation 

käsittelyn näkökulmasta vaihe on melko suoraviivainen. Osapuolia on 

vain kaksi ja näiden välillä kulkeva informaatio on selvästi 

määriteltävissä. Kuitenkin haasteen asettaa laillisen velvoitteen 

syntyminen. Se asettaa vaatimuksia informaation validoinille, 

verifioinille ja säilytykselle. Tämänkin vaiheen osalta sähköinen 
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ostaminen voi tarjota sellaisia ratkaisuja, jotka vapauttavat ostajan 

resursseja muihin toimintoihin. 

6) Tilauksen tekeminen ei lopeta ostoprosessia, vaan aloittaa tilauksen 

jälkeisen toiminnan eli velvoitteiden täyttämisen ja valvomisen. 

Toimituksen vastaanotto on osa tärkeä osa ostoprosessia. Valvonnan 

organisoinnin käytännöt vaihtelevat yritysten välillä, mutta oleellista on 

että informaatio yrityksen sisällä mahdollisista toimitukseen liittyvistä 

ongelmista kulkee. On tärkeää verrata toimitusta tilaukseen. Alasta 

riippuen toimituskäytännöt voivat vaihdella suuresti. Esimerkiksi 

joissain tapauksissa toimitus on voitu mitoittaa kuljetuskapasiteetin 

mukaiseksi. Ostavan organisaation tuleekin varmistua siitä, että toimitus 

vastaa toimittajan ilmoituksen lisäksi myös alkuperäistä tarvetta.  

7) Ostolaskun käsittelyn paikka prosessinkulussa voi vaihdella 

yritystenvälisen sopimuksen mukaan. Tässä kuvauksessa paikka on 

määritelty toimituksen vastaanottamisen jälkeen, sillä vasta siinä 

vaiheessa ostavalla organisaatiolla on kaikki tarvittava informaatio 

laskun käsittelemiseen.  Tämä informaatio käsittää siis paitsi tilauksen, 

myös todellisen toimituksen ja siihen mahdollisesti liittyvät 

kustannukset. Tämä vaihe sisältää myös mahdollisen reklamoinnin 

puutteellisen tai virheellisen toimituksen osalta.  

8) Viimeisenä vaiheena tässä prosessimäärittelyssä on pitkän aikavälin 

valvonta. Se pitää sisällään sekä takuuvalvonnan, että oston vaikutusten 

arvioinnin. Vaiheen aikana tuotetaan ja käsitellään paljon informaatiota 

jo pelkästään sen ajallisen keston johdosta. Tuotettava informaatio on 

tarkoitettu käytettäväksi muun muassa tulevissa ostotilanteissa.  

Ostoprosessin vaiheet voidaan jakaa kolmeksi kokonaisuudeksi sen mukaan 

millainen merkitys niillä on organisaation päätöksenteossa. Strategista 

päätöksentekoa käytetään päätettäessä tuotannon mahdollisesta 
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hajauttamisesta eli tämän prosessikuvauksen toisessa vaiheessa. Strategiaa 

toteutetaan taktiikalla eli tavaroiden ostamiseen, ja siten toimittajien valintaan, 

liittyvät päätökset ovat taktisia. Näitä vaiheita ovat hankintalähdemäärittely 

sekä toimittajavalinta. Kolmas eli alin ja päätöksenteoltaan käytännönläheisin 

taso on puolestaan operatiivinen ostaminen, johon kuuluu prosessin loput 

vaiheet. (de Boer et al., 2002)  

Tässä tutkimuksessa käytetään edellä esitettyä vaiheiden määrittelyä 

strategiseen, taktiseen ja operationaaliseen ostamiseen. Määritelmä ei 

kuitenkaan ole yleisesti vakiintunut, vaan jaottelusta käytetään useita termejä. 

Englanninkielisessä tutkimuksessa puhuttaessa taktisesta ostamisesta käytetään 

melko yleisesti termiä sourcing, joka voidaan suomentaa esimerkiksi toimittajan 

hankinnaksi. Taktista vaihetta voidaan nimittää myös hankinnaksi ja 

operatiivista tällöin ostamiseksi, mutta tällainen jaottelu ei ole riittävän 

yksiselitteisiä käytettäväksi tässä tutkimuksessa, sillä termejä käytetään usein 

synonyymisesti. 

Prosessin taktisen vaiheen kattaessa toimittajien valinnan, on se tämän 

tutkimuksen kannalta hyvin oleellinen. Ostotoiminnan resurssien niukkuus voi 

pakottaa ostajaa tekemään kompromisseja toimittajien etsimisessä tai 

vertailussa. Nykyiseen toimittajaan on helppo tyytyä, mikäli se ei ole 

aiheuttanut pettymyksiä. Vastaavasti suuri ja tunnettu toimittaja voidaan kokea 

turvalliseksi valinnaksi. Jos taktisen vaiheen suorittamisen resursseja ei voida 

lisätä, tulee pohtia kuinka olemassa olevia resursseja voitaisiin käyttää 

paremmin. Sähköistäminen tarjoaakin paljon mahdollisuuksia taktisen vaiheen 

operaatioiden suorittamiseen. Näitä menetelmiä käsitellään tarkemmin tämän 

tutkimuksen seuraavassa luvussa.  

Sähköinen ostaminen voi tuoda kuitenkin huomattavia parannuksia myös 

operationaaliseen ostamiseen, sillä se on melko rutiininomaista toimintaa. 

Rutiinien sähköistäminen voi tuoda huomattavia säästöjä hallintokustannuksiin 
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ja siten edelleen vapauttaa osto-organisaation resursseja käytettäväksi muihin 

vaiheisiin, mikä edelleen vähentää ostotoiminnan resurssien niukkuudesta 

johtuvaa toimittajariippuvuutta. Operationaalisten toimintojen sähköistäminen 

voi kuitenkin johtaa myös riippuvuuden lisääntymiseen, mikäli sähköistys 

tehdään toimittajien ehdoilla. 

3.2 Vaihtelevat hankintakäytännöt 

Kun edellä esiteltyä prosessimäärittelyä vertaa mihin tahansa käytössä olevaan 

ostoprosessiin tai käytäntöön, voidaan heti havaita useita eroavaisuuksia. 

Käytännössä ostotoiminta muotoutuu pienistä kokonaisuuksista, joilla kaikilla 

on jokin syy. Syyt voivat olla lähtöisin organisaation sisältä tai ulkoisesta 

toimintaympäristöstä. Kumpikin näistä asioista vaihtelee sekä yrityksestä 

toiseen että ajan mukana.  

Seuraavissa alakohdissa on käsitelty tarkemmin kolme keskeistä ostoprosessin 

läpivientiin vaikuttavaa tekijää. Esiteltävien tekijöiden vaikutukset 

ostoprosessiin ovat hyvin kuitenkin vaihtelevia. Osa niistä vaikuttaa vain 

tiettyyn prosessin vaiheeseen, kun taas osa useampaan tai itse prosessiin 

kokonaisuutena. Käsiteltävät tekijät ovat ostajan ja myyjän välinen suhde, oston 

merkittävyys ja toistuvuus, sekä ostajan käytössä olevan informaatio. Tässä 

vaiheessa pyrin lähestymään ostoprosessia alhaalta ylöspäin eli ensin 

löytämään käytännön syitä eroavaisuuksille ja tämän jälkeen esittelemään 

näiden syiden seurauksia eli ostokäytännöissä havaittavia eroja. 

3.2.1 Ostajan ja myyjän välinen suhde 

Ostajien ja myyjien asema ja merkitys vaihtelevat paljon eri aloilla ja tilanteissa. 

Suurilla toimijoilla tai muuten vahvoilla osapuolilla on merkittävät 

vaikutusmahdollisuudet kaupankäyntitapaan. Osapuolten koon lisäksi toinen 

keskeinen vaikuttava seikka on toimijoiden määrä. Olipa kyse sitten 
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kilpailijoista, vastapuolista tai kaikkien kokonaismäärästä. Osapuolten välistä 

suhdetta käsiteltiin jossain määrin jo toisessa luvussa ja todettiin ostajan 

vaikutusvallan lisäämisen olevan yksi keino riippumattomuuden 

saavuttamiseksi. Tässä vaiheessa perehdytään tarkemmin siihen kuinka suhde 

näkyy käytännössä ja pohditaan myös sähköistämisen mahdollisia vaikutuksia 

näille käytännölle. 

Teknologian kehittyminen on tuonut paljon uusia mahdollisuuksia 

kaupankäynnin organisoimiselle. Sähköinen kaupankäynti ei ole sidottuna 

tiettyyn tilaan ja myös aikariippuvuutta on mahdollista vähentää. 

Sähköistämisen tuomiin mahdollisuuksiin perehdytään tarkemmin seuraavassa 

luvussa, mutta myös tässä vaiheessa esiteltävissä kaupankäyntitavoissa 

voidaan havaita sähköistämisen mukanaan tuomia vaikutuksia. Tässä 

tutkimuksessa käytetään neljää markkinoiden organisoitumisen mallia. Ne ovat 

ostajan markkinapaikat, myyjän markkinapaikat, toimialan yhteinen 

markkinapaikka sekä suora kahden välinen kaupankäynti. 

Ostajan markkinapaikka: Mikäli ostavalla organisaatiolla on keskeinen ja 

vahva rooli arvoketjussa, muodostuu usein tälle oma ostajan markkinapaikka. 

Ostajan markkinapaikka tarkoittaa tilannetta, jossa ostaja ilmoittaa tarpeistaan 

toimittajille, jotka sitten kilpailevat keskenään näiden tarpeiden täyttämisestä. 

Ostajan markkinapaikat vaikuttavat kehittyneet voimakkaasti sähköistymisen 

myötä. Internet -aikakausi on tuonut ne julkisiksi, esille osto-organisaation 

sisältä. Kaikki ei kuitenkaan ole uutta. Vahvat ostajat ovat jo pitkään hallinneet 

omaa alihankintaverkostoaan eli sähköistäminen ei ole näiden markkinoiden 

rakennetta muuttanut, vaan sen markkinan näkyvyyttä ulospäin. 

Esimerkkejä ostajan markkinapaikoista löytyy vaikkapa autoteollisuudesta. 

Valmistajat kuten Toyota ja Volkswagen ovat luoneet portaalit joiden avulla ne 

hoitavat toimittajasuhteitaan ja ennen kaikkea organisoivat omaa 

ostotoimintaansa (Bladi & Borgman, 2001). Suomesta yksi esimerkki on SLO:n 
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käyttöönottama ratkaisu, joka yhdenmukaistaa yhtiön omaa ostotoimintaa 

vastapuolesta riippumattomaksi eli lähes kaikki yrityksen normaaliin 

liiketoimintaan liittyvät hankinnat voidaan tehdä saman järjestelmän kautta 

(Anilinker, 2007).  

Ostajan markkinapaikka vaikuttaa tämän tutkimuksen kontekstissa olevan 

ideaalinen tilanne. Avaamalla laajan pääsyn markkinapaikalleen ostaja voi 

helposti saavuttaa tavoiteltua toimittajariippumattomuutta. Mutta tämän 

tutkimuksen kannalta oleellinen kysymys onkin, että lisäisikö ostajan 

sähköinen kauppapaikka toimittajariippumattomuutta? Ostotoiminnan 

sähköistäminen ostajan sähköisen markkinapaikan avulla vaikuttaa olevan 

lähinnä entuudestaan vahvan aseman hyväksikäyttämistä ja siten muiden kuin 

riippumattomuudesta saatavien etujen tavoittelua. Entuudestaan heikommassa 

asemassa olevan ostajan on puolestaan vaikeaa perustella tavarantoimittajilleen 

tällaisen kauppapaikan käyttöönottoa, ellei markkinapaikka tarjoa selkeitä ja 

helposti saavutettavia hyötyjä myös myyjälle. Toisaalta sähköisen ostajan 

markkinapaikka voi myös lisätä yrityksen valmiuksia vertailla toimittajiaan ja 

sitten lisätä myös riippumattomuutta.  

Myyjän markkinapaikka: Vastaavasti myyjän markkinapaikka on myyvän 

osapuolen organisoima. Käytännön esimerkkejä ovat kauppa tai 

yritystenvälisessä liiketoiminnassa usein väliportaana toimiva tukku. Myyjän 

markkinapaikalle on ominaista ostajien suuri määrä suhteessa myyjiin. Myyjät 

kilpailevat keskenään yksitäisten tuotteiden lisäksi koko markkinapaikan 

laadulla, valikoimalla ja hinnoilla. 

Vahvan myyjän markkinapaikan ympärille voi myös muodostua laajempi, 

täydentävien tuotteiden ja palveluiden verkosto (Bakos, 1991). Erotuksena 

seuraavaksi käsiteltävään toimialan yhteiseen markkinapaikkaan on kuitenkin 

myyjien välisen kilpailun puute markkinanpaikan sisällä. Oheistoiminnot 
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voivat kuitenkin olla oleellisia ostajan näkökulmasta katsottuna 

markkinapaikan laatua arvioitaessa.  

Tällaisen markkinapaikan sähköistäminen ei ole samaan tapaan vahvan aseman 

hyväksikäyttöä kuin ostajan sähköistettäessä omaa markkinapaikkaa. Kyse on 

ennemmin vastauksesta kilpailuun eli myyvän osapuolen pyrkimystä sen 

tuotteiden saatavuuden parantamiseen ja mahdollisesti myös muiden 

markkinointiin liittyvien kustannusten laskemisesta.  Saatavuuden 

parantumisen johdosta myyntipaikan sähköistäminen on yleensä myös ostajan 

näkökulmasta parannus. (Bakos, 1991.) Riippuvuuden suhteen myyjän 

markkinapaikalla ei ole yksiselitteistä vaikutusta. Mikäli kauppapaikan 

tarkoitus on kilpailuun vastaaminen ja saatavuuden parantaminen, vähentää se 

todennäköisesti myös ostajan kustannuksia ja siten osaltaan edesauttaa 

riippuvuuden vähentämistä, mutta toisaalta mikäli sähköisen kauppapaikan 

perustaminen on myyjän keino vähentää omia kustannuksiaan, se ei 

välttämättä lisää kilpailua toimittajien välillä. 

Toimialan yhteinen markkinapaikka: Toimialan yhteisten markkinapaikkojen 

keskeisin ominaisuus on sekä kilpailevien ostajien että myyjien suuri 

lukumäärä. Tällaisia markkinapaikkoja on pääpiirteissään kahdenlaisia: 

pörssejä ja kilpailevien myyjien yhteenliittymiä. Näitä erottaa lähinnä 

myytävien tuotteiden erikoistumisaste.  

Pörssimuotoisessa kaupassa kilpailutekijänä on pääasiallisesti hinta, joka 

puolestaan määräytyy osto- ja myyntitarjousten pohjalta. Kauppatapa sopii 

siten parhaiten yksinkertaisille tai tarkasti määritellyille tuotteille. Käytännössä 

puhtaasti pörssimuotoista kaupankäyntiä käydäänkin lähinnä energia ja raaka-

ainemarkkinoilla. 

Kilpailevien myyjien yhteenliittymät tarjoavat pörssikaupankäyntiä 

monipuolisemmat kilpailukeinot, mutta helpottavat kuitenkin vaihtoehtoisten 

toimittajien vertailua ja löytämistä. Myyjien kannalta niiden etuna onkin 
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selvästä kilpailuasetelmasta johtuva vetovoimaisuus ostajien silmissä. 

Yhteenliittymän kautta saatava kokonaismyynti kun voi olla suurempi kuin 

mitä sen jäsenten yhteenlaskettu myynti olisi jos nämä toimisivat erillään. 

Perinteinen esimerkki tällaisesta markkinapaikasta on messut. Ne kokoavat 

yhteen saman alan toimijoita, sekä ostajia että myyjiä, ja tarkoituksena on 

nimenomaan tarjota mahdollisuudet uusien kontaktien luomiseen. Messut ovat 

kuitenkin luonteeltaan väliaikainen markkinapaikka. Niiden tarkoitus onkin 

ensisijaisesti tarjota toimijoille uusia kontakteja mahdollisiin 

yhteistyökumppaneihin. Kontaktin jälkeen liiketoiminta tapahtuu sitten joko 

jommankumman osapuolen omalla markkinapaikalla tai suoraan 

kahdenvälisenä. Messujen väliaikainen luonne johtuu niiden kalleudesta. Jotta 

ne tarjoaisivat kustannuksiin nähden järkevän määrään uusia kontakteja, täytyy 

useat toimijat saada samanaikaisesti liikkeelle. 

Sähköistäminen tuo molempiin kauppatapoihin suuria muutoksia. Ensinäkin 

sekä arvopaperien että raaka-aineiden pörssikauppa on jo pitkään perustunut 

sähköiseen kaupankäyntiin. Sen sähköistystä ovat kiihdyttäneet huomattavat 

säästöt tarjousten täsmäyksen kustannuksissa ja toisaalta kaupankäynnin 

paikkariippuvuuden katoamisessa. Myös yhteenliittymät ovat löytäneet uusia 

sähköisiä muotoja. Monelle alalle on muodostunut verkkoportaaleita, jotka 

tarjoavat helpon keinon sopivien yhteistyökumppanien etsimiselle. 

Kahdenvälinen kauppa: Markkinoille ei välttämättä muodostu mitään 

edellisen kaltaisista kauppapaikoista. Syitä voivat olla esimerkiksi nuoret 

markkinat, tasavahvat toimijat tai vaikka pitkälle erikoistunut toiminta. Syyt 

eivät kuitenkaan ole tässä tapauksessa niin oleellisia kuin seuraukset eli 

kauppatapa. Ostajan ja ostoprosessin näkökulmasta kahdenvälinen kauppa 

vastaa hyvin paljon myyjän markkinapaikkaa, mutta toisaalta myyjän 

näkökulmasta se on lähempänä ostajan markkinapaikkaa. Kyse on siis 

osapuolten välille muodostuvasta käytännöstä. Ostajan kannalta haasteena 
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onkin mahdollisten toimittajien löytäminen. Pienillä toimijoilla, joilla ei ole 

varsinaisesti omaa markkinapaikkaa, ei välttämättä ole paljoa resursseja oman 

toimintansa markkinointiin. Edellisessä kohdassa käsitellyt yhteenliittymät 

tarjoavat tähän yhden mahdollisuuden. Kahdenvälisellä kaupalla on siis 

piirteitä kaikista kolmesta edellisestä kauppatavasta. Yhteenliittymä voidaan 

kuitenkin katsoa vain kontaktivälineeksi ja itse kaupankäynti tapahtuu ostajan 

ja myyjän keskenään sopiman käytännön mukaisesti. 

Käytäntöjä kahdenvälisen kaupan suorittamiseen on varmasti lukuisia. 

Sähköistäminen lisää mahdollisuuksia entisestään. Tämä tutkimus pyrkii 

löytämään käytännöistä ne jotka vähentävät ei-toivottua riippuvuutta.  

3.2.2 Ostamisen toistuvuus ja merkittävyys 

Otsikon mukaisesti käsittelen tässä kohdassa itse asiassa kahta eri muuttujaa eli 

ostotapahtuman merkittävyyttä yritykselle ja sen toistuvuutta. Käsitteet ovat 

toisistaan riippumattomia, mutta niillä on hyvin samankaltaiset vaikutukset 

ostotoimintaan, mikä on syynä niiden käsittelemiseen yhdessä. 

Usein toistuva osto on aina myös jossain mittakaavassa yrityksen kannalta 

merkittävä. Tarpeetonta ostosta kun ei ole tarvetta toistaa. Toisaalta 

toistuvankin oston taloudellinen merkitys voi olla pieni, sekä ostohinnaltaan, 

että muilta hankintakustannuksiltaan. Hankintahinnan ollessa pieni tai muuten 

vakiintunut ja ostajan vaikutusvallan ulkopuolella on 

kokonaishankintahinnassa ostoprosessin tehokkuudella suuri painoarvo. 

Turban (2002) määrittelee kaksi kategoriaa ostotilanteille: kertaoston ja 

strategisen ostamisen. Angeles (2006) puolestaan erittelee kolme erityyppistä 

ostamistapaa. Transaktionaalisen, sopimuspohjaisen ja strategisen ostamisen. 

Robinson, Faris ja Wind (1967, 23-25)  ovat jakaneet ostotilanteet myös kolmeen 

luokkaan: suoraan uusintaostoon, muunneltuun uusintaostoon ja uuteen 

ostotilanteeseen. Hänen jaotteluaan on sittemmin siteerattu laajalti ostamista 
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käsittelevässä tutkimuksessa. Jaotteluissa voidaan havaita näkökulmaeroa. 

Turban (2002) ja Robinson ym. (1967) tarkastelevat ostotilannetta nimenomaan 

toistuvuuden näkökulmasta, kun taas Angelesin (2006) jaottelu ottaa kantaa 

myös oston merkitykseen. Sitä voidaan myös verrata Williamsonin (1991) 

jaotteluun, sen ottaessa selkeästi kantaa yritystenvälisen sopimuksen 

luonteeseen. Robinsonin ym. jaottelu on näistä selvästi tunnetuin, mutta tässä 

tutkimuksessa käsitellään tarkemmin Angelesin (2006) jakoa sen soveltuessa 

hyvin sekä merkittävyyden että toistuvuuden käsittelyyn ja sen ollessa 

vertailukelpoinen tutkimuksessa käytettävän pohjateorian kanssa. 

Transaktionaalinen ostaminen: Transaktionaalisessa ostamisessa koko 

hankintaprosessi käsittää vain yhden transaktion. Hankintaprosessin 

läpikäyntiin käytettävä panostus vaihtelee kuitenkin merkittävästi riippuen 

oston kohteesta.  

Transaktionaalisuus voi olla seurausta oston rutiininomaisesta luonteesta tai 

vähäisestä merkittävyydestä. Esimerkiksi myyvä osapuoli voidaan tuntea 

entuudestaan niin hyvin, että laajaa vertailua ei osto-organisaatiossa koeta 

tarpeelliseksi. Toisaalta ostettava tuote voi olla niin yksinkertainen, että se 

voidaan ostaa ilman suurempaa arviointia, kunhan hinta ja muut ehdot 

vaikuttavat kohtuullisilta. Toisaalta kyse voi olla myös ostosta, jossa kaikki 

yksityiskohdat punnittaan tarkkaan, ehdoista neuvotellaan huolella ja ostoa 

analysoidaan jälkeenpäin. Näin menetellään yleensä erityisen merkittävissä, 

mutta harvoin toistuvissa ostotilanteissa. 

Transaktionaalinen ostaminen on myös lähtökohtaisesti 

toimittajariippumatonta. Koska jokaisen transaktion osalta käydään koko osto-

prosessi läpi, myös toimittajavaihtoehtoja vertaillaan. Transaktion merkitys 

yritykselle vaikuttaa kuitenkin myös vertailun laatuun, kuten edellä mainittiin. 

Transaktionaalisten hankintojen osalta riippumattomuutta voidaankin edistää 

lähinnä laskemalla toimittajien etsintään vertailuun liittyviä kustannuksia. 
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Sopimuspohjainen: Sopimuspohjainen ostaminen tarkoittaa useiden 

transaktioiden suorittamista saman sopimuksen pohjalta. Yritykset voivat 

esimerkiksi tehdä pitkäkestoisen sopimuksen toimitettavista tuotteista, jättäen 

tarkat toimitusajat ja määrät avoimiksi. Kaupat tehdään sitten tarvittaessa 

tämän sopimuksen pohjalta. Hankintaprosessissa tällainen käytäntö johtaa 

hankintalähdemäärittelyn ja toimittajavalinnan yksinkertaistumiseen toistuvilla 

ostokerroilla, mutta toisaalta niiden alkuperäisen valinnan merkitys korostuu. 

Ostajan näkökulmasta sopimuspohjaisella ostamisella pyritään turvaamaan 

vakaa saatavuus tarvittaville tuotteille, jonka ansiosta esimerkiksi 

varastomääriä eli varastoon sitoutunutta pääomaa voidaan pienentää. 

Sopimuksella kuitenkin sitoudutaan tiettyyn toimittajaan eli luodaan 

riippuvuussuhde. 

Heide ja John (1990) ovat tutkineet vaikuttavia olosuhteita yritystenvälisen 

yhteistyön tiivistymiselle. Tutkimuksellaan he osoittavat, että tarpeen odotettu 

jatkuvuus ja ostajan käyttämä vaiva toimittajien etsimisessä lisäävät 

merkittävästi yhteistoiminnan tasoa. He ovat rajanneet tutkimuskohteen 

käsittämään vain ostotilanteet, joissa molemmat osapuolet ovat taloudellisesti 

itsenäisiä, mikä tukee osaltaan tämän tutkimuksen erottelua sopimuspohjaisen 

ja strategisen yhteistyön välillä. 

Sopimuspohjainen kaupankäynti tarkoittaa ainakin rajoitettua 

riippuvuussuhdetta. Ostaja on siis riippuvainen toimittajasta sopimuksen 

asettamissa rajoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa ainakin ajallista kestoa, mutta 

sopimusvapaus antaa mahdollisuudet hyvin monipuolisten rajoitteiden 

luomiseen (Hemmo, 2003). Sopimusneuvottelut vievät aina aikaa ja resursseja 

molemmilta osapuolilta. Mitä laajempia sopimukset ovat, sitä 

ongelmallisempaa niiden neuvottelu on (Bajari & Tadelis, 2001). Ostaja ja myyjä 

joutuvat siten tasapainoilemaan sopivan sopimuslaajuuden ja neuvottelujen 

toistuvuuden välillä. Mikäli sopimusneuvottelu voidaan hoitaa tarjous-

vastatarjous-menettelyllä, on se yleensä helposti sähköistettävissä ja 
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mahdollisesti jopa automatisoitavissa (Park, Choi, & Kim, 2003). Tällöin 

sähköistäminen voi tarjota huomattavaa helpotusta itse neuvotteluprosessin 

organisoinnissa ja johtaa siten edelleen mahdollisuuteen toistaa prosessi 

useammin. Näin se lyhentää sopimusten ajallisen keston aiheuttamaa 

riippuvuutta. Sähköistä neuvottelua on syytä tarkastella lähemmin yhtenä 

ostoprosessin taktista osuutta tehostavana ja riippuvuutta vähentävän 

menettelytapana. 

Strateginen: Kun pitkäkestoiset sopimukset eivät riitä takaamaan osapuolten 

tarpeiden täyttymistä tai kun osapuolten tavoitteet ovat yhteisiä, muodostetaan 

strategisia liittoumia. Tällaisessa tilanteessa voi varsinainen ostotoiminta 

hämärtyä yritystenvälisen yhteistyön saadessa kaupankäyntiä 

monipuolisempia piirteitä. Strateginen liittouma tarkoittaa käytännössä 

molemminpuolista riippuvuussuhdetta, joten se ei kuulu tämän tutkimuksen 

aihepiiriin. Tämän tutkimuksen yhteydessä voidaan kyllä esittää kysymys, että 

voidaanko sähköisen ostamisen menetelmillä vähentää tarvetta strategisten 

liittoumien muodostamiseen. Koska kuitenkin määritelmän mukaan 

strategisella liittoumalla pyritään yhteisen edun tavoitteluun, sitä ei voida 

nähdä ei-toivottavana riippuvuutena. 

3.2.3 Ostajan informaatiotarve 

Ostajan tiedot ja taidot oman tarpeen tunnistamisessa ja sopivan ratkaisun 

löytämisessä vaihtelevat ostotilanteiden välillä paljon. Ostaja voi saada kaiken 

tarpeellisen tiedon oman organisaation sisältä tai vaihtoehtoisesti joutuu sitä 

etsimään ulkopuolelta. Mitä helpommin tieto on saatavilla, sitä kevyempi 

ostoprosessin alkuvaihe on.  

Klassisessa Adam Smithin markkinatalousteoriassa oletetaan, että ostajalla on 

käytössään täydellinen tieto markkinoista. Esimerkiksi Assael (1987) käyttää 

ostokäyttäytymistä kuvatessaan nelikenttää, jossa ulottuvuuksina on ostajan 
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sitoutuminen ostoon ja kilpailevien tuotteiden välinen koettu ero. Se ei siis ota 

suoranaisesti kantaa tiedon hankkimiseen, vaan sen käyttämiseen, sitoutuneen 

ostajan ollessa valmis käyttämään enemmän aikaa tarjonnan analysointiin. 

Ostajan tietojen puutteellisuus on kuitenkin käytännön tosiasia (Essig & 

Arnold, 2001). Essig ja Arnold (2001) vertaavat monimutkaista yrityksen 

ostotoimenpidettä informaatiohyödykkeen ostamiseen. Tämä on tilanne, jossa 

tuotteesta voidaan saada rajallisesti tietoa ennen kauppaa, jotain tietoa 

välittömästi kaupan jälkeen kokemuksen kautta ja lopulta tietoa pitkän 

aikavälin seurannan avulla oston todellisista seurauksista.  

Sähköisen kaupankäynnin keskeisenä etuna pidetään yleisesti juuri 

informaation välityksen ja käsittelyn helpottumista. Informaation siirtyessä 

ostajan ja myyjän välillä entistä vaivattomammin, paranevat ostajan 

mahdollisuudet keventää ostoprosessia. Sähköisen ostamisen avulla voidaan 

siis tehostaa osto-organisaation resurssien käyttöä sekä parantamalla tiedon 

saatavuutta organisaation ulkopuolelta että tallentamalla enemmän 

informaatiota sisäiseen käyttöön.  

Seuraavassa on kuvattu kolme erityyppistä ostotilannetta, joissa muuttuvana 

tekijänä on ostajan informaatiotarve.  

Autonominen ostaminen: Yksinkertaisimmassa tapauksessa ostaja pystyy 

määrittelemään tarpeensa yksiselitteisesti itsenäisesti. Kyseessä voi olla alalla 

vallitsevat ostajan tuntemat käytännöt, tarvittava tuote voi olla yksinkertainen 

ja yleisesti tunnettu tai ostaja voi tuntea toimittajan tuotevalikoiman 

entuudestaan. Tarpeen havaitsemisen sijaan voitaisiinkin puhua puutteen 

havaitsemisesta. Tällöin tarvetta ei analysoida tarkemmin, ratkaisun ollessa 

ilmeinen. Autonomisessa ostamisessa kaikki päätöksenteko pohjautuu siis 

ostajan entuudestaan tuntemaan tietoon, näin ollen ostopäätökseen ei voida 

ulkopuolelta vaikuttaa. 
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Esimerkkinä autonomisesta ostamisesta kuluttajakaupassa on perhe, jossa 

vaimo (tarpeen havaitsija) kirjoittaa kotona ostoslistan (tarpeen määrittely) ja 

antaa sen sitten miehelleen (organisaation sisäinen tiedon välitys). Tämän 

jälkeen mies (ostaja) tekee ostokset listan perusteella perheen käyttämässä 

kaupassa (organisaation menettelytapa rutiiniostossa). Kotona voi vaimo ottaa 

ostokset vastaan ja järjestää ne paikoilleen (tavaran vastaanotto ja tarkastus). 

Kassalta saatava lämmin hymy ja tervehdys, voidaan toki toisessa 

asiayhteydessä nähdä palveluna, mutta ostoprosessin läpäisemisen 

näkökulmasta ne ovat epäolennaisia.  

Samaa esimerkkiä voidaan myös jatkaa sähköistämisen vaikutuksiin. Ostava 

organisaatio voi ensinnäkin sähköistää omaa tiedonvälitystään, mikä voisi 

tarkoittaa vaikka ostoslistan toimittamista sähköpostitse. Mielenkiintoisempia 

sovelluksia voitaisiin kuitenkin saavuttaa, mikäli prosessin sähköistämisessä on 

mukana myös myyvä osapuoli. Tällöin esimerkiksi ostoslista voitaisiin 

toimittaa suoraan liikkeeseen, joka voisi puolestaan järjestää tuotteiden 

keräilyn. Tässä tilanteessa myyjä tuottaisi siis selkeästi muutakin palvelua kuin 

kauppapaikan ylläpidon, mutta ostajan oman prosessin suoraviivaistuminen 

voisi tehdä lisäpalvelusta maksamisen kannattavaksi. 

Ostaja, joka tietää hyvin tarpeensa, pystyy myös käyttämään tietoa välineenä 

toimittajapäätöksiä tehdessään. Riippumattomuus ulkoisesta informaatiosta 

edesauttaa myös toimittajariippumattomuutta. Informaatio on kuitenkin vain 

yksi muuttuja ostajan ja myyjän välisessä suhteessa joten 

informaatioriippumattomuus ei suoraan johda toimittajariippumattomuutteen.  

Itsepalveluostaminen: Itsepalvelu- tai katalogiostaminen tarkoittaa tilannetta, 

jossa ostaja on hyvin selvillä omista tarpeistaan, mutta ei kykene 

määrittelemään sitä täsmällisesti omassa käytössä olevan informaation 

perusteella. Myyjältä tai joltain kolmannelta osapuolelta tarvitaan siis ostajan 

avuksi tarkentavaa informaatiota päätöksen tekemiseksi. Tämä lisäinformaation 
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tarve erottaa tämän ostotavan autonomisesta ostamisesta, sillä se mahdollistaa 

myyjän vaikutuksen ostopäätökseen. Käytännön ostotilanteissa autonominen 

ostaminen on mahdollista kuitenkin muuttaa itsepalveluostamiseksi 

tarjoamalla ostajalle mainonnan avulla informaatiota, vaikka tämä ei sitä 

varsinaisesti hakisikaan. Tässä yhteydessä ostotapahtumaa käsitellään 

kuitenkin ainoastaan ostajan näkökulmasta joten rajaus on selkeämpi. 

Kuluttajakaupassa teknologia-avusteisen itsepalveluostamisen keskeisiksi 

hyödyiksi ja eniten asiakastyytyväisyyttä aikaansaaviksi tekijöiksi on havaittu 

mahdollisuus selvittää välittömät ongelmatilanteet, parantunut palvelun laatu, 

sekä itsepalveluostamisen toimivuus eli se tekee sen mitä lupaakin. 

Tyytymättömyyttä puolestaan herättää tekniikan toimimattomuus, ongelmat 

palveluprosessissa, prosessin tai käyttöliittymän huono suunnittelu, sekä 

käyttäjien omasta toiminnasta johtuvat ongelmatilanteet. (Meuter, Ostrom, 

Roundtree, & Bitner, 2000).   

Samoin kuin autonomisen ostamisen tapauksessa itsepalveluostamiseen liittyvä 

informaatiotarve ei suoraan lisää toimittajariippuvuutta. Toimittajia voidaan 

vertailla ostajan hallussa olevan informaation avulla kattavasti jo ennen 

toimittajan valintaa.  

Palveluostaminen: Tämän jaottelun kolmas luokka käsittää tilanteet, joissa 

myyvältä osapuolelta vaaditaan erityistä aktiivisuutta ostajan tarpeiden 

täyttämisessä. Aktiivisuutta tarvitaan ainakin seuraavissa neljässä tapauksessa. 

(1) Ostava osapuoli ei tunne markkinoita kyllin hyvin osatakseen valita itselleen 

sopivan ratkaisun. (2) Ostaja ei kykene määrittelemään omaa tarvettaan 

yksiselitteisesti, vaan tarvitsee myyjän asiantuntemusta avukseen. (3) Ostaja 

kykenee määrittelemään tarpeensa, mutta suoraa toimittajaa sen täyttämiseen ei 

ole. (4) Ostajan tarvetta täyttävää ratkaisua ei ole olemassa, vaan myyjä ja ostaja 

pyrkivät luomaan sellaisen yhteistyössä. 
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Palveluostamisessa ostajan tarvitsema informaatio on niin suuri, että 

toimittajien vertailu ja valinta on tehtävä jo ennen tietoa lopullisesta ratkaisusta. 

Ostava organisaatio hankkiikin alkuvaiheessa ensisijaisesti puuttuvaa tietoa. 

Tietoa voidaan hankkia myös sellaiselta osapuolelta, joka ei itse toimita 

ratkaisua, jolloin tietolähde ei myöskään muodosta suoraa riippuvuussuhdetta. 

Vaihtoehtoisesti ostaja voi sitoutua jo etukäteen hankkimaan sekä informaation 

ja tuotteen tietyltä toimittajalta.  

Ohjelmistoprojektit ovat hyviä esimerkkejä tällaisista ostotilanteista. Mikäli 

ostajan tarvitsemaa ratkaisua ei ole saatavilla valmiina tuotteena, joutuu se 

hankkimaan räätälöidyn ratkaisun. Ohjelmistotalot ovat tyypillisesti 

erikoistuneita eri tuotteisiin, jolloin jonkin toimittajan valinta johtaa myös 

tiettyyn lopputuotteeseen tai päinvastoin. Käyttöön otettava tuote rajoittaa 

myös ylläpidon suhteen tehtäviä valintoja eli voi aiheuttaa pitkäaikaista 

riippuvuutta. 
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4 TOIMITTAJARIIPUVUUTTA VÄHENTÄVÄT SÄHKÖISEN 
OSTAMISEN MENETELMÄT 

Tässä luvussa perehdytään tarkemmin ostoprosessin tai sen osien 

sähköistämisen vaikutuksiin eli selvitetään kuinka ja millaisilla sähköisillä 

ostotavoilla riippumattomuutta voidaan lisätä. Ostotoiminnan 

kustannuskeskeisyys pakottaa myös tarkastelemaan itse sähköistämisen 

kustannusvaikutuksia. Ostotoiminnan sähköistämiseltä odotetaan rahassa 

mitattavia, positiivisia vaikutuksia, jotta se olisi perusteltua. Näin ollen 

riippumattomuudella saatava hyöty ei saa hukkua uuden ostotavan 

aiheuttamiin kustannuksiin. Käytännössä sähköisen ostamisen järjestelmien 

käyttöönottoa ei yleensä edes tarkastella ensisijaisesti riippumattomuuden 

näkökulmasta eli varsinaiset hyödyt haetaan muista tekijöistä, jolloin 

mahdollinen riippumattomuuden lisääntyminen on lisäarvo. 

Tässä tutkimuksessa on todettu ei-toivottavan riippuvuuden johtuvan 

pääasiassa ostotoiminnan resurssien niukkuudesta. Ostaja joutuu tekemään 

toimittajaratkaisut näiden niukkojen resurssien asettamissa rajoissa. Resurssien 

määrä oletetaan tämän tutkimuksen yhteydessä annetuksi eli mahdollisuutta 

resurssien kasvattamiseen ei pidetä mahdollisena. Ostajan tulisi siten kyetä 

tehostamaan toimintaansa sähköisen ostamisen työkaluilla, jotta resursseja olisi 

käytettävissä myös toimittajariippuvuuden ehkäisyyn. Tutkimuksen 

kolmannessa luvussa esiteltiin tarkemmin ostoprosessia ja todettiin toimittajan 

valintaan liittyvien tehtävien kuuluvan prosessin taktiseen vaiheeseen (kts. 

KUVIO 3). Näin olen, myös toimittajariippuvuuden voidaan katsoa syntyvän 

tässä vaiheessa.  Operatiivisen vaiheen tehtävät ja niitä tehostavat järjestelmät 

ovat kuitenkin merkittävässä asemassa mahdollistamassa 

toimittajariippumattomuutta. Ensinnäkin tehostamalla näitä operatiivisia 

toimintoja osto-organisaatio voi vapauttaa resursseja muihin eli esimerkiksi 

laadukkaampaan toimittajien valintaan ja vertailuun. Toiseksi säästöt 

operatiivisessa toiminnassa voivat parantaa mahdollisuuksia suuremman 
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toimittajajoukon hallinnointiin ja siten lisätä vaihtoehtoisten toimittajien käytön 

kannattavuutta. Sähköisten ostamisen tekniikoiden käsittely onkin jaettu 

näiden vaiheiden mukaan. Taktisen vaiheen tekniikoissa pääpaino on 

toiminnan tehostumisella eli kuinka samoilla resursseilla voidaan saavuttaa 

parempia tuloksia. Operatiivisten tekniikoiden osalta pääpaino on puolestaan 

säästöissä eli kuinka operatiivisista toiminnoista voitaisiin vapauttaa 

mahdollisimman paljon resursseja muuhun käyttöön. 

Tässä tutkimuksessa käytettävä jako strategisiin, taktisiin ja operationaalisiin 

ostotoiminnankustannuksiin on peräisin De Boerin, Harinkin ja Heijboerin 

(2002) esittämästä käsitteellisestä mallista, joka on tarkoitettu sähköisen 

ostotoiminnan kustannusvaikutusten analysointiin. Mallissa tekniikoita ei 

suoranaisesti jaeta ryhmiin sen perusteella, mihin vaiheeseen sen 

kustannusvaikutukset kohdistuvat, vaan siinä otetaan huomioon, että yksi 

tekniikka voi vaikuttaa useaan vaiheeseen. Omissa esimerkeissään he ovat 

todenneet taktisen vaiheen kustannussäästöjä saatavan lähinnä sähköisellä 

toimittajahaulla ja kilpailuttamisella. Operationaalisessa vaiheessa säästöjä 

saadaan heidän mukaansa web -pohjaista toiminnanohjausjärjestelmää tai 

sähköistä huollon, ylläpidon ja operoinnin -hankintajärjestelmää (eMRO - 

maintenance, repair, operation) käyttäen. Nämä esitetyt operationaaliset 

tekniikat ovat tämän tutkimuksen näkökulmasta kuitenkin liian laajoja ja 

vaikeasti rajattavissa olevia. 

4.1 Taktiset menetelmät 

Taktiseen osuuteen sisältyvät operaatiot ovat: mahdollisten toimittajien 

kartoitus, tarjouspyynnön tekeminen, sen välitys toimittajakandidaateille, 

tarjousvertailu ja sopimusneuvottelu. Ne kaikki ovat hyvin 

informaatiointensiivisiä ja siksi ne ovat perinteisesti olleet pitkälti ihmistyönä 

tehtäviä. Tyypillisesti ostava ja myyvä osapuoli haluaavatkin suoraviivaistaa 

näitä vaiheita ja vähentää niiden toistuvuutta solmimalla pitkiä 
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hankintasopimuksia usein toistuvissa ostotilanteissa. Pitkät sopimukset 

johtavat kuitenkin toimittajariippuvuuden lisääntymiseen ja voivat olla 

ristiriidassa ostajan edun kanssa.  

Informaatiointensiivisyys tarkoittaa kuitenkin, että kehittyneellä 

tietojenkäsitellyllä voidaan saavuttaa huomattavaa toiminnan tehostumista. 

Tiedonkäsittelyyn liittyviä rutiinitoimia voidaan nopeuttaa ja siten vapauttaa 

aikaa tiedon analysointiin, jota on myös mahdollista sähköisillä työkaluilla 

helpottaa. Seuraavassa käsitellään tarkemmin sähköistä toimittajahakua, 

sähköistä toimittajien vertailua, käänteisiä huutokauppoja ja sähköisiä pörssejä. 

Näistä kaksi ensimmäistä ovat melko puhtaasti taktisia toimintoja. Kaksi 

jälkimmäistä puolestaan tyypillisesti pitävät sisällään myös operationaalisia 

toimintoja, mutta niiden keskeiset hyödyt tulevat taktisen osa-alueen 

toimintojen tehostamisesta. 

4.1.1 Toimittajahaku ja sähköiset markkinapaikat 

Yksinkertaisimmillaan keino toimittajahaun sähköistämiseen on yrityksen 

oman toiminnan esittely internetissä, jolloin mahdolliset myyjät voivat tähän 

perehtyä ja ottaa yhteyttä, mikäli kokevat pystyvänsä täyttämään yrityksen 

mahdollisia tarpeita. (Martin & Hafer, 2002, 46.) Läsnäoloa internetissä ei siis 

tule nähdä vain myynninedistäminen mielessä vaan viestintävälineenä kaikkia 

sidosryhmiä kohtaan. 

Tilastojen mukaan kuluttajakaupan osalta lähes kaikki internetiä käyttäneet 

ovat käyttäneet sitä myös tuotetiedon hakuun (Sirkiä, 2006). Voidaan myös 

olettaa, että hankintojen yhteydessä internetin mahdollisuuksia ja jo 

omaksuttua toimintatapaa hyödynnetään myös työssä ollessa. Koska myös 

internetiä käyttää huomattava enemmistö ihmisistä, voidaan olettaa 

potentiaalisten toimittajien etsimisen internetin avulla olevan arkipäivää 

suurimassa osassa yrityksiä. Sähköisen tiedonhaun nopeuden ja 



 52 

käytettävyyden kanssa kilpailee ainoastaan ostajan oma aikaisempi tietämys ja 

kokemus toimittajista. Tällainen tietämys voi toki perustua esimerkiksi 

toimittajien markkinointimateriaaleihin, joten täysin sähköiseksi ei tiedonhaku 

muutu. Sähköinen toimittajahaku on ostajan kannalta niin yksinkertaista, ettei 

vaihtoehtoisten menetelmien käyttö ole välttämättä lainkaan tarpeellista. 

Toisaalta tehokkuudella on myös varjopuolensa. Ostaja voi törmätä niin 

suureen määrään toimittajia, että kaikkien vertailu omatoimisesti on 

mahdottomuus.  

Verkosta saatavilla olevan tiedon määrä on valtava. Keskeinen ongelma onkin 

juuri tarvittavan tiedon löytäminen eli etsintäresurssien tehokas 

hyödyntäminen. Kuten edellä on todettu, ovat yleisesti tunnetut hakukoneet 

yksi hyvä väline tähän tiedon hankkimiseen, mutta yleiskäyttöisinä niitä ei 

välttämättä ole suunniteltu palvelemaan liiketoiminnan tarpeita.  

Erikoistuneilla järjestelmillä on mahdollista parantaa entisestään internetin 

käytettävyyttä ostamisen apuvälineenä.  

Hajallaan yritysten omilla kotisivuilla olevan informaation lisäksi verkkoon on 

muodostunut myös yleisiä sähköisiä markkinapaikkoja. Yleisellä tarkoitetaan 

tässä yhteydessä sitä, että ne eivät ole minkään kaupankäyntiin osallistuvan 

osapuolen hallinnoimia, vaan kolmansien osapuolten tuottamia palveluita. 

Tällaiset markkinapaikat helpottavatkin huomattavasti uusien liikekumppanien 

etsintää. Yksinkertaisimmillaan ne voivat olla yrityslistauksia. Viitteitä niiden 

mahdollisuuksista antaa esimerkiksi yksityishenkilöiden suhteiden hallintaan 

erikoistunut ja valtavan suosion saavuttanut Facebook. 

Toinen liiketoimintaan erikoistunut tekniikka toimittajahaun sähköistymisessä 

on etsinnän automatisoituminen. Sähköisiin markkinapaikkoihin verrattuna 

palvelu asettaa suurempia vaatimuksia käyttäjille. Osittain tästä johtuen 

tällaiset etsintätekniikat eivät ole yleistyneet yhtä nopeasti kuin 

markkinapaikat. Etsinnän automatisoitumisessa haasteena on tarpeen 
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formalisointi. Sekä ostajien että toimittajakandidaattien tulisi formalisoida 

tuotteet samoilla tekniikoilla, jotta tekniikat todella palvelisivat tarkoitustaan. 

Tämän tekniikan juurina voidaan pitää itsepalveluostamista, kuten esimerkiksi 

perinteistä verkkokauppaa. Sähköisiä, koneluettavia katalogeja kehitetään 

jatkuvasti paremmiksi. Niiden kehitystyö painii juuri tuotteiden määrittelyn 

ongelman ympärillä. Käyttöön eniten yleistyneet järjestelmät ovat yleensä 

toimialakohtaisia, ja perustuvat standardituotteiden luettelointiin (Medjahed, 

Benatallah, Bouguettaya, Ngu, & Elmagarmid, 2003). Jos tavoitteena ei ole 

täysin automatisoitu ja integroitu etsintä- ja valintaprosessi, voidaan kuitenkin 

koneluettavuudesta tai ainakin koneymmärrettävyydestä tinkiä hieman. 

Katalogeihin voidaan lisätä automaattisille järjestelmille suunnattua metadataa, 

joiden avulla ne voivat poimia sopivalta vaikuttavia kohteita tarkempaa 

tarkastelua varten.  Myös hakuteknologian kehittyminen parantaa 

mahdollisuuksia erikoistuneiden, vaikkapa ostotoimintaa tukevien, 

hakurobottien kehittämiseen. Hakukoneiden tiedonhaku perustuu kuitenkin 

nykyisen sisällön etukäteiseen indeksointiin, jolloin toiminnallisuuden kannalta 

kriittistä on indeksin ajantasaisuus.  (Theobald, Bast, Majumdar, Schenkel, & 

Weikum, 2008) Sähköinen markkinapaikka voisikin rakentua tällaisen 

erikoistuneen hakukoneen ympärille. Myyjäosapuolet huolehtisivat indeksin 

ylläpitämisestä omien tietojensa osalta. 

Sähköisten menetelmien kehittymisestä seuraava toimittajahaun tehostuminen 

hyödyttävät pitkällä aikavälillä lähinnä ostavaa osapuolta. Myyjien yhteisestä 

näkökulmasta se on ongelmallinen, sillä lisääntyvä kilpailu pakottaa niitä 

tinkimään omista marginaaleistaan tilauksia saadakseen. Uusien 

teknologioiden omaksuminen eli tässä tapauksessa läsnäolo sähköisillä 

markkinapaikoilla voi olla kuitenkin edellytys, jotta tilauksia ylipäänsä 

saadaan. (Bakos, 1997.) Tilanne on verrattavissa esimerkiksi markkinaan, jonne 

tulee uusi kilpailija, joka pyrkii saavuttamaan markkinaosuuksia edullisilla 

hinnoilla. Vanhojen toimijoiden näkökulmasta tällainen hintahäirikkö alentaa 
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alan kokonaistuottoja pakottamalla ne mukaan hintakilpailuun. Koska myyjän 

kannalta on edullista pyrkiä sitomaan asiakkuuksia, on vaikeaa ennustaa niiden 

reagointia sähköisten markkinapaikkojen mukanaan tuomaan 

etsintäkustannusten ja siten toimittajan vaihtamiseen liittyvien kustannusten 

halpenemiseen. Tällä hetkellä internetin markkinapaikkojen osalta eletään 

kuitenkin vielä aikaa kun myyjätkin näkevät ne keinoina markkinaosuuksien ja 

myynnin lisäämiseen, mutta tulevaisuudessa, kun internetmarkkinat kypsyvät, 

täytyy myyjien kehittää jälleen uusia keinoja näiden uusien asiakkaiden 

sitouttamiseksi. Muutos tulee kuitenkin todennäköisesti olemaan ostavan 

osapuolen kannalta positiivinen, sillä uusi sitouttamistapa voi olla sen kannalta 

hyödyllisempi, kuin aikaisempi etsintäkustannusten kalleuteen perustava 

passiivinen sitouttaminen. 

Sähköinen internetiin pohjautuva toimittajahaku parantaa yritysten 

saavutettavuutta myös muuten kuin helpottamalla niiden löytämistä. Internet 

vähentää ennen kaikkea saavutettavuuden maantieteellisiä rajoitteita, 

mahdollistaen toimittajakandidaattien etsinnän globaaleilta markkinoilta.  

4.1.2 Toimittajavalinta 

Tiedonhakua internetistä voidaan pitää kuitenkin vasta ensimmäisenä vaiheena 

toimittajapäätösten sähköistämisessä. Se nimittäin ratkaisee vain informaation 

saatavuuteen liittyvän ongelman ja senkin vain osittain. Jäljelle jäävä tiedon 

analysointi työllistää ostajia edelleen merkittävästi. On osoitettu, että 

tietojärjestelmien avulla eli mekaanisella tilastollisella päättelyllä, kyetään 

tekemään parempia hankintapäätöksiä kuin mitä ammattilainen pystyy 

tekemään (Snijders, Tazelaar, & Batenburg, 2003). Tällä hetkellä tällaisten 

ostamiseen keskittyvien päätöksenteon tukijärjestelmien kehittämisen 

keskeisenä haasteena on niiden konfigurointi ostotilanteisiin sopiviksi. 

Muuttujat ja etenkin niiden väliset suhteet on kyettävä määrittelemään 
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intuitiivisella tavalla, jotta järjestelmät todella tehostaisivat analyysiprosessia. 

(Bichler, Lee, Lee, & Chung, 2001.)  

Tässä tutkimuksessa käsitellään sähköisen ostamisen tekniikoina sellaisia 

tekniikoita, jotka hyödyntävät internetiä tiedon välityksessä. Siten puhdas 

päätöksenteon tukijärjestelmä kuuluisi tutkimusalueen rajauksen ulkopuolelle, 

vaikka sen avulla ostoprosessia voidaankin tehostaa. Nämä järjestelmät on 

kuitenkin otettu mukaan tähän tutkimukseen, sillä tehostuneella 

tiedonvälityksellä myös niiden toiminnallisuutta voidaan entisestään kehittää. 

Järjestelmät tarvitsevat informaatiota toimittajavaihtoehdoista vertailun 

lähtökohdaksi. Keskeinen informaationlähde kaupanteossa on toimittajien 

tarjousasiakirjat. Käyttäessään vertailun apuna tietojärjestelmää, ostaja voi jo 

tarjouspyyntöä laatiessaan ottaa tämän huomioon vaatien 

toimittajakandidaateilta vastauksen sellaisessa muodossa joka voidaan 

järjestelmällä helposti käsitellä. Itse asiassa internettekniikoita hyödyntämällä 

tarjous voidaan pyytää täytettäväksi suoraan järjestelmään. 

Toimittajavertailun ja -valinnan sähköistäminen tuo mukanaan myös 

uudenlaisia mahdollisuuksia. Sopivilla tarjoustiedoilla vertailu voidaan tehdä 

myös mahdollisten toimittajakombinaatioiden välillä. Tilauksen jakaminen 

useammalle toimittajalle on tapa hajauttaa riskiä. Hajauttaessa riskin vaikutus 

pienenee, mutta toisaalta sen todennäköisyys kasvaa kun toimijoiden määrä 

lisääntyy (Engblom, 2003).  

4.1.3 Käänteiset huutokaupat 

Tarjouskilpailu on hyvä keino pyrittäessä minimoimaan suoria 

hankintakustannuksia. Yksinkertaisten tuotteiden kyseessä ollessa se on 

kuitenkin varsin tehoton toimintatapa. Vertailun perustuessa pelkästään 

ostohintaan tai hyvin pieneen joukkoon muita selvästi ennalta määriteltäviä 

muuttujia on tarjousten käsittely melko suoraviivaista ja siten helposti 
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automatisoitavissa. Kun voittava tarjous saadaan helposti selville, on myös 

helppo järjestää toinen tarjouskierros ja katsoa jos markkinoilta saataisiin vielä 

parempi tarjous. Mikäli myös ostajan viestintä tarjouksista automatisoidaan, 

saadaan aikaan sähköinen, käänteinen huutokauppa. (Emiliani, 2000) 

Internettekniikoiden kehitys ei ole varsinaisesti mahdollistanut käänteistä 

huutokauppaa, mutta helpottanut sellaisen järjestämistä ja laskenut 

kustannuksia tehden siitä aidosti  käyttökelpoisen  (Smeltzer & Carr, 2003). 

Huutokauppakäytäntö rajoittaa mahdolliset kilpailutekijät käytännössä vain 

tuotteen hintaan eli ei mahdollista muunlaista differoimista. Useampaan 

muuttujaan perustuvat mallit ovat toki teoriassa mahdollisia ja niitä tuotiinkin 

esille aiemmin pohdittaessa sähköistä toimittajavertailua. Havaintojen 

perusteella voidaan todeta, että tällaisten vertailumenetelmien käyttäminen 

nopeatempoisessa sähköisessä huutokaupassa olisi hyvin haastavaa. Niinpä 

tässä kohdassa käsitellään jatkossa vain hintaan perustuvia huutokauppoja. 

Hintaperusteiseenkin huutokauppaan voidaan kuitenkin lisätä jonkin verran 

muuta vertailua rajoittamalla osallistumiseen oikeutetut vain haluttuun 

joukkoon. 

Käänteinen huutokauppa ei edellytä ostajalta erityisen vahvaa asemaa 

suhteessa myyjiin. Varsinaisen kaupan kohteen tulee kuitenkin olla sellainen, 

että se herättää toimittajissa riittävän mielenkiinnon, jotta ne käyttäisivät omia 

myyntiresurssejaan huutokauppaan osallistuakseen. Joka tapauksessa 

kilpailuttaminen vahvistaa ostajan asemaa (Cox, 2001). Käänteistä 

huutokauppaa voidaankin siten käyttää yhtenä menetelmänä pyrittäessä 

pääsemään eroon riippuvuussuhteesta erityisen vahvaan myyjään, mikäli 

riippuvuus on seurausta taloudellisista syistä.  

Ostamisen taktista vaihetta käänteinen huutokauppa tehostaa lähinnä 

automatisoimalla toimittajien vertailun, mutta myös toimittajien haku voi 

tehostua käyttämällä yleisesti tunnettua huutokauppapalvelua, jolloin 
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tarjoajiksi on mahdollista saada aikaisemmin tuntemattomia 

toimittajakandidaatteja. Huutokauppa yhdistää toimittajavertailun ja 

sopimusneuvottelun eli sen avulla voidaan saada myös operationaalisia 

säästöjä. Huutokauppapaikka voi tarjota myös paljon lisäpalveluita, joiden 

avulla toimintaa voidaan tehostaa entisestään. Tällaiset palvelut ovat kuitenkin 

ulkona tämän tutkimuksen kohdepiiristä. 

Emiliani ja Stec (2002) esittävät voimakasta kritiikkiä käänteisiä huutokauppoja 

kohtaan. Heidän mukaansa niiden käyttäminen on seurausta huonoista 

johtamistavoista, joissa keskitytään säästöjen aikaansaamiseen lyhyellä 

aikavälillä ja vain osto-organisaation sisäisestä näkökulmasta. Seurauksena 

tästä on toimittajasuhteiden heikkeneminen ja toimittajien äärimmäisestä 

kilpailuttamisesta seuraavat ongelmat niiden omassa toiminnan kehittämisessä. 

Tutkijoiden kustannuskeskeistä näkökulmasta katsottuna kritiikki onkin varsin 

aiheellista, mutta he eivät ota kantaa mahdollisiin muihin höytyihin mitä 

huutokauppakäytännöllä voi olla. Toimittajariippumattomuuden 

lisääntyminen on yksi tällainen tekijä.  

Kysymys onkin lähinnä siitä, minkä tyyppiseen kaupankäyntiin käänteiset 

huutokaupat soveltuvat. Jos ostaja näkee huutokaupan keinona oman 

entuudestaan vahvan valta-aseman käyttämiseksi ostohintojen laskemiseksi, 

riski toimittajasuhteiden romuttumisesta on huomattava (Emiliani, 2006). Sen 

sijaan tällainen kaupankäyntikäytäntö voi tuottaa positiivisia vaikutuksia jos 

sitä käytetään hintakilpailuttamisen sijaan keinona hankintaprosessin 

kehittämiseksi tai aika-ajoin tehtävänä markkinatilanteen kartoituksena ja 

uusien toimituslähteiden arvioimisen (Smart & Harrison, 2003). 

4.1.4 Sähköiset pörssit 

Kun ostajia ja myyjiä on lukumäärällisesti useita, yksittäisen ostajan on vaikea 

houkutella myyjiä mukaan huutokauppoihin, sillä nämä löytävät vaihtoehtoisia 
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ostajia tuotteilleen suhteellisen vaivattomasti. Vastaavasti ostajan näkökulmasta 

monta potentiaalista myyjää tarkoittaa helppoa tapaa vertailla ja kilpailuttaa 

näitä. Tällainen molemminpuolinen kilpailutilanne johtaa puhtaimmillaan 

aitoon markkinahinnoitteluun, jossa kysyntä ja tarjonta määrittävät oikean 

hinnan. Tällaisilla markkinoilla riippumattomuus onkin ikään kuin 

sisäänrakennettua. Sähköistäminen parantaa kuitenkin kaupankäyntitavan 

tehokkuutta huomattavasti ja siten myös lisää entisestään riippumattomuutta. 

Kyseessä on siis pörssikaupankäynti eli jatkuva kaksipuolinen huutokauppa 

(continuous double auction). Aivan kuten huutokaupassa, myös pörssikauppa 

integroi toimittajien vertailun ja sopimusneuvottelun. Integroituminen 

asettaakin rajoituksia kaupan kohteeksi soveltuville tuotteille johtuen 

monimuuttujaisen vertailun vaikeudesta. 

Pörssimarkkinat ovat perinteisesti olleet jonkin kolmannen osapuolen 

esimerkiksi toimialan yhteenliittymän organisoimia. Ne ovat olleet sidottuja 

fyysiseen tilaan, sillä useiden toimijoiden samanaikainen kohtaaminen ei ole 

ollut muuten mahdollista. Paikallisen rajoitteen lisäksi pörsseillä on myös usein 

ollut ajallisia rajoitteita. Jatkuva toiminta ei pienten kaupankäyntivolyymien 

osalta ole kannattavaa. Sähköistäminen helpottaa näitä molempia ongelmia. 

Ensinäkin fyysisen tilan sijaan pörssi voidaan muodostaa internetiin johon 

kaikilla osapuolilla on vaivaton pääsy. Vaivattomuus osaltaan edesauttaa myös 

ajallisen rajoitteen voittamista, sillä pörssiä on helppo käyttää juuri silloin kun 

sitä tarvitaan, mikä lisää sen käyttöastetta ja toisaalta kustannukset verrattuna 

fyysiseen tilaan ovat olemattomat. 

Toinen luonteenomainen piirre pörssimarkkinoilla on välittäjien käyttäminen. 

Välittäjät toimivat rajapintana pörssimarkkinan ja siihen osallistuvien 

toimijoiden välillä. Tässä tutkimuksessa puhuttaessa yleisesti sähköisistä 

pörsseistä tarkoitetaankin sekä markkinapaikan sisäisen toiminnan että 

asiakkaan ja välittäjän välisen informaationvälityksen sähköisyyttä. Ostajan eli 

välittäjän asiakkaan näkökulmasta oleellisempaa on itse asiassa informaation 
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kulku sen ja välittäjän välillä, sillä käyttämällä välittäjää rajapintana itse 

markkinapaikan luonne voidaan naamioida. 

Pörssikaupankäynnissä voidaan käyttää apuna myös niin sanottuja sähköisiä 

agentteja. Sähköiset agentit ovat itsenäisiä ohjelmakokonaisuuksia jotka toimivat 

tietyssä toimintaympäristössä itsenäisesti ennalta määrättyjen tavoitteiden 

toteuttamiseksi (Nwana, 1996). Tällaisten agenttien tehtävänä pörssikaupassa 

voi olla esimerkiksi spekulatiivisten tarjousten tekemisessä avustaminen. 

Spekulatiivisilla tarjouksilla tarkoitetaan tarjouksia, jotka perustuvat ostettavan 

hyödykkeen odotettuun hintakehitykseen. (Li, 2004.) Tuotantohyödykkeitä 

ostaessaan ostajan on samaan aikaan huolehdittava sekä hyödykkeiden 

jatkuvasta saatavuudesta että hankintojen kustannusrakenteesta. Varastojen 

täydennystilaukset on usein sidottu tiettyihin raja-arvoihin, mikä saattaa johtaa 

hankintahinnan näkökulmasta huonoon ostojen ajoitukseen, varsinkin jos 

ostohinnat tunnetusti vaihtelevat runsaasti. Ostajan tehtäviä voidaan siis siirtää 

sähköiselle agentille, jolloin päätöksenteossa voidaan helposti hyödyntää 

monimutkaisia matemaattisia menetelmiä ja samalla vapauttaa ostajan aikaa 

muihin tehtäviin. 

Verrattuna käänteiseen huutokauppaan pörssikaupankäynti on huomattavasti 

kypsempää. Sillä on pitkät perinteet jo ennen sähköistymistä. 

Pörssikaupankäynnissä on paljon hyvin vakiintuneita kohteita. Niiden osalta 

kaupankäynti ei kärsi sellaisista ongelmista mitä käänteisten huutokauppojen 

osalta tuotiin esiin.  Sähköistyminen on kuitenkin tuonut myös uusia kohteita 

pörssikaupan kohteeksi ja näiden osalta tilanne vastaa käänteisten 

huutokauppojen tilannetta, jossa yritykset eivät ole vielä päässeet täyteen 

selvyyteen huutokaupattaviksi soveltuvista tuotteista. 

4.2 Operatiiviset menetelmät 

Operationaaliset säästöt ovat usein helposti mitattavissa. Siten sähköisen 

ostamisen käyttöönottoa on helppo perustella nimenomaan operatiivisilla 
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säästöillä. Sähköisen ostamisen operatiivisten menetelmien ongelmana 

toimittajariippumattomuuden kannalta on kuitenkin niiden asettamat 

vaatimukset toimittajan järjestelmille. Operatiiviset toiminnot ovat selkeästi 

vähintään kahden osapuolen välisiä ja siten kaikkien osapuolten tulee tukea 

samoja menetelmiä. Koska tämän tutkimuksen kohteena on 

toimittajariippumattomuuden lisääminen, ei tässä vaiheessa esitellä sellaisia 

operatiivisen ostamisen järjestelmiä, jotka sitoisivat ostaja-toimittaja suhteet 

tiukoiksi. Tällaiset järjestelmät saattaisivat kuitenkin edesauttaa 

riippumattomuutta muissa toimittajasuhteissa vapauttamalla niiden 

hoitamiseen enemmän resursseja. 

4.2.1 Standardikäytännöt 

Yritystenväliseen viestintään keskittyvät sähköisen liiketoiminnan ratkaisut 

vahvistavat tyypillisesti ostajan ja myyjän välistä suhdetta. Kyseessä voi olla 

yhteinen investointi tai myyjän pyrkimys lukita ostaja tarjoamalla mahdollisuus 

transaktiokustannusten laskemiseen, lisäämällä samalla mahdollisia 

vaihtokustannuksia. Transaktiokustannusten laskeminen voi olla ostajalle 

hyvin vahva peruste, varsinkin jos se jo ennestään on ollut tiukasti sitoutunut 

toimittajan asiakkaaksi. Uuteen viestinvälitysteknologiaan investoiminen ei 

kuitenkaan välttämättä ole pitkän aikavälin tarkastelussa osapuolia toisiinsa 

sitova. Jos muut potentiaaliset toimittajat omaksuvat saman teknologian 

käyttöönsä, pääsee ostaja nauttimaan samoista alentuneista 

transaktiokustannuksista näiden kanssa ilman kohtuuttomia 

vaihtokustannuksia. Kyseessä on siis hyvin perinteinen verkostovaikutus eli 

verkoston arvon määräytyminen sen jäsenten neliössä jokaisen uuden 

verkoston jäsen ollessa potentiaalinen kumppani kaikille muille verkoston 

jäsenille. (Katz & Shapiro, 1994) Käytännössä liiketoimintaverkostossa vaikutus 

ei ihan näin suoraviivainen ole, sillä verkoston jäsenillä on omat roolinsa ja 

kaikkien eri roolien välillä ei yhteistoiminta ole mahdollista.  
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Haasteena onkin siis löytää sellainen teknologia käyttöön mikä tulee leviämään 

yrityksen oman liiketoimintaympäristön käyttöön. Uutta tekniikkaa 

ensimmäisenä käyttöönottavilla pioneereilla tämä on todellinen haaste ja siksi 

niiden onkin syitä hakea perusteluita teknologian käyttöönotolle esimerkiksi 

juuri transaktiokustannuksista. Sen sijaan ne toimijat jotka odottavat 

tekniikoiden kypsymistä voivat tehdä päätöksiä myös muiden perusteiden 

pohjalta.  

Yritysten välinen liiketoiminta voidaan jakaa liiketoimintaprosessi-, sisältö- ja 

viestintäkerroksiin. (Medjahed et al., 2003) Kokonaisvaltaisen elektronisen 

liiketoiminnan sovelluksen tulisi siis käsittää nämä kaikki kolme kerrosta. 

Käyttökelpoinen ratkaisu ei kuitenkaan edellytä kaikkien tarpeiden 

ratkaisemista samalla sovelluksella. Ensisijaisesti liiketoimintaratkaisun on 

vastattava sisältökerroksen vaatimuksiin. Liiketoimintaan liittyvä viestintä on 

kautta historian perustunut dokumenttien välitykseen. Sisältökerros voidaan 

siis määritellä dokumenttimuotoisena. Dokumenttien määrittelyssä on 

kuitenkin huomioitava myös liiketoimintaprosessikerrosta, jotta määriteltävillä 

dokumenteilla olisi konteksti. Prosessikerrosta ei kuitenkaan ole tarpeen 

määritellä täydellisenä vaan hakea yleiskäyttöisiä rakenteita (pattern), joiden 

ilmentymiä käytännön prosessit sitten ovat. (Glushko & McGrath, 2005) 

Avoimen ja yleiskäyttöisten liiketoimintadokumenttien määrittely on yksi 

mahdollisuus standardoida elektronista liiketoimintaa. Tässäkin tapauksessa 

haasteena on saada yritykset ottamaan käyttöön saman määrittelyn mukaiset 

liiketoimintadokumentit. Ratkaisumalli tarjoaa kuitenkin joustoa prosessi- ja 

viestintäkerrosten toteuttamisessa, mikä tarkoittaa selvästi kevyempää 

ratkaisua kuin kokonaisvaltainen järjestelmä olisi. Keveys puolestaan 

edesauttaa järjestelmän käyttöönottoa.  

Kajan (2004) on todennut eri sähköisen liiketoiminnan ratkaisujen kilpailevan 

keskenään ja siten muodostavan keskenään epäyhteensopivia saarekkeita. Tällä 

hetkellä yleisenä konsensuksena vaikuttaisi olevan web-palveluteknologioiden, 
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kuten SOAP:in ja WSDL:n käyttäminen liiketoimintaratkaisujen pohjalla 

(Medjahed et al., 2003). Ongelmana on kuitenkin edelleen yleiskäyttöisen 

sisältökerrosmäärittelyn puuttuminen. Ratkaisutoimittaja tai toimialakohtaisia 

ratkaisuja markkinoilta löytyy, mutta yleiskäyttöistä ja avointa järjestelmää ei 

löydy(Kajan & Stoimenov, 2005). Yksi potentiaalinen ratkaisu on Universal 

Business Language eli UBL. UBL standardi määrittelee keskeisten 

liiketoimintadokumenttien sisällön ja rakenteen. Avoimena ja 

lisenssimaksuttomana standardina sen on ajateltu soveltuvan myös pienten 

yritysten käyttöön (UBL, 2004). Suomessa UBL:n käyttöönottoa tulee 

edistämään tietoyhteiskunnan kehittämiskesus Tieke ry (Tieke, 2008).  

4.2.2 Sähköinen laskutus 

Laskun käsittely on suhteellisen rutiininomainen toimenpide ostoprosessissa. 

Ostajan tehtävänä on lähinnä tarkastaa laskun ja toimituksen vastaavuus, ja 

siirtää se maksettavaksi. Lasku on asiakirjana myös hyvin formaali ja yleisesti 

tunnettu. Formaalius ja rutiininomaisuus antavat hyvät lähtökohdat laskujen 

sähköistämiselle. 

Laskujen välitys paperimuotoisina toimitusten yhteydessä tai faksilla vaikuttaa 

lähes käsittämättömältä. Suomessa maksumääräykset ja rahansiirrot ovat olleet 

sähköisiä jo vuosia, mutta yritysten välinen osuus toimii yhä pääasiassa 

paperilla. Yhdysvalloissa puolestaan myös itse maksaminen tapahtuu vielä 

pääasiallisesti shekkejä käyttämällä. Sähköinen laskutus yleistyy kuitenkin 

vauhdilla. Markkinoilla on useita palveluntoimittajia, jotka tarjoavat yrityksille 

helpon tavan sähköisen laskutusten käyttöönottamiselle. Toisaalta myös 

sähköisen laskutuksen standardit alkavat olla niin yleisiä, että tietojärjestelmät 

voidaan suunnitella niiden pohjalta ilman suurta riskiä tulevista laajoista 

muutostarpeista. Tässäkin tapauksessa yleiskäyttöiset standardit edesauttavat 

riippumattomuutta. (Cotteleer, Cotteleer, & Prochnow, 2007) 
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Laskujen sähköisen käsittelyn operatiiviset säästöt ovat selviä.  Etuja voidaan 

vielä lisätä integroimalla sähköinen laskutus sekä ostotoimintointojen että 

taloushallinnon järjestelmiin. Laskun hyväksymistä nopeuttaa esimerkiksi 

mahdollisuus hakea sitä vastaava tilaus automaattisesti tilaustietokannasta. 

Tämän lisäksi käytännön toimista jäävät pois järjestelmiin syöttäminen, sekä 

arkistointi. Kyse on siis kokonaisvaltaisesta ostolaskun käsittelyprosessin 

uudistamisesta, jossa sähköinen laskutus ja sähköinen maksaminen ovat 

lähinnä mahdollistavia tekniikoita. Suorien laskunkäsittelyn helpottumisesta 

syntyvien säästöjen lisäksi sähköisen laskutuksen on todettu vähentävän myös 

myöhästyneiden maksujen määrää (Mukhopadhyay & Kekre, 2002). 

Suomessa sähköisen laskutuksen käyttöä pyritään edistämään Finvoice -

määrittelyn avulla. Finvoicea tarjotaan käyttöön laskutusprosessin 

kokonaispalveluna, mutta sen keskeisenä osana on laskun 

dokumenttimäärittely. Kokonaispalvelussa laskun välityksestä vastaavat 

pankit, mikä on osaltaan mahdollistanut laskutuksen suoran integroinnin 

osaksi pankkijärjestelmiä eli tarjoamaan helpon tavan myös laskun 

maksamiseen. Laskudokumentit voidaan vaihtoehtoisesti siirtää käsiteltäviksi 

yrityksen omiin tietojärjestelmiin, sillä laskun määrittely on avoin standardi. 

Näin laskutietoja voidaan hyödyntää järjestelmien avulla myös muissa 

liiketoimintaprosesseissa.(Pankkiyhdistys, 2007) 

4.2.3 Sähköinen neuvottelu ja sähköiset sopimukset 

Sopimuksensolmintatilanteita on monen tasoisia. Ota tai jätä tyyppiset 

tarjoukset ovat näistä yksinkertaisimpia. Niissä ei esiinny neuvottelua toisen 

osapuolen sanellessa yksipuolisesti ehdot, joiden hyväksymisestä toinen 

osapuoli sitten päättää. Toisessa ääripäässä ovat puolestaan esimerkiksi 

suurten, useita vuosia kestävien projektien sopimukset. Sopimuksen 

monimutkaisuusasteen kasvaessa myös sen luomiseen liittyvät kustannukset 

kasvavat. Edellä esitettyä sähköistä huutokauppaa voidaan pitää yhtenä 
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sähköisen neuvottelun muotona. Tässä yhteydessä tarkastellaan kahdenvälistä 

neuvottelua eli neuvottelusta puuttuu suora kilpailuasetelma. Toinen oletus on 

että neuvottelun kohteena on useampi kuin yksi muuttuja. 

Taloudelliset, lainopilliset ja sosiaaliset tieteet määrittelevät neuvottelemisen 

käytäntöjä. Informaatioteknologian avulla voidaan kuitenkin tarjota 

neuvotteluun uudenlaisia menetelmiä ja alustoja. Tarjous-

vastatarjoustyyppinen sopimusneuvottelu on yksinkertaista mallintaa ja 

mahdollistaa sähköisenä. Tällaisessa neuvottelumallissa ongelmana on 

tarjousten käsittely. Jos kaikki pienetkin muutokset johtavat koko tarjouksen 

uudelleen analysointiin, täytyisi myös analysointi automatisoida. Jos 

neuvottelua ei automatisoida täydellisesti, täytyy järjestelmän mahdollistaa 

ehtokohtainen käsittely ja argumentaation esittäminen. (Bichler, Kersten, & 

Strecker, 2003) 

Sähköinen neuvottelu voidaan käydä vaikka sähköpostin avulla. Vaillinaisen 

tietoturvan ja epäformaalin luonteen vuoksi se sopii kuitenkin vain lähinnä 

pienimuotoisten sopimusten tekemiseen. Sopimuksen merkityksen kasvaessa 

kasvaa myös muodollisten vaatimusten paine. Sinänsä sopimuksia koskee 

yleisesti muotovapaus eli niitä ei tarvitse tehdä esimerkiksi paperilla. Muotoon 

on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota, jotta sopimuksen syntyminen ja sisältö 

voidaan tarvittaessa näyttää toteen. (Hemmo, 2003.) 

Sähköinen sopiminen voi jo sinällään helpottaa huomattavasti liiketoimintaa 

laskemalla sopimuksen luomiseen liittyviä kustannuksia. Williamson (1985) 

kirjoittaa juuri sopimusten luomisen olevan yksi keskeinen 

transaktiokustannusten lähde. Hänen mukaansa toinen keskeinen sopimuksiin 

liittyvä kustannuslähde on sopimusten toimeenpano. Sähköisen 

neuvotteluprosessin lopputuloksena on sähköinen sopimus. Sopimus voi olla 

perinteisesti tekstimuotoinen, etenkin mikäli se on tarkoitettu vain ihmisten 

luettavaksi. Sähköinen muoto antaa kuitenkin hyvät mahdollisuudet 
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sopimuksen toimeenpanon automatisoituun valvontaan. Sopimuksen sisältö 

voidaan esimerkiksi syöttää yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään, jonka 

avulla sitten voidaan sopimuksen toteutumista seurata. Formaalin 

sopimusneuvotteluprosessin lopputuloksena syntyvä sopimus voi olla jo 

sinänsä niin formaali, että sen syöttäminen järjestelmään voidaan 

automatisoida. (Daskalopulu & Maibaum, 2001.) Tällainen järjestelmä on 

kuitenkin niin kompleksinen, että sellaisen luominen yleiskäyttöiseksi on hyvin 

haastavaa. Yleiskäyttöisyys on kuitenkin yksi keskeinen edellytys järjestelmältä, 

jotta sillä voitaisiin riippuvuutta tietystä toimittajasta vähentää. Sopimuksen 

toimeenpanoa valvova järjestelmä onkin helpompaa nähdä palvelemassa 

sellaista ostajaa, joka voi omaa, entuudestaan vahvaa neuvotteluasemaa 

hyödyntäen edistää järjestelmän käyttöä omassa toimittajaverkossaan. 

Sopimusneuvotteluprosessia on mahdollista tehostaa sitä varten kehitetyillä 

järjestelmillä. Tehostunut neuvottelu mahdollistaa riippumattomuuden 

lisäämisen kahdella tavalla. Ensinnäkin sopimusneuvottelu on mahdollista 

toistaa useammin ja näin ollen sopimusaikaa ei neuvottelujen raskauden takia 

tarvitse pidentää. Toiseksi käyttämällä sähköisiä sopimuksia voidaan 

sopimusten toimeenpanon valvontaa tehostaa, mikä vähentää transaktion 

kokonaiskustannuksia. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen pohjalta esiinnousseet johtopäätökset 

sähköisen ostamisen mahdollisista vaikutuksista toimittajariippuvuuteen. 

Aikaisemmin tutkimuksessa on todettu, että sähköisen ostamisen menetelmillä 

voidaan tehostaa toimittajien etsintää ja valintaa, sekä ostoprosessin 

operatiiviseen vaiheeseen liittyvää informaationvälitystä.  

Sähköisen ostamisen järjestelmien käytettävyys riippuu voimakkaasti yrityksen 

käyttämien toimittajien valmiuksista. Entuudestaan tiivistä yhteistyötä tietyn 

toimittajan kanssa on suhteellisen helppo kehittää myös tietojärjestelmien 

osalta. Esimerkiksi transaktioiden operatiivisia kustannuksia voidaan helposti 

laskea mikäli yritykset integroivat tietojärjestelmiään. Sen sijaan järjestelmien 

integrointi tai viestinvälitysjärjestelmien käyttöönotto on haastavaa tilanteessa, 

jossa vaihtoehtoisia toimittajia on useita tai niitä ei välttämättä edes tunneta. 

Standardit tai alakohtaiset käytännöt mahdollistavat uusien järjestelmien 

käyttöönoton myös tällaisissa tilanteissa, mutta nekään eivät takaa 

teknologioiden käyttöönottoa ja yleistymistä verkostoissa. 

Ostotoiminta on kokonaisuutena hyvin laaja ja monimutkainen. Onkin vaikea 

nähdä käytännössä toimivaa sovellusta, joka käsittäisi koko prosessin. 

Ensinnäkin pelkästään yritysten sisäiset prosessit vaihtelevat suuresti ja 

toisaalta yritystenvälisiä suhteita on lukemattomia. Helpompaa on sen sijaa 

nähdä tiettyyn operaatioon keskittyneiden sovellusten leviämien käytännössä. 

Yritysten ostoprosessit näyttävätkin sähköistyvän pala kerrallaan. Esimerkkinä 

voidaan pitää vaikka sähköistä laskua. Kyseessä on yksi ainoa 

liiketoimintadokumentti, mutta pelkästään sen sähköisellä käsittelyllä voidaan 

saada aikaan huomattavia operatiivisia säästöjä. Oheiseen taulukkoon 

(TAULUKKO 1) onkin koottu tässä tutkimuksessa käsiteltyjä, tiettyyn 

hankintaprosessin vaiheeseen keskittyviä ratkaisuita. Menetelmien listaamisen 

lisäksi taulukkoon on kirjattu myös menetelmien mahdolliset vaikutukset 
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toimittajariippuvuuden vähentämisessä. Vaikutusten osalta on kuitenkin hyvä 

huomata, että ne vaikuttavat toimittajariippuvuuteen lähinnä välillisesti ja ovat 

siten tapauskohtaisia. 

Menetelmä 

esimerkki 

Keskeiset 
prosessinvaiheet 

Vaikutukset 

Sähköinen 
markkinapaikka 

Alibaba.com, 
GlobalSourcesDirect 

Hankintalähdemäärittely Toimittajakandidaattien etsinnän 
helpottuminen 

Maantieteellisten rajoitteiden 
väheneminen 

Sähköinen 
toimittajavalinta 

IBX, BOS 

Toimittajavalinta Toimittajakandidaattien vertailun 
helpottuminen 

Toimittajakombinaatioiden käytön 
helpottuminen 

Käänteinen 
Huutokauppa 

Scanmarket, BizBuyer 

Toimittajavalinta, 
(hankintalähdemäärittely, 
tilaus) 

Toimittajakandidaattien vertailun 
helpottuminen 

Ostohinnan lasku 

Uusien kandidaattien löytäminen 

Sopimuksen automaattinen syntyminen 

Sähköinen Pörssi 

Nord Pool, LME, OMX  

Hankintalähdemäärittely, 
Toimittajavalinta (tilaus) 

Toimittajakandidaattien etsinnän 
helpottuminen 

Toimittajavalinnan yksinkertaistuminen 

Ostohinnan määrittyminen 
markkinaehdoin 

Sopimuksen automaattinen syntyminen 

Sähköiset 
Kaupankäyntistandardit 

EDI, UBL, RosettaNET 

Tilaus, toimituksen 
vastaanotto 
(hankintalähdemäärittely, 
toimittajavalinta) 

Operationaalisten toimintojen 
yksinkertaistuminen 

Mahdollisuus rutiinitoimintojen 
automatisointiin 

Sähköinen laskutus 

Finnvoice 

Ostolaskun käsittely 
(toimituksen vastaanotto) 

Laskunkäsittelyyn liittyvien 
operationaalisten toimintojen 
yksinkertaistuminen 

Ostolaskun käsittelyprosessin 
uudistaminen 

Sähköinen neuvottelu Tilaus (toimituksen 
vastaanotto, pitkän 
aikavälin seuranta) 

Sopimuksen luonnin helpottuminen 

Sopimuksen toimeenpanon seurannan 
tehostuminen 

 

TAULUKKO 1 Sähköisen ostamisen menetelmät 
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Tällainen vaiheittainen lähestymistapa toimintojen muuttamiseen onkin osa 

luonnollista kehitystä. Se ei myöskään ole mitenkään uusi ilmiö 

tietojärjestelmäkehityksessä, sillä tietojärjestelmien integrointi eli tiedon jako ja 

välitys eri ohjelmistojen välillä on työllistänyt alaa jo pitkään. Ostamisen 

tapauksessa tämä tarkoittaisi yksittäisten palojen tai siis operaatioiden 

sähköistämisen lisäksi niiden välisen viestinnän eli prosessin sähköistämistä. 

Prosessin sähköistäminen ei kuitenkaan edellytä kaikkien operaatioiden 

sähköistämistä, vaan toimivan rajapinnan muodostamista. Voitaisiinkin puhua 

modulaarisesta järjestelmästä eli järjestelmästä jossa kullakin osalla on oma 

itsenäinen tehtävä suoritettavanaan ja sen suoritustapa ei sinänsä ole 

merkityksellinen muille moduuleille kunhan sen tuottama ja käsittelemä tieto 

on yhdenmukaista. Yksitäiseen ostoprosessin vaiheeseen keskittyvät 

sovellukset voitaisiin siten muotoilla tällaisiksi moduuleiksi, joita 

yhdistelemällä muodostettaisiin kokonaisprosessi. Näin olisi mahdollista valita 

jokaista tehtävää varten paras ratkaisu (best practice).  

Yrityksen tavoitellessa toimittajariippumattomuutta tulisi sen tietojärjestelmiä 

kehittäessään ja mahdollisia elektronisen liiketoiminnan sovelluksia 

hankkiessaan selvittää ensin ne syyt mitkä juuri sen yrityksen osalta ovat 

riippuvuuden suurimpia syitä ja tämän jälkeen pyrkiä valitsemaan sellaisia 

järjestelmiä joilla juuri kyseiseen ongelmaan voidaan vaikuttaa. Oheiseen 

taulukkoon (TAULUKKO 2) on listattu joukko mahdollisia riippuvuuden syitä 

ja ratkaisut jotka parhaiten tukevat kyseisen ongelman selvittämistä. Moniin 

ongelmiin löytyy ratkaisu myös ilman merkittäviä investointeja 

yritystenvälisiin tietojärjestelmiin. Esimerkiksi pelkästään parantamalla ulkoista 

viestintää ja luomalla kysyntää eli kertomalla julkisesti mahdollisista 

tarpeistaan on mahdollista edesauttaa toimittajia kehittämään omia tuotteitaan 

sopimaan paremmin ostajan tarpeisiin. 
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Ongelma Ongelman aiheuttaja Mahdollinen ratkaisu 

Markkinoita ei tunneta Sähköinen markkinapaikka, 
Sähköiset yritysluettelot, 
kehittyneet 
tiedonhakumenetelmät 

Soveltuvien toimittajien puute Tarpeen markkinointi, Ostajan 
markkinapaikka. 

Kandidaatit saavuttamattomissa Yritystenväliset 
viestintäjärjestelmät 

Toimittajakandidaattien 
vähyys 

Käytetyn toimittajan 
ylivertaisuus (laatu, patentit) 

Tarpeen markkinointi 

Ostajien aika kuluu 
yrityskontaktien hoitamiseen 

Yritystenväliset 
viestintäjärjestelmät 

Ostajien aika kuluu paperitöihin Yritysten sisäisten järjestelmien 
integroiminen prosessiin 

Ostajien aika kuluu toimitusten 
valvontaan 

Yritysten välisen tiedonvaihdon 
kehittäminen, yrityksen sisäisten 
järjestelmien integrointi 
hankintaprosessiin 

Ostajien resurssit eivät 
riitä 

Toimittajien välinen on vertailu 
liian työlästä suhteessa 
saavutettuihin hyötyihin 

Vertailun automatisointi, 

Toimittajan vaihdosta 
aiheutuvat 
kustannukset 

Toimittajien erilaiset 
kaupankäyntitavat 

Hankintajärjestelmien 
kerrostaminen, selkeiden 
rajapintojen luonti sisäisen ja 
julkisen prosessin välillä 

 

Taulukkoa tarkastelemalla voidaan havaita, että yrityksen toimintaympäristön 

tunteminen on erittäin tärkeää myös sähköisen ostamisen järjestelmiä 

hankkiessa. Sama periaatteellinen ongelma voi johtua useista syistä, joiden 

ratkaisut poikkeavat toisistaan. Vastaavasti joihinkin ongelmiin sähköinen 

ostaminen tarjoaa hyvin tehokkaat ratkaisuvälineet, joihinkin ongelmiin 

puolestaan sähköisen ostamisen tekniikoista saattaa olla apua ja lisäksi 

taulukon ulkopuolelle on jätetty ongelmat joihin sähköisellä ostamisella ei 

voida vaikuttaa. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi monet 

TAULUKKO 2 Toimittajariippuvuuden aiheuttaja ja sähköisen ostamisen 
menetelmät niiden vähentämiseksi 
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vaihtokustannuksiin liittyvät ongelmat kuten muutokset brändissä tai vaadittu 

uusi osaaminen. 

Käytännön soveltamisen kannalta sähköisen ostamisen järjestelmien 

käyttöönoton perusteleminen pelkästään toimittajariippumattomuuden 

lisääntymisellä on vähintäänkin haasteellista. Tässä tarkoituksessa se toimii 

lähinnä vain tilanteissa, joissa yritykset ovat tiedostaneet riippuvuuden 

ongelmaksi ja pyrkivät sitten aktiivisesti pääsemään siitä eroon. 

Toimittajariippuvuuden väheneminen voi kuitenkin olla järjestelmä hankinnan 

toissijainen tarkoitus tai sitten sivuvaikutus. Yritysten kuitenkin olisi hyvä 

tarkastella myös tätä näkökulmaa järjestelmähankintoja tehdessään tarkastella. 

Jo olemassa olevissa riippuvuussuhteissa liikkumavara voi olla hyvinkin 

rajoittunutta, mutta järkevillä valinnoilla sitä voi olla mahdollista lisätä. 
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6 YHTEENVETO 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka yritykset voivat 

vähentää riippuvuutta tietyistä toimittajista hyödyntämällä sähköisen 

ostamisen menetelmiä. Tutkimuksessa keskityttiin ostajan näkökulmasta 

epätoivottavan riippuvuuden vähentämiseen. Tutkimuksessa todetaan, että 

riippumattomuus on yksi vapaasti kilpaillun markkinan tunnusmerkeistä 

yritysten kyetessä vaihtamaan liikekumppaniaan omasta näkökulmastaan 

edullisimman tarjouksen mukaan. Vapaa kilpailu ei kuitenkaan ole edullisin 

tapa tuotannon organisoimiseen, mikäli yritystenvälisten transaktioiden 

kustannukset nousevat suuriksi. Transaktiokustannukset nousevat etenkin 

tuotteen monimutkaisuuden lisääntyessä. Jotta sähköisen ostamisen 

menetelmät edistäisivät riippumattomuutta, tulisi niiden siten tutkimuksen 

mukaan vähentää transaktiokustannuksia vapaasti kilpailuilla markkinoilla. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös, millaiset operaatiot näitä kustannuksia 

käytännössä aiheuttavat. Viimeisenä vaiheena tutkimusta oli selvittää millaisia 

sähköisen ostamisen menetelmiä on kehitetty tai voitaisiin kehittää alentamaan 

niitä kustannuksia, jotka nähdään oleellisesti vaikeuttavan markkinamuotoista 

kaupankäyntiä. 

Tutkimuksessa todettiin ostotoiminnan hallinnollisten kustannusten jakautuvat 

pääasiallisesti kahden tyyppisiin kustannuksiin. Ensimmäisen tyypin 

kustannukset syntyvät ennen ostotilauksen tekoa, ja koostuvat toimittajien 

valintaan liittyvistä kustannuksista. Näitä kustannuksia nimitetään myös 

taktisen ostamisen kustannuksiksi niiden ollessa osa yrityksen 

hankintastrategian toteuttamista. Toinen kustannustyyppi on puolestaan 

operatiiviset eli tilauksen jälkeiset kustannukset, jotka koostuvat pääasiallisesti 

tilaukseen ja sen hallintaan liittyvän rutiiniluonteisen työn kustannuksista. 

Näitä molempia kustannustyyppejä todettiin olevan mahdollista vähentää 

sähköisen ostamisen menetelmillä, mutta menetelmien vaikutus 

riippumattomuuteen todettiin hyvin erilaiseksi. Taktisen ostamisen työkalut 
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tehostavat toimittajakandidaattien vertailua ja valintaa ja siten ne voivat 

edesauttaa toimittajariippumattomuutta hyvin suoraviivaisesti, mikäli yritys 

tätä haluaa tavoitella. Taktista ostamista on mahdollista suorittaa 

markkinoimalla toimintaansa myös toimittajien suuntaan ja tällaiseen 

markkinointiin internettekniikat tarjoavatkin paljon mahdollisuuksia. 

Operatiivisen ostamisen menetelmien vaikutus ei ole näin suoraviivainen. 

Operatiivisen toiminnan tehostuminen tuo kustannussäästöjä, jotka haluttaessa 

voidaan käyttää toimittajien kilpailuttamiseen. Toinen, mahdollisesti tärkeämpi 

vaikutus on kuitenkin mahdollisuus hallita suurempaa toimittajajoukkoa. 

Koska tämä tutkimus perustuu täysin aiempaan tutkimukseen ja 

kirjallisuuteen, perustuvat myös johtopäätökset oletusten varaan. Tehtyjen 

oletusten toimivuutta olisikin syytä testata myös käytännössä. Esimerkiksi 

sähköisten kaupankäyntistandardien käyttöönottoa käytännön tasolla olisi 

syytä tutkia, nyt kun Suomen markkinoille ollaan sellaisia suunnittelemassa 

(Tieke, 2008). 

Tutkimuksen havaintoja arvioitaessa on tärkeää huomioida, että 

yritystenvälisten transaktiokustannusten alenemisella on voi olla myös paljon 

sellaisia vaikutuksia mitä ei tämän tutkimuksen rajauksen puitteissa käsitellä. 

Yhtenä esimerkkinä on transaktiokustannusteorian mukaisesti hankintojen 

painopisteen siirtyminen yhä enemmän markkinamuotoisiksi tämän 

vaihtoehdon kustannusten laskiessa. Käytännössä tämä tarkoittaisi tuotannon 

entistä laajempaa ulkoistamista.  

Tämän tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty tarkoituksella yritysten välinen 

järjestelmäintegraatio, sillä se on tässä vaiheessa nähty menetelmänä joka sitoo 

yrityksiä tiukasti toisiinsa ja siten kasvattaa riippuvuutta. Integraation avulla on 

kuitenkin mahdollista huomattavasti pienentää yritystenvälisen 

tiedonvälityksen kustannuksia. Jatkotutkimuksessa järjestelmäintegraatiota 

olisikin hyvä lähestyä myös transaktiokustannusteorian näkökulmasta. 
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Mielenkiintoista olisi esimerkiksi selvittää voitaisiinko integroitujen 

järjestelmien avulla tuotantoa organisoida tavalla joka yhdistäisi paremmin 

markkinamuotoisen ja hierarkkisen tuotannon etuja eli kasvattaisi 

hybridimuotoisen yritystoiminnan kannattavuusalaa. 

Tietojärjestelmien kehittämisellä on mahdollista vähentää myös hierarkkisen 

organisaation hallintokustannuksia. Tämäkin vaikeuttaa tämän tutkimuksen 

havaintojen suoraviivaista siirtämistä käytäntöön. Tämä tutkimus onkin 

teoreettinen tarkastelu yhdestä suunnasta, johon yritystenvälisten 

tietojärjestelmien kehittämisellä voidaan pyrkiä. Tutkimuksessa käsitellään 

kuitenkin vain hyvin yleisellä tasolla toimittajariippuvuudesta aiheutuvia 

riskejä ja tilanteita, joissa riippumattomuuden tavoittelu on mahdollisesti 

kannattavaa. Riippuvuuden todellisia syitä ja ennen kaikkea vaikutuksia 

olisikin syytä selvittää tarkemmin puhtaasti liiketaloudellisen tutkimuksen 

avulla.  
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