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Abstract

The business cooperation relationship has changed from traditional client-supplier demand to more multilateral
businesses, including different perspectives of collaboration. Especially in industry, there are multiple outsourced
suppliers working with regular staff and there is a demand for complying with work safety regulations, environment
specifications and keeping up with quality issues. Therefore it is justifiable to audit suppliers about their capability
and performance in health, safety, environment and quality management in order to make sure that collaboration does
not cause negative effects in firm´s business functions. Simultaneously suppliers can develop their own operations
and thus renew contracts with current and possible new clients.
The University of Oulu´s work science has created the HSEQ Assessment Procedure in cooperation with large
industry companies and their interest groups. Its purpose is to encourage companies to develop systematic operations,
improve management and well-being at work, and help client organizations in supplier selections and to improve
suppliers’ competitiveness. The Green Card Assessment Procedure is created by Quality Masters Finland Inc., and
further developed by Inspecta Sertifiointi in collaboration with Technology Industries of Finland. Its purpose is to
support suppliers in constant improvement, especially in key value chain perspectives which clients have evaluated as
important factors and thus bring out suppliers strengths for clients notice. The client and supplier companies which
utilize these Assessment Procedures form a company network and now the aim is to expand this network by new
company members. Thus the purpose of this Master´s thesis is to find out what kind business benefits both client and
supplier companies have gained by utilizing these Assessment Procedures, and use this information to attract new
company members.
The study explores the utilization and the use HSEQ and Green Card Assessment Procedures and the review
demonstrates main theoretic references about supplier auditing and organization´s businesses. The empirical part was
conducted by interviewing total of 15 client and supplier companies from the company network. The goal was to
achieve versatile and broad entity about the utilization of the Assessment Procedures. The interviews were carried out
with semi-structured interview method and pre-determined interview questions. The interview materials were
analyzed by using case study and phenomenography-style qualitative methods and thus the main results and
conclusions were made.
The results of this Master´s Thesis indicate that many claims about the business benefits for utilizing the Assessment
Procedures are correct and there are also many other benefits that affect companies´ performance improvements like
for example development ideas for company´s operating models and minimizing quality deviation. The results also
show versatile information about the key performance indicators and the ability to produce quality in client and
supplier companies. The main further research suggestions include interviewing more client and suppliers companies
about the utilization of the Assessment Procedures, and what kind of benefits have been detected and how vastly.
There is also a reason to develop indicators that track and help organizations identify, what kind of financial benefits
the Assessment Procedures produce for organizations. This information could be used increase knowledge about the
use of the Assessment Procedures and thus attract more client and supplier companies to the already existing
company network.

Additional Information

ALKUSANAT
Työn tarkoituksena on selvittää, minkälaisia liiketoiminnallisia hyötyjä tilaaja- ja
toimittajayritykset ovat saavuttaneet toimittaja-arviointien ansiosta. Työssä käsiteltävät
arviointimenetelmät ovat HSEQ® – (Health, Safety, Environment and Quality) ja
Green Card Quality®-arviointimenetelmä. Työ suoritettiin Inspecta Sertifiointi
Oy:lle, joka rahoitti tutkimuksen kokonaisuudessaan.

Tavoitteena oli tuottaa

informaatiota taloudellisista, ympäristöä ja turvallisuutta koskevista sekä arvoketjuja
edistävistä saavutuksista arviointitoiminnan vaikutuksesta ja sitä kautta lisätä
kiinnostusta arviointipalveluiden hyödyntämiseen uusien tilaaja- ja toimittajayritysten
keskuudessa. Työn yhteydessä sain mahdollisuuden tutustua eri teollisuuden aloilla
toimiviin yrityksiin ja niiden henkilökuntaan.
Erityismaininta työn valmistumisesta kuuluu työn ohjaajalle, Inspecta Sertifiointi Oy:n
Kaj von Weissenbergille. Hänen asiantuntemuksensa ja motivointinsa ansiosta työn
suorittaminen oli mielenkiintoinen ja opettava kokemus. Kaj oli aina tavoitettavissa ja
tarjosi erinomaisia vinkkejä, kuten yrityskontakteja ja eri näkökulmia, kuinka työtä
tulisi viedä eteenpäin. Kiitos luottamuksesta ja työn suorittamismahdollisuudesta sekä
kaikista työtunneista, joita tämän työn eteen teit.
Suuri kiitos kuuluu myös työn valvojalle, professori Seppo Väyryselle, joka muiden
kiireidensä ohella jaksoi tarjota apua ajankohtaisten kirjallisuuslähteiden etsimisessä ja
antoi erinomaisia neuvoja tutkimusmenetelmän valinnan ja toteutuksen suhteen.
Haluaisin myös kiittää kaikkia haastateltuja tilaaja- ja toimittajayritysten henkilöitä
osallistumisesta

tämän

diplomityön

toteuttamiseen.

Ilman

teitä,

tutkimuksen

suorittaminen ei olisi ollut mahdollista.
Virallisten yhteyksien lisäksi haluaisin muistaa myös vanhempiani, joiden vankka usko
ja luottamus minuun antoivat tarvittavan tuen työn loppuun saattamiseksi. Kiitos myös
läheisille ystäville ja kavereille työrauhasta ja kannustuksesta työn suorittamisen aikana.
Oulussa, 5.9.2014

Sami Pikkarainen

SISÄLLYSLUETTELO
TIIVISTELMÄ ...................................................................................................................... 2
ABSTRACT ........................................................................................................................... 3
ALKUSANAT ....................................................................................................................... 4
SISÄLLYSLUETTELO ......................................................................................................... 5
1 JOHDANTO ....................................................................................................................... 7
1.1 Työn toteutus ................................................................................................................ 8
2 Toimittaja-arvioinnin liiketoiminnalliset viiitekehykset HSEQ-asioissa ......................... 10
2.1 Tilaaja-toimittaja-yhteistyö – yhteinen työpaikka ..................................................... 10
2.1.1 Toimittajasuhteet .............................................................................................. 11
2.1.2 Toimittajan valinta ............................................................................................ 13
2.1.3 Toimittajien arviointi ja toimittajan suorituskyvyn kehittäminen .................... 13
2.2 Yritysten sisäinen ja ulkoinen auditointi .................................................................... 17
2.3 Yhdistetty johtaminen ja toimintajärjestelmä (IMS).................................................. 21
2.4 Laatupalkinto EFQM Excellence-malli ..................................................................... 25
2.5 Julkinen vastuu (Corporate Social Responsibility – CSR) ja kestävyys
(sustainability) ........................................................................................................... 27
2.6 Riskienhallinnan vaikutus toimittaja-arviointien yhteydessä..................................... 31
2.7 Turvallisuusjohtaminen .............................................................................................. 34
3 Toimittaja-arviointimenetelmät......................................................................................... 38
3.1 HSEQ-arviointimenetelmä ......................................................................................... 38
3.2 HSEQ-arvioinnin liiketoiminnalliset tavoitteet ja soveltuvuus.................................. 40
3.3 Green Card Quality® -arviointi, tavoitteet ja soveltuvuus ........................................ 42
3.4 Toimittaja-arviointiin liittyvät säädökset ja vaatimukset ........................................... 43
4 Tavoitteet ja menetelmät ................................................................................................... 46
4.1 Tutkimusmenetelmä ................................................................................................... 47
4.1.1 Tiedon kerääminen ........................................................................................... 48
4.1.2 Tiedon analysointi ............................................................................................ 49
4.1.3 Tiedon analysointimenetelmä ........................................................................... 51
5 Tulokset ............................................................................................................................. 53
5.1 Tilaajayritykset ........................................................................................................... 53
5.1.1 Liiketoiminnalliset hyödyt toimitusketjun arvioinnista .................................... 53
5.1.2 Arvoketjua edistävät hyödyt toimittajien osalta ............................................... 56

5.1.3 Arviointitoiminnan laadulliset viitekehykset .................................................... 58
5.1.4 Arviointitoiminnan kehitystarpeet ja muut vaikutukset ................................... 60
5.2 HSEQ-toimittajat........................................................................................................ 62
5.2.1 Toimittajien kokemat liiketoiminnalliset hyödyt HSEQ-arvioinnista .............. 62
5.2.2 Toimittajien suorituskykyyn vaikuttavat tekijät ............................................... 65
5.2.3 Arviointitoiminnan kehitystarpeet ja muut vaikutukset ................................... 66
5.3 Green Card-toimittajat ............................................................................................... 68
5.3.1 Toimittajien kokemat liiketoiminnalliset hyödyt Green Card-arvioinnista ...... 68
5.3.2 Toimittajien suorituskykyyn vaikuttavat tekijät ............................................... 70
5.3.3 Arviointitoiminnan kehitystarpeet ja muut vaikutukset ................................... 72
6 Pohdinta ja johtopäätökset ................................................................................................ 74
6.1 Tutkimuksen päätelmät .............................................................................................. 74
6.1.1

Kolmannen osapuolen suorittamien toimittaja-arviointien hyötyjen
kohtaaminen käytännössä ................................................................................. 74

6.1.2 Toimittaja-arvioinnin viitekehysten kohtaaminen käytännössä ....................... 79
6.1.3 Arviointimenetelmien tulevaisuus ja jatkotutkimusehdotukset ........................ 83
6.2 Tutkimuksen arviointi ................................................................................................ 84
6.2.1 Tulosten arviointi .............................................................................................. 85
6.2.2 Luotettavuus ja toistettavuus ............................................................................ 87
7 YHTEENVETO ................................................................................................................ 90
8 Lähdeluettelo ..................................................................................................................... 92
Liite Haastattelukysymykset .............................................................................................. 8-1

7

1 JOHDANTO
Tämän diplomityön aiheena on toimittaja-arviointien liiketoiminnalliset hyödyt. Työssä
esitetyt toimittaja-arviointimenetelmät ovat HSEQ – (Health, Safety, Environment and
Quality)

ja

Green

Card-arviointimenetelmä.

Diplomityö

toimii

eräänlaisena

tutkimusluontoisena selvityksenä sekä tilaaja- että toimittajayritysten saavuttamista
hyödyistä, kuten taloudellisista, ympäristöä ja turvallisuutta koskevista sekä arvoketjuja
edistävistä saavutuksista arviointitoiminnan vaikutuksesta. Työn toimeksiantaja on
Inspecta Sertifiointi Oy, joka myös rahoitti tutkimuksen suorittamisen. Inspecta on
Pohjois-Euroopan johtava testaus-, tarkastus- ja sertifiointilaitos. Molemmat työssä
esitetyt toimittaja-arviointipalvelut kuuluvat Inspectan järjestelmäsertifiointipalveluihin,
joissa se toimii arvioijan roolissa kolmantena ja puolueettomana osapuolena.
Lähtökohtainen tarkoitus HSEQ-arviointimenettelyllä on edistää yritysten osaamista
työterveys- ja turvallisuus(HS)-, ympäristö(E)- ja laatu(Q)asioissa. Lisäksi menettely
kannustaa

yrityksiä

järjestelmällisten

toimintatapojen

kehittämiseen,

parantaa

johtamisen ja työhyvinvoinnin tasoa yritysten sisällä sekä auttaa tilaajayrityksiä
toimittajavalinnoissa ja toimittajia kilpailukyvyn parantamisessa. (Latva-Ranta ym.
2012.) Green Card-arviointimenettelyn tarkoituksena on osoittaa, että toimittajat
työskentelevät järjestelmällisesti laatuasioiden suhteen, jotka päähankkijat ovat itse
määritelleet tärkeiksi. Lisäksi Green Cardilla varmistetaan sekä tilaajien että toimittajien
kyvykkyys laaduntuottokyvyn suhteen. (Nurmi 2007, von Weissenberg 2014.)
Tutkimuksen idea pohjautuu tutkimustaustaan, jota on tehty prosessiteollisuuden
toimialalla

jo

2000-luvun

alkupuolelta

lähtien

(ks.

Väyrynen

ym.

2012).

Tutkimushankkeita on tehty Oulun yliopiston työtieteen yksikön johdolla ja hankkeiden
seurauksena

teollisuuden

toimijoiden

keskuuteen

on

kehittynyt

toimittaja-

arviointiverkosto, joka arvioi alan toimittajayrityksiä terveys-, turvallisuus-, ympäristöja laatujohtamisjärjestelmien suhteen (Lakkala 2014). Tutkimuksen kohteena olevat
yritykset kuuluvat tähän toimittaja-arviointiverkostoon, jota on viime aikoina pyritty
laajentamaan erilaisille toimialoille ja tähän tarkoitukseen diplomityön tarkoituksena on
tuottaa konkreettista informaatiota HSEQ – ja Green Card-arviointien hyödyistä ja
saada

tämän

avulla

uusia

tilaaja-

ja

toimittajayrityksiä

liittymään

mukaan
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arviointitoimintaan. Tutkimuksen toteutuksessa haastateltiin yhteensä 15 kappaletta
tilaaja- ja toimittajayrityksiä. Diplomityön tarkoituksena on vastata seuraaviin
tutkimuskysymyksiin:
1. Mitä liiketoiminnallisia hyötyjä toimitusketjun arvioinnista on tilaajille ja
toimittajille?
2. Millaisia hyötyjä on saavutettu toimittajien suorituskyvyssä, valvontakustannuksissa,
poikkeamakustannuksissa, virhemäärissä, brändi-, ympäristö- tai turvallisuusvahinkojen
pienenemisissä, toimitusvarmuuden kehittymisessä, riskeissä jne.?
3. Mitä toimittajakentän kasvaminen laatuasioiden viitekehyksessä on merkinnyt
tilaajille?
4. Mitä tilaajien lisääntynyt kiinnostus ja aktiivisuus laatuasioissa ovat merkinneet
yksittäisille toimittajille ja saavutetuille tuloksille?

1.1 Työn toteutus
Tässä diplomityössä keskitytään toimittaja-arvioinnin liiketoiminnallisiin viitekehyksiin
HSEQ-näkökulmista. Työssä esitellään keskeistä teoriaa liittyen yritysten toimintaan ja
toimintajärjestelmiin ja tuodaan laadullisen tutkimuksen avulla esiin, kuinka toimittajaarvioinnit palvelevat yritysten toimintoja ja suorituskykyä käytännössä. Työn
toteutuksen prosessikaavio on esitelty kuvassa 1.

Kuva 1.

Työn toteutuksen prosessi.

9

Työn alussa kuvaillaan yritysten välisten yhteistyöpiirteiden nykytilaa ja esitetään
perinteinen toimittajasuhteen luonne sekä määritetään, mitkä kriteerit vaikuttavat
tilaajayrityksen kannalta toimittajan valintaan. Lisäksi esille tuodaan toimittajaarvioinnin tärkeyteen vaikuttavia tekijöitä ja korostetaan, millä keinoin toimittajaarvioinnilla on mahdollista parantaa sekä tilaaja- että toimittajayrityksen suorituskykyä.
Tämän jälkeen pohditaan auditoinnin merkitystä yritysten välisessä yhteistyössä ja
esitellään yritysmaailmassa laajasti yleistynyt käsite: yhdistetty johtaminen ja
toimintajärjestelmä (Integrated Management System – IMS).
HSEQ-näkökulmien läpikäynti yritystoiminnassa käynnistyy laatupalkinto EFQMmallin esittelyllä ja sen liitoksilla yritysten laatu(Q)asioihin. Tämän jälkeen tutkitaan
ympäristöön(E) vaikuttavia viitekehyksiä, julkisen vastuun ((Corporate) Social
Responsibility – (C)SR, tässä diplomityössä käytetään CSR-termiä) muodossa. Lopuksi
paneudutaan

työterveys

ja

-turvallisuus(HS)

näkökohtiin,

riskienhallinnan

ja

turvallisuusjohtamisen tavoitteiden ja toimenpiteiden avulla.
Teoriaosuuden

jälkeen

esitellään

tarkemmin

HSEQ

–

ja

Green

Card-

arviointimenetelmät ja esitetään niiden tavoittelemat liiketoiminnalliset tavoitteet.
Lisäksi tarkennetaan tutkimuksen tavoitteita ja esitetään empiirisen aineiston
keräämisen

käytetty

tutkimusmenetelmä.

Tämän

jälkeen

tuodaan

tilaaja-

ja

toimittajahaastatteluiden pohjalta esiin keskeisimpiä tuloksia ja vastataan diplomityölle
asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lopuksi pohditaan tulosten paikkaansa pitävyyttä ja
mietitään tulosten ja teorioiden välisiä yhteyksiä sekä tehdään johtopäätöksiä
tutkimuksen arvioinnin suhteen.
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2 TOIMITTAJA-ARVIOINNIN LIIKETOIMINNALLISET
VIIITEKEHYKSET HSEQ-ASIOISSA
Useampien toimijoiden johdosta teollisuuteen on syntynyt uusia vaatimuksia
toimintojen yhteen sovittamiseksi. Täten, yhteistyön ja yhteisten toimintojen
edellytyksenä on ennalta määritetty tavoitteet ja selkeät pelisäännöt, joiden avulla
pyritään

välttämään

ongelma-

ja

vaaratilanteita.

(Mynttinen

2006.)

Lisäksi

pyrkimyksenä on välttää työtapaturmista, ammattitaudeista ja häiriötilanteista
aiheutuvia suoria ja epäsuoria kustannuksia (Nenonen ym. 2008). On myös syytä
varmistaa, että laadulliset tavoitteet ja velvoitteet täyttyvät toimintojen yhteydessä
(Latva-Ranta ym. 2012).

Tähän tarkoitukseen on olemassa erilaisia yhteistyön

arviointimenetelmiä, joiden avulla voidaan seurata ja saavuttaa tilaaja-toimittaja
yhteistyön edellyttämät turvallisuus-, ympäristö- ja laatutavoitteet. Tässä diplomityössä
keskitytään HSEQ – ja Green Card-toimittaja-arviointimenetelmiin, jotka on esitelty
tarkemmin kappaleessa 3.

2.1 Tilaaja-toimittaja-yhteistyö – yhteinen työpaikka
Yritysten välisen yhteistyön luonne on muuttunut perinteisestä tilaajan ja toimittajan
välisestä

hankintasuhteesta

monimuotoisemmaksi,

erilaisia

yhteistyömuotoja

käsittäväksi toiminnaksi. Esimerkiksi teollisuuslaitoksissa on vakituisen henkilöstön
lisäksi paljon ulkopuolisia palveluntoimittajia, joilta toivotaan myös oman henkilöstön
lisäksi

yhteisen

turvallisuuskulttuurin

noudattamista

ja

työterveysnäkökulmien

huomioimista sekä ympäristövastuulliseen työhön sitoutumista ja laatutavoitteiden
ylläpitoa. Siiki (2006: 135) painottaa, että yhteisellä työmaalla työtehtävien ja vaiheiden suunnittelu ja keskinäinen tiedonkulku voivat estää vaaratilantilanteiden
syntymistä. Yhteistyön kehittyminen on edellyttänyt sekä tilaajilta että toimittajilta
sitoutumista yhteisiin toimintatapoihin, työolosuhteiden turvallisuuden, työympäristön
ja työn laadun parantamiseksi. (Latva-Ranta ym. 2012: 7.)
Yhteisen työpaikan käsite on määritelty Työturvallisuuslaissa (738/2002, 49 §).
Yhteiseltä työpaikalta tarkoitetaan työpaikkaa, jossa on yksi määräysvallan käyttäjä tai
jossa toimii yhden työnantajan lisäksi vähintään toisen työnantajan työntekijöitä.
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Lisäksi määritelmän täyttymiseen vaaditaan, että eri toimijoiden suorittama työ voi
vaikuttaa toisten työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Käsitettä sovelletaan
kaikilla toimialoilla. (Nenonen ym. 2008, Työsuojeluhallinto 2013.)
Latva-Ranta ym. (2012) toteaa, että verkostointisopimukset on nykyään useammin
käytetty termi kuin urakointitilaukset alihankkijoilta. Verkostointi on lähes väistämätön
ratkaisu yrityksille vastaamaan nopeasti muuttuviin markkinoihin (Hallikas ym. 2004).
Verkostoinnilla voidaan tässä tapauksessa ymmärtää yrityksen tiloissa liikkuvia
toimijoita, kuten kunnossapito, siivous, vartiointi, kuljetus ja erilaiset tilapäiset
työntekijät. Täten, yhteisellä työpaikalla verkostointi ja muut yhteistyömuodot asettavat
omat vaatimuksensa riskienhallinnalle ja yhteisen toimintajärjestelmän kehittämiselle
(Sulasalmi & Latva-Ranta 2003.)
Yhteistyön merkitys kasvaa yritysten tavoitellessa liiketoiminnallisia hyötyjä. Tällöin
mahdollisuudet, kuten kustannustehokkuus, ydinosaamiseen keskittyminen, teknologian
saanti ja riskien jakaminen, houkuttelevat yrityksiä solmimaan yhteistyösopimuksia.
Jarillon (1988) mukaan verkostointi tarkoittaa pitkän aikavälin tarkoituksellista
sopimusta organisaatioiden välillä, jonka seurauksena organisaatiot saavat ajan saatossa
kestäviä (sustainable) ja kilpailukykyisiä hyötyjä. Yleisesti yritykset pyrkivät
verkostoinnin avulla vähentämään taloudellisia – ja teknologisia riskejä sekä
parantamaan kilpailullisia etuja erikoistumisen kautta. (Hallikas ym. 2004.)
2.1.1 Toimittajasuhteet
Hietalahti (2010: 12) tuo esille, että tutkimuksissa ja kirjallisuudessa (Prahinski ja Fan
2007; Sarkas ja Mohapatra 2006; Sarkis ja Talluri 2002; Spekman 2001) on ollut esillä
selkeä trendi yhteistyösuhteiden suosion kasvamisesta. Kannan & Tan (2002) mukaan
toimittajasuhteiden hallitseminen muodostuu kolmesta tekijästä: toimittajien valinnasta,
toimittajien
Tavanomaiset

kehittämiseen

pyrkivästä

toimittajasuhteet

jaetaan

strategiasta

ja

lyhytkestoisiin

toimittaja-arvioinneista.
kilpailusuhteisiin

ja

pitkäaikaisiin yhteistyöhön perustuviin suhteisiin (Mahapatra 2006). Hughes ym. (2003)
mukaan kaikkia toimittajasuhteita ei voi jaotella näin, vaan yhteistyön tasoja on
monenlaisia, jonka ääripäinä ovat täydellinen kilpailutus ja pitkälle viety yhteistyö. He
(2003) lisäävät, että ääripäiden väliin muodostuvat yhteistyömuodot kehittyvät
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yhteistyön syventymisen kautta. Ford (2006) painottaa, että vaikka yhteistyön luominen
nähdään toimivana strategiana yrityksen menestykselle, yhteistyö toimittajan kanssa ei
ole itsetarkoitus, vaan keino tai investointi muihin päämääriin.
Ford (2006) toteaa, että toimittajasuhteiden keskeisin muuttuja on luottamus.
Kilpailusuhteessa eri osapuolien keskinäinen luottamus on rajattu kirjalliseen
sopimukseen. Tällöin osapuolet luottavat siihen, että sopimusvelvoite täytetään.
Kilpailutilanteessa

toimittajasuhde

muodostaa

yleisesti

lyhytkestoisen

yhteistyömuodon, missä lisäarvoa pyritään saamaan kilpailuttamalla toimittajia
keskenään, kun taas yhteistyösuhteessa pyritään yhteistyön kehittämisellä luomaan
lisäarvoa suhteen molemmille osapuolille. (Hietalahti 2010: 12.) Tällöin, Lysonsin &
Farringtonin (2006) mukaan suhde edellyttää luottamusta ja sitoutumishalua yhteisesti
asetettuihin tavoitteisiin. Taulukossa 1 on esitelty tavanomaisten toimittajasuhteiden
jaottelu ja niiden tunnusomaisia piirteitä.
Taulukko 1. Toimittajasuhteiden jaottelu (Hietalahti 2010, Lysons & Farrington 2006:
411).
Kilpailusuhde

Yhteistyösuhde

Painotus kilpailutuksessa ja eri osapuolien Painotus yhteistyössä ja yhteisten etujen
omien etujen tavoittelussa.

tavoittelussa pitkällä aikavälillä.

Painotus edullisessa yksikköhinnassa.

Painotus kokonaiskustannuksissa.

Sopimukset lyhytkestoisia.

Sopimukset pitkäkestoisia.

Laatua kontrolloidaan tarkastuksin.

Laatu

varmistetaan

kokonaisvaltaisella

laadunhallinnalla.
Useita toimittajia.

Vähemmän toimittajia.

Toimittajan suorituskyky on keskeinen Tavoitellaan keskinäistä luottamusta.
kriteeri.
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2.1.2 Toimittajan valinta
Toimittajan valinnan haastavuuden määrittää muun muassa toimittajasta saatavilla
olevan tiedon rajallisuus, erilaiset kriteerit ja vaikeasti määriteltävät vaatimukset (Sen
ym. 2008). Spekman (2001) painottaa, mitä tärkeämpi merkitys toimittajalla on
yritykselle strategisesti, sitä suurempi vaikutus toimittajan valinnalla on. Täten,
toimittajan valinpäätöksellä on merkittäviä ja kauaskantoisia vaikutuksia (Hietalahti
2010).
Hietalahti (2010: 14) toteaa, että yksi toimittaja on todella harvoin hyvä kaikilla osaalueilla, joten toimittajan valintapäätös muodostuu useiden eri tekijöiden kautta. Hän
(2010: 15) lisää, että eri arviointimenetelmien tarkoituksena on vertailla toimittajia ja
sitä kautta valita vaihtoehdoista sopivin yrityksen tarpeisiin. Kahraman ym. (2003)
painottaa, että toimittajavalinnan tueksi yrityksen on määritettävä sopiva mittaristo ja
arviointikriteerit. Mittareiden tulisi soveltua kaikkien potentiaalisten toimittajien
arviointiin ja tulosten tulisi olla vertailukelpoisia keskenään. Lisäksi mittareiden tulisi
tarkastella yrityksen kannalta keskeisiä asioita ja niiden tulisi pohjautua yrityksen
tarpeista. Haastavinta on usein tarpeiden kvalitatiivisuus ja kvalitatiivisten vaatimusten
mittaus. Hyödyt mittariston käytöstä saadaan, mikäli siitä pystytään kehittämään monia
eri osa-alueita koskettava ja sitä voidaan hyödyntää useiden eri toimittajien arvioinnissa.
Tällöin mittaaminen ja tulokset ovat mahdollisimman objektiivisia. (Kahraman ym.
2003.)
2.1.3 Toimittajien arviointi ja toimittajan suorituskyvyn kehittäminen
Jokainen organisaatio tunnistaa, että toimittajien arviointiprosessi on tärkeää, mikäli
organisaation strategian ja yhteistyön kautta asetetut tavoitteet halutaan saavuttaa.
Liiketoiminnan kehittyminen ja asiakasvaatimukset sekä -odotukset ovat johtaneet
siihen, että organisaatioilla on tarve välttää toimittajista aiheutuvia ongelmia. Täten,
panostamalla toimittajien arviointiin yritykset voivat sekä välttää ongelmia että tukea
operatiivisten toimintojen kehittämistä, mikä on erityisen tärkeää varsinkin strategisten
ja pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden keskuudessa. (Gordon 2005.)
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Hietalahden (2010: 16) mukaan toimittajien heikolla suorituskyvyllä on suora vaikutus
tilaajayrityksen tulokseen. Tästä johtuen toimittajien suorituskyvyn seuranta ja
mittaaminen on perusteltua (Monczka ym. 2005). Täten, toimittajien arviointi on
toimittajasuhteen keskeinen osa ja se tarkoittaa koko yhteistyösuhteen läpi jatkuvaa
prosessia (Bailey ym. 2005).
Toimittajan arvioinnilla on mahdollista paikallistaa ongelmakohtia (Lysons ym. 2006).
Gordonin (2005) mukaan arvioinnin avulla voidaan myös estää ongelmien syntymistä.
Lisäksi toimittajien arviointi edesauttaa tunnistamaan toimittajan heikkoudet ja
vahvuudet (Hietalahti 2010). Arviointi edesauttaa valitsemaan toimittajat, joiden kanssa
yhteistyötä kannattaa ja tulisi kehittää. Toisaalta arviointi on myös väline, jonka avulla
toimittajien määrää on mahdollista karsia. (ks. Goffin ym. 1997.)
Gordon (2005) tuo esille seitsemänvaiheisen prosessin, jonka avulla toimittajaarvioinnin käyttöönotto ja kehittäminen on mahdollista. Prosessin vaiheet on esitelty
taulukossa 2. Ensimmäiseksi, toimittajan suorituskyvylle asetetut tavoitteet on linjattava
vastaamaan organisaation tavoitteita ja tehtäviä. Täten, organisaation strategia on
tiedostettava jokaisella organisaatiotasolla, jotta resurssien allokointi hyödyttää kestävän
kehityksen

tavoittelemaa

suuntausta.

Seuraavaksi

on

valittava

arvioinnin

lähestymistapa. Lähestymistapa voi tarkoittaa talouden, operatiivisten toimintojen,
prosessien, henkilöstön asenteiden tai riskien mittaamista. Käytännössä arviointi sisältää
kuitenkin useita eri osa-alueita varsinkin, jos toimittajasta halutaan pitkäaikainen
yhteistyökumppani. Tämän jälkeen arvioijan on kehitettävä menetelmä toimittajista
saatavan informaation keräämiselle. Arvioinnin tarkoituksesta riippuen, menetelmät
voivat olla kyselylomakkeita, tiedon siirtämistä sen hetkisistä toimintajärjestelmistä,
yritysvierailut tai kolmannen osapuolen suorittamat standardien mukaiset sertifioinnit.
von Weissenberg (2012) painottaa, että tässä yhteydessä on myös syytä huomioida
kolmannella osapuolella teetettävät toisen osapuolen arvioinnit ja toimittajien itsestään
teettämät kolmannen osapuolen arvioinnit. (Gordon 2005.)
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Taulukko 2. Seitsemänvaiheinen prosessi toimittajan suorituskyvyn arvioinnille
(muokattu Gordon 2005).
1. Toimittajan suorituskyvyn tavoitteiden linjaus osaksi organisaation päämäärää ja
tehtäviä.
2. Määritä arvioinnin lähestymistapa.
3. Kehitä menetelmä toimittajista saatavan tiedon keräämiselle.
4. Suunnittele ja kehitä jatkuva arviointijärjestelmä.
5. Ota käyttöön toimittajan suorituskyvyn arviointijärjestelmä.
6. Anna palautetta toimittajille mitatuista tuloksista.
7. Saavuta tuloksia arvioimalla toimittajan suorituskykyä.

Informaation keräämiseen valitusta menetelmästä on suunniteltava kestävä ja jatkuva
arviointijärjestelmä. Käytännössä tällä tarkoitetaan standardien (esimerkiksi ISO 9001
ja OHSAS 18001) huomioimista arvioinnin suorittamisessa, suorituskyvyn vertailua
muihin toimittajiin määrittämällä tärkeimmät suorituskykymittarit (Key Performance
Indicators – KPIs) ja mittaamalla tuloksia parhaita käytäntöjä peilaten (esim. EFQM =
European Foundation for Quality Management ja MBNQA = Malcolm Baldrige
National Quality Award criteria).

Seuraava prosessivaihe on arviointijärjestelmän

käyttöönotto. Järjestelmän on kyettävä systemaattiseen tiedon keräämiseen ja
käsittelyyn, jotta tietoa voidaan tulkita ja sen perusteella suorittaa tarvittavia
toimenpiteitä. Täten, pystytään antamaan myös elintärkeää palautetta toimittajille,
mitatusta suorituskyvystä ja mahdollisista kehitystä vaativista kohteista. Lopuksi
prosessin tarkoituksena on tuottaa tuloksia. Toimittajia arvioimalla ymmärretään
paremmin toimittajan suorituskykyä ja siten kumppaneiden välinen kommunikointi voi
edesauttaa sekä tilaaja- että toimittajayritystä. Lisäksi toimittajan suorituskyvyn
mittaaminen voi johtaa toimittajan suorituskyvyn kehittymiseen, millä on potentiaalia
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vaikuttaa positiivisesti asiakkaiden hankkimiseen sekä taloudellisesti ja kilpailullisesti.
(Gordon 2005.)
Humphreys ym. (2004) painottaa, että tehokkaiden ja luotettavien toimittajasuhteiden
ylläpitämiseksi, tilaajayritysten on valittava toimittajat huolellisesti ja arvioitava heitä
säännöllisesti. Ford (2006) mukaan investoimalla toimittajasuhteen laatuun voidaan
toimittajan suorituskykyä parantaa. Monzcka ym. (2005) mukaan toimittajasuhteita ja
toimittajan suorituskykyä on mahdollista kehittää ja saavuttaa sillä, esimerkiksi
kustannussäästöjä.
Humphreys ym. (2004) mukaan toimittajasuhteilla on suuri vaikutus kestävän
infrastruktuurin luomiselle, ja toimittajan suorituskyvyn parannus on saavutettavissa
seuraavien keskeisten menetelmien kautta:


Strategisten tavoitteiden selkeyttäminen,



Tehokas ja säännöllinen kommunikointi toimittajien kanssa,



Pitkäkestoinen sitoutuminen yhteisiin tavoitteiseen,



Ylimmän johdon tuki toimittajasuhteiden ylläpitämiseksi,



Toimittajien arviointi ja informaation jakaminen tarvittavien toimenpiteiden
suorittamiselle,



Luottamuksen tavoittelu, riskien ja epävarmuuden välttämiseksi.

Krause ym. (2000) mukaan toimittajan suorituskyvyn kehittämiseen tähtäävät
menetelmät voidaan jakaa neljään kategoriaan: toimittaja-arviointi, suorituskyvyn
tehostamiseen tähtäävien kannustimien kehittäminen, kilpailuttamispaineen lisääminen
ja suora vaikuttaminen, esimerkiksi järjestämällä koulutuksia toimittajan henkilöstölle.
Toimittaja-arvioinnilla voidaan analysoida esimerkiksi toimittajan laatua, kustannuksia
ja eri kyvykkyyksiä. Arvioinnin tarkoituksena on antaa toimittajalle palautetta, jonka
avulla toimittaja pystyy hahmottamaan omat kehityskohteensa. Saatujen tuloksien
avulla suorituskykyä voidaan verrata myös toisiin toimittajiin, millä pyritään luomaan
kilpailullinen paine toimittajan kehittymiselle. Täten, toimittajan on kehityttävä, mikäli
se haluaa olla yhteistyössä tilaajayrityksen kanssa myös jatkossa. On huomioitava, että
kilpailuttaminen edellyttää useiden mahdollisten toimittajien olemassa oloa. Toinen
lähestymistapa on kannustimien luominen. Tällöin toimittajalle voidaan luvata
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esimerkiksi lisää tilauksia, mikäli sen suorituskyky paranee. Lisäksi suorituskykyä
voidaan

parantaa

suoralla

vaikuttamisella,

kuten

toimittajan

henkilöstön

kouluttamisella. Tällä varmistetaan, että toimittaja on tietoinen kaikista tavoitteista ja
rajoituksista, halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Tilaavan yrityksen näkökulmasta
huomion arvoinen asia on, että edellä mainitut menetelmät eivät vaadi suuria
panostuksia. Tästä huolimatta, mahdollisuuksien mukaan sekä oma – että toimittajan
suorituskyky voi parantua, millä on positiivinen vaikutus molempien osapuolen
tulokseen. (Krause ym. 2000.)

2.2 Yritysten sisäinen ja ulkoinen auditointi
Van Weelen (2002:285) mukaan auditointi tarkoittaa toimittajan luona tapahtuvaa
arviointia ja se voi koskettaa monia eri osa-alueita. Gould (2005) toteaa, että auditoinnin
tarkoituksena on paljastaa toimittajan todellinen kyvykkyys ja suorituskyky.
Auditoinnin tarkoituksena on yrityksen kannalta selvittää, onko kohteelle tai toiminnalle
asetetut vaatimukset täytetty ja mitkä asiat vaativat kehittämistä. Auditointi voidaan
nähdä toiminnan jatkuvan parantamisen työkaluna, kun tavoitteena on edistää hyviä ja
karsia huonoja käytäntöjä. (Nenonen ym. 2008.)
Auditoinnin tapa, laajuus ja tarkoitus vaihtelevat paljon (Gould 2005). Hietalahden
(2010) mukaan auditoinnin kohteena voivat olla esimerkiksi toimittajan prosessit, laatu
tai suorituskyky. Hietalahti (2010) lisää, että usein auditointi tarkoittaa kolmannen
osapuolen suorittamia laatu- tai ympäristöjärjestelmä auditointeja, joiden tarkoituksena
on saada kattava kuvaus järjestelmien standardinmukaisuuksista.
Saundersin (1994) mukaan auditointi nähdään joskus keinona löytää toimittajasta
mahdollisimman monia virheitä, mikä ei ole auditoinnin päätarkoitus. Hänen (1994)
mukaan tarkoituksena on löytää molempia osapuolia hyödyttäviä kehityskohteita.
Yleisesti auditointi tai tilannekatsaus suoritetaan, jotta virheet tai viat huomataan ja tätä
tietoa voidaan myöhemmin hyödyntää epäkohtien ennalta ehkäisemiseksi. Auditointi
perustuu datan keräämiseen, datan analyysiin ja tulosten luomiseen, ilman
johtopäätöksiä tai oletuksia. Analyysista saatuja tuloksia puolestaan hyödynnetään
myöhemmin tilanteissa, joissa selvitetään virheiden yleisimmät syyt. Tämän
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seurauksena tieto voidaan välittää suoraan korjauksia tekevälle henkilölle. Lisäksi
saadut tulokset dokumentoidaan ja niistä ilmoitetaan tarvittaville henkilöille virheiden
toistumisen välttämiseksi ja seurannan tehostamiseksi. (Oakland 1995.)
Auditointi on määräajoin toimittajan luona suoritettava toimintakatselmus. Auditoinnin
tarkoituksena on olla pääosin subjektiivista ja se sisältää suuren joukon eri kriteerejä,
joita arvioidaan kvalitatiivisesti. Vastaavasti toimittajan suorituskyvyn mittaamisessa,
toimittajasta kerätään kvantitatiivista dataa, jonka avulla toimittajien paremmuutta
voidaan vertailla keskenään. (Hietalahti 2010: 35.) Mittaus suoritetaan ennalta
määritettyjen mittareiden avulla, joita seurataan automatisoidusti tietojärjestelmien
avulla (Lysons & Farrington 2006: 384). Molemmilla menetelmillä on hyvät ja huonot
puolensa. Taulukossa 3 on esitelty perinteisen mittaamisen ja auditoinnin eroja.
Menetelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat käytön helppous, subjektiivisuus ja
käyttöönoton sekä käytön aikana tarvittavat resurssit (Chen ym. 2004).
Taulukko 3. Perinteisen mittaamisen ja auditoinnin erot (Van Weele 2002: 287).
Auditointi

Mittaaminen

Orientaatio

Pääpaino tulevaisuudessa

Perustuu historiaan

Soveltuvuus

Potentiaaliset ja nykyiset

Nykyiset toimittajat

toimittajat
Luonne

Kvalitatiivinen

Kvantitatiivinen

Laajuus

Laaja, monia näkökulmia

Rajoitettu, muutama mittari

Työmäärä

Aikaa vievä

Standardoitua

Tiedon käsittely

Subjektiivista, manuaalista

Dataan perustuva,

Toimittajien osallistuminen

Edellyttää toimittajan

Ilman toimittajan

osallistumista

osallistumista
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Organisaation sisäiset toiminnot voidaan ymmärtää eri prosesseina, jotka koostuvat
syötteistä ja tuotoksista (input-output). Syötteet koostuvat materiaaleista, ihmisistä,
toimintatavoista ja tiedoista, joiden avulla tuotetaan asiakkaille tuotteita ja palveluita
ennalta määritettyjen spesifikaatioiden mukaisesti. Jotta nämä sovitut tuotokset
saavutetaan, on tärkeä seurata ja kontrolloida syötteiden toimivuutta organisaation
toimintatapoihin nähden. Tällöin on tunnistettava asiakas-toimittaja suhteen merkitys,
hallinnoida

prosesseja,

muutettava

organisaation

kulttuuria,

parannettava

kommunikointia ja osoitettava sitoutumista, kuvan 2 esittämällä tavalla. Tällä tavoin
varmistetaan organisaation tuotosten soveltuvuus asiakkaille ja käytettyjen syötteiden
tai toimittajien laatu. (Oakland 1995.)

Kuva 2.

Organisaation toimivuuden määrittäminen syötteiden ja tuotosten
näkökulmasta (muokattu Oakland 1995: 31).

Organisaation on jatkuvasti mietittävä käytettyjen metodien toimivuutta ja saavutettujen
tulosten merkitystä. Tärkein tehtävä on tunnistaa sekä sisäiset että ulkoiset tekijät, joilla
asiakastyytyväisyys varmistetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa kahden suuntaista
informaatiovirtaa organisaatiosta sekä asiakkaille että toimittajille. Lisäksi on tärkeää
tietää, mitä mitataan ja kenelle mittaus suoritetaan. (Dale 1999.)
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Suurimmat esteet onnistuneelle yhteistyölle ovat Dalen (1999) mukaan huono
kommunikointi, väärinkäsitykset tiedon välittymisessä ja palautteen puuttuminen. Yksi
keino tämän välttämiseksi on sisäinen ja ulkoinen auditointi, joiden tarkoituksena on
tarkastella nykyistä toimintaa ja havaita epäkohtia, joita toiminnan yhteydessä esiintyy
sekä puuttua niihin.

Oakland (1995) toteaa, että asianmukainen auditointi ja

tilannekatsaus liikesuhteen nykytilasta on elinehto liikesuhteen toimivuudelle. Hän
(1995) lisää, että auditointi tulisi suorittaa, jotta varmistetaan käytännön toimenpiteiden
suoritusten vaikutus ja että dokumentointi on edesauttanut organisaatiota vastaavissa
tilanteissa.
Ulkoisella auditoinnilla tarkoitetaan Hietalahden (2010) mukaan pienimuotoisia
toimittajavierailuja. Tämänkaltaisessa auditoinnissa tilaajan edustajat tai kolmas
osapuoli vierailee toimittajan luona esimerkiksi päivän ajan ja he tutustuvat toimittajan
työympäristöön, tekevät havaintoja sekä esittävät kysymyksiä, pohjautuen ennalta
määritettyyn arviointimalliin. Goffin (1997) painottaa, että läheinen yhteistyö
toimittajien kanssa ja määräajoin suoritettava laadullinen tarkastus yhteistyön
saavutuksista antaa paremman käsityksen toimittajien todellisesta kyvykkyydestä ja
suorituskyvystä.
Sisäisen auditoinnin tai itsearvioinnin tulisi olla positiivinen, toisin sanoen yhteistä
kulttuuria tukeva tai ymmärrystä herättävä prosessi, jonka tarkoitus on ennemmin
ennalta ehkäistä epäkohtia kuin puuttua niihin saatujen tulosten perusteella. Sisäinen
auditointi tulisi suorittaa ennen ulkoista auditointia, sillä jos toinen tai tilanteesta
riippuen kolmas osapuoli huomaa epäjohdonmukaisuuksia toteutettujen toimintojen ja
dokumentoitujen toimenpiteiden välillä, herättää se kysymyksiä: Miten sisäinen
auditointi ei huomannut tapahtunutta tai miksi tapahtumiin ei ole puututtu? Täten,
auditointien toteutus on suunniteltava tehokkaaksi ja sen tavoitteiden saavuttaminen on
oltava yksinkertaista. Toimintojen vakiintumisen ja dokumentoinnin edellytyksenä on,
että organisaatio työskentelee niitä tukien. Lisäksi toimintatavan olisi oltava joustava,
toisin

sanoen

mahdollistettava

virtaviivaistaminen.

Menetelmän

jatkuva
hyötyjä

parannustoimenpiteiden
ovat

muun

muassa

etsiminen

tai

työntekijöiden

kannustaminen ja parempi työmoraali, parempi prosessien tuntemus sekä operatiivisten
kustannusten pienentyminen. (Oakland 1995.)
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2.3 Yhdistetty johtaminen ja toimintajärjestelmä (IMS)
Yhdistetty johtaminen ja toimintajärjestelmä (IMS), yhdessä HSEQ:n kanssa ovat
viimeisten vuosien aikana yleistyneitä yritykseen liittyviä termejä, kun tarkastellaan
yritysten turvallisuus-, ympäristö- ja laatujohtamisjärjestelmiä (Niemelä ym. 2010).
Jotta organisaatio kykenisi huomioimaan yhtaikaisesti toimintojensa riippuvuudet,
kuten tavoitteiden asettamiset, tiedonkulun välittymisen, ohjeistukset ja auditoinnit, on
sen

pystyttävä

integroimaan

omia

toimintojärjestelmiään.

Tämä

mahdollistaa

organisaation toimintojen kokonaisvaltaisen tarkastelun ja toimintoihin liittyvien
vaikutusten arvioinnin. Järjestelmien yhtenäisen kehittämisen tarkoituksena on estää
ristiriitojen syntyminen muiden osa-alueiden kustannuksella. (Latva-Ranta ym. 2012.)
IMS kuvaa organisaation rakennetta, resursseja ja toimintatapoja, joita käytetään muun
muassa organisaation laadun, turvallisuuden ja ympäristön suunnitteluun, tarkkailuun ja
kontrolloimiseen (Griffith 1999). Moore (1999) painottaa, että suunnittelulla,
tarkkailulla ja kontrolloinnilla varmistetaan, että organisaatioon kuuluvat henkilöt ovat
tietoisia omista vastuualueistaan ja he suorittavat toimintansa turvallisesti, laadukkaasti
ja huomioimalla toimintaympäristönsä. Täten, IMS-järjestelmien tarkoitus on luoda
yhtenäinen ja avoin järjestelmä, jossa kaikki johtamistavoitteiden edellyttämät
toiminnot ovat ennalta määritettyjä. Tällä tavoin yhdistetyn johtamisen arvo voidaan
tunnistaa, mikäli yrityksen toimintatavat ja -käytännöt välittyvät johtamistapojen
muodostumiseen organisaation sisällä. (Griffith 2000.)
Niemelän ym. (2010) mukaan HSEQ- ja IMS-järjestelmiä voidaan käyttää rinnakkaisina
termeinä, sillä molemmat järjestelmät kuvaavat yhdistettyä laatu-, ympäristö- ja
turvallisuusjohtamista. Lisäksi mallien kehittymiseen ovat vaikuttaneet laatujohtaminen
(Total

Quality

Management

–

TQM)

sekä

eri

laatu-,

ympäristö-

ja

turvallisuusjohtamisen standardit, kuvan 3 mukaisesti. ISO 9000-sarja vastaa
laatujohtamisen standardia ja ISO 14000-sarja vastaa ympäristöjohtamisen standardia.
Vaikka työturvallisuusjohtamiselle ei ole kansainvälisen standardointijärjestön eli ISO:n
standardia, yleisesti tässä yhteydessä on hyödynnetty OHSAS 18001 -standardia. Tällä
hetkellä on käynnissä

ISO 45001

-standardin julkistus, jonka seurauksena
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työturvallisuusjohtaminen on myös saamassa ISO-standardin aseman (Bird 2014).
(Niemelä ym. 2010)

Kuva 3.

HSEQ – ja IMS-järjestelmien yhtymäkohdat (Niemelä ym. 2010).

Wrightin (2000) mukaan IMS antaa organisaatiolle raamit, joiden avulla prosessit ja
resurssit voidaan järjestellä siten, että sidosryhmien vaatimukset eivät ole ristiriidassa
keskenään. Tällöin IMS lisää strategisella tasolla sidosryhmien välistä kommunikointia,
muuttaa vaatimukset ymmärrettäviksi tavoitteiksi ja järjestää organisaation resurssit
tehokkaalla ja tuloksia tuottavalla tavalla (Karapetrovic 2002). Operatiivisella tasolla
tukevat toiminnot, kuten auditointi ja yleinen johtaminen ovat myös suunniteltu siten,
että ne vaikuttavat sidosryhmien tarpeisiin, tukemalla tehokkuutta, resurssien
optimoimisella ja vähentämällä epäselvyyksiä työntekijöiden keskuudessa (Asif ym.
2013).
IMS tarjoaa keskitetyn foorumin organisaation riskienarvioinnin yhteydessä, samalla
hyödyntämällä yhtenäisen järjestelmän tarjoamia hyötyjä. Nämä hyödyt koostuvat
(Griffith 2000):


kopioinnin välttäminen monista yksittäisistä järjestelmistä



eliminoi järjestelmien päällekkäisyyksiä



vähentää johtamisen sekavia rajapintoja yksittäisten järjestelmien välillä



tiedon välittyminen perinteisen organisaation rajapintojen yli



tehostaa kommunikaatiota
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Täten voidaan todeta, että IMS:n rooli on muodostaa yrityksen organisaatiokehys
useista eri toiminnoista. Tämän johdosta yritys voi tunnistaa ydintoimintonsa
järjestelmän sisällä, panostaa arvoa tuottaviin palveluihin ja toimintatapoihin sekä luoda
yhteisen toimintaympäristön, arvioimalla toimintaansa esimerkiksi eri standardien tai
auditointien avulla. (Griffith 2000.)
Perinteisesti

yrityksen

toiminnot

on

jaettu

eri

organisaatiokokonaisuuksiin

vertikaalisesti. Tässä lähestymistavassa jokainen toiminta-alue erillinen ja ne toimivat
rinnakkaisesti. Täten, esimerkiksi laadun, ympäristön ja turvallisuuden johtaminen
tapahtuu oman organisaation sisällä, kuvan 4 mukaisesti. (Griffith 2000.)

Kuva 4.

Vertikaalinen ja erillinen johtamisjärjestelmä laadulle, ympäristölle ja
turvallisuudelle (muokattu Griffith 2000).

Wilkinsonin & Dalen (2003: 287) mukaan erillisten johtamisjärjestelmien hallinnointi ja
niiden linkittäminen organisaation strategiaan ei ole helppoa. He (2003: 287)
painottavat, että organisaatiot ovat huomanneet tarpeen käsitellä laatua, ympäristöä ja
turvallisuutta yhtenäisenä johtamisen kokonaisuutena. Tähän tarkoitukseen IMS tarjoaa
mahdollisuuden hyödyntää toisenlaista lähestymistapaa (kuva 5), jossa toimintoja
tarkastellaan horisontaalisesti. Tällöin integroitu järjestelmä linkittää asiantuntemuksen,
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tiedon ja koordinoitujen käytäntöjen välittymisen koko organisaatiossa. Tällöin myös
ulkoiset vaikutukset, kuten lainsäädännöt ja standardit ovat huomioitu yrityksen
johtamistavoissa. Samalla toimittajat ja asiakkaat pystyvät paremmin ymmärtämään
organisaation toimintaa ja pääsevät mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan sen
kehittämiseen. (Griffith 2000.)

Kuva 5.

Horisontaalinen ja yhtenäinen johtamisjärjestelmä laadulle, ympäristölle ja
turvallisuudelle (muokattu Griffith 2000).

Tässä lähestymistavassa johtamisen funktiot integroituvat strategisella tasolla päätösten
teon yhteydessä (Griffith 2000). Levän (2003) mukaan tällöin toimintaa voidaan
tarkastella kokonaisvaltaisesti, huomioiden yhtäaikaisesti turvallisuus-, laatu- ja
ympäristövaikutukset.

Rebelo (2014) painottaa, että tämä eliminoi konflikteja

resurssien optimoinnissa, verrattaessa erillisiin johtamisjärjestelmiin. Täten, erillisten
osa-alueiden

yhdistäminen

yhtenäiseksi

kokonaisuudeksi,

huomioiden

kaikki

ekonomiaan, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät näkökulmat, on vähitellen
muodostumassa elinehdoksi organisaatioiden toiminnalle ja siitä on tullut laajasti
levinnyt ilmiö ympäri maailman (Zeng ym. 2007).
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2.4 Laatupalkinto EFQM Excellence-malli
EFQM Excellence -malli (European Foundation for Quality Management) toimii
referenssinä Euroopan laatupalkinnolle. Mallin perusteet pohjautuvat laatujohtamisesta
(Total Quality Management – TQM), ja sen tarkoituksena on parantaa ymmärrystä
organisaation asemasta ja käyttää arviointituloksia jatkuvan parantamisen tavoitteluun.
Käytännössä malli tarjoaa johdolle apua, kuinka muuttaa organisaation tapoja
laatukonseptien avulla siten, että tavoitteet johtavat tehokkaaseen päätöksentekoon ja
mahdollisuuksien tunnistamiseen. (EFQM 1996.)
EFQM Excellence -malli koostuu yhdeksästä arviointialueesta, jotka muodostavat
yhtenäisen viitekehyksen organisaation toiminnan ja tulosten pohjalta. Jokaiseen
arviointialueeseen liittyy kuvaus, joka kiteyttää kyseisen alueen sisällön. Alueista viisi
kohtaa edustaa toimintaa, kuten johtaminen, henkilöstö, strategia, kumppanuudet ja
resurssit sekä prosessit, tuotteet ja palvelut. Toiminta-arviointialuille käsitellään, mitä
organisaatio tekee ja kuinka se operoi toimintojaan. Neljä muuta arviointialuetta
käsittelevät

tuloksia,

kuten

henkilöstö-,

asiakas-,

yhteiskunnallisia-

ja

liiketoiminnallisiatuloksia. Tällä varmistetaan, mitä organisaation toiminnot saavat
aikaan. EFQM Excellence -malli on esitelty kuvassa 6. On huomioitava, että malli ei
tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan kokonaisvaltaisen näkökulman organisaatioon ja sen
toimintoihin, tarpeiden ja tehtävien täyttämiseksi. (EFQM 2010.)

Kuva 6.

EFQM Excellence -malli (muokattu EFQM 2010).
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EFQM Excellence -mallin tarkoitus on tarjota järjestelmällisen näkökulman
organisaation suorituskyvyn ymmärtämiseen (Wongrassamee 2003). Lisäksi malli
arvioi organisaation nykytilannetta, sisällyttäen keskeiset vahvuudet ja mahdolliset
puutteet määriteltyyn tavoitetilaan verraten. Lopputuloksena muodostuu perusrakenne
johtamisjärjestelmille ja niiden käytön tarpeelle. Mallissa nuolet osoittavat, miten
oppiminen, luovuus ja innovointi auttavat parantamaan toimintaa, mikä johtaa
puolestaan tulosten kehittymiseen.

Jokaisen arviointialueen käsittelyä tuetaan

tarkentavilla

tarkastelukohdilla,

jotka

erinomaiselta

organisaatiolta

sen

tarkastelukohteet

liittyvät

ja

suoraan

kuvaavat
toiminnalta

yksityiskohtaisemmin,
edellytetään.

erinomaisuuden

Täten,

tunnuspiirteisiin

ja

mitä
monet
niiden

tavoitteluun. Tässä yhteydessä on hyvä tuoda esiin toimittajasuhteiden rakentaminen,
joka Ford (2006) mukaan on toimiva strategia yrityksen menestykselle. Tästä johtuen
toimittajien valintaan liittyvä arviointi ja siihen tarvittavien resurssien käyttö on
perusteltua (Monczka ym 2005). (EFQM 2010.)
Käytännössä organisaatioiden on tunnistettava, mitä liiketoiminnallisia tuloksia
vaaditaan strategisten tavoitteiden toteutumiseksi. Tällöin on tärkeää ymmärtää
sidosryhmien tarpeet ja odotukset sekä käyttää ajankohtaista mittaristoa, jolla seurataan
pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteiden toteutumista. Organisaatioiden tavoitellessa
menestystä

tulevat

erinomaisuuden

tunnuspiirteet

ajankohtaisiksi

mittareiksi

tavoitteiden asettelussa ja niiden saavuttamisessa. Erinomaisuuden tunnuspiirteet on
esitelty kuvassa 7. Tärkeimpänä tunnuspiirteenä nähdään arvon tuottaminen asiakkaalle.
Tähän

vaikuttavia

tekijöitä

ovat

vastuullinen

johtaminen,

prosessi-,

henkilöstöjohtaminen, luovuus ja innovointi, kumppanuuksien rakentaminen ja julkinen
vastuu eli CSR. (EFQM 2010.)
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Kuva 7.

Erinomaisuuden tunnuspiirteet (muokattu EFQM 2010).

Dale ym. (2007) mukaan laadunhallinnan ja Excellencen välillä on vähän tai ei lainkaan
eroa. Yhteyksiä löytyy myös HSEQ-arviointijärjestelmään, sillä arviointimenetelmä
sisältää monia ominaisuuksia, joilla kuvataan liiketoiminnan huippuosaamista ja
toimintakäytäntöjä. Täten, erinomaisuuden tunnuspiirteiden yhteydessä liikutaan hyvin
lähellä HSEQ-arviointimenettelyä ja sen arviointialueita. (Latva-Ranta ym. 2012.)

2.5 Julkinen vastuu (Corporate Social Responsibility – CSR) ja
kestävyys (sustainability)
Lähtökohdat liiketoiminnan osaamisen ja toimintakäytäntöjen osalta voidaan keskittää
seuraaviin termeihin (EFQM 2003): asiakaslähtöisyys, tuloshakuisuus, henkilöstön
kehittäminen, jatkuva parantaminen, innovointi, yhteistyöhakuisuus ja julkinen vastuu
eli (C)SR ((Corporate) Social Responsibility). Viime vuosina julkisen vastuun rooli on
kasvanut merkittävästi yritysmaailmassa (Carroll & Shabana 2010). Asifin ym. (2013)
mukaan julkisen vastuun sisällyttäminen osaksi organisaation strategiaa ja toimintoja
auttaa organisaatioita ymmärtämään yhteiskunnan ja sidosryhmien odotuksia, sillä
odotusarvoltaan CSR tarkoittaa yhteiskunnallisesti vastuullista toimintaa.
WBCSD (2000) määrittää julkisen vastuun merkityksen: liiketoiminnan jatkuva
sitoutuminen toimia eettisesti ja edistää taloudellista kasvua, parantamalla elämänlaatua
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työympäristössä ja huomioimalla yhteiskunnalliset edellytykset. CSR nähdään laajalti
lähestymistapana, jolla on mahdollista saada yritysten toiminnot avoimiksi ja
vastuullisiksi. Jotta julkisella vastuulla olisi merkittävä vaikutus, on CSR sisällytettävä
jokaiselle tasolle yrityksessä ja se on nähtävä välttämättömyytenä organisaation
toiminnoille. (Asif ym. 2013).
Julkisen vastuun juuret pohjautuvat sidosryhmäteoriaan. Sidosryhmäteoria tunnistaa,
että organisaatioilla on velvollisuuksia osakkeenomistajien lisäksi muille kiinnostuksen
kohteille, kuten asiakkaille, työntekijöille, toimittajille ja muulle laajalle yhteisölle
(Jamali 2008). Täten, julkisen vastuun yhteydessä on Asifin ym. (2013) mukaan tärkeää
ymmärtää sidosryhmien edellyttämät vaatimukset ja rakentaa toimintaa yhteistyön
jatkuvuuden edellyttämällä tavalla. Dahlsrud (2008) painottaa mittaamisen ja arvioinnin
tärkeyttä vaatimusten täyttymisessä, sillä vain mitattuja tuloksia voidaan hallinnoida.
Dahlsrudin (2008) mukaan on tärkeää, että julkisen vastuun toiminnot arvioidaan, jotta
organisaatiot voivat tunnistaa ja priorisoida omia toimintojaan, eri sidosryhmien
tarpeiden täyttämiseksi.
Asifin ym. (2013) mukaan julkisen vastuun viitekehys voidaan jakaa kahteen osioon:
top-down eli johtokeskeiseen – ja bottom-up eli toimintokeskeiseen ajatusmalliin.
Johtokeskeinen lähestymistapa keskittyy yhdistetyn johtamis- ja toimintajärjestelmän
(IMS) luomiseen, joka on erityisesti suunniteltu sisällyttämään CSR yrityksen nykyisiin
johtamisjärjestelmiin (Management Systems – MSs). Toimintokeskeinen lähestymistapa
keskittyy

linkittämään

organisaation

toiminnot

laajemmaksi

kokonaisuudeksi,

huomioiden yhteiskunnan tarpeet. Myös toisenlainen julkisen vastuun viitekehys on
esitelty (Berman ym. 1999). Tässä viitekehys jaetaan avulliseen (instrumental) – ja
ohjeita antavaan (normative) lähestymistapaan. Avullinen lähestymistapa linkittyy
sidosryhmien mielikuvaan siitä, että yrityksen taloudellista suorituskykyä pystytään
parantamaan sisällyttämällä CSR osaksi yrityksen toimintoja. Ohjeita antava
lähestymistapa puolestaan viittaa organisaatioiden moraaliseen vastuuseen, huolehtia
sidosryhmien tarpeista. Tällöin CSR voi vähentää kuluja ja riskejä, vahventaa
organisaation mainetta, luoda kilpailuetua sekä täyttää sidosryhmien vaatimukset,
tavoittelemalla samalla taloudellista hyötyä (Carroll & Shabana 2010).
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Carroll & Shabana (2010) tuovat esille näkemyksiä julkisen vastuun hyödyllisyydestä ja
sen haitoista. Yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta on ennakoivaa toimintaa, jolloin
toimintojen ennakointi, suunnittelu ja käyttöönotto ovat käytöllisempää ja halvempaa
kuin reagoida mahdollisiin ongelmiin niiden tapahduttua. Toinen puoltava argumentti
on yleinen mielipide julkisesta vastuusta. Nykyään yhteisö edellyttää organisaatioiden
olevan vastuussa työntekijöistä, tuotetuista palveluista ja ympäristöstään, joten CSR
voidaan nähdä keinona parantaa yrityksen omaa imagoa. Täten, julkisen vastuun
sisällyttäminen osaksi yrityksen toimintaa voi myös lisätä muiden sidosryhmien
kiinnostusta ja avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhteistyösopimusten muodossa.
Käytännössä tämä tarkoittaa kuitenkin resurssien uhrauksia, yhteiskunnallisten
tavoitteiden saavuttamiseksi (Benabou & Tirole 2009: 10). Tällöin CSR konseptia ei
aina puolleta yrityksen johdon puolesta. Lähtökohtaisesti johto kokee, että sen tehtävä
on maksimoida omistajien ja sidosryhmien tulos, eikä yritys siten halua tuhlata
resursseja toimintaan, joka ei sillä hetkellä tuo sille lisäarvoa. Tällöin yrityksen johto ei
ole valmis sitoutumaan julkisen vastuun edellytyksiin, koska sen nähdään heikentävän
hetkellisesti organisaation operatiivista toimintakykyä. (Carroll & Shabana 2010.)
Nijhofin ym. (2005) painottaa, että CSR on tulkittu käsittämään kysymyksiä, painottuen
ihmis- ja työvoimaoikeuksiin, ympäristön – ja kuluttajan suojeluun, sekä yritysten
toimintojen väärinkäytöstaisteluun. Dahlsrud (2008) tukee väitettä, sisällyttäen julkisen
vastuun ulottuvuudet viiteen kategoriaan: ympäristöön, talouteen, yhteiskuntaan,
sidosryhmiin ja kestävyyteen (sustainability). Berger ym. (2007) mukaan kestävyyden
merkittävyydessä yritystoiminnalle nähdään yhtäläisyyksiä julkisen vastuun kanssa.
Haslam & Waterson (2013) liittävät kestävyyden vaikutukset myös ergonomiaan. He
(2013) toteavat, että työntekijöiden tuottavuus ja vuorovaikutus perustuvat terveyteen ja
hyvinvointiin, mitkä tuottavat yrityksille kestäviä ratkaisuja.
Alun perin termi kestävyys, tuli tunnetuksi kestävän kehityksen yhteydessä, jolloin
kestävyys rinnastettiin ympäristön koskemattomuuteen ja yhteiskunnan pääomaan,
huomioiden yritysten taloudellinen menestys (WCED 1987). Yrityskontekstissa
kestävyys viittaa yritysten yhteiskunnallisiin, taloudellisiin tai ympäristöllisiin
huolenaiheisiin (Linnenluecke & Griffiths 2010). Berger ym. (2007) toteaa, että
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kestävyys tulisi ymmärtää siten, miten nämä huolenaiheet vaikuttavat yritysten
kulttuuriin, päätöstentekoon, strategiaan ja toimintoihin.
Kansainvälisesti, yritystoiminnan tavoitteellinen ja toiminnallinen lähtökohta nähdään
usein kestävyydessä (Latva-Ranta ym. 2012). World Steel Association (2008) jakaa
kestävyyden kolmeen eri kategoriaan: taloudellinen, yhteiskunnallinen ja ympäristön
kestävyys. Linnenluecke & Griffiths (2010) painottaa, että yksi kestävän kehityksen
edellytyksistä yritysmaailmassa on yritysten tarve tavoitella kestäviä toimintoratkaisuja.
Zink & Fischer (2013) painottaa, että yrityksille kestävyys vaatii pitkäkestoista
liiketoimintaan

sopeutumista,

jotta

sidosryhmien

tarpeet

täytetään

nyt

ja

tulevaisuudessa. Täten, taloudellisten, yhteiskunnallisten ja ympäristön edellytykset ja
vaikutukset sekä keskinäiset riippuvuudet on huomioitava yritysten toiminnassa (Carter
& Rogers 2008).
Zink & Fischer (2013) mukaan kestävyyden tavoittelua vaikeuttaa systemaattinen
ajattelutavan ja monimutkaisten riippuvuuksien risteyttäminen keskenään. Linnenluecke
&

Griffiths

(2010)

mukaan

keskeiset

ajurit

kestävyyden

saavuttamiselle

yritysmaailmassa voidaan ymmärtää ulkoisina ja sisäisinä toimintoina. He (2010)
toteavat,

että

ulkoiset

ympäristölainsäädännöstä

ja

ajurit

muodostuvat

-standardeista

tai

hallitusten

asiakasryhmien

asettamista
ja

yhteisön

odotusarvoista. Sisäiset ajurit muodostuvat johdon tuesta, henkilöstöhallinnosta,
ympäristökoulutuksesta,

tiimityöskentelystä

ja

palkitsemisesta,

joilla

pyritään

saavuttamaan kestävyyttä yritysten toiminnoille (Daily & Huang 2001). Lisäksi tekniset
ratkaisut, suorituskykyarvioinnit, henkilöstön kehityskeskustelut ja koulutus ovat
avainasemassa kestävän ympäristön luomiselle (Linnenluecke & Griffiths 2010).
Svensson & Nilsson (2008) mukaan kestävän kehityksen malli yhdistää kehityksen ja
päivittäiset operoinnin asiat, integroimalla tehokkuuden, työympäristön, laadun ja tasaarvon kysymyksiä. Täten on tärkeää selkeyttää, miten yrityskohtaiset toiminnot
toteutetaan, jotta niistä tavoitellut hyödyt ovat saavutettavissa (Daily & Huang 2001).
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2.6 Riskienhallinnan vaikutus toimittaja-arviointien yhteydessä
Yritysten toimintaan liittyy lukuisia, henkilöstöä, tuotantoa ja ympäristöä koskettavia
riskejä. Riskeihin on syytä varautua, jotta niitä pystytään hallitsemaan. Riskienhallinta
pyrkii ennakoimaan tai poistamaan yritysten toimintaan liittyviä riskejä. Tavoitteena on
turvata yrityksen, sen työntekijöiden, asiakkaiden, sidosryhmien ja yhteiskunnan
toimintoja sekä edistää hyvinvointia. (Nenonen ym. 2008: 60.)
Carter ym. (1996) määrittää riskin: tietyn tapahtuman todennäköisyytenä ja sen
vaikutuksen funktiona. Vaikutus voi ilmaista taloudellisia tappioita tai ansioita,
aikataulumuutoksia tai tuotteen suorituskyvyn laskua tai parannusta. Hallikas ym.
(2004) puolestaan määrittää riskin: haitallisina seuraamuksina ja mahdollisina tappioina.
Lisäksi Hallikas ym. (2004) painottaa, että riskienarviointi ja -hallinta edellyttävät,
riskien mittaamista.
Tavanomainen yrityksen riskienhallinta prosessi koostuu: riskin tunnistamisesta, riskin
arvioinnista, päätöksen teosta ja riskin vaikutusten tarkkailusta (Hallikas ym. 2004).
Riskien arvioinnilla pyritään tekemään työympäristö turvalliseksi (TTK 2014). On
tärkeää huomioida, että riskien arviointiprosessi on osa riskien hallintaa. Se koostuu
riskianalyysistä ja riskien merkityksen arvioinnista kuvan 8 mukaisesti. Riskianalyysi
käsittää riskien raja-arvojen määrittämisen ja vaarojen tunnistamisen. Tämän jälkeen on
mahdollista suorittaa analyysi, jossa arvioidaan riskien suuruutta eli estimoidaan riskejä.
Riskien merkityksen kannalta on olennaista tehdä päätöksiä riskien hyväksyttävyydestä.
Tämä tarkoittaa erilaisten toimenpidevaihtoehtojen tutkimista ja skenaarioiden luomista,
jotta ymmärretään, minkälaisia vaikutuksia riskeillä on oman toiminnan kannalta.
Lopulta riskejä pyritään pienentämään eri vaihtoehdoilla, jolloin saavutetaan käsite
riskienhallinta. Tarkoitus on suorittaa toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja seurata, onko
niillä haluttuja vaikutuksia riskien pienentämisen kannalta. (Työsuojeluhallinto 2014.)
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Kuva 8.

Riskienhallinnan osa-alueet (Työsuojeluhallinto 2014).

Kun mahdolliset vaarat tai haittatekijät on tunnistettu, on mahdollista arvioida niiden
aiheuttamat riskit. Määritettäessä riskien suuruutta on huomioitava tapahtuman
haitalliset seuraukset ja todennäköisyys, jolla ne tapahtuvat. Riskin suuruus on
haittatekijöiden

aiheuttamien

seurausten

vakavuuden

ja

niiden

ilmenemisen

todennäköisyyden yhdistelmä. Täten, riskin suuruus on mahdollista luokitella ja esittää
numeerisesti tai sanallisesti, esimerkiksi taulukon 4 avulla. Lisäksi taulukossa 4
esiintyvien määrittelyjen tai kertoimien avulla pystytään määrittämään tarvittavien
toimenpiteiden tärkeysjärjestys. (Työsuojeluhallinto 2014, VTT 2014.)
Taulukko 4. Riskin suuruuden määrittäminen (VTT 2014).
Seuraukset
Todennäköisyys
Epätodennäköinen

Vähäiset

Haitalliset

Vakavat

1 Merkityksetön

2 Vähäinen riski

3 Kohtalainen riski

3 Kohtalainen riski

4 Merkittävä riski

riskit

Mahdollinen

2 Vähäinen riski
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Todennäköinen

3 Kohtalainen riski

4 Merkittävä riski

5. Sietämätön riski

Riskien merkittävyydestä päättäminen voidaan tehdä riskin todennäköisyyden ja
seurauksen

perusteella.

Tällöin

riskin

suuruuden

kasvaessa

on

ryhdyttävä

toimenpiteisiin. Karkeana toimenpiderajana on esitetty, että kun riskin suuruus on 1–2,
ei se edellytä toimenpiteitä ja kun riskin suuruus on 3–5, tulee riskiä pienentää. On
myös mahdollista, että riskin ylittäessä tietyn rajan ei riskin aiheuttamia toimintoja
jatketa lainkaan. Riskien arviointi on jatkuvaa toimintaa ja yleisimmin sitä tarvitaan
muutostilanteissa kuten toiminnan laajentuessa, toiminnan luonteen muuttuessa,
organisaation

uudelleenjärjestelyjen

ja

henkilöstömuutosten

yhteydessä.

(Työsuojeluhallinto 2014, TTK 2014.)
Yritysten riskit ovat sidoksissa yritysten tavoitteiden asetteluun. Lisäksi toiminnot, joilla
on mahdollisuus tuottaa positiivisia vaikutuksia tai tuottoa, sisältävät usein riskejä. Kun
yritykset verkostoituvat toisten yritysten kanssa, se vaikuttaa myös riskienhallintaan.
Mitä tiiviimpää yhteistyö on, sitä riippuvaisempia yritykset ovat toisistaan. Tällöin, eitoivottujen asioiden tapahtuessa, koskettavat riskit kaikkia verkostointisopimuksen alla
toimivia yrityksiä, mutta niillä voi olla eri merkitys eri toimijoille. Täten, yhteistyölle ei
voida määrittää yhteistä riskitekijää, vaan riskejä on tutkittava eri näkökulmista.
(Hallikas ym. 2004.)
Carter & Jennings (2004) painottaa, että toimittajan vastuuttomalla käytöksellä on
negatiivisia vaikutuksia tilaajayrityksen toiminnalle. Vaikutukset voivat olla esimerkiksi
haitallinen julkisuus, maineen heikentyminen tai kallis juridinen velvollisuus. Täten
yritysten, jotka ulkoistavat osan tuotannostaan toimittajille, on varmistettava toimittajien
taloudellinen, ympäristöllinen ja yhteiskunnallinen suorituskyky, joilla pyritään
estämään tai vähentämään haitallisia vaikutuksia sekä tilaaja- että toimittajayritykselle.
(Foerstl ym. 2010.)
Toimittajien suorituskyvyn arviointi ja sitä kautta toimittajien valinta ei ole
yksinkertainen prosessi. Toimittaja-arviointi, pätevyyden määrittäminen ja tarkkailu
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vaativat aikaa ja taloudellisia resursseja. Micheli ym. (2009) painottaa, että tehokkaalla
toimittajavalinnalla ja jatkuvalla arvioinnilla on positiivinen vaikutus toimittajista
aiheutuvan riskin minimoimiselle. Täten toimittaja-arviointeihin ja esimerkiksi
toimittaja-auditointeihin tulisi panostaa, riskien välttämiseksi. (Foerstl ym. 2010.)
Toimittaja-arviointien ja yhteistyön riskit voidaan ymmärtää samalla tavoin kuin
verkostointiriskit. Esimerkiksi muutoksen vastustus, uudet teknologiat ja toiminnot sekä
henkilöstö

voivat

aiheuttaa

ongelmia

asianmukaisten

kehitystoimenpiteiden

suorittamiselle. Tällöin kommunikaation ja yhteistyön merkitys kasvaa entisestään,
mikä käytännössä tarkoittaa entistä tehokkaampaa informaatiojärjestelmää, avoimuutta
ja luottamusta. (Hallikas ym. 2004.)

2.7 Turvallisuusjohtaminen
Työtehtävät ja -ympäristöt vaihtelevat yrityksen toiminnan mukaan ja tästä johtuen
turvallisuuden johtaminen on keskeinen osa organisaation toimintaa (Lind ym. 2008).
Lanne (2007) määrittää turvallisuusjohtamisen organisoiduksi johtamiseksi, jolla
pyritään ennaltaehkäisemään ihmisiä, ympäristöä, omaisuutta, tietoa tai mainetta
vahingoittavia tapahtumia. Hämäläinen & Anttila (2008) toteaa, että vaikka
turvallisuusasioiden

toteutustavat

saattavat

vaihdella

eri

yrityksissä,

on

turvallisuusjohtamisen tavoite ja sen menetelmät sisällöltään melko samankaltaisia ja
siitä

on

tunnistettavissa

turvallisuusjohtamisesta

on,

tiettyjä
että

yleisiä
se

liittyy

tunnuspiirteitä.
asia-

ja

Yleinen

käsitys

henkilöstöjohtamiseen.

Turvallisuusjohtaminen on jatkuvaa toimintaa, missä turvallisuuden toiminnot on
integroituna yrityksen muuhun johtamiseen. (Hämäläinen & Anttila 2008.)
Turvallisuusjohtaminen on kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa, jossa yhdistyvät
sekä menetelmien ja toimintatapojen että ihmisten johtaminen. Toteutuksessa on
huomioitava

sekä

lakisääteiset

että

organisaation

omat

turvallisuustavoitteet.

(Työsuojeluhallinto 2013.) Lind ym. (2008) toteaa, että turvallisuusjohtamisella
yritykset pyrkivät ennaltaehkäisemään ja vähentämään onnettomuuksia, tunnistamalla
oleellisimmat riskitekijät ja hallinnoimalla riskejä ehkäisevin keinoin. Nenonen ym.
(2008:

5)

huomioi

turvallisuudella

olevan

positiivisia

vaikutuksia

yrityksen
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liiketoiminnan ja tuottavuuden kannalta, esimerkiksi lisäämällä toimintavarmuutta ja
vähentämällä turvattoman toiminnan aiheuttamia kustannuksia, kuten tapaturmia ja
sairauspoissaoloja. Täten, turvallisuustoiminta ja sen kehittäminen voidaan nähdä
elinehtona kannattavalle liiketoiminnalle, parantamalla organisaation kilpailukykyä ja
saavuttamalla muita taloudellisia hyötyjä (Nenonen ym. 2008: 5).
Turvallisuusjohtaminen voidaan nähdä osana yrityksen turvallisuuden kehittämistä.
Hyviä

turvallisuusjohtamisen

lähestymistapoja

on

useita.

Lähtökohtaisesti

turvallisuusjohtaminen tulisi liittää osaksi yrityksen strategiaa, jotta sen painoarvo
huomioidaan myös osana organisaation päätöksentekoa. (Nenonen ym. 2008: 5.) Tämä
edellyttää johdon tukea, mutta vasta henkilöstön sitoutuminen varmistaa, että
turvallisuusjohtamisen tavoittelu ja sen kautta määritetyt toimintatavat tukevat ja
kehittävät turvallisuuskulttuurin luontiprosessia (Työsuojeluhallinto 2013).
Kuvassa

9

on

esitelty

toimivan

turvallisuusjohtamisen

keskeiset

elementit:

turvallisuuspolitiikan luonti, toiminnan organisointi sekä menetelmien hallinta ja
toteuttaminen. Yrityksellä on oltava selvillä turvallisuuspolitiikka tai -periaatteet, joista
ilmenee yleiset turvallisuuden päämäärät. Lisäksi politiikassa on määriteltävä johdon
kannanotto turvallisuustyön merkityksen kannalta ja henkilöstön toimintatavat.
Turvallisuusjohtamisen organisoinnin kannalta tämä ilmenee toimintajärjestelmien ja vastuiden määrittämisellä ja tarvittavien resurssien varaamisella. Tällä varmistetaan, että
tavoitteet on myös mahdollista saavuttaa. Turvallisuusjohtamisen keskeisimpiä
työkaluja on riskien arviointi. Sen avulla on mahdollista arvioida työympäristön
vaikutuksia ja kehittämistarpeita. Lisäksi turvallisuusjohtaminen huomioi myös
työntekijöiden osaamisen, osallistumisen ja motivoinnin. Käytännön toimien osalta on
ensin tehtävä kattava nykytilanteen kartoitus. Arviointiin pohjautuen on helpompi
asettaa tavoitteet ja erilaisten mittareiden avulla seurata toteutuvatko ne. Tällöin, tiedon
kulku

ja

sen

välittyminen

ovat

avainasemassa,

turvallisuustavoitteiden toteutumista ja
turvallisuusjohtaminen

edellyttää

ylläpitoa.

toimivaa

kun

Lisäksi

organisaatio

seuraa

on huomioita, että

palautejärjestelmää,

jonka

avulla

organisaatio pystyy varmistamaan omien käytäntöjensä jatkuvuuden ja kestävän
kehityksen. (Työsuojeluhallinto 2013.)
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Kuva 9.

Turvallisuusjohtamisen keskeisimmät tekijät (Työsuojeluhallinto 2013).

Järjestelmällisen toiminnan varmistamiseksi organisaatioiden on määriteltävä selkeät
turvallisuusjohtamisen toimintaperiaatteet. Organisaatiolle sopivan lähestymistavan
valintaan vaikuttavat ennen kaikkea yrityksen tavoitteet ja toiminnan luonne. Käytäntöjä
on myös mahdollista luoda esimerkiksi turvallisuusjohtamisen mallien avulla.
Tunnetuimpia turvallisuuden hallintamalleja ovat BS 8800, OHSAS 18001 ja 18002
sekä ILO:n ohjeistus turvallisuus johtamisesta. (Nenonen ym. 2008: 6.)
Johtamisen laadulla on suuri merkitys henkilöstön turvallisuuteen ja hyvinvointiin
(Hämäläinen

&

Anttila

2008.)

Lähtökohtainen

toiminnan

tavoite

on,

että

turvallisuusjohtamisen periaate on omaksuttu ja se näkyy osana jokapäiväistä toimintaa
kaikkialla organisaatiossa. Lisäksi johdon ja henkilöstön sitoutumisella pyritään
varmistamaan, että organisaation turvallisuus kehittyy osana päivittäisiä toimintoja.
(Nenonen ym. 2008: 6.) Myös Torp & Moen (2005) tukee väitettä toteamalla, että
yritykset ovat huomanneet turvallisuusjohtamisella olevan positiivisia vaikutuksia,
kuten johdon ja henkilöstön sitoutuminen yrityksen turvallisiin toimintatapoihin, mikä
lisää henkilöstön tyytyväisyyttä ja parantaa työilmapiiriä. Tästä johtuen, Westrum
(2008) mukaan johto ja sen määrittämät johtamistavat ovat avainasemassa yrityksen
turvallisuuskulttuurin muokkautumisessa.
Viime vuosina on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota yritysten toiminnan eettisiin
ja moraalisiin arvoihin. Täten, monet teollisuudessa toimivat yritykset kiinnittävät
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huomiota toimittajiensa ja palvelun tarjoajien turvallisuustasoon, mahdollisten
yhteistyökumppaneiden
työturvallisuuden

hankinnassa

taso

ja

nähdään

arvioimisessa.

merkkinä

Esimerkiksi

osaavasta

ja

hyvä

laadukkaasta

kokonaistoiminnasta. Verkostointitoiminnassa yhden yrityksen puutteet ja vaikeudet
voivat heijastua myös toisiin verkoston yrityksiin ja niiden liiketoiminnalliseen
tulokseen.

Käytännössä

kaikki

työtapaturmat,

ammattitaudit

ja

häiriötilanteet

aiheuttavat yrityksille suoria – ja epäsuoria kustannuksia. Täten turvallisuutta on
tarkasteltava

yhteistyön

kehittämisen

eri

vaiheissa.

Käytännössä

yritysten

työturvallisuutta tulisi mitata ja kirjata tuloksia, jotta varmistetaan, että yhteistyön
edellyttämät

palvelut

tai

tuotteet

pystytään

tuottamaan

turvallisesti,

ilman

lisäkustannuksia. Tilaajayrityksellä on tällöin mahdollisuus parantaa myös omaa
imagoaan sidosryhmistään huolehtivana toimijana. (Nenonen ym. 2008.)
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3 TOIMITTAJA-ARVIOINTIMENETELMÄT
3.1 HSEQ®-arviointimenetelmä
Väyrynen ym. (2012) listaa tutkimushankkeet, jotka ovat johtaneet yhdistetyn
johtamisen ja toimintajärjestelmien (IMS) tavoitteluun ja muodostaneet pohjan HSEQarviointimenetelmälle. HSEQ-arviointitoiminnan lähtölaukauksena voidaan pitää
vuonna

1997

valmistunutta

hankeraporttia,

missä

ulkopuolisen

puhtaanapitopalvelutoimittajan ja teräsvalssaamon välistä yhteistyön kehitystä alettiin
tarkastella turvallisuuden, ympäristön ja laadun näkökulmista (ks. Hietala ym. 1997).
Tämän seurauksena muodostui TYTA-hanke (v.1997–1998), jossa määriteltiin yhteisen
työpaikan tavanomaisia haasteita ja konseptointiin mahdollisia ratkaisumalleja. Tätä
seurasi TYKTA-hanke (v.2000–2001), missä yhteiselle työpaikalle kehiteltiin niin
sanottu

turvallisuuspassi,

joka

tunnetaan

nykyään

työturvallisuuskorttina.

Samanaikaisesti meneillä oli PORISHA-hanke (v.1998–2000), jossa mallinnettiin pkyrityksille riskienhallinnan keinoja ja työkaluja, ja TUTTO-hanke (v. 2000–2001), jossa
selvennettiin palveluja tuottavien yritysten turvallisuusjohtamisen periaatteita ja
toimittajaverkoston hallintaan liittyviä vaatimuksia. Näitä hankkeita seurasivat KEHYS
I (v.2003–2005) ja KEHYS II (v.2005–2008) hankkeet, joilla luotiin arviointitoimintaan
liittyvä palaute- ja seurantajärjestelmä. (Väyrynen ym. 2012.)
Lopulliseen muotoonsa HSEQ-arviointimenettely kehittyi vuosina 2004–2009 Oulun
yliopiston työtieteen toteuttamissa kehityshankkeissa (TALI, HSEQ ja TUOLATU),
yhteistyössä Laatukeskuksen ja POHTO:n kanssa (Latva-Ranta ym. 2012). Laatukeskus
on Suomen Laatuyhdistyksen hallinnoima, teollisuusyrityksille ja palvelu- ja
asiantuntijaorganisaatioille

suunnattu

laatu-

ja

kehitysvalmennus

organisaatio

(Laatukeskus 2014). POHTO on valtakunnallisesti toimiva elinkeinoelämän oppilaitos,
jonka tehtävänä on asiakkaiden kilpailukyvyn parantaminen (POHTO 2014).
Kehittämistyöhön ovat lisäksi osallistuneet Outokumpu Tornio Works, Rautaruukki
Oyj, Ruukki Metals, Efora Oy ja Kemira Oyj (HSEQ 2014).
HSEQ-arviointiprosessin organisaatioon kuuluu ohjausryhmä, arviointiryhmä ja
rekisterin ylläpitäjä. Ohjausryhmä muodostuu Inspectan, tilaajayritysten, POHTO:n ja
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Oulun yliopiston edustajista, jotka toimivat arviointien suunnittelijoina ja valvojina sekä
arviointitoiminnan kehittäjinä. Arviointiryhmässä on mukana vähintään yksi tilaajien
edustaja ja pääarvioija, joka tulee aina Inspectalta. Arviointirekisteriä ylläpitää aina
puolueeton rekisterin ylläpitäjä, joka on tällä hetkellä POHTO. (HSEQ 2014.)
HSEQ-arviointimenettelyn tilaajayritykset eli klusterin jäsenet ovat Andritz Oy, Efora
Oy, Nokian Renkaat, Outokumpu Tornio Works, Rautaruukki Oyj ja vastikään liittynyt
Helsingin Energia. HSEQ-arvioinnin piiriin kuuluva yritysverkostomalli on esitelty
kuvassa 10. Mallissa Inspecta ja arviointirekisterin ylläpitäjä sekä kehittäjät auttavat
HSEQ-klusterijäseniä

arvioimaan

valittuja

toimittajia

sekä

myös

mahdollisia

alitoimittajia kuvan osoittamalla tavalla. Arviointi edellyttää yhteistyötä sekä tilaajaettä toimittajayritysten välillä. (HSEQ 2014.)

Kuva 10. HSEQ-arvioinnin yritysverkosto (HSEQ 2014).
HSEQ-arviointimenettelyn

prosessikaavio

on

esitelty

kuvassa

11.

Ensiksi

arviointiryhmä sopii HSEQ-arviointia varten vierailun toimittajan luokse. Ennen
varsinaista arviointia toimittaja saa tehtäväkseen itsearvioinnin HSEQ-asioistaan.
Arviointikäynnillä

arvioijat

tutkivat

toimittajan

kyvykkyyden

ja

selvittävät,

saavuttavatko toimittajat asiakkaiden asettamat odotukset. Toimittajat saavat raportin,
jossa arviointialueet on pisteytetty vaatimustasoon verrattuna. Toimittajalle esitetään
konkreettiset kehittämismahdollisuudet ja -tarpeet kirjallisesti sekä seurataan korjaavia
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toimia. Arvioinnin tuloksena tilaajat voivat toimittajista saatujen raporttien ja
pisteytyksien perusteella vertailla toimittajia keskenään, todentaa kyvykkyyksiä,
ennaltaehkäistä riskejä sekä tehdä toimittajavalintoja. Tilaajayritykset ovat vastuussa
arviointitulosten hyödyntämisestä itselleen sopivalla tavalla. Toimittajilla on puolestaan
mahdollisuus hyödyntää tehtyä arviointia ja sen tuloksia myös muiden kuin HSEQklusteriyritysten kanssa ja siten osoittaa toimintansa taso HSEQ-asioissa. (HSEQ 2014,
Latva-Ranta ym. 2012.)

Kuva 11. HSEQ-arviointimenettelyn vaiheet (Latva-Ranta ym. 2012).

3.2 HSEQ-arvioinnin liiketoiminnalliset tavoitteet ja soveltuvuus
HSEQ-arviointi toimii tehokkaana apuvälineenä yrityksille yhteisten pelisääntöjen
noudattamiseen (Latva-Ranta ym. 2012). Erityisesti tämä koetaan tärkeäksi yhteisellä
työpaikalla,

jossa

useiden

eri

työntekijöiden

hallinta

edellyttää

toimivaa

johtamisjärjestelmää, jonka seurauksena työntekijän hyvinvointi ja yrityksen rahallinen
hyöty voivat parantua samanaikaisesti. Lisäksi voidaan mainita, että informaation
integroinnilla

eli

oleellisen

tiedon

jakamisella

on

suuri

rooli

palveluiden

toimitusketjussa, epävarmuuksien ja tiedon välittymisen hallinnan näkökulmasta (Latva-
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Ranta ym. 2012). HSEQ-arviointimenettelyn päämääränä on lisätä verkostoituneen
yritystoiminnan tuottavuutta, parantaa yritysten osaamista HSEQ-asioissa, toimia
yrityksien järjestelmällisten toimintatapojen kehittämisen kannustimena, parantaa
yritysten johtamisen tasoa ja auttaa tilaajia toimittajavalinnoissa (HSEQ 2014).
HSEQ-arviointimenettelyn

lähtökohtaiset

hyödyt

on

myös

eritelty

yksityiskohtaisemmin sekä tilaajille että toimittajille. Menettelyn hyödyt tilaajille:
ennakoi ja ehkäisee riskejä toiminnassa ja sen suunnittelussa, varmistaa tehokkaan
sitoutumisen yhteisiin pelisääntöihin, todentaa toimittajan HSEQ-kyvykkyyden,
mahdollistaa toimittajien yhdenmukaisen vertailun valinnan raportin ja pisteytyksen
avulla sekä mahdollistaa toimittajan kehittymisen seurannan HSEQ‒osa-alueilla.
Menettelyn hyödyt toimittajille: HSEQ-asioita mitataan yhdenmukaisella tavalla, auttaa
tehokkaasti toiminnan kehitystä asiakaslähtöisesti, parantaa HSEQ-osaamista eri osaalueilla, ennaltaehkäisee riskejä toiminnassa ja sen suunnittelussa, auttaa tuottavuuden
kehittämisessä sekä mahdollistaa HSEQ-kyvykkyyden markkinoinnin asiakkaille
tulosten ja raporttien kautta. (HSEQ 2014.)
Onnistuneen toimittaja-arvioinnin arviointikriteerien tulisi soveltua usealle eri
toimittajalle ja tulosten tulisi olla vertailukelpoisia keskenään sekä arvioinnin tulisi
kattaa monia osa-alueita (ks. Kahraman 2003). Tämän pohjalta voidaan todeta, että
HSEQ-arviointimenettely on erittäin soveltuva lähestymistapa toimittaja-arviointeihin.
Arviointimenettelyn sisältö kattaa terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioita ja
sen käyttö on erittäin soveltuva eri teollisuuden aloille. On huomioitava, että arviointi
tapahtuu samoilla kriteereillä, joten se tarjoaa saman lähtökohdan kaikille osapuolille
(Latva-Ranta ym. 2012). Täten arvioinnista saadut tulokset ja raportit ovat
vertailukelpoisia ja objektiivisia.
HSEQ-arviointimenettely soveltuu yrityksille, jotka tarvitsevat apua tai opastusta
HSEQ-asioissa. Samalla arviointi tarjoaa työkaluja jatkuvan parantamisen ja kestävän
kehityksen

edellyttämiin

haasteisiin.

Lisäksi,

mikäli

toimittajayritys

toimii

klusteriyritysten alueella ja haluaa yhteistyöhön yritysten kanssa, tai haluaa vahvistaa
asemaansa tilaajayritysten silmissä, on HSEQ-arviointi konkreettinen vaihtoehto
todentamaan toimittajan toiminnan taso. (HSEQ 2014.)
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3.3 Green Card Quality® -arviointi, tavoitteet ja soveltuvuus
Suomen Laatumestareiden suunnittelema ja vetämä Green Card -hanke käynnistyi
Teknologiateollisuuden alihankintatyöryhmän hyväksynnällä vuonna 2006. Hankkeen
idea on alihankintayrityksen näkökulmasta osoittaa, että saadessaan Green Cardin, he
osoittavat kyvykkyytensä toimia järjestelmällisesti asioiden suhteen, jotka päähankkijat
ovat itse määritelleet tärkeiksi. Lisäksi Green Card sertifikaatin tarkoitus on varmistaa
tilaajien ja toimittajien kyvykkyys laaduntuottokyvyn suhteen. Inspecta osti Green Card
liiketoiminnan Suomen Laatumestareilta vuonna 2009, jonka jälkeen konsepti on
kehittynyt ja vahvistunut merkittävästi sekä laajentunut uusille teollisuudenaloille.
(Nurmi 2007, von Weissenberg 2014.)
Green

Card

-konsepti

toimii

monikansallisten

yhtiöiden

tunnustamana

työlupakäytäntönä. Konseptin tarkoituksena on mitata alihankkijoiden valmiuksia ja
tuoda heidän vahvuudet suurten ostajien tietoisuuteen. Kuvassa 12 on esitelty konseptin
taustavaikuttajat ja hyödyntäjät. Green Card-arviointi tukee alihankkijoita jatkuvan
parantamisen yhteydessä, erityisesti arvoketjun tärkeimmistä näkökulmista, tilaajien
odotusten ja vaatimusten perusteella. Kuten HSEQ-arviointimenetelmässä, arviointi
perustuu etukäteen lähetettyyn aineistoon ja arviointikäyntiin. Arvioinnista laaditaan
raportti, joka toimittaja voi hyödyntää niin sanottuna laatukorttina asiakkaille ja muille
sidosryhmille. (Inspecta 2013.)

Kuva 12. Green Card® -konseptin taustavaikuttajat ja hyödyntäjät (Inspecta 2012).
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Green Card Quality® -arviointi sisältää tilaajayritysten näkökulmasta tärkeimmät ISO
9001 -standardin vaatimuksista. Lievennetyt vaatimukset koskettavat esimerkiksi
dokumentaation määrää ja laajuutta sekä laatutiedostojen yksityiskohtaisia määritelmiä
ja rajauksia. Tässä yhteydessä Green Card-arviointia voidaan käyttää apuna kohti
laatujärjestelmän sertifiointia tai oman laatujärjestelmän rakentamista. Green Card
sertifikaatti myönnetään, mikäli arvioinnissa ei havaita poikkeamia. Sertifikaatti on
voimassa yhden vuoden kerrallaan ja se edellyttää seuranta-auditointia 6 kuukauden
välein. Menetelmän hyötyinä on syytä mainita, että se todistaa laaduntuottokyvyn,
toimii

referenssinä

ja

laaturaporttina,

parantaa

mahdollisuuksia

saada

uusia

alihankintatilauksia ja valmentaa tehokkaasti asiakaslähtöiseen toimintaan. (Inspecta
2013, Nurmi 2007.)

3.4 Toimittaja-arviointiin liittyvät säädökset ja vaatimukset
Toimittaja-arviointiin liittyy monia säädöksiä ja lakivelvoitteita. Yksi näistä on
Kappaleessa 2.1 esitelty yhteistä työpaikkaa käsittelevä työturvallisuuslaki. Toinen
laillinen velvoitus on tilaajavastuulaki (1233/2006), joka velvoittaa tilaajan selvittämään
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, että sopimuskumppani on hoitanut lainmukaiset
velvoitteet,

esimerkiksi

työehtojen

noudattamisen

suhteen.

Tilaajavastuulaki

(HE18/2012) astui voimaan vuonna 2007 ja siihen on tulossa uusia lakimuutoksia
vuoden 2015 alussa (TEM 2014). Käytännössä tilaajan vastuuna on selvittää toimittajan
taustatiedot sekä noudattaako toimittaja määriteltyjä ohjeistuksia. Toimittajan tietojen
tulee olla edellisen kolmen kuukauden ajalta. Tilaajavastuulaki koskee työsuhteita ja
urakoita, jotka ovat arvoltaan yli 7500 euroa. Toimittajan tietoja selvitettäessä,
tilaajavastuulaki (1233/2006) velvoittaa tilaajaa pyytämään toimittajalta alapuolella
luotellut dokumentit ja toimittaja on velvollinen luovuttamaan nämä tiedot:


Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin

ja

työnantajarekisteriin

sekä

arvonlisäverolain

(1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.


Kaupparekisteriote.



Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

44



Todistukset

eläkevakuutusten

ottamisesta

ja

eläkevakuutusmaksujen

suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja
koskeva maksusopimus on tehty.


Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä
työehdoista.



Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä. (Työsuojeluhallinto 2014.)

Toinen tapa osoittaa, että yhteistyön tai yrityksen muun toiminnan taso on vaatimusten
mukainen, on sertifiointi. Sertifiointi antaa yrityksen tuotteista, johtamisjärjestelmästä ja
työntekijöiden osaamisesta sellaisen todisteen, että ne vastaavat kansainvälisiä,
kansallisia ja paikallisia vaatimuksia. Sertifikaatti on pätevä todistus, jonka puolueeton
osapuoli myöntää yritykselle osoittaakseen, että he pyrkivät hyvään laatuun,
turvallisuuteen sekä panostavat kestävään kehitykseen ja toimitusvarmuuteen.
Toiminnan standardisoinnin tarkoituksena on luoda yhteisiä toimintatapoja, joilla
voidaan helpottaa viranomaisten ja kuluttajien elämää. Näin voidaan varmistaa
tuotteiden yhteensopivuus ja turvallisuus sekä suojella ympäristöä ja kuluttajaa.
Standardisointi myös helpottaa kotimaista ja kansainvälistä kaupankäyntiä. (SFS 2014.)
Yksi HSEQ-arviointiin liittyvistä standardeista on ISO 14001 -standardi, joka kiteyttää
ympäristönhallintasysteemin

rakentamisen,

määrittämällä

hallintajärjestelmän

toteuttamiseen vaaditut kriteerit. Täten organisaatio asettaa ympäristötavoitteet ja voi
suunnitella toimintapolitiikan, jossa huomioidaan lakisääteiset ja muut vaikutukset.
Standardia sovelletaan ympäristönäkökohtiin, joita organisaatiot voivat hallita ja joihin
se voi vaikuttaa. Olennaisena osana standardia ovat muun muassa erilaiset
ympäristönäkökulmat tuotteen tai palvelun ominaisuuksissa, niiden vaikutusten
arviointi ja tuotekehityksen ympäristönäkökohdat. Ympäristöjärjestelmä kannustaa
yrityksiä parhaan käytettävissä olevan tekniikan soveltamista, huomioiden tekniikkojen
kustannustehokkuuden.

Ympäristöasioiden

hallinta

ja

niiden

systemaattinen

käyttöönotto ja soveltaminen voi edesauttaa kaikkia sidosryhmiä parempien tulosten
tavoittelussa. (SFS 2004.)
Laatujärjestelmä on tärkeä tekijä organisaation menestykselle ja ISO 9001 -standardi on
yksi

tunnetuimmista

standardeista

ja

johtamismalleista.

Standardi

edesauttaa
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prosessimaisen toimintamallin omaksumista osaksi laadunhallintajärjestelmää. Tämän
toimintamallin tavoite on edistää laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta, ja
tehokkaasti parantaa asiakasvaatimusten toetutumista, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä.
Standardi perustuu lukuisiin laatujohtamisperiaatteisiin, kuten vahva asiakaskeskeisyys,
johdon motivoiminen ja päätöksien tekeminen, prosessilähtöisyys ja jatkuva
parantaminen. Yritysten käyttäessä ISO 9001 -standardia se helpottaa varmistamaan,
että asiakas saa johdonmukaisesti hyvän laatuisia tuotteita ja palveluita. Tämä tuo
tullessaan monia liiketaloudellisia hyötyjä, kuten apua kansainvälisessä kilpailukyvyssä,
parantamalla henkilöstön osallistumista ja tietoisuutta asiakastarpeista, lisäämällä
työmotivaatiota, parantamalla riskienhallintaa toimimalla työkaluna toimittajasuhteiden
kehittämiselle,

tukemalla

yrityskuvan

rakentamista

ja

osoittamalla

yrityksen

laatupanostuksen. (SFS 2008.)
Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä (TTT-järjestelmä) auttaa organisaatioita
hallitsemaan työturvallisuuteen liittyviä riskejä ja parantamaan TTT-toiminnan tasoa.
Työterveyden ja -turvallisuuden hallintaa käsittelevät OHSAS -standardit. Niiden
tarkoitus on antaa organisaatiolle tehokkaan TTT-järjestelmän rakenneosat, joita
organisaatio voi yhdistää muihin johtamisen tarpeisiin ja sitä kautta saavuttaa
työturvallisuuteen liittyvät päämäärät ja taloudelliset tavoitteet. OHSAS 18001 standardi on laadittu vastaamaan asiakasten vaatimuksiin, saada käyttöön yleisesti
tunnistettava työterveys- ja -turvallisuusstandardi, jonka perusteella organisaatioiden
johtamisjärjestelmiä voidaan arvioida ja sertifioida. Standardin soveltuu esimerkiksi
organisaatioille, jotka haluavat poistaa tai minimoida toiminnasta aiheutuvat TTT-vaarat
henkilöstölle ja muille sidosryhmille. Samalla organisaatio voi osoittaa toimivansa
asetetun TTT-politiikan mukaisesti ja toteuttaa TTT-järjestelmän ylläpitoa sekä
jatkuvasti kehittää sen toimintoja. (SFS 2007.)
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4 TAVOITTEET JA MENETELMÄT
Tämä diplomityö toimittaja-arviointien liiketoiminnallista hyödyistä, on tehty Inspecta
Sertifiointi Oy:lle, yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Työn tarkoituksena on tuoda
esille tilaajien ja toimittajien saamia taloudellisia, ympäristöä ja turvallisuutta koskevia
sekä arvoketjuja edistäviä hyötyjä, HSEQ− ja Green Card-arviointimenetelmän
käytöstä. Työn tutkimus suoritettiin analysoimalla olemassa olevia aineistoja tilaajien
pyytämistä toimittaja-arvioinneista (HSEQ- ja Green Card-arviointitulokset) sekä
haastattelemalla tilaajia ja toimittajia ennalta määritettyjen kysymyspatterien avulla.
Haastateltuja tilaajia oli viisi kappaletta (N=5), HSEQ-arvioituja toimittajia oli viisi
kappaletta (N=5) ja Green Card-arvioituja toimittaja oli viisi kappaletta (N= 5).
Työn tavoitteena oli kerätä käyttäjäkokemuksia edellä mainituista arviointimenetelmistä
tilaajien ja toimittajien osalta ja saavuttaa siten, kattava käsitys arvoketjussa koetuista
hyödyistä ja mahdollisista epäkohdista, jotka ovat vaikuttaneet tilaaja-toimittaja
yhteistyön luonteeseen. Tätä tarkoitusta varten haastattelut muodostivat pohjan
empiiriselle aineistolle, jota kvalitatiivisten menetelmien avulla hyödynnettiin tuloksien
esittämisen yhteydessä. Lisäksi työn tarkoituksena oli tuottaa Inspecta Sertifiointi Oy:lle
validoitua informaatiota, jota se voi hyödyntää uusien asiakkaiden tavoittamisessa,
lisäämällä kiinnostusta olemassa oleviin toimittaja-arviointipalveluihin ja klustereiden
jäsenyyksiin uusille tilaajayrityksille.
Kuvassa 13 on esitetty neljä kategoriaa, joihin kulminoituvat diplomityön tavoitellut
tulokset

HSEQ-

ja

Green

Card-arviointimenetelmien

käytöstä

haastatteluiden perusteella. Tarkoituksena on esittää tilaajien

ja

kerättävien
toimittajien

näkökulmasta, mitä liiketoiminnallisia ja suorituskykyyn vaikuttaneita hyötyjä
arviointimenetelmän käytöstä on saavutettavissa ja määrittää arviointitoiminnan
kehitystarpeita ja muita yhteistyön vaikutuksia. Lisäksi tilaajien osalta tuodaan esiin
laadulliset

viitekehykset

arviointitoiminnan

vakiintumisen

ja

arviointitulosten

luotettavuuden kannalta. Seuraavissa kappaleissa esitellään tarkemmin diplomityössä
käytettyä tutkimusmenetelmää ja kuvaillaan millä tavoin haastatteluiden analysointi
suoritettiin empiirisen aineiston pohjalta.
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Kuva 13. HSEQ – ja Green Card-arviointimenetelmien hyödyntämisen tuloskategoriat.

4.1 Empiirinen tutkimusmenetelmä
Tässä diplomityössä käytetyssä tutkimusmenetelmässä on sekä kvalitatiivisen
tutkimuksen, erityisesti

myös

fenomenografian että

tapaustutkimuksen

(case)

tunnuspiirteitä. Lähtökohtainen ajatus on, että ihmisillä on erilaisia ja toisistaan
poikkeavia

ajatuksia

tutkittavasta

aihepiiristä.

Fenomenografisen

tutkimuksen

tavoitteena on tuoda esille ihmisten erilaisia käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Tässä
laadullisessa tutkimussuuntauksessa keskitytään käsitysten eroavaisuuksien tutkimiseen
ja

mietitään

syitä,

mitkä

tekijät

vaikuttavat

eroavaisuuksien

syntymiseen.

Tutkimuksessa käytettävät aineistot ovat yleisimmin empiirisiä ja laadullisia
haastatteluaineistoja, joiden avulla nostetaan esiin haastateltujen erilaisia näkemyksiä ja
tutkittavan ilmiön laadullisia eroja. (Rissanen 2006.)
Tapaustutkimuksessa tutkitaan rajattua kokonaisuutta, käyttämällä monipuolisia ja eri
menetelmillä hankittuja tietoja. Oleellista on, että tutkittava tapaus muodostaa
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määritellyn kokonaisuuden, jota tutkitaan, kuvataan ja selitetään pääasiassa miten- ja
miksi-kysymysten

avulla.

Tutkimuksen

tarkoituksena

on

lisätä

ymmärrystä

määritellystä ilmiöstä, pyrkimättä yleistettyyn tietoon. Yleensä tapaustutkimus soveltuu
tutkintamenetelmäksi, kun halutaan ymmärtää tutkittavaa kohdetta tarkemmin ja
huomioida siihen liittyvä konteksti, kuten olosuhteet tai taustat. Tapaustutkimus ei
rajoita menetelmävalintoja, vaan käytössä on sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset
menetelmät. Tästä huolimatta, tutkimuksen arvioinnissa painottuvat laadullisen
tutkimuksen arviointiin liittyvät seikat, kuten reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetti
mittaa tulosten luotettavuutta ja kuvaa, millä todennäköisyydellä saadaan sama tulos
toistettaessa tutkimus. Validiteetilla tarkoitetaan, onko tutkimus pätevä ja ovatko
tulokset ja tehdyt päätelmät perusteltuja. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)
4.1.1 Tiedon kerääminen
Tutkimuskysymysten vastausten selvittämiseksi aineistoa lähdettiin keräämään ennalta
valittujen haastateltavien ja ennalta määritettyjen haastattelukysymysten avulla.
Tutkimukseen osallistui viisi tilaajayritystä ja 10 toimittajayritystä. Haastateltavat
HSEQ-toimittajayritykset valikoitiin satunnaisesti toimittajaverkostosta (ks. kuva 10),
samoin kuin Green Card-toimittajat. Ideana oli nauhoittaa haastattelut, korkeanlaatuisen
tiedonkeräämisen mahdollistamiseksi ja myöhempää analysointivaihetta varten.
Haastateltaville henkilöille lähetettiin haastattelupohjat (ks. liite 1) etukäteen aihepiirin
tutustumista ja kysymysten ymmärtämistä varten. Haastattelut suoritettiin yrityksissä
paikan päälle ja puhelimitse. Tilaajien ja toimittajien haastatteluiden jälkeen,
nauhoitetut haastattelut litteroitiin dokumentoituun muotoon, datan analysointia varten.
Tarkoituksena oli tulkita dataa ja löytää ratkaisuja tutkimuskysymyksiin sekä selventää
ratkaisuihin vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tarkoituksena oli esittää ymmärrettävä yhteys
datan analysoinnin ja kvalitatiivisen tiedon välille, jotta työn tulokset olisivat
perusteltuja.
Aineiston

keräämiseen

käytettiin

haastattelumenetelmänä

puolijäsenneltyä

haastattelumetodia, vaikka haastattelun teema ja kysymykset olivat ennalta määritettyjä.
Puolijäsennellyssä haastattelussa vastaajat voivat käyttää omia sanojaan ja tapojaan
vastata. Lisäksi se antaa haastattelijalle enemmän mahdollisuuksia ohjata keskustelun
suuntausta ja tarvittaessa on mahdollista esittää myös lisäkysymyksiä, vastausten laadun
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syventämiseksi tai ymmärryksen parantamiseksi. (Saunders ym. 2000.) Täten,
haastatteluiden tarkoituksena oli antaa haastateltavien kuvailla omia kokemuksiaan
aihepiiristä, ennalta määritettyjen kysymysten avulla ja tarvittaessa esittää tarkentavia
lisäkysymyksiä, mikäli vastaus jäi epäselväksi.
4.1.2 Tiedon analysointi
Mikä on analyysin ja kvalitatiivisen tiedon välinen yhteys? Pope ym. (2000) ehdottaa,
että analyysi on prosessi, joka koostuu peräkkäisistä tapahtumista. Täten, tutkijalla on
mahdollisuus palata kysymysten pariin, kehittää olettamuksia ja tavoitella siten asioiden
syvempää ymmärrystä. Tämä mahdollistaa myös asioiden tarkastelun negatiivisessa
mielessä, kuten ennakkoluulojen ja oletusten huomioimista ja mahdollisesti niiden
vääräksi todistamista. Pope ym. (2000) lisää, että systemaattinen ja tarkka tiedon
analysointi on aikaa ja voimia kuluttavaa. Täten, tietoa tyypillisesti tutkitaan
induktiivisesti, luomalla aineiston sisällön perusteella kategorioita ja selityksiä.
Tutkijan osaaminen, näkemys ja rehellisyys vaikuttavat analyysin onnistumiseen.
Tämän diplomityön tarkoitukseen suoritetut haastattelut litteroitiin tilaajien ja
toimittajien

osalta,

käytetyn

tiedostoihin.

Tiedostot

toimittaja-arviointimenetelmän

sisältävät

haastattelukysymyksiin

perusteella,

kerättyjä

omiin

tilaajien

ja

toimittajien vastauksia kootussa muodossa, muodostaen tällä tavoin helposti tulkittavan
ja

ymmärrettävän

alustan

analysointimenetelmäksi
lähestymistapa,

vastausten

valikoitui

kvalitatiivisen

analysointia

yleinen

tiedon

varten.

induktiivinen

analysointiin.

eli

Thomas

Täten,

tiedon

aineistolähtöinen
(2003)

mukaan

induktiivinen lähestymistapa on kätevä ja tehokas tapa analysoida laadullista tietoa. Hän
(2003) lisää, että muu olemassa oleva kirjallisuus laadullisen tiedon analysoinnista on
liian teknistä ymmärtää ja käyttää.
Käytännössä kvalitatiivisen tiedon induktiivinen lähestymistapa on systemaattinen
menettely, jossa analyysia ohjaavat tietyt tehtävät, kuten tässä tapauksessa diplomityön
tutkimuskysymykset. Tarkoituksena on mahdollistaa tutkimustulosten muodostuminen
tiedon hallitsevien tai merkittävien teemojen pohjalta, ilman jäsenneltyjen menetelmien
rajoitteita.

Lähestymistavan pyrkimyksenä on tukea

ymmärryksen

merkitystä

monimutkaisen tiedon yhteydessä, kehittelemällä tiivistelmiä tai kategorioita tiedon
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perusteella. Tätä viitataan myös tiedon vähentämiseksi. (Thomas 2003, SaaranenKauppinen & Puusniekka 2006.)
Induktiivisen lähestymistavan käyttämisellä on olemassa sitä tukevia olettamuksia ja
väitteitä. Korkean tasoisen ja laadukkaan analyysin edellytyksenä koen, että nämä
väittämät tukevat diplomityön tarkoitusperää ja tästä johtuen valitsin tämän
lähestymistavan tiedon analysointimenetelmäksi. Taulukossa 5 on esitelty induktiivisen
lähestymistavan käyttöä tukevat väittämät.
Taulukko 5. Kvalitatiivisen tiedon analysointia induktiivisella lähestymistavalla
suoritettavaksi tukevia väitteitä (muokattu Thomas 2003).
1. Tiedon analyysin määrittävät sekä tutkimuksen tavoitteet (deduktiivinen) että useat
lukemat ja tulkinnat raaka datasta (induktiivinen). Täten tutkimustulokset pohjautuvat
sekä tutkijan määrittelemistä tutkimuksen tavoitteista ja raaka datan analyysin
yhteydessä esiin nousevista tuloksista.
2. Analyysin ensisijainen käytäntö on kehittää raaka datasta kategorioita, jotka
muodostavat mallin tai viitekehyksen, jotka sisältävät tutkijan tärkeimpiä pitämiä
teemoja ja prosesseja.
3. Tutkimuksen tulokset pohjautuvat raaka datasta tehtävien tulkintojen pohjalta
tutkijan toimesta. Väistämättä tulokset muokkautuvat tutkimusta suorittavan henkilön
olettamuksien ja kokemuksien perusteella. Jotta tuloksia voidaan käyttää, on tutkijan
(tiedon analysoijan) tehtävä ratkaisuja, mikä on tärkeää ja mikä on vähemmän tärkeää
tietoa.
4. Eri tutkijat tuottavat todennäköisesti erilaisia päätelmiä, jotka eivät ole samanlaisia
ja joille on ei-päällekkäisiä osatekijöitä.
5. Tulosten luotettavuutta voidaan analysoida erilaisilla tekniikoilla, kuten a)
tutkimuksen riippumattomalla uusimisella, b) vertaamalla tuloksia aikaisempiin
tutkimuksiin, c) tarkastelemalla tuloksia eri näkökulmista projektin sisällä ja d)
mahdollisesti tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden palautteen perusteella.
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4.1.3 Tiedon analysointimenetelmä
Tutkimuskysymysten

pohjalta

muodostui

diplomityön

tuloskategoriat.

Tämän

luokittelun avulla tutkimuskysymyksien ja ennalta määritettyjen haastattelukysymysten
välille pystyttiin määrittämään selkeä yhteys, mikä selventää, millä tavoin kukin
tutkimuskysymys vaikutti tilaaja- ja toimittajayritysten haastatteluissa esitettyihin
kysymyksiin.

Tutkimuskysymysten

ja

haastattelukysymysten

välinen

yhteyden

muodostuminen määräytyi haastattelun luonteen mukaisesti, huomioiden tilaajien ja
toimittajien kysymysten eroavaisuudet ja eroavaisuudet HSEQ- ja Green Cardhaastattelukysymyksissä

(liite

1).

Tämän

jälkeen

oli

analysoitava,

miten

haastattelukysymysten vastaukset linkittyvät kuvan 13 esittämiin HSEQ- ja Green Cardarviointimenetelmien

tuloskategorioihin.

Tätä

tarkoitusta

varten

jokainen

haastattelukysymys yhdistettiin vaikuttamaan tiettyyn kuvan 13 osa-alueeseen. Tällä
tavoin pystyttiin luomaan tiedon analysointimenetelmämalli.
On huomioitava, että haastattelukysymykset eroavat toisistaan tilaajien ja toimittajien
osalta sekä myös käytetyn toimittaja-arviointimenetelmän mukaan. Kuva 14 esittää
yleistetyn

kuvauksen

tiedon

analysointimenetelmästä,

tutkimuskysymysten

ja

haastattelukysymysten sekä tulosten välisestä yhteydestä. Tarkemmat kuvaukset tiedon
analysointimenetelmän käytöstä on esitetty kappaleessa 5, missä on eritelty tuloksia ja
johtopäätöksiä tilaajien ja toimittajien perusteella.
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Kuva 14. Tiedon analysointimenetelmämalli ja sen hyödyntäminen tulosten ja
johtopäätösten teossa.
Toimittaja-arvioinnin tavoitteiden luokitteluun vaikutti Inspectan asettamat ja
määrittämät tavoitteet työn suorituksesta. Täten, tutkimuskysymykset määräytyivät
suurilta osin heidän toimestaan. Tilaajien ja toimittajien haastattelukysymysten
määrittämiseen osallistui lisäkseni työn ohjaajani Oulun yliopistolta ja työn valvojani
Inspectalta. Yhdessä pohdimme kysymysten rakennetta ja laatua haastatteluihin
soveltuviksi. Pyrkimyksenä oli saada monipuolinen ja laaja kattaus vastauksia, joita
analysoimalla

voitaisiin

esittää

konkreettisia

tuloksia

tutkimuskysymyksiin

haastattelujen pohjalta. Täten, haastattelut muodostivat empiirisen aineiston, jonka
perusteella muodostettiin tuloksia ja johtopäätöksiä arviointitoiminnan vaikutuksista
tilaajien ja toimittajien osalta.
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5 TULOKSET
Tässä kappaleessa perehdytään haastattelujen analysoinnista saatuihin tuloksiin.
Tulokset on eritelty tilaajien ja toimittajien osalta sekä toimittajien osalta myös heidän
käyttämän arviointimenetelmän mukaisesti. Lisäksi tulosten ja johtopäätösten kategoriat
(ks. kuva 13) on jaettu omiksi luvuikseen.

5.1 Tilaajayritykset
5.1.1 Liiketoiminnalliset hyödyt toimitusketjun arvioinnista
HSEQ-arviointimenetelmän etuna nähdään arviointikysymysten vakiintuminen, mikä
asettaa toimittajat samalle viivalle, huomioiden toimittajan kokoluokan. Tilaajat
kokevat, että myös toimittajat hyötyvät tästä arviointimenetelmästä, sillä arvioija on
puolueeton ja ulkopuolinen, joten arvioinnin näkökulma on samanlainen toiminnasta tai
henkilöstön määrästä riippumatta. HSEQ-arviointimenetelmä mahdollistaa myös
toimittajan arvioinnin useamman kiinnostuneen tilaajan osalta yhdellä kertaa. Tällöin
saadaan kokonaisuudessa enemmän tietoa toimittajasta pienemmällä työmäärällä.
Lisäksi

hyötyjä

nähdään

myös

arviointien

järjestelyissä,

sillä

arviointien

käytännönjärjestelyt hoitaa Inspecta, jolloin tilaajan ei tarvitse käyttää aikaa tai
resursseja niiden hoitamiseen.
Arvioinnissa havaittujen puutteiden perusteella toimittajalle pystytään antamaan
konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, miten toimintaa tulisi kehittää tai mitä tilaajat
edellyttävät yhteistyöltä toimittajan kanssa. Toimittaja-arvioinnissa havaitut puutteet on
tilaajien

kokemusten

perusteella

vähintäänkin

korjattu,

mutta

parhaimmassa

tapauksessa, siitä on seurannut myös jatkokehitystä. Puutteiden korjaustoimenpiteet
nähdään hyvänä toimittajan suorituskyvyn seurantakeinona.
Oletuksella, että tilaajayritys on kiinnostunut toimittajan arvioinnista, toimittaja
ymmärtää, mitä yhteistyöltä edellytetään ja mitä suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä,
kuten turvallisuus-, ympäristö- ja laatutekijöitä on oltava kunnossa. Täten, HSEQarvioinnilla luodaan toimittajalle tervehenkistä kilpailupainetta, jotta toiminnan taso
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pysyy hyväksyttävänä tai se paranee yhteistyön vaikutuksesta. Yksi merkittävä tekijä
tällä

saralla

on

työturvallisuus

ja

erityisesti

toimittajan

tapaturmataajuudet.

Haastatteluissa ilmeni, että HSEQ-arvioinnista saatuja tietoja hyödynnetään yhteisessä
turvallisuuden kehitystyössä. Esimerkiksi, toimittajat raportoivat tilaajayrityksille
turvallisuuteen liittyvistä poikkeamista ja läheltä-piti tilanteista, minkä seurauksena
kehitystoimenpiteitä suoritetaan yhdessä tarpeen mukaisesti. Samalla ulkopuolisille
tarkastajille ja tilaajayritysten omille asiakkaille pystytään todentamaan dokumentoitu
menetelmä, millä tavoin omia toimittajia arvioidaan, esimerkiksi turvallisuuden
näkökulmasta.
Turvallisuus

on

tärkeimpiä

ja

seuratuimpia

suorituskykymittareita

tilaajien

liiketoiminnan yhteydessä, joten tällä saralla yritykset pystyvät vähentämään riskejä,
kun he tietävät, että toimittaja tekee asioita turvallisesti. Tällä voidaan nähdä
vaikutuksia myös valvontakustannuksien pienentymiseen, kun valvonnan tarve
vähentyy. Samassa yhteydessä haastatteluissa esiin nousi mielenkiintoinen näkemys
siitä, miten turvallinen työympäristö houkuttelee lisää henkilöitä tilaajayrityksiin töihin,
joten imagollisesti HSEQ-menetelmällä nähdään myös positiivisia vaikutuksia omaan
kilpailukykyyn.
Suurimmat hyödyt HSEQ-arvioinnin käytöstä nähdään arviointiraporttien ja -tulosten
hyödyntämisellä päätöksenteon yhteydessä. Erään tilaajan osalta tuloksia ja arvioinnin
huomioita on hyödynnetty toimittajan kanssa hankintaneuvottelujen yhteydessä. Täten,
ne toimivat tärkeinä mittareina ja vaikuttavat osaltaan yhteistyön luonteeseen ja
pituuteen. Saman tilaajan kohdalla arviointiraportit toimivat informaatioväylänä
johtoryhmän suuntaan siitä, miten toimittajien suhteen toimitaan tehokkuuden
parantamiseksi. Täten, arviointiraporttia voidaan hyödyntää myös yrityksen sisäisenä
informaation välityskeinona.
HSEQ-arviointimenetelmä toimii vain yhden tilaajan kohdalla palvelutoimittajien
valintamenetelmänä. Enimmäkseen se nähdään tilaajien keskuudessa pois sulkevana
menetelmänä verrattaessa siihen, että toimittaja valittaisiin menetelmän avulla. Tässä
mielessä HSEQ-arviointimenetelmä on joka tapauksessa kriittinen arviointityökalu, sillä
haastatteluissa ilmeni, että monissa tapauksissa jos jokin HSEQ–osa-alue ei ole
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kunnossa, ei tilaajien osalta ryhdytä yhteistyöhön toimittajan kanssa laisinkaan. Tästä
esimerkkinä, kun eräs tilaajayritys on HSEQ-arviointituloksen perusteella keskeyttänyt
sopimusvaiheen toimittajan kanssa ja todennut, että kyseisen toimittajan kanssa ei
haluta tehdä yhteistyötä. Täten, arviointi paljastaa toimittajaan kohdistuvia riskejä ja
mahdollistaa niiden hallinnan ja ehkäisemisen yhteistyön aikaisessa vaiheessa.
Puolestaan erään toisen tilaajan kohdalla HSEQ-arviointia hyödynnetään ainoastaan
olemassa olevien toimittajasuhteiden parissa, jolloin tuloksia ja raportteja käytetään
yhteistyön

merkeissä

kehitystoiminnan

suuntaamiseen

ja

seurantaan.

Tällöin

arviointitulos toimii tilaajien ja toimittajien yhteistyön kehyksenä, ja lisäksi
arviointiprosessia ja kysymyspatteria hyödynnetään yrityksen sisäisissä arvioinneissa eri
sidosryhmille.
Mikäli palvelusopimusten mietitään yhteydessä, että yhteistyössä huomioidaan työn
laatu, ammattitaito ja hinta, niin HSEQ-arviointi toimii työkaluna arvioimaan muut osaalueet toiminnasta. Tämän perusteella eräs tilaaja on huomannut, että muutama
toimittajayritys on parantanut omaa imagoaan arviointitulosten perusteella. Kyseisen
tilaajayrityksen mukaan arviointi tarjoaa uudenlaisen tavan tarkastella toimintaa ja
painottaa, että arvioinneissa esiin nousevat asiat eivät välttämättä tule esiin
tavanomaisissa yritysesittelyissä.
Arviointien

rationalisoituessa

tilaajille

syntyy

monenlaisia

säästöjä

HSEQ-

arviointitoiminnan hyödyntämisestä. Suoria säästöjä syntyy muun muassa resurssien ja
ajankäytön vähentymisellä, kun toimintaa pyörittää kolmas osapuoli eli Inspecta.
Lisäksi tilaajat kokevat, että vaikka klusterin jäsenyydestä kustannuksia aiheutuukin,
ovat ne huomattavasti pienempiä verrattaessa siihen, että arviointeja suoritettaisiin omin
voimin. Tämä on aiemmin aiheuttanut kritiikkiä myös toimittajien suunnalta, kun
tilaajat ovat käyneet erikseen arvioimassa toimintaa, aiheuttaen enemmän kustannuksia.
Täten, tilaajille ja toimittajille syntyy säästöjä päällekkäisen työmäärän vähentymisellä.
Eräs tilaaja konkretisoi asian toteamalla, että kun tavoitteena oli alihankkijoiden laadun
varmistaminen eli HSEQ-asioiden huomioiminen, niin klusteriin liittymällä säästimme
paljon

enemmän

resursseja

ja

aikaa

asian

todentamisessa

sekä

omassa

auditointikoulutuksen tarpeessa. Lisäksi tulosten vertailukelpoisuus ja luotettavuus ovat
mahdollistaneet sen, että tilaajayrityksen ei välttämättä tarvitse osallistua auditointiin,
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vaan he voivat jälkikäteen tulkita arviointituloksia ja tehdä johtopäätöksiä toimittajan
suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla. Tätä kautta säästöjä syntyy, mutta niille on
hankala asettaa tarkkaa rahallista arvoa.
Tilaajien osalta selkeimmät säästöt on nähtävissä turvallisuuteen liittyvissä asioissa.
Arviointitoiminta

pyrkii

siihen,

että

vältytään

kaikilta

riskeiltä,

kuten

turvallisuusvahingoilta ja tapaturmilta, mikäli toimittajan toiminnassa on näkyvissä
kyseisiä merkkejä. Lisäksi, jos ajatellaan, että toimintoja ei suunnitella tai
suorittamiseen liittyviä tekijöitä kartoiteta riittävästi, ovat seuraukset todennäköisesti
negatiivisia, kuten tuotantokatkokset ja huoltoseisokkien viivästymiset. Täten, voidaan
todeta, että systemaattinen ja vakiintunut arviointitoiminta voi parhaimmassa
tapauksessa estää jopa suuret rahalliset vahingot ja tappiot.
Epäsuoria säästöjä syntyy, kun arviointitoiminnan avulla ennakoidaan, suunnitellaan,
seurataan ja valvotaan toimintojen onnistumisia ja epäonnistumisia. Lisäksi sen avulla
pystytään karsimaan imagolliset riskit ja toimimaan julkisen vastuun periaatteiden
mukaisesti, mikäli toimittajan toiminnan tasossa havaitaan poikkeamia esimerkiksi
ympäristö- tai laatuasioissa. Täten, vaikka tilaajayrityksillä ei ole käytössä mittareita
kustannusten todentamiseksi, nähdään HSEQ-arviointitoiminnan liiketoiminnalliset
hyödyt joko suorina säästöinä, kuten resurssien ja ajankäytön vähentymisellä tai
epäsuorina säästöinä, kuten riskien pienentymisenä, toimittajan suorituskyvyn
varmennuksena ja yhteisen turvallisuusympäristön kehitystyönä.
5.1.2 Arvoketjua edistävät hyödyt toimittajien osalta
HSEQ-arviointi nähdään aputyökaluna yhteistyön luottamuksen rakentamisessa. Tällöin
arviointitapaamiset ja muu vuorovaikutus toimittajan kanssa luovat pohjan yhteistyön
uskottavuuden kasvamiselle. Arviointitapaamiset ovat myös avartaneet tilaajien
käsitystä siitä, miten omia toimintoja ja malleja tulisi tarkastella, kun on päästy
seuraamaan muiden toimintoja. Täten, joko arvioinnissa läpi käytäviä asioita tai
tietynlaisia toimintomalleja voidaan omaksua osaksi omaa toimintaa. Näistä
esimerkkeinä muun muassa HSEQ:n hyödyntäminen yrityksen sisäisissä arvioinneissa
tai HSEQ-osa-alueiden huomion lisääntyminen omien toimintojen yhteydessä. Eräs
tilaajista huomioi asian painottamalla, että jos heidän asiakas vaatii heiltä esimerkiksi
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turvallisuuteen liittyviä asioita, on heidän vieritettävä tietoa arvoketjussa eteenpäin
toimittajille ja tästä johtuen HSEQ-osa-alueisiin on syytä panostaa.
Tilaajat ovat yksimielisiä siitä, että arvioinnin vaikutuksesta toimittajat tunnistavat,
mitkä tekijät ovat oleellisia yhteistyön kannalta ja mihin tekijöihin heidän tulisi
kiinnittää huomiota. Tämä korostaa HSEQ-arvioinnin tarpeellisuutta, sillä toimittajien
turvallisuus-, ympäristö- ja laatutekijöillä on vaikutusta yhteistyön luonteeseen ja
mahdollisen yhteistyösopimuksen syntymiseen. Lisäksi haastatteluiden perusteella
ilmeni, että HSEQ-arvioinnilla pystytään osoittamaan, onko toimittajan toiminnan taso
hyväksytyllä asteikolla yhteistyön kannalta. Täten, HSEQ-arviointi edesauttaa tilaajia
varmistamaan, että toimittajalla on yhteistyön kannalta tärkeiksi koetut asiat kunnossa
ja, että toiminnan taso on riittävän laadukasta, huomioiden ympäristö-, laatu- ja
turvallisuustekijät. Samalla arvioinnin tuloksia ja raportteja pystytään hyödyntämään
yhteisen

kehitystyön

suuntaamiseen

ja

seurantaan,

mitä

esiintyi

muutaman

tilaajayrityksen kohdalla.
HSEQ-arvioinnin avulla tilaajat pystyvät varmistamaan, että toimittajat tekevät oikeita
ja haluttuja asioita ja, että toiminta on riittävällä tasolla. Näillä toteamuksilla
toimittajaan kohdistuva valvonnan tarve vähenee ja toimittajista aiheutuvia poikkeamia
syntyy entistä vähemmän. Selkeitä tilastollisia faktoja näistä ei haastatteluissa
esiintynyt, mutta yleinen ajattelumalli tilaajien kokemusten perusteella oli, että
toimittajien laadulliset virhemäärät, tapaturmataajuudet ja toimittajista aiheutuvat riskit
ovat osaltaan pienentyneet HSEQ-arvioinnin ansiosta. Lisäksi arviointitoiminnassa
mukana olo tarjoaa tilaajayrityksille dokumentoidun tavan osoittaa, että he
työskentelevät systemaattisesti ja vakiintuneella menetelmällä omien toimittajiensa
kanssa. Uskoisin tällä olevan suuri vaikutus tulevaisuudessa, turvallisuuden, julkisen
vastuu ja eettisten kysymysten roolin kasvaessa yritysten liiketoiminnassa. Tällöin,
myös tilaajien omat asiakkaat tulevat vaatimaan tilaajilta näyttöä siitä, että
toimitusketjussa ei esiinny riskitekijöitä. Tähän tarkoitukseen arviointi tarjoaa
konkreettista näyttöä siitä, että tilaajien omassa – ja käytettyjen toimittajien toiminnassa
huomioidaan erilaisia (työ)turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun liittyviä tekijöitä.
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Yhtenä tärkeimpänä tekijänä arvoketjussa koetuista hyödyistä esiin nousevat toimittajan
turvallisuuteen liittyvät aspektit. Toimittajien tapaturmataajuuksia seurataan osana
tilaajayritysten tapaturmalukuja yhteisellä työpaikalla, mutta seurantaa tapahtuu myös
omina lukuinaan. Tästä johtuen, tilaajat huolehtivat toimittajien valmiuksista
työskennellä turvallisuutta noudattaen erityisesti HSEQ-arvioinneista saatujen tietojen
perusteella. Tietoa hyödynnetään myös yhteisessä turvallisuuden kehitystyössä, kuten
koulutuksissa, ohjeistuksissa, määräyksissä ja tiedottamisessa. Tämän seurauksena
turvallisuutta seurataan jatkuvalla arvioinnilla, mikä antaa toimittajalle syyn panostaa
oman tekemisensä laatuun. Tällä tavoin tilaajat kokevat, että myös pienemmät
toimittajat huomioivat turvallisuuden omissa toimissaan.
Kaikkiaan HSEQ-arviointi nähdään keinona todentaa toimittajan turvallisuus-,
ympäristö- ja laatuosaaminen. Arvioinnissa havaitut poikkeamat ja huomiot luovat
toimittajalle painetta korjata tarvittavat asiat kuntoon ja tarjoavat mahdollisuuden
tarkastella toimintoja tilaajien toivomalla tavalla. Arviointitoiminta voidaan rinnastaa
investointina

ihmisiin,

jolloin

halutut

lopputulokset

ymmärretään

asioiden

sisäistämisenä kohti yhteistä kehityssuuntausta. Ohjeistuksilla ja koulutuksilla
varmistetaan viime kädessä, että toimittaja työskentelee, esimerkiksi turvallisuutta
noudattaen tai ympäristöä huomioiden. Tämä näkyy toimittajan osalta positiivisena
suorituskyvyn tehostamisena verrattaessa siihen, että asioita ei käytäisi ollenkaan läpi.
5.1.3 Arviointitoiminnan laadulliset viitekehykset
Tilaajat kokevat, että HSEQ-arviointimenettely on kehittynyt vuosien saatossa
positiiviseen suuntaan. Varsinkin kolmannen osapuolen eli Inspectan mukaan tulo
arviointitoimintaan koetaan tärkeänä arviointitoiminnan vakiintumisen ja tulosten
vertailukelpoisuuden takia. Aiemmin tilaajien oma pääarvioija vastasi tulosten
paikkaansa pitävyydestä, mikä näkyi eri tilaajien osalta tulosten vaihtelevuudessa. Nyt
vakioarvioijan ja puolueettoman osapuolen suorittama arviointi nähdään paikkaansa
pitävänä todistuksena toimittajan kyvykkyydestä HSEQ-asioissa. Lisäksi tilaajat, jotka
ovat

ajallisesti

olleet

vähemmän

aikaa

klusterissa

mukana

kokevat,

että

arviointitilaisuus, sisältäen toimittajan itsearvioinnin, tuovat toimittajan kyvykkyyden
hyvin esille. Täten, arvioinnista saadut korkeat pisteet vastaavat korkeatasoista
toimintaa ja päinvastoin, mikä kuvastaa, että Inspectan mukana olo on osaltaan
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vaikuttanut toimintatavan vakiintumiseen ja luotettavuuden kasvamiseen sekä
arviointikriteerien yhtenäistymiseen.
HSEQ-arviointitoiminnalla nähdään vaikutuksia tilaajien osalta myös toimittajista
tietoisuuden

kasvuun.

Oli

tilaajayrityksen

tarkoituksena

keskittää

hankintoja

pienemmällä toimittajakentälle tai ei, tarjoaa arviointitoiminta näkymän sellaiseen
toimittajakenttään, jota ei ole aiemmin tiedostettu. Täten, tilaajat voivat pohtia, mitä
uusien toimittajien suhteen tehdään, ovatko he kiinnostava vaihtoehto kenties nyt tai
tulevaisuudessa. Täten, HSEQ-arviointituloksia voidaan käyttää toimittajakentän
hallinnan työkaluna.
HSEQ:n käyttöä hyödynnetään tilaajien osalta suurimmaksi osaksi nykyisten
toimittajien keskuudessa. Tässä yhteydessä arviointimenettely soveltuu toimittajan
HSEQ-osa-alueiden tarkasteluun ja yhteistyön kehittämiseen. Vaikka arviointiväli on
kolme vuotta, tilaajat kokevat, että toimittajille esitetyt kehitysehdotukset huomioidaan
ja havaitut puutteet korjataan, jolloin toimittajan suorituskyky joko säilyy vaadittavalla
tasolla tai se paranee yhteistyön vaikutuksesta. Samalla tilaajat välttyvät toimittajista
aiheutuvilta riskeiltä ja valvonnan tarve pienenee, kun tilaajat voivat luottaa toimittajan
suorituskykyyn. Lisäksi erään tilaajan mukaan toimittajien suorituskyvyssä on
nähtävissä selkeä parantuminen, erityisesti turvallisuuden saralla. Täten, esimerkiksi
tapaturmataajuuden pienentyminen näkyy positiivisesti sekä toimittajan suorituskyvyssä
että tilaajan kilpailukyvyssä. Esiin nousi myös näkemys siitä, miten muutamat
toimittajat ovat tässä yhteydessä onnistuneet parantamaan imagoaan arviointien
perusteella.
Arviointitoiminnan vakiintuminen ja -tulosten validoituminen eli paikkaansa pitävyys
tarjoavat tilaajille kuvauksen toimittajien toiminnan tasosta ja HSEQ-osaamisesta.
Tuloksista on nähtävissä, mikä yritys on pärjännyt arvioinnissa, mikäli tilaajat hakevat
uusia potentiaalisia yhteistyökumppaneita tai ovat uusimassa sopimuksia aikaisempien
toimittajien kanssa. Tällä tavoin tilaajat pystyvät luomaan tervehenkistä kilpailupainetta
myös nykyisille toimittajille joko toiminnan kehittämiseen tai tilaaja-toimittaja
yhteistyön monipuolistamiseksi. Esiin nousi muutamia toimittajia, jotka ovat
onnistuneet parantamaan arviointituloksiaan tai saaneet korkeat pisteet ja hyödyntäneet
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sitä, markkinoimalla saavutuksistaan eri foorumien kautta, esimerkiksi Kauppalehdessä
(ISS Palvelut 2014). Tällä tavoin myös tilaajille tuntematon yritys voi nousta esille
HSEQ-arviointitoiminnan kautta, koska se toimii myös tiedonhankintavälineenä
toimittajien suhteen. Arviointirekisteristä klusterin jäsenet eli tilaajat voivat tarkastella
yksittäisiä toimittajia ja saavutettuja tuloksia, mikäli toimittaja on antanut tähän luvan.
Näin ollen tilaajat voivat avartaa tietoisuuttaan eri toimittajakentistä ja hallinnoida
mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita, sillä HSEQ-arviointia voidaan hyödyntää
työkaluna toimittajan suorituskyvyn seurantaan.
5.1.4 Arviointitoiminnan kehitystarpeet ja muut vaikutukset
HSEQ-arviointitoiminta ei ole tilaajien mielestä vielä riittävän tunnettu toimittajien
keskuudessa. Esille nousi asia, että HSEQ-käsitteenä ei ole vielä riittävän vakiintunut ja
eri yrityksillä on erilaisia versioita HSEQ-toiminnoista. Tilaajien näkemyksen mukaan
tilanne on muuttumassa parempaan suuntaan. Erityisesti Inspectan mukana olo koetaan
tärkeäksi, jotta HSEQ-käsite vakiintuu ja hyväksytään toimittajan keskuudessa. Lisäksi
puolueeton arviointi nähdään tilaajien osalta hyvänä osoituksena tuoda esille
toimittajien

kyvykkyys

ja

osaaminen.

Toinen

tapa,

mikä

tulee

lisäämään

arviointitoiminnan tunnettuutta, on toimittajien markkinointi hyvistä suorituksista, kuten
ISS Palvelut (2014) on tehnyt. Tästä huolimatta toimittajat saattavat vierastaa ajatusta,
että he tarvitsevat HSEQ:ta todistamaan omaa osaamistaan, varsinkin jos yrityksellä on
esimerkiksi ISO-sertifikaatteja. Toinen yleinen ajatus on, että toimittajat eivät koe
HSEQ:ta tarpeelliseksi, koska he olettavat, että kaikki toiminnot ovat kunnossa.
Klusterin jäsenien keskuudessa asia nähdään kuitenkin toisella tavalla. Erään tilaajan
osalta HSEQ-arviointia edellytetään kaikilta tärkeimmiltä palvelutoimittajilta, muilta
osin se nähdään tärkeänä aputyökaluna määrittämään toimittajan HSEQ-osaaminen ja
toiminnan taso. Näillä seikoilla on esiintynyt merkittävä rooli uusien ja nykyisten
yhteistyökumppaneiden sopimusneuvotteluiden yhteydessä. Lisäksi eräs tilaaja painotti,
että

toimittajan

oma-aloitteisuus

kyseisissä

asioissa

nähdään

etuna

sopimusneuvotteluissa ja siten, toimittajan tulisi huomioida, että tilaaja kokee
kolmannen osapuolen arvioinnin luotettavaksi ja riittäväksi todistukseksi, että toiminnot
ovat kunnossa.
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Toinen kehityskohde on HSEQ:n markkinointi tilaajien toimesta. Vaikka tilaajat
kokevat HSEQ:n hyödylliseksi, esimerkiksi osoituksena omille asiakkaille ja
sidosryhmille siitä, että toimittajia arvioidaan systemaattisella ja dokumentoidulla
menetelmällä, ei menetelmän tietoisuus ole levinnyt tilaajien toimesta halutulla tavalla.
Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat yritysten kansainvälinen markkinointi, johon on vaikea
vaikuttaa Suomesta käsin ja organisaation sisällä osastojen välinen kommunikoinnin
puute. Jälkimmäiseen tekijään HSEQ-arviointi tarjoaa hyvän foorumin saada eri
osastoja mukaan arviointitoimintaan ja siten, parantaa organisaation sisäistä yhteistyötä
kohti integroitua johtamis- ja toimintajärjestelmää (IMS).
Tulevaisuuden kehityskohteina tilaajat näkevät klusterin jäsenten ja arvioitujen
toimittajien määrän kasvun, minkä kautta arviointitoiminnan tunnettuus ja näkyvyys
kasvaisi. Täten, jatkossa tilaajayritykset saisivat samat hyödyt entistä vähemmällä
panostuksella ja tietoisuus eri toimittajakentistä kasvaisi. Lisäksi toiveissa on
arvioitujen toimittajien sijainnin leviäminen Pohjois-Suomi-painotteisesta verkosta,
koko maan kattavaksi verkostoksi. Tällöin uusia vaihtoehtoisia palvelutoimittajia löytyi
myös Etelä-Suomesta. Tähän uusimmat klusterin tilaajajäsenet tuovat jo tällä hetkellä
oman panoksensa, sillä tilaajayritykset sijaitsevat kyseisellä alueella.
Arviointitoiminnan

vakiintuminen

koetaan

tärkeäksi

jatkuvuuden

ja

tulosten

vertailukelpoisuuden takia. Kysymyspatteri on pysynyt stabiilina, mikä asettaa
toimittajat samalle lähtöviivalle kokoluokasta riippumatta. Haastatteluissa nousi
kuitenkin esille muutama asia liittyen arviointikysymysten tulevaisuuden haasteisiin.
Ensinnäkin muutamat tilaajat pohtivat mahdollisuutta, voidaanko kysymyspatteri
kääntää englanniksi esimerkiksi kansainvälisiä toimittajia varten ja saadaanko
toimittajakenttää laajennettua tämän avulla. Yhtenä laajennuskohteena nähtiin virolaiset
toimittajat, joilta varmasti löytyisi kiinnostusta arviointitoimintaa kohtaan, sillä monet
yritykset palvelevat suomalaisia yrityksiä. Toisena kehitysehdotuksena esiin nousi
kysymyspatterin muokkaantuminen, sillä jatkossa yritysten eettiset kysymykset ja
julkisen vastuun rooli tulevat kasvamaan. Toiveissa oli, että kyseiset asiat saataisiin
sisällytettyä kysymysrunkoon ilman, että kysymysten määrä kasvaisi. Tällä tavoin
arviointi osoittaisi yhä kattavammin toimittajan toiminnan tasoa ja osaamista.
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Tilaajien näkemyksen mukaan toimittajat ovat kokeneet arviointitoiminnan arvokkaana
osoituksena siitä, että HSEQ-osa-alueet ovat kunnossa. Joillekin toimittajille esteeksi tai
hidasteeksi on muodostanut arviointikustannus, joka on suuruudeltaan 2000 €. Eräs
tilaaja konkretisoi asian toteamalla, että jos toimittaja kritisoi palvelun hintaa, mutta
kieltäytyminen aiheuttaa jatkossa notkahduksen esimerkiksi tapaturmataajuudessa, niin
tässä tapauksessa 2000 € on hyvin pieni raha. Muilta osin tilaajat kokevat, että
toimittajat ovat nähneet arviointitoiminnan mahdollisuutena saada hyötyjä, kuten
toiminnan kehittämisenä tai mahdollisuutena päästä toimijaksi isolle tilaajayritykselle.
Tulevaisuudessa toimittajien asenne arviointia kohtaan varmasti muuttuu, sillä klusterin
tilaajayritykset edellyttävät arviointitoimintaan osallistumista, tavalla tai toisella.
Lisäksi

uskon

toimittajien

näkevän

mahdollisuuden

saada

lisää

näkyvyyttä

mainostamalla, että he ovat yhteistyössä suuren tilaajayrityksen kanssa ja että toiminnan
taso on todennettu kolmannen osapuolen toimesta vertailukelpoisella menetelmällä.

5.2 HSEQ-toimittajat
5.2.1 Toimittajien kokemat liiketoiminnalliset hyödyt HSEQ-arvioinnista
Liiketoiminnallisia hyötyjä esiintyi muun muassa dokumentaation lisääntymisen ja
kehittymisen seurauksena. Arvioinnin seurauksena toimittajat kykenevät huomioimaan
menneet tapahtumat ja pohtimaan, mitä vaikutuksia tietyillä valinnoilla on ollut
toimintaan liittyen. Lisäksi arvioinneissa käydään hyvin laajasti toimintaa läpi eri osaaluilla,

joten

yritykset

saavat

selkeän

käsityksen

siitä,

minkälainen

niiden

toimintamallinsa on ja mitä puutteita siinä voi esiintyä. Täten, yritykset saavat
kokonaiskuvan siitä, miten niiden pitäisi toimia asiakkaan näkökulmasta. Myös muu
kuin arviointitoimintaa koskettava dokumentaatio oli kehittynyt, mikä näkyi erään
toimittajan kohdalla parantuneena riskienarviointitoteutuksena yrityksen työmailla ja
työkohteissa.
Toimittajat hyödyntävät HSEQ-arvioinnista saatuja raportteja ja tuloksia omissa
toimintakatsauksissa, kuten kuukausipalavereissa. Näissä keskusteltiin arvioinnin esiin
tuomista poikkeamista ja pyrittiin löytämään parannusehdotuksia, kuinka asioita
saadaan vietyä eteenpäin. Arviointitoiminta on täten mahdollistanut yhtenäisen
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ajattelutavan yritysten toiminnan kehitykseen liittyen, jolle on lähes mahdotonta asettaa
tarkkaa rahallista mittaria. Arvo nousee esiin, kun yritys havaitsee toiminnasta
aiheutuvia poikkeamia, pohtii yhteisesti toteutuskeinoja niiden kehittämiseksi ja saa
tiedon jalkautumaan organisaation sisällä tarvittaville henkilöille. Yksi toimittajista
konkretisoi

arviointitoiminnan

vaikutuksen

toteamalla,

että

arviointitoiminnan

vaikutuksesta yritys on onnistunut luomaan yhtenäisen toimintatavan, jonka
seurauksena on säästetty resursseja ja kustannuksia eri toimintojen suhteen. Täten, eri
työkalujen ja mallien avulla asioita käsitellään ja viedään eteenpäin yhtenäisellä tavalla.
Arviointitoiminnan suurimmat hyödyt on nähtävillä turvallisuuskulttuurin kehittymisen
yhteydessä. Tilaaja-toimittaja yhteistyön ansiosta yhteisellä työpaikalla turvallisuuteen
liittyvistä

asioita

keskustellaan

yhdessä

ja

ratkaisuja

poikkeamiin

etsitään

turvallisuushavaintojen ja vaaratilanneilmoitusten pohjalta. Eräs toimittajista järjestää
kuukausittain tilaajayrityksen kanssa yhteisiä turvallisuuspalavereita, joissa toimittaja
on pystynyt mallintamaan valmiita ja toimivia toimintoratkaisuja turvallisuuteen
liittyen. Lisäksi tilaajayrityksen vaaratilanneilmoituksia on hyödynnetty toimittajan
omissa vastaavissa työpisteissä ja sitä kautta on pystytty ennakoimaan ja välttämään
työtapaturmia ja sairauspoissaoloja. Täten informaation välittymisen kehittyminen on
myös edesauttanut yhteistyön luonnetta ja siitä syntyviä hyötyjä. Erään toisen
toimittajan kohdalla on käynyt lähes päinvastoin, sillä toimittajan kehittämä
työkohteiden riskienarviointimenetelmä on saatu vietyä eteenpäin tilaajayrityksille, ja
siten tilaajat ovat hyödyntäneet mallia myös omissa toiminnoissaan. Täten, yhteistyön
seurauksena syntyy hyötyjä sekä tilaaja- että toimittajayrityksille, ennakoivan ja riskejä
välttävän toiminnan seurauksena.
Tapaturmataajuus on yksi kriittisempiä mittareita arvioitaessa yritysten turvallisuuden
tasoa. Haastatteluissa yksi toimittajista toi esiin tunnuslukuja tältä saralta toteamalla,
että

vahva

panostus

työturvallisuuskehitystä

HSEQ-toimintaan
suunnattomasti.

Pari

on
vuotta

edesauttanut
taaksepäin

yrityksen
yrityksen

tapaturmataajuus arviolta oli noin 50–60 luokkaa, mutta tänä vuonna lukema on noin 10
luokkaa. Toimittaja painotti mittaamisen tärkeyttä toimintojen yhteydessä, sillä vain
mitattuihin asioihin on mahdollista vaikuttaa. Lisäksi hän totesi, että HSEQ ei voi olla
erillinen osa yrityksen toimintaa, vaan sen on kuljettava mukana eri prosessien läpi joka
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paikassa. Eräs toimittajista totesi, että jos HSEQ-osa-alueisiin kiinnitetään huomiota ja
siten saadaan estettyä tapaturma, niin sillä vältytään isoilta kustannuksilta.
”…esimerkiksi tapaturman sattuessa pysähtyy koko työmaa, tulee viivästyksiä,
sairausajan palkat ja puhumattakaan, että joku loukkaantuu vakavasti…”, toimittaja
luettelee mahdollisia seuraamuksia. Täten, kustannuksia on mahdollista vähentää
turvallisuusvahinkojen

pienenemisessä,

riskien

minimoimisessa

ja

poikkeamakustannusten yhteydessä.
Osa toimittajista kokee, että HSEQ-arvioinnista on ollut hyötyä asiakassuhteissa
tilaajien kanssa. He ovat yhtä mieltä siitä, että nykypäivänä tilaajat ovat valveutuneita
HSEQ-asioiden suhteen, ja tietynlaisia askeleita on oltava tehtynä, jotta asiakkaat
kelpuuttavat toimittajat yhteistyöhön. Eräs toimittajista toteaakin: ”…työt on tiukassa ja
on saatava tilaajat vakuuttuneeksi meistä, niin hyvä se on osoittaa, että meillä on monia
erilaisia arviointeja suoritettu…”. Lisäksi haastatteluissa ilmeni, että tilaajat arvostavat,
mikäli toimittaja kykenee esittämään erilaisia yrityksen toimintaan liittyviä tunnuslukuja
ja osoittamaan, että toiminta on järjestelmällistä ja suunniteltua, esimerkiksi
dokumentaation

muodossa.

Tässä

yhteydessä

HSEQ-arviointi

voidaan

nähdä

parantaneen muutaman toimittajan imagoa tilaajien silmissä ja on näin ollen tuonut
lisäarvoa yrityksen toimintaan.
Arviointien rationalisoituessa toimittajat ovat huomanneet monenkaltaisia hyötyjä
omissa toiminnoissaan. Eräs toimittajista on huomannut, että laadulliset poikkeamat
ovat vähentyneet ja reklamaatioiden määrä pienentynyt, mutta ei kyennyt antamaan tälle
tarkkaa rahallista arvoa. Lisäksi toimittaja mainitsee, että nyt kolmannen osapuolen
suorittamassa arvioinnissa on useampi tilaaja yhtä aikaa läsnä ja sitä kautta yritys on
saanut paljon hyviä ideoita, miten toimintaa voisi kehittää. Erään toisen toimittajan
kohdalla säästöt näkyvät siinä, että arviointitoiminta on vienyt yritystä kohti parempaa
työturvallisuutta. Lisäksi toimittaja mainitsee, että arvioinnissa otetaan myös käytännön
toimintaa tarkasteluun. Esimerkiksi varastoinnin suhteen tarkastellaan mitä ja miten
asioita

on

hoidettu

valvontakustannuksissa.

ja

sillä

saralla

yritys

on

onnistunut

säästämään
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5.2.2 Toimittajien suorituskykyyn vaikuttavat tekijät
Toimittajien haastatteluissa korostui, että arviointitoiminta on vaikuttanut yritysten
päivittäiseen toimintaan ja osan yritysten kohdalla selkeästi myös suorituskyvyn
parantumiseen. Arvioinnissa esiintyneet poikkeamat tai huomautukset on huomioitu ja
korjattu mahdollisuuksien mukaisesti. Tämän seurauksena kehitystoimintoja on
suoritettu ja suoritetaan edelleen, jotta yritysten kehitys ei pysähdy. Vaikka
toimittajayrityksillä onkin ympäristö-, turvallisuus- ja laatusertifikaatteja, kokivat he
HSEQ:n tarpeellisuuden ennen kaikkea siinä, että arviointitoiminta on asiakaslähtöinen
ja sen avulla tiedostetaan tarkoin, mitä asioita asiakkaat haluavat toimittajien
parantavan. Muutama toimittajista ei osannut tarkasti erotella, minkä foorumin kautta
eri suorituskykyvaikutukset ovat syntyneet, mutta totesivat, että HSEQ-arviointi on joka
tapauksessa tukevaa toimintaa myös sertifioiduille toimintajärjestelmille ja sitä kautta se
on vaikuttunut suorituskykyyn positiivisessa mielessä. Tämä välittyi erityisesti siinä,
että HSEQ-arviointien kysymykset ovat hyvin samankaltaisia kuin sertifioitujen
toimintajärjestelmien auditoinneissa.
Toimittajien osalta arviointitoimintaan osallistumiseen vaikutti päällimmäisenä halu
parantaa yhteistyötä tilaajaorganisaation kanssa. Esiin nousi myös näkemys, että
monissa yhteyksissä, esimerkiksi yhteistyösopimusten uusiutumisten edellytyksenä oli
HSEQ-arvioinnin suorittaminen. Täten, yhä useamman toimittajan on pystyttävä
osoittamaan, että yrityksen HSEQ-osa-alueet ovat kunnossa, millä on positiivinen
vaikutus suorituskykyyn sekä toimittajille että tilaajille. Vaikutukset välittyivät ennen
kaikkea turvallisuusosaamisen ja -tason kehittymisenä. Eräs toimittajista toteaa, että
heidän yrityksellä oli alkujaan paljon kehitettävää turvallisuusasioissa, johon HSEQarviointi koettiin hyvä työkaluna ja moottorina, muuttamaan asioita heti alkuvaiheessa.
Arviointitoiminta koetaan toimittajien osalta hyvänä keinona tunnistaa toiminnan
yhteydessä asioita, joihin ei välttämättä muuten törmätä. Täten, kolmannen osapuolen
suorittama auditointi tuo esiin näkemyksiä ja kehitysehdotuksia, joita yritys ei muuten
tunnistaisi. Lisäksi arvioinnin poikkeamien avulla yritykset havaitsevat, mitä
kehitystoimenpiteitä yrityksen on suoritettava, jotta toiminto- ja työskentelymallit
saadaan halutulle tasolle. Haastatteluissa ilmeni, että eräs toimittajista on ottanut
kehitystoimenpiteet tarkasteluun, seuraamalla ja kirjaamalla parannusehdotuksia ja sitä
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kautta

pyrkinyt

viemään

asioita

eteenpäin

puutteiden

korjaamiseksi.

Täten,

arviointitoiminta on osaltaan vaikuttanut yrityksen järjestelmällisen ja suunnitelmallisen
toiminnan kehittymiseen muun muassa johdon mukaisen dokumentaation ja
toimintamallien muodossa.
Erään

toimittajan

kohdalla

suorituskykyhyödyt

ovat

konkretisoituneet

työturvallisuusoppaiden ja -vihkojen kehittämisenä sekä omien toimittajien arvioinnin
yhteydessä. Tällöin toimittaja on hyödyntänyt alihankkijoiden suhteen eri osa-alueita
HSEQ-arvioinnista ja saanut sitä kautta entistä tarkempaa tietoa alihankkijan
kyvykkyydestä. Yhteistyö tilaajan kanssa on vaikuttanut myös siihen, että kehittyneen
työturvallisuuden johdosta toimittaja on havainnut työolosuhteiden parannusta sekä
omissa toiminnoissa että tilaajan luona suoritettavissa työpisteissä. Täten yhteistyön
vaikutus ei käsitä ainoastaan yhteisellä työpaikalla suoritettavia toimintoja, vaan ne
välittyvät myös toimittajan suorituksiin muissa yhteyksissä. Tällöin toimittajan osalta
monet turvallisuuteen liittyvät asiat, kuten työmenetelmät, suojainten käyttö,
havainnointi ja tiedottaminen ovat parantuneet HSEQ-arvioinnin seurauksena. Lisäksi
eräs toimittajista painottaa, että vaihtoehtoinen tai korvaava työ on suoraan seurausta
arviointitoiminnasta ja sen avulla yritys on kyennyt pitämään kustannuksia kurissa ja
pystynyt luomaan kehittyneemmän ajatusmaailman työturvallisuuden suhteen.
Haastatteluiden perusteella ympäristövaikutukset konkretisoituvat yhteisellä työpaikalla
tehokkaalla ja onnistuneella lajitteluna ja noudattamalla ohjeistuksia myös muissa
asioissa. Eräs toimittaja korostaa, että he ovat onnistuneet tekemään myös entistä
ekologisempia valintoja työkalujen suhteen, esimerkiksi huomioimalla työkalujen
pitkäikäisyyden ja huolettavuuden verrattaessa kertakäyttöisiin valintoihin. Täten
toimittaja on onnistunut vähentämään toiminnasta aiheutuvia haittavaikutuksia
ympäristön suhteen ja pienentänyt toiminnasta aiheutuvia riskejä.
5.2.3 Arviointitoiminnan kehitystarpeet ja muut vaikutukset
Toimittajien näkemyksen mukaan, HSEQ-arviointitoiminnan tunnettuus on vielä
Pohjois-Suomi painotteinen. Toisaalta, muutama toimittajista mainitsi, että tunnettuus
on lisääntynyt myös etelän suunnalla. Tällä saralla selkeä kehityskohde on tietoisuuden
lisääminen eri tilaajien ja toimittajien keskuudessa. Haastateltujen toimittajien osalta
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tietoisuutta yritetään levittää asiakkaille suunnatuissa yritysesittelyissä ja myös muun
markkinoinnin yhteydessä. Tämä varmasti lisää arvioinnin tunnettavuutta ja
hyödyntämistä sekä toimittajien että tilaajien keskuudessa. Lisäksi toimittajat kokevat,
että HSEQ-arviointi kuvaa riittävällä tasolla yritysten HSEQ-osaamista ja toiminnan
tasoa, joten toimittajat, joilla ei ole vielä todennettu yrityksen kyvykkyyttä, on
mahdollisuus HSEQ-arvioinnin kautta osoittaa se tilaajille tai hyödyntää arviointia
yrityksen omiin kehitystarpeisiin. Tämä todennäköisesti lisää eri toimittajien
mielenkiintoa arviointia kohtaan.
Yhtenä

kehityskohteena

toimittajat

toivat

esiin

eri

arvioinneista

aiheutuvat

kustannukset. Toiveissa oli, että Inspectan mukana olo vaikuttaa positiivisesti uusien
tilaajayritysten liittymiseen arviointitoimintaan ja siten, toimittajilla olisi enemmän
asiakasyrityksiä, joiden suhteen selvittäisiin samalla arviointimenettelyllä. Täten,
ylimääräisiä kustannuksia ei aiheutuisi päällekkäisten arviointien tarpeellisuudesta ja
resursseja

ei

tarvitsisi

käyttää

niin

paljon

eri

arviointien

suorittamiseen.

Samanaikaisesti, jos arviointitoiminta laajenisi ja se koskettaisi yhä useampaa
toimittajaa, olisi arvioinnin tuloksilla helpompi tuoda esiin yrityksen hyvä suoritustaso.
Nyt

sopimusneuvotteluiden

yhteydessä

asiakkaat

eivät

aina

huomioi

palveluntuottamisen kokonaisuutta, vaan tarjouskilpailun voittaa alin hinta. Tähän eräs
toimittajista toivoo muutosta, sillä HSEQ-arvioinnin avulla yrityksen osaaminen
saadaan tuotua esiin ja varmistettua hyväksyttävä toiminnan taso.
Toimittajat toivat esiin myös HSEQ-arvioinnista aiheutuvan kustannuksen, joka on
2000€. Tämä koettiin muutaman toimittajan kohdalla negatiivisessa mielessä, sillä
kustannuksia aiheutuu myös erillisistä turvallisuus-, ympäristö-, ja laatusertifikaateista.
Toisaalta, kuten tuloksissa mainittiin, arviointitoiminta koettiin hyväksi työkaluksi ja
toimintajärjestelmiä tukevaksi toiminnaksi. Lisäksi liiketoiminnallisten hyötyjen
vaikutukset kattavat arvioinnista aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi työturvallisuuden
saralla, mutta myös monella muulla tavalla. Eräs toimittajista toteaakin, että Inspectan
tehtävänä olisi ennen kaikkea osoittaa toimittajille, että arvioinnista on todella hyötyä
heille. Täten, toimittajat eivät kokisi, että HSEQ-arviointi on ainoastaan lisäkustannus,
jotta se pääsee yhteistyöhön tilaajayrityksen kanssa. Toimittaja lisää: ”…hyvällä
valmistautumisella on kuitenkin saavutettavissa niin paljon hyötyjä, sillä arviointi on
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niin kattava…”. Täten, arviointitoiminta on edesauttanut toimittajayrityksiä kehittymään
ja parantamaan omaa suorituskykyään HSEQ-osa-alueilla.

5.3 Green Card-toimittajat
5.3.1 Toimittajien kokemat liiketoiminnalliset hyödyt Green Card-arvioinnista
Toimittajien haastatteluissa ilmeni, että Green Card-arvioinnista saatuja raportteja ja
tuloksia hyödynnetään pääosin yritysten toiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan
parantamiseen. Lisäarvoa tuovat myös asiakastyytyväisyyden, toimitusvarmuuden ja
reklamaatioiden tehokkaampi mittaaminen. Arviointien kautta toimittajat saavat
materiaaleja ja tilastoja, joita käsitellään erilaisissa kokouksissa, kuten tiimipalavereissa
ja johdon katselmuksissa. Osa toimittajista kokee, että vaikka heidän toimintansa on
riittävällä tasolla, eikä arvioinneissa esiinny puutteita, saavat he yrityksen tilanteesta
riippuen erilaisia toimenpidesuosituksia. Eräs haastatelluista toimittajista kokeekin
arvioinnin varsin valmentavana toimintana, jonka seurauksena yritys saa arvioijalta
erinomaisia vinkkejä toiminnan kehittämiseen. Lisäksi toimittajat ovat hyödyntäneet
Green Card-arvioinnin mallia myös omien toimittajiensa auditoimiseen, jonka
seurauksena koko toimitusketjun laadulliset tekijät on voitu varmistaa.
Green Card-arvioinnin myötä toimittajat kokevat, että heidän toiminnan tasonsa on
kehittynyt. Tämä välittyy järjestelmällisinä ja suunnitelmallisina toimintoina, jotka ovat
muokanneet yrityksen toimintatavan yhtenäisemmäksi. Eräs toimittajista toteaa, että nyt
jokaisessa yrityksen konttorissa on yhteinen tapa, kuinka toimia. Tämän johdosta
toimittaja on huomannut, että laadunhallinta on selkeämpää ja on helpompi seurata
tuotteiden

liikkumista

yrityksestä

sisään

ja

ulos.

Verrattaessa

aikaisempaa

toimintomalliin toimittaja kokee, että Green Card on mahdollistanut myös
laatupoikkeamien huomaamisen, joita ei ollut aiemmin tiedostettu. Pahimmallaan tieto
näistä poikkeamista tuli esiin vasta siinä vaiheessa, kun asiakas oli saanut tuotteen, joten
tässä yhteydessä voidaan todeta, että toimittajan laatukustannukset ovat pienentyneet.
Haastatteluissa ilmeni, että toimittajat hyödyntävät eri keinoin markkinoinnissaan sitä,
että toimintaa on arvioitu Green Card-arviointimenetelmällä. Toimittajilla on
kotisivuillaan esillä Inspectan myöntämä Green Card-logo ja se on esiintynyt
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toimittajien

yritys-

ja

tuote-esittelyissä,

tarjousneuvotteluissa,

mainoksissa

ja

rahoitushakemuksissa. Osa toimittajista koki, että siitä on ollut selkeää hyötyä
asiakassuhteissa. Varsinkin niiden asiakkaiden keskuudessa, joille menetelmä oli
entuudestaan tuttu, oli helppoa todentaa oma kyvykkyys laatuasioissa. Esimerkiksi,
urakkakilpailutilanteessa

ulkopuolisesta sertifioinnista oli

annettu ylimääräinen

laatupiste tai Green Cardin avulla on sopimusneuvotteluissa nopeasti voitu kuvata
toimintaa, liittämällä auditointiraportteja sopimustarjousten liitteeksi. Myös muiden
asiakkaiden suhteen nähtiin, että Green Card toimi laaduntuottokyvyn referenssinä,
mutta sen merkitystä oli avattava asiakkaalle. Muutama toimittajista ei puolestaan ollut
varma siitä, onko Green Card ollut se ratkaiseva tekijä yhteistyön syntymisen kannalta,
mutta eivät nähneet sillä olevan negatiivisia vaikutuksia yhteistyön syntymiseen.
Samanaikaisesti toimittajat kokevat, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, että Green Cardarviointi

on

edesauttanut

myös

yhteistyön

jatkumisen

kannalta,

esimerkiksi

alihankintatilausten uusiutumisessa. Eräs toimittajista totesi, että koska Green Cardin
ansiosta yrityksen toiminta on järjestelmällistä, ennustettavaa ja läpinäkyvää, niin
asiakkaat

tiedostavat

toimintomme

ja

he pystyvät

tarvittaessa

vaikuttamaan

asiakassuhteiden säilymiseen.
Green Card-arviointien rationalisoituessa toimittajat ovat huomanneet monenlaisia
säästöjä liiketoiminnassaan. Eräs toimittaja toteaa, että yhdistämällä yrityksen
molemmat palvelut Green Card-arvioinnin alaiseksi, yritys säästää arviolta 2000–3000 €
vuositasolla. Toinen säästökohde on aika ja resurssit, kun yrityksen henkilöstö
osallistuu kahden auditoinnin sijasta vain yhteen tapahtumaan. Tässä yhteydessä
voidaan todeta, että Green Card-arviointi soveltuu erityisesti palvelualan yrityksille,
joilla on useampi palvelukonsepti osana yrityksen liiketoimintaa. Täten, yritys säästää
aikaa ja rahaa eliminoimalla päällekkäisten arviointien tarpeen.
Eräs toimittajista toteaa, että vaikka säästöille on hankala antaa rahallista arvoa, mutta
jos yrityksen päälliköt ja esimiehet saadaan yhdessä käsittelemään yritystoimintaan
liittyviä asioita, niin tällä on vaikutusta yrityksen kokonaisjohtamiseen ja tätä kautta
säästöjä syntyy. Täten, mikäli yrityksen avainhenkilöt saadaan ajattelemaan samalla
tavalla, on sillä positiivinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan ja sen kehittymiseen.
Liiketoiminnan kehittymisestä esiintyi myös muutama esimerkki. Eräs toimittajista
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totesi, että ennen Green Cardia heillä oli keskimäärin 1,5 reklamaatiota vuodessa,
sisältäen

vaatimus-

ja

vakuutuskäsittelyjä.

Green

Cardin

saamisen

jälkeen

reklamaatioita ei ole esiintynyt laisinkaan, joten kyseisen yrityksen kohdalla säästöt
ovat

kulminoituneet

asiakkaan

kokemaan

laatuun

eli

tehtyjen

tuotosten

virheettömyyteen. Eräs toinen toimittaja kuvaili Green Cardin aiheuttamaa kehitystä
toteamalla, että yrityksen prosessit ovat kehittyneet 1,5-kertaisesti verrattaessa aiempaan
toimintaan. Nyt yritys pystyy tuottamaan 1,5-kertaa enemmän suoritteita kuin ennen,
ilman henkilöstön lisäyksiä vaikka yrityksen volyymi on kasvanut. Lisäksi toimittaja
kokee, että säästöjä syntyy, kun järjestelmällinen ja suunniteltu toiminta ehkäisee
virhekustannuksia, joten korjaustoimenpiteisiin ei kulu ylimääräisiä resursseja.
Toimittajat huomioivat, että Green Cardin ansiosta he pystyvät osoittamaan asiakkaille
kirjallisesti työn suunnitteluun ja laadunvarmistuksen eteen tehdyn työn ja kokevat, että
ainakin osa asiakkaista tuntee tämän tärkeäksi osoitukseksi järjestelmällisestä
toiminnasta. Tällöin asiakkaiden näkökulmasta laadunmittari ei ole ainoastaan hinta
vaan palvelun kokonaiskustannus, jolla voidaan osoittaa, miten palveluja tuotetaan
virheettömästi ja miten varmistetaan, että palvelut ovat virheettömiä myös jatkossa.
Toimittajat kokevat, että tällä on suuri vaikutus asiakassuhteiden säilymiseen ja
uusiutumisiin.
5.3.2 Toimittajien suorituskykyyn vaikuttavat tekijät
Green

Card-arviointitoiminta

välittyy

haastateltujen

yritysten

jokapäiväisessä

toiminnassa suunnitelmallisuutena ja järjestelmällisyytenä. Toimittajat kokevat, että
Green Card on parantanut päivittäisjohtamista ja selkeyttänyt yhtenäistä toimintatapaa
ja siihen liittyvää dokumentointia. Esimerkiksi, toimittajat ovat kirjanneet työohjeita,
perustaneet yrityksen sisäisiä toimintoja, kuten viikkopalavereita ja huomanneet, kuinka
palveluprosessit ovat kehittyneet, jonka seurauksena laadunhallinta on ollut selkeämpää.
Suunnitelmallisuus on puolestaan muodostanut yhtenäisen ajattelutavan johdon ja
henkilöstön välille. Täten, myös eri toimipisteiden henkilöt pystyvät ymmärtämään
johdon linjaaman toimintastrategian ja sen jalkautumisen eri toiminnoissa. Erään
toimittajan kohdalla tämä näkyi myös prosessien laatumittareiden kehitystyönä, jonka
ansiosta yritys on huomannut selkeää parannusta laaduntuottokyvyn suhteen, kuten
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toiminnan

tehokkuuden

ja

asiakastyytyväisyyden

parantuminen,

vasteaikojen

lyhentyminen ja virheiden vähentyminen.
Haastatteluissa ilmeni, että toiminnan kehityksellä nähdään muitakin positiivisia
vaikutuksia. Eräs toimittaja mainitsi, että hyväksyttyjen toimintatapojen vakiintumisen
myötä yritys on onnistunut uusimaan asiakassuhteita projektitoiminnan piirissä, koska
asiakas tunnistaa, minkälainen lisäarvo toimittajan panoksella on laaduntuottokyvyn
suhteen. Täten, toimittaja on onnistunut ulkopuolisella arvioinnilla ja jokapäiväisellä
toimintamallilla osoittamaan asiakkaalle, että toiminnan taso pysyy hyväksyttävällä
tasolla myös jatkossa tai se paranee yhteistyön edetessä. Lisäksi reklamaatioiden,
virhemäärien ja laatupoikkeamien vähentyminen rinnastetaan toimittajien osalta Green
Card-arviointitoimintaan,

sillä

mallin

ansiosta

yritysten

suunnitelmallinen

ja

järjestelmällinen toiminta edesauttaa tehokkuuden parantamisessa.
Suurin osa toimittajista kokee, että Green Card-arviointi toimii hyvänä foorumina tuoda
yrityksen kyvykkyys esille. Arviointi on ISO 9001-pohjainen, mutta hieman kevyempi
versio akkreditoidusta sertifikaatista. Erään toimittajan kohdalla Green Card nähdään
yrityksen kehityspolkuna, sillä ulkopuolinen kontrollointi, valvonta ja prosessien
tarkastelu nähdään erittäin arvokkaana lisänä suorituskyvyn seurantaan ja kehitykseen,
sillä yrityksellä ei ole erillistä kehitysyksikköä. Osa toimittajista painottaa, että
puolueettoman ja ulkopuolisen toimesta todennetulla laatujärjestelmällä tulisi olla
paino- ja lisäarvoa asiakkaiden keskuudessa. Nyt vain muutamissa tapauksissa
toimittajien asiakkaat ovat tätä vaatineet. Toimittajat kokevat, että mikäli asiakkaat
vaatisivat entistä enemmän näyttöä siitä, että toiminta on asianmukaista, suunniteltua ja
dokumentoitua, tulisi toimittajien osaaminen entistä paremmin esille ja sitä kautta myös
Green Cardin tunnettuus parantuisi. Uskon, että perinteisen tilaaja-toimittaja yhteistyön
luonteen muutoksen johdosta (ks. kappale 2.1) asiakkaat tulevat jatkossa kiinnittämään
enemmän huomiota omien toimittajien toimintatapoihin ja toimintajärjestelmien
luotettavuuteen.

Tähän

tarkoitukseen

Green

Card tarjoaa

dokumentoidun

ja

järjestelmällisen tavan osoittaa, että yrityksen laatuasiat ovat kunnossa. Asiakkaiden
näkökulmasta kiinnostus varmasti herää, kun pyritään välttymään toimitusketjusta
aiheutuvilta riskeiltä ja riskitekijöiltä.
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Parhaiten Green Cardin vaikutus toimittajien suorituskykyyn välittyy yritysten
laatujärjestelmän rakennuksen yhteydessä. ”…Green Card-arvioinnissa huomioitiin
yrityksen poikkeamat, puututtiin niihin ja tekemällä muutokset kuntoon, saatiin sitten
koko systeemi pystyyn…”, eräs toimittajista totesi. Toimittajat huomioivat myös, että
ulkopuolinen arvioija tuo esille uusia liiketoiminnallisia näkemyksiä, joita yrityksen
sisällä ei välttämättä tiedosteta. Lisäksi toimittajat suosivat saman arvioijan käyttöä
uusinta-auditoinneissa, koska arvioija tuntee yrityksen toimintatavat ja -menetelmät,
joten niiden läpikäymiseen ei kulu ylimääräistä aikaa ja arvioinneissa päästään suoraan
kehityskohteiden tarkasteluun ja oleellisten asioiden läpikäymiseen.
Green Card-arviointi on motivoinut toimittajia tarkastelemaan omia toimintojaan
kriittisesti ja tekemään muutoksia tarpeen vaatiessa. Erään toimittajan mielestä yritys on
saanut arviointitoiminnasta käytännön konsulttiapua suorituskyvyn parantamiseen,
kuten laatumittareiden kehitykseen, jonka ansiosta yritys pystyy seuraamaan
minkälaista laatua se tuottaa. Myös useamman palvelukonseptin omaava toimittaja on
hyötynyt arvioinnista omassa suorituskyvyssään, integroimalla molemmat palvelut
saman arvioinnin kohteeksi ja siten, työstänyt ja kehittänyt yhtenäisen laatujärjestelmän
molemmille palveluille.
5.3.3 Arviointitoiminnan kehitystarpeet ja muut vaikutukset
Toimittajat ovat samaa mieltä siitä, että Green Card-arviointimenettely ei ole riittävän
tunnettu asiakkaiden ja muiden toimijoiden keskuudessa. He uskovat, että Inspectan
nimi taustavaikuttaja lisää tunnettuutta, jonka seurauksena lisää yrityksiä saadaan
liittymään toimintaan mukaan ja he päätyvät sitä kautta päähankkijalistalle. Tällä
hetkellä ISO 9001-standardin rooli on vielä liian suuri verrattaessa Green Cardiin,
vaikka eräs toimittajista toteaa, että todellisuudessa Green Card voi olla arvokkaampi
lisä asiakasyrityksille. Toimittaja näkee, että Green Card liittyy enemmän yrityksen
liiketoimintaan ja sen henkilökuntaan kuin ISO 9001-standardi, jolloin yrityksen
laaduntuottokyky tulee paremmin esille.
Suurin osa toimittajista oli sitä mieltä, että päähankkijalistalla olevat yritykset tietävät,
mistä Green Cardin yhteydessä on kyse. Eräs toimittajista on kuitenkin törmännyt
tilanteeseen, missä neuvotteluiden yhteydessä ilmeni, että päähankkijalistalla olevan
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yrityksen tekninen osasto ei ollut tietoinen kyseisestä menetelmästä. Täten, yrityksen
toimialasta

riippuen

on

mahdollista,

että

toimittaja

neuvottelee

esimerkiksi

sopimusasioista henkilöiden kanssa, jotka eivät tiedosta, että tilaajayritys käyttää
hyväkseen Green Card-arviointia. Täten, toimittajan toiveissa oli, että tietoisuus Green
Card-menetelmästä välittyisi myös sisäisesti tilaajayrityksissä. Tällöin toimittaja ei
joutuisi tilanteeseen, missä sen on todennettava muilla keinoin laaduntuottokykynsä,
vaikka sillä on jo todistus olemassa.
Toimittajien toiveissa oli, että Green Card-konsepti saataisiin jäsenneltyä entistä
ymmärrettävämpään muotoon, jotta sen ajatus ja toimintaperiaatteet olisivat helposti
ymmärrettävissä myös niiden tahojen toimesta, jotka eivät hyödynnä kyseistä
menetelmää.

Samalla

toimittajayritysten

sisäinen

tietoisuus

menetelmän

hyödyntämisestä parantuisi, vaikka toimittajat kokevat, että arviointi on tällä hetkellä
edesauttanut liiketoimintaa entistä tehokkaampaan suuntaan. Lisäksi esiin nousi asia,
että pystyisikö Green Card-arvioinnin kriteerejä hyödyntämään paremmin tilaajien
tarjouspyyntöjen yhteydessä, jolloin se toisi lisäarvoa yrityksille, jotka ovat työstäneet
ajattelutapaa, antaen etulyöntiaseman toimittajille, joilla arviointimenetelmä on
käytössä.
Toimittajien näkökulmasta suurimmat syyt, miksi he halusivat liittyä Green Cardarviointitoimintaan mukaan: halu kehittyä yrityksenä ja laatuongelmat aiempien
kokemusten perusteella sekä asiakkaiden profiilikattaus eli laadukkaat asiakkaat. Eräs
toimittajista totesi, että yritys oli epäonnistunut muutamassa isossa projektissa ja se
tiedosti, että sillä on laatuongelmia. ”…mikäli prosessit olisivat olleet kunnossa, asiat
olisi pystytty ennalta ehkäisemään…”, toimittaja lisäsi. Täten, yritys koki Green Cardin
soveltuvaksi menetelmäksi ennalta ehkäisemään toiminnasta aiheutuvia riskejä.
Toimittajat uskovat, että tulevaisuudessa on oltava yhtenäisesti tunnettu toiminnan
arviointitapa, johon Green Card tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden. Tällöin hyvät ja
huonot palveluyritykset erottuvat toisistaan, minkä seurauksena Green Cardin saaneilla
toimittajilla on mahdollisuus päästä tekemään yhteistyötä profiiliasiakkaiden parissa.
Tämä

nähdään

menetelmän

tulevaisuuden suuntauksia.

tärkeimpänä

hyötynä,

mietittäessä

mahdollisia
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä kappaleessa pohditaan diplomityön keskeisimpiä tuloksia ja niihin vaikuttavia
tekijöitä. Tarkoituksena on tuoda esille tutkimuksen johtopäätöksiä, mitkä nousivat esiin
tutkimuksen teon yhteydessä. Tämän jälkeen arvioidaan tutkimustulosten luotettavuutta
ja tekijöitä, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet tulosten syntymiseen, kuten esimerkiksi
haastatellut yritykset ja käytetty haastattelumenetelmä. Lisäksi tutkimuksen arvioinnin
yhteydessä mietitään tulosten reliabiliteettia ja validideettia.

6.1 Tutkimuksen päätelmät
6.1.1 Kolmannen osapuolen suorittamien
kohtaaminen käytännössä

toimittaja-arviointien

hyötyjen

Tämän diplomityön tehtävänä oli kartoittaa, minkälaisia liiketoiminnallisia hyötyjä
tilaaja- ja toimittajayritykset ovat saavuttaneet kolmannen osapuolen suorittamista
toimittaja-arvioinneista. Tulosten esittämisen yhteydessä nämä hyödyt eriteltiin tilaajien
ja

toimittajien

perusteella

sekä

lisäksi

toimittajien

kohdalla,

käytetyn

arviointimenetelmän perusteella. Jotta voidaan konkreettisesti esittää yksiselitteisiä
tuloksia arviointimenetelmien hyödyistä, on syytä tarkastella listattuja hyötyjä
menetelmien käytöstä ja verrata haastatteluiden pohjalta, esiintyikö tai havaittiinko
kyseisiä asioita yritysten toiminnan yhteydessä. Taulukot 6 ja 7 tuovat esille näiden
hyötyjen varsinaisen kohtaamisen.
Taulukko 6. Toimittaja-arviointimenetelmien käytön listatut hyödyt (HSEQ 2014 ja
Inspecta 2014).
Tilaajayritysten hyödyt:

Toimittajayritysten
Toimittajayritysten
hyödyt
HSEQ- hyödyt Green Cardmenetelmän käytöstä:
menetelmän käytöstä:



ennaltaehkäisee riskejä 
toiminnassa ja sen
suunnittelussa

mittaa
HSEQ-asioita 
yhdenmukaisella
tavalla



varmistaa
yhteisiin 
pelisääntöihin
sitoutumisen

auttaa
kehittämään
toimintaa tehokkaasti ja 
asiakaslähtöisesti

todistaa
laaduntuottokyvyn
laatumatkan
kaikissa
vaiheissa
toimii referenssinä ja
laaturaporttina
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tehokkaasti



todentaa
toimittajayrityksen
HSEQ-kyvykkyyden

parantaa
osaamista 
HSEQ-osa-alueilla



ennalta ehkäisee riskejä
toiminnassa ja sen
suunnittelussa


mahdollistaa
palvelutoimittajien

yhden
mukaisen
vertailun ja valinnan
raportin ja pisteytyksen 
perusteella
mahdollistaa
valitun
palvelutoimittajan
kehittymisen seurannan
HSEQ-osa-alueilla.

auttaa
tuottavuuden
kehittämisessä

parantaa
mahdollisuuksia saada
uusia
alihankintatilauksia
valmentaa tehokkaasti
asiakaslähtöiseen
toimintaan.

mahdollistaa
markkinoinnissa
HSEQ-kyvykkyyden
osoittamisen asiakkaille
tulosten ja raportin
kautta.

Seuraavaksi tarkastellaan haastatteluissa esiintyneitä hyötyjä arviointimenetelmien
käytöstä. Taulukossa 7 on eritelty eri värien avulla, mitkä hyödyistä kohtaavat ja mitkä
hyödyistä ovat jääneet saavuttamatta. Lisäksi taulukossa 7 on esitelty asioita, joita ei ole
vielä esiintynyt listatuissa hyödyissä. Taulukossa vihreä väri kuvastaa kohdanneita
hyötyjä, keltainen väri niin sanottuja ”rajatapauksia”, punainen väri ei-kohdanneita
hyötyjä ja sininen väri kuvastaa uusia, ei-listattuja hyötyjä.
Taulukko 7. Haastattelujen perusteella havaitut hyödyt yritysten liiketoiminnassa.
Tilaajayritysten hyödyt:

Toimittajayritysten
Toimittajayritysten
hyödyt
HSEQ- hyödyt Green Cardmenetelmän käytöstä:
menetelmän käytöstä:



ennaltaehkäisee riskejä 
toiminnassa ja sen
suunnittelussa

mittaa
HSEQ-asioita 
yhdenmukaisella
tavalla



varmistaa
yhteisiin 
pelisääntöihin
sitoutumisen
tehokkaasti


parantaa
osaamista
HSEQ-osa-alueilla




todentaa
toimittajayrityksen

ennalta ehkäisee riskejä
toiminnassa ja sen 
suunnittelussa

todistaa
laaduntuottokyvyn
laatumatkan
kaikissa
vaiheissa
toimii referenssinä ja
laaturaporttina
valmentaa tehokkaasti
asiakaslähtöiseen
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HSEQ-kyvykkyyden





mahdollistaa
valitun
palvelutoimittajan
kehittymisen seurannan
HSEQ-osa-alueilla.



mahdollistaa

palvelutoimittajien
yhden
mukaisen
vertailun ja valinnan
raportin ja pisteytyksen
perusteella




minimoi
toimittaja- 
arviointiin käytettäviä
resursseja,
tuottaen
luotettavia tuloksia



mahdollistaa
imagoriskien

karsimisen toimittajien
HSEQ-asioissa
ja
vähentää toimittajaan
kohdistuvaa valvonnan
tarvetta




varmentaa toimittajan
suorituskyvyn HSEQasioissa

auttaa
kehittämään
toimintaa tehokkaasti ja
asiakaslähtöisesti

toimintaan.

mahdollistaa

markkinoinnissa
HSEQ-kyvykkyyden
osoittamisen asiakkaille
tulosten ja raportin
kautta.

parantaa
mahdollisuuksia saada
uusia
alihankintatilauksia

auttaa
tuottavuuden
kehittämisessä
vahvistaa
yrityksen 
toimintamallin
ja
tuottaa
toimintaan
liittyviä
kehitysehdotuksia

tuottaa
yritykselle
toimenpidesuosituksia
ja
valmentaa
liiketoimintaan
liittyvissä asioissa

kehittää
yrityksen 
turvallisuusosaamista ja
-tasoa
ja
tuottaa
työkaluja toimintojen
yhtenäistämiseen

toiminnantaso kehittyy
ja
yrityksen
on
mahdollista
osoittaa
asiakkaille
järjestelmällisyyttä ja
suunnitelmallisuutta
omien
toimintojen
suhteen

mahdollistaa
laatupoikkeamien
havaitsemisen
ja
reklamaatioiden

määrän pienentymisen


minimoi
laatupoikkeamia
yhtenäistää yrityksen
toimintatapoja
ja
mahdollistaa
kokonaisvaltaisen
johtamisen

77

Kuten taulukosta 7 on nähtävissä, tilaajayritykset ovat käytännössä parhaiten
onnistuneet hyödyntämään HSEQ-arviointimenetelmän mahdollisuuksia, mikä johtuu
pitkälti siitä, että osa tilaajayrityksistä on ollut mukana kehittämässä arviointimenettelyä
sen nykyiseen muotoonsa. Täten, tilaajayrityksissä tunnistetaan erilaiset mahdollisuudet
hyötyä arviointimenetelmän käytöstä toimittajien suhteen. Ainoa rajatapaukseksi
luokiteltava hyöty tilaajien osalta kohdistui palvelutoimittajien vertailuun ja valintaan,
sillä tällä hetkellä ainoastaan yksi klusterin tilaajajäsenistä hyödyntää HSEQ-arviointia
palvelutoimittajien valintamenetelmänä. Muutoin arviointimenetelmää hyödynnetään
tilaajien keskuudessa ennemmin pois sulkevana vaihtoehtona, kuin että sen perusteella
tehtäisiin toimittajavalintoja. Täten, vaikka toimittajien välistä vertailua esiintyykin, jää
kyseinen hyöty keltaiselle sektorille, koska toimittajavalintaa ei vielä suoriteta kaikkien
tilaajien osalta arviointiraportin ja pisteytyksen perusteella. Käytännössä se toimii
aputyökaluna yhteistyön kehittämisen yhteydessä ja antaa informaatiota toimittajan
suorituskyvyn tasosta ja kyvykkyydestä HSEQ-asioissa.
Tilaajayritysten kohdalla uusia hyötyjä esiintyi ennen kaikkea siinä, että kolmannen
osapuolen eli Inspectan järjestämissä auditoinneissa, tilaajien ei tarvitse käyttää
ylimääräistä aikaa ja henkilöresursseja käytännön järjestelyihin. Täten, tilaajayritykset
pystyvät minimoimaan toimittaja-arviointeihin tarvittavia resursseja, saaden silti
luotettavia tuloksia ja näyttöä toimittajien toiminnantasosta ja kyvykkyydessä eri
HSEQ-osa-alueilla. Tämän lisäksi tilaajayritykset ovat hyödyntäneet HSEQ-arviointia
esimerkiksi päätöksenteon yhteydessä siten, että mikäli toimittajalla ei ole jokin HSEQosa-alueista kunnossa, ei toimittajan kanssa synny yhteistyösopimusta. Tästä johtuen,
vaikka HSEQ-arviointia pidetään tilaajien keskuudessa ennemmin aputyökaluna
toimittajavalinnan suhteen, toimii se myös kriittisenä arviointityökaluna toimittajien
valinnan ja vertailun yhteydessä. Tällä pyritään ennen kaikkea vähentämään toimittajiin
kohdistuvaa valvonnan tarvetta ja samassa yhteydessä karsimaan toimittajista aiheutuvia
imagoriskejä.
Myös toimittajien osalta HSEQ:n hyödyntämistä tapahtuu hyvin käytännössä. Ainoa
keltaiselle sektorille jäänyt hyöty liittyi HSEQ:n markkinointiin pisteytyksen ja raportin
kautta. Vaikka tätä esiintyikin haastatteluissa muutaman toimittajayrityksen kohdalla,
eivät kaikki yritykset sitä hyödyntäneet ja lisäksi toimittajien oli hankala määritellä,
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millä tavoin se on hyödyttänyt heitä eri asiakassuhteissa. Toisinaan siitä on ollut selkeää
hyötyä, esimerkiksi imagon parantumiseen, kun taas toisinaan tilaajat ovat edellyttäneet
näiden asioiden lisäksi muita todistuksia yrityksen tunnuslukuihin ja toimintoihin
liittyen. Tästä huolimatta jokainen toimittaja oli sitä mieltä, että HSEQ-arvioinnissa läpi
käytävät osa-alueet on oltava kunnossa, ennen kuin tilaaja hyväksyy toimittajan
yhteistyökumppaniksi. Punaiselle sektorille listatuista hyödyistä jäi tuottavuuden
kehittäminen, sillä tähän asiaan haastatteluissa ei viitattu kertaakaan. Haastatteluissa
mainittiin kyllä muun muassa varastoinnin kehittyminen ja laatupoikkeamien
pienentyminen, mutta nämä eivät kriittisesti ajateltuna liity varsinaisesti tuottavuuden
kehittämiseen, kuten suoritteiden parantumiseen. On silti huomioitava, että yksikään
haastattelukysymyksistä ei suoranaisesti viitannut tähän aiheeseen, joten on hankala
haastattelujen perusteella määrittää, onko HSEQ-arviointi vaikuttanut tuottavuuden
kehittämiseen ja millä tavoin. Näillä perusteilla kyseinen seikka ei kuitenkaan
toteutunut toimittajien osalta käytännössä.
Uusina hyötyinä toimittajien haastatteluissa esiintyi, että HSEQ-arviointi vahvistaa
yrityksen toimintamallin ja tuottaa toimintaan liittyviä kehitysehdotuksia, kehittää
yrityksen

turvallisuusosaamista

ja

-tasoa

ja

tuottaa

työkaluja

toimintojen

yhtenäistämiseksi sekä mahdollistaa laatupoikkeamien havaitsemisen ja reklamaatioiden
pienentymisen. Nämä hyödyt esiintyivät useassa eri haastattelussa, joten on syytä nostaa
ne esiin, jotta toimittajat ymmärtävät, kuinka arviointimenetelmä voi edesauttaa
yrityksiä heidän toimintojen yhdessä. On myös syytä mainita, että HSEQ-arviointi
koettiin muutenkin eri toimintojärjestelmiä, kuten turvallisuus-, ympäristö- ja
laatusertifikaatteja tukevaksi toiminnaksi, sillä arvioinnin aihealueet ovat hyvin
samankaltaiset ja toisiaan täydentävät.
Green Card-arvioinnissa toimittajien tavoittelemat hyödyt kohtaavat hyvin käytännössä
toteutuneet hyödyt. Ainoa rajatapaus liittyi alihankintatilausten uusiutumiseen, sillä
vaikka osa toimittajista koki, että Green Card-arviointi on selkeästi edesauttanut
mahdollisuuksia saada uusittua sopimuksia asiakkaiden keskuudessa ja tuonut
näkyvyyttä myös uusien tilausten muodossa, ei osa toimittajista ollut varma, onko
Green Card ollut se ratkaiseva tekijä alihankintatilausten uusiutumisiin. Ainakaan he
eivät tunnistaneet riittävistä syitä, minkä johdosta tilausten uusiutuminen olisi liitoksissa
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Green Card-menetelmän käyttöön, mutta toisaalta he eivät myöskään pois sulkeneet sitä
vaihtoehtoa, että menetelmän hyödyntäminen on vaikuttanut asiakassuhteisiin
positiivisessa mielessä.
Toimittajien haastatteluissa esiintyi lukuisia uusia hyötyjä Green Card-arviointiin
liittyen. Näistä ensimmäisenä on syytä mainita, että usean toimittajan mielestä, arviointi
tuottaa

yritykselle

konkreettisia

toimenpidesuosituksia

ja

valmentavaa

apua

liiketoimintaan liittyvissä asioissa, mikä koettiin erittäin tärkeäksi varsinkin
toimittajayritysten varhaisissa kehitysvaiheissa. Tämän seurauksena toimittajayritysten
toiminnan taso on kehittynyt ja he pystyvät tarvittaessa osoittamaan asiakkaille
järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta omien toimintojen suhteen, esimerkiksi
parantuneen dokumentaation ansiosta. Lisäksi Green Card-arviointi on edesauttanut
toimittajayrityksiä
laatupoikkeamia,

havaitsemaan
sillä

käytännössä

ja

minimoimaan
yritysten

toiminnasta

laatujärjestelmä

aiheutuvia

on

rakennettu

arviointimenetelmään pohjautuen. Laatupoikkeamien minimointi näkyi toimittajien
kohdalla

ennen

kaikkea

pienentyneitä

reklamaatio

määrinä

ja

suoritteiden

kehittymisenä.
6.1.2 Toimittaja-arvioinnin viitekehysten kohtaaminen käytännössä
Mietittäessä,

millä

tavoin

toimittaja-arviointi

hyödyttää

sekä

tilaaja-

että

toimittajayrityksiä, on hyvä muistaa, mitä edellytyksiä tilaaja-toimittaja yhteistyölle on
olemassa. Latva-Ranta ym. (2012: 7) mukaan yhteistyön kehittyminen on edellyttänyt
sekä tilaajilta että toimittajilta sitoutumista yhteisiin toimintatapoihin, työolosuhteiden
turvallisuuden, työympäristön ja työn laadun parantamiseksi. Tämän seurauksena
yritykset ja erilaiset yhteistyömuodot yritysten välillä antavat syyn tarkastella toimintaa
jatkuvalla seurannalla, jotta yritysten kilpailukyky pysyy hyväksyttävällä tasolla,
jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Tilaajien näkökulmasta toimittaja-arvioinnin
vaatimukset kulminoituvat riskien ennaltaehkäisemiseen ja toimittajien suorituskyvyn
varmistamiseen.

Toimittajat puolestaan pyrkivät osoittamaan kyvykkyytensä ja

hankkimaan sitä kautta uusia asiakkaita tai tilauksia.
Jotta, tilaaja- ja toimittajayritysten välinen yhteistyö olisi onnistunut, on toimintaa
seurattava erilaisten mittareiden avulla ja niiden tulisi tarkastella yrityksen kannalta
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keskeisiä asioita ja pohjautua yrityksen tarpeista (Kahraman ym. 2003). Keskeisimpiä
tekijöitä yhteistyön onnistumisen kannalta on riskienhallinta ja siihen liittyvät tehtävät
(kts. Kuva 7). Sulasalmi & Latva-Ranta (2003) toteaa, että yhteisellä työpaikalla
erilaiset yhteistyömuodot asettavat omat vaatimuksensa riskienhallinnalle ja yhteisen
toimintajärjestelmän kehittämiselle. Tästä johtuen on erittäin kriittistä, että sekä tilaajat
että toimittajat saavat konkreettista ja luotettavaa informaatiota toistensa toiminnoista ja
vaatimuksista. Tähän tarkoitukseen HSEQ- ja Green Card-arviointi tarjoavat hyvän
foorumin yhteistyön syntymiselle ja sen jatkokehitykselle.
Liiketoiminnan kehittyminen ja asiakasvaatimukset sekä -odotukset ovat johtaneet
siihen, että organisaatioilla on tarve välttää toimittajista aiheutuvia ongelmia (Gordon
2005). Mikäli toimittaja-arvioinneissa (HSEQ ja Green Card) on esiintynyt puutteita,
pystytään niiden perusteella antamaan toimittajalle konkreettisia toimenpide-ehdotuksia,
miten toimintaa tulisi kehittää tai mitä tilaajat edellyttävät yhteistyöltä toimittajan
kanssa. Tämä korostaa arviointien tarpeellisuutta, sillä toimittajien turvallisuus-,
ympäristö- ja laatutekijöillä on vaikutusta yhteistyön luonteeseen ja mahdollisen
yhteistyösopimuksen syntymiseen. Varsinkin tilaajien keskuudessa tämä koetaan
selkeäksi hyödyksi, sillä korjaustoimenpiteet nähdään hyvänä toimittajan suorituskyvyn
seurantakeinona. Täten, auditoinnit voidaan nähdä työkaluna, joiden tavoitteena on
edistää hyviä ja karsia huonoja käytäntöjä (Nenonen ym. 2008). Arviointitapaamiset
ovat avartaneet myös tilaajien ja toimittajien käsityksiä omien toimintojen suhteen, sillä
he ovat päässeet seuraamaan muiden yritysten toimintoja. Tätä kautta joitakin ratkaisuja
on omaksuttu osaksi omaa toimintastrategiaa.
Spekman (2001) painottaa, mitä tärkeämpi merkitys toimittajalla on yritykselle
strategisesti, sitä suurempi vaikutus toimittajan valinnalla on. Kannan & Tan (2002)
listaa, että toimittajasuhteiden hallitseminen muodostuu kolmesta tekijästä: toimittajien
valinnasta, toimittajien kehittämiseen pyrkivästä strategiasta ja toimittaja-arvioinneista.
HSEQ – ja Green Card-arviointien yhteydessä, nämä kaikki kolme kriteeriä täyttyvät.
Tilaajien keskuudessa toimittajien valintaa suoritettiin arviointituloksen perusteella,
vaikka käytäntö ei ole vielä täysin vakiintunut ja käyttö kohdistuukin ennen kaikkea
toimittajien vertailuun ja toimittajista tietoisuuden kasvattamiseen. Toimittajien
kehittämiseen pyrkivää strategia näkyi ennen kaikkea yhteisenä turvallisuuden
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edistämissuuntauksena, mutta myös muissa yhteyksissä, kuten laatupoikkeamien
pienentymisenä, suoritteiden parantumisena ja valvontatarpeen vähentymisenä. Täyttä
yksimielisyyttä

siitä,

olivatko

parantumiselle,

ei

saavutettu,

arviointimenetelmät

ainoastaan

arviointimenetelmät
mutta

sekä

positiivisena

keskeisin

tilaajat

että

lisäyksenä

syy

toimittajat
muihin

tuloksien
kokivat
toiminnan

seurantajärjestelmiin. HSEQ-toimittaja-arviointeja suoritetaan kolmen vuoden välein ja
Green Card-arviointeja yhden vuoden välein, joten myös viimeinen kriteeri täyttyy
arviointien osalta. Goffin (1997) painottaa, että läheinen yhteistyö toimittajien kanssa ja
määräajoin suoritettava laadullinen tarkastus yhteistyön saavutuksista antaa paremman
käsityksen toimittajien todellisesta kyvykkyydestä ja suorituskyvystä. Tähän on hyvä
tukeutua, sillä toimittajien heikolla suorituskyvyllä on suora vaikutus tilaajayrityksen
tulokseen ja näin ollen toimittajien suorituskyvyn seuranta ja mittaaminen on
perusteltua (Hietalahti 2010: 16, Monczka ym. 2005). Täten toimittaja-arviointeja on
syytä suorittaa yhteistyösuhteen aikana. Niiden avulla voidaan havaita toimittajien
suhteen ongelmakohtia tai edistää yhteistyötyötä toimittajan kanssa jatkuvan
parantamisen työkaluna (Lysons ym. 2006, Nenonen ym. 2008).
Mikäli organisaatiot pyrkivät huomioimaan yhtaikaisesti toimintojensa riippuvuudet,
kuten tavoitteiden asettamiset, tiedonkulun välittymisen, ohjeistukset ja auditoinnit, on
sen pystyttävä integroimaan omia toimintojärjestelmiään (Latva-Ranta ym. 2012).
Lisäksi operatiivisella tasolla tukevat toiminnot on suunniteltava siten, että ne
vaikuttavat sidosryhmien tarpeisiin, tukemalla tehokkuutta, resurssien optimoimisella ja
vähentämällä epäselvyyksiä työntekijöiden keskuudessa (Asif ym. 2013). HSEQ:n
yhteydessä liikutaan lähellä yhdistettyä johtamis- ja toimintajärjestelmää (IMS) ja
Green Card linkittyy yritysten toimintaa laadunhallinnan puolelta, jonka liitokset ovat
ISO 9001-standardiin pohjautuvia (Niemelä ym. 2010, Nurmi 2007). Täten, voidaan
todeta, että molemmat toimittaja-arviointimenetelmät tukevat tilaajayritysten toimintaa
huomioimalla

erilaisia

sidosryhmiä

(alihankkijat,

toimittajat

jne.),

tukemalla

operatiivisia toimintoja (turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioissa) ja optimoimalla
resursseja, kuten ajankäyttöä tai henkilöresursseja, tuottaen silti luotettavia ja
vertailukelpoisia tuloksia toimittajan kokoluokasta riippumatta. Toimittajayritysten
kohdalla arviointitoiminta edesauttaa yritysten jatkuvaa kehitysprosessia, antaa
konkreettisia toimenpidesuosituksia siitä, miten täyttää asiakasvaatimukset ja se toimii
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referenssinä toimittajan suorituskyvyn tasosta nykyisille tai uusille liikekumppaneille.
Lisäksi arviointitoiminta on vuosien saatossa kehittynyt ja siitä on tullut entistä
vakiintuneempaa, millä on positiivisia vaikutuksia tulosten luotettavuuden kannalta ja
tilaaja-toimittaja yhteistyön kestävyyden kannalta. Zink & Fischer (2013) painottaa, että
yrityksille

kestävyys

vaatii

pitkäkestoista

liiketoimintaan

sopeutumista,

jotta

sidosryhmien tarpeet täytetään nyt ja tulevaisuudessa. Tähän tarkoitukseen molemmat
toimittaja-arviointimenetelmät soveltuvat erinomaisesti.
Kaikkiaan HSEQ – ja Green Card-arviointeja hyödyntäneet yritykset onnistuivat hyvin
hyödyntämään menetelmien tavoiteltuja etuja, mikä on nähtävissä taulukossa 7.
Haastatteluissa selkiintyi käsitys siitä, että sekä tilaaja- että toimittajat yritykset
tunnistavat arviointimenetelmien viitekehykset turvallisuus- ympäristö- ja laatuasioissa.
HSEQ:n yhteydessä turvallisuusjohtaminen, riskienhallinta ja IMS olivat keskeisiä
tekijöitä, jotka esiintyivät yritysten jokapäiväisissä toiminnoissa ja tarjosivat kuvauksen
yrityksen sen hetkistä toimintastrategiasta (ks. Väyrynen 2012). Myös laatupalkinto
EFQM

–

Excellence

mallilla

löytyy

yhteyksiä

HSEQ-arviointiin,

sillä

arviointimenetelmä sisältää monia ominaisuuksia, joilla kuvataan liiketoiminnan
huippuosaamista ja toimintakäytäntöjä (Latva-Ranta ym. 2012). Lisäksi termit kuten
julkinen vastuu ja eettisyys tiedostettiin tärkeiksi tulevaisuuden suuntaukseksi, jotka on
syytä huomioida arviointien yhteydessä jatkossa. Green Cardin kohdalla toimittajat
hyödynsivät

arviointitoimintaa

yrityksen

laatujärjestelmän

rakentamisessa

ja

toimintastrategian toteutuksessa. Täten, sidokset ISO 9001-standardiin ja sen
hyödyntämiseen

auttoivat

toimittajayrityksiä

rakentamaan

oman

toimintaa

ja

havaitsemaan kehityskohteita ulkopuolisen tahon kautta.
Tarkasteltaessa molempia arviointimenetelmiä, on perusteltua todeta, että diplomityön
teoriaosuudessa esitetyt linjaukset liittyen toimittaja-arviointien liiketoiminnallisiin
viitekehyksiin esiintyvät myös käytännössä. Tavoitellut hyödyt arviointimenetelmien
käytöstä toteutuivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yritysten keskuudessa, joten
siltä osin diplomityössä onnistuttiin todistamaan arviointien hyödyt todeksi. Lisäksi
haastatteluiden pohjalta muodostui muutama uusi näkemys, kuinka tilaaja- ja
toimittajayritykset ovat hyötyneet arviointimenetelmien käytöstä. Näitä hyötyjä Inspecta
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voi halutessaan hyödyntää markkinoissaan, tavoitellessa uusia jäseniä HSEQ- tai Green
Card-klustereihin tai arviointimenetelmien kuvauksien selventämisen yhteydessä.
6.1.3 Arviointimenetelmien tulevaisuus ja jatkotutkimusehdotukset
Lysonsin & Farringtonin (2006) mukaan tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyösuhde
edellyttää luottamusta ja sitoutumishalua yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin. HSEQarviointien yhteydessä, tilaajayritysten näkökulmasta, puolueeton arviointi koetaan
hyvänä osoituksena tuoda esille toimittajien kyvykkyys ja osaaminen. Myös
arviointitoiminnan vakiintuminen nähdään tärkeänä tekijänä, jatkuvuuden ja tulosten
vertailukelpoisuuden takia. Haastatteluissa kuitenkin ilmeni, että HSEQ – ja Green
Card-käsitteet eivät ole vielä riittävän vakiintuneita. Haastatteluiden perusteella voidaan
kuitenkin todeta, että tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan ja erityisesti Inspectan
mukana olo koetaan tärkeäksi, jotta käsitteet vakiintuvat ja hyväksytään eritoten
toimittajan keskuudessa.
Mahdollisuus, jonka seurauksena tietoisuus menetelmien käytöstä leviäisi, on
arviointimenetelmien markkinointi tilaajien ja toimittajien toimesta. Varsinkin
toimittajien osalta tätä on jo esiintynyt mediassa yritysten saadessa arvioinnin tuloksena
hyvät pisteet (Kauppalehti 2014). Lisäksi tällä hetkellä uusimmat klusterin tilaajajäsenet
varmasti lisäävät kiinnostusta arviointitoimintaan nykyisten ja uusien toimittajien
keskuudessa.

Täten,

toiminnan

vakiintumisen

ja

kehittymisen

myötä

arviointimenetelmät tulevat saavuttamaan uusia jäseniä, jonka seurauksena toiminta
todennäköisesti leviää myös maantieteellisen sijainnin osalta enemmän koko maata
koskettavaksi.
Tutkimuksen toteuttamisvaiheessa sain erinomaisia vinkkejä sekä työn ohjaajalta että
valvojalta siitä, miten tutkimusta pystyttäisiin jatkamaan aiheen saralta. Tässä
diplomityössä keskityttiin ennen kaikkea selvittämään, minkälaisia liiketoiminnallisia
hyötyjä sekä tilaaja- että toimittajayritykset ovat saavuttaneet HSEQ – ja Green Cardarviointien hyödyntämisestä. Tässä mielessä, tutkimus ei sinänsä ole ainutlaatuinen,
sillä tilaajien ja toimittajien kokemuksia HSEQ-arvioinnista on selvitetty aiemmin,
(esimerkiksi TUOLATU II-hanke) mutta nyt ensimmäistä kertaa, tutkimus tuotti selkeää
faktaa siitä, millä tavoin arviointipalveluita on hyödynnetty käytännössä ja minkälaisia
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rahallisia hyötyjä palveluiden käytöstä on saavutettavissa. Tätä informaatiota tullaan
varmasti hyödyntämään jatkossa uusien tilaaja- ja toimittajayritysten tavoittamiseen.
Yksi selkeä jatkokehityskohde on haastatella lisää tilaaja- ja toimittajayrityksiä
arviointimenetelmien käytöstä ja saada sitä kautta lisää informaatiota hyötyjen
toteutumisesta ja laajuudesta.
Toinen käytännön jatkokehityksen kannalta kiinnostava asia, joka mainittiin tuloksissa,
on yritysten kannalta määrittää mittarit, joiden avulla yritykset pystyvät tunnistamaan,
minkälaisia rahallisia hyötyjä toimittaja-arviointipalvelut tuottavat yrityksille. Kaikkea
laadullisia ja ympäristöä koskettavia asioita ei aina pystytä mittaamaan, mutta
konkreettisia asioita, kuten tapaturmien, reklamaatioiden ja laatupoikkeamien
vähentyminen arviointitoiminnan seurauksena olisivat mitattavissa. Näin, esimerkiksi
pystyttäisiin osoittamaan toimittajille, että vaikka arvioinnista aiheutuukin kustannuksia,
mutta esimerkiksi tapaturmien määrä on pienentynyt, on toimittajilla selkeä peruste
osallistua arviointitoimintaan.
Kiinnostavia vaihtoehtoja toimittaja-arviointipalvelujen kiinnostuksen lisääntymisestä
on etsitty HSEQ:n osalta myös satama-alan yritysten keskuudessa (Turunen 2014) ja
ICT-toimialalla (Information and Communication Technology) (Lakkala 2014,
Väyrynen ym. 2014). Molemmissa tapauksissa on ensin syytä kartoittaa mahdollisten
jäsenyritysten kiinnostus ja selvittää yritysten halukkuus sitoutua toimintaan.

Uusien

tilaajayritysten mukaan tulon myötä, on myös syytä seurata, vaikuttaako yritysten
läsnäolo siihen, että toiminta laajenee entisestään ja löydetäänkö toimittaja-arvioinneista
kiinnostuneita toimittajia lisää myös Etelä-Suomesta. Varsinkin HSEQ:n kohdalla
toiminta on edelleen Pohjois-Suomi painotteinen, mutta uusien tilaajajäsenien myötä,
tämä trendi voi hyvinkin muuttua. Täten, on syytä seurata, miten uudet tilaajat lisäävät
kiinnostusta

arviointimenetelmien

käyttöön,

esimerkiksi

lisäämällä

tietoisuutta

nykyisten toimittajien keskuudessa.

6.2 Tutkimuksen arviointi
Tutkimus

suoritettiin

etsimällä

keskeistä

teoriaa

liittyen

toimittaja-arvioinnin

toteutukseen ja haastattelemalla 15 kappaletta eri yrityksiä, jotka hyödyntävät HSEQ –
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ja Green Card-arviointipalveluita omissa toiminnoissaan. Haastattelut muodostivat
diplomityön empiirisen aineiston, jota rinnastettiin työn alussa esitettyihin olettamuksiin
ja väittämiin teorian puolesta. Empiirisen aineiston tulkitsemisen yhteydessä on syytä
pohtia tulosten arviointia eri näkökulmista, kuten haastateltujen yritysten, haastattelu
muodon ja tulosten luotettavuuden kannalta.
6.2.1 Tulosten arviointi
Ensimmäinen tekijä, jolla on vaikutusta tulosten muodostumiseen on haastatellut
yritykset. Katson, että tilaajien osalta otanta oli riittävä (N=5 kpl) ja toimittajien osalta
otanta oli hyvä (N=10 kpl yht.). Haastattelujen tulokset olivat yhtenäisiä ja poikkeavia
vastauksia syntyi vain muutamia. Tässä yhteydessä on kuitenkin mahdotonta yleistää
vastausten kattavuutta, sillä suuremmalla määrällä haastatteluja olisi todennäköisesti
törmätty uusiin onnistumisiin ja hyviin käytäntöihin, mutta samalla myös mahdollisiin
epäonnistumisiin.
Haastattelumuotona käytettiin puolijäsenneltyä haastattelua. Puolijäsennelty haastattelu
tarjoaa haastattelijalle mahdollisuuksia ohjata keskustelun suuntausta ja tarvittaessa on
mahdollista esittää myös lisäkysymyksiä, vastausten laadun syventämiseksi tai
ymmärryksen parantamiseksi (Saunders ym. 2000). Erityisesti tässä yhteydessä
haastattelut soveltuivat erinomaisesti tiedon keräämismuodoksi. Lisäksi, mikäli
haastattelujen aikana vastaajan oli hankala ymmärtää kysymysten tarkoitusperää, tähän
oli mahdollisuus tarjoa apua kommenttien ja selventävien kysymysten muodossa.
Puolijäsennelty

haastattelu

soveltui

myös

paremmin

laadullisten

vastausten

keräämiseen, sillä haastateltavien vastaukset vaihtelivat esimerkiksi yritysten sijainnin,
mukana olo ajan tai haastateltavan henkilön työnkuvauksen mukaisesti. Easterby-Smith
ym. (1991) toteaa, että mikäli haastattelukysymykset ovat tulkittavissa eri tavoilla tai
niitä on selvennettävä, on haastattelu tehokkain tapa kerätä dataa kyseisestä aiheesta.
Esimerkiksi HSEQ-toimittajien suhteen, kaikki (aineiston) yritykset sijaitsevat PohjoisSuomessa. Tämä vastasikin nykytilan päätrendiä, vaikka myös muun Suomen yrityksiä
ollaan enenevästi arvioimassa. Tähän tarkoitukseen hyötyjen löytäminen on omiaan
tuomaan lisää informaatiota ja markkina-arvoa kyseiselle arviointipalvelulle. On myös
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huomioitava, että Green Card-toimittajat puolestaan sijaitsivat Etelä-Suomessa, joten
tältä osin toimittajien otanta oli kattava ja monipuolinen kokonaisuus.
Haastattelujen analysoinnin yhteydessä oli selvästi havaittavissa, mitkä yritykset
tilaajien ja toimittajien osalta ovat olleet pidemmän aikaa mukana arviointitoiminnassa.
Vasta mukaan liittyneiden yritysten kohdalla hyötyjen löytäminen ja havaitseminen oli
vielä hankalaa, sillä arviointitilaisuuksia ei ole ollut heidän kohdallaan vielä kovin
montaa ja siten, kaikkia yhteistyön vaikutuksia ei pystytty vielä tunnistamaan ja
mittaamaan. Puolestaan yritykset, jotka ovat olleet pitkään mukana arviointitoiminnassa
ja myös mukana niiden kehittämisessä, havaitsivat selkeästi paremmin liiketoimintaan
liittyviä hyötyjä sekä tilaajien että toimittajien osalta. Heille oli selkeää ja
konkreettisesta näyttöä hyötyjen saavuttamisesta ja suunnitelmat jatkuvan parantamisen
toteuttamisesta. Täten, aika on varmasti yksi kriittinen tekijä, jonka seurauksena myös
uudet tilaaja- ja toimittajajäsenet pystyvät tunnistamaan toimintojensa kehittymisen
arviointipalvelujen ansiosta.
Lisäksi haastatteluiden analysoinnissa oli havaittavissa, miten haastateltavan henkilön
työnkuvauksen mukaan, haastattelun painopiste oli esimerkiksi turvallisuuteen tai
hankintaan liittyvä. Tällöin haastattelussa ajauduttiin käsittelemään kyseisiä asioita ja
havaitut hyödyt liittyivät hyvin pitkälti haastateltavan työssä käsiteltäviin asioihin.
Tässä yhteydessä onnistuttiin kartoittamaan riittävän moninainen joukko haastateltavia,
sillä tulokset toivat esiin eri näkemyksiä hyötyjen saavuttamisesta ja vain muutamassa
tapauksessa käsiteltiin täsmälleen samankaltaisia asioita esimerkiksi turvallisuuteen
liittyen.
Haastatteluilla kerätty data ja sen luotettavuus ovat kriittisiä tekijöitä tutkimuksen
uskottavuuden kannalta. Myös haastateltavien esille tuomiin asioihin voi vaikuttaa
haastateltavan asema suhteessa tutkittavaan ilmiöön. (Alastalo & Åkerman 2010.) Myös
Saaranen-Kauppinen & Puusniekka (2006) painottavat, että luotettavuutta pohdittaessa
on mietittävä, miten tutkimuksen luonne ja tutkimusaihe ovat mahdollisesti vaikuttaneet
siihen, kuinka tutkimukseen osallistuneet ovat vastanneet. Täten on huomioita, että
haastateltavat ovat voineet antaa myönteisiä lausuntoja sen mukaan, millainen käsitys
heillä on kyseiselle haastattelulle ja tutkimukselle. Tätä pyrittiin kuitenkin välttämään
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siten, että haastattelut olivat anonyymejä, joten yrityksen ja haastateltavan henkilön
nimi ei tässä diplomityössä esiinny. Haastateltaville painotettiin, että vaikka työllä onkin
toimeksiantaja, eli Inspecta, suoritetaan tutkimus yksityishenkilön toimesta. Patton
(2001) mukaan tällaisella asennoitumisella on mahdollista parantaa tutkimuksen
objektiivisuutta, siinä määrin kuin se laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista.
6.2.2 Luotettavuus ja toistettavuus
Reliabiliteetti mittaa tulosten luotettavuutta ja kuvaa, millä todennäköisyydellä saadaan
sama tulos toistettaessa tutkimus. Validiteetilla tarkoitetaan, onko tutkimus pätevä ja
ovatko tulokset ja tehdyt päätelmät perusteltuja. Validiteetti saa usein laadullisesta
tutkimuksesta puhuttaessa enemmän huomiota kuin reliabiliteetti. (Saaranen-Kauppinen
& Puusniekka 2006.)
Tässä tutkimuksessa empiirisen aineiston kerääminen tapahtui haastatteluiden
muodossa. Saunders ym. (2000) mukaan puolijäsennelty haastattelu on ei-standardisoitu
tapaaminen, missä käsitellään ennalta määritettyjä kysymyksiä ja aihealueita. Robson
(1993)

mukaan

tällöin

haastattelun

standardimaiset

puutteet

voivat

johtaa

reliabiliteettiongelmiin. Lisäksi vaaratekijöitä voi esiintyä kerätyn tiedon laadun
suhteen, esimerkiksi ennakkoasenteiden vaikutuksesta ja yleistämällä vastauksia eri
kategorioihin. Ennakkoasenteet voivat vaikuttaa myös muilla tavoin tiedon laatuun, sillä
haastateltavan kehonkieli, kommentit ja äänensävy voivat vaikuttaa haastattelijan
vastausten tulkintaan (Easterby-Smith 1991). Täten, on olemassa se mahdollisuus, että
toinen haastattelija voi paljastaa toisenlaista informaatiota kyseisestä aihealueesta.
(Robson 1993.) Haastattelukysymykset (Liite 1) olivat monipuolia ja eri aihealueita
koskettavia. Lisäksi kysymyksissä sivuutettiin useaan otteeseen samoja aiheita, joten
yleistyksiä vastausten suhteen oli vaikea tehdä, sillä asioita käsiteltiin monesta eri
näkökulmasta. Näin ollen voidaan todeta, että vastausten tulkintaa ja tiedon laatua
vaikeuttavia tekijöitä ei mitä ilmeisimmin esiintynyt haastatteluiden yhteydessä. Lisäksi
esitetyt tulokset pohjautuvat haastatteluiden litterointiin, jotka ovat saatavilla myös
omana

tiedostonaan

mahdollista

myöhempää

tarkastelua

varten.

Täten

on

epätodennäköistä, että toinen haastattelija toisi esiin toisenlaista informaatiota
haastatteluiden pohjalta.

88

Tutkimuksessa voi ilmetä virheitä esimerkiksi siinä, että tutkija näkee suhteita tai
periaatteita virheellisesti (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Täten, tulosten
yleistäminen on tärkeä huomioitava tekijä tulosten muodostamisen yhteydessä
laadullisen tutkimuksen yhteydessä (Saunders ym. 2000). Tulosten analysoinnin
suhteen on tärkeää, että haastattelija saa täyden käsityksen haastateltavan tiedoista ja
tarkoituksista.

Marshall

&

Rossman

(1999)

ehdottavat,

että

yksi

ratkaisu

reliabiliteettiongelmiin on huomioida, että ei-standardisoidun tutkimusmetodien käytön
ei ole tarkoitus olla toistettavaa.

Luotettavuus tämän tyyppisessä laadullisessa

tutkimuksessa hankitaan ennen kaikkea tutkimuksen selkeällä ja uskottavalla
raportoinnilla, mihin mielestäni tässä diplomityössä panostettiin.
Pope ym. (2000) painottaa, että tiedon analyysi on prosessi, joka toteutuu peräkkäisten
vaiheiden seurauksena. Thomas (2003) ehdottaa, että induktiivinen lähestymistapa
tarjoaa kätevän ja tehokkaan tavan analysoida laadullista tietoa. Tässä yhteydessä
tutkimuskysymysten ja haastattelukysymysten välinen yhteys muodostui luontevasti ja
eri kategorioiden avulla tietoa oli helpompi käsitellä omina kokonaisuuksinaan.
Tulokset

syntyivät

linkittämällä

haastattelukysymykset

koskemaan

asetettuja

tutkimustavoitteita ja sitä kautta, haastattelut tarjosivat monipuolisia ja toisistaan
eroavia näkemyksiä eri aihealueista. Lisäksi haastatteluaineistoa pystyi tulkitsemaan
kappaleessa 4.1.3 esitetyn tiedon analysointimenetelmän avulla sujuvasti, joten tiedon
päällekkäisyyksiä tai tiedon sekoittumista ei mielestäni esiintynyt. Täten, voidaan
katsoa, että esitetyt tulokset ja päätelmät ovat perusteltuja.
Tutkimuksen

tarkoituksena

liiketoiminnallisia

hyötyjä

oli

tuottaa

tilaaja-

ja

Inspectalle

informaatiota,

toimittajayritykset

ovat

minkälaisia
saavuttaneet

hyödyntämällä HSEQ – ja Green Card-arviointimenetelmiä. Tuloksissa näitä hyötyjä
esiteltiin

monipuolisesti

haastattelukysymyksillä

eri
näitä

yritysten
hyötyjä

näkökulmasta.
pyrittiin

On

tuomaan

huomioitava,
esiin

kattavasti

että
ja

monipuolisesti, ja siinä yhteydessä tässä diplomityössä onnistuttiin toivottavasti hyvin.
On mahdotonta sanoa, minkälaiset tulokset olisivat olleet toisten yritysten kohdalla eli
eri haastateltavilla, mutta tämä aihealue on ennemmin jatkotutkimuksen kohde. Lisäksi
koska haastattelut olivat anonyymejä uskon, että sekä tilaaja- että toimittajayritykset
toivat esiin todelliset mielipiteensä asioiden suhteen, eikä heidän tarvinnut miettiä
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seuraamuksia kommenttien suhteen. Myös tässä yhteydessä esitetyt tulokset ja
johtopäätökset ovat perusteltuja ja luotettavia.
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7 YHTEENVETO
Tämän diplomityön aiheena oli toimittaja-arviointien liiketoiminnalliset hyödyt. Työ
suoritettiin Inspecta Sertifiointi Oy:lle ja työn tarkoituksena oli selvittää minkälaisia
taloudellisia, ympäristöä ja turvallisuutta koskevia sekä arvoketjuja edistäviä hyötyjä
tilaaja-

ja

toimittajayritykset

ovat

saavuttaneet

HSEQ

–

ja

Green

Card-

arviointitoiminnan vaikutuksesta. Tämän informaation avulla tavoitteena on saada uusia
tilaaja- ja toimittajayrityksiä liittymään mukaan arviointitoimintaan.
Työn

alussa

käsiteltiin

keskeisiä

yritysten

toimintajärjestelmiin

liittyviä

teoriaviitekehyksiä terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioissa. Tällä selkeytettiin
toimittaja-arviointien sisällön ja yritysten toimintojen välistä riippuvuutta. Tämän
jälkeen kuvailtiin tarkemmin HSEQ – ja Green Card-arviointitoimintoja ja niiden
tavoitteita sekä soveltuvuutta tilaaja- ja toimittajayrityksille.
Työn empiirinen tutkimusosuus suoritettiin laadullisena tutkimuksena keräämällä
aineisto ennalta määritettyjen haastattelukysymysten avulla ja käyttäen puolijäsenneltyä
haastattelumuotoa. Haastatteluihin osallistui asiantuntijoita yhteensä 15 eri yrityksestä
HSEQ- ja Green Card-toimittajaverkostosta. Haastattelut litteroitiin ja analysointiin ja
niiden pohjalta tuotiin esiin keskeisimpiä tuloksia ja vastauksia diplomityölle
asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Työn lopussa pohdittiin tulosten paikkaansa
pitävyyttä ja mietittiin tulosten ja teorioiden välisiä yhteyksiä sekä tehtiin johtopäätöksiä
tutkimuksen arvioinnin suhteen.
Tulosten

perusteella

tutkimuskysymyksiin
toimittajayritysten

työssä
ja

onnistuttiin

tuotettiin

kokemista

vastaamaan

monipuolista

hyödyistä

työlle

informaatiota

arviointitoiminnan

asetettuihin
tilaaja-

yhteydessä.

ja

Lisäksi

tuloksilla pystyttiin osoittamaan todeksi monet väittämät toimittaja-arviointipalveluiden
hyödyntämisen suhteen ja esiin nousi myös uusia hyötyjä liittyen yritysten
suorituskyvyn parantamiseen, kuten esimerkiksi kehitysehdotusten tuottaminen
yritysten toimintamalleihin ja laatupoikkeamien minimointi.
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Pohdinnan ja johtopäätösten yhteydessä esitettiin työlle myös jatkotutkimusehdotuksia.
Niistä

päällimmäisenä

nousevat

esiin

yhä

useampien

tilaaja-

ja

toimittajayritystenhaastattelut arviointimenetelmien käytöstä, hyötyjen toteutumisesta ja
laajuudesta sekä toimittaja-arviointeihin liittyvien mittareiden määrittäminen, joiden
avulla yritykset pystyvät tunnistamaan, minkälaisia rahallisia hyötyjä toimittajaarviointipalvelut tuottavat yrityksille. Tällä tiedolla saataisiin varmasti lisättyä
tietoisuutta

arviointimenetelmien

käytöstä

toimittajayrityksiä toimittajaverkoston piiriin.

ja

tavoitettaisiin

lisää

tilaaja-

ja
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LIITE HAASTATTELUKYSYMYKSET
Perustiedot
Haastateltavan tiedot:
Nimi:
Sähköposti:

Puhelin:

Asema organisaatiossa:

Työkokemus organisaatiossa:

Organisaation tiedot:
Nimi:
Perustamisvuosi:
Henkilöstön määrä:
Liikevaihto:
HSEQ-arviointitoiminta (tilaajat)
1) Miten HSEQ-arviointitoiminnan vakiintuminen ja klusterijäsenien mukana olo on
vaikuttanut arviointitoiminnan kehittymiseen:
a) Oman organisaation näkökulmasta?
b) Arvioitujen toimittajien näkökulmasta?
2) Miten mielestänne HSEQ-arviointitoiminnan vakiintuminen on vaikuttanut
toimittaja-arvioinnin tulosten validoitumiseen eli paikkaansa pitävyyteen?
3) Mitkä ovat mielestänne onnistuneimmat ja tehokkaimmat toimintatavat tai parhaat
käytänteet HSEQ-arvioinnin yhteydessä?
4)

Mikä

on

mielestänne

HSEQ-arviointitoiminnan

tunnettavuus?

Arvio

lähestyttävyydestä?
5) Kokemuksenne mukaan, ovatko HSEQ-arvioinnit pääsääntöisesti kuvanneet
riittävällä tasolla toimittajan:
a) HSEQ-osaamista?
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b) Toiminnan tasoa tai palvelukonseptia?
6) Millä tavoin HSEQ-arvioinnista saatuja tuloksia ja raportteja hyödynnetään
päätöksenteon yhteydessä?
7) Onko HSEQ-arviointimenettelyllä ollut vaikutus organisaationne toimittajakentän
kasvamiseen ja miten kasvu vaikuttanut:
a) toimittajakentän hallintaan, riskeihin yms.?
b) toimittajan suorituskykyyn?
c) omaan kilpailukykyyn?
d) omaan HSEQ-osaamistarpeeseen?
8) Onko tilaaja-toimittaja yhteistyöllä ollut vaikutusta yhteisen turvallisuuskulttuurin
kehittymiselle? Millä tavoin turvallisuus ja sen vaikutukset välittyvät yhteisellä
työpaikalla?
9) Mitä tilaajien päätös viedä toimittajien tapaturmataajuustiedot vaikuttamaan omaan
suoritustasoon merkitsee HSEQ-kyvykkyyden tarpeelle?
10)

Hyödyntääkö

toimittajaverkostoa

organisaationne
arvioidaan

omassa

markkinoinnissaan

HSEQ-menetelmällä?

On

siitä

sitä,
ollut

että
hyötyä

asiakassuhteissa tai sidosryhmissä?
11) Miten HSEQ-arvioinnin seurauksena syntynyt yhteistyö toimittajan kanssa on
vaikuttanut toimittajan suorituskykyyn:
a) Työterveys- ja -turvallisuusasioissa?
b) Ympäristöasioissa?
c) Laatuasioissa?
12)

Minkälaisia

rationalisoituessa?

ja

kuinka

paljonko

säästöjä

tilaajalle

syntyy

arviointien
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13)

Mietittäessä

uusia

toimittajasuhteita,

minkälainen

vastaanotto

toimittajan

näkökulmasta on saatu arvioinnin toteuttamiselle? Onko ollut esteitä, mitä?
14) Mitä kehitystarpeita tai -kohteita näet HSEQ-arviointitoiminnalle tulevaisuudessa?

15) Ajatuksella, että klusterijäsenien määrä kasvaa tulevaisuudessa, mitä vaikutuksia
odotat sillä olevan:
a) HSEQ-arviointitoiminnan osalta?
b) Yhteistyön kehittymisen osalta?
c) Tilaajien keskinäisten arvioinnin osalta?
16) Voidaanko ostajien kannustimilla perustaa hankinta arviointitulokseen, mitata ja
parantaa toimitusten onnistumisia? Miten ostajien kannusteet tulisi rakentaa?
HSEQ-arviointitoiminta (toimittajat)
1) Onko HSEQ-arviointi toiminnalla ollut vaikutusta yrityksenne toiminnan tason
kehittymiseen ja/tai suorituskyvyn parantamiseen? Millä tavoin tämä välittyy
jokapäiväisessä toiminnassa?
2) Mikä on mielestänne HSEQ-arviointitoiminnan tunnettuus? Mitkä tekijät saivat
yrityksenne osallistumaan HSEQ-arviointitoimintaan?
3) Kokemuksenne mukaan, onko HSEQ-arviointi pääsääntöisesti kuvannut riittävällä
tasolla yrityksenne:
a) HSEQ-osaamista?
b) Toiminnan tasoa tai palvelukonseptia?
4) Millä tavoin yrityksenne hyödyntää HSEQ-arvioinnista saatuja raportteja ja tuloksia?
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5) Onko tilaaja-toimittaja yhteistyöllä ollut vaikutusta yhteisen turvallisuuskulttuurin
kehittymiselle? Millä tavoin turvallisuus ja sen vaikutukset välittyvät yhteisellä
työpaikalla?
6) Hyödyntääkö yrityksenne omassa markkinoinnissaan sitä, että toimintaa on arvioitu
HSEQ-menetelmällä? On siitä ollut hyötyä asiakassuhteissa tai sidosryhmissä?
7) Miten HSEQ-arvioinnin seurauksena syntynyt yhteistyö tilaajan kanssa on
vaikuttanut suorituskykyynne:
a) Työterveys- ja -turvallisuusasioissa?
b) Ympäristöasioissa?
c) Laatuasioissa?
8) Minkälaisia ja kuinka paljonko säästöjä on syntynyt arviointien rationalisoituessa?
9) Mitä kehitystarpeita tai -kohteita näet HSEQ-arviointitoiminnalle tulevaisuudessa?
10) Onko tilaajien lisääntyneellä kiinnostuksella ollut vaikutusta halukkuuteenne
osallistua HSEQ-arviointeihin ja saada sitä kautta lisää tunnettavuutta, todistamalla oma
kyvykkyytenne?
Green Card-arviointitoiminta
1) Onko Green Card-arviointitoiminnalla ollut vaikutusta yrityksenne toiminnan tason
kehittymiseen ja/tai suorituskyvyn parantamiseen? Millä tavoin tämä välittyy
jokapäiväisessä toiminnassa?
2) Mikä on mielestänne arviointitoiminnan tunnettuus? Mitkä tekijät saivat yrityksenne
osallistumaan Green Card-arviointitoimintaan?
3) Millä tavoin yrityksenne hyödyntää Green Card-arvioinnista saatuja raportteja ja
tuloksia?
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4) Hyödyntääkö yrityksenne omassa markkinoinnissaan sitä, että toimintaa on arvioitu
Green Card-menetelmällä? On siitä ollut hyötyä referenssinä asiakassuhteissa tai
sidosryhmissä?
5) Miten Green Card-arviointitoiminnan seurauksena syntynyt yhteistyö tilaajan kanssa
on vaikuttanut laaduntuottokykyynne?
6) Minkälaisia ja kuinka paljonko säästöjä on syntynyt arviointien rationalisoituessa?
7) Onko tilaajien lisääntyneellä kiinnostuksella ollut vaikutusta halukkuuteenne
osallistua Green Card-arviointiin ja saada sitä kautta lisää tunnettavuutta, todistamalla
oma kyvykkyytenne?
8) Onko Green Card-arviointimenettelyllä ollut vaikutusta alihankintatilausten
uusiutumisiin?
9) Onko Green Card-arviointia hyödynnetty oman laatujärjestelmän rakentamisessa?
10)

Mitä

kehitystarpeita

tulevaisuudessa?

tai

-kohteita

näet

Green

Card-arviointitoiminalle

