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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on perehtyä tyypillisen hankintaprosessin vai-

heisiin sekä johdon laskentatoimen työkalujen hyödyntämiseen hankintojen johtamisen apu-

välineenä suomalaisissa teollisuusyrityksissä. Tavoitteena on tunnistaa, mitkä johdon las-

kentatoimen työkalut ovat tärkeitä hankintojen johtamiselle sekä, missä hankintaprosessin 

vaiheissa niitä voidaan hyödyntää. Tutkielmassa tarkastellaan viittä erilaista työkalua, jotka 

jaetaan taloudellisiin ja toimittajan arviointiin perustuviin mittareihin. Tutkimus on toteutettu 

laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Teoriaosuus perustuu aiheesta aiemmin kirjoitet-

tuun kirjallisuuteen sekä tieteellisiin artikkeleihin ja empiriaosuus kahdessa kohdeyrityk-

sessä tehtyihin haastatteluihin. Haastattelut ovat toteutettu puolistrukturoituina ja niistä saa-

dun aineiston analysointimenetelmänä on käytetty teemoittelua.  

 

Tutkimustuloksista käy ilmi, että molempien kohdeyritysten hankintaprosessit noudattavat 

pitkälti teoriaosuudessa esitettävän tyypillisen hankintaprosessin rakennetta. Tuloksista ha-

vaitaan, että neljä viidestä tarkasteltavasta työkalusta on aktiivisessa käytössä hankintojen 

johtamisessa ja näitä työkaluja hyödyntämällä on mahdollista saavuttaa merkittävää kilpai-

luetua. Työkaluista suurimmat vaikutukset hankintojen johtamiseen on kokonaiskustannus-

laskennalla, kokonaisvaltaisella laatujohtamisella sekä kustannustietojen jakamisella. Nämä 

vaikutukset kohdistuvat hankintaprosessin vaiheista erityisesti toimittajan valintaan, sopi-

musneuvotteluihin sekä seurantaan ja arviointiin. Hankintapäätöstä tehtäessä on tärkeää 

kiinnittää huomiota hankintahinnan lisäksi myös muihin tekijöihin, kuten laatuun ja kokonais-

kustannuksiin. Johdon laskentatoimen työkalujen käytön hyödyt näkyvät ensisijaisesti han-

kinnasta aiheutuvien kustannusten vähentymisenä. Työkalusta riippuen syynä voi olla hal-

vimman ratkaisun valitseminen, hintojen parempi neuvottelu tai laadun parantumisen vuoksi 

laskeneet kustannukset. 



 

ABSTRACT 
 

Author:  Antti Sahi  

Title:  Management accounting tools in supply management 

Faculty:  LUT School of Business and Management 
Degree program: Financial Management 
Instructor:  Anni-Kaisa Kähkönen 

Keywords:   purchasing process, management accounting, implementation 

 

The purpose of this bachelor’s thesis is to get acquainted with the stages of the typical pur-

chasing process and utilization of management accounting tools as supporting tools for sup-

ply management in Finnish industry companies. The object is to recognize which manage-

ment accounting tools are important for supply management and to which stages of the 

purchasing process the advantage of them is focused at. In this thesis, there are five differ-

ent management accounting tools which are observed and they are divided into two groups; 

financial indicators and supplier evaluation based indicators. This thesis has been con-

ducted by using qualitative methods. The theory section is based on theoretical literature 

and earlier research, and the empirical section is based on data gathered by interviews in 

two case companies.  

 

The results of this thesis point out that the typical purchasing process which is presented in 

theory section is in use in both case companies. The results indicate that four of five ob-

served tools are in active use as supporting tools for supply management, and that they can 

offer significant competitive advantage. According to the results total cost accounting, open 

book accounting and total quality management have biggest influences in supply manage-

ment. They can be utilized in supplier selection, contract negotiation and supplier evaluation 

stages of purchasing process. It is important to pay attention in other factors such as quality 

and total costs than just purchasing price while making purchasing decisions and that is 

recognized in case companies as well.  The advantages of management accounting tools 

can be seen especially in reducing of purchasing costs. Depending on the tool, the solution 

of lowest costs, better negotiation of prices, or reduced costs because of improved quality 

can be the reasons for lower purchasing costs.
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1. Johdanto 
 

Vielä 1970-luvulla hankintatoimi nähtiin pelkäksi operatiiviseksi toiminnoksi, eikä sitä pidetty 

strategisesti merkittävänä toimintona (Reid ja Plank 2000, 37). Hankinnat muodostavat kui-

tenkin noin 60 % kustannuksista teollisuusyrityksissä ja noin 25 % palveluyrityksissä (Ellram 

2002, 235). Näin ollen hankintojen taloudellinen merkitys yrityksille on kiistaton, mikä tekee 

kiinnostavaksi johdon laskentatoimen työkalujen ja hankintojen johtamisen välisen yhteyden 

tutkimisen erityisesti teollisuusyritysten näkökulmasta. Hankintojen johtamisen merkitystä 

kuvastaa seuraava esimerkki: Yrityksen ostot tilikauden aikana ovat 10 miljoonaa euroa, 

joten 10 % säästöillä hankintakustannuksissa on miljoonan euron vaikutus tilikauden tulok-

seen. Tästä syystä on kiinnostavaa perehtyä tarkemmin siihen, miten hankintaprosessia on 

mahdollista tehostaa hyödyntämällä erilaisia johdon laskentatoimen menetelmiä. 

 

Monesti ajatellaan, että alhaisin ostohinta tarkoittaa myös edullisinta vaihtoehtoa, mutta täl-

laista hankintastrategiaa käyttävä yritys ”sokeutuu” toimittajan sisäisiltä ja ulkoisilta tehotto-

muustekijöiltä. Pelkän hinnan seuraamisen sijaan huomiota tulisi kiinnittää toimittajan suo-

rituskykyyn vaikuttaviin tekijöihin. Tätä ongelmaa voidaan tarkastella johdon laskentatoimen 

työkaluja apuna käyttäen. (Gordon 2008, 13) Johdon laskentatoimen työkalujen ja hankin-

tojen johtamisen välistä yhteyttä on alettu tutkia enemmän 2000-luvun aikana, esimerkkeinä 

Dekker (2003), Ellram (2002) ja Mouritsen, Hansen ja Hansen (2001), mutta silti voidaan 

puhua suhteellisen tuoreesta ilmiöstä. Aikaisemmat tutkimukset perustuvat joko pelkän teo-

rian tarkasteluun tai niissä tutkimus on tehty ulkomaisten yritysten näkökulmasta. Suoma-

laisia yrityksiä tai usean eri työkalun yhdistäviä tutkimuksia ei juurikaan löydy, mikä tarjoaa 

perustelun tämän työn tekemiselle.  

 

  

1.1 Tutkimuksen aihe ja tavoitteet  
 

Tutkimuksen aiheena on johdon laskentatoimen työkalujen käyttö hankintojen johtamisen 

tukena. Tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan viittä johdon laskentatoimen työkalua, han-

kintaprosessia sekä miten näitä työkaluja voidaan hyödyntää hankintojen johtamisessa. Ai-

heesta tekee kiinnostavan se, että vaikka usean johdon laskentatoimen työkalun hyödylli-

syys hankintojen johtamisessa on jo todistettu, tätä ei tiedosteta yrityksissä vielä tarpeeksi 
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 hyvin. On mielenkiintoista tutkia, miten näitä työkaluja olisi mahdollista tuoda paremmin 

osaksi hankintojen johtamista ja missä määrin niitä hyödynnetään jo kohdeyrityksissä. 

 

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Teoriaosuus perustuu 

aiheesta kirjoitettuihin artikkeleihin, aiempiin tutkimuksiin sekä kirjallisuuteen, jonka pohjalta 

esitellään käsiteltävät johdon laskentatoimen työkalut sekä mitä vaiheita hankintaprosessiin 

kuuluu. Tutkimuksen empiriaosuus toteutetaan kahden kohdeyrityksissä tehtävän haastat-

telun pohjalta. Tämän työn tavoitteena on tarkastella johdon laskentatoimen ja hankintojen 

johtamisen välistä yhteyttä. Tavoitteena on lisäksi selvittää, mitä johdon laskentatoimen työ-

kaluja hankintojen johtamisessa käytetään sekä mihin hankintaprosessin vaiheisiin niiden 

tuottama hyöty kohdistuu. 

 

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset 
 

Tutkimuksen teoriaosuus rajataan kattamaan viisi johdon laskentatoimen työkalua, jotka 

ovat käytössä hankintapäätöksiä tehtäessä. Näiden työkalujen valintakriteereinä ovat niiden 

sopivuus hankintojen johtamisen apuvälineeksi sekä niitä käsittelevän kirjallisuuden määrä. 

Valitut työkalut jaetaan toimittaja-analyysiin ja taloudellisiin mittareihin perustuviin kokonai-

suuksiin. Tämä rajaus tehdään, jotta tutkimukseen saadaan mukaan sekä puhtaasti talou-

dellisilla vaikutuksilla mitattavia työkaluja että työkaluja, joiden vaikutuksia ei voi mitata suo-

raan rahamääräisesti. Arvoketjuanalyysin osalta tarkastelu rajataan katsomaan arvoketjua 

alaspäin toimittajien suuntaan ja arvoketjun myöhemmät vaiheet jätetään huomiotta. Han-

kintatoimen osalta tarkastelu rajataan tyypillisen hankintaprosessin tarkasteluun, sillä han-

kintaprosessin vaiheet ovat hyvin riippuvaisia toimialasta sekä yrityksen tavoitteista ja tilan-

teesta. Empiriaosuudessa hankintaprosessia tullaan kuitenkin tarkastelemaan tarkemmin 

kohdeyritysten haastattelujen perusteella. Haastateltavien yritysten toimia-ala rajaa tutki-

muksen teollisuuteen ja aihetta tarkastellaan vain ostavan yrityksen näkökulmasta. Tutki-

muksen rajauksen tarkoitus on pitää työ riittävän tiiviinä, jotta kaikkiin valittuihin työkaluihin 

voidaan keskittyä huolellisesti ja vältytään epäolennaisten asioiden tarkastelulta.  
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 1.3 Tutkimusongelmat 
 

Tutkimusongelmat on jaettu yhteen pääkysymykseen ja kahteen alakysymykseen. Tutki-

muksen pääkysymys on: ”Mitkä johdon laskentatoimen työkalut ovat tärkeitä tehokkaalle 

hankintojen johtamiselle?” Päätutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, mitä johdon 

laskentatoimen työkaluja yritykset hyödyntävät hankintojen johtamisessa sekä, mitä hyötyä 

niiden koetaan tuovan. 

 

Pääkysymyksen lisäksi tavoitteena on vastata seuraaviin alakysymyksiin, joiden avulla py-

ritään syventymään päätutkimuskysymyksen teemaan ja löytämään siten vastaus päätutki-

muskysymykseen. Alakysymykset ovat muotoa:  

 

1) ”Millainen on yrityksen tyypillinen hankintaprosessi?” 

2) ”Mitä johdon laskentatoimen työkaluja hankintaprosessin eri vaiheissa hyödynne-

tään?” 

 

Ensimmäisen alakysymyksen tarkoituksena on selvittää, mitä vaiheita yritysten hankinta-

prosessiin kuuluu ja onko haastateltavien yritysten välillä merkittäviä eroja prosessin ku-

lussa. Toisen alakysymyksen avulla pyritään selvittämään, mitä johdon laskentatoimen työ-

kaluja hankintaprosessin aikana hyödynnetään. 

 

 

1.4 Tutkimusmenetelmät ja –aineisto 
 

Tämä työ on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kyseinen tutkimusmene-

telmä on valittu, sillä tutkimus on luonteeltaan kuvaileva ja sen tarkoituksena on esitellä 

johdon laskentatoimen työkaluja ja tarkastella niiden soveltuvuutta hankintojen johtamisen 

apuvälineeksi. Tiedonkeruumenetelmänä käytetään tapaustutkimusta, joka on Koskisen, 

Alasuutarin ja Peltosen (2005, 154) mukaan yleisimpiä liiketaloustieteellisen tutkimuksen 

laadullisia menetelmiä. Tapaustutkimuksessa tarkastellaan yhtä tai useampaa tapausta ja 

tutkimuksen tavoitteena on näiden tapausten määrittely, analysointi ja ratkaisu (Eriksson ja 

Koistinen 2014, 4). Tässä tutkimuksessa tapauksena on johdon laskentatoimen työkalujen 
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 hyödyntäminen osana hankintojen johtamisesta kohdeyrityksissä. Tapaustutkimuksen ta-

voitteena on tarkasteltavan ilmiön syvällisempi ymmärtäminen, joten tutkimuksessa ei voida 

pyrkiä suoraan tulosten yleistämiseen, vaikka tutkimustyyppi salliikin yleistykset (Metsä-

muuronen 2003, 170). Tutkimuksen tulokset antavat silti suuntaa sille, kuinka teollisuusyri-

tykset hyödyntävät johdon laskentatoimen työkaluja hankinnoissaan.  

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa aineistona käytetään aiempaa kirjallisuutta, artikkeleita ja tut-

kimuksia. Tämän osuuden tavoitteena on ilmiön ja sen käsitteiden avaaminen sekä aiheesta 

aiemmin tehtyjen tutkimusten esitteleminen. Empiirisessä osuudessa aineistona toimii kah-

dessa kohdeyrityksessä tehtävät haastattelut. Haastattelu on valittu aineistonkeruumenetel-

mäksi sen joustavuuden takia. Haastattelu tarjoaa mahdollisuuden suunnata tiedonhankin-

taa ja tehdä tarkennuksia kysymyksiin itse tilanteen aikana. (Hirsjärvi ja Hurme 2015, 34) 

Haastattelut toteutetaan puolistrukturoituna haastatteluna, jonka kysymykset lähetetään 

haastateltaville etukäteen tutustuttaviksi. Puolistrukturoidussa haastattelussa tutkija määrit-

tää kysymykset, mutta haastateltava voi vastata niihin omin sanoin (Koskinen et al. 2005, 

104). Haastattelu on valittu tutkimusmetodiksi, sillä haastattelun avulla voidaan tarvittaessa 

pyytää selvennystä vastauksiin ja syventää saatavia tietoja (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

2009, 205).  

 

 

1.5 Teoreettinen viitekehys  
 

Tämän työn teoreettinen viitekehys perustuu teollisuusyritysten hankintojen johtamiseen. 

Tutkimus pohjautuu johdon laskentatoimen työkalujen hyödyntämiseen hankintaprosessin 

aikana. Haastattelun avulla pyritään saamaan informaatiota, jonka pohjalta tarkastellaan 

työkalujen hyödyntämistä käytännössä.  

 

Tutkimus lähtee liikkeelle käsiteltävien johdon laskentatoimen työkalujen määrittelyllä, jonka 

jälkeen esitellään tyypillinen hankintaprosessin rakenne, johon näitä työkaluja pyritään yh-

distämään. Teoriaosuudessa käydään tarkasti läpi valitut työkalut sekä tyypilliset hankinta-

prosessin vaiheet. Haastattelun perusteella syvennytään kohdeyrityksen hankintaprosessiin 

sekä tarkastellaan, millä tavalla johdon laskentatoimen työkaluja tällä hetkellä hyödynne-

tään. 
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Kuvio 1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Johdon laskentatoimen työkalujen käytöllä on todistetusti strategista merkitystä ja niiden 

implementoinnilla osaksi hankintaprosessia on mahdollista saavuttaa merkittävää kilpailue-

tua. Yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivien työkalujen tunnistaminen on tärkeää, jotta han-

kintaprosessia saadaan tehostettua. Tätä tutkitaan kohdeyritysten haastattelujen ja ole-

massa olevan kirjallisuuden avulla. Tästä muodostuu kuviossa 1 nähtävä työn viitekehys. 

 

 

1.6 Kirjallisuuskatsaus 
 

Sekä johdon laskentatoimen työkaluista, että hankintojen johtamisesta löytyy runsaasti tie-

teellisiä artikkeleita ja tutkimuksia. Näitä tullaan hyödyntämään erityisesti tutkielman teoria-

osuudessa. Peruskirjallisuutta käytetään pääasiassa käsitteiden avaamiseen ja tutkimuksia 

sekä artikkeleita hyödynnetään puolestaan teorian syventämisessä.  

 

Johdon laskentatoimen työkalujen ja hankintojen johtamisen välisestä yhteydestä on tarjolla 

vähän kirjallisuutta, kun taas aiheista erikseen on kirjoitettu runsaasti. Aiheiden välistä yh-

teyttä on kuitenkin alettu tutkia enemmän 2000-luvulta alkaen. Mouritsen et al. (2001) tutki-

vat kahden yrityksen välisen kustannustietojen jakamisen käyttöönottoa hankintojen johta-

misen tueksi sekä, mitä vaikutuksia tällä on toimitusketjun kehittämiseen. Dekker (2003) 

Kilpailuetu

Implementointi	osaksi	hankintojen	johtamista

Johdon	laskentatoimen	työkalut

Taloudelliset	mittarit Toimittaja-arviointi
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 käsittelee myös tutkimuksessaan yritysten välistä yhteistoimintaa tutkimalla arvoketjuana-

lyysiä, josta on aiemmin julkaistu vain muutamia tutkimuksia hankintatoimeen liittyen. Myös 

muista johdon laskentatoimen työkaluista on tarjolla runsaasti kirjallisuutta. Cinquini ja Mit-

chell (2005) selvittävät, kuinka toimintolaskennan hyötyjä yrityksille voidaan mitata. De-

graeve, Labro ja Roodhooft (2000) puolestaan tarkastelevat kokonaiskustannuslaskennan 

käyttämistä osana hankintaprosessia. Caddick ja Dale (1998) taas tutkivat kokonaisvaltai-

sen laatujohtamisen vaikutuksia hankintoihin.  

 

Axelsson, Laage-Hellmann ja Nilsson (2002) tarkastelevat laskentatoimen kehitystä hankin-

tatoimen näkökulmasta. Heidän mukaansa tarjolla on useita laskentatoimen tekniikoita, joita 

olisi mahdollista hyödyntää hankintojen johtamisessa, mutta yritykset eivät osaa hyödyntää 

vielä kunnolla näiden tarjoamia mahdollisuuksia. Johdon laskentatoimi tarjoaa ensikäden 

informaatiota hankintapäätösten tueksi, joten tehokkaalla johdon laskentatoimen työkalujen 

käytöllä voidaankin saavuttaa merkittäviä hyötyä hankintojen johtamisessa (Ramos 2004, 

134). Hankintojen johtamisella on vastavuoroisesti keskeinen rooli yrityksen laskentatoi-

melle, joka tulee näkyviin erityisesti tavoitekustannuslaskentaa tarkasteltaessa, kuten Ell-

ram (2002, 237) toteaa. 

 

 

1.7 Määritelmät ja käsitteet 
 

Tässä kappaleessa määritellään tutkielman seuraamisen kannalta tärkeimmät käsitteet. Kä-

sitteitä tullaan avaamaan tekstissä vielä tarkemmin. 

 
Hankintaprosessi: Hankintaprosessin tarkoitus on tunnistaan hankinnan tarve ja valita so-

piva toimittaja niin, että tilaus saapuu ajoissa perille (van Weele 2005, 12). Hankintaprosessi 

koostuu perinteisesti kuudesta vaiheesta jotka ovat tarpeen tunnistaminen, toimittajan va-

linta, sopimuksen tekeminen, tilaaminen, tilausvalvonta sekä seuranta ja arviointi. (van 

Weele 2003, 29) 

 

Toimintolaskenta: Toimintolaskenta (activity-based costing, ABC) perustuu ajatukseen, 

että välittömät kustannukset kohdistetaan suoraan hyödykkeille ja välilliset kustannukset nii-
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 den käyttämien toimintojen perusteella. Toimintolaskennan avulla voidaan selvittää hyödyk-

keen aiheuttamat kustannukset käytettyjen toimintojen perusteella. (Ikäheimo, Laitinen, Lai-

tinen ja Puttonen, 2011, 95) 
 
Kokonaiskustannuslaskenta: Kokonaiskustannuslaskennassa (total cost of ownership, 

TCO) määritetään kaikki hyödykkeen hankinnasta aiheutuneet kustannukset. Pelkän osto-

hinnan lisäksi huomioidaan hankinnasta aiheutuvat suorat ja epäsuorat kustannukset yrityk-

sen koko arvoketjun ajalta. (Iloranta ja Pajunen-Muhonen 2008, 185-186) 
 
Arvoketjuanalyysi: Arvoketjuanalyysissä (value chain analysis, VCA) arvoketjun vaiheet 

määritetään ja pilkotaan strategisesti merkittäviin toimintoihin, jotta voidaan tarkastella kus-

tannusten käyttäytymistä. Arvoketjuanalyysi vaatii avoimuutta arvoketjun jäsenten välillä, 

sillä suurin hyöty saadaan tarkastelun kattaessa koko prosessiin yhden yrityksen tai arvo-

ketjun vaiheen sijaan. (Puolamäki 2007, 168-169) 

 
Kustannustietojen jakaminen: Kustannustietojen jakaminen (open book accounting, 

OBA) määritellään systemaattiseksi tietojen vaihtamiseksi itsenäisten toimijoiden välillä 

(Hoffjan ja Kruse 2006, 40). Kustannustietojen jakaminen voi olla yksipuolista eli vain toinen 

osapuoli jakaa informaatiota tai molemmat yritykset jakavat tietoa kustannuksistaan (Hoffjan 

ja Kruse 2006, 44).  
 
Kokonaisvaltainen laatujohtaminen: Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (total quality ma-

nagement, TQM) voidaan nähdä koko organisaation laajuisena filosofiana, joka ohjaa koko 

henkilöstön osallistumaan organisaation toimintojen kehittämiseen. Kokonaisvaltainen laa-

tujohtaminen tulee nähdä pitkän aikavälin prosessina, johon tarvitaan sekä taloudellisia että 

aineettomia resursseja. Prosessin tuloksia ei ole mahdollista mitata lyhyellä aikavälillä eikä 

sille voida asettaa tarkkaa päättymispäivää. (Mehra, Hoffman ja Sirias 2001, 855-856) 
 

 

1.8 Tutkielman rakenne 
 

Tämä tutkielma sisältää teoria- ja empiriaosuudet, joiden pohjalta pyritään löytämään katta-

vat vastaukset tutkimuskysymyksiin. Tutkielma alkaa johdantokappaleella, jossa esitellään 
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 työn tavoitteet ja taustaa. Tämän jälkeen siirrytään teoriaosuuteen, jossa käydään läpi tyy-

pillisen hankintaprosessin vaiheet sekä valittuihin johdon laskentatoimen työkaluihin liittyvää 

teoriaa. Kahden teoriakappaleen tarkoitus on luoda pohja empiriaosuutta varten. Empiria-

kappaleessa pyritään muodostaan haastatteluaineiston pohjalta käytännön näkökulma joh-

don laskentatoimen työkalujen käytöstä hankintojen johtamisessa kohdeyrityksissä. Tutkiel-

man viimeisessä osassa esitetään yhteenveto ja johtopäätökset. Tässä vaiheessa käydään 

läpi tutkimuksen tärkeimmät tulokset ja esitetään vastaukset tutkimuskysymyksiin. 
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2. Hankintaprosessi 
 

Hankintaprosessin tarkoitus on tunnistaa hankinnan tarve, valita toimittaja, määritellä sopi-

musehdot sekä varmistaa, että tilaus saapuu perille kuten pitää (van Weele 2005, 12). Van 

Weele (2005, 29) nimeää kuusi tyypillisen hankintaprosessin vaihetta, jotka näkyvät kuvi-

ossa 2. Todellisuudessa prosessin vaiheet riippuvat useasta eri tekijästä, kuten hankittavan 

tuotteen ominaisuuksista ja strategisesta merkityksestä, toimittaja markkinoista sekä han-

kinnan riskistä sekä vaikutuksista yrityksen muihin toimintoihin. Prosessi voi siis olla myös 

alla kuvattua lyhyempi. (Ritvanen, Inkiläinen, von Bell ja Santala 2011, 39) 

 

 
Kuvio 2 Hankintaprosessi (van Weele 2005, 29) 

 

Hankintaprosessin vaiheita tarkasteltaessa on tärkeä muistaa, että jokainen vaihe vaikuttaa 

seuraavaan. Nieminen (2016, 54) toteaakin, että jos tarpeen määrittely epäonnistuu, ei koko 

prosessilla ole edellytyksiä onnistua. Hankinnat voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään, jotka 

ovat suora uudelleenosto, muokattu uudelleenosto ja uusi hankinta. Suoriin uudelleenostoi-

hin kuuluvat pienen riskin omaavat rutiinihankinnat. Muokattuja uudelleenostoja tehdään, 

kun halutaan ostaa esimerkiksi uusi tuote nykyiseltä toimittajalta tai vaihdetaan uuteen toi-

mittajaan. Uusiin hankintoihin liittyy suurin riski, sillä hankinnan kohteena on uusi tuote uu-

delta toimittajalta. Tällöin käydään läpi kaikki hankintaprosessin vaiheet, kun taas kahden 

ensimmäisen ryhmän kohdalla osa vaiheista, kuten toimittajavalinta eivät ole välttämättö-

miä. (van Weele 2005, 30-31) 

 

 

Tarpeen	määrittely Toimittajan	valinta Sopimuksen	
tekeminen

TilaaminenToimitusvalvontaSeuranta	ja	
arviointi
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 2.1 Tarpeen määrittely 
 

Tarpeen määrittely on hankintaprosessin ensimmäinen vaihe ja siinä laaditaan hankinnan 

kohteelle yksiselitteinen määritelmä. Hankinnan kohteelle voidaan määrittää siltä vaaditta-

vat ominaisuudet tai vaihtoehtoisesti voidaan määrittää suoraan, mikä tuote halutaan. (van 

Weele 2005, 47-48) Lysons ja Farrington (2006, 277) kuitenkin toteavat, että spesifiointia 

pitäisi käyttää vain ei-standardoiduissa hankinnoissa, sillä liian tarkka spesifiointi lisää han-

kinnan kustannuksia. Hankinnan kohteen määritelmä vaikuttaa suoraan hankintaprosessin 

seuraaviin vaiheisiin. Jos määritelmässä ilmoitetaan halutut ominaisuudet, seuraavassa vai-

heessa voidaan etsiä paras vaihtoehto täyttämään nämä vaatimukset. Sen sijaan, jos han-

kinnan kohde on jo valmiiksi yksilöity, hankintatoimen vaikutusmahdollisuudet vähenevät. 

Myös toimittajilla voi olla merkittävä rooli hankittavan tuotteen määrittelyssä, sillä he tuntevat 

usein tuotteet paremmin ja osaavat näin sanoa, mikä tuote vastaa parhaiten ostajan tar-

peita. (Nieminen 2016, 54-55) Dopler ja Burt (1996, 142) toteavat, että hankintaprosessin 

ensimmäisessä vaiheessa määräytyy jopa neljä viidesosaa hankinnan kustannuksista, joka 

korostaa vaiheen merkitystä koko hankintaprosessin onnistumisen kannalta. Tarpeen mää-

rittelyn yhteydessä yritys joutuu tekemään myös päätöksen, valmistetaanko tuote itse vai 

ostetaanko se ulkopuoliselta toimittajalta (van Weele 2005, 47). 

 

Hankittaessa palvelua, tarpeen määrittely on haastavampaa kuin tuotteiden hankinnassa. 

Tällöin tulee miettiä tarkasti, mitä ominaisuuksia palvelulta halutaan. Toimittajalla on merkit-

tävä rooli myös palveluiden hankinnassa, sillä vaikka ostava yritys määrittelee vaatimukset, 

palvelun tarjoan tehtäväksi jää miettiä, kuinka palvelu voidaan toteuttaa täyttämään tarve 

mahdollisimman kilpailukykyisesti. (Nieminen 2016, 55) 

 

 

2.2 Toimittajan valinta 
 

Hankintaprosessin toinen vaihe on toimittajan valinta. Tässä vaiheessa tarve on määritelty 

ja on selvitetty, onko yrityksellä jo olemassa olevaa sopimusta kyseiselle hankinnalle. Sa-

malla tulee varmistaa, että hankinnoista vastaavat henkilöt ovat tietoisia olemassa olevista 

sopimuksista, jotta vältytään ohiostoilta. Mikäli sopimusta ei ole olemassa, tulee selvittää 
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 markkinoilla olevat tuotteet tai palvelut sekä tunnistaa potentiaalisimmat toimittajat. Toimit-

tajan valinnan onnistuminen edellyttää hyvää toimittajamarkkinoiden tuntemusta. (Nieminen 

2016, 60) 

 

Toimittajan valinta voidaan jakaa Niemisen (2016, 61-62) mukaan neljään vaiheeseen. En-

sin laaditaan tarpeiden perusteella esivalintakriteerit, joilla kartoitetaan potentiaaliset toimit-

tajat. Tämä vaihe määrittää millaiset mahdollisuudet yrityksellä on onnistua toimittajan va-

linnassa, sillä kuten Jin, Ryan ja Yund (2014, 236) toteavat liian tiukat kriteerit karsivat suu-

ren osan toimittajista pois. Liian epätarkat kriteerit puolestaan päästävät mukaan seuraa-

vaan vaiheeseen toimittajia, joilla ei ole edellytyksiä täyttää todellista tarvetta. Niemisen 

(2016, 61-62) mukaan toisessa vaiheessa nämä kriteerit täyttäneille toimittajille lähetetään 

alustava tarjouspyyntö ja kolmannessa vaiheessa näiden vastausten perusteella valitaan 

toimittajat, joille lähetetään varsinainen tarjouspyyntö. Neljännessä vaiheessa vertaillaan 

saatuja tarjouksia ja valitaan niiden perusteella toimittaja, jonka kanssa jatketaan hankinta-

prosessia eteenpäin. Tarjouspyyntö kannattaa laatia niin, että toimittajien vertailu on mah-

dollisimman helppoa (Ritvanen et al. 2011, 40). Kun toimittajien alustava arviointi on suori-

tettu, kannattaa Ilorannan ja Pajunen-Muhosen (2008, 266) mukaan käydä tutustumassa 

potentiaalisimpiin toimittajayrityksiin henkilökohtaisesti, sillä visuaalinen arviointi antaa ku-

van toimintatavoista ja auttaa käytännön kykyjen arvioinnissa. Henkilökohtainen arviointi on 

tärkeää erityisesti etsittäessä strategisesti merkittävää toimittajaa. 

 

Tarjousten vertailu on yksi hankintaprosessin työläimmistä vaiheista. Vertailun alussa on 

varmistettava, että kaikki tarjoukset vastaavat tarjouspyynnössä määriteltyjä kriteereitä. Tar-

jouksia vertailtaessa huomiota kiinnitetään ennen kaikkea kokonaiskustannuksiin, jotka si-

sältävät hinnan lisäksi muun muassa maksu- ja toimitusehtoihin, toimitusvarmuuteen sekä 

laatuun liittyvät kustannukset. Lisäksi tarjouksissa voi esiintyä merkittäviä eroja toimitus-

eräkokojen, vakuutusten sekä takuun ja toimittajan tarjoaman huollon osalta. (Ritvanen et 

al. 2011, 41) Hankintatoimen tehtävänä on minimoida hankinnan kustannukset ja tästä 

syystä pelkkä hankintahinnan vertaileminen ei riitä vaan huomiota tulee kiinnittää hankin-

nasta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. Hankinnasta syntyy kustannuksia myös ennen ja 

jälkeen itse ostotapahtuman ja nämä kustannukset voivat nousta usein itse hankintahintaa 

merkittävimmiksi. Koska tarjousten sisältö voi poiketa merkittävästi toisistaan, pelkkä koko-

naiskustannusten vertailu ei välttämättä anna luotettavaa tulosta, vaan myös tarjousten si-
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 sältöjä tulee verrata. Tässä menetelmässä valitaan yritykselle merkittävimmät tekijät tarjouk-

sen sisällöstä, joille määritetään painoarvot kokonaisvertailua varten. Tarjousten sisällön 

vertailu on menetelmänä työläs, mutta sen avulla saadaan selville kokonaisuutena paras 

tarjous. (Nieminen 2016, 62-64) Nair, Jayaram ja Das (2015, 6264) painottavat lisäksi to-

teutuneisiin toimituksiin perustuvan toimittajan arvioinnin ottamista mukaan toimittajan va-

lintaan tulevia hankintoja varten. Tällöin voidaan sulkea pois toimittajat, jotka eivät täytä va-

lintakriteereitä, jo hankintaprosessin alkuvaiheessa. 

 

 

2.3 Sopimuksen tekeminen 
 

Kun toimittaja on valittu, laaditaan hankintasopimus. Sopimuksessa määritetään sopimus-

ehdot ja osapuolten vastuualueet. Ideaalitilanteessa ostaja voi päättää suurimman osan so-

pimusehdoista ja toimittaja sitoutuu kantamaan koko vastuun toimitukseen liittyvistä ris-

keistä. (van Weele 2005, 54) Organisaatioiden välisissä sopimuksissa on Buffaloen (2006, 

300) mukaan tärkeä määritellä selvästi hankittavan tuotteen ominaisuudet sekä laatuvaati-

mukset. Myös sopimuksen molempien osapuolten vastuualueet tulee tehdä selväksi. Van 

der Walk ja Rozemeijer (2009, 6) vievät osapuolten yhteistyön merkitystä vielä syvemmällä 

ja he ovat havainneet, että yritykset jotka määrittelevät ja suunnittelevat säännölliset han-

kinnat yhdessä toimittajan kanssa kohtaavat vähemmän sopimuskauden aikana.  Sopimus-

tyyppejä on olemassa useita erilaisia ja niitä hyödynnetään erilaisten hankintojen yhtey-

dessä. Kertaluonteista sopimusta käytetään satunnaisten hankintojen yhteydessä. Vuosiso-

pimuksia hyödynnetään puolestaan säännöllisten hankintojen yhteydessä, jolloin sovitaan 

hinnat, toimitustapa ja laatuasiat esimerkiksi vuodeksi kerrallaan. Projektisopimus tehdään 

erikseen jokaiselle projektille, vaikka eri projekteissa hankintoja tehtäisiin samalta toimitta-

jalta. Partnership-sopimus on luonteeltaan tiivis, jonka takia se solmitaan vain strategisesti 

merkittävimpien toimittajien kanssa. Vuosi- ja partnership-sopimukset ovat yleisimmät sopi-

mustyypit teollisuusyrityksissä. (Ritvanen et al. 2011, 42-43) 

 

Niemisen (2016, 68) mukaan sopimus perustuu tarjoukseen ja sen hyväksymiseen. Sopi-

mukset tulisi tehdä aina kirjallisina, sillä vaikka suullinen sopimus on yhtä pitävä, sen toteen-

näyttäminen on vaikeampaa. Tarjouspyyntö ei ole vielä juridisesti sitova, eli ostaja ei voi 

ajautua näin tahtomattaan sopimussuhteeseen. Sen sijaan tarjouksen tekijä sitoutuu teke-

mään sopimuksen tarjouksessa mainituin ehdoin. Mikäli erillistä sopimusta ei haluta tehdä, 
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 myös ostotilaus voi toimia sopimuksena. Tässä tapauksessa kyseessä on kertatilaus, jolloin 

sopimuksen tekemistä ei nähdä aiheelliseksi, vaan sopimus syntyy tarjouksen ja sen hyväk-

symisen kautta. (Nieminen 2016, 73) 

 

Sopimusneuvotteluissa osapuolilla on päinvastaiset tavoitteet, sillä toimittaja pyrkii maksi-

moimaan myymänsä määrän ja hinnan, kun taas ostaja pyrkii saamaan mahdollisimman 

paljon mahdollisimman halvalla. Molempia osapuolia hyödyttävä sopimus tarjoaa kuitenkin 

usein parhaan lopputuloksen ja tällöin sopimuksen tekemisen lähtökohtana tulisi olla yhtei-

sen edun tavoittelu. (Iloranta ja Pajunen-Muhonen 2008, 285-286) Päätöksen sopimuksen 

syntymisestä tekee lopulta ostava yritys, sillä sopimusta ei tarvitse hyväksyä, elleivät tar-

jouksen sisältö tai sopimusehdot tyydytä. Kun sopimus on tehty, se sitoo molempia osapuo-

lia. Molempien osapuolten velvollisuuksiin kuuluu myös sopimuksen noudattamisen valvo-

minen, sillä jos toinen osapuoli rikkoo sopimusehtoja sen ei tarvitse muuttaa toimintaansa, 

ellei toinen osapuoli puutu rikkeisiin. (Nieminen 2016, 68-69). Van Weele (2005, 55-56) to-

teaakin, että sopimuksen sisältöön kuuluu sopimuksen rikkomisesta aiheutuvien seurausten 

määrittäminen. Esimerkiksi logistiikkasopimuksissa 40 % sopimuksista sisältää sanktion, 

mikäli sopimusehdot eivät täyty (van Laarhooven, Berglund ja Peters 2000, 432). Materiaa-

lien kohdalla sopimuksessa on lisäksi tärkeää määrittää toimituslauseke eli, missä kohtaa 

vastuu hankinnasta siirtyy toimittajalta ostavalle yritykselle (Ritvanen et al. 2011, 44). Sopi-

muksen tulee olla mahdollisimman selkeä, jotta sen ymmärtäminen on mahdollisimman 

helppoa myös sopimuksen laatimisen jälkeen. Tätä helpottaa yhtenäisten sopimuspohjien 

käyttäminen. Kun sopimukset ovat helposti saatavissa ja ymmärrettävissä, saadaan mini-

moitua ohiostaminen, sillä tiedetään, mihin hankintoihin yrityksellä on jo olemassa olevat 

sopimukset. (Nieminen 2016, 70) 

 

 

2.4 Tilaaminen 
 

Kun sopimusehdot on määritelty, voidaan suorittaa varsinainen tilaus. Tilausvaiheessa toi-

mittajalle ilmoitetaan tarkat vaatimukset tuotteen tai palvelun toimittamisesta. (Ritvanen et 

al. 2011, 44) Tässä vaiheessa tulee Niemisen (2016, 71) mukaan viimeistään varmistaa, 

onko yrityksellä olemassa olevaa sopimusta kyseisestä hankinnan kohteesta. Hankintapro-

sessia suunniteltaessa on olennaista miettiä, miten ohiostoilta voidaan välttyä tällaisissa ti-

lanteissa sekä, miten ostaja saa tiedon olemassa olevista sopimuksista. Siksi on tärkeää, 
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 että tieto olemassa olevista sopimuksista välittyy hankinnoista vastaavalle henkilöstölle. Esi-

merkiksi sähköisen katalogin, josta löytyy vain sopimuksen alaiset hankinnan kohteet, käyt-

töönotto on yksi keino estää ohiostojen tapahtuminen. 

   

Tilausvaihetta kannattaa Niemisen (2016, 72) mukaan tehostaa, sillä sen avulla voidaan 

saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Esimerkiksi halpojen rutiinituotteiden kohdalla 

hankintaprosessin kustannus voi olla merkittävä suhteessa hankintahintaan, jolloin tilauk-

sen automatisointi yhteistyössä toimittajan kanssa voi olla selvästi edullisempi ratkaisu. Täl-

löin toimittaja seuraa varastotilannetta ja toimittaa täydennyserän tarpeen mukaan. Van 

Weelen (2005, 57) mukaan tilaukset tehdäänkin yleensä sähköisten järjestelmien kautta. 

Erityisesti raaka-aineiden ja muiden varastoitavien tuotteiden kohdalla käytetään usein au-

tomaattista järjestelmää, joka tekee automaattisesti uuden tilauksen varaston alittaessa tie-

tyn tason. Toimittajalta pyydetään usein tilausvahvistus jokaisen tilauksen yhteydessä, sillä 

toimittaja vahvistaa näin sitoutuvansa sopimukseen (Zenz 1994, 40). 

 

Tilaamisella on keskeinen merkitys myös yrityksen viestinnän kannalta. Tilauksen yhtey-

dessä yritykset aloittavat sopimuksen mukaisen toiminnan. Molempien osapuolten on tär-

keää noudattaa sopimusta, sillä jos sopimuksen vastaiseen toimintaan ei reagoida, se voi 

muuttua vakiintuneeksi käytännöksi osapuolten välillä. Tästä syystä on tärkeää kirjata sopi-

mukseen vain todelliset vaatimukset ja pitää niistä kiinni. Tilausvaihe on myös osa yrityksen 

sisäistä viestintää, sillä se auttaa taloushallintoa ennustamaan tulevaisuuden rahavirtoja. 

Lisäksi tilaustietojen jakamisen myötä käyttäjät ovat tietoisia tehdyistä tilauksista, jolloin väl-

tytään päällekkäisiltä tilauksilta. (Nieminen 2016, 73-74) 

 

 

2.5 Toimitusvalvonta 
 

Toimitusvalvonta on Niemisen (2016, 74-75) mukaan oleellinen osa hankintaprosessia, sillä 

asiat eivät mene aina suunnitelman mukaan, vaan prosessin aikana kohdataan usein yllät-

täviä haasteita. Toimitusvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että tilaus toimitetaan perille 

sopimuksen mukaisesti. Toimitusvalvonta perustuu laadun, määrän, hinnan ja toimitusajan 

vastaamiseen sopimuksessa sovittua. Valvonta on osa yrityksen arkipäiväisiä rutiineita, joi-

den avulla on tarkoitus varmistaa, että toimitukseen liittyvät perusvaatimukset täyttyvät (Nie-

minen 2016, 76). Tästä syystä ostavan yrityksen on tärkeää kehittää toimivat valvonta- ja 
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 tarkastusmenetelmät, jotta toimitusvalvonta saadaan toteutettua kustannustehokkaasti säh-

köisten järjestelmien avulla (Nieminen 2016, 74). Toimitusvalvonnan tarpeellisuuteen vai-

kuttaa sekä toimituksen kiireellisyys, että toimittajan luotettavuus. Yhden tuotteen puuttumi-

nen voi pahimmillaan pysäyttää koko tuotannon ja aiheuttaa merkittäviä viivästyksiä, jolloin 

toimitusvalvonta toimii ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä. Valvonnan tarve on suurempi 

myös uusien toimittajien kohdalla, joiden kanssa toimimisesta ei ole aiempaa kokemusta 

sekä niiden toimittajien kohdalla, joilla on ollut ongelmia aiemmissa toimituksissaan. (Erridge 

1995, 178)  

 

Toimitusvalvonnassa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä riippuen hankinnan kohteesta. 

Tärkeiden hankintojen ja toimittajien kohdalla tarkempi seuranta voi olla tarpeellista, jolloin 

toimittajalta pyydetään yksityiskohtainen suunnitelma, jonka toteutumista seurataan viikoit-

tain. Rutiinihankintojen kohdalla voidaan puolestaan seurata mahdollisia poikkeamia ja rea-

goidaan tilanteeseen vain, jos havaitaan toimituspuutteita. Toinen vaihtoehto on ottaa yh-

teyttä toimittajaan ennen luvattua toimituspäivää ja varmistaa sen pitävän edelleen paik-

kansa. (van Weele 2005, 60) Toimitusvalvonta perustuu Cavinaton ja Kauffmanin (2010, 

545) mukaan toimittajan antamaan aikataulusuunnitelmaan. Aikataulusuunnitelman tulisi 

olla riittävän yksityiskohtainen ja sisältää toimituksen kannalta merkittäviä välitavoitteita, joi-

den avulla ostava yritys voi valvoa tilauksen edistymistä. 

 

Van Weele (2005, 61) kuitenkin toteaa, että toimituksiin liittyy usein laatu- tai aikatauluon-

gelmia. Tästä syystä toimituksen saavuttua on tärkeää tarkastaa sen vastaavan sovittua ja 

mikäli ongelmia havaitaan, tulee niihin reagoida reklamoimalla kirjallisesti. Reklamaatiosta 

tulee käydä ilmi, mikä toimituksessa ei vastannut sopimusta, koska toimittaja pyrkii sen 

avulla selvittämään ongelman syyt sekä estämään niiden syntyminen tulevaisuudessa. Rek-

lamaatiota käytetään lisäksi apuna sopimuksen valvonnassa ja se voi toimia perusteena 

sopimuksen purkamiselle. (Nieminen 2016, 75-76) 

 

 

2.6 Seuranta ja arviointi 
 

Hankintaprosessin viimeinen vaihe on seuranta ja arviointi, jonka tavoitteena on toiminnan 

jatkuva kehittäminen. Tässä vaiheessa tarkastellaan hankintatoimea ja yritysten välistä yh-
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 teistyötä, jotta päätöksenteko helpottuisi ja osapuolten välinen kommunikaatio sekä hankin-

taprosessin läpinäkyvyys parantuisivat. Seurannalla ja arvioinnilla pyritään myös prosessiin 

osallistuvien työntekijöiden motivointiin entistä parempien tulosten saavuttamiseksi. Hankin-

taprosessin seuranta ja arviointi tapahtuvat usein hankintojen mittaamisen kautta. (Niemi-

nen 2016, 76) Seuranta ja arviointi voidaan määritellä Ilorannan ja Pajunen-Muhosen (2008, 

336) mukaan yksinkertaisimmillaan yksittäisen toimituksen laadun, määrän ja toimitusajan 

kontrolloimiseksi. Toimittajan suorituksen mittaamisessa tulee Niemisen (2016, 78) mukaan 

kiinnittää huomiota erityisesti siihen, mitä mitataan ja miksi. Mittareiden tulee keskittyä mit-

taamaan vain liiketoiminnan menestymisen kannalta tärkeitä asioita ja niitä tulee hyödyntää 

aktiivisesti johtamisen ja viestinnän apuvälineenä. Osiro, Lima-Junior ja Carpinetti (2014, 

96) toteavat, että tyypillisimmät mittauksen kohteet ovat hinta, laatu, toimitus ja taloudellinen 

suorituskyky. 

 

Hankintojen mittaamista voidaan lähestyä useasta eri näkökulmasta. Toteutuneiden kustan-

nusten vertaaminen budjettiin on näistä selkein, mutta myös tuotteen laatua, toimitusketjun 

toimintaa ja henkilöstöä on mahdollista mitata. Kustannuksille voidaan asettaa alentamista-

voitteita, joiden saavuttamista seurataan. Lisäksi kustannusten seurannassa on tärkeää tar-

kastella kokonaiskustannuksia pelkkien hankintahintojen sijaan, sillä muuten kustannustie-

dot, joita tullaan käyttämään myöhemmin hinnoittelun perustana jäävät puutteellisiksi. Tuot-

teisiin liittyvät mittarit perustuvat puolestaan usein laatuun. Mittarina voi olla esimerkiksi hyl-

käysaste, virheellisten toimitusten osuus kaikista toimituksista tai toimittajakohtaiset laatu-

kustannukset. Toimitusketjua mitattaessa huomio kiinnittyy usein läpimenoaikoihin, toimi-

tusvarmuuteen tai varaston hallintaan. Ostajien käyttäytymistä voidaan seurata esimerkiksi 

tarkkailemalla sähköisen huutokaupan osuutta kaikista hankinnoista. Myös sähköisen kata-

login käyttöasteen seuraaminen antaa tärkeää informaatiota, sillä heikko käyttöaste tarkoit-

taa usein, että sopimukseen, prosessiin, järjestelmään tai sen käyttöönottoon liittyy jotain 

ongelmia. (Nieminen 2016, 76-78) 

 

Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2008, 259-260) ovat havainneet, että hankintaprosessin vii-

meiseen vaiheeseen kuuluu keskeisesti myös toimittajien arviointi. Arvioinnin kohteita voivat 

olla hinnan lisäksi myös laatu ja riskisyys. Van Weele (2005, 62) toteaakin, että ostavan 

yrityksen tulee kerätä kokemuksia eri toimittajista ja näiden tietojen pohjalta ylläpitää järjes-

telmää, josta käy ilmi toimittajien kyky suoriutua erilaisista tilauksista. Mitä tarkempaa toimit-
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 tajien seuranta ja arviointi ovat, sitä enemmän aikaa ja resursseja ne vaativat. Siksi toimit-

tajat kannattaa luokitella eri tasoille arviointia varten ja määrittää organisaation sisäiset oh-

jeet siitä, kuinka eri tason toimittajia seurataan. Suurin panostus seurannassa ja arvioinnissa 

kannattaa kohdistaa strategisesti merkittävimpiin toimittajiin. (Iloranta ja Pajunen-Muhonen 

2008, 337)  
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3. Johdon laskentatoimen työkalut 
 

Ikäheimo, Malmi ja Walden (2016, 118) määrittelevät johdon laskentatoimen tehtäväksi ni-

mensä mukaisesti organisaation johtamisen tukemisen. Yritysten toimintaan liittyy aina ta-

voitteita, joita toiminnassa pyritään saavuttamaan. Näiden tavoitteiden saavuttamista voi-

daan seurata käyttämällä johdon laskentatoimen työkaluja. (Suomela, Manninen ja Lyly-Yr-

jänäinen 2011, 8) 
 

Johdon laskentatoimi voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen laskentaan (Suomela et al. 2011, 

9). Tässä tutkielmassa keskitytään vain sisäisen laskentatoimen työkaluihin, sillä tarkastelun 

kohteena on valittujen mittareiden vaikutus hankintoihin. Suomela et al. (2011, 11 mainitse-

vat johdon laskentatoimen tarjoaman informaation olevan tärkeää erityisesti hankintojen oh-

jauksessa.  

 

 

3.1 Taloudelliset mittarit 
  

Taloudelliset mittarit on valittu ensimmäiseksi tarkasteltavaksi kokonaisuudeksi, jotta voi-

daan keskittyä pelkästään rahamääräisten vaikutusten mittaamiseen. Taloudellisten mitta-

reiden avulla voidaan verrata suoraan eri toimittajilta hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia 

ja näin valita kustannustehokkain vaihtoehto. 

 

 

3.1.1 Toimintolaskenta hankintojen johtamisessa 
 

Toimintolaskenta eli toimintoperusteinen kustannuslaskenta (activity-based costing, ABC) 

perustuu ajatukseen, että välittömät kustannukset kohdistetaan ensin suoraan hyödykkeille 

ja välilliset kustannukset niiden käyttämien toimintojen perusteella. Toimintolaskennan 

avulla voidaan selvittää hyödykkeen aiheuttamat kustannukset sen perusteella, kuinka pal-

jon eri toimintoja on käytetty. (Ikäheimo et al. 2011, 95) Ikäheimo et al. (2016, 132) mukaan 

toimintolaskennan avulla pyritään määrittämään, mitä organisaation kustannuspaikoilla teh-

dään ja siten selvittämään jokaisen toiminnon aiheuttama kustannus. Toimintolaskenta tar-



  19 
  
 joaa selvästi tarkempaa informaatiota hyödykkeiden todellisten kustannusten määrittä-

miseksi kuin perinteinen kustannuslaskenta, jossa kustannusten kohdistaminen voi olla hy-

vinkin epätarkkaa (Feng ja Ho 2016, 836). Tämän havainnon merkitys korostuu etenkin, 

useita toisistaan poikkeavia tuotteita valmistavissa yrityksissä, jolloin epätarkan kustannus-

ten kohdistamisen seurauksena tuotteiden kannattavuudet voivat vääristyä. Toimintolas-

kenta tarjoaa ratkaisun tähän ongelmaan, sillä siinä huomioidaan hyödykkeen ja kustannus-

ten välinen yhteys. (Kaplan ja Cooper 1998, 83-84) 

 

Kuten kuviosta 3 nähdään, toimintolaskennan ensimmäinen vaihe koostuu organisaation 

toimintojen sekä niiden käyttämien resurssien selvittämisestä. Seuraavaksi selvitetään re-

surssien yksikkökustannukset ja kolmannessa vaiheessa lasketaan hyödykkeen aiheutta-

mat kustannukset sen valmistukseen käytettyjen toimintojen perusteella. Toimintolasken-

nan suurin hyöty on kustannusten entistä tarkempi määrittely. (Suomala, Manninen ja Lyly-

Yrjäläinen 2011, 132-133) Kuten Cokins (2001, 27) toteaa, toimintolaskennassa jäljitetään 

hyödykkeiden aiheuttamat kustannukset valitun laskentatarkkuuden mukaan ja näin saa-

daan laskettua jokaiselle hyödykkeelle niiden valmistuksesta aiheutuvat todelliset kustan-

nukset. Toimintolaskentaa on myös kritisoitu siitä, että tarkan, kaikki kustannukset kohdis-

tavan, laskentajärjestelmän ylläpito on kallista ja aikaa vievää. Tästä syystä työkalusta tulisi 

tehdä mahdollisimman yksinkertainen kuitenkin niin, että informaatiota saadaan halutulla 

tarkkuudella. (Ikäheimo et al. 2016, 132) 

 
Kuvio 3 Toimintolaskentamalli. (Mukaillen Suomala et al. 2011, 133) 

 

Kaplan ja Atkinson (1998, 97) toteavat tutkimuksessaan, että toimintolaskenta on kehitetty 

erityisesti helpottamaan epäsuorien kustannusten kohdistamista toiminnoille. Näin ollen las-

Resurssit
•Henkilöstö
• Tilat
• Koneet
•Muut

Resurssi-
kohdistimet Toiminnot Toiminto-

kohdistimet

Laskentakohteet
• Tuotteet
• Asiakkaat
•Markkina-alueet
• Projektit
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 kentajärjestelmä muuttuu luotettavammaksi, kun kustannukset saadaan kohdistettua pa-

remmin niiden aiheuttajille. Toimintolaskennan avulla toimintojen ja kustannusten väliset 

syy-seuraus suhteet muuttuvat entistä selvemmiksi. Ne tarjoavat tärkeää informaatiota pää-

töksen teon tueksi, sillä tällöin eri toimintojen taloudelliset vaikutukset voidaan laskea entistä 

tarkemmin.  

 

Toimintolaskenta tarjoaa Roodhooftin ja Koningsin (1997, 98) mukaan hyvän apuvälineen 

toimittajien valintaan ja kehittämiseen. Toimintolaskennan suurin hyöty onkin nähtävissä 

juuri toimittajan valinnassa. Toimintolaskennan avulla voidaan jakaa kustannukset eri han-

kinnan kohteiden ja toimittajien perusteella. Samalla on mahdollista selvittää, mitkä kustan-

nukset ovat pelkästään toimittajan aiheuttamia eivätkä liity lainkaan hankittavaan hyödyk-

keeseen. (Axelsson et al. 2002, 56) Roodhooft ja Konings (1997, 99) toteavat, että sekä 

ostava yritys että toimittaja voivat hyötyä toimintolaskennan käyttämisestä. Toimintolasken-

nan avulla ostava yritys voi määrittää toimittajasta johtuvat ongelmat sekä optimoida han-

kintaan liittyviä kriteerejä kuten toimitusaika, laatu sekä toimituksen jälkeinen palvelu. Li-

säksi toimintolaskennan avulla voidaan tunnistaa kustannustekijöitä, minkä pohjalta voidaan 

laatia suunnitelmia näiden vähentämiseksi. Toimittaja saa puolestaan tietoonsa mahdolliset 

kehityskohteet, jotka korjaamalla toimintaa on mahdollista tehostaa. 

 

Toimintolaskentaa voidaan hyödyntää ostavan yrityksen sisällä hankintaprosessin aikana 

syntyvien kustannusten selvittämiseen. Hankinnan kustannukset voidaan määritellä De-

graeven ja Roodhooftin (1999b, 6-7) mukaan kolmivaiheisen prosessin avulla. Ensin selvi-

tetään sisäiseen hankintaan liittyvät toiminnot, joille kustannukset kohdistetaan. Tällaisia toi-

mintoja ovat esimerkiksi neuvottelut toimittajan kanssa sekä tilausten tekeminen. Seuraa-

vaksi tulee tunnistaa kustannusajurit, jotka vaikuttavat tarvittavien toimintojen määrään ja 

kustannuksiin. Kolmannessa vaiheessa tulee selvittää, kuinka paljon eri toimittajat kulutta-

vat näitä hankintaorganisaation toimintoja. Degraeve ja Roodhooft (1999b, 7) jatkavat han-

kinnan toimintojen tarkastelua vielä tarkemmin kolmiosaisen hierarkiamallin avulla, joka nä-

kyy kuviossa 4. Näitä toimintoja tarkemmin tarkastelemalla saadaan arvokasta tietoa lopul-

lisen hankintapäätöksen tekoa varten. Toimittajatason toimintoja käytetään vain tilattaessa 

tietyltä toimittajalta. Tällä tasolla kustannuksia aiheutuu laadun valvonnasta, toimittajasuh-

teita hoitavan henkilöstön palkoista tai tietyn toimittajan tuotteiden käytöstä. Tilaustasolla 

kustannuksia liittyvät esimerkiksi kuljetukseen, laskutukseen sekä tilauksen vastaanottami-

seen ja ne syntyvät aina uuden tilauksen tekemisen yhteydessä. Yksikkötason toiminnot 
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 aiheuttavat kustannuksia, kun tilaus on vastaanotettu ja otettu käyttöön. Kustannuksia voivat 

tällöin olla viallisen tuotteen aiheuttamat ongelmat tuotannossa tai varastoinnista aiheutuvat 

kustannukset.   

 

 
Kuvio 4 Hankinnan toiminnot (Degraeve ja Roodhooft 1999b, 7) 

 

Toimintalaskenta toimii myös kokonaiskustannuslaskennan perustana (Wouters, Anderson 

ja Wynstra 2005, 167). Toimintolaskennan voidaan nähdä olevan yhteydessä lisäksi kus-

tannustietojen jakamiseen, sillä mitä tiiviimpää yritysten välinen yhteistyö on, sitä tarkempia 

kustannustietoja ne jakavat toisilleen. Axelsson et al. (2002, 57) toteavatkin, että kustannus-

tietoja, jotka yritykset jakavat toisilleen, olisi mahdollista hyödyntää vielä paremmin toimin-

tolaskentaa käyttäen. Toimintolaskenta mahdollistaa kustannusten kohdistamisen suoraan 

toimittajille, mikä puolestaan mahdollistaa tarkemman kustannuskontrollin. Yhdeltä toimitta-

jalta ostetaan usein monia eri hyödykkeitä ja tästä syystä on hyödyllistä kohdistaa kaikki 

kustannukset suoraan toimittajalle. 

 

 

3.1.2 Kokonaiskustannuslaskenta hankintojen johtamisessa 
 

Monissa tilanteissa hyödykkeen kokonaiskustannukset pitkällä aikavälillä ovat yritykselle 

merkityksellisempiä kuin välitön hankintakustannus. Kokonaiskustannuslaskennalla (total 

cost of ownership, TCO) tarkoitetaankin kaikkien hyödykkeen hankinnasta aiheutuneiden 

kustannusten määrittämistä. Pelkän ostohinnan lisäksi huomioidaan hankinnasta aiheutuvat 

Yksikkötaso

Tilaustaso

Toimittajataso
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 suorat ja epäsuorat kustannukset yrityksen koko arvoketjun ajalta. (Iloranta ja Pajunen-Mu-

honen 2008, 185-186) Kokonaiskustannuslaskenta muistuttaa paljon elinkaarikustannuslas-

kentaa, sillä molemmissa on tarkoitus selvittää hyödykkeen aiheuttamat kustannukset ko-

konaisuudessaan. Työkalut eroavat toisistaan siinä, että elinkaarikustannuslaskenta tarkas-

telee hankinnan jälkeen syntyneitä kustannuksia, kun taas kokonaiskustannuslaskennassa 

huomioidaan myös hankintaprosessin aikana aiheutuneet kustannukset kuten kilpailuttami-

sen ja neuvottelun kustannukset. (Ellram 1995, 5-6) 

 

 
Kuvio 5 Hankinnan kokonaiskustannukset (Ellram ja Siferd 1993, 166) 

 

Kokonaiskustannuslaskenta sopii erittäin hyvin hankintojen johtamisen tueksi ja Ellram ja 

Siferd (1993, 164-165) ovatkin esittäneet yllä kuvatun mallin kokonaiskustannusten muo-

dostumisen hahmottamiseksi. Kuten kuviosta 5 nähdään, malli koostuu kuudesta hankinta-
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 toimen aktiviteetista, jotka aiheuttavat kustannuksia yritykselle. Iloranta ja Pajunen-Muho-

nen (2008, 196-197) toteavat, että kokonaiskustannuslaskentaa kannattaa hyödyntää eri-

tyisesti taloudellisesti merkittävissä hankinnoissa, hankinnoissa joihin liittyy runsaasti epä-

suoria kustannuksia sekä laajaa suunnittelua sekä räätälöityjä asiakasratkaisuja sisältävissä 

hankinnoissa kuten tietojärjestelmä- ja palveluhankinnoissa. Vastaavasti kokonaiskustan-

nuslaskenta ei tarjoa merkittävää lisäarvoa tilanteissa joissa hyödykettä käytetään esimer-

kiksi usean lopputuotteen valmistukseen, sillä laskentaprosessista tulee tällöin liian moni-

mutkainen sen tarjoamaan hyötyyn nähden. 

 
Kokonaiskustannuslaskennan haasteena on laskennan vaatima suuri työmäärä. Yrityksissä 

pohditaan usein, kuinka löytää sopiva tasapaino kokonaiskustannuslaskennan hyötyjen ja 

siihen käytettyjen panosten välillä. Laskentaa varten tarvitaan syvällistä ja yksityiskohtaista 

tietoa vaativia arvioita. (Iloranta ja Pajunen-Muhonen 2008, 200-201) Kokonaiskustannus-

laskenta perustuu käytännössä toimintolaskentaan, joten molempiin työkaluihin liittyy sa-

mankaltaisia haasteita. (Wouters et al. 2005, 167) 

 

Kokonaiskustannuslaskennan avulla voidaan määrittää kaikki tuotteen tai palvelun hankin-

nasta aiheutuvat kustannukset (Degraeve ja Roodhooft 1999a, 42). Kokonaiskustannuslas-

kentaa voidaan siis käyttää edullisimman tarjouksen selvittämiseen. Wouters et al. (2005, 

167) nostavat esille, että pelkän hinnan lisäksi kokonaiskustannuslaskennassa otetaan huo-

mioon myös tarjoukseen sisältyvä arvo eli, mitä vaikutuksia tarjoukseen liittyy varsinaisen 

kauppatilanteen jälkeen. Kokonaiskustannuslaskennan tehokas hyödyntäminen edellyttää 

yrityksen prosessien tarkkaa tuntemusta, jotta eri prosessien aikana syntyneet kustannuk-

set saadaan selvitettyä (Degraeve ja Roodhooft 1999a, 44).  

 

Kokonaiskustannuslaskennan avulla on Degraeven ja Roodhooftin (1999b, 8) mukaan mah-

dollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä sekä vertailla erilaisten hankintastrategioi-

den keskinäistä paremmuutta. Lisäksi kustannuslaskentamallia hyödyntämällä on mahdol-

lista selvittää, mitä toimintoja toimittaja voisi kehittää varmistaakseen pysyvänsä toimittajana 

myös jatkossa. Näin havaitaan, että mitä tiiviimpi yritysten välinen suhde on, sitä suurempi 

hyöty kokonaiskustannuslaskennan avulla on mahdollista saavuttaa. Degraeve ja Rood-

hooft (1999b, 8) toteavat, että kustannuslaskentaa voidaan käyttää myös neuvotteluvalttina 

sopimusneuvotteluissa, jos tiedetään mistä tekijöistä toimittajien tarjoukset koostuvat. Näin 
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 voidaan erottaa selvästi laadukkaammat tarjoukset halvemmista tarjouksista eli toisin sa-

noen tiedetään, mistä ollaan maksamassa. Tällöin voidaan lisätä toimittajien välistä kilpailua 

ja saada parempia tarjouksia. Degraeve ja Roodhooft (1999a, 45) ovat havainneet koko-

naiskustannuslaskennan tuovan etua hankintaprosessiin vähentämällä subjektiivisten mie-

lipiteiden vaikutusta hankintapäätöksiin tunnistamalla toimittajan ylimääräisiä kustannuksia 

aiheuttavat toimenpiteet. Lisäksi kokonaiskustannusajattelua voidaan hyödyntää hankinta-

prosessin tarpeen määrittelyssä verrattaessa, onko kannattavampaa valmistaa hyödyke itse 

vai ostaa se ulkopuoliselta toimittajalta.  

 

 
Kuvio 6 Kokonaiskustannusten analysoinnin tasot (Ellram ja Siferd 1998, 67) 

 

Ellram ja Siferd (1998, 66-67) määrittelevät kolme tasoa, joiden päätöksentekoon kokonais-

kustannusten analysointi tarjoaa apuvälineen. Kuviosta 6 nähdään, että malli tarjoaa tukea 

niin jokapäiväisiin rutiinitoimintoihin kuin myös strategisiin päätöksiin. Operatiivisen tason 

tavoitteena on tukea perustoimintoja, kuten kuinka suuri osa hankinnoista tilataan tietyltä 

toimittajalta, toimittajien arviointi sekä kustannuksien kohdistaminen hankituille hyödyk-

keille. Taktisella tasolla tavoitteena on tunnistaa, sekä sisäiset että ulkoiset tekijät, jotka ai-

heuttavat korkeita kustannuksia hankintaprosessin aikana. Strategisella tasolla tavoitteena 

on puolestaan tukea strategisia päätöksiä, esimerkiksi ratkaisemalla ydinhankintoihin liitty-

viä ongelmia, ja näin kehittää yrityksen prosesseja. Kokonaiskustannuslaskennan hyödyt 

hankintaprosessin kannalta kohdistuvat siis eniten toimittajan valintaan, minkä lisäksi koko-

Strateginen	taso
•Kehitys	prosessi

Taktinen	taso
•Toimittajien	kehittäminen

Operatiivinen	taso
•Toimittajien	hallinnointi	ja	
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 naiskustannuslaskentaa on mahdollista hyödyntää myös sopimusta tehtäessä sekä seuran-

nassa ja arvioinnissa. Kokonaiskustannuslaskennan avulla voidaan tunnistaa parhaat tar-

joukset sekä kustannusten että sisällön puolesta, ja näitä tietoja pystytään käyttämään par-

haan mahdollisen sopimuksen tekemiseen. Lopulta toteutuneiden kustannusten avulla voi-

daan arvioida toimittajien suoriutumista tarjouksiin nähden.  

 

 

3.2 Toimittaja-arviointi 
 

Tässä luvussa tarkastellaan työkaluja, joissa huomiota kiinnitetään toimittajan arviointiin 

pelkkien kustannusten tarkastelun lisäksi. Ostavan yrityksen ja toimittajien välisillä suhteilla 

on suuri merkitys hankintaprosessiin, mutta kaikkiin suhteisiin ei ole järkevää panostaa yhtä 

paljon. Strategisesti merkittävien hankintojen kohdalla tiivis suhde toimittajiin voi kuitenkin 

tuottaa paitsi huomattavia kustannussäästöjä, myös merkittävää kilpailuetua yritysten väli-

sen yhteistyön seurauksena. 

 

 

3.2.1 Arvoketjuanalyysi hankintojen johtamisessa 
 

Arvoketjulla tarkoitetaan tietyn tuotteen tai palvelun arvoa tuottavien toimintojen ketjua, joka 

alkaa raaka-aineiden hankinnasta ja päättyy loppuasiakkaalle luovutukseen. Arvoketjuana-

lyysissä (value chain analysis) arvoketjun vaiheet määritetään ja pilkotaan strategisesti mer-

kittäviin toimintoihin, jotta voidaan tarkastella kustannusten käyttäytymistä. Arvoketjuana-

lyysi edellyttää toimiakseen avoimuutta arvoketjun jäsenten välillä, sillä työkalusta saadaan 

suurin hyöty ulottamalla tarkastelu koko prosessiin yhden yrityksen tai arvoketjun vaiheen 

sijaan. (Puolamäki 2007, 168-169) Arvoketju-käsite on alun perin Porterin (1985) määritte-

lemä, mutta Shank ja Govindarajan (1992) sovelsivat sitä ensimmäisenä yrityksen sisäisen 

tarkastelun ulkopuolelle tarkastellen tuotteen koko arvoketjua.  

 

Jokaisella yrityksellä on ainutlaatuinen arvoketju. Tähän arvoketjuun voi toimittajan lisäksi 

kuulua asiakkaan omia asiakkaita sekä toimittajan omia toimittajia. Kaikki arvoketjun jäsenet 

vaativat oman osansa lopputuotteen arvosta, jonka loppuasiakas ketjun viimeisessä vai-

heessa maksaa. Tästä syystä yrityksen on tärkeää ymmärtää kaikki arvoketjun vaiheet pel-

kän omaan osuuteen keskittymisen sijaan. (Shank ja Govindarajan 1992, 180) Puolamäen 
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 (2008, 170) mukaan arvoketjuanalyysin avulla voidaan parantaa yritysten kilpailukykyä. Kun 

arvoketjun vaiheet on analysoitu, kilpailuetua voidaan pyrkiä saamaan kehittämällä jo ole-

massa olevien toimintojen kustannustehokkuutta tai muokkaamalla koko arvoketjua käyttä-

mällä kehityspanokset kohteisiin, joissa on suurin potentiaali. Shankin (1989, 51) mukaan 

arvoketjuanalyysi eroaa perinteisestä lisäarvoajattelusta siinä, että lisäarvoajattelussa yri-

tyksiä kiinnostaa vain tuotteen hankinnan ja sen eteenpäin myynnin välillä tapahtunut ar-

vonlisäys. Arvoketjuanalyysissä huomioidaan myös tuotteen aikaisemmat vaiheet ennen 

hankintaa ja näin voidaan hyödyntää toimittajien kanssa olevia suhteita. Esimerkkinä suh-

teiden merkityksestä toimii tilanne, jossa hankintastrategian muutos kasvattaa toimittajan 

kustannuksia, joka joutuu nostamaan hintoja eikä strategiamuutoksella saavuteta tavoitel-

tuja kustannussäästöjä. 

 

Arvoketjuanalyysiin liittyy Dekkerin (2003, 7-8) mukaan kolme ongelmakohtaa, jotka voivat 

aiheuttaa haasteita työkalun käytölle. Ensimmäinen ongelma on arkaluonteisen tiedon jaka-

minen arvoketjun jäsenille. Yritykset pelkäävät tämän heikentävän asemiaan arvoketjussa 

sekä arkaluonteisen tiedon vuotamista kilpailijoille. Toinen ja kolmas ongelma ovat höytyjen 

ja kustannusten reilu jakaminen sekä investointien tuoton omiminen. Yritykset vaativat käy-

tettyjen panosten perusteella oman osuutensa arvoketjussa tehtävistä investoinneista, 

mutta samalla tähän liittyy huoli, että muut arvoketjun jäsenet omivat investointien tuottaman 

hyödyn. Arvoketjuanalyysi tarvitsee siis toteutuakseen vahvaa luottamusta arvoketjun jä-

senten kesken. Grahamin ja Ahmedin (2000, 463) mukaan arvoketjuanalyysin avulla voi-

daan määrittää sekä ostajan että myyjän asema arvoketjussa laskemalla, kuinka suuri osa 

tuotoista kuuluu eri arvoketjun jäsenille. Tätä ajatusta voidaan soveltaa kahden jälkimmäi-

sen ongelman ratkaisuun, sillä sen perusteella voidaan asettaa arvoketjun jäsenet järjestyk-

seen voiton ja kustannusten jakamista varten. Määrittelyn avulla yritys voi lisäksi yrittää hyö-

dyntää vaikutusvaltaansa arvoketjun muihin jäseniin omien kustannustensa laskemiseksi.  

 

Shankin ja Govindarajanin (1992, 179) mukaan arvoketjuanalyysi tarjoaa apuvälineen toi-

mintojen koordinointiin ja optimointiin yrityksen arvoketjun sisällä.  Ostavan yrityksen ja toi-

mittajan välisessä suhteessa arvoketjuanalyysin avulla tarkastellaan, kuinka yritysten toi-

minnot vaikuttavat suhteen toisen osapuolen toimintoihin (Dekker 2003, 5). Toimintojen tar-

kasteleminen arvoketjussa alaspäin auttaa yrityksen johtoa tunnistamaan hankintatoimen 

vahvuuksia ja heikkouksia (Chang ja Hwang 2002, 127). Kun eri toimintojen välisiä suhteita 

tutkitaan tarkemmin, voidaan havaita, että jonkin toiminnon kasvaneet kustannukset voivat 
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 johtaa koko arvoketjun yhteenlaskettujen kustannusten laskemiseen. Hyvänä esimerkkinä 

toimii P&G, jonka tilauskustannukset kasvoivat sen alkaessa tilata tietokoneita suoraan 

Wallmartilta, mutta koko arvoketjun tilaus- ja käsittelykustannukset laskivat selvästi tämän 

seurauksena. (Shank ja Govindarajan 1992, 183) Dekker (2003, 5-6) mukaan suurin arvo-

ketjuanalyysin kokonaiskustannuslaskennasta erottava tekijä on, että arvoketjuanalyysiin 

sisältyy myös toimittajalle tilauksesta aiheutuvien kustannusten analysointi. Voidaankin to-

deta, että molemmat osapuolet voivat hyötyä arvoketjuanalyysista ja hyödyn olevan suu-

rempi tiiviissä toimittajasuhteissa, joissa jaetaan tarkempaa tietoa.  

 

Arvoketjuanalyysin soveltamisesta käytännössä on tarjolla vasta vähän tutkimustietoa, 

mutta työkalun potentiaali on silti tunnistettu (Shank ja Govindarajan 1992, 197). Dekkerin 

(2003, 17-19) tutkimuksessa tarkasteltiin arvoketjuanalyysin käyttöönottoa Sainsburylla. 

Tutkimuksessa havaittiin arvoketjuanalyysin olevan erittäin hyödyllinen työkalu selvitettä-

essä yrityksen ja toimittajien toimintojen välisiä yhteyksiä. Arvoketjuanalyysilla havaittiin ole-

van selvä vaikutus toiminnoissa tapahtuneiden muutosten kustannusvaikutusten arviointiin. 

Lisäksi arvoketjuanalyysin avulla voidaan tunnistaa toiminnot, joita kehittämällä hankinta-

prosessia on mahdollista tehostaa pienempien kustannusten avulla. Kuten kokonaiskustan-

nuslaskenta, myös arvoketjuanalyysi, tarjoaa yritykselle merkittävää hyötyä sopimusneuvot-

teluja varten sen tuntiessa toimittajien kustannusrakenteen entistä paremmin. Tämä on sa-

malla suurin työkaluun liittyvä haaste, sillä osa toimittajista pelkää kustannustiedon jakami-

sen aiheuttamia seurauksia, kuten vaatimuksia lisätä tehokkuutta tai korvaamista toisella 

toimittajalla. Toinen ongelma liittyy toimintojen tehostamiseen, sillä tilanteissa, joissa inves-

tointi kohdistuisi toimittajan prosesseihin, suurin hyötyjä olisi kuitenkin ostava yritys. Tällöin 

toimittaja ei välttämättä ole kiinnostunut tekemään uutta investointia, jossa se ei näe merkit-

tävää tuottopotentiaalia. Arvoketjuanalyysin käyttöönoton seurauksena Sainsburyn ja sen 

toimittajien väliset suhteet tiivistyivät selvästi ja yritysten välinen kommunikaatio, päätöksen-

teko ja neuvottelut helpottuivat. (Dekker 2003, 20).   

 

 

3.2.2 Kustannustietojen jakaminen hankintojen johtamisessa 
 

Kustannustietojen jakaminen (open-book accounting, OBA) on uusimpia johdon laskenta-

toimen työkaluja ja se on käytössä erityisesti teollisuusyrityksissä (Kulmala 2002, 157). Työ-

kalun tarkoituksena on parantaa yrityksen ja sen tavarantoimittajien välistä yhteistoimintaa 
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 (Alenius, Lind ja Strömsten 2015, 195). Hoffjan ja Kruse (2006, 40) määrittelevät kustan-

nustietojen jakamisen systemaattiseksi tietojen vaihtamiseksi itsenäisten toimijoiden välillä. 

Kustannustietojen jakaminen tarjoaa vastauksen turhien kustannusten ongelmaan. Ostava 

yritys tietää yleensä vain hyödykkeen lopullisen hinnan, mutta todelliset kustannukset val-

mistusprosessin ajalta tietää vain toimittaja. (Kulmala 2002, 158)  

 

Optimaalisessa tilanteessa kaikki oleellinen kustannustieto jaetaan kumppanin kanssa ja 

tieto on saatavilla muokkaamattomana aina tarvittaessa. Kustannustietojen jakamisen suo-

sio on viime aikoina lisääntynyt, mikä asettaa yrityksille paineita vaihtaa kustannustietoja 

tärkeimpien kumppaneiden kanssa. Tulevaisuudessa kustannustietojen jakamisen voi 

nähdä kehittyvän sisältämään yhä enemmän myös ei-taloudellisten tietojen jakamista pelk-

kien kustannustietojen sijaan. (Hoffjan ja Kruse 2006, 46) Mohr ja Spekman (1994, 137-

139) määrittelevät kuusi tekijää, jotka toimivat luottamuksellisen liikesuhteen edellytyksenä. 

Nämä tekijät ovat: sitoutuminen, luottamus, ohjaus, viestinnän laatu, osallistuminen sekä 

yhteinen ongelmanratkaisu.  

 

Hoffjan ja Kruse (2006, 44-45) ovat tunnistaneet, että kustannustietojen jakaminen toimii 

tehokkaimmin, kun kustannustietoja keskenään jakavia yrityksiä on mahdollisimman vähän, 

sopimukset toimittajien kanssa ovat pitkiä ja yritys on taloudellisesti riippuvainen toimitta-

jasta. Mitä tiiviimpi yritysten välinen suhde on, sitä helpompi yritysten on syventää suhdet-

taan kustannustietojen jakamiseen. Kustannustietojen jakaminen voi olla sekä yksi- että mo-

lemminpuolista, mutta parhaat tulokset hankintaprosessin kannalta saadaan molempien ja-

kaessa tietoja. Yksipuolista kustannustietojen jakamista käytetään pääasiassa kontrolloin-

nin välineenä, kun taas molemminpuolisen kustannustietojen jakamisen tavoitteena on toi-

mintojen tehostaminen. Kustannustietoja voidaan jakaa myös lyhytkestoisissa sopimuk-

sissa, mutta suurimmat hyödyt saavutetaan pitkien sopimussuhteiden aikana. Tällöin yrityk-

sillä on paremmat mahdollisuudet analysoida kustannustietoja ja kehittää niiden pohjalta 

tehokkaampia toimintoja. Kustannustietojen jakamisen haasteet liittyvät yritysten väliseen 

luottamukseen. Yritykset pelkäävät arkaluontoisen tiedon päätyvän kilpailijoille tai muuten 

heikentävän yrityksen asemaa. Jotta työkalu toimii kunnolla, yritysten pitää luottaa toisiinsa 

ja sitoutua toimimaan yhteisen edun eteen. (Kulmala 2002, 158) Hoffjanin ja Krusen (2006, 

45) mukaan kustannustietojen jakamisen on havaittu toimivan parhaiten kahden yrityksen 

välisissä suhteissa. Tällöin kustannustietojen arviointi on helpompaa ja yritykset jakavat hel-

pommin strategisesti tärkeitä tietoja kuin jos tietoja jaettaisiin verkoston kesken.  
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 Kustannustietojen jakamista hyödyntävät yritykset ovat joissain tapauksissa yhteydessä 

varsinaisten ensimmäisen asteen toimittajien lisäksi myös alemman tason toimittajiin. Näin 

yrityksille tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa suoraan myös alemman tason toimittajien toimin-

taan. Tällöin kustannustietojen jakaminen tarjoaa mahdollisuuden ottaa käyttöön myös koko 

toimittajaverkoston läpi ulottuva arvoketjuanalyysi. Ostajan ja toimittajan välisessä suh-

teessa kustannustietojen jakamisen tarkoitus on kehittää toimittajan toimintoja kustannuste-

hokkaammiksi ja paremmin ostajan tarpeita vastaaviksi. (Alenius et al. 2015, 197) Alenius 

et al. (2015, 204) toteavat tutkimuksessaan, että yritykset käyttävät kustannustietojen jaka-

mista ensisijaisesti keskinäisten riippuvuuksien analysointiin ja hallintaan. Lisäksi kustan-

nustietojen jakamisella voidaan nähdä olevan vaikutuksia yritysjohdon huomion kohdistami-

sessa strategisesti merkittävien toimintojen kehittämiseksi. Agndal ja Nilsson (2010, 160) 

ovat havainneet, että kustannustietojen jakaminen sopii hyvin hankintojen johtamisen apu-

välineeksi hankintastrategiasta riippumatta. Transaktiokeskeisessä strategiassa tavoitteena 

on saada kustannustietoja hyödyntämällä hinnan alennuksia ostajalle, kun taas suhteisiin 

keskittyvässä strategiassa tavoitteena on alentaa molempien osapuolien kustannuksia. 

Kustannustietojen jakaminen on yksi arvoketjuanalyysin ongelmakohdista, joten työkalulla 

on merkittävä vaikutus arvoketjuanalyysin kehittämisessä. Kustannustietojen jakaminen 

tuottaa jo itsessään tärkeää tietoa yrityksille, mutta se mahdollistaa lisäksi kustannustietojen 

laajemman hyödyntämisen osana arvoketjuanalyysiä. (Dekker 2003, 7) 

 

 

3.2.3 Kokonaisvaltainen laatujohtaminen hankintojen johtamisessa 
 

Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (total quality management, TQM) korostaa koko organi-

saation toiminnan laadun roolia yrityksen tärkeimpänä menestystekijänä, jonka tavoitteena 

on toiminnan laadun parantaminen. Tämän vaikutukset näkyvät sekä kustannusten laske-

misena, että tuottavuuden lisääntymisenä. (Puolamäki 2007, 216) Laatu on yritysjohdon nä-

kökulmasta strateginen tekijä, jonka tarkoitus on asiakkaan tarpeiden täyttäminen yrityksen 

kannalta mahdollisimman tehokkaasti (Lecklin 2006, 16). Manuelen (1995, 113) mukaan 

johdon laskentatoimen tulee tunnistaa lisäarvoa tuovat toimenpiteet, kilpailuedut, asiakas- 

ja tuotekohtainen tuottavuus, uusien innovaatioiden kustannukset sekä mitata suoritusky-

kyä. Näiden toimenpiteiden toteutuminen on edellytys kokonaisvaltaisen laatujohtamisen 

implementoinnille osaksi yrityksen strategiaa. 
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 Kokonaisvaltainen laatujohtaminen voidaan nähdä koko organisaation laajuisena filoso-

fiana, joka ohjaa koko henkilöstön osallistumaan organisaation toimintojen kehittämiseen. 

Työkalu tulee nähdä ennen kaikkea pitkän aikavälin prosessina, johon tarvitaan sekä talou-

dellisia että aineettomia resursseja. Prosessin tuloksia ei ole mahdollista mitata lyhyellä ai-

kavälillä, eikä sille voida asettaa tarkkaa päättymispäivää. (Mehra et al. 2001, 855-856) Ko-

konaisvaltaisen laatujohtamisen tavoitteena on tuotteiden, palveluiden ja prosessien laadun 

varmistaminen sekä täten asiakastyytyväisyyden parantaminen. Lisäksi mahdollisia tavoit-

teita ovat työn tuottavuuden parantaminen, henkilöstön koulutuksen tukeminen sekä yrityk-

sen käytänteiden yhtenäistäminen. Kokonaisvaltaiselle laatujohtamiselle asetettavat tavoit-

teet vaihtelevat kuitenkin yrityskohtaisesti. (Lecklin 2006, 30) Samson ja Terziovski (1999, 

394) toteavat, että monet yritykset, kuten Xerox, Harley Davidson ja Ford, ovat onnistuneet 

kokonaisvaltaisen laatujohtamisen käyttöönottamisen avulla parantamaan merkittävästi lii-

ketoimintansa tehokkuutta ja siten myös kilpailukykyään. Jokaista onnistunutta kokonaisval-

taisen laatujohtamisen käyttöönottoa kohti on kuitenkin useita yrityksiä, joissa ei onnistuttu 

saavuttamaan asetettuja tavoitteita. Tämä vahvistaa koko organisaation sitouttamisen mer-

kitystä tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Kokonaisvaltaiseen laatujohtamiseen liittyy tiiviisti säännöllinen laatutavoitteiden tiukenta-

minen eli Kaizen-periaate (jatkuvan parantamisen toimintatapa), jonka lopullinen tavoite on 

kaikkien virheiden ennaltaehkäisy. Laatukustannukset, joilla tarkoitetaan heikon laadun ai-

heuttamia kustannuksia, voidaan jakaa neljään ryhmään, jotka näkyvät kuviossa 7. (Puola-

mäki 2007, 217-219) Heikon laadun ehkäisykustannukset syntyvät ennen kuin tilaus on saa-

punut yritykseen, sisäiset virhe- ja valvontakustannukset syntyvät yrityksen omien proses-

sien aikana ja ulkoiset virhekustannukset syntyvät sen jälkeen, kun yritys on luovuttanut 

valmiin tuotteen asiakkaalle. Tämän luokittelun perusteella voidaan todeta, että heikon laa-

dun ehkäisykustannukset ovat ryhmä, johon hankintaprosessin aikana voidaan eniten vai-

kuttaa. 

 



  31 
  
 

 
Kuvio 7 Laatukustannukset (Puolamäki 2007, 218-219) 

 

Caddickin ja Dalen (1998, 134-135) mukaan kokonaisvaltaisen laatujohtamisen keskeisin 

tavoite on laatukustannusten minimoiminen. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on kokoonpa-

non sekä koneiden ja kaluston ylläpidon kustannusten alentaminen, jotka muodostavat mer-

kittävän osan kustannuksista, mutta joita seurataan paljon vähemmän kuin valmistuskus-

tannuksia. Kustannuksia selvitettäessä on tärkeä tietää hankinnan kohteen elinkaarikustan-

nukset, sillä esimerkiksi laitteiden hankinnassa luotettavuuden merkitys korostuu. Mitä luo-

tettavampi laite on, sitä vähemmän kustannuksia siitä tulee aiheuttamaan hankinnan jäl-

keen. Hankintojen kehittämisen kokonaisvaltaisen laatujohtamisen avulla voi nähdä kaksi-

vaiheiseksi prosessiksi. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään laadun parantamiseen 

hankkimalla pidemmän elinkaaren omaavia laitteita. Kun laatu on saatu halutulle tasolle, 

siirrytään toiseen vaiheeseen, jossa tavoitteena on jatkuva parantaminen yhteistyössä toi-

mittajan kanssa kustannusten alentamiseksi. Tämän seurauksena tärkeät toimittajat on 

alettu nähdä yhä enemmän kumppaneina pelkän tavarantoimittajan sijaan. Myös Gonzáles-

Benito, Martínes-Lorente ja Dale (2003, 444) toteavat, että pelkän hinnan sijaan toimittajaa 

valittaessa huomiota tulisi kiinnittää erityisesti laatuun ja luotettavuuteen. Heidän mukaansa 

pitkäaikaiset toimittajasuhteet ovat toinen kokonaisvaltaiselle laatujohtamiselle tyypillinen 

tekijä. Seurauksena osapuolten välinen vuorovaikutus ja yhteistyö kasvavat, osapuolet ovat 

Ehkäisykustannukset
•Virheitä	ennaltaehkäisevät	kustannukset
•Laatujärjestelmän	rakentaminen
•Laatukoulutus
•Toimittajien	arviointi
•Laadunohjaus

Valvontakustannukset
•Toiminnan	laaduntarkkailu	ja	ylläpito
•Valvonta
•Testaus
•Laadun	mittaus
•Raportointi

Sisäiset	virhekustannukset
•Organisaation	sisällä	tapahtuneen	virheen	korjaus
•Uusintatyöt
•Virheiden	analysointi

Ulkoiset	virhekustannukset
•Syntyvät	jos	asiakas	havaitsee	virheen
•Reklamaatiot	ja	takuut
•Valitusten	käsittely
•Virheelliseten	tuotteiden	kuljetus
•Vahingonkorvaukset

Laatukustannukset
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 sitoutuneita suhteen kehittämiseen ja toimittajien määrä vähentyy. Lisäksi yhteistyön lisään-

tyessä yritysten välillä, toimittajan rooli voi kasvaa pelkästä tavaroiden toimittamisesta osal-

listumiseksi esimerkiksi suunnittelutyöhön. 

 

Kokonaisvaltainen laatujohtaminen poikkeaa muista tässä tutkielmassa tarkasteltavista työ-

kaluista siinä, että se on koko organisaation kattava filosofia ja sen vaikutuksista vain osa 

näkyy hankintatoimessa. Hankintojen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen välinen yhteys 

on yleisesti tunnistettu ja Carter, Smeltzer ja Narasimhan (1998, 223) jatkavat aiheen tutki-

mista keskittymällä ostavan yrityksen ja toimittajan väliseen suhteeseen. Ostajan ja toimit-

tajan välinen suhde on nähty perinteisesti perustuvaan laajaan toimittajakenttään, tarjous-

kilpailuihin sekä lyhyisiin toimittajasuhteisiin. Tällöin osapuolten välinen vuorovaikutus on 

vähäistä ja toimittaja vastaa tarjouspyyntöön vain, jos pitää sitä toteutuskelpoisena. Näin 

syvää, molempien toimintaa kehittävää, suhdetta ei pääse syntymään. Nykyään yritykset 

ovat kuitenkin alkaneet korostaa yhä enemmän toimittajien laadun merkitystä hankintapää-

töksiä tehtäessä ja toimittajien sertifikaatteja arvostetaan. Myös toimittajien määrässä on 

tapahtunut muutos ja toimittajien laadun arvostuksen kasvun seurauksena. Yritykset ovatkin 

alkaneet keskittää resurssejaan rajattuun, lisäarvoa tuottavaan, toimittajakuntaan. Koko-

naisvaltaisen laatujohtamisen hyödyntäminen hankintojen johtamisessa toimii sitä parem-

min, mitä tiiviimpi ydintoimittajien joukko on. Ostavan yrityksen tarpeiden ja vaatimusten 

ymmärtäminen tuotteiden ja palvelun laadun maksimoimiseksi vaatii toimittajalta huomatta-

vasti sekä aikaa että resursseja, mutta samalla se sitouttaa toimittajan paremmin ostavaan 

yritykseen. Kommunikaatio yritysten välillä onkin tärkein kehityksen kohde kokonaisvaltai-

sessa laatujohtamisessa. (Carter et al. 1998, 223-225)  

 

  



  33 
  
 
4. Johdon laskentatoimen hyödyntäminen hankintojen johtami-
sessa käytännössä 
 

Tutkimuksen empiriaosuudessa käsitellään kohdeyritysten hankintaprosesseja sekä johdon 

laskentatoimen hyödyntämistä hankintojen johtamisen tukena. Tässä luvussa esitellään 

kohdeyritykset, käydään läpi haastattelut sekä niistä saadut tutkimustulokset. Haastattelu-

jen pohjalta pyritään löytämään vastauksia tutkielman alussa esitettyihin tutkimuskysymyk-

siin ja soveltamaan aiemmin esitettyä teoriaa. 

 

Tutkimusaineisto kerättiin kahdella puolistrukturoidulla haastattelulla, joissa käytiin läpi 

haastateltaville noin viikko ennen haastattelua lähetetyt haastattelukysymykset (liite 1). Li-

säksi keskustelun aikana nousi esiin tarkentavia lisäkysymyksiä. Haastattelut nauhoitettiin 

aineiston läpikäymisen helpottamiseksi. Tutkimusaineistosta teki monipuolisen haastatelta-

vien toimiminen eri tyyppisten hankintojen parissa. Konecranesin haastattelussa käsiteltiin 

Hämeenlinnan tehtaalle tehtäviä hankintoja, kun taas Outotecilla keskusteltiin projektihan-

kinnoista, jotka ovat luonteeltaan täysin eri tyyppisiä. Aineiston analysointimenetelmänä 

käytettiin teemoittelua, joka on yksi tyypillisimmistä analysointimenetelmistä (Hirsjärvi et al. 

2009, 224). Teemoittelun valinta analysointimenetelmäksi oli selvä, sillä haastattelukysy-

myksistä nousee selvästi esiin kaksi pääteemaa; hankintaprosessi ja johdon laskentatoimen 

työkalut, jotka voidaan jakaa vielä erikseen alateemoiksi tarkasteltavien työkalujen mukaan.  

 

 

4.1 Konecranesin esittely 
 

Ensimmäinen haastateltava yritys on Konecranes, joka on maailman johtava nostolaitekon-

serni. Haastattelu tehtiin marraskuun puolivälissä Hämeenlinnan tehtaalla ja Konecranesia 

edusti hankintapäällikkö, jonka vastuulla on Hämeenlinnan tehtaan operatiivinen hankinta. 

Haastattelussa vastattiin kysymyksiin Hämeenlinnan tehtaan näkökulmasta. Hämeenlinnan 

lisäksi yrityksellä on toimintaa ympäri maailmaa ja koko konsernin pääkonttori sijaitsee Hy-

vinkäällä. 

 

Konecranesin historia ulottuu vuoteen 1910, jolloin perustettiin KONE Oy. Varsinaisen nos-

turitoiminta alkoi vuonna 1988, kun perustettiin erillinen KONE Cranes -divisioona. Toiminta 
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 itsenäisenä yrityksenä alkoi vuonna 1994, kun KONE myi kaikki hissitoimintaan kuulumat-

tomat toimintonsa, ja perustettiin uusi yritys KCI Konecranes. Konecranesin kasvu on ta-

pahtunut pääasiassa orgaanisesti, mutta se on tehnyt myös menestyneitä yritysostoja. (Ko-

necranes 2016a) 

 

Konecranes palvelee useita erilaisia asiakkaita, kuten konepaja- ja prosessiteollisuuden yri-

tyksiä, laivanrakennusteollisuutta sekä satamia. Konecranes tarjoaa toimintaa tehostavia 

nostoratkaisuja sekä huoltopalveluita satamalaitteille, nostureille ja työkoneille merkistä riip-

pumatta. (Konecranes 2016c) Konsernin liiketoiminta-alueet ovat kunnossapito ja laitteet, 

jotka ovat liikevaihdolla ja henkilöstömäärällä mitattuina lähes yhtä suuret. Konecranes on 

maailman markkinajohtaja molemmilla liiketoiminta-alueillaan. (Konecranes 2016b) 

 

Konecranesin strategiassa näkyy vahvasti huomion kiinnittäminen asiakkaiden tarpeiden 

täyttämiseen. Strategisiin hankkeisiin kuuluu teollisen internetin integroiminen laitteisiin, 

millä pyritään tarjoamaan ainutlaatuinen asiakaskokemus, jolla erotutaan kilpailijoista. Toi-

nen strateginen hanke on tarjooman segmentointi, jolla pyritään vastaamaan asiakkaiden 

tarpeisiin ympäri maailmaa. Konecranes haluaa olla yritys, joka täyttää aina antamansa lu-

paukset. (Konecranes 2016b) 

 

Hankintapäällikön mukaan Hämeenlinnan tehtaalla hankinnat koostuvat suurimmaksi 

osaksi erilaisista tavaroista ja komponenteista, joiden lisäksi hankitaan myös työtä alihank-

kijoilta. Hankinnoista aiheutuvat kustannukset ovat kokonaisuudessaan noin puolet liike-

vaihdosta. Materiaalihankintojen osuus on 40–50 % ja palveluhankintojen, kuten suunnitte-

lun ja rahdin, osuus on puolestaan 5–10 %.  

 

 

4.2 Outotecin esittely 
 

Toinen haastattelu tehtiin Outotecilla, joka on yksi maailman johtavista mineraalien- ja me-

tallienjalostusteknologian toimittaja. Haastattelu toteutettiin Outotecin Espoon konttorilla ja 

haasteltavana oli projektihankintapäällikkö, joka vastaa Outotecin Espoon toimipisteessä 

myytävien projektien kaikista hankinnoista. Kysymyksiin vastattiin erityisesti projektihankin-

tatiimin näkökulmasta.  
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 Outotecin toiminnan ydinajatuksena on kestävä kehitys. Pyrkimyksenä on auttaa asiakkaita 

hyödyntämään luonnonvaroja mahdollisimman ekologisella tavalla. Outotecilla on kaksi lii-

ketoimintayksikköä; Minerals processing ja Metals, Energy & Water, jotka kehittävät asiak-

kaille oman alansa kestäviä teknologiaratkaisuja ja elinkaaripalveluita. (Outotec 2016a) 

 

Outotecin merkittävimmät asiakastoimialat ovat kaivostuotanto ja metalliteollisuus. Yrityk-

sen tarjoamaa teknologiaa hyödynnetään myös muilla toimialoilla, kuten energiantuotan-

nossa, teollisuusveden käsittelyssä sekä lannoiteteollisuudessa. Tilauksiin vaikuttaa suu-

resti maailmantalouden kehitys sekä metallien kysyntä ja maailmanmarkkinahinnat. Laite- 

ja laitostilaukset kattavat suuren osan Outotecin myynnistä, joten metallien tuottajien inves-

toinnit vaikuttavat suoraan yrityksen tulokseen. (Outotec 2016b) 

 

Outotecin strategissa keskeistä on kestävien, asiakkaille parhaan tuoton takaavien, elinkaa-

riratkaisujen toimittaminen. Konsernin ydintoimintaan kuuluu koko malmeista metalleiksi ar-

voketjun kattavan teknologiavalikoiman tarjoaminen. Tämän lisäksi tavoitteena on laajentua 

myös energiasektorille ja teollisuusvesien käsittelyyn. Outotec pyrkii myös vahvistamaan 

toimintojaan kehittyvillä markkinoilla. (Outotec 2016c) 

 

Projektihankintapäällikön mukaan Outotecilla hankinnat muodostavat merkittävän osan lii-

ketoiminnan kustannuksista, hankinnan kustannusten ollessa 60–70 % liikevaihdosta. Han-

kinnoista 80 % on erilaisia laitteita tai niiden valmistuttamista, minkä lisäksi ohjelmistohan-

kinnat ja työ alihankkijoilta muodostavat mainittavat ryhmät. Laitehankinnoissa on olen-

naista huomioida projektiliiketoiminta-alalle ominainen kategorian laajuus, sillä hankintojen 

arvot vaihtelevat kymmenistä euroista miljooniin euroihin. 

 

 

4.3 Haastattelututkimuksen tulokset 
 

Haastatteluilla kerätty aineisto on jaettu kolmeen pääteemaan, jotka ovat (1) hankintapro-

sessi kohdeyrityksissä, (2) johdon laskentatoimen työkalujen hyödyntäminen käytännössä 

sekä (3) hankintaprosessin seuraamisen kehityskohteet. Seuraavaksi käydään läpi haastat-

telujen tulokset näiden teemojen mukaisesti ja samalla pyritään löytämään vastaukset tutki-

muksen alussa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. 
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 4.3.1 Hankintaprosessi kohdeyrityksissä 
 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että teoriaosuudessa esitetty tyypillinen hankin-

taprosessi on pitkälti käytössä sekä Konecranesilla että Outotecilla. Konecranesilla hankin-

taprosessi jakautuu kuitenkin vielä tarkemmin strategiseen ja operatiiviseen hankintapro-

sessiin. Strategisen hankintaprosessin lähtökohtana voi olla joko tilanne, jossa hankinnan 

kohteena on kokonaan uusi tuote tai tavoitteena on saada kustannussäästöjä jo olemassa 

oleville tuotteille. Hankintaprosessi alkaa tarpeen tunnistamisella ja etenee tämän jälkeen 

potentiaalisten toimittajien etsimiseen ja tarkkaan arviointiin ennen toimittajan hyväksymistä. 

Operatiivinen hankintaprosessi on puolestaan lyhyempi, sillä toimittajakunta, josta sopivin 

toimittaja kyseessä olevaan tilanteeseen valitaan, on jo pitkälti valikoitu.  

 

Suurin ero strategisen ja operatiivisen hankintaprosessin välillä liittyy toimittajien valintaan, 

sillä strategisten hankintojen kohdalla tehdään usein uusien toimittajien vertailua. Uusien 

toimittajien tulee täyttää tietyt laatukriteerit tullakseen hyväksytyiksi Konecranesin toimitta-

jakuntaan. Tässä vaiheessa prosessiin liittyy tärkeänä toimintona auditointi, jolla pyritään 

ehkäisemään laatu- ja tuotanto-ongelmia. Jos päädytään uuteen toimittajaan, strategiseen 

hankintaprosessiin kuuluu myös sopimuksen tekeminen. Operatiivisessa hankintaproses-

sissa tämä vaihe jää sen sijaan pois, sillä olemassa olevien toimittajien kanssa on neuvo-

teltu raamisopimukset, joiden mukaan toimitaan. Näitä raamisopimuksia voidaan soveltaa 

myös strategiseen hankintaprosessiin, jos uuden toimittajan sijaan päädytään tilaamaan 

tuote jo olemassa olevalta toimittajalta. Molempiin hankintaprosesseihin kuuluu lisäksi toi-

mittajien arviointi, jossa keskeisimmät numeeriset mittarit ovat laatu, hinta ja toimitusten täs-

mällisyys. 

 

Konecranesin Hämeenlinnan tehtaalla toimittajakuntaan kuuluu yhteensä noin 1000 toimit-

tajaa, mutta 80 % hankinnoista tehdään 20 suurimmalta toimittajalta. Näiden top 20 toimit-

tajien kanssa käydään säännöllistä kommunikointia ja panostetaan pitkäaikaisten toimitta-

jasuhteiden luomiseen sekä toiminnan kehittämiseen esimerkiksi yhteisen tuotekehityksen 

kautta. Konecranesilla koetaan toimialalle tyypillisiksi hankintaprosessiin vaikuttaviksi omi-

naispiirteiksi materiaalien suuri osuus hankinnoista sekä näihin liittyvä testaaminen, etenkin 

uusien tuotteiden tapauksessa. 
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 Outotecin projektihankinnan hankintaprosessissa on tunnistettavissa kaikki tyypillisen han-

kintaprosessin vaiheet. Prosessi alkaa hankintasuunnitelman tekemisellä, jossa määrite-

tään projektin aikana hankittavat tuotteet, projektin aikataulu sekä käytettävissä oleva bud-

jetti. Hankittavien tuotteiden määrittelyssä teknisellä spesifikaatiolla, joka määrittelee mitä 

ominaisuuksia tuotteelta vaaditaan, on tärkeä rooli. Kun nämä ominaisuudet ovat tiedossa, 

voidaan lähettää tarjouspyynnöt toimittajille. Tarjouksia verrataan sekä taloudellisesta että 

teknisestä näkökulmasta, minkä jälkeen tehdään hankintaehdotus projektipäällikölle. Hy-

väksynnän jälkeen tehdään tilaus ja suurimpien hankintojen kohdalla käydään varsinaiset 

sopimusneuvottelut. Outotec pyrkii ehkäisemään virheiden syntymistä jo aikaisessa vai-

heessa valvomalla tilauksen valmistumista. Hankintaprosessi päättyy toimittajien arviointiin, 

joka tapahtuu arviointilomakkeen avulla.  Hankintaprosessi etenee edellä kuvatulla tavalla 

hankinnankohteesta riippumatta. Poikkeuksia ovat tilanteet, joissa on tarjolla vain yksi toi-

mittaja. Tällaisessa tapauksessa tarjousvertailua ei tarvita ja prosessi on siten lyhyempi. 

Hankintaprosessi on pitkälti samankaltainen myös Indirect-, Service- ja Manufacturing -han-

kintaosastoilla, mutta pienet poikkeukset perusrakenteeseen ovat mahdollisia hankintojen 

erityispiirteistä riippuen. 

 

Outotecilla on toimittajia kaikkiaan noin 6000, joista aktiivikäytössä on noin 1000. Ideaaliti-

lanteessa yhtä hankintakohdetta kohti on 3–4 toimittajaa, mutta usein hankinnan luonteesta 

johtuen on tilanne, jossa tarjolla on vain yksi vaihtoehto. Tähän on vaikuttanut osaltaan toi-

mittajien kanssa yhteistyössä tehtävä tuotekehitys. Hankintoja tehtäessä hyödynnetään ti-

lanteesta riippuen sekä pitkiä toimittajasuhteita että yksittäisiä transaktiohankintoja. Outote-

cilla projektihankinnat koetaan tehokkaiksi niihin kohdistettuihin tavoitteisiin nähden. Projek-

tihankinnoissa tavoitteet kohdistuvat kustannustehokkuuden lisäksi erityisesti oikeiden ta-

varoiden hankkimiseen oikeaan aikaan. Toimialan vaikutusta projektihankintoihin on vaikea 

erotella liiketoiminnan luonteen takia. Outotecin projektihankinnoille on tunnusomaista usein 

uniikit tilaukset, joten hankinnat eivät ole projektihankintapäällikön mukaan kotiinkutsu-tyyp-

pisiä vaan enemmän investointihankintoja.  

 

 

4.3.2 Johdon laskentatoimen työkalujen hyödyntäminen käytännössä 
 

Johdon laskentatoimen työkalujen soveltaminen käytännössä perustuu suurilta osin Konec-

ranesin haastatteluun, sillä Outotecin projektihankinnoissa ei tällä hetkellä hyödynnetä juuri 
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 lainkaan johdon laskentatoimen tarjoamia työkaluja hankintojen johtamisen apuna. Konec-

ranesilla puolestaan on käytössä neljä tässä tutkimuksessa tarkasteltavista viidestä työka-

lusta ja myös toimintolaskennan hyödyntämistä on harkittu. Konecranesilla kustannusten 

seuranta perustuu kustannuspaikkalaskentaan, jota käydään läpi tehtaan kontrollerin 

kanssa. Lisäksi seurataan laatukustannuksia laatumittareiden avulla, tuotekohtaisia kustan-

nuksia sekä materiaalikohtaista hintakehitystä, joka vaikuttaa suoraan hankinnan kustan-

nuksiin. Yhtä puhtaasti hankintojen tehokkuutta seuraavaa mittaria ei kuitenkaan ole käy-

tössä, vaan kokonaiskuva rakennetaan usean eri mittarin pohjalta.   

 

Tuotekohtaisia kustannuksia laskettaessa Konecranesilla hyödynnetään kokonaiskustan-

nuslaskentaa, kun selvitetään materiaalien hankinnasta aiheutuneita kustannuksia. Koko-

naiskustannuksia laskettaessa eniten huomiota kiinnitetään materiaali-, pakkaus- sekä rah-

tikustannuksiin. Lisäksi, jos kyseistä komponenttia joudutaan varastoimaan tehtaalla, kiinni-

tetään huomiota myös varastointikustannuksiin. Konecranesin hankintapäällikkö antoi esi-

merkkinä tilanteen, jossa vaihtoehtoina ovat aasialainen sekä eurooppalainen toimittaja, 

joilla ovat yhtenevät pakkaus- ja materiaalikustannukset (sisältää materiaalin lisäksi työn 

kustannukset ja toimittajan katteen). Tällöin vertailu kohdistuu erityisesti rahti- ja varastoin-

tikustannuksiin, sillä mitä kauempana toimittaja sijaitsee, sitä suurempi varastointitarve on 

mahdollisien toimitusongelmien varalta. Kokonaiskustannuslaskentaa hyödynnetäänkin eri-

tyisesti hankintaprosessin toimittajan valinta vaiheessa. Kokonaiskustannuslaskenta koe-

taan suuntaa antavana työkaluna toimittajien vertailussa, sillä laskennassa joudutaan teke-

mään tiettyjä oletuksia syntyvistä kustannuksista. Mikäli kokonaiskustannuslaskennan 

avulla ei nähdä suurta eroa toimittajien välillä, pyritään valitsemaan lähellä oleva toimittaja, 

jolloin toimitusaikoihin voidaan vaikuttaa paremmin. Kuitenkin mikäli kustannusero on mer-

kittävä, voidaan valita myös kauempana sijaitseva toimittava. Tällöin tulee kiinnittää huo-

miota pidempään toimitusaikaan ja siten suurempiin varastointikustannuksiin. Kustannusten 

lisäksi myös laatu on keskeinen tekijä toimittajaa valittaessa, mutta siihen on vaikeampi vai-

kuttaa konkreettisesti. Toimittajien auditointi ja laatusertifikaatit ovat hankintapäällikön mu-

kaan hyödyllisiä menetelmiä laadun arvioinnissa, minkä lisäksi joissain tapauksissa voidaan 

pyytää toimittajilta näytteet ennen hankintapäätöksen tekemistä.  

 

Kustannustietojen jakaminen on merkittävässä roolissa Konecranesilla. Toimittajia pyyde-

tään esimerkiksi vuosisopimusten tekemisen yhteydessä avaamaan, mistä tekijöistä tuot-

teen lopullinen hinta koostuu. Olennaisimmat tiedot ovat työn hinta, materiaalien hinnat sekä 
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 toimittajalle jäävä kateosuus. Kustannustietojen jakamista hyödynnetään erityisesti suurten 

volyymien toimittajien kanssa. Tällä tavalla saadaan parempi käsitys siitä, kuinka esimer-

kiksi materiaalien markkinahintojen muutokset vaikuttavat ostohintoihin. Konecranesilla ol-

laan kiinnostuneita erityisesti kuparin markkinahinnan muutoksista. Kustannusten jakami-

nen on pääasiassa yksipuolista eli vain toimittaja jakaa tietoa. Joissain tapauksissa myös 

Konecranes jakaa kustannustietojaan, mutta ei yhtä avoimesti kuin toimittajat. Kustannus-

tietojen jakamisesta on nähty olevan huomattavasti hyötyä, erityisesti tilanteissa joissa 

raaka-aineen osuus komponentin hinnasta on hallitseva. Vastaavasti hankittaessa palve-

luita, painotetaan työvoimakustannusten osuutta. Työkalua hyödynnetään etenkin sopimus-

neuvotteluissa, koska myös Konecranesilla seurataan markkinahintoja, osataan arvioida 

paremmin, mikä tuotteen hinnan tulisi olla. Käytännössä kustannustietojen jakamista käyte-

tään etsittäessä uutta toimittajaa jollekin komponentilla tai neuvoteltaessa vuosisopimuksia 

nykyisten toimittajien kanssa, jolloin käydään läpi, mistä toimittajan tarjoamat hinnat muo-

dostuvat. 

 

Kokonaisvaltainen laatujohtaminen on merkittävässä asemassa koko Konecranesin tasolla. 

Työntekijöitä on koulutettu globaalisti laatujohtamiseen Lean Six Sigma koulutusten avulla. 

Koulutuksia on käynnissä jatkuvasti eri tasoisina riippuen henkilön tehtävistä organisaa-

tiossa. Koulutuksen läpi käyneillä henkilöillä pyritään teettämään laatujohtamisen projekteja, 

joista pyritään löytämään ratkaisuja Konecranesin, toimittajien tai koko toimitusketjun ongel-

miin. Lisäksi Hämeenlinnan tehtaalla järjestetään kuukausittain eri osastoille QIP (Quality 

Improvement Process) -palavereita, joissa käydään läpi laatuasioita. Hankintatoimen osalta 

laatujohtamisen pääpaino on toimittajien laadun arvioimisessa. Kuten aiemmin todettiin, Ko-

necranesilla seurataan myös laatukustannuksia, joissa painopiste on asiakasreklamaati-

oista aiheutuneissa kustannuksissa sekä toimittajille tehtävissä reklamaatioissa. Laatukus-

tannuksia seurattaessa pyritään suhteuttamaan virheellisten toimitusten määrä toimittajan 

volyymiin pelkän toimittajakohtaisen reklamaatioiden määrän mittaamisen sijaan. Tällä ta-

voin saadaan paremmin todellisuutta vastaava kuva toimittajien laadusta. 

 

Kokonaisvaltainen laatujohtaminen koetaan tehokkaaksi ja sen vaikutukset ovat selvästi ha-

vaittavissa. Esimerkiksi Lean Six Sigma-projekteissa valitaan ensin todellinen case, joka 

pyritään ratkaisemaan. Ennen projektin aloittamista halutaan tietää, miten projektista voi-

daan hyötyä rahallisesti, vaikka tämän arvioiminen ei olekaan aina helppoa. Kuukausittai-
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 sissa QIP-palavereissa käydään puolestaan läpi kuukauden aikana esille nousseet laatuon-

gelmat, jolloin voidaan havaita, onko jokin asia toistunut myös aiemmin. Palavereissa tun-

nistetaan suurimmat ongelmat ja määritetään niille toimenpiteet, joilla ongelmakohtia pyri-

tään kehittämään. Hankintapäällikkö toteaa, että ilman QIP-palavereissa tapahtuvaa hetkit-

täistä pysähtymistä ja suurimpien haasteiden tunnistamista, ongelmia aiheuttavia syitä ei 

myöskään korjattaisi kunnolla. Kokonaisvaltaista laatujohtamista hyödynnetään sekä han-

kintaprosessin alussa toimittajan valinnassa, että prosessin lopussa toimittajan arvioinnissa. 

Syntyneet laatukustannukset lasketaan yhteen toimittajia arvioitaessa, mikä puolestaan vai-

kuttaa hankintasyklin alkaessa uudestaan toimittajan valintaan, sillä laatukustannukset huo-

mioidaan kokonaiskustannuslaskennassa. 	

 

Arvoketjuanalyysin vaikutukset hankintatoimeen näkyvät etenkin tehtäessä make or buy         

eli ulkoistamispäätöksiä. Tällöin arvioidaan, mitä lisäarvoa toimittaja tuo kyseiseen materi-

aaliin. Lisäarvo voi näkyä suoraan hinnassa eli toimittaja kykenee valmistamaan tuotteen 

selvästi edullisemmin kuin Konecranesilla olisi mahdollista. Arvoketjuanalyysin seurauk-

sena työtä on enimmäkseen ulkoistettu, mutta on ollut myös tapauksia, joissa työtä on tuotu 

takaisin Konecranesille. Syynä on voinut olla toimittajien kustannusten kasvaminen tai on 

havaittu, että kapasiteetin joustovara on parempi, kun tuote valmistetaan itse. Lisäksi arvo-

ketjuanalyysiä hyödynnetään toimittajien kanssa tehtävän tuotekehityksen yhteydessä, jol-

loin voidaan arvioida, mikä on toimittajan tuotekehitykseen tuoma lisäarvo. Arvoketjuanalyy-

siä voidaan tarkastella myös alihankkijoiden kohdalla, sillä Konecranes tekee toimittajien 

kanssa globaaleja sopimuksia, joissa määritetään, että hinnat ovat samat myös alihankki-

joille. Tällöin tarkastelun kohteena on alihankkijan Konecranesille tuoma lisäarvo, kun ote-

taan huomioon alihankkijalle hankintatoimen ylläpidosta, materiaaleista ja työstä syntyvät 

kustannukset sekä näihin lisättävä kateosuus. Käytännössä arvoketjuanalyysin avulla ver-

rataan alihankkijan käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia alihankkijan tuomaan lisäarvoon. 

 

Konecranesilla on harkittu lisäksi myös toimintolaskennan hyödyntämistä hankinnan kus-

tannusten selvittämisessä. Hankintapäällikkö arvioi, että se voisi tuoda yhdessä pari vuotta 

käytössä olleen tuotannonohjausjärjestelmän kanssa uusia mahdollisuuksia jo käytössä 

olevien työkalujen rinnalle. Kuitenkaan toistaiseksi ei ole löydetty tähän tarkoitukseen sopi-

vaa laskentajärjestelmää, sillä jos toimintolaskentajärjestelmä perustuisi esimerkiksi ostoti-

lausrivien määrään, haasteeksi tulisi tilausrivien määrän suuri vaihtelu. Tällöin työmäärä, 
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 jotta saataisiin kehitettyä toimiva laskentajärjestelmä, nousisi liian suureksi toimintolasken-

nan tuomiin hyötyihin nähden. Tällä hetkellä hankintatoimen kustannusten määritys perus-

tuu kokonaiskustannusten laskemiseen, jotka kohdistetaan edelleen myyntitilauksille. Ko-

necranesilla tämä tapahtuu jakamalla kustannukset kolmeen osa-alueeseen; tavaran vas-

taanottoon ja varastointiin, tuontirahtiin sekä hankintatoimen kustannuksiin, mitkä allokoi-

daan hankituille materiaaleille. Laskenta ei ole sidottu ostotransaktioihin, vaan varsinaisen 

toimintolaskennan sijaan kustannuksia tarkastellaan kustannuspaikoille jaettuina.  

 

Konecranesilla koetaan, että johdon laskentatoimen työkaluilla on merkittäviä vaikutuksia 

hankintojen johtamiseen, jotka näkyvät erityisesti hankintakustannuksissa. Yhdeksi esimer-

kiksi käytännön vaikutuksista hankintapäällikkö mainitsee varaston arvolle konsernin sisäi-

sesti arvioidun sidotun käyttöpääoman korkoprosentin, joka ohjaa toimittajan valintaa. Jos 

toimittaja on kaukana, joudutaan pitämään suurempaa varmuusvarastoa puutetilanteiden 

varalta, joten varastointikustannukset vaikuttavat suoraan hankintaprosessiin. Hankinnan 

tulokset näkyvät selvimmin talouspuolella, joten johdon laskentatoimen työkalujen avulla yri-

tetään löytää mahdolliset kustannussäästöt.  

 

 

4.3.3 Hankintaprosessin seuraamisen kehityskohteet  
 

Outotecin projektihankinnoissa ei tällä hetkellä ole käytössä yhtään varsinaista johdon las-

kentatoimen työkalua hankintojen johtamisen tukena. Suurin syy tähän on projektiliiketoi-

minnan luonne, sillä asiakkaat esittävät usein esimerkiksi vaatimuksia siitä, minkä valmista-

jan komponentteja tulee käyttää. Tällöin hankintatoimen liikkumavara vähenee ja samalla 

johdon laskentatoimen työkalujen tarjoamia mahdollisuuksia ei ole mahdollista hyödyntää 

kokonaisuudessaan. 

 

Projektihankintapäällikön mukaan kuitenkin erityisesti kokonaisvaltaista laatujohtamista tai 

muuta laatuun keskittyvää työkalua on kuitenkin harkittu otettavaksi käyttöön, mutta liiketoi-

minnan luonteen vuoksi vielä ei olla löydetty sopivaa työkalua, joka tarjoaisi hyödyllistä in-

formaatiota projektihankintojen tarpeisiin. Suurin syy, miksi kokonaisvaltaista laatujohta-

mista ei olla otettu käyttöön, on prosessin raskaus. Projektihankinnat tehdään suhteellisen 

pienillä resursseilla, joten työkalun käyttöönotto vaatisi liian suuria panostuksia käytettävissä 

oleviin resursseihin nähden. Laatujohtamisen sijaan laatua valvotaan tarkastamalla tehdyt 
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 tuotteet, jolloin virheiden syihin puuttuminen on vaikeampaa seurannan keskittyessä vain 

lopputuotteeseen. Projektihankintapäällikkö tiedostaa laatukustannusten tärkeyden ja to-

teaa, että niitä voisi ja pitäisi seurata tarkemmin. Projektiliiketoiminnassa laatukustannusten 

erotteleminen on kuitenkin vaikeampaa verrattuna perinteiseen valmistustoimintaan. Vahin-

gonkorvauskustannukset ovat yksi mahdollinen tapa seurata laatukustannuksia, mutta tämä 

on riippuvainen ostajan aktiivisuudesta, eikä tulos silti anna kovin tarkkaa kuvaa syntyvistä 

laatukustannuksista, sillä Outotecilla pyritään ratkaisemaan syntyvät laatupoikkeamat muilla 

keinoilla kuin vahingonkorvauksilla. Myös hankintojen hintojen suuri vaihtelu asettaa haas-

teita laatukustannusten seuraamiselle, koska hinnat ja määrät eivät ole keskenään vertailu-

kelpoisia.  

 

Outotecilla kuitenkin seurataan toimittajasuhteita ja käytössä on tietokanta, johon on listattu 

hyväksytyt toimittajat. Sen avulla seurataan, kuinka suuri osuus hankinnoista tehdään hy-

väksyttyjen toimittajien ulkopuolelta. Prosessista on ollut merkittävää hyötyä, sillä sen avulla 

on saatu nostettua hyväksyttyjen toimittajien osuus hankinnoista globaalisti 97–99 prosent-

tiin. Tietokannassa on myös arviointilomake, joka täytetään merkittävimpien hankintojen 

kohdalla tai ongelmatilanteita syntyessä. Lomakkeen kriteerejä ovat muun muassa hinta, 

toimitusvarmuus, dokumentaation laatu, neuvottelujen helppous, kommunikointi sekä yh-

teistyö, joita arvioidaan arvosanalla 1–5. Arviot tehdään subjektiivisin perustein, joten niihin 

tulee suhtautua tietyin varauksin, mutta arvioiden avulla saadaan kuitenkin kuva ovatko toi-

mittajan suoritukset parantuneet vai heikentyneet. Arvosanan ollessa keskiarvon alapuolella 

eli yksi tai kaksi, järjestelmä vaatii tälle syyn. Tietokannan tärkein hyöty näkyy toimittajaken-

tän hallinnassa, ettei toimittajien määrä kasva nykyisestä. Toinen merkittävä hyöty liittyy 

uuden tilauksen tekemiseen, sillä jos tilaus tehdään toimittajalla, jolla on ollut ongelmia jol-

lain arviointilomakkeen osa-alueella, voidaan vaatia toimittajaa korjaamaan ongelma. Li-

säksi esimerkiksi Service-hankinnoissa seurataan toimitusvarmuutta, tilausrivejä sekä kus-

tannuksia, joissa voidaan nähdä olevan yhteyksiä toiminto- ja kokonaiskustannuslasken-

taan. Kyseiset tiedot eivät kuitenkaan tarjoa hyödyllistä informaatiota projektihankinnoille.  

 

Konecranesin Hämeenlinnan tehtaan hankintapäällikön mukaan hankintaprosessin jokai-

sen osa-alueen seuraamisessa on kehitettävää ja joka päivä tulee pyrkiä parantamaan jo-

tain. Suurimmat kehityskohteet liittyvät top 20 toimittajien ulkopuolella olevien toimittajien 

seurantaan. Näiden toimittajien kohdalla hankintavolyymit ovat kuitenkin pienemmät, joten 

seurantaan kohdistettavien resurssien suhteuttaminen volyymiin nähden asettaa omat 
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 haasteensa seurannan lisäämiselle. Tavoitteena on kuitenkin löytää myös pienemmille toi-

mittajille systemaattisempi seurantasykli. Myös Outotecin projektihankintapäällikkö toteaa, 

että hankintaprosessissa löytyy aina jotain kehitettävää. Hankintojen seuranta keskittyy tällä 

hetkellä syntyneisiin säästöihin vertaamalla toteutumaa budjettiin sekä hankintoihin maittain 

BCC (best cost country) -osuuden avulla eli mittaamalla kuinka paljon hankintoja tehdään 

määritellyistä BCC-maista, kuten Kiinasta, Itä-Euroopasta, Intiasta tai Etelä-Amerikasta. 

Tällä hetkellä seurannassa korostuu kuitenkin hinnan merkitys suhteessa laatuun ja tämä 

onkin projektihankintapäällikön mukaan suurin kehityskohde. 
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella viiden johdon laskentatoimen työkalun ja han-

kintojen johtamisen välistä yhteyttä sekä kuinka näitä työkaluja hyödynnetään hankintapro-

sessin eri vaiheissa. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia, joita näiden työkalujen käyttö 

tarjoaa yrityksille. Tässä viimeisessä luvussa kootaan yhteen keskeisimmät tutkimustulok-

set, jotka on löydetty aikaisemman teorian ja empiirisen aineiston perusteella. Luvussa vas-

tataan myös tutkimuksen alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja esitetään tutkimuspro-

sessin aikana esiin tulleita havaintoja. Havaintoja tarkastellaan kohdeyritysten näkökul-

masta. Luvun lopussa käydään läpi myös esiin nousseet jatkotutkimusmahdollisuudet.  

 

 

5.1 Tutkimuksen tärkeimmät tulokset 
 

Tutkimuksen pääongelmana oli, Mitkä johdon laskentatoimen työkalut ovat tärkeitä tehok-

kaalle hankintojen johtamiselle? Teoriakirjallisuuden pohjalta valittiin viisi työkalua tarkem-

paan tarkasteluun. Empiirisen aineiston perusteella voidaan todeta, että kokonaiskustan-

nuslaskenta, arvoketjuanalyysi, kustannustietojen jakaminen sekä kokonaisvaltainen laatu-

johtaminen ovat tärkeässä roolissa hankintojen johtamisen apuvälineenä. Lisäksi yritykset 

seuraavat myös yksittäisiä mittareita, kuten toimitusten täsmällisyyttä, tilausrivejä sekä bud-

jetin ja toteutuneiden kustannusten välistä suhdetta.  

 

Ensimmäinen alakysymys oli muotoa, Millainen on yrityksen tyypillinen hankintaprosessi? 

Van Weele (2005, 29) esitteli kuusivaiheisen perinteisen hankintaprosessin, joka vastaa hy-

vin pitkälti sekä Konecranesin että Outotecin hankintaprosesseja. Prosessi alkaa hankinta-

tarpeen tunnistamisella, jonka jälkeen valitaan toimittaja, käydään tarvittaessa sopimusneu-

vottelut, tehdään varsinainen tilaus ja lopulta arvioidaan toimittajan suoriutumista tulevia 

hankintoja varten. Ritvalainen et al. (2011, 39) toteavat kuitenkin, että hankinnankohteen 

strateginen merkitys ja muut ominaisuudet vaikuttavat hankintaprosessin vaiheisiin. Tälle 

väitteelle saatiin vahvistus Konecranesin haastattelussa, sillä yrityksellä on käytössä sekä 

strateginen että operatiivinen hankintaprosessi, joita käytetään hankinnan kohteesta riip-

puen.  
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 Toinen alakysymys on muotoa, Mitä johdon laskentatoimen työkaluja hankintaprosessin eri 

vaiheissa hyödynnetään? Kysymyksessä tarkasteltiin, mihin hankintaprosessin vaiheisiin 

valitut johdon laskentatoimen työkalut kohdistuvat. Tutkimuksessa havaittiin, että valittujen 

työkalujen käyttö kohdistuu selvimmin toimittajan valinta-, sopimuksen tekeminen- sekä 

seuranta ja arviointi vaiheisiin. Toimittajan valinnassa käytettäviä työkaluja ovat kokonais-

kustannuslaskenta ja kokonaisvaltainen laatujohtaminen. Kokonaisvaltaiseen laatujohtami-

seen kuuluu laatukustannusten selvittäminen hankinnan elinkaaren ajalta (Caddick ja Dale 

1998, 134-135). Tällöin hankintahinnaltaan edullisin vaihtoehto ei välttämättä ole yrityksen 

kannalta paras vaihtoehto. Haastatteluista käy ilmi, että kokonaisvaltaisella laatujohtami-

sella on keskeinen rooli Konecranesilla ja, että myös Outotecilla pidetään laatuasioiden seu-

raamista suurimpana hankintatoimen kehityskohteena.  

 

Konecranesin haastattelussa selvisi, että myös arvoketjuanalyysiä on mahdollista hyödyn-

tää toimittajan valinnassa, kun tehdään make or buy-päätöksiä. Työkalun avulla arvioidaan 

toimittajan kyseiseen materiaaliin tuomaa lisäarvoa. Dekker (2003, 17-19) puolestaan väit-

tää arvoketjuanalyysin tuovan eniten hyötyä ostavan yrityksen ja toimittajan välisten yhteyk-

sien tarkasteluun, mikä ei haastattelun perusteella ole työkalun merkittävin hyöty. Arvoket-

juanalyysin avulla voidaan selvittää, mitä toimenpiteitä tulisi kehittää ja miten yritysten väli-

sissä toiminnoissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat kustannuksiin. Axelsson et al. (2002, 

56) mukaan myös toimintolaskentaa voidaan hyödyntää toimittajan valinnassa, mutta Ko-

necranesin haastattelusta käy ilmi, että kokonaiskustannuslaskenta tarjoaa paremman vaih-

toehdon hankinnasta aiheutuvien kustannusten selvittämiseen. 

 

Tarkasteltavista työkaluista suurin hyöty sopimusten tekemiseen on kustannustietojen jaka-

misesta, sillä työkalu tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää kustannustietoja hintaneuvotte-

luissa (Agndal ja Nilsson 2010, 160). Konecranesin haastattelu tukee tätä väitettä kustan-

nustietojen jakamisen ollessa käytössä juuri hintaneuvotteluiden yhteydessä. Haastatte-

lusta käy lisäksi ilmi, että kokonaisvaltaista laatujohtamista voidaan hyödyntää toimittajan 

valinnan ohella myös toimittajien arvioinnissa. Laadulla on merkittävä rooli toimittajan valin-

nassa, sillä syntyneet laatukustannukset selvitetään toimittajan arvioinnin yhteydessä ja li-

sätään kokonaiskustannuksiin, kun harkitaan uutta hankintaa. Ellramin ja Siferdin (1998, 67) 

mukaan toimittajien arvioinnissa voidaan hyödyntää myös kokonaiskustannuslaskentaa. 

Degraeven ja Roodhooftin (1999b, 8) mukaan kokonaiskustannuslaskentaa voidaan hyö-

dyntää myös sopimusneuvotteluissa.  
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 Tutkimuksen tulokset vastaavat pitkälti teoriaosuudessa esitettyjä aiempia tutkimustuloksia 

ja tarkasteltavien johdon laskentatoimen työkalujen toimivuudelle hankintojen johtamisen 

tukena saadaan käytännön vahvistus. Tuloksista on nähtävissä myös uusia havaintoja, esi-

merkiksi arvoketjuanalyysin kohdalla. Arvoketjuanalyysin hyödyntämisestä käytännössä ei 

löydy juurikaan aiempaa tutkimustietoa ja olemassa olevat tulokset keskittyvät ostavan yri-

tyksen ja toimittajan välisiin suhteisiin sekä erityisesti toimintojen tehostamiseen. Tämän 

tutkimuksen aikana nousi esiin kuitenkin uusia hyödyntämismahdollisuuksia, kuten Konec-

ranesin kohdalla alihankkijoiden mahdollisuus käyttää Konecranesin neuvottelemia hankin-

tasopimuksia, jolloin arvoketjuanalyysin avulla tarkastellaan ylittääkö järjestelyn hyödyt siitä 

aiheutuvat kustannukset. Teoriaosuudessa nousi esiin mielenkiintoinen havainto, jonka mu-

kaan usean tarkastellun johdon laskentatoimen työkalun käyttöön liittyvä hyöty nousee sitä 

suuremmaksi mitä tiiviimpi yritysten välinen suhde on. Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2008, 

337) kuitenkin toteavat, että kaikkiin toimittajasuhteisiin ei kannata panostaa yhtä paljon 

vaan yritysten tulee tunnistaa strategisesti merkittävimmät toimittajat ja panostaa erityisesti 

näiden suhteiden kehitykseen. Konecranesin haastattelu tukee tätä havaintoa, sillä 80 % 

hankinnoista tehdään 20 suurimmalta toimittajalta ja näiden toimittajien kanssa panostetaan 

kommunikointiin sekä toimittajasuhteen kehittämiseen. 

 

Tutkimuksen suurin yllätys oli, että Outotecin projektihankinnoissa johdon laskentatoimen 

työkaluja ei hyödynnetä oikeastaan lainkaan. Tämä on kuitenkin osittain selitettävissä pro-

jektiliiketoiminnan luonteella, jossa hankintaosaston tehtävät poikkeavat suuresti esimer-

kiksi Konecranesin hankintaosaston tehtävistä. Konecranesilla hankintatoimella on huomat-

tavasti enemmän liikkumavaraa etsiä sopivin toimittaja laadun ja hinnan suhteen verrattuna 

Outotecin projektihankintoihin. Lisäksi mielenkiintoinen havainto oli, kuinka monikäyttöisiä 

työkaluja kokonaiskustannuslaskenta ja kokonaisvaltainen laatujohtaminen ovat, sillä mo-

lempia työkaluja on mahdollista hyödyntää useissa hankintaprosessin vaiheissa. 

 

 

5.2 Johtopäätökset  
 

Hankintatoimen merkitys yrityksissä on kasvanut selvästi 1970-luvulta alkaen (Reid ja Plank 

2000, 37). Tästä syystä on tärkeää miettiä, kuinka hankintatoimea on mahdollista auttaa 

löytämään oikeat toimittajat ja tekemään hankinnat oikealla hinnalla. Haastatteluista kävi 
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 ilmi, että sekä Konecranesilla että Outotecilla hankinnan kustannukset muodostavat merkit-

tävän osan yritysten kustannuksista. Gordonin (2008, 13) mukaan yritysten tulee seurata 

hankintoja tehdessään pelkän hankintahinnan lisäksi myös muita tekijöitä kuten laatua ja 

kokonaiskustannuksia. Johdon laskentatoimi tarjoaa lukuisia työkaluja näiden tekijöiden tar-

kasteluun. Tutkimuksessa tarkastelluista johdon laskentatoimen työkaluista tärkeimmiksi 

työkaluiksi hankintojen johtamisen apuna nousivat kokonaiskustannuslaskenta ja kustan-

nustietojen jakaminen. Lisäksi koko yrityksen tasolla hyödynnettävällä kokonaisvaltaisella 

laatujohtamisella on havaittu olevan merkittäviä vaikutuksia myös hankintojen johtamisessa. 

Molemmat yritykset korostivat haastatteluissa laatuasioiden merkitystä ja erityisesti Konec-

ranesilla kokonaisvaltainen laatujohtaminen on merkittävässä asemassa.  

 

Toimintolaskenta ei ole tällä hetkellä käytössä kummassakaan tutkimuksen kohteena ole-

vassa yrityksessä, mutta sen käyttö esimerkiksi kustannustietojen jakamisen yhteydessä 

voisi tarjota uusia mahdollisuuksia kuten Axelsson et al. (2002, 57) esittävät. Toimintolas-

kennan avulla tuotekohtaiset kustannukset voidaan kohdistaa entistä tarkemmin, mistä on 

hyötyä etenkin tilanteessa, jossa yhdeltä toimittajalta hankitaan useampia tuotteita. Tällöin 

on mahdollista saada tarkempi kuva siitä, mistä tekijöistä kustannukset muodostuvat. Ko-

necranesilla hyödynnetään kustannustietojen jakamista erityisesti hintojen tarkistamiseen, 

kun neuvotellaan vuosisopimuksia toimittajien kanssa. Toimintolaskenta voisikin tarjota tä-

hän tarkoitukseen apuvälineen, jonka avulla saataisiin lisättyä toimittajan tarjoamiin hintoihin 

Konecranesilla hankinnasta aiheutuvat kustannukset. Tällöin neuvotteluissa voitaisiin huo-

mioida hinnan lisäksi Konecranesille hankinnasta aiheutuvat kustannukset, mistä voisi olla 

hyötyä etenkin, jos tarjolla on useampi vaihtoehtoinen toimittaja, joiden kustannusrakenteet 

poikkeavat toisistaan.  

 

Outotecin projektihankinnoissa ei tällä hetkellä ole käytössä yhtään varsinaista johdon las-

kentatoimen työkalua hankintojen johtamisen apuna. Projektihankinnoille on tyypillistä, että 

asiakas haluaa tietyn toimittajan komponentin, joten eri toimittajien vertailua tukevien työka-

lujen käyttöönotto vaatisi lisää perehtymistä, jotta niiden tuottama hyöty vastaisi käytettyjä 

resursseja. Projektihankintapäällikkö kuitenkin puhui laatuasioiden tärkeydestä, johon koko-

naisvaltainen laatujohtaminen tarjoaa erinomaisen apuvälineen. Ensimmäinen askel kohti 

kokonaisvaltaista laatujohtamista voisi olla laatukustannusten seuraamisen aloittaminen. 

Puolamäen (2007, 218-219) kuvaama malli, jossa laatukustannukset jaetaan ehkäisy-, si-
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 säisiin virhe-, valvonta- ja ulkoisiin virhekustannuksiin, tarjoaa hyvän lähtökohdan seuran-

nan aloittamiselle. Mallin avulla laatukustannusten seuranta laajentuisi pelkkien reklamaati-

oiden perusteella tapahtuvasta laatukustannusten seurannasta selvittämään, missä vai-

heessa kustannukset syntyvät ja näin osoittamaan kehityskohteet. Hankintojen johtamisen 

näkökulmasta keskeisintä on ehkäisykustannusten selvittäminen, sillä niihin voidaan vaikut-

taa juuri hankintaosaston toimenpiteillä.  

 

Tutkimuksen aihe on erittäin mielenkiintoinen ja tarjoaa runsaasti jatkotutkimusmahdolli-

suuksia. Jatkotutkimusmahdollisuudet voidaan jakaa kahteen päävaihtoehtoon. Ensimmäi-

nen vaihtoehto on useamman yrityksen ottaminen mukaan tutkimukseen, jossa tarkastel-

laan hankintaprosessia ja sen aikana hyödynnettäviä johdon laskentatoimen työkaluja. Täl-

löin tutkimuksen reliabiliteetti kasvaa selvästi ja voidaan tehdä parempia yleistyksiä siitä, 

mitkä työkaluista tarjoavat suurimman hyödyn hankintojen johtamiselle. Toinen vaihtoehto 

on keskittyä vain yhteen yritykseen ja selvittää, mitkä johdon laskentatoimen työkalut tuovat 

suurimman hyödyn juuri tämän yrityksen tapauksessa. Lisäksi tutkimuksen tekeminen toi-

mialakohtaisesti voisi tarjota mielenkiintoisia vertailuja esimerkiksi teollisuuden, kaupanalan 

ja palvelualan välillä. Jokaisella alalla hankinnat poikkeavat suuresti toisistaan, joten olisi 

kiinnostavaa tietää, mitä tunnuspiirteitä hankintaprosesseissa on eri toimialoilla.   
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 Liite 1. Haastattelulomake 
 
1. Missä tehtävissä työskentelet? 
2. Millaisia hankintoja Konecranesilla/Outotecillä tehdään (raaka-aineet, palvelut, tavarat)? 
3. Mikä on hankintojen arvioitu osuus tilikauden kustannuksista? 
4. Kuinka monta toimittajaa teillä arviolta on? Onko useampia per hankinnan kohde? 
5. Mitkä ovat Konecranesin/Outotecin hankintaprosessin vaiheet ja onko hankintaprosessi 
samanlainen kaikkien hankintojen kohdalla? 
6. Koetteko hankintaprosessin tehokkaaksi? 
7. Onko toimia-alalla mielestänne vaikutusta hankintaprosessin vaiheisiin? 
8. Tapahtuvatko hankinnat yksittäisinä transaktiotapahtumina vai panostatteko pitkäaikais-
ten toimittajasuhteiden solmimiseen? 
 
9. Onko teillä käytössä jotain johdon laskentatoimen mittareita arvioimassa hankintojen te-
hokkuutta (esim. kokonaiskustannuslaskenta tai toimintolaskenta)? Mitä ne ovat? 
10. Hyödynnättekö kokonaiskustannuslaskentaa? 

a. Jos on, niin mitä kokemuksia siitä on? Missä vaiheessa hankintaprosessia sitä käy-
tettään? 

       b. Jos ei, niin onko sen käyttöä harkittu? 
11. Hyödynnättekö toimintolaskentaa? 

a. Jos on, niin mitä kokemuksia siitä on? Missä vaiheessa hankintaprosessia sitä käy-
tettään? 

       b. Jos ei, niin onko sen käyttöä harkittu? 
12. Onko käytössä kustannustietojen jakaminen (open book accounting)? 

a. Jos on, niin mitä kokemuksia siitä on? Missä vaiheessa hankintaprosessia sitä käy-
tettään? 

       b. Jos ei, niin onko sen käyttöä harkittu? 
13. Onko käytössä kokonaisvaltainen laatujohtaminen (total quality management)? 

a. Jos on, niin mitä kokemuksia siitä on? Missä vaiheessa hankintaprosessia sitä käy-
tettään? 

       b. Jos ei, niin onko käyttöönottoa harkittu? 
14. Onko käytössä arvoketjuajattelu-työkalu?  

a. Jos on, niin mitä kokemuksia siitä on? Missä vaiheessa hankintaprosessia sitä käy-
tettään? 

       b. Jos ei niin onko käyttöönottoa harkittu? 
 
15. Onko toimittajasuhteiden arvioinnissa käytössä jotain muita työkaluja? Mitä ne ovat? 
16. Onko johdon laskentatoimen työkaluilla havaittu olevan vaikutusta hankintaprosessiin? 
17. Onko johdon laskentatoimen työkalujen käytöllä havaittu olevan taloudellisia vaikutuk-
sia? 
18. Onko hankintaprosessissa jokin osa-alue, jota ei tällä hetkellä seurata tarpeeksi tar-
kasti? 


