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Organisaatioiden toiminta koostuu erilaisista prosesseista, joiden kaikkien 

keskeinen tavoite yhdessä on tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Yrityksen tulee 

tunnistaa oma arvoketjunsa ja pyrkiä maksimoimaan itselle jäävä osuus 

tuotetusta lisäarvosta. Erityisesti raaka-aineintensiivisillä aloilla hankinta-

toimen suorituskyvyllä on merkittävä vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja 

pitkän aikavälin toimintaedellytyksiin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvit-

tää, kuinka yrityksen hankintastrategiaa ja hankintatoimen prosesseja voi-

daan kehittää tunnistettujen asiakastarpeiden pohjalta. 

 

Työn teoriaosassa tarkastellaan yrityksen kilpailustrategiaa ja strategioiden 

eri tasoja toimitusketjun näkökulmasta ja sen jälkeen käsitellään tarkemmin 

hankintatoimen prosesseja. Työn case-osassa pyritään asiakaskyselytut-

kimukseen perustuvan asiakastarpeiden määrittelyn jälkeen tunnistamaan 

hankintatoimen prosessien ja niiden vaiheiden sekä asiakastarpeiden kes-

kinäiset vaikuttavuussuhteet. QFD-analyysin avulla määritellään keskeiset 

kehityskohdat hankintatoimen prosessien tehostamiseksi. Työn lopputu-

loksena esitetään case-yritykselle konkreettisia kehitysehdotuksia sekä tie-

toa kehitystyökaluista oman hankintatoimensa tehostamiseksi. 
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Operation of an organization consists of different processes aiming to de-

liver added value to customers. Companies must recognize their own value 

chain and try to maximize the retained portion of the added value created. 

Especially in raw-material intensive industries, the management and per-

formance of the supply chain have a significant impact on company’s prof-

itability and long-term operating capability. Intent of this study is to explore 

how the procurement strategy and processes can be developed based on 

the identified customer needs. 

 

The theoretical part of the study is focusing on the competitive strategy and 

the different levels of strategies from the supply chain perspective, after 

which the focus is on the procurement processes. The case study is focus-

ing on identifying the interrelations between the different stages of the pro-

curement processes and customer needs defined by a customer survey. 

QFD analysis is performed to identify the essential development points of 

the procurement processes. As a result, the company is presented with 

concrete suggestions for the development of the supply chain performance 

and information about the tools that can be utilized in the development pro-

cess. 
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 JOHDANTO 

1.1  Tausta 

Jokainen organisaatio pitää sisällään erilaisia toimintoja, joiden kaikkien lopulli-

nen päämäärä on yhdessä toisten toimintojen kanssa tuottaa lisäarvoa asiak-

kaalle. Organisaation tulee pystyä ottamaan haltuunsa merkittävä osa tästä lisä-

arvosta, joka käytännössä muodostuu tuotteen tai palvelun tuotantokustannusten 

ja asiakkaan maksaman hinnan erotuksesta. Voidakseen paremmin ymmärtää, 

mitkä omat kilpailuedut ovat ja missä lisäarvoa luodaan, tulee organisaation py-

sähtyä tarkastelemaan omaa arvoketjuaan. Arvoketjusta tulee tunnistaa perus-

toiminnot kuten esimerkiksi hankinnat, tuotanto ja markkinointi sekä niin sanotut 

tukitoiminnot kuten rahoitus ja tutkimus & tuotekehitys, joiden tehtävä on edes-

auttaa perustoimintoja tuottamaan haltuun otettavaa lisäarvoa. 

 

Toimintojen osalta on tärkeää kriittisesti arvioiden tunnistaa ne toiminnot, jotka 

kuuluvat yrityksen ydinosaamiseen eli tehdään itse, sekä ne, jotka voidaan hank-

kia tehokkaammin ja/tai laadukkaammin oman organisaation ulkopuolelta (make-

or-buy –analyysi). Hankintatoimen tehokkuuden merkitys yrityksen kannattavuu-

teen on erityisen suuri aloilla, joissa raaka-aineiden osuus lopputuotteen hinnasta 

on suuri. Tämän vuoksi yritysten on tarkasteltava koko arvo- eli toimitusketjua ja 

pyrittävä tehostamaan sen eri osa-alueita, jotta toiminnasta syntyviä kustannuk-

sia voidaan pienentää asiakastarpeiden tyydyttämisen kärsimättä. Näin yrityksen 

on mahdollista tuottaa riittävää lisäarvoa asiakkaalle ja ylläpitää kannattavaa lii-

ketoimintaa myös pitkällä aikavälillä. 

 

1.2  Tavoitteet ja tutkimusongelma 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ohutlevyteollisuudessa toimivan keskisuuren 

yrityksen hankintatoimintoja ja niiden suhdetta asiakastarpeisiin QFD-analyysin 

avulla. Yrityksen toimialalla raaka-aine- ja tarvikehankintojen oikealla suorituk-

sella ja ajoituksella on valtava merkitys yrityksen kannattavuuteen ja kilpailuky-
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kyyn ja sen vuoksi hankintatoimen kehittäminen on erittäin järkevää yrityksen pyr-

kiessä parantamaan omaa suorituskykyään. Hankintatoimea tarkastellaan aino-

astaan hankittavien raaka-aineiden ja tarvikkeiden näkökulmasta ja tässä tutki-

muksessa tarkastelun ulkopuolelle rajataan yrityksen muut hankinnat, jotka liitty-

vät esimerkiksi ulkopuolisiin palveluihin, liiketoiminnan muihin kuluihin, rahoitus-

kuluihin tai investointeihin. Tämän lisäksi pyritään tunnistamaan asiakastarpei-

den tyydyttämiseen liittyviä virhetilanteita ja niiden seurauksia sekä tehdään näi-

den pohjalta riskianalyysi, jotta tarkastelusta saadaan mahdollisimman kattava.  

 

Tutkimusongelma voidaan esittää kysymysmuodossa:  

Kuinka yrityksen hankintatoimen strategiaa ja prosesseja voidaan 

kehittää asiakastarpeisiin pohjautuen? 

 

Apukysymyksinä tarkastelussa ovat:  

Miten hankintatoimen (osa)prosessit määritellään ja mitkä ovat tär-

keimpien asiakastarpeiden ja hankintatoimen osaprosessien vaikut-

tavuussuhteet?  

Mitkä ovat case-yrityksen hankintatoimen prosessien kehityskohdat 

asiakastarpeiden pohjalta? 

Miten hankintatoimen näkökulmasta voidaan pienentää asiakastar-

peisiin vastaamiseen liittyviä riskejä? 

 

1.3  Toteutus ja menetelmät 

Tämä tutkielma jakautuu kahteen osaan eli teoriaan ja empiiriseen tutkimukseen. 

Tutkielman teoriaosuudessa tarkastellaan yrityksen strategioihin ja erityisesti 

hankintatoimen strategiaan vaikuttavia tekijöitä sekä niiden suhteita asiakastar-

peisiin erityisesti yrityksen arvo- eli toimitusketjun näkökulmasta. Lähempään tar-

kasteluun otetaan hankintatoimen operatiivinen toiminta siihen liittyvien proses-

sien muodossa ja samassa yhteydessä tuodaan esille erilaisia tekniikoita ja työ-

kaluja näiden prosessien vaiheiden tehokkuuden analysoimiseksi ja kehittä-

miseksi. 
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Työn empiirisessä osuudessa case-tutkimuksen kvantitatiivisen tiedon keräämi-

sen tutkimusmenetelmänä käytettiin strukturoitua kyselyä, jonka avulla määritel-

tiin kohderyhmän eli olemassa olevien asiakkaiden asiakastarpeet osana yrityk-

sen asiakastyytyväisyyskyselyä. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin syys-

kuussa 2014 ja kyselyyn oli sisällytetty erillinen osio asiakastarpeiden määrittä-

miseksi. Osion tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden toimittajavalintaan liittyviä 

päätekijöitä, joista johdetaan analyysissä käytettävät asiakastarpeet ja muodos-

tetaan niitä kuvaava arvokäyrä. Yrityksen toimiala on hyvin vakiintunut ja sen 

vuoksi kyselyn tulosten voidaan katsoa edelleen olevan valideja, vaikka aikaa 

kyselystä on kulunut useampi vuosi. Kyselyn strukturoidun rakenteen vuoksi ky-

sely on tarvittaessa helposti toistettavissa, jolloin voidaan haluttaessa tutkia myös 

asiakastarpeiden mahdollisia muutoksia ajan myötä. 

 

Tutkimuksen analyyttisenä runkona on QFD-analyysin käyttäminen asiakastar-

peiden ja hankintatoimen (osa)prosessien keskinäisten vaikuttavuussuhteiden 

analysointiin ja kehityskohtien priorisointiin. Asiakastyytyväisyyskyselystä johdet-

tujen asiakastarpeiden sekä hankintatoimen (osa)prosessien keskinäiset vaikut-

tavuussuhteet määritettiin yrityksen sisäisissä palavereissa. Analyysi yrityksen 

toimintojen osalta perustuu hyvin suurelta osin kirjoittajan pitkään työkokemuk-

seen yrityksen palveluksessa ja sen kautta hankittuun näkemykseen yrityksen 

toiminnasta. 

 

1.4  Viitekehys 

Yritys määrittelee itselleen kilpailustrategian, jonka mukaisesti yrityksen operatii-

vinen toiminta organisoidaan ja jonka avulla yritys pyrkii menestymään omalla 

toimialallaan. Kilpailustrategian pohjalta laaditaan yrityksen alemman tason stra-

tegiset suunnitelmat koskien operatiivista toimintaa ja yksi näistä strategioista 

koskee yrityksen hankintatoimena. Hankintatoimen strategian tulee olla linjassa 

yrityksen kilpailustrategian sekä käytettävissä olevien resurssien kanssa ja sen 

päätavoitteena tulee olla turvata mahdollisimman kustannustehokkaasti organi-

saation kyky palvella asiakasta vastaamalla tunnistettuihin asiakastarpeisiin. 
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Hankintatoimen prosessit tulee olla määriteltynä ja niiden toteutusta ja toimi-

vuutta tulee aktiivisesti seurata ja arvioida, jotta toimintoja voidaan jatkuvasti ke-

hittää ja näin tukea yrityksen pitkän aikavälin kannattavuutta ja toimintaedellytyk-

siä. 

 

Voidakseen vastata asiakkaidensa tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti tulee 

yrityksen pystyä tunnistamaan ja määrittelemään keskeiset asiakastarpeet oikein 

ja luotettavasti. Asiakastarpeista voidaan tehdä omia arvioita, mutta luotettavam-

paan tulokseen päästään kysymällä niitä suoraan asiakkailta, joka onnistuu esi-

merkiksi osana asiakastyytyväisyyskyselyä. Kyselyn vastausten perusteella voi-

daan määritellä keskeisimmät asiakastarpeet sekä niiden tärkeydet. 

 

Hankintatoimen prosessien ja niiden vaiheiden sekä asiakastarpeiden keskinäi-

siä vaikutussuhteita voidaan analysoida laaduntalossa QFD-analyysillä, jossa 

määritellään tekijöiden keskinäiset korrelaatiot ja asiakastyytyväisyyskyselystä 

saatujen tärkeyspisteiden avulla lasketaan prioriteetit kehittämiskohteille. Tär-

keimmät kehittämiskohteet ovat ne prosessien vaiheet, jotka vaikuttavat voimak-

kaimmin asiakastarpeiden täyttymiseen ja kehityspanostukset tulee kohdistaa 

ensisijaisesti näille osa-alueille. Arvioinnin tulee olla systemaattista ja jatkuvaa, 

jotta toimintoja voidaan kehittää edelleen ja näin pyrkiä turvaamaan yrityksen kil-

pailuasema markkinoilla. Kehitysnäkökulmaa pyritään laajentamaan vielä tarkas-

telemalla tärkeimpiin asiakastarpeisiin vastaamiseen liittyviä riskejä ja löytämään 

hankintatoimen näkökulmasta keskeisimmät riskitekijät, jotta ne voidaan ottaa 

huomioon toimintoja suunniteltaessa. Tutkimuksen viitekehys esitetään kuviossa 

yksi. 
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 YRITYKSEN KILPAILUSTRATEGIA JA ASIAKASTARPEET 

2.1 Yrityksen kilpailustrategia 

Kilpailu on keskeinen yritysten onnistumiseen ja epäonnistumiseen vaikuttava te-

kijä ja siinä menestymisen määrää se, kuinka hyvin yrityksen kilpailuasemaan 

vaikuttavat toiminnot ja tekijät on toteutettu. Yritys voi omilla toimillaan vaikuttaa 

sekä toimialan houkuttelevuuteen, että omaan kilpailuasemaansa. Tämä tekee 

kilpailustrategian valinnasta erittäin mielenkiintoisen ja samalla hyvin haastavan. 

Valinta voi selkeästi parantaa tai heikentää yrityksen omaa asemaa toimialan si-

sällä, joten kilpailustrategialla ei pyritä vain reagoimaan ympäristön muutoksiin 

vaan myös muovaamaan ympäristöä yritykselle edullisempaan suuntaan. Yrityk-

set etsivät toimialalta mahdollisimman suotuisaa kilpailuasemaa. Kilpailustrate-

gian avulla pyritään saavuttamaan kannattava ja pysyvä asema toimialan sisäistä 

kilpailua määrääviä voimia vastaan (Porter, 1985, p. 13). 

 

Yrityksen on selvitettävä omat strategiset tavoitteensa omalla toimialallaan. Niihin 

kuuluvat muun muassa sekä lyhyen että pitkän aikavälin kasvua, kannattavuutta, 

markkina-asemaa ja laatua koskevat tavoitteet. Seuraavaksi on selvitettävä, mil-

laiselta näiden tavoitteiden saavuttaminen näyttää toimialan yleisten kehitystren-

dien valossa. Riittääkö markkinoiden kasvuvauhti, vai onko kasvettava kysyntää 

nopeammin? Mikä on tavoiteltu markkinaosuus? Riittääkö nykyinen kannatta-

vuustaso? Onko asiakaspohja riittävän laaja turvaamaan jatkuvuuden? Mitkä 

ovat mahdollisuudet synergiaetujen hyödyntämiseen? (Suomen 

Metalliteollisuuden Keskusliitto, 1986, pp. 43-44) 

 

Tarkasteltaessa yrityksen erilaisia kilpailustrategioita voidaan ne Porterin (1984) 

mukaan jakaa kolmeen peruskategoriaan: 

- kustannusjohtajuus, jossa oman alhaisen kustannusrakenteen avulla saa-

vutetaan kilpailijoita edullisempi hintataso ja tätä kautta suurempi markki-

naosuus eli valmistetaan halvemmalla kuin muut. 

- erikoistuminen, jossa pyritään erottautumaan kilpailijoista esimerkiksi laa-

tujohtajuudella eli valmistetaan toisia paremmin samoilla kustannuksilla. 
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- fokusointi, jossa keskitytään kapeaan markkinasegmenttiin, jolle tarjotaan 

jotakin mitä muut eivät osaa tai tavoitellaan segmentin sisällä toista kah-

desta edellä esitetystä vaihtoehdosta. 

 

Strategiavalinta riippuu merkittävästi yrityksen tuotteista ja resursseista ja voi 

myös vaihdella yrityksen sisällä eri liiketoimintaryhmien välillä. Yksi hyväksi ha-

vaittu työkalu yrityksen markkinoiden ja kasvumahdollisuuksien tarkasteluun on 

Ansoffin (1957) tuote-markkina-matriisi. Mietittäessä kasvumahdollisuuksia ja 

vaihtoehtoja tarkastellaan asioita tässä yhteydessä kahden ulottuvuuden eli mah-

dollisten markkinoiden sekä tarjottavien tuotteiden näkökulmasta. Tarkastelussa 

tehdään ero toiminnan sekä pelikentästä eli halutaanko toimia nykyisillä vai uu-

silla markkinoilla että tuotteista eli käytetäänkö kilpailussa olemassa tuotteita vai 

kehitetäänkö uusia. Näiden valintojen yhdistelminä syntyy neljä erilaista kilpailu-

strategiaa, jotka esitetään kuviossa kaksi. 

 

 

 

 

 Ansoffin (1957) tuote-markkina-kasvumatriisi. 
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Markkinapenetraatio-strategian pohjana on kasvun syntyminen myymällä enem-

män tuotteita olemassa oleville markkinoille. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvi-

taan kilpailukykyinen yhdistelmä tuotehinnoittelun, markkinoinnin ja myynninedis-

tämisen sekä asiakasuskollisuuden osalta, sillä kilpailijat eivät helpolla luovu 

omista osuuksistaan. Tämä strategian vaarana on luisuminen ”business as 

usual” tilanteeseen, jossa kehittäminen jää arkirutiinien jalkoihin ja kehitys näivet-

tyy. Lisäksi markkinaosuuden hankkiminen hinnoitteluun pohjautuen voi johtaa 

epäterveeseen hintakilpailuun, joka heikentää sekä yrityksen että toimialan kan-

nattavuutta ja toimintaedellytyksiä. 

 

Markkinoiden laajentamisessa yritys pyrkii myymään olemassa olevia tuotteitaan 

uusille markkinoille ja sitä kautta kasvattamaan myyntiään. Uusina markkinoina 

pidetään sekä uusia maantieteellisiä markkinoita että esimerkiksi uusien jakelu-

kanavien kautta syntyviä markkinoita. Uusille maantieteellisille markkinoille me-

neminen vaatii resurssien näkökulmasta panostuksia esimerkiksi markkinatutki-

muksiin ja lisäksi tulee olla riittävästi tietoa paikallisen markkinan toimintatavoista 

ja kulttuurista. Markkinapenetraatioon verrattuna tämä strategia on riskipitoi-

sempi, mutta tarjoaa todennäköisesti suuremman potentiaalin kuin olemassa ole-

villa markkinoilla laajentuminen. 

 

Tuotekehitysstrategia tähtää uusien tuotteiden esittelemiseen olemassa olevilla 

markkinoilla ja vaatii monesti taustalle omalaatuisten osaamisien ja kyvykkyyk-

sien yhdistelmän, jonka avulla tuotetaan uusia tai muokattuja tuotteita vastaa-

maan markkinatarpeeseen. Vahvat toimijat pystyvät toisinaan myös luomaan 

uutta markkinakysyntää omilla uusilla tuotteillaan, jolloin yrityksellä on kasvun tu-

kena voimakas ensimmäisen markkinoille tulijan etu. Tämä strategia vaatii edel-

lisiä vaihtoehtoja suuremmat panostukset tuotekehitykseen ja innovointiin sekä 

usein syvällisempää markkinatietoutta asiakastarpeista. 

 

Erikoistumisstrategia tähtää kasvuun uusille markkinoille esiteltävillä uusilla tuot-

teilla ja on varmasti neljästä strategiavaihtoehdosta haastavin ja riskipitoisin. On-
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nistuakseen erikoistumisen toteutuksessa yrityksellä tulee olla vahvaa tuotekehi-

tystä sekä tarkkaa markkinatietoa löytääkseen oman paikkansa markkinaseg-

menttien joukosta tai niiden välistä. Tämä strategia soveltuu useimmiten isoja 

globaaleja yrityksiä paremmin pk-yritysten työkalusalkkuun niiden ketteryyden 

ansiosta, mutta poikkeuksiakin tästä löytyy nykypäivän globaalista toimintaympä-

ristöstä. 

 

Yksi merkittävä muutostekijä toimialalla on sen houkuttelevuus, joten yrityksen 

kilpailustrategian on pohjauduttava siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämi-

seen. Kilpailustrategian päämääränä tulisi olla toimeentulo näiden viiden kuvi-

ossa kolme esitetyn tekijän kanssa. 

 

 Toimialan kannattavuuteen vaikuttavat viisi kilpailutekijää 

(Porter, 1985, p. 17) 

 

Alalla olevat
kilpailijat

Yritysten 
välinen kilpailu

Potentiaaliset
tulokkaat

Asiakkaat

Korvaavat 
tuotteet

Hankkijat

Uusien alalle tulijoiden uhka 

Asiakkaiden neuvotteluasema 

Hankkijoiden neuvotteluasema 

Korvaavien tuotteiden tai 

palvelujen uhka 
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Näiden viiden kilpailutekijän kokonaisvahvuus määrää, millaisen pääoman netto-

tuoton toimialalla oleva yritys voi keskimäärin saavuttaa. Sellaisilla aloilla, joilla 

kaikki viisi kilpailutekijää ovat suotuisia - esimerkiksi lääketeollisuus – monet kil-

pailijat ansaitsevat suuria voittoja. Mutta sellaisilla aloilla, joilla joku tai jotkut vii-

destä tekijästä aiheuttavat paineita - kuten terästeollisuus – vain harvat yritykset 

saavat suuria voittoja johdon parhaista yrityksistä huolimatta. Toimialan kannat-

tavuus ei riipu siitä, miltä tuote näyttää tai tarvitaanko sen valmistamiseen huip-

putekniikkaa, vaan siitä, millainen on toimialan rakenne. Strategioidensa avulla 

yritykset voivat kuitenkin vaikuttaa ja muokata kilpailutekijöitä, jolloin yritys pystyy 

myös muokkaamaan toimialan houkuttelevuutta parempaan tai huonompaan 

suuntaan. Yritykset tekevät kuitenkin usein strategisia päätöksiä miettimättä nii-

den pitkän aikavälin vaikutuksia toimialan rakenteeseen. Ne ennakoivat kilpailu-

asemansa paranevan toimenpiteen onnistuessa, mutta eivät huomioi kilpailijoi-

den reaktioita ja niiden vaikutuksia. Alansa johtajien toimilla voi täten olla koh-

tuuttoman suuri vaikutus toimialan rakenteeseen johtuen niiden koosta ja vaiku-

tusvallasta asiakkaisiin, hankkijoihin ja muihin kilpailijoihin. (Porter 1985, s. 16-

21) 

 

Nykypäivän liike-elämää leimaa erilaisten keskinäisten riippuvuussuhteiden suuri 

merkitys. Menestys ja eloonjääntikin riippuvat siitä, pystytäänkö ympäristön 

avainvaikuttajien taholta tulevilta hyökkäyksiltä katkaisemaan kärki. Yhteiskunta 

muuttuu yhä monimutkaisemmaksi ja sen osat tulevat toisistaan entistä riippuvai-

semmiksi – teknologisesti, kaupallisesti ja maantieteellisesti. Säilyttääkseen 

suuntansa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä yrityksellä tulee olla sel-

keä käsitys niiden vaikuttajien käyttäytymisestä, jotka osaltaan määräävät tule-

vaisuuden tapahtumat. (Yavitz & Newmann, 1984, pp. 96-97) 

 

Mietittäessä yrityksen strategiaa törmätään lähes aina make-or-buy analyysiin eli 

valintaan siitä, tuotetaanko tarvittavat tuotteet ja palvelut itse vai käytetäänkö ul-

kopuolista toimittajaa. Yrityksen tavoitteena on hyödyntää mahdollisimman te-

hokkaasti sen käytössä olevia tuotannollisia ja taloudellisia resursseja ja tuottaa 

mahdollisimman suurta lisäarvoa asiakkaalle. Lisäarvon tuottaminen edellyttää 
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toiminnasta syntyvien kokonaiskustannusten alittavan, mieluiten reilusti, asiak-

kaan tuotteesta tai palvelusta maksaman hinnan, jolloin yritys pystyy kannatta-

vasti jatkamaan toimintaa pitkällä aikavälillä. Yrityksen on tunnistettava omat 

ydinosaamisensa eli ne seikat, jotka yritys tekee erityisen hyvin kilpailijoihin ver-

rattuna. Strategian tulee pohjautua yrityksen ydinosaamiseen ja siihen kuuluvat 

asiat tulee tuottaa itse ja muut tuotteet ja palvelut on järkevintä hankkia ulkopuo-

lisilta toimittajilta. Analyysiin lopputuloksella on merkittävä vaikutus organisaation 

toimintaan ja kannattavuuteen ja siksi analyysiin pitää osallistua organisaation eri 

tasojen ja osastojen ja päätöksen teon tueksi tulee olla riittävästi tietoa erityisesti 

vaihtoehtojen kustannuksista, laatutasosta ja luotettavuudesta. Päätökset tulee 

kuitenkin tehdä organisaatiossa riittävän korkealla tasolla, jotta varmistutaan, että 

päätökset tukevat yrityksen kokonaisstrategiaa. (Burt & Pinkerton, 1996, pp. 96-

105) (Daft, 1997, pp. 249-253) 

 

Osana make-or-buy analyysia on myös käsiteltävä valintaa, jota kutsutaan sell-

or-process-further valinnaksi. Tässä analyysissa vertaillaan potentiaalista tuottoa 

kahden vaihtoehdon välillä, jotka ovat myynti tuotantoketjun aikaisessa vai-

heessa tai jalostaminen korkeamman jalostusasteen tuotteeksi. Kyseiset päätök-

set tulevat esille useimmiten niin sanotuissa jaetuissa tuotteissa, jolloin samasta 

raaka-aineesta voidaan valmistaa eri jalostusasteen tuotteita kuten bensiini ja 

moottoriöljy tai teräskela ja profiloitu teräskate. Tuotetta tulisi jatkojalostaa vain, 

jos sen myyntihinnan lisäys jalostamattomaan tuotteeseen verrattuna ylittää sen 

jatkojalostukseen liittyvät kokonaiskustannukset. (Ainsworth, et al., 1997, pp. 

200-203) 

 

2.2 Strategian eri tasot 

Yritysten strategioiden ulottuvuudet vaihtelevat organisaatioittain, mutta perusta-

solla yrityksen strategiat voidaan jakaa kolmeen eri hierarkiatasoon. Nämä kolme 

tasoa ovat yritysstrategia, funktionaalinen strategia ja operatiivinen strategia, joi-

den hierarkiatasot on esitetty kuviossa neljä. 
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 Yrityksen strategian hierarkiatasot (Thompson & Strickland, 

1998, p. 45). 

 

Yritysstrategian keskeisin tavoite on rakentaa ja ylläpitää vahva ja pitkäaikainen 

kilpailuasema toimialalla. Tämä osa yrityksen strategiasta on ylimmän johdon 

vastuulla ja käsittelee pääasiallisesti seuraavia asioita: 

- reaktiot toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin 

- kilpailijaedun säilyttämiseen ja parantamiseen pyrkivät liikkeet 

- alempien hierarkiatasojen strategisten ehdotusten yhdistäminen yhdeksi 

kokonaisuudeksi. 

 

Funktionaaliset strategiat ovat yrityksen eri osastojen johdon vastuulla ja näiden 

strategioiden päätarkoitus on tukea yritysstrategiaa ja kilpailuasemaa. Operatiivi-

set strategiat tukevat funktionaalisia strategioita ja sisältävät yksityiskohtaisempia 

Yksiköiden johdon 
vastuulla

Osaston johdon
vastuulla

Ylimmän johdon 
vastuulla

YRITYS-
STRATEGIA

FUNKTIONAALISET STRATEGIAT

(T&K, tuotanto, markkinointi,
myynti, rahoitus, HR, yms.)

OPERATIIVISET STRATEGIAT

(Tehtaat ja niiden osastot,
eri myyntialueet)
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tietoja yksiköiden ja osastojen tavoitteista ja toimintojen suorittamisesta. Näiden 

lyhytaikaisten strategioiden avulla pyritään maksimoimaan toimintojen tehokkuus 

ja tuottavuus. 

 

2.3 Asiakkaat osana yrityksen strategista suunnittelua 

Liiketoimintastrategioita laadittaessa yrityksen on otettava huomioon kolme pe-

rustekijää: yritys, asiakas ja kilpailu. Kullakin perustekijällä on omat intressinsä 

sekä tavoitteensa ja strategisen suunnittelun tehtävänä on huolehtia siitä, että 

yritys suoriutuu menestyksellisen liiketoiminnan avaintekijöistä kilpailijoitaan pa-

remmin. Vaikka koko yrityksen toiminnan perusta onkin asiakaslähtöinen, loppu-

tuloksen määrää osaltaan myös kilpailijan asema asiakkaaseen nähden sekä eri-

tyisesti kilpailijan ja yrityksen keskinäinen asema asiakkaan näkökulmasta. Mark-

kinoiden kolme perustekijää on esitetty kuviossa viisi. 

 

 

 Markkinoiden kolme perustekijää (Kiviranta, 1995, p. 6). 

 

Edellä esitettyjen kolmen perustekijän valossa japanilainen liikkeenjohdon kon-

sultti Kenichi Ohmae (1983, pp. 87-88) määrittelee strategian tavaksi, jolla yritys 

pyrkii selvästi differentioitumaan kilpailijoistaan ja käyttämällä yrityksen suhteelli-

sia voimavaroja tyydyttämään paremmin loppuasiakkaan tarpeet. Loppuasiakas 

voidaan määritellä viimeiseksi yksilöksi tai ostajaryhmäksi, joka tekee päätöksiä 

ASIAKKAAT 

YRITYS KILPAILIJAT 
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tuotteen tai palvelun hankinnasta aiheuttaen toimitusketjun aktivoitumisen. Tämä 

tarkoittaa sitä, että toimitusketjussa yrityksen oma asiakas ei välttämättä ole var-

sinainen loppuasiakas, mutta yrityksen tulisi voida tuloksellisesti vaikuttaa myös 

näihin varsinaisiin loppuasiakkaisiin voidakseen parantaa omaa asemaansa ket-

jussa. Tärkeää on siis tunnistaa erilaisten omien suorien asiakkaiden lisäksi myös 

arvoketjun mahdolliset loppuasiakkaat ja pyrkiä positiivisesti vaikuttamaan hei-

dän ostokäyttäytymiseen ja päätöksiinsä. 

 

Yritysten on tärkeää ymmärtää loppuasiakkaan tarpeet ja muokata oma toimitus-

ketjunsa vastaamaan näihin tarpeisiin erityisesti kysynnän täyttämisen ja uuden 

luomisen osalta. Kääntämällä fokus itse tuotteesta loppuasiakkaaseen ja vielä 

tarkemmin loppuasiakkaan ostokäyttäytymiseen eli analysoimalla, miksi asiak-

kaat haluavat ostaa tuotteita, voidaan rakentaa kyseisen asiakasryhmän tarpei-

siin sopiva toimitusketju. Tämä edellyttää loppuasiakkaiden jakamista segment-

teihin, joiden perusteella analysointia ja kehittämissuunnitelmia voidaan laatia.   

(Godsell, et al., 2006) 

 

Asiakkaiden segmentoinnin osalta voidaan käyttää monenlaisia kriteerejä, mutta 

yleisemmin käytettyjä ovat maantieteellisiin yksiköihin (esimerkiksi kaupunki, 

maakunta, maa, maanosa) sekä demograafisiin muuttujiin (esimerkiksi suku-

puoli, ikä, tulotaso, yrityksen koko, toimiala) perustuvat jaottelut. Segmentointipe-

rusteet vaihtelevat merkittävästi riippuen siitä, onko kyseessä kuluttajakauppa vai 

yritysten välinen kauppa ja minkälainen yritys segmentointia on tekemässä.  

 

Gattorna (2010, p. 37) esittää, että asiakkaat tulee ryhmitellä segmentteihin pe-

rustuen samanlaisiin asiakasodotuksiin, jotta strategiat voidaan sovittaa näihin 

asiakkaiden yhteisiin tarpeisiin. Jokaisen segmentin tulee olla tunnistettava ja 

saavutettavissa oleva sekä taloudelliselta kooltaan riittävä. Godsell et al. (2006) 

toteavat tutkimuksensa perusteella, että segmentointia tulisi tehdä strategisesti 

merkittävien asiakkuuksien pohjalta ja pyrkiä tunnistamaan näiden mikro-seg-

menttien ostokäyttäytyminen, sillä sen avulla voitaisiin mahdollisesti laajentaa 
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näiden asiakkaisen toimitusketjujen malleja myös muihin segmentteihin. Gat-

torna (2010, p. 42) esittää myös näkemyksen, jonka mukaan toiminnan pitäisi 

tapahtua asiakasnäkökulma edellä niin sanotusti ulkoa sisälle päin eli asiakkaan 

määräävään ostokäyttäytymiseen sovitetun toimitusketjun mukaan, eikä sisältä 

ulospäin segmentoitujen toimitusketjujen mukaisesti. 

 

Segmentoinnin potentiaalisten hyötyjen esille saaminen edellyttää asianmukais-

ten asiakassegmenttien tunnistamista sekä kullekin ryhmälle kohdistettujen toi-

menpiteiden toteuttamista. Vaikka asiakasnäkökulma vaikuttaa tärkeältä tekijältä 

toimitusketjuja suunniteltaessa, näyttäisi asiakkaiden linkittämisestä toimitusket-

juihin olevan vain vähän tietoa. Tutkimuksen mukaan organisaatiot johtavat seg-

mentointianalyyseja heikosti ja niiden tuloksilla on vain vähän käytännön arvoa. 

Analyyseissä keskitytään ja painotetaan liikaa segmentoinnin ”mekaanista” suo-

ritusta ja varsinaiset tulokset jäävät joko piiloon tai niitä ei osata oikein jalkauttaa 

toimintastrategioihin. (Dibb & Wensley, 2002) 

 

Kohdemarkkinan ja asiakassegmentoinnin lisäksi on syytä tarkastella myös niin 

sanottua markkinointimixiä, jonka Kotler et al. (2012) jakavat seitsemään ulottu-

vuuteen eli P:hen seuraavasti: 

- Product (tuote) 

- Price (hinta) 

- Promotion (markkinointi) 

- Place (kanava) 

- Physical evidence (fyysiset tekijät) 

- Process (prosessi) 

- People (ihmiset) 

 

Tässä tutkimuksessa otetaan tarkempaan tarkasteluun näistä perinteisimmät eli 

neljä ensimmäistä, sillä tarkasteltaessa koko toimitusketjua on näillä tekijöillä 

merkittävä rooli sekä yrityksestä asiakkaisiin, että yrityksestä toimittajiin päin. 

Osa näistä tekijöistä kulkeutuu arvo- eli toimitusketjun läpi muodossa tai toisessa 

ja sen vuoksi niitä on syytä tarkastella laajalla tarkastelukulmalla. Toimitusketjun 
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alkupäätä koskevat strategiset valinnat vaikuttavat ja samalla rajoittavat merkit-

tävästi yrityksen mahdollisuuksia vaikuttaa näihin tekijöihin omiin asiakkaisiinsa 

päin. Prosesseihin liittyvää ulottuvuutta tarkastellaan hankintatoimen näkökul-

masta tarkemmin tutkimuksen kohdassa hankintatoimen prosessit ja ihmisiin liit-

tyvä ulottuvuus nousee esiin yritysten välisten suhteiden tarkastelussa. Neljää 

ensimmäistä ulottuvuutta ja niiden osatekijöitä havainnollistetaan kuviossa kuusi. 

 

 

 

 Markkinointimixin 4 P:tä Kotleria (2012) mukaillen. 

 

Tuotteen osalta huomioitavia seikkoja strategiaa ja hankintatoimenpiteitä suunni-

teltaessa ovat tuotteen laatuun ja ominaisuuksiin liittyvät tekijät ja miten niiden 

osalta sijoitutaan suhteessa kilpailijoihin. Keskeistä olisi löytää ne seikat, joilla 

yritys voi erottua edukseen kilpailijoista ja muista tarjolla olevista tuotteista ja joi-

den avulla hintaa voidaan yrittää kasvattaa kannattavuuden parantamiseksi. Tä-

män päivän asiakkaille on nykyaikaisen tiedonvälityksen ansiosta hyvin helppoa 

hankkia tietoa vaihtoehdoista ja tehdä erilaisia vertailuja niiden välillä. Tuotteiden 

•Mainonta

•Markkinointi

•Sponsorointi ja PR

•Myyntihenkilöstö

•Kanavat

•Sijainti

•Logistiikka

•Varastointi

•Listahinta

•Alennukset

•Maksuehdot

•Luottopolitiikka

•Laatu, ominaisuudet

•Pakkaus

•Palvelu

•Takuut ja brändi
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(hinta)

Promotion

(markkinointi)
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market 
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perusominaisuuksien ja takuuasioiden on oltava kunnossa ja yrityksen brän-

din/imagon vähintäänkin riittävällä tasolla, jotta kilpailu suuremmista asiakasmää-

ristä on ylipäätään mahdollista. Tuotteen pakkaus (ja pakkauskoko) näyttelee ai-

kaisempaa suurempaa merkitystä erityisesti kuluttajille suunnattujen tuotteiden 

osalta ja viestii omalta osaltaan yrityksen kokonaisbrändistä. 

 

Tuotteen hinta ja yleinen hinnoittelupolitiikka pohjautuvat hyvin suurelta osin yh-

distelmään itse tuotteen ja yrityksen kilpailustrategian asettamista suuntavii-

voista. Suuntaviivojen taustalla ovat esimerkiksi edellä esitetyt Porterin perusja-

ottelu kolmesta kilpailustrategiasta sekä Ansoffin tuote-markkina-matriisi. Hin-

noitteluun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa markkina(tilanne), kilpailu, 

markkinaosuus, kustannusrakenne ja katetavoite. Pyrittäessä kasvattamaan 

markkinaosuutta olemassa olevilla markkinoilla ja/tai tuotteilla on hinta asetettava 

yleensä alhaiseksi, jotta syntyisi volyymia ja suurempi mittakaava toisi mukanaan 

kustannusetuja. Tuotaessa tai myytäessä innovatiivista tuotetta markkinoille on 

hinnan elastisuus paljon suurempaa ja on helpompaa pyrkiä niin sanottuun ker-

mankuorintahinnoitteluun. 

 

Hinnoittelu voi erota suuresti myös tuotesegmentin sisällä ja silloin perusteena 

ovat yleensä ostomääriin ja/tai eräkokoihin sidottu hinnoittelu sekä erilaiset alen-

nukset esimerkiksi uusille asiakkaille mielenkiinnon herättämiseksi. Hyvänä esi-

merkkinä tästä ovat teleoperaattorit liittymätarjouksineen. Keskeistä asiakkaalle 

tarjottavan palvelun tai tuotteen osalta on se, että asiakas on valmis maksamaan 

siitä tuotantokustannuksia huomattavasti suuremman hinnan, jolloin organisaa-

tiolle jäävä lisäarvo on mahdollisimman suuri. Tämä edellyttää onnistunutta lisä-

arvon haltuunottoa, jolloin asiakas kokee saavansa muita vaihtoehtoja parem-

man vastineen rahoillensa. Hinnoittelun tulee siis olla kohderyhmän hyväksymää 

ja sen tulee vastata asiakkaan mielikuvaa tuotteen käyvästä arvosta. 

 

Luotto- ja maksuehtopolitiikalla on vaikutus asiakkaalle muodostuvaan kokonais-

hintaan ja samalla se vaikuttaa merkittäväksi myös myyvän yrityksen kassavir-

taan ja rahoitustilanteeseen. Asiakkaille myönnettävä maksuaika on käytännössä 
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rahoittajana toimimista eli yritys rahoittaa ostajan toimintaa maksuajan verran ja 

tämä vuoksi asiakkaat pyrkivät maksimoimaan toimittajilta saamansa maksuajan. 

Pitkät maksuajat kasvattavat myös luottotappioriskiä, joten yrityksellä tulee olla 

määritelty maksuehtopolitiikka, jonka noudattamista valvotaan tehokkaasti. Myös 

alennuksia annettaessa on syytä tiedostaa kustannusrakenne, sillä asiakkaalle 

ylimääräisenä annettava alennus annetaan suoraan omasta katteesta, jolloin 

muutaman prosentin lisäalennus myyntihinnasta muuttuukin helposti moninker-

taiseksi, kun sitä verrataan yritykselle jäävään katteeseen.  

 

Markkinointi-ulottuvuuden laajuus ja toteutustapa riippuu hyvin paljon siitä, min-

kälaisella markkinalla toimitaan ja erityisesti siitä, ovatko markkinointitoimenpi-

teillä tavoiteltavat asiakkuudet kuluttaja- vai yritysasiakkaita. Erilaisia tuotteita 

markkinoidaan hyvin erilaisilla toimenpiteillä ja panostukset markkinointiin suh-

teessa esimerkiksi liikevaihtoon vaihtelevat suuresti eri toimialojen välillä. Päivit-

täistavarakaupassa markkinoinnin kustannukset voivat helposti olla haarukassa 

5-10 prosenttia liikevaihdosta tai jopa enemmän, kun taas perusteollisuudessa 

vastaava prosenttiosuus liikevaihdosta liikkuu enemmän yhden viiva kahden pro-

sentin suuruusluokassa. 

 

Markkinoitavat tuotteet yhdessä kohdeyleisön kanssa määrittelevät myös hyvin 

vahvasti käytettävät markkinointikanavat, jolloin kuluttaja-asiakkaille käytetään 

usein enemmän niin sanottua kohdentamatonta markkinointia erilaisten mainos-

ten ja ilmoitusten muodossa. Yritysasiakkaille suunnattu markkinointi on yleensä 

voimakkaammin kohdennettua ja markkinointiviestejä muovataan kohdekohtai-

sesti. On kuitenkin muistettava, että viime kädessä hankintapäätöksiä tekevät 

kuitenkin ihmiset, jolloin edellä esitetty rajanveto ei täysin ole absoluuttinen. Or-

ganisaatioissa hankintapäätöksiä tekevät henkilöt ovat ihmisinä samalla lailla ta-

voitettavissa kuin perinteiset kuluttajatkin, mutta näissä kanavissa on yleensä ky-

seessä enemmän imagomainonta sekä brändin tunnettuuden parantaminen ja 

varsinaisessa tuotemarkkinoinnissa käytetään muita siihen paremmin soveltuvia 

kanavia. Toimitusketjun näkökulmasta on toimialasta ja tuotteissa riippuen mah-
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dollista myös se, että tuotteen toimittaja tai valmistaja vastaa valtaosasta mark-

kinointiponnistuksia tai ainakin toimittaa merkittävän tuen sekä tarvittavia materi-

aaleja näkyvyyden toteuttamiseksi. 

 

Kanavan eli toimitusketjun on toimittava tehokkaasti ylävirrasta alavirtaan saakka 

ja tämä edellyttää yritykseltä tehokkaiden sisäisten prosessien lisäksi tehokasta 

logistiikkaa sekä oikeaa valintaa jakelukanavavaihtoehtojen välillä. Jakelukana-

vaa rakennettaessa on pyrittävä välttämään kanavakonfliktia, jossa kaksi keske-

nään kilpailevaa jakelukanavaa kannibalisoi tuotekannattavuutta kilpaillessaan 

keskenään hinnalla samoista asiakkaista. Tämä ei tarkoita, etteikö yrityksellä 

voisi olla vaihtoehtoisia jakelukanavia, mutta niiden hallintaan ja rakenteeseen on 

kiinnitettävä huomiota, jotta loppuasiakkaan näkökulmasta ei synny ristiriitoja 

eikä tarpeetonta (hinta)kilpailua. 

 

Jakelukanavia voidaan jaotella monilla eri perusteilla, jollaisia ovat esimerkiksi 

maantieteellinen jako, asiakastyyppiin perustuva jako (kuluttajat ja yritykset) tai 

asiakkaan kokoluokkaan ja ostoihin perustuva jako (suurasiakkuudet ja muut asi-

akkuudet). Yrityksen ja sen toimipaikkojen sijainnilla on keskeinen merkitys toi-

mittaessa asiakasrajapinnassa, jossa on tarvetta joko tuotteiden jakeluun tai fyy-

siseen asiakaspalveluun. Potentiaalisten asiakkaiden on päästävä helposti yri-

tyksen luokse ja tuotevaltaisessa liiketoiminnassa tuotteiden varastoinnin ja jake-

lun on toimittava tehokkaasti. Toisaalta myös muiden yritysten osalta sijaintiin 

liittyvät päätökset voivat merkittävästi vaikuttaa niiden toimitusketjujen hallitta-

vuuteen sekä kokonaiskustannuksiin. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan mainita 

esimerkiksi call center -palvelut, joiden fyysisen sijainnin valintaperusteena on 

työvoiman ja siihen liittyvien palvelujen kustannukset, sillä nykyaikainen tiedon-

siirtotekniikka ei juurikaan aseta rajoituksia maantieteellisen sijainnin suhteen. 

 

Asiakkaan todellisten tarpeiden sekä erityisesti ostopäätöksiin ja valintoihin liitty-

vien arvostusperusteiden tunteminen on tärkeää yrityksen strategisen suunnitte-

lun kannalta. On tärkeää muistaa, että asiakkaat ovat keskenään erilaisia ja os-
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topäätökset organisaatioissakin tehdään yksilöiden toimesta, mutta asiakasseg-

mentoinnin avulla voidaan tunnistaa samanlaisia asiakastarpeita ja ryhmitellä asi-

akkuuksia niiden perusteella helpottamaan liiketoimintamallin suunnittelua. Toi-

mitusketjun hallinnan ja logistiikan koko tarkoitus on tuottaa asiakkaille heidän 

tarvitsemansa tasoista ja laatuista palvelua ja tehdä niin mahdollisimman pienin 

kustannuksin. Asiakastarpeet ja se mitä asiakkaat arvostavat pitäisi ottaa huomi-

oon koko toimitusketjua ja liiketoimintamallia suunniteltaessa. Suunnittelupro-

sessi voidaan esittää kuvion seitsemän mukaisesti: (Christopher, 2011, pp. 38-

42) 

 

 Asiakasarvojen yhdistäminen toimitusketjuun ja strategiaan 

(Christopher, 2011). 

 

Rope ja Pöllänen (1994, pp. 28-29) esittävät, että tyytyväisyys sana viittaa tyyty-

väisyysasteeseen tyytyväinen – tyytymätön -ulottuvuudella. Asiakastyytyväisyys 

Arvosegmenttien 
tunnistaminen

•Mitä asiakkaat 
arvostavat?

Arvolupauksen 
määrittely

•Miten nämä tarpeet 
käännetään tarjonnaksi? 

Markkinavoittajien 
tunnistaminen

•Mitä tarvitaan markkinoilla 
menestymiseen?

Toimitusketjun 
strateginen 

kehittäminen

•Miten vastaamme 
asiakaslupaukseen?
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edellyttää aina kokemuksen ja tyytyväisyys riippuu siitä, millaiseksi asiakas ko-

kee hänen ja yrityksen välille muodostuvan kontaktipinnan. Tämä kontaktipinta 

sisältää seuraavat tekijät: 

- henkilöstökontaktit, esimerkiksi asiakaspalvelu ja myyntihenkilöstö 

- tuotekontakti, esimerkiksi tuotteen toimivuus ja kestävyys 

- tukijärjestelmäkontaktit, esimerkiksi laskutus 

- miljöökontaktit, esimerkiksi toimipaikan sisustus ja siisteys 

Kaikista näistä kontaktipinnoista muodostuu kokemuksia, jotka ovat suhteessa 

etukäteisodotuksiin joko odotusten mukaisia tai odotuksista positiiviseen tai ne-

gatiiviseen suuntaan poikkeavia. 

 

Yksi keskeinen tavoite asiakastarpeen ja asiakkaisarvojen täyttämisessä on saa-

vuttaa mahdollisimman suuri asiakaspysyvyys, jolloin asiakas ostaa tuotteita ja 

palveluja toistuvasti. Asiakastyytyväisyys korreloi voimakkaasti asiakasuskolli-

suuden kanssa ja tyytyväiset asiakkaat kertovat kokemuksistaan myös muille 

(potentiaalisille) asiakkaille ja voivat näin säästää yrityksen uusasiakashankinnan 

kustannuksia, sillä puskaradio on erittäin tehokas (ja ilmainen) markkinointika-

nava. Asiakassegmentoinnin kautta voidaan yrittää tehdä arvioita niistä asiakas-

tarpeista, jotka ovat yhteisiä saman tyyppisille asiakkuuksille, mutta on muistet-

tava, että eroavaisuuksia on kuitenkin asiakkaiden välillä myös segmenttien si-

sällä. 

 

Tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että strategiset kumppanuuden toimittajien 

kanssa lisäsivät asiakastyytyväisyyttä ja erityisesti tiedonjakamisella on tässä 

merkittävä rooli. Jaettavan informaation tulee olla oikea-aikaista, riittävän täydel-

listä, tarkkaa ja luotettavaa ja tätä viiveetöntä informaatiovirtaa tulisi käsitellä stra-

tegisen voimavarana kumppanuuden ylläpidossa ja kehittämisessä sekä asia-

kastyytyväisyyden luomisessa. Asiakastyytyväisyydellä on suuri vaikutus asia-

kasuskollisuuteen, joten erityisesti aloilla, joissa asiakkaiden hankintatarpeet ovat 

jatkuvia, on asiakastyytyväisyys oltava keskiössä toimitusketjuja suunniteltaessa 

ja kehitettäessä. (Lagat, et al., 2016) 
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2.4 Strategiasta liiketoimintamalliin ja kilpailuetuun 

Strategia voidaan siis määritellä johdon näkemysten ja linjausten kokonaisuu-

deksi, jonka pohjalta yritys pyrkii saavuttamaan ja ylläpitämään kilpailuetua, joka 

tuottaa asiakkaille ja organisaatiolle tarpeellista lisäarvoa. Liiketoimintamallin tu-

lee tukea tätä tavoitetta määrittelemällä yrityksen ja sen toimintojen rakenne sekä 

arvoketjun rajapinnat suhteessa ulkoisiin toimijoihin. Keskeiset tekijät liiketoimin-

tamallissa ovat asiakkaalle tarjottava kokonaisratkaisu ja sen tuottama asiakas-

kokemus, yrityksen keskeiset resurssit ja pätevyydet ja niiden ydinstrategialle an-

tama tuki sekä yrityksen ulkopuolinen lisäarvoverkosto. (Santalainen, 2009, p. 

131) 

 

Keskeistä asiakkaalle tarjottavan palvelun tai tuotteen osalta on se, että asiakas 

on valmis maksamaan siitä tuotantokustannuksia huomattavasti suuremman hin-

nan, jolloin organisaatiolle jäävä lisäarvo on mahdollisimman suuri. Tämä edel-

lyttää onnistunutta asiakaskokemusta, jolloin asiakas kokee saavansa muita 

vaihtoehtoja paremman vastineen rahoillensa. Liiketoimintamallin keskeisten te-

kijöiden tulee olla sopusoinnussa keskenään ja nykypäivän alati muuttuvassa toi-

mintaympäristössä tarvitaan herkkiä tuntosarvia heikkojen signaalien tunnista-

miseksi ja tulkitsemiseksi. 

 

Erilaisten organisaatioiden pitkän aikavälin menestys perustuu jatkuvaan lisäar-

von tuottamiseen asiakkaille ilman, että kilpailijat pystyvät kopioimaan keskeisiä 

kilpailuetua tuottavia toimintoja. Se, joka monipuolisimmin ja parhaiten pystyy rat-

kaisemaan alati kehittyviä asiakastarpeita, on varmasti vahvoilla. Keskeistä toi-

minnassa on pyrkiä ymmärtämään asiakastarpeita ilmeisiä tasoja syvemmältä, 

jolloin pystytään tuottamaan entistä parempi asiakaskokemus ja tätä kautta otta-

maan itselle suurempi osuus tuotetusta lisäarvosta. Asiakkaan näkökulmasta ky-

symyksessä voi olla kustannusjohtajuuden tuottama suurempana koettu 

hinta/laatu-suhde tai laadukkaan informaation ja asiantuntijuuden tuottama laa-

dukkaampi asiakaskokemus. (Santalainen, 2009, pp. 134-136) 

 



23 

 

Luotaessa asiakkaalle lisäarvoa on tärkeää tunnistaa oman organisaation an-

saintalogiikka eli se, miten taloudelliset tuotot syntyvät sekä kuinka mahdollisim-

man suuri osuus tuotetusta lisäarvosta saadaan otettua haltuun. Lähtökohtaisesti 

voidaan todeta, että mitä pidempänä arvoketju osataan ajatella, sitä suurempana 

nähdään ansaintapotentiaali eli tuotantokustannusten ja asiakkaan maksaman 

hinnan erotus. Arvoketjujen laajentaminen auttaa näkemään toimialat laajempina 

ja mahdollistaa joskus jopa uusien toimialojen syntymisen. 

 

Council of supply chain management professionals (2017) määrittelee toimitus-

ketjun hallinnan sisältävän kaikkien hankintaan, muuntamiseen ja logistiikkaan 

sekä niiden hallintaan liittyvien toimintojen suunnittelemisen ja johtamisen. Tär-

keänä osana se pitää sisällään myös kumppanuuskanavien yhteistyön ja koordi-

noinnin. Nämä kumppanuuskanavat voivat olla toimittajia, välittäjiä, kolmansia 

palveluntuottajia tai asiakkaita. Toimitusketjun hallinnan ydinajatus on kysynnän 

ja tarjonnan hallinnan integrointi sekä sisäisesti että yritysten välillä.  

 

Yrityksen sisäinen arvoketju voidaan tarkastelussa jakaa kahdenlaisiin toimintoi-

hin, ydinprosesseihin ja niitä tukeviin tukiprosesseihin. Ydinprosessit liittyvät tuot-

teen tai palvelun tuottamiseen ja saattamiseen asiakkaan saataville. Tukiproses-

seja taas tarvitaan auttamaan ydinprosessien suorittamista ja tehostamaan nii-

den toimintaa. Porteria (1985) mukaillen yrityksen arvoketju voidaan kuvata ku-

viossa kahdeksan esitetyllä tavalla. 
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 Yrityksen sisäisen arvoketjun kuvaaja Porteria (1985) mukaillen. 

  

Lisäarvon haltuunotto on arvoketjun näkökulmasta osittain nollasummapeliä, 

jossa marginaaleja puristavat ”ylävirran” (esimerkiksi raaka-ainetoimittajat) ja 

”alavirran” (esimerkiksi jakelukanavat) neuvottelijoiden lisäksi myös kilpailijat ja 

loppuasiakkaat. Tämä voi johtaa toimialan ja sen toimijoiden kannalta epätervee-

seen hintakilpailuun, joka heikentää pitkässä juoksussa koko toimialan toiminta-

edellytyksiä ja kannattavuutta. Näin ollen tulee etsiä uusia toimintatapoja ja yh-

teistyömahdollisuuksia, joilla voidaan vähentää yksittäisten tekijöiden liian vah-

voja neuvotteluasemia ja saavuttaa yhteistä lisäarvoa. (Santalainen, 2009, p. 

139) 

 

2.5  Arvokäyrä asiakastarpeen kuvaajana 

Hyvin sisäistetyllä ansaintamallilla voidaan turvata yrityksen toiminta ja sen kan-

nattavuus myös haastavissa kilpailutilanteissa. Tämä perustuu siihen, että lisä-

Tukitoiminnot:

• Yrityksen infrastruktuuri

• Hallinto

• Teknologia ja tuotekehitys

• Hankintatoimi
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arvon lähteet on tunnistettu oikein. Arvokäyrä (Santalainen, 2009) on erinomai-

nen työkalu arvioitaessa lisäarvomuuttujia asiakkaan näkökulmasta ja sen avulla 

voidaan kohdentaa panostukset niihin osa-alueisiin, jotka tukevat parhaiten oman 

organisaation menestystä nimenomaan asiakkaan kokeman lisäarvon näkökul-

masta. 

 

Arvokäyrän määrittelemiseksi on ensin selvitettävä ne tekijät eli arvomuuttujat, 

joita asiakkaat arvostavat valitessaan tuotteita/palveluja ja niiden toimittajia. Mää-

rittely voidaan tehdä oman arvion perusteella, mutta todennäköisesti parempaan 

lopputulokseen päästään kysymällä asiaa suoraan asiakkailta. Olemassa olevilta 

asiakkailta kysyminen on luonnollisesti helpompaa, mutta selvityksiä on toki mah-

dollista kohdistaa myös potentiaalisiin asiakkaisiin. Arvomuuttujien eli asiakastar-

peiden tunnistamisen ja määrittelyn jälkeen arvokäyrään valitaan 6-10 voimak-

kainta asiakkaalle lisäarvoa tuottavaa muuttujaa, joille määritellään oma nykytaso 

valitun asteikon (esimerkiksi 1-5) mukaisesti joko oman arvion tai asiakaspalaut-

teen perusteella. Käyrän graafisessa esityksessä vaaka-akselilla ovat määritellyt 

arvomuuttujat ja pystyakselilla arvoasteikko. Jokaiselle arvomuuttajalle määritel-

lyt tasot sijoitetaan kuvioon ja pisteiden kautta kulkevat viiva muodostaa arvo-

käyrän kuvaajan. 

 

Tämä jälkeen voidaan suoraan määritellä esimerkiksi oma tavoitteellinen arvo-

käyrä keskeisine kehityskohtineen tai tehdä kilpailija-analyysi, jolloin vertailuun 

otetaan kahden tai kolmen tärkeimmän kilpailijan osalta arvioidut vastaavat tasot 

ja verrataan niitä omiin. Näin voidaan arvioida omia vahvuuksia suhteessa kilpai-

lijoihin, löytää keskeiset parannusalueet sekä näiden pohjalta luoda uusi tavoit-

teellinen arvokäyrä. Kilpailijavertailun osalta suurin haaste on pystyä objektiivi-

sesti arvioimaan kilpailijoiden suoritusta eri arvomuuttujien osalta. Kehittämisen 

osalta on tärkeää huomata, että useimmiten tasainen satsaaminen kaikkeen ei 

tuota kannattavaa lopputulosta ja tämän vuoksi tulisikin valita 2-4 asiakkaan tär-

keimmiksi kokemaa arvomuuttujaa, joihin kehityspanostukset kohdistetaan. 

(Santalainen, 2009, pp. 140-141) 
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  YRITYKSEN HANKINTASTRATEGIA JA HANKINTATOIMEN 

PROSESSIT 

3.1 Yrityksen hankintastrategia 

Council of supply chain management professionals (2017) määrittelee toimitus-

ketjun strategisen suunnittelun olevan prosessi, joka pitää sisällään toimitusket-

jun analysoinnin, arvioinnin ja strategian määrittelyn mukaan lukien jakeluka-

navien suunnittelun, valmistuksen ja logistiikan sekä varastopolitiikan. Gattornan 

(2010, p. 4) mukaan toimitusketju on mikä tahansa yhdistelmä prosesseja, toi-

mintoja, aktiviteetteja ja suhteita sekä polkuja, joita pitkin tuotteet, palvelut, infor-

maatio ja raha liikkuvat yritysten välillä sisään sekä ulos.  

 

Strateginen hankintatoimi on Burtin ja Pinkertonin (1996, pp. 218-222) mukaan 

yrityksen hankintajärjestelmän sisäisten ja ulkoisten komponenttien suunnittelu, 

kehittäminen, optimointi ja johtaminen. Strategista hankintatoimea tulisi hyödyn-

tää yhtenä merkittävänä komponenttina turvattaessa yrityksen kilpailuasetelmaa 

ja yhteistyön hankintaketjussa tulisi olla tiivistä. Hankintatoimen suorituskykyä tu-

lee arvioida ja mitata sekä pyrkiä jatkuvaan parantamiseen sekä yrityksen sisäi-

sissä prosesseissa, että suhteissa ulkoisiin toimittajiin. Tämä nähdään viimeisenä 

kehitysvaiheena ostotoiminnon evoluutiossa toimistotehtävästä strategiseksi toi-

minnoksi, jollaisia esimerkiksi markkinointi tai rahoitus ovat jo useimmissa orga-

nisaatioissa olleet. 

 

Koskinen et al.  (1995, pp. 68-74) näkevät myös hankintatoimen roolin kehitty-

neen passiivisesta ja operatiivisesta ostotoiminnasta enemmän ennakoivaksi ja 

strategiseksi ulkoisten resurssien hallinnaksi, jonka tavoitteena on tunnistaa te-

hokkaasti asiakastarpeet ja hallita toimitusketjua siten, että asiakastarpeet täyte-

tään mahdollisimman hyvin. Hankintatoimen vastuulla on, että laatu-, toimitus-

aika- ja kokonaiskustannusnäkökulmat toteutuvat yrityksen kilpailuasemaa tuke-

valla tavalla. Kehitystrendinä hankintatoimessa nähdään edelleen siirtymistä toi-
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mitusketjun hallinnasta ulkoisten resurssien hallintaan, jonka voidaan katsoa ole-

van pitkälti yhteistyökumppaneiden valintaa ja yhteistyön toteuttamista loppu-

asiakkaan tyydyttämiseksi. 

 

Prater ja Whitehead (2013, pp. 33-42) nostavat esiin kolme päätekijää toimitus-

ketjustrategian osalta: 

- Asiakkaaseen keskittyminen 

- Toimitusketjun sovittaminen tuotteen mukaan 

- Epävarmuuden ja muutosten huomiointi 

Asiakasnäkökulma pitää sisällään edellä mainittujen asiakastarpeen ja -tyytyväi-

syyden lisäksi myös analysointia olemassa olevista ja potentiaalisista asiakkaista 

eri segmenttien perusteella sekä vertailua pääkilpailijoihin. Voidakseen sovittaa 

toimitusketjun tuotekohtaisesti on hankintatoimen tunnettava yrityksen lopputuot-

teet ja erityisesti niiden valmistusprosessi, sillä tällä on merkittävä vaikutus esi-

merkiksi varastonhallintaan ja tilausprosesseihin. Toimitusketjussa on karkeasti 

tarkasteltuna kolme osapuolta, jotka ovat tarjonta eli toimittajat, yritys (tuotanto-

prosessit) ja kysyntä eli asiakkaat. Kaikki kolme tekijää aiheuttavat haasteita han-

kintojen ennustettavuuteen sekä aiheuttavat aaltoilua materiaalivirtoihin. 

 

Alati ja aina vain nopeammin muuttuvat maailma pakottaa yritykset kiinnittämään 

entistä enemmän huomiota myös hankintatoimeen ja sen merkitykseen yrityksen 

kilpailuaseman turvaamisessa. Passiivisesta tapahtumien seuraamisesta on ky-

ettävä siirtymään kohti ennakoivaa ja muokkaavaa toimintaa, jossa tulevaisuus-

polkuja luodaan myös itse. Tämä vaatii ajatusmallin muutosta, jossa siirrytään 

operatiivisesta ostotoiminnosta strategiseen hankintatoimeen. Hyvänä työkaluna 

tähän on Kraljicin (1983, pp. 109-117) esittämä nelivaiheinen prosessi, jonka en-

simmäisessä vaiheessa tunnistetaan kaikki hankittavat materiaalit tai komponen-

tit tulosvaikutuksineen ja saatavuusriskeineen. Seuraavaksi analysoidaan näiden 

saatavuusmarkkinat eli toimittajakenttä ja kolmannessa vaiheessa määritellään 

hankintojen strateginen asemointi erillisen matriisin mukaan. Näiden vaiheiden 

tulosten pohjalta laaditaan toimintasuunnitelmat, jotka voivat erota merkittävästi-

kin toisistaan eri tuotteiden välillä. Hankintatoimelle tulee antaa merkityksellinen 
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rooli organisaatiossa ja sen rakenteessa ja sille tulee taata riittävä tuki. Järjestel-

mien tulee tuottaa oikeanlaista tietoa tukemaan hankintojen suorittamista ja han-

kintatoimella tulee olla riittävät ja osaavat henkilöstöresurssit käytettävissä. 

 

Yrityksen hankintastrategian voidaan aikaisemmin esitetyn mukaisesti katsoa si-

joittuvan osaksi funktionaalisia strategioita, mutta se sisältää monesti myös ope-

ratiivisia elementtejä. Yrityksen valinta edellä esitetyistä kolmesta erilaisesta kil-

pailustrategiasta määrittää omalta osaltaan myös hankintastrategian suuntavii-

voja ja toimintatapoja. On selvää, että yrityksen valitessa kustannusjohtajuusstra-

tegian asetetaan hankintatoimelle ja koko toimitusketjulle tiukemmat kustannus-

paineet kuin esimerkiksi keskityttäessä kapeampaan ja erikoistuneempaan mark-

kinasegmenttiin, jossa hintapaine on alhaisempi. Toimintojen kannalta on tär-

keää, että mukana on sekä strateginen taso eli oikeiden asioiden tekeminen, että 

operatiivinen taso eli asioiden tekeminen oikein. Näiden tasojen oikealla yhdis-

telmällä yritys pystyy käyttämään rajallisia resurssejaan mahdollisimman tehok-

kaasti kilpailuedun luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Hankintastrategiaa suunnitelta-

essa on siis tärkeä ottaa huomioon yrityksen käytössä olevat resurssit, jotka liit-

tyvät esimerkiksi seuraaviin tekijöihin: 

- yrityksen kilpailustrategia ja asema markkinoilla 

- yrityksen kannattavuus ja rahoitusasema 

- yrityksen toimitilat ja logistiset resurssit 

- henkilöstön osaaminen ja resurssit 

 

Päädyttäessä make-or-buy -analyysin jälkeen hankkimaan tarvittavat tuotteet tai 

palvelut ulkopuoliselta toimijalta on syytä tarkastella asiaa tarkemmin tuote/tuo-

teryhmätasolla, sillä erilaiset tuotteet kulkevat toimitusketjussa eri tavalla ja niiden 

hankinnat voivat erota toisistaan esimerkiksi työvaiheiden ja varastonhallinnan 

osalta. Valittu kilpailustrategia vaikuttaa osaltaan siihen, mitä hankintaproses-

sissa painotetaan asiakastarve ja asiakastyytyväisyys sekä yrityksen resurssit 

huomioon ottaen. On myös syytä huomata, että eri tuoteryhmät voivat toimia eri 

kilpailustrategialla, jolloin hankintatoimen on palveltava parhaalla mahdollisella 

kilpailuedun luomista kunkin tuoteryhmän osalta. 
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Tämän päivän yritykset ovat omien resurssiensa ja osaamisiensa hallinnan li-

säksi enemmän ja enemmän riippuvaisia toimittajiensa suorituskyvystä pyrkies-

sään vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin. Arvoketjun osavaiheista yhä useampi 

saattaa olla yrityksen toimittajien tuottama, jolloin yrityksellä itsellään ei ole kont-

rollia niihin. Tutkimuksessa, jossa arvoketju rakentui kohdeyrityksen lisäksi yh-

destä päätoimittajasta ja yhdestä pääasiakkaasta, havaittiin, että arvoketjun kaik-

kien jäsenten markkinasuuntautuneisuus vaikuttaa loppuasiakkaan tyytyväisyy-

teen ja toimittajan innovatiivisuus on tärkeä lähde kohdeyrityksen innovatiivisuu-

delle. Näin ollen yritysten tulisi hintaorientoituneen toimittaja-arvioinnin sijaan 

keskittyä arvioimaan toimittajien kykyä tehdä syvempää markkinasuuntautunutta 

yhteistyötä jakamalla tietoa, osaamista ja resursseja, joilla voidaan tuottaa lisä-

arvoa yrityksen loppuasiakkaille. Tämän päivän intensiivisessä kilpailussa toimit-

tajien kassa tehtävä yhteistyö on entistä merkityksellisempää, sillä yrityksen on 

aina vain hankalampaa hallita ja kehittää resursseja, osaamista ja kyvykkyyksiä, 

joita tarvitaan vastaamaan loppuasiakkaiden tarpeisiin. (Kibbeling, et al., 2013) 

 

Hallikas et al. (2011) esittävät tutkimustyössään, että hankintatoimesta on tullut 

yksi merkittävimmistä yritysten kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä, mutta silti 

yritykset eivät täysin ymmärrä hankintatoimen merkitystä. Yritysjohto osallistuu 

liian vähän hankintatoimen strategiseen suunnitteluun ja hankintatoimea ei 

nähdä yhtä tärkeänä kuin yrityksen muita strategisia toimintoja. Tutkimuksessa 

kävi ilmi myös se, yrityksillä oli hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on hankin-

tojen kokonaiskustannus. Vastaajien mukaan hankintatoimi voi merkittävästi li-

sätä loppuasiakkaan tyytyväisyyttä esimerkiksi vastaamalla asiakkaan laatuvaa-

timuksiin ja reagoimalla riittävän nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Asiakasarvoa 

tuottavina trendeinä esille nousivat myös vastuullisuus ja ekologisuus, jotka han-

kintatoimen tulisi ottaa huomioon operatiivista toimintaa suunniteltaessa ja suori-

tettaessa. 

 

Hankintatoimea tarkasteltaessa on helppo havaita, että kyseessä on hyvin moni-

ulotteinen toiminto, jonka rooli korostuu alati nopeammin muuttuvassa maail-

massa, jossa nykyaikainen tiedonvälitys mahdollistaa aikaisempaa helpomman 
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tavan sekä ylläpitää toimittajasuhteita, että etsiä uusia potentiaalisia asiakkaita ja 

toimittajia. Kortelainen (2013) esittää hankintatoimen kulmakivet kuvion yhdek-

sän mukaisesti: 

 

 Hankintatoimen kulmakivet (Kortelainen, 2013). 

 

Koskinen et al. (1995, pp. 74-83) ovat kehittäneet ostotoiminnan 4 K:n mallin, jota 

voidaan käyttää hankintatoimen suunnittelutyökaluna tarkasteltaessa esimerkiksi 

toimittajavalintoja tai arvioitaessa omaa toimintaa. Keskeinen tekijä mallissa on 

sen vahva asiakas- ja kommunikaatiolähtöisyys, jonka mukaan hankintatoimen 

on pystyttävä kääntämään asiakastarpeet vaatimuksiksi toimittajille. Mallissa os-

tokriteerit luokitellaan seuraavasti: 

- Konfiguraatio 

- Kanava 

- Kyky palvella 

- Kustannus 

Konfiguraatio eli kokonaishankinta lähtee liikkeelle oikeasta tarvemäärittelystä ja 

sen tulee perustua asiakkaan tarpeisiin. Määrittelyyn tulisi oston lisäksi osallistua 

myös esimerkiksi markkinoinnin ja tuotannon edustajia. Hankittavien tuotteiden 
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tulee olla teknisiltä ja laadullisilta ominaisuuksiltaan sekä asiakastarpeisiin että 

yrityksen omiin tuotantoprosesseihin sopivia ja lisäksi niiden saatavuus tulee olla 

turvattu. 

 

Keskeinen tekijä toimitusketjun hallinnassa on kanava eli oikea määrä oikeassa 

paikassa oikeaan aikaan. Toimitusketju ja hankinnan prosessit tulee rakentaa si-

ten, että ne varmistavat tuotteiden oikea-aikaiset toimitukset virheettömästi mah-

dollisimman pienillä kustannuksilla. Kanavaa käsiteltäessä tehdään valintoja kos-

kien toimitusehtoja, varastopolitiikkaa, asiakaspalvelutasoja, logistiikkaratkaisuja 

sekä riskien hallintaa. 

 

Kyky palvella käsittelee yrityksen ja sen toimittajien kykyä palvella loppuasiak-

kaita ja sitä arvioidaan kahdesta eri näkökulmasta. Konkreettista palvelutasoa 

voidaan mitata erilaisilla mittareilla ja järjestelmillä koskien esimerkiksi toimitus-

varmuutta ja virheettömyyttä. Hankalammin mitattavissa ovat palvelun laatuun ja 

monipuolisuuteen liittyvät tekijät kuten toimittajan kommunikaatiokyky, pätevyys 

ja joustavuus. Keskeinen kysymys onkin, ovatko toimittajat valmiita kehittämään 

yhteistyötä sekä omaa toimintaansa avoimesti? 

 

Kustannus on perinteisesti ollut tärkein, mahdollisesti jopa ainoa ostokriteeri. 

Hankinnoissa tulee kuitenkin tarkastella hankintojen kokonaiskustannusta elin-

kaariajattelun pohjalta, jolloin varsinaisen ostohinnan lisäksi on tarkasteltava mui-

takin kustannustekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi laatuvirheisiin liittyvät kustannuk-

set, varastonhallinta ja varastoon sitoutuva pääoma sekä logistiikka. 

 

Kaikkia neljää kriteeriä tulee siis tarkastella asiakaslähtöisesti, mutta loppuasiak-

kaan tarpeen asettaminen toimitusketjun lähtökohdaksi ja tavoitteeksi on haasta-

vaa ja siihen liittyy myös riskitekijöitä. Valintoja tehtäessä on oltava varma siitä, 

että asiakastarve on tunnistettu ja määritelty oikein ja että se osataan kommuni-

koida oikein toimittajakentän suuntaan. Ostotoiminnan 4 K:n malli voidaan tiivis-

tää kuvion kymmenen mukaisesti: 
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 Ostotoiminnan 4 K:n malli (Koskinen, et al., 1995, p. 76). 

 

Hankintatoimen tulee tukea organisaation tavoitteita loppuasiakastarpeiden täyt-

tämisessä ja mielessä tulee pitää nykyisten asiakkaiden lisäksi myös tulevaisuu-

den potentiaaliset uudet asiakkuudet ja/tai tuotteet. Osto- ja hankintatoimelle voi-

daan siis esittää ainakin seuraavia tavoitteita: 

- organisaation tarpeiden turvaaminen tasaisella materiaalivirralla 

- hankintojen tehokas, vastuullinen, ekologinen ja eettinen toteuttaminen 

- oikean kustannus/laatusuhteen ylläpitäminen 

- varastojen hallinta parhaalla mahdollisella palvelutasolla mahdollisimman 

pienillä kustannuksilla 

- hankintojen jatkumon turvaamien huolehtimalla olemassa olevista toimit-

tajasuhteista 
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- nykyisten ja muuttuvien/tulevien (asiakas)tarpeiden huomioiminen ja niille 

sopivien tuote- ja toimittajavaihtoehtojen etsiminen 

- markkinakehityksen seuraaminen ja tuotekehityksen avustaminen siltä 

osin 

 

3.2 Hankintatoimen prosessit 

Yrityksen hankintatoimen selkärankana toimii kilpailustrategiasta johdettu han-

kintastrategia, jonka operatiivisen tason muodostavat hankintatoimen prosessit. 

Aminoff et al. (2004) määrittelevät hankintatoimen prosessien jakautuvan neljään 

osaprosessiin, jotka ovat: 

- oston logistinen prosessi 

- sopimusprosessi 

- strategisen tason prosessi 

- johtamisprosessi  

 

Oston logistinen prosessi koostuu kolmen erilaisen elementin virroista toimittajan, 

yrityksen ja asiakkaan välillä. Tahojen välillä liikkuu informaatiota, materiaaleja 

sekä rahaa, mutta virrat ovat erilaisia riippuen liikkuvasta materiasta. Materiaali-

virta voi olla joko toimittajan ja yrityksen, yrityksen ja asiakkaan tai joskus myös 

toimittajan ja asiakkaan välistä, kun taas rahavirrat kulkevat vain toimittajan ja 

yrityksen tai yrityksen ja asiakkaan välillä. Logistiseen prosessiin kuuluvat muun 

muassa tarpeen muodostaminen, ennustaminen sekä varsinaiseen ostoon liitty-

vät toimenpiteet eli tilausprosessi, joka voi erota hiukan eri yritysten ja/tai tuottei-

den välillä. Prosessin tavoitteena on turvata yrityksen palvelutaso sekä lyhyellä 

että pitkällä aikavälillä mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti 

tuottaen samalla seurantatietoa sopimusprosessille. 

 

Sopimusprosessissa käsitellään toimittajakantaa, määritellään ja tunnistetaan 

hankintatarpeet, valitaan toimittajat sekä hallitaan toimittajiin liittyviä sopimuksia. 

Kaksi ensimmäistä vaihetta pitävät sisällään tarpeiden määrällisen, laadullisen ja 
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teknisen määrittelyn sekä toimenpiteet toimittajien etsimisen, arvioinnin ja mah-

dollisen sertifioinnin osalta. Toimittajavalinnassa edetään tarjouspyynnöstä aina 

kauppasopimuksen laatimiseen saakka ja lyhyimmillään se voi olla nykyisen so-

pimuksen uudistaminen olemassa olevan toimittajan kanssa. Sopimushallinnalla 

helpotetaan toimittajaseurantaa dokumentoimalla ostosopimukset sekä avuste-

taan markkinointi- ja myyntitoimintoja rekisteröimällä hyödykkeiden tiedot ja omi-

naisuudet. 

 

Strategisen tason prosessissa käsitellään valintoja make-or-buy -analyysistä al-

kaen ja arvioidaan, minkälainen arvoketju toimittajalta ostetaan. Samalla arvioi-

daan ja tehdään valintoja koskien esimerkiksi logistiikka- ja varastointipolitiikkaa 

sekä tuotevalikoimaa ja palvelutasoja. Tämä toimii omalta osaltaan linkkinä yri-

tyksen eri strategia tasojen välillä. 

 

Johtamisprosessi on läheisesti sidoksissa strategisen tason prosessiin ja tär-

keissä rooleissa ovat prosessijohtaminen sekä hankintojen suorituskyvyn mittaa-

minen oikeanlaisilla mittareilla. Mittaamalla saadaan oikeanlaista tietoa päätök-

senteon tueksi ja sen avulla voidaan myös motivoida henkilöstöä, kannustaa pa-

rantamaan suorituskykyä sekä kehittää prosesseja edelleen. Mittareita laaditta-

essa on muistettava, että liian monimutkainen mittausjärjestelmä ei tuota oikean-

laista tietoa päätöksenteon tueksi ja voi helposti aiheuttaa turhaa hämmennystä. 

Mittareita on oltava riittävästi, jotta tarkastelu on tasapainoista eikä sorruta osa-

optimointiin ja mittaaminen ei missään tapauksessa vähennä päivittäisen opera-

tiivisen johtamisen tarvetta hankintaorganisaatiossa. 

 

3.3 Toimittajien valintaprosessi 

Tässä työssä hankintatoimen prosessit jaetaan kahteen eri prosessiin, jotka ovat 

toimittajien valintaprosessi sekä tuotteiden tilausprosessi. Toimittajien valintapro-

sessi on jatkuva ja sen perusteella sekä tuotevalikoima että toimittajakenttä voi-

vat muuttua tarpeen mukaan. Prosessin osavaiheita voidaan joissakin tapauk-
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sissa ohittaa melko suppealla käsittelyllä varsinkin silloin, jos kyseessä on stra-

teginen kumppanuus ja/tai pitkään tuotevalikoimassa mukana ollut perustuote. 

Monien tuotteiden osalta solmitaan vuosisopimuksia, joten kilpailutuskierros ta-

pahtuu yleensä kerran vuodessa ja ellei alalle ole ilmaantunut uusia potentiaalisia 

toimittajia, niin mukana ovat samat pelurit kuin edelliselläkin kerralla. Toimittajien 

valintaprosessi on kuvattu tarkemmin kuviossa 11. 

 

 

 

 Toimittajien valintaprosessi. 
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Tuotevalikoiman määrittelyllä yritys tekee valinnan, mitä tuotteita tai palveluja asi-

akkaille tarjotaan ja missä laajuudessa. Valikoima perustuu valittuun kilpailustra-

tegiaan ja asemointiin markkinoilla, ja valintojen taustalla tulee viime kädessä olla 

asiakastarpeet. Yrityksen tulee kuunnella herkällä korvalla asiakaskenttää ja pyr-

kiä mahdollisimman tehokkaasti sekä vastaamaan nykyisiin asiakastarpeisiin, 

että ennakoimaan tai jopa luomaan uusia. Tässä työssä on tarkoitus pureutua 

tarkemmin prosessin operatiivisiin vaiheisiin ja sen vuoksi tuotevalikoiman mää-

rittelyä ei käsitellä edellä esitettyjä strategiaprosessiin liittyviä sekä prosessin 

muiden vaiheiden yhteydessä esille tulevia näkökulmia enempää. Yrityksen tulisi 

kuitenkin analysoida hyvin perusteellisesti oma tuoteportfolionsa kilpailuaseman 

turvaamiseksi ja kehittämiseksi. 

 

Rönkkö (2015) on omassa Pro Gradu -tutkielmassaan tarkastellut kuinka han-

kinta-alan asiantuntijat käyttävät ostoportfolioita strategisina segmentointityöka-

luina. Tutkimuksessa selkeästi käytetyimmäksi työkaluksi esille nousi Kraljicin os-

toportfolio, jota kaikki työssä tutkitut yritykset hyödynsivät jossakin muodossa. 

Analyysin tuloksena saadaan tuotteet luokiteltua eri kategorioihin, joiden pohjalta 

erilaisille tuoteryhmille laaditaan kullekin tyypille sopiva hankintastrategia. Muita 

yrityksen tuotevalikoiman analysoimiseen ja määrittelyyn soveltuvia työkaluja esi-

tetään työn myöhemmissä kohdissa. 

 

Tuotevalikoiman määrittelyn pohjalta voidaan aloittaa potentiaalisten toimittajien 

etsintä erilaisten tietokanavien ja lähteiden kautta. Tietotarpeet prosessin tässä 

vaiheessa ovat hyvin pitkälle samoja kuin prosessin arviointi- ja seurantavai-

heessa sekä strategiaprosessiin liittyvissä vaiheissa. Tiedon lähteitä voidaan ja-

otella monin tavoin ja tässä tutkimuksessa lähteitä luokitellaan synteesinä Kaha-

nerin (1996) ja Porterin (1984) esittämien ajatusten pohjalta kolmella eri perusja-

otteluperiaatteella. Tietolähteet voidaan jakaa seuraaviin kuuteen ryhmään, jotka 

eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia: 

1. Ensisijaiset tietolähteet, joissa absoluuttisesti oikea tieto tulee suo-

raan tietolähteestä eli yritykseltä itseltään (esimerkiksi esitteet, vuo-

sikertomukset ja tiedotteet). 
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2. Toissijaiset tietolähteet, joissa informaatio on valikoivasti leikelty 

suuremmasta tietokokonaisuudesta ja lähteistä tai siihen on vaikut-

tanut jonkun mielipide ja näkemykset (esimerkiksi lehdet, kirjat ja 

analyytikoiden raportit). 

3. Julkiset tietolähteet, jotka ovat kaikille avoimia (esimerkiksi tiedo-

tusvälineet, erilaiset raportit ja asiakirjat). 

4. Ei-julkiset tietolähteet, jotka eivät ole salaisia tai luottamuksellisia, 

mutta tieto saavutetaan kanssakäymisen kautta (esimerkiksi asia-

kastapaamiset, messukeskustelut ja oma havainnointi). 

5. Sisäiset tietolähteet (esimerkiksi oma henkilöstö, tavarantoimittajat 

ja asiakkaat). 

6. Ulkoiset tietolähteet, jotka ovat hyvin pitkälle samat kuin julkiset tie-

tolähteet. 

 

Toissijaiset tietolähteet voivat joskus olla ensisijaisia parempia, sillä ne tarjoavat 

usein oivallisia analyytikkojen ja journalistien näkemyksiä. Heillä on usein hyvä 

kuva koko teollisuudenalasta ja he voivat tarjota näkökulmia, joita itse ei havaita. 

Pääsääntönä tulisi kuitenkin pitää toissijaisten tietolähteiden tarjoamien tietojen 

tarkistamista mahdollisuuksien mukaan ensisijaisista lähteistä. Tämä ei kuiten-

kaan tarkoita, että toissijaisilla tietolähteillä ei olisi itsessään arvoa, mutta käytet-

täessä näitä tietoja tulee kuitenkin muistaa niiden lähde ja antaa tiedoille niiden 

ansaitsema painoarvo. Julkiset ja ulkoiset tietolähteet koostuvat pääasiallisesti 

tiedoista, joita kilpailijat antavat tai joutuvat antamaan itsestään sekä tiedoista, 

joita ulkopuoliset antavat kilpailijoista. Sisäisen tietolähteen nimitys taas johtuu 

siitä, että tiedon saaminen yritykseen edellyttää sen henkilöstön osallistumista 

kyseiseen toimintaan tai ainakin henkilökohtaista kontaktia tiedon lähteeseen, 

kun taas ulkoisen tietolähteen tieto on periaatteessa kaikkien saatavilla median 

välityksellä. 

 

Tietoresurssi on sen aineettomuuden vuoksi vaikeasti käsiteltävä käsite ja siksi 

kirjallisuudessa on pyritty erottamaan toisistaan seuraavat tietoon liittyvät käsit-

teet (Pao, 1989, p. 10): 
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- Perustieto (data), joka on joukko erilaisia toiminnoista tai tapahtumista ker-

tovia symboleja. 

- Informaatio (information), jota voidaan tarkastella ideoita välittävänä tai 

myös valikoitua ja manipuloitua perustietoa välittävänä tietona. Informaa-

tion jalostusaste on näin korkeampi kuin perustiedon eli datan. 

- Tietämys (knowledge), joka on prosessoitua informaatiota ja joka on ai-

heuttanut muutoksen yksilön älyllisessä viitekehyksessä ja aikaansaanut 

oppimista.  

Tarkasteltaessa tietoa resurssina tarkemmin voidaan havaita, että oikea ja rele-

vantti tieto on hyödyllistä vasta sitten, kun se on oikeassa paikassa oikeaan ai-

kaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että tietoa kerätään systemaattisesti ja sitä ana-

lysoidaan ja tallennetaan, jotta sitä voidaan tehokkaasti hyödyntää päätöksente-

ossa. 

 

Riippumatta siitä, käytetäänkö tiedon hankintaan sisäisiä vai ulkoisia resursseja, 

tietolähteet voidaan kategorisoida edellä esitetyn mukaisesti. Yritys voi omien si-

säisten resurssien lisäksi hankkia tietopalveluita ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, 

joita ovat esimerkiksi tiedonhankintapalveluja tarjoavat yksityiset yritykset sekä 

julkiset palveluntuottajat kuten Finpro (Finpro, 2017) osana Team Finlandia. 

Finpro toimii Team Finlandissa suomalaisten yritysten kumppanina maailmalla, 

joten tarjottavat palvelut sopivat yrityksille, jotka etsivät kumppaneja kansainväli-

sesti. Valittava tiedonhankintamenetelmä riippuu paljolti tarpeen laajuudesta 

sekä rajauksesta tiedon määrän ja maantieteellisen ulottuvuuden suhteen. Lähi-

markkinoilta on helpompi hankkia tietoja myös sisäisten kanavien kautta, mutta 

erityisesti maantieteellisen etäisyyden ja kulttuurierojen kasvaessa on monesti 

helpompi turvautua ulkopuolisiin (paikallisiin) toimijoihin. 

 

Ennen potentiaalisten toimittajien kilpailuttamista on arvioitava tuotteiden menek-

kiä, jotta prosessin seuraavassa vaiheessa osataan laatia oikeanlaiset tarjous-

pyynnöt kilpailutukseen valituille toimittajille. Menekin ennustamisessa on selkeä 

ero riippuen siitä, onko kyseessä jo tuotevalikoimassa mukana ollut tuote vai 

onko kyseessä kokonaan uusi tuote. Olemassa olevien tuotteiden osalta voidaan 
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tarpeiden ennustamisessa hyödyntää historiadataa esimerkiksi toiminnanohjaus-

järjestelmästä, mutta uusien tuotteiden osalta on turvauduttava puhtaasti speku-

laatioon arvioidusta menekistä. On kuitenkin hyvä huomioida, että valikoimaan 

lisättävät tuotteet liittyvät usein olemassa oleviin tuotteisiin ja niiden keskinäisestä 

menekkisuhteesta voidaan tehdä ”koulutettuja arvioita” puhtaiden arvausten si-

jaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen x ostajista arviolta tietty prosenttiosuus 

hankkii todennäköisesti myös tuotteen y. 

 

Yrityksellä on todennäköisesti käytössään toiminnanohjausjärjestelmä tai muu 

tietojärjestelmä, josta voidaan saada historiadataa olemassa olevien tuotteiden 

myyntivolyymien ja -jakaumien osalta erilaisilla asiakas-, tuote- ja aikarajauksilla. 

Tämän datan perusteella voidaan luoda menekkiennusteita huomioiden historial-

lisen volyymikehityksen lisäksi ainakin yleinen markkinakehitys, yrityksen oma 

myynninkehitys sekä asetetut myyntitavoitteet. Nämä seikat tulee ottaa huomi-

oon myös uusien tuotteiden volyymeja ennustettaessa, mutta niiden osalta ei 

voida turvautua numeeriseen historiadataan, vaan tarpeet joudutaan arvioimaan 

muiden tietojen ja ennusteiden pohjalta. 

 

Toimittajien kilpailuttamisessa pohjana käytetään prosessin edellisessä vai-

heessa luotuja menekkiennusteita, joiden pohjalta potentiaalisille toimittajille laa-

ditaan tarjouspyynnöt. Tarjouspyynnöt eroavat toisistaan riippuen siitä, päivite-

täänkö olemassa olevan toimittajan sopimuksia vai etsitäänkö kokonaan uusia 

toimittajia. Tarjouspyynnöissä on eriteltävä ainakin seuraavat asiat: 

- tarjouspyynnön kohteena olevat tuotteet teknisine erittelyineen 

- tuotteiden arvioidut vuosivolyymit 

- vuosivolyymien / tarpeiden jakauma vuositasolla 

- haluttujen toimitusten eräkoot ja toimitusajat 

- tarpeet tuotteiden pakkausten ja mahdollisten merkintöjen osalta 

- tarpeet tuotteiden sertifiointien ja/tai hyväksyntöjen osalta (laatu tai muu) 

- haluttu toimitusehto ja -tapa 

- haluttu maksuehto ja -tapa 
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Tarjouspyynnön sisältöön ja erittelyihin vaikuttavat merkittävästi yrityksen resurs-

sit ja strategiset valinnat liittyen varastojen hallintaan, hankintojen ajoitukseen ja 

palvelutasotavoitteisiin sekä rahoitukseen. Vakiotuotteiden osalta on helpompi 

tehdä arvioita vuositarpeista ja mahdollisesti tehdä spekulatiivisia suurempia ker-

tahankintoja vuositarpeen täyttämiseksi, jolloin volyymilla tavoitellaan edullisem-

paa hankintahintaa. Tällöin volyymilla saatavan hintaedun tulee olla suurempi 

kuin tuotteiden varastointiin ja varaston rahoitukseen liittyvät kustannukset, 

muussa tapauksessa ei saavuteta kustannusten näkökulmasta perusteltua etua 

kertahankinnasta. 

 

Potentiaalisilta toimittajilta saatavien tarjousten pohjalta tehdään valinta käytettä-

vistä toimittajista hankittavan tuotteen sekä hankintastrategian perusteella. Valin-

taan vaikuttavat varsinaisten tarjousten lisäksi myös yleinen arvio mahdollisten 

toimittajien keskinäisestä paremmuudesta sekä luotettavuudesta, toki niin sano-

tut huonot vaihtoehdot on jo karsittu prosessin aikaisemmassa vaiheessa ja epä-

luotettaviksi tai sopimattomaksi koetuille toimittajille ei yleensä tarjouspyyntöjä 

ole lähetetty. Joskus kannattaa kuitenkin pyytää tarjouksia myös sellaisilta toimit-

tajilta, sillä niiden avulla voidaan mahdollisesti parantaa omaa neuvotteluasetel-

maa varsinaisia potentiaalisia toimittajia kohtaan. 

 

Arviointien perusteella tehdään valinta käytettävien toimittajien määrästä ja lop-

putuloksena toimittajavalinta voi olla tyypiltään ainoan, yhden tai usean toimitta-

jan strategia. Ainoan toimittajan toimittajasuhde on kyseessä silloin, kun tuot-

teelle ei ole olemassa vaihtoehtoista toimittajaa eli toimittajalla on monopoli-

asema toimittamassaan tuotteessa. Valinnassa voidaan päätyä myös yhden toi-

mittajan strategiaan, mutta tässä tapauksessa tuotteella on kuitenkin olemassa 

muita potentiaalisia toimittajia ja yritys tekee tietoisen valinnan vain yhden toimit-

tajan kanssa toimimisesta. Tällöin on usein kyseessä strategisesti merkittävä 

tuote ja usean toimittajan käyttäminen voisi hankaloittaa esimerkiksi tuotantopro-

sessia tai myyntitoimintaa vaihtelevien tuoteominaisuuksien tai dokumenttien 

(esimerkiksi takuutodistukset) muodossa. 
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Jotkut tuotteet ovat laadultaan, ominaisuuksiltaan tai käyttötavoiltaan sellaisia, 

että niitä voidaan sujuvasti hankkia usealta toimittajalta, jolloin valinnassa voi-

daan päätyä usean toimittajan strategiaan. Strategiavalinnat yhden tai useam-

man toimittajan käyttämisessä voivat vaikuttaa yrityksen kykyyn täyttää asiakas-

tarpeita, joten toimittajavalintoja on tarkasteltava riittävän laajasta näkökulmasta, 

vaikka hintakilpailukyky onkin yrityksen kannalta erittäin merkittävä tekijä. Ris-

kienhallinnan näkökulmasta on huomattava, että aina tulisi olla varasuunnitelma 

mahdollisten nopeiden muutosten tai häiriötilanteiden varalle, jotta tärkeimmät 

asiakastarpeet voidaan täyttää jatkuvasti ilman suurempia ongelmia. 

 

Tuotevalikoiman ja kilpailutuksen tulosten perusteella tarkastellaan myös valin-

toja liittyen ostojen ajoittamiseen sekä varastointipolitiikkaan. Yrityksen rahoitus-

asema vaikuttaa merkittävästi mahdollisuuteen pelata hankintojen ajoituksella 

pyrittäessä parantamaan omaa neuvotteluasetelmaa ja sitä kautta saavuttamaan 

hintaetua. Voitaessa tarjota toimittajalle suurempia eriä valmistettavaksi mahdol-

lisesti hiljaisempaan aikaan voidaan saavuttaa rahoituskustannuksia suurempi 

hintaetu ja näin parantaa omaa kilpailuasetelmaa ja/tai kannattavuutta. Hankin-

taprosessin tulosten perusteella voidaan toisinaan tehdä myös muutoksia yrityk-

sen hankinta- ja/tai kilpailustrategiaan. Näin ollen yrityksen eri tason strategiat ja 

valinnat vaikuttavat toisiinsa sekä ylhäältä alaspäin, että alhaalta ylöspäin.  

 

Varastoihin sitoutuva pääoma on yksi merkittävimmistä hankintatoimen operatii-

viseen toimintaan vaikuttavista tekijöistä ja korostuu erityisesti aloilla, joissa ma-

teriaalikustannukset lopputuotteen hinnasta ovat suuret. Yleisellä korkotasolla on 

myös merkittävä vaikutus varastoinnista ja ostojen ajoituksesta johdettaviin kus-

tannuksiin ja jo pidemmän aikaa valinnut alhainen korkotaso on antanut parem-

mat mahdollisuudet tehdä hyvin ajoitettuja suurempia kertahankintoja niille yrityk-

sille, joiden rahoitusasema on sen mahdollistanut. Anthony & Govindarajan 

(1998, pp. 633-644) esittävät kirjassaan useita erilaisia ja tehokkaita työkaluja 

yritysjohdon ja laskentatoimen avuksi strategiseen suunnitteluun, kustannuslas-

kentaan, rahoitukseen sekä varastojen hallintaan. Varastojen hallintaan liittyvinä 

työkaluina esille tuodaan esimerkiksi Just-in-Time (JIT) toimintamalli, joka pyrkii 
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varastojen minimoimiseen ja tilauseräkokojen optimoimiseen tuotantoprosessin 

näkökulmasta, sekä Total Quality Management (TQM), joka pyrkii korostamaan 

laatunäkökulman tärkeyttä läpi koko toimitusketjun ja yrityksen operatiivisen toi-

minnan. 

 

Burt ja Pinkerton (1996, pp. 72-95) nostavat esiin varastotasojen suunnittelussa 

Material Requirements Planning (MRP) toiminnon, jossa hankintojen perusteena 

on huolellinen tuotantosuunnitelma työvaiheineen ja materiaalitarpeineen integ-

roituna tehokkaaseen varastojen hallintatyökaluun. Toiminnon tavoitteena on 

saavuttaa mahdollisimman matalat raaka-aineiden varastotasot, minimoida kes-

keneräisten tuotteiden varastot ja samalla nostaa tuotannon käyttöaste mahdol-

lisimman korkealle. Oleellisin ero heidän mielestään JIT:n ja MRP:n välillä on se, 

että MRP on niin sanottu työntöön eli ennakointiin perustuva järjestelmä, kun taas 

JIT koetaan taas enemmän vetoon eli tarpeeseen perustuvaksi järjestelmäksi. 

Ainsworth et al. (1997, pp. 154-157) esittävät, että JIT menetelmän menestykse-

käs toteuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa ja myös logistisen 

ulottuvuuden, joka yleensä hankitaan kolmannelta taholta, on pelattava täydellä 

varmuudella, jotta halutut tavoitteet saavutetaan. Tämän lisäksi on tehtävä tiivistä 

yhteistyötä myös toimitusketjun loppupään eli asiakkaiden kanssa, jotta heidän 

muuttuviin tarpeisiin voidaan vastata toimitusvarmuuden kärsimättä. 

 

Varaston kiertonopeus vaikuttaa merkittävästi varastoon sitoutuvaan pääomaan 

ja yrityksen kannattavuuteen ja se vaikuttaa toimialasta riippumatta samalla ta-

valla kaikkiin yrityksiin, joissa vaihto-omaisuuteen sitoutuu pääomaa. Varaston 

kiertonopeus kertoo, kuinka monta kertaa yritys suorittaa hankintaprosessin ky-

seessä olevalle tuotteelle vuoden aikana, toisin sanoen kuinka monta kertaa va-

rasto pyörähtää toimitusketjun läpi vuoden aikana. Tuotevalikoimaa arvioitaessa 

ja tuotteita hinnoiteltaessa on osattava ottaa huomioon varaston määrään sekä 

kiertonopeuteen liittyvät tekijät. Varaston kiertonopeus ja sen tavoitetaso vaihte-

levat toimialoittain, mutta joka tapauksessa yrityksen tulee seurata varastonsa 

kiertonopeutta ja karsia tuote- ja/tai varastovalikoimasta liian hitaasti kiertävät 
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tuotteet. Näin varastoon sitoutuvaa pääomaa voidaan vapauttaa muuhun käyt-

töön tai kohdistaa sama varastoon sitoutuva pääoma tehokkaampaan ja tuloksel-

lisempaan tuotevalikoimaan. On siis pidettävä huolta, että yrityksen toiminnanoh-

jausjärjestelmästä tai muista tietojärjestelmistä saadaan riittävät tiedot varastojen 

analysointiin. (Vilkkumaa, 2010, pp. 239-246) (Ainsworth, et al., 1997, pp. 409-

411) 

 

Tehokkaaksi havaittu keino varastojen hallintaan ja tuotteiden luokitteluun on 

ABC-analyysi, joka perustuu yleisesti tunnettuun Pareton 20/80 sääntöön. Tä-

män mukaan 20 prosenttia yrityksen tuotteista tuo 80 prosenttia kokonaismyyn-

nistä, kun taas loput 80 prosenttia tuotteista vastaavat vain 20 prosentista myyn-

tiä. ABC analyysissä luokitellaan yksittäisiä tuotteita perustuen historiatietoon nii-

den myynnistä tai kulutuksesta. Tämä analyysi ei ota kantaa tuotteen tarpeelli-

suuteen, joten analyysin tekijän tulee tuntea analysoitavat tuotteet riittävän hyvin, 

jotta asiakkaille tärkeitä, mutta myyntimäärältään alhaisia tuotteita karsita vahin-

gossa varastosta. Toinen merkittävä seikka on, että analyysi perustuu historiada-

taan ja tulevaisuuden menekit voivat poiketa merkittävästikin aikaisemmasta. 

(Sakki, 2009, pp. 89-92) 

 

Williams ja Tokar (2008) ovat tarkastelleet varastojen hallintaan liittyviä logistiikka 

alan julkaisuissa esitettyjä artikkeleja ja pyrkineet tunnistamaan niiden perus-

teella varastohallinnan teemoja sekä suuntaviivoja tuleville tutkimuksille. Varas-

tojen hallintaa koskeneita artikkeleja tarkasteltaessa esille nousi kaksi tunnistet-

tavaa teemaa. Ensimmäinen suuntaus pyrkii yhdistämään perinteisen logistiikan 

toiminnot varastonhallinnan kanssa arvioimalla optimaalista tasapainoa kuljetus-

ten, varastoinnin ja varaston kustannusten välillä. Toinen selkeä teema oli yhteis-

työ varastojen hallinnan osalta ja käytettyinä työkaluina esille nousivat varaston 

jatkuva täydentäminen (continuous replenishment planning CRP), kysyntäohjau-

tuva tarjontayhteistyö (efficient consumer response ECR) sekä toimittajan hallin-

noimat eli kaupintavarastot (vendor managed inventory VMI). Tulevaisuudessa 

tulisi varastohallintaa tarkasteltaessa pystyä paremmin ottamaan huomioon 



44 

 

myös kysynnän epävarmuus sekä varaston mahdollisen loppumisen tuomat 

mahdollisuudet yhteistyön ja toimintojen integroinnin syventämiseen. 

 

Kuten kaikessa toiminnassa, myös hankinnoissa on pyrittävä jatkuvaan paranta-

miseen ja tämän vuoksi toimittajasuhteita tulee jatkuvasti arvioida ja seurata sekä 

seurannan perusteella tehdään analyyseja sekä tuotevalikoimasta että toimitta-

jista. Edellä on esitetty muutamia varastojen hallintaan liittyviä konsepteja, joissa 

yhtenä keskeisenä tekijänä on jatkuva parantaminen ja johtavana ajatuksena tii-

vis yhteistyö toimittajien kanssa. Keskeinen analysoitava tekijä toimittajasuhteita 

arvioitaessa ja kumppanuuksia kehitettäessä on yritysten välinen suhde ja sen 

eri elementit. 

 

Yritysten välisiä suhteita tarkasteltaessa voidaan suhteen elementit perustasolla 

jakaa Vesalaisen (2006) mukaan kahteen ulottuvuuteen eli organisationaalisiin ja 

liiketoiminnallisiin sidoksiin. Organisationaaliset sidokset voidaan jakaa kahden-

tyyppisiin sidoksiin eli rakenteellisiin linkkeihin yritysten välillä ja sosiaalisiin si-

doksiin ihmisten välillä. Liiketoiminnan sidosten näkökulmasta kysymyksessä 

ovat vaihdanta ja mahdollinen strateginen sidos yritysten välillä. Jaottelu on ha-

vainnollistettu kuviossa 12. 

 

  Kumppanuuden analysoinnin teoreettinen viitekehys 

(Vesalainen, 2006, p. 48) 

 

Yritysten välisen suhteen elementit 

Organisationaalinen sidos Liiketoiminnallinen sidos 

Rakenteelliset 

linkit yritysten 

välillä 

Sosiaalinen 

sidos ihmisten 

välillä 

Yritysten 

välinen 

vaihdanta 

Strateginen 

sidos yritysten 

välillä 
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Rakenteellisina linkkeinä kahden eri yrityksen välillä voidaan pitää esimerkiksi 

erilaisia rajapintarakenteita kuten kehittämistiimejä, viikkopalavereja tai toiminta-

malleja, joissa yritysten henkilöt ovat keskenään tiiviissä ja säännöllisessä vuo-

rovaikutuksessa. Organisaatioiden väliset suhteet määrittyvät hyvin pitkälle 

niissä toimivien ihmisten välisistä suhteista eli sosiaalisista sidoksista, sillä itse 

organisaatio ei luo suhteita, vaan määrittää vain ulkoisen kehikon ja rajat suhtei-

den luomiselle. Organisaatio määrittelee muun muassa omat tavoitteet, rakenteet 

ja resurssit, jotka sitten ohjaavat organisaatiossa työskentelevien henkilöiden toi-

minnan suuntaa. Huomionarvoista on kuitenkin se, että jokainen työntekijä on 

yksilö, jonka toimintaan vaikuttavat myös henkilökohtaiset ulottuvuudet ja esimer-

kiksi yhteistyö eri organisaatioiden välillä luo myös oman henkilöiden välisen his-

torian, joka osaltaan ohjaa henkilöiden tekemiä valintoja tulevaisuudesta. 

 

Jotta yritysten välille voisi syntyä aitoa kumppanuutta, vaaditaan organisaatioiden 

välille luottamusta. Tämä tarkoittaa sitä, että organisaatiot voivat olla vakuuttu-

neita siitä, että toinen osapuoli toimii yhteisen edun hyväksi (win-win ajattelu) eikä 

pyri vain hyödyntämään toista parhaalla mahdollisella tavalla (win-loose ajattelu). 

Tämä on loogista, sillä kumppanuuden menestys pitkällä aikavälillä vaati molem-

pien organisaatioiden menestystä, muutoin toinen osapuoli putoaa yhtälöstä pois 

ja molemmat menettävät yhteistyön tuoman potentiaalin. Luottamus rakentuu eri 

ulottuvuuksista ja se voi olla joko hyvin helposti särkyvää tai pitkäkestoisempaa, 

joka kestää myös vastoinkäymisiä ja ongelmia johtamatta yhteistyön päättymi-

seen toisin kuin helposti särkyvä, joka päättyy heti ongelmien esiin noustessa.  

 

Luottamuksen syntyminen ja syventyminen vaativat osapuolilta rehellisyyttä, joh-

donmukaisuutta ja lojaalisuutta sekä tietysti osaamista eli kykyä suoriutua sekä 

teknisesti että sosiaalisesti yhteistyön eri osa-alueista (palvelu ja tuotteet). Yritys-

ten välisellä vuorovaikutuksella ja keskusteluyhteyden avoimuudella on merkit-

tävä vaikutus siihen, kuinka luottamus rakentuu, sillä heikko vuorovaikutus vai-

kuttaa samalla negatiivisesti luottamuksen rakentumiseen. Avoimella ja keskus-

televalla vuorovaikutuksella osapuolien toiminnot saadaan paremmin sovitettua 

toisiinsa ja johdonmukainen ja selkeä kommunikaatio on omiaan parantamaan 
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kumppanin osaamisvaikutelmaa. Avoin ilmapiiri on myös omiaan parantamaan 

yritysten mahdollisuutta oppia toisiltaan ja saavuttaa tehokkaammin yhteisiä pää-

määriä. 

 

Ståhle ja Laento (2000) esittävät, että kumppanuus on tulevaisuuden yrityksen 

kilpailukyvyn perusta ja kumppanuussuhteen rakentamisen tärkein tekijä on luot-

tamus, joka rakentuu aluksi ihmisten, ei yritysten, välille. Suotuisissa olosuhteissa 

kyvykkäillä toimijoilla on mahdollisuus laajentaa tätä luottamusta yritysten välille. 

Suotuisilla olosuhteilla tarkoitetaan sitä, että kumppaneiden on voitava luottaa 

toistensa kompetenssiin, vakuututtava toistensa arvoperustasta ja pyrittävä yh-

teiseen hyvää eli win-win lopputulemaan. Luottamuksen rakentamisen esteinä 

taas nähdään esimerkiksi epätasapaino valtasuhteissa ja avoimuudessa sekä 

kumppaneiden erilaiset tavoitteet sekä niiden aikaikkunat. 

 

Chae et al. (2017) ovat tutkineet ostajan vallan vaikutusta toimittajasuhteeseen 

ja toimittajan ostajaan sitoutumiseen ja havainneet, että hankintatoimessa tulisi 

toimittajia kohtaan korostaa positiivista palkitsevaa voimaa pyrittäessä vaikutta-

maan toimittajien toimintaan ja aikaansaamaan haluttuja toimenpiteitä. Negatiivi-

sena koetun pakottavan voiman käytöllä nähdään taas olevan toimittajan sitou-

tumista heikentävä vaikutus, vaikkakin toisinaan tällaiset reunaehdot sitovat 

kumppanit tiiviimmin toisiinsa. Suhteeseen sitoutuminen näyttelee keskeistä roo-

lia toimittajan sisäisessä motivaatiossa jatkuvaan kumppanuuteen ja monissa 

kumppanuussuhteissa ostajat käyttävät molempia voimia ajaessaan omia tavoit-

teitaan, mutta tämän kokonaisvaikutus toimittajan suhteeseen sitoutumisastee-

seen on epäselvä. Tämän johdosta näiden kahden erityyppisen voiman keski-

näisten vaikutusten syvempi ymmärtäminen on avainroolissa tehokkaassa toimit-

tajahallinnassa. Tutkimuksessa nostetaan esiin myös huomiona toimittajan mah-

dollinen voima ostajaa kohtaan ja tämä saattaa joskus olla jopa suurempi kuin 

ostajan voima toimittajaa kohtaan. Toimittajan vahva asema voi perustua esimer-

kiksi teollisoikeuksien suojaamiseen. 
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Palveluiden ja/tai tuotteiden kauppa eli yritysten välinen vaihdanta määrittää yh-

teistyösuhteen sisällön tarkemmin. Vaihdantaa arvioitaessa katsotaan vaihdan-

nan laajuutta sekä suhteessa asiakkaan lopputuotteeseen (pieni osuus valmis-

tettavasta tuotteesta vai kokonaan valmis lopputuote) että mahdollisiin muihin 

palveluihin, joita toimittaja tarjoaa asiakkaalle (esimerkiksi varastohyllyjen täyttö). 

Strategisen sidoksen osalta vaihdannassa oleva tuotevalikoima on keskeinen te-

kijä määriteltäessä suhteen syvyyttä. Toimittajan riippuvuus asiakkaasta ja asi-

akkaan toimittajasta ei ole läheskään niin syvä perustuotteiden osalta verrattuna 

tilanteeseen, jossa valmistetaan pitkälle räätälöityjä tuotteita, jotka eivät sellaise-

naan sovellu muiden käytettäväksi. Vaihdannan volyymilla on myös merkitystä, 

sillä riittävän suuri volyymi sitoo kumppanit tehokkaammin toisiinsa toimittajan 

vaihtamiseen liittyvien kasvaneiden kustannusten johdosta. Näitä ovat esimer-

kiksi varastojen vaihtoon, markkinointimateriaalien päivitykseen sekä uuden toi-

mittajasuhteen rakentamiseen liittyvät kustannukset. 

 

Cao ja Zhang (2011) esittävät tutkimuksensa tuloksena, että toimitusketjussa teh-

tävä yhteistyö parantaa toimijoiden yhteistä etua ja sillä on postiviinen tulokselli-

nen vaikutus yritysten toimintaan ja kannattavuuteen. Myös tässä tutkimuksessa 

esille nousivat keskinäisen tiedonvaihdon ja toisilta oppimisen merkitykselliset 

roolit yhteistyön kehittämisessä. Elking et al. (2017) esittävät, että ostajan suu-

remmalla riippuvuudella toimittajista on negatiivinen vaikutus ostajan kannatta-

vuuteen, kun taas toimittajan suurempi riippuvuus ostajasta vaikuttaa positiivi-

sesti ostajayrityksen kannattavuuteen. Tutkimuksen mukaan lean-ajatteluun pe-

rustuva varastonhallinta menettää kustannushyötyjään, jos jommallakummalla 

osapuolella on suuri riippuvuus toisesta. Toimittajan ja ostajan keskinäinen suhde 

vaikuttaa siis omalta osaltaan yritysten varastonhallintapolitiikkaan sekä hankin-

tamalleihin. 

 

Gordon (2008) esittää, että toimittajasuhteiden tarkastelussa toimittajat tulisi 

nähdä enemmän ulkoisten toimijoiden sijaan yrityksen omien toimintojen jat-

keena, jolloin tarkastelussa voidaan keskittyä enemmän kumppanuuden pohjalta 
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syntyvään lisäarvon tuottoon pelkkien kustannusten ja kuluerien sijaan. Toimitta-

jasuhteiden hallinnan ja suorituskyvyn arvioinnin tavoitteena on alentaa hankin-

nan kokonaiskustannuksia, pienentää riskejä sekä pyrkiä jatkuvaan parantami-

seen. Yksi tärkeimmistä elementeistä arvioinnissa ja suhteen hoidossa on avoin 

kommunikaatio sekä virallisella että epävirallisella tasolla ja kumppanuuden arvi-

ontiin tulisi rakentaa tavoitteet sisältävä arviointijärjestelmä, jonka pohjalta yh-

dessä etsitään keskeiset kehittämiskohdat ja pyritään löytämään keinot toimitus-

ketjun toiminnan parantamiseksi. 

 

Myös Schuh et al. (2014) esittävät, että toimittajasuhteiden hallinnan pitäisi olla 

enemmän yhteistyötä toimittajien kanssa yhteisten etujen saavuttamiseksi, kun 

perinteisen ostotoiminnan pääfokus on taas ollut tuotteen tai palvelun hinta. Toi-

minnassa toimittajien kanssa tulee pyrkiä motivoimaan toimittajat käyttäytymään 

tavoilla, jotka vastaavat yrityksen ja tätä kautta loppuasiakkaiden tarpeisiin. 

 

Schuh et al. (2012) ovat kehittäneet oston shakkilaudaksi (purchasing chess-

board) nimetyn menetelmän arvioida ja kehittää toimittajasuhteita ja hankintatoi-

mea. Menetelmä alkaa yksinkertaisesta nelikentästä, jossa toiminnan pelikenttää 

tarkastellaan tarjonnan ja kysynnän vahvuuksien/voimakkuuksien ulottuvuuksilla. 

Näistä neljästä kentästä johdetaan hankintatoimelle neljä erilaista perusstrate-

giaa riippuen siitä, missä nelikentän ruudussa ollaan. Neljästä perusstrategiasta 

johdetaan kuusitoista eriteltyä viputoimintoa erityisesti organisaation sisäisiä kes-

kusteluja ja suunnittelutoimia varten. Näiden pohjalta laajennetaan edelleen kuu-

teenkymmeneenneljään metodiin, joiden avulla hankintatoimen toimintaa voi-

daan tehostaa ja kehittää, jotta asiakasarvon tuottaminen voidaan maksimoida. 

Mallin mukainen ostotoiminnan nelikenttä ja niistä johdettavat perusstrategiat esi-

tetään kuviossa 13. 
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 Ostotoiminnan pelikenttä ja neljä perusstrategiaa (Schuh, et al., 

2012, pp. 12-15). 

 

Yritysten on nykypäivänä menestyäkseen pyrittävä jatkuvasti parantamaan toi-

mintojaan ja sen vuoksi arviointia tulee suorittaa myös operatiivisen toiminnan ja 

prosessien, eikä vain toimittajasuhteiden näkökulmasta. Hyvä keino parantaa 

omia toimintoja on verrata omaa tuottavuuden, laadun ja toimintojen tehokkuutta 

valioluokkaa edustavien yritysten ja organisaatioiden tehokkuuteen ja ottaa oppia 

niiltä alueilta, joissa nämä yritykset ja organisaatiot ovat parempia. Tällaista me-

netelmää kutsutaan benchmarkingiksi, jonka Camp (1989, p. 12) määrittelee et-
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sinnäksi, jossa haetaan teollisia toimintatapoja, jotka johtavat parhaaseen mah-

dolliseen suorituskykyyn. Tavoitteena on siis saavuttaa paras mahdollinen toi-

minta tuotteiden, palvelujen ja tukiprosessien kohdalla. Camp korostaa bench-

markingin ennakoivuutta ja positiivisuutta sekä yhteistyötä muiden yritysten 

kanssa. Benchmarking ei ole teollisuusvakoilua tai kilpailun rajoittamiseen täh-

täävää kilpailijoiden välistä yhteistyötä, vaan perustuu muilta oppimiseen, mutta 

sen toteuttaminen erityisesti kilpailijoiden kesken vaatii tarkkaa rajausta. Mene-

telmää voidaan käyttää lähes minkä tahansa liiketoiminta-alueen kehittämiseen 

ja se soveltuu sekä jatkuvaan kehittämiseen että kehityshyppyihin.  

 

Hyvä benchmarking-kumppani edustaa valioluokkaa omalla alueellaan ja sa-

malla sen toiminta on hyvin verrattavissa yrityksen omaan toimintaan. Pienen ja 

alhaisella automaatiotasolla varustetun konepajan ei kannata vertailla esimer-

kiksi korkeasti automatisoituun ja pienellä miehityksellä toimivaan tehtaaseen. 

Vaikka kyseinen tehdas olisikin valioluokkaa omalla alallaan, vertailusta saata-

vien ideoiden toteuttaminen olisi mahdotonta resurssien puutteen vuoksi. Kaha-

nerin (1996, p. 147) mukaan kannattaa etsiä kumppaneita oman alan ulkopuo-

lelta, sillä yritykset saman toimialan sisällä toimivat usein samalla tavalla ja tällöin 

toiminnoista tulee samanlaisia ja yhtenäisiä. Näkökulman laajentaminen toisiin 

toimialoihin kasvattaa tällöin uusien ja erilaisten ideoiden löytämisen mahdolli-

suutta ja tehostaa prosessia. Camp (1989, p. 60) taas suosittelee pysymään sa-

man toimialan sisällä, sillä tällöin säilytetään parempi vertailtavuus toimintojen 

kesken ja analyysien tekeminen on helpompaa. Prosessin arvioidut kustannukset 

ja siihen varattu budjetti rajoittavat myös omalta osaltaan kumppanin valintaa. 

Benchmarkingin idea ei ole nähdä, kuinka yritys pärjää kilpailijoihin nähden tai 

kuinka paljon paremmin kilpailijat toimivat. Benchmarkingin tarkoitus on parantaa 

omia toimintoja ja jos opittua ei oteta käyttöön, heitetään aikaa ja rahaa aivan 

hukkaan (Kahaner 1996, s. 149). 
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3.4 Tuotteiden ostotilausprosessi 

Edellä kuvatun valintaprosessin lisäksi yrityksen hankintatoimen prosesseihin 

kuuluu ostotilausprosessi, jota on kuvattu tässä työssä tarkemmin työn empiiri-

sessä osassa sen vahvan yrityskohtaisen luonteensa takia. Tilausprosessi kuvaa 

yksittäisiin ostoihin liittyvät toiminnot sekä niiden tulemat ostoherätteestä laskun 

hyväksymiseen saakka ja tämän prosessin tulisi toimia hyvin rutiininomaisesti ja 

tehokkaasti. Case-yrityksessä tilausprosessi voi käynnistyä lähtökohtaisesti kah-

desta eri syystä eli rutiininomaisesti varastosaldojen seurannan kautta omien va-

rastojen täydentämiseksi tai tapauskohtaisesti erikseen tilattavia tuotteita projek-

tikohtaisesti hankittaessa ja myytäessä. Ostojen ajoitukseen liittyvät valinnat 

sekä käytettävissä olevat resurssit vaikuttavat omalta osaltaan siihen, missä vai-

heessa omien varastojen täydentäminen käynnistää ostotilausprosessin. 
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 TUTKIMUSMENETELMÄT 

4.1  Tutkimusaineiston kuvaus 

Tutkimuksen empiirisessä osassa analysoidaan case-yrityksen hankintatoimen 

prosesseja teoriaosan mukaisessa viitekehyksessä ja pyritään löytämään kehi-

tyskohtia hankintatoimen tehokkuuden parantamiseksi. Empiirisessä osassa 

hyödynnetään sekä yrityksen sisäistä dokumentoitua aineistoa, että kirjoittajan 

pitkää, yli kuudentoista vuoden työkokemusta yrityksessä ja toimialalla. Tämän 

johdosta työn empiirisessä osassa ei aina ole tarkkoja viittauksia yrityksen tieto-

lähteisiin, sillä työssä hyödynnetään paljon kirjoittajan hiljaista kokemusperäistä 

tietoa. 

 

4.2  Asiakastyytyväisyyskysely 

Yrityksen asiakkaille sähköpostilla lähetetyn sähköisen asiakastyytyväisyysky-

selyn (Liite 1) tarkoituksena oli perinteisen asiakastyytyväisyyden mittaamisen li-

säksi pyrkiä selvittämään asiakkaan näkökulmasta tärkeimmät yrityksen tuottei-

den ostopäätökseen ja toimittajavalintaan vaikuttavat tekijät sekä niiden tärkey-

det. Kysely toteutettiin yrityksen käytössä olevalla maksullisella SurveyMonkey -

palvelulla, jonka toimittaja on maailman johtava verkkopohjaisten kyselytutkimus-

ratkaisujen toimittaja (SurveyMonkey, 2017a). Vastaanottajat määriteltiin yrityk-

sen asiakasrekisteristä aikaisempien vuosien hankintojen perusteella ja kyselyn 

vastaanottajissa oli sekä kuluttuja- että yritysasiakkaita. Kysely lähetettiin asiak-

kaille sähköpostilla 1.9.2014 (Liite 2) ja kyselystä lähetettiin vielä toinen muistu-

tusviesti sähköpostilla 10.9.2014 (Liite 3), jotta vastauksia saataisiin mahdollisim-

man paljon. Vastaajien lukumäärää pyrittiin kasvattamaan vastaajien kesken ar-

vottavilla lahjakorteilla ja tämän uskottiin lisäävän erityisesti kuluttaja-asiakkaiden 

vastausten lukumäärää. 

 

Ensimmäinen sähköpostiviesti lähetettiin 402 vastaanottajalle, joista kuuttatoista 

viestiä ei voitu toimittaa vastaanottajille erinäisistä teknisistä syistä. Tämän vies-
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tin avasi 182 vastaanottajaa, joista viestissä olleen suoran kyselylinkin kautta net-

tipohjaiseen kyselyyn siirtyi vastaamaan 99 vastaanottajaa. Muistutusviesti lähe-

tettiin 373 vastaanottajalle ja viestin kautta kyselyyn saatiin lisää vastaajia 43. 

Kyselyn teknisessä toteutuksessa havaittiin alkuvaiheessa pieni virhe, joka mah-

dollisti kysymysten ohittamisen vastaamatta kaikkiin kohtiin. Tämä virhe korjattiin 

nopeasti ja täydellisiä vastaussarjoja saatiin lopulta yhteensä 121 vastaajalta. 

Näin ollen vastausprosentiksi saadaan kolmekymmentä, jota voidaan palvelun-

tuottajan (SurveyMonkey, 2017b) mukaan pitää hyvänä. Vastaustietojen analy-

sointiin käytettiin kyselyohjelman lisäksi Exceliä. 

 

4.3  QFD ja modifioitu laaduntalo 

Quality Function Deployment (QFD) on Japanissa 1960-luvulla syntynyt mene-

telmä, jonka johtoajatuksena on laadun tuominen mukaan yrityksen kaikkiin toi-

mintoihin läpi koko arvoketjun. Menetelmän avulla pyritään varmistamaan, että 

asiakkaan tarpeet ohjaavat tuotekehitys- ja tuotantoprosesseja. Asiakkaiden tar-

peiden ja tuoteominaisuuksien välille määritellään yhteydet, joiden voimakkuuk-

sille annetaan korrelaatiokertoimet ja näiden avulla löydetään keskeisimmät asia-

kastarpeisiin vastaavat tuoteominaisuudet. Näin pystytään esimerkiksi tuotekehi-

tysprojekteissa toimimaan etupainoisesti ja karsimaan valmistusvaiheessa tuot-

teisiin tehtäviä muutoksia ja samalla parantamaan kustannustehokkuutta sekä 

säästämään aikaa. (Turunen, 1991, pp. 19-23) 

 

QFD-menetelmää voidaan käyttää sekä uuden ideoimiseen ja kehittämiseen, 

että olemassa olevien tuotteiden tai palvelujen parantamiseen. Tekniikka perus-

tuu asiakkaan tarpeisiin ja hyödyntää yrityksen kilpailuympäristöä ja markkinoita 

suunniteltujen tavoitteiden priorisoinnissa. Toimintojen välinen yhteistyö voi vah-

vistua menetelmän hyödyntämisen kautta ja prosessi tukee helposti ymmärrettä-

vän dokumentaation syntymistä. Tämän myötä asiakkaan vaatimukset muuttuvat 

konkreettisiksi tavoitteiksi, joiden lopputuloksena oikeanlaiset tuotteet ja palvelut 

saadaan markkinoille tehokkaammin ja nopeammin. (Shillito, 1994, p. 2) 
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Laaduntalo (House of Quality, HOQ) on työkalu, jonka avulla QFD-prosessi vie-

dään läpi. Laaduntalo on osista koostuva suuri matriisi, jossa mukana ovat asi-

akkaan tarpeet sekä niiden tärkeydet, tuotteen tai palvelun ominaisuudet sekä 

niiden väliset riippuvuudet, asiakkaan tarpeiden ja tuotteen tai palvelun väliset 

vaikuttavuussuhteet, priorisoidut tekniset tavoitteet sekä suunnittelumatriisi. Asi-

akkaan tarpeet ovat koko QFD:n perusta ja niiden määrittely on oltava oikein suo-

ritettu, jotta prosessista saadaan oikeita tuloksia. On siis kuunneltava oikeita asi-

akkaita, eikä vain luotettava yrityksen omaan näkemykseen asiakkaidensa tar-

peista. Samalla voidaan selvittää näiden asiakastarpeiden tärkeydet, joiden pe-

rusteella tarpeet asetetaan tärkeysjärjestykseen ja matriisiin saadaan matemaat-

tiset arvot tarpeiden tärkeydelle laskennan pohjaksi. Tarpeiden ja tuotteen tai pal-

velun ominaisuuksien väliset keskinäiset vaikuttavuussuhteet eli korrelaatiot ar-

vioidaan asteikolla 0,1, 3 ja 9, jossa 9 vastaa voimakasta/vahvaa, 3 keskivahvaa 

ja 1 heikkoa vaikutussuhdetta. Ominaisuuksien väliset riippuvuudet on myös otet-

tava huomioon, sillä valitettavan usein positiivinen muutos yhdessä ominaisuu-

dessa aiheuttaa negatiivisen muutoksen toisessa. Priorisoidut tekniset tavoitteet 

saadaan laskettua matriisista kertomalla jokaisen asiakastarpeen tärkeys sen 

vaikuttavuussuhteella ja laskemalla nämä painoarvot yhteen. Vertaamalla jokai-

sen ominaisuuden painoarvoa niiden yhteissummaan saadaan määriteltyä niiden 

prosentuaaliset osuudet ja tätä kautta ominaisuuksien keskinäinen tärkeysjärjes-

tys. Laaduntalomatriisi on esitetty kuviossa 14. (Shillito, 1994, pp. 5-7) (Turunen, 

1991, pp. 25-29) 
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  Laaduntalomatriisi Shillitoa (1994, p. 7) mukaillen. 

 

QFD-menetelmää on käytetty tuotekehityksen lisäksi myös muissa sovelluksissa. 

Menetelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi organisaation mission eli toiminta-

ajatuksen laadinnassa. Tällöin asiakkaiden tarpeet on korvattu organisaation 

asiakaslupauksilla ja tuotteen ominaisuuksien tilalla ovat taas toimenpiteet, joilla 

yritys vastaa asiakkaidensa tarpeisiin. Näiden avulla saaduista tuloksista muo-

dostetaan tärkein osa yrityksen toiminta-ajatuksesta. Koulutusmaailmassa 

QFD:n avulla on taas rakennettu tietyn opintojakson sisältö, kun analyysin perus-

teella on tunnistettu tärkeimmät käsiteltävät asiat pitkältä listalta. Jopa yksittäisen 

työntekijän toimenkuvan luominen on toteutettavissa QFD:n avulla. (ReVelle, et 

al., 1998, pp. 193-194) 
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Carnevalli ja Miguel (2008) ovat tarkastelleet vuosien 2002 ja 2006 välisenä ai-

kana julkaistua QFD:tä käsittelevää kirjallisuutta. He ovat pyrkineet tunnistamaan 

menetelmän käyttämiseen liittyviä hyötyjä sekä haasteita ja ongelmia ja esittävät, 

että lisätutkimusta erityisesti vaikeuksien vähentämiseksi tarvitaan. Chan ja Wu 

(2002) ovat kirjallisuuskatsauksessaan tutkineet QFD:n syntyä ja historiallista ke-

hitystä sekä analysoineet menetelmän hyödyntämistä eri käyttötarkoituksissa eri 

teollisuuden aloilla. Tavoitteena on ollut luoda tutkijoiden ja menetelmän käyttä-

jien avuksi helppo referenssikatsaus menetelmän hyödyntämisestä sekä hyödyl-

lisistä lähteistä. Katsauksen mukaan menetelmää on sovellettu laajasti valmista-

van teollisuuden lisäksi muun muassa palveluliiketoiminnassa, koulutuksessa ja 

tutkimuksessa sekä ohjelmistoteollisuudessa. Raportissa listataan seuraavia 

suosittuja analyysin sovelluskohteita, jotka ovat osittain päällekkäisiä: 

- tuotekehitys, esimerkiksi uudet tuotteet ja mallimuutokset 

- laadun hallinta, esimerkiksi tuotteet, prosessit ja laatujärjestelmät 

- asiakastarveanalyysit, esimerkiksi tarpeiden tunnistaminen ja priorisointi 

- tuotesuunnittelu, esimerkiksi valmistettavuus ja laatuominaisuudet  

- suunnittelu (planning), esimerkiksi liiketoiminta- ja palvelukonseptit 

- suunnittelu (engineering), esimerkiksi tarve- ja järjestelmäsuunnittelu 

- päätöksenteko, esimerkiksi käytettävät teknologiat ja toimittajat 

- liikkeenjohto, esimerkiksi kilpailuetu ja strategiat 

- ryhmätyö, ajoitus, kustannuslaskenta ja muut, esimerkiksi kustannusten 

pienentäminen ja resurssien kohdistaminen/jakaminen 

 

Asiakastyytyväisyyden ollessa maailmanlaajuisesti yksi kriittisimpiä yritysten me-

nestystekijöitä, on myös QFD:n hyödyntäminen asiakastyytyväisyyden kasvatta-

misessa nostanut merkitystään. Asiakastarpeiden oikea tunnistaminen ja arvot-

taminen ovat äärimmäisen tärkeitä menetelmän soveltamisen ja oikean lopputu-

loksen kannalta. Nahm et al. (2013) esittävät uuden näkökulman asiakastarpei-

den priorisoitiin QFD prosessissa, jolloin prosessissa hyödynnetään kahta sarjaa 

tarpeita, jotka ovat asiakkaan etusija-arvio (customer preference rating CPR) ja 

asiakkaan tyytyväisyysarvio (customer satisfaction rating CSR). Menetelmän 

eduksi mainitaan muun muassa se, että asiakkaan ei tarvitse osata priorisoida 
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kaikkien tarpeiden keskinäisiä suhteita/tärkeysjärjestyksiä, vaan vastauksissa 

voidaan keskittyä selkeimmin tunnistettaviin keskinäisiin etusijajärjestyksiin ja tä-

män määrittelyn perusteella voidaan matemaattisesti laskea tarpeiden prioriteetit. 

Malli ottaa huomioon benchmarkingin kautta kilpailijoiden tuotteet ja niihin liittyvät 

asiakastarpeen tyydyttämiseen liittyvät kriteerit ja tavoitteet sekä huomioi asia-

kastarpeiden ja niiden tyydyttämisen kriteerien väliset ei-lineaariset suhteet. 

Tämä tarkoittaa sitä, että osa asiakastarpeista vaikuttaa toisia voimakkaammin 

asiakastyytyväisyyteen ja näin ollen niitä tulisi priorisoida kehitystoimenpiteitä va-

littaessa.    

 

Tässä tutkimuksessa QFD:tä käytettiin asiakastarpeiden ja hankintatoimen 

(osa)prosessien analysointiin ja tutkimuksen avulla pyrittiin tunnistamaan keskei-

simmät prosessin vaiheet, joiden avulla voidaan varmistaa mahdollisimman te-

hokas asiakastarpeiden täyttäminen. Tuoteominaisuuksien tilalla tässä analyy-

sissä ovat hankintatoimen prosessien vaiheet. Asiakastarpeiden määrittely tehtiin 

osana asiakastyytyväisyyskyselyä ja kyselyn avulla saatiin selville sekä asiakas-

tarpeet että niiden tärkeydet. Prosessien vaiheiden ja asiakastarpeiden vaikutta-

vuussuhteet määriteltiin yrityksessä sisäisesti. Tutkimuksessa käytetty modifioitu 

laaduntalo on esitetty kuviossa 15. 
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  Modifioitu laaduntalomatriisi. 

 

4.4  Asiakastarpeiden riskianalyysi 

Asiakastarpeiden vastaamisen riskianalyysissä käytettiin FMEA -analyysia. 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) on Yhdysvaltojen asevoimien parissa 

1940-luvulla kehitetty systemaattisesti etenevä toimintavarmuuden analysointi-

menetelmä. Menetelmässä pyritään tunnistamaan ja arvioimaan tuotteeseen tai 

prosessiin liittyviä potentiaalisia virhetilanteita. Näille virhetilanteille määritellään 

potentiaaliset virheen seuraukset sekä mietitään niiden mahdollisia syitä. Tämän 
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jälkeen pyritään löytämään keinoja estää virhetilanteiden syntyminen ja/tai rajoit-

taa niiden aiheuttamia seurauksia. Seuraavassa on esitetty työn empiirisessä 

osassa suoritetun analyysin keskeiset määritelmät Johnsonia mukaillen (2016): 

- Potentiaaliset virhetilanteet aiheuttavat asiakastarpeeseen liittyvän toimin-

non epäonnistumisen (esimerkiksi toimituksen myöhästyminen, virhe toi-

mitetussa tuotteessa tai virheellinen informaatio). 

- Potentiaaliset virheen seuraukset kuvaavat virhetilanteesta johtuvat seu-

raukset eli mitä virheen johdosta tapahtuu. 

- Potentiaaliset virheen syyt esittävät virhetilanteeseen mahdollisesti johta-

via tekijöitä. 

- Hallintakeinot/Kontrollit ovat toimintoja, joiden avulla voidaan hallita virhe-

tilanteiden syntymistä tai niiden seurauksia. 

Virhetilanteiden tunnistamisen ja analysoinnin jälkeen määritetään ja arvioidaan 

virhetilanteita seuraavien muuttujien avulla: 

- Vaikutus (SEV) asteikolla 1-10 

(1 = ei vaikutusta, 10 = erittäin suuri vaikutus) 

- Tapahtuman todennäköisyys (OCC) asteikolla 1-10 

(1 = erittäin epätodennäköinen, 10 = erittäin todennäköinen) 

- Kontrolloitavuus eli todennäköisyys havaita virhe ennen seurausvaiku-

tusta (DET) asteikolla 1-10 

(1 = täysin luotettava/havaittava, 10 = täysin epäluotettava/mahdoton ha-

vaita) 

 

Muuttujien avulla lasketaan potentiaalisille virhetilanteille riskipisteet (RPN) ker-

tomalla virheille määriteltyjen muuttujien SEV, OCC ja DET arvot keskenään. 

Näin voidaan tunnistaa kriittisimmät riskitekijät ja keskittää kehittämistoimenpiteet 

näiden riskien pienentämiseen tai poistamiseen kokonaan. Analyysi ja riskipistei-

den laskenta on esitetty kuviossa 16. 
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  Riskien arviointitaulukko. 

 

Menetelmää voidaan hyödyntää hyvin laajasti liiketoiminnan eri osa-alueiden ris-

kiarvioissa ja sitä voidaan käyttää myös uusia liiketoimintoja tai palvelukonsep-

teja luotaessa. Chuang (2007) esimerkiksi yhdistää työssään palvelusuunnitel-

man ja FMEA analyysiin auttaakseen palvelusuunnittelijoita virhevapaan palve-

lujärjestelmän luomisessa, jota demonstroidaan päivittäistavarakaupan esimer-

kin kautta. Palvelukonseptin vuokaavion ja sen analysoinnin avulla tunnistetaan 

kriittiset virhepisteet palvelun rakenteessa ja pyritään löytämään ratkaisut näiden 

virhetilanteiden välttämiseksi, jotta asiakkaan saama palvelutaso on mahdollisim-

man virheetön ja virheiden korjaamiseen kuluvat resurssit ja kustannukset saa-

daan pidettyä mahdollisimman pieninä.  
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 ASIAKASTARPEIDEN JA HANKINTAPROSESSIN TOIMINTO-

JEN YHDISTÄMINEN CASE-YRITYKSESSÄ 

5.1 Yrityksen esittely 

Metehe Oy (Metehe Oy, 2017a) on vuonna 1998 perustettu teräsohutlevyn maa-

hantuoja ja jatkojalostaja, joka palvelee kuluttajia ja teräsohutlevyä käyttävää te-

ollisuutta suoraan tehtaalta ja noutovarastoista palvelumallilla, jossa yhdistyvät 

korkea laatu ja järkevä hinta sekä asiantunteva ja nopea palvelu. Yritys valmistaa 

kattavan valikoiman laadukkaita teräskatteita (kattotuotteet) ja julkisivuja (julkisi-

vuverhoukset) sekä näiden oheistuotteita. Lopputuotteiden lisäksi yritys toimittaa 

raaka-ainetta teräsohutlevytuotteita käyttävälle teollisuudelle erilaisina teräske-

loina, rainoina ja arkkeina sekä reikälevyinä (raaka-aineet). Metehe Oy määritte-

lee yrityksen kotisivuilla toimintatapansa ja arvonsa (Metehe Oy, 2017b) seuraa-

vasti: 

 

”TOIMINTATAPA 

Olemme luoneet palvelumallin, jossa yhdistyvät korkea laatu ja järkevä hinta sekä 

asiantunteva ja nopea palvelu. Toimintamme suoraan tehtaalta ja noutovaras-

toista, käyttämämme laadukkaat raaka-aineet ja tehokas kotimainen tuotanto 

mahdollistavat nopeimmat toimitukset ja parhaan hintalaatusuhteen. Tämän li-

säksi meiltä saa varmasti parhaan asiantuntemuksen teräskattojen ja -julkisivu-

jen sekä muiden teräsohutlevytuotteiden valinnassa. Tunnemme tuotteemme 

pintaa syvemmältä. 

  

VISIO 

Haluamme olla imagoltaan kiinnostava ja arvostettu yritys, jonka nimi mielletään 

korkeaan laatuun ja tunnetaan rakentajapiireissä erikoisista tuotteistaan koti-

maan lisäksi niissä maissa, joihin vientipanostukset on tehty. Haluamme myös, 

että meihin liitetään pitkälle menevän tuotekehityksen imago, joka on saanut ai-

kaan nopean kasvun jatkumisen ja menestyksekkään kansainvälistymisen kan-

nattavuuden säilyessä koko ajan korkealla tasolla. 
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MISSIO 

Korkealaatuiset tuotteet joustavasti ja nopeasti. 

Uniikki toimintamallimme takaa nopeuden, asiakaslähtöisyyden ja kustannuste-

hokkuuden sekä parhaan tuoteasiantuntemuksen. 

Toimitusluotettavuus 

Oman laajan raaka-aine varaston, nykyaikaisen tuotantolaitoksen, sitoutuneen 

henkilöstön ja pitkän toimiala tuntemuksen turvin pystymme mukautumaan nope-

aan ja asiakkaan tarpeet huomioivaan toimitukseen. 

Mahdottomasta mahdollista 

Olemme innovatiivisia ja kykenemme yhdistämään suoraan ja selkeään lähtö-

kohtaan kauniita viimeisteltyjä dynaamisia muotoja. 

 

ARVOT 

Arvokas kumppanuus 

Vaalimme kumppanuutta. Pidämme huolta henkilöstöstämme ja asiakkaistamme 

kuin perheestämme. 

Suoruus 

Suorat ostot tehtaalta, suoramyynti, rehellisyys ja tinkimättömyys ovat arkisen 

työmme johtotähtiä. 

Laatu ja vastuullisuus 

Luomme pinnasta innovaatioita, mutta emme pinnallisia innovaatioita.” 

 

Ennen yrityksen kilpailustrategian ja arvoketjun sekä hankintatoimen organisaa-

tion ja prosessien kuvausta käydään läpi tuoteryhmittäin niihin kuuluvat päätuot-

teet sekä eritellään itse valmistettavat ja kumppaneilta hankittavat tuotteet. Yri-

tyksen tuotteet jakautuvat kolmeen päätuoteryhmään, jotka ovat jalostusasteen 

mukaisesti nousevassa järjestyksessä raaka-aineet, kattotuotteet ja julkisivuver-

houkset. 

Raaka-aineet tuoteryhmä pitää sisällään muille lopputuotevalmistajille myytävät 

tuotteet, joita ovat erikokoiset teräskelat, nauhaleikatut tuotteet sekä arkit. Asiak-

kaat ovat yritysasiakkaita, joista osa valmistaa samanlaisia tuotteita kuin yritys 

itse. Näille asiakkaille voidaan toimittaa niin sanottuja täysiä tehdaskeloja, joiden 
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paino on 4-5 tonnia. Materiaalit ovat samoja, joita yritys käyttää omien jalostettu-

jen tuotteidensa valmistukseen, mutta kyseisiä keloja yrityksen ei tarvitse käsi-

tellä omassa tuotannossa, vaan ne toimitetaan samassa muodossa ja pakkauk-

sessa kuin valmistava tehdas on ne yrityksen varastoon toimittanut. Osalle asi-

akkaista raaka-ainekeloja esikäsitellään joko kelaamalla niitä pienemmiksi tai 

nauhaleikkaamalla kapeammiksi keloiksi asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Raaka-ainetta toimitetaan myös määrämittaisina arkkeina ja lisäksi materiaaleja 

on mahdollista rei’ittää erilaisissa tuotesovelluksissa käytettäväksi. Näin ollen osa 

raaka-aineet tuoteryhmän tuotteista myydään sellaisenaan eteenpäin ja osa esi-

käsitellään vastaamaan asiakkaiden tarpeita. 

 

Raaka-aineena käytettävät maalipinnoitetut tehdaskelat yritys ostaa pääasiassa 

Tata Steeliltä, joka on Euroopan toiseksi ja maailman seitsemänneksi suurin te-

räksen valmistaja. Yrityksillä on tiivis kumppanuussuhde ja Tata Steel on myön-

tänyt Metehelle Valtuutetun Jakelijan Todistuksen, joka osoittaa, että yhtiö on 

pinnoitetun teräsohutlevyn osalta Tata Steelin valtuutettu jakelukanava Suo-

messa. Sinkityissä teräsohutlevyissä yhtiön päätoimittaja on ArcelorMittal, jonka 

kanssa kauppaa käydään myös suoraan tehdasorganisaation kanssa. Hyvin 

pieni osa tuoteryhmän tuotteista eli niin sanotut erikoisteräkset (esimerkiksi ruos-

tumaton ja haponkestävä teräs) ostetaan terästukkureilta, jotka ovat esikäsitel-

leet tuotteet esimerkiksi arkeiksi.  

 

Kattotuotteet tuoteryhmä pitää sisällään kattavan valikoiman erilaisia teräskat-

teita asennustarvikkeineen ja oheistuotteineen. Asiakkaille, joita ovat sekä kulut-

tajat että yritysasiakkaat, pyritään tarjoamaan mahdollisimman kattava tuotevali-

koima sekä toimitussisältö, jolloin helpotetaan asiakkaan hankintoja ja pyritään 

tarjoamaan hankintojen kattavuuden ja keskittämisen kautta edullisempi koko-

naishinta. Yritys valmistaa myymänsä teräskatteet sekä listatuotteet lähes sata-

prosenttisesti itse, ainoastaan joihinkin projektitoimituksiin tarjotaan alihankintana 

muualla valmistettuja erikoistuotteita. Asennustarvikkeiden ja oheistuotteiden 

(esimerkiksi kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmät) osalta tilanne on taas täy-

sin toinen ja kaikki tuotevalikoimaan kuuluvat asennustarvikkeet ja oheistuotteet 
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valmistetaan muiden yritysten toimesta. Tyypillisen kattopakettitoimituksen si-

sältö voidaan karkeasti jakaa erityyppisiin tuotteisiin seuraavalla tavalla: 

- teräskatteet eli kattopellit (yritys valmistaa itse) 

- tarvittavat listat, esimerkiksi harja- ja päätylistat (yritys valmistaa itse) 

- asennustarvikkeet, esimerkiksi aluskate ja kateruuvit (ostetaan muilta) 

- muoviosat, esimerkiksi läpiviennit ja paloluukut (ostetaan muilta) 

- kattoturvatuotteet, esimerkiksi kattosillat ja lumiesteet (ostetaan muilta) 

- tikasjärjestelmät, esimerkiksi lape- ja seinätikkaat (ostetaan muilta) 

- sadevesijärjestelmät, esimerkiksi kourut ja syöksytorvet (ostetaan muilta) 

 

Julkisivuverhoukset tuoteryhmän tuotteiden tyypillisimpiä käyttökohteita ovat 

liike- ja teollisuusrakennukset sekä hallit ja asiakaskunta koostuu lähes poikkeuk-

setta yritysasiakkaista. Tuoteryhmään kuuluvat erilaiset seinäkäyttöön tarkoitetut 

poimulevyt sekä yrityksen kehittämä ja patentoima julkisivuverhouslevy Metehe 

Concertto. Verhouslevyjen lisäksi asiakkaille voidaan toimittaa tarvittavat kiinni-

tystarvikkeet, alusrangat sekä kohdekohtaisesti valmistettavat mittatilauslistat, 

joita käytetään esimerkiksi julkisivujen ikkuna- ja oviliitynnöissä, räystäillä ja sok-

kelissa sekä erilaisissa säleiköissä. Joitakin alusrankasovelluksia sekä kiinnitys-

tarvikkeita lukuun ottamatta yritys valmistaa itse kaikki tuoteryhmän tuotteet. 

 

5.2 Yrityksen kilpailustrategia ja arvoketju 

Metehe Oy:n päätason kilpailustrategian voidaan katsoa olevan yhdistelmä eri-

koistumista sekä fokusointia, sillä strategiat vaihtelevat eri tuoteryhmien välillä. 

Yritys on toimintansa alusta saakka pyrkinyt rakentamaan pääkilpailijoista poik-

keavan toimintamallin, jossa mahdollisimman kattava osuus toimitusketjusta on 

yrityksen omaa toimintaa. Samalla on pyritty karsimaan toimitusketjun molem-

mista päistä (toimittaja ja asiakas) ylimääräiset ja turhat välikädet pois. Hankinto-

jen osalta tämä tarkoittaa hankintojen suorittamista suoraan tuotteita valmistavilta 

yrityksiltä ilman tukkureiden tai muiden väliportaiden mukana oloa. Toimitusket-

jun jakelupäässä taas on rakennettu konsepti, jossa tuotteet myydään suoraan 
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tehtaalta loppuasiakkaille ilman jälleenmyyjien osallistumista tuotteiden markki-

nointiin ja jakeluun. Yritysasiakkaiden osalta tämä konsepti on helpommin toteu-

tettavissa kuin kuluttaja-asiakkaiden kanssa, joiden osalta maantieteellinen peitto 

asettaa omat rajoituksensa konseptin toteutukselle. Nykyaikainen tiedonsiirto 

helpottaa kuitenkin asiakaspalvelun toteutusta ilman fyysistä kontaktia ja kon-

septi on vuosien saatossa osoittanut elinkelpoisuutensa ja toimivuutensa. 

 

Keskeinen tekijä yrityksen toimintakonseptissa on ollut tavoite tarjota asiakkaille 

ylivertainen palvelukokemus tarjouspyyntöjen käsittelystä tuotetoimituksiin 

saakka. Alkuvuosina yritys vastasi itse myös merkittävästä osasta logistiikkaa, 

mutta toiminnan kasvaessa kuljetuspalvelun ei koettu enää olevan yrityksen ydin-

osaamista ja ensin raaka-aineiden kuljetukset siirrettiin sopimuskuljettajien hoi-

dettavaksi. Myöhemmin myös kattotuotteiden tehtaankuljetukset ulkoistettiin pai-

kalliselle kumppanille, mutta ulospäin kuljetuspalvelu näiden tuotteiden osalta 

näyttäytyy edelleen yrityksen palveluna. Yritys on myös panostanut merkittävästi 

tuotekehitykseen ja jatkaa edelleen siihen panostamista. Tämä toiminta on muo-

vannut kilpailustrategian osassa tuotteita enemmän fokusointimalliin, jossa tarjo-

taan rajallisille markkinoille tuotteita, joita muut valmistajat eivät teollisuusoikeuk-

sien suojaamisen ansiosta pysty kopioimaan. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, 

että yrityksen strategisessa suunnittelussa asiakas on keskiössä ja kaiken toimin-

nan tavoitteena on kannattava asiakaslähtöinen toiminta. 

 

Yrityksen arvoketjun perusrunko muodostuu kahdesta tekijästä eli ydinproses-

seista ja niitä tukevista tukiprosesseista. Ydinprosessien määrittely on tehty yri-

tyksen mission ja tuoteryhmien pohjalta ja näin ollen ydinprosessit esitetään näi-

den yhdistelmänä. Yrityksen kokonaistoiminta muodostuu erilaisten perus- ja tu-

kitoimintojen kokonaisuudesta ja nämä toiminnot on kuvattu karkealla tasolla ku-

viossa 17.  
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  Metehe Oy:n arvoketjut (Metehe Oy, 2015). 

 

Arvoketjun kuvaaminen kaaviomuodossa auttaa ymmärtämään paremmin yrityk-

sen toimintoja sekä helpottaa kokonaisuuden hallintaa. Kaaviossa vaakasuun-

taan esitettyjen tuoteryhmäkohtaisten arvoketjujen ja pystysuuntaan esitettyjen 

ydinprosessien risteyskohdat vaativat resursseja, jotta tarvittava toiminta syntyy. 

Sijoittamalla käytettävissä olevia resursseja kaavioon voidaan niiden kohdistusta 

tarkastella helpommin ja samalla havaita mahdollisia muutostarpeita. Samalla ta-

valla voidaan tarkastella myös arvoketjujen toteuttamisessa tarvittavia tuotteita ja 

tehdä make-or-buy -analyysin perusteella valintoja esimerkiksi oman tuoteval-

mistuksen ja muiden vaihtoehtojen, kuten sopimusvalmistus tai tuotteiden osta-

minen, välillä. Yrityksen raaka-ainekumppanuudet turvaavat normaalioloissa 

raaka-aineen saatavuuden, mutta siinä epätodennäköisessä tilanteessa, jossa 

raaka-aineiden saatavuudessa olisi rajoituksia, tulisi tehdä valintoja sell-or-pro-

cess-further -analyysin pohjalta, sillä samoja materiaaleja voidaan myydä eri ja-

lostusasteen tuotteina, kuten teräskeloina tai -katteina. Eri ydin- ja tukiprosessien 

osallistuminen yrityksen toimitusketjun eri vaiheisiin on kuvattu kuviossa 18. 
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  Metehe Oy:n toimitusketju (Metehe Oy, 2015). 

 

5.3 Yrityksen hankintatoimen organisointi ja hankintaprosessit 

Yrityksen hankintatoimen organisaatio on historiallisesti ollut äärimmäisen ohut 

ja ennen tämän vuoden alkua toimitusjohtaja on viimeiset kymmenen vuotta vas-

tannut muiden tehtäviensä ohella lähes sataprosenttisesti raaka-aineiden sekä 

valmiiden myytävien tuotteiden hankinnoista. Toimitusjohtaja on vastannut han-

kintatoimen prosesseista kokonaisuudessaan mukaan lukien ostotilausprosessin 

hoitaminen. Liiketoimintajohtajat, jotka kukin vastaavat omasta tuoteryhmästään, 

ovat osittain avustaneet ostotilausprosessin hoidossa sekä osallistuneet tarvike-

toimittajien kanssa pidettäviin tapaamisiin ja neuvotteluihin. Raaka-aineisiin liitty-

vät hankinnat toimitusjohtaja on kuitenkin hoitanut lähes sataprosenttisesti itse-

näisesti. Kuluvan vuoden alussa on yrityksessä tehty organisaatiomuutoksia ja 

siinä yhteydessä hankintatoimen vastuu on keskitetty uudelle hankintajohtajalle, 

joka siirtyy tehtävään yrityksen sisältä ja keskittyy jatkossa täysipainoisesti vain 

hankintojen hoitamiseen. 
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Oston logistinen prosessi pitää yrityksessä sisällään toimittajan ja yrityksen vä-

listä informaatio-, materiaali- ja rahavirtaa, mutta joissain tapauksissa materiaali-

virta on suoraan toimittajalta loppuasiakkaalle ilman että tuotteet edes käyvät yri-

tyksen varastossa. Tyypillisiä esimerkkejä tästä ovat raaka-aineiden suorat teh-

dastoimitukset, joissa valmistava tehdas lähettää tehdaskelat suoraan loppuasi-

akkaalle, sekä kattoratkaisujen tuoteryhmän kattotarvikkeiden suuremmat projek-

titoimitukset suoraan rakennustyömaalle. Varsinaiseen ostoon liittyvä yrityksen 

tuotteiden ostotilausprosessi esitetään tässä yhteydessä kuviossa 19. 

 

 

  Metehe Oy:n ostotilausprosessikaavio (Metehe Oy, 2015). 

 

Yrityksen sopimusprosessit on pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisina 

ja useiden toimittajien kanssa vuosisopimustenkin sisältö on hyvin pelkistetty ja 

painottuu pääasiassa sopimushintoihin, toimitusaikoihin ja tilauskatkoihin. Sopi-

muksissa ei juurikaan ole neuvoteltu erikseen sopimussakoista tai muista kor-
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vausvelvollisuuksista, vaan sopimuksissa viitataan yrityskohtaisiin tai alalla ylei-

sesti käytettäviin toimitusehtoihin. Toimittajasuhteet perustuvat avoimeen kom-

munikaatioon ja mahdolliset epäkohdat käsitellään hyvässä hengessä ja lähes 

poikkeuksetta on saavutettu molempia osapuolia tyydyttävä lopputulos. Toimitus-

ketjun toisesta päästä löytyy toki esimerkkejä myös hyvin raskaasta sopimusdo-

kumentaatiosta, jossa suuret monikansalliset yhtiöt käyttävät vakiomuotoisia so-

pimuspohjiaan, jotka ajavat ainoastaan ostajan etuja ja joiden sisällöstä ei olla 

valmiita poikkeamaan tai neuvottelemaan. 

 

Strategisen tason prosessi sekä johtamisprosessi ovat yrityksen organisaatiora-

kenteesta johtuen käytännössä lähes tulkoon yhdessä, vaikka strategiaproses-

seja käsitelläänkin yrityksen johtoryhmässä sekä hallituksessa. Hankinnoista 

vastuussa olleen toimitusjohtajan tehtävänä on ollut huolehtia koko yrityksen 

strategian luomisesta yhdessä johtoryhmän ja hallituksen kanssa, joten eri tason 

strategioiden välillä ei ole ollut kommunikaatio- tai jalkautusongelmia. Suoritus-

kyvyn mittaaminen on keskittynyt taloudellisten tunnuslukujen hyväksikäyttöön ja 

esimerkiksi systemaattista toimittajien suorituskyvyn analysointia ei resurssien 

rajallisuuden vuoksi ole ollut mahdollista kehittää ja toteuttaa. Toimittajien valin-

taprosessin osavaiheita käsitellään tarkemmin asiakastarpeiden ja prosessin vai-

heiden välisten vaikuttavuussuhteiden analysoinnin jälkeen keskeisimpiä kehitys-

kohtia tarkasteltaessa. 

 

5.4 Yrityksen asiakastarpeiden määrittely ja tulokset 

Yrityksen asiakkaille sähköisesti lähetettyyn asiakastyytyväisyyskyselyyn sisälly-

tetyt toimittajien valintaan liittyvät valintakriteerit määriteltiin yrityksen toimesta ja 

tämän vuoksi valmiiden vaihtoehtojen lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus valita 

vaihtoehto joku muu, ja näin lisätä omia valintakriteerejä vastauksiinsa. Valinta-

kriteereiksi määriteltiin seuraavat tekijät: 

- Hintojen edullisuus  

- Palvelun taso & laatu  

- Tuoteosaaminen & laatu  
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- Tuotevalikoiman laajuus  

- Toimitusaika ja -varmuus  

- Yrityksen ikä / uskottavuus  

- Tuotetakuut  

- Kotimaisuus  

- Paikallisuus / fyysinen luokse pääsy  

- Imago ja maine  

- Markkinoinnin laatu / selkeys  

- Yhteistyökumppanit  

- Joku muu, mikä? 

 

Kyselyssä vastaajat antoivat etukäteen määritellyille valintakriteereille eli arvo-

muuttujille tärkeyspisteet asteikolla yhdestä viiteen, jossa viisi vastasi suurta tär-

keyttä ja yksi pientä tärkeyttä. Saatujen vastausten perusteella laskettiin keskiar-

vot eri tekijöiden tärkeystasoille ja kuviossa 20 esitetään eri arvomuuttujat sekä 

niiden saamat tärkeyspisteiden keskiarvot. 
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 Arvomuuttujien tärkeyspisteiden keskiarvot. 

 

Vastausten perusteella tärkeimmiksi arvomuuttujiksi nousivat toimitusaika ja –

varmuus (keskiarvo 4,33), tuoteosaaminen & laatu (keskiarvo 4,29) sekä tuote-

takuut (keskiarvo 4,15).  Viiden tärkeimmän joukkoon mahtuivat myös neljäntenä 

palvelun taso & laatu (keskiarvo 4,13) sekä viidentenä hintojen edullisuus (4,10). 

Vähiten tärkeimmiksi arvomuuttujiksi kyselyssä esitetyistä valmiista vaihtoeh-

doista vastaajat kokivat yrityksen yhteistyökumppanit (keskiarvo 3,11), yrityksen 

iän / uskottavuuden (keskiarvo 3,38) sekä paikallisuuden / fyysisen luokse pää-

syn (keskiarvo 3,55). 

 

Tarkasteltaessa vastausten lukumääräistä jakautumista asteikolla nähdään, että 

toimitusaika ja –varmuus sai korkeimman tärkeyspisteen viisi yhteensä 54 kertaa. 

Toiseksi useimmin vastaajat antoivat tärkeyspisteen viisi arvomuuttujille tuote-

osaaminen & laatu (47 kertaa) ja kolmanneksi useimmin kriteerille tuotetakuut 
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(42 kertaa). Vähiten kertoja korkeimman pisteen saivat yhteistyökumppanit (5 

kertaa) ja yrityksen ikä / uskottavuus (10 kertaa). Näin ollen voidaan todeta, että 

kumpikin tarkastelu tuottaa saman johtopäätöksen valintakriteerien eli arvomuut-

tujien tärkeydestä. Vastausten lukumääräinen jakautuminen tärkeyspisteittäin on 

esitetty kuviossa 21.  

 

 

 

  Vastausten lukumääräinen jakautuminen tärkeyspisteittäin as-

teikolla 1-5. 

 

Tärkeyspisteiden lisäksi vastaajat valitsivat mielestään viisi tärkeintä arvomuut-

tujaa tärkeysjärjestyksessä. Tässä tärkeysjärjestysvalinnassa arvomuuttujien 
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osalta käytettiin käänteistä pisteytystä siten, että tärkeimmäksi merkitty arvo-

muuttuja sai viisi pistettä, toiseksi tärkein neljä ja niin edelleen, jolloin viidenneksi 

tärkein arvomuuttuja sai yhden pisteen ja muut jäivät ilman pisteitä. Laskemalla 

yhteen näin saadut pisteet saatiin selville vastaajien mielestä arvomuuttujien pis-

teellinen tärkeysjärjestys. Tärkeysjärjestyksen osalta on erotettavissa neljä arvo-

muuttujaa, jotka koettiin selkeästi muita tärkeämmiksi. Ylivoimaisesti tärkeim-

mäksi arvomuuttujaksi vastaajat määrittelivät hintojen edullisuuden, joka sai las-

kennassa yhteensä 441 pistettä. Kolme seuraavaksi tärkeintä olivat palvelun ta-

son & laatu (304 pistettä), toimitusaika ja -varmuus (292 pistettä) sekä tuoteosaa-

minen & laatu (274 pistettä). Loput arvomuuttujista saivat huomattavasti alhai-

semmat pisteet. Kuviossa 22 on esitetty kyselyn tulokset arvomuuttujien tärkeys-

järjestyksen osalta. 

 

 

  Arvomuuttujien tärkeysjärjestysvalinnan yhteispisteet. 
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Tarkasteltaessa tärkeysjärjestykseen asettamisen vastausten jakaumaa, havai-

taan selkeästi tärkeyden painottuminen hintojen edullisuuteen. Tämän vaihtoeh-

don oli tärkeimmäksi tekijäksi valinnut 54 vastaajaa eli lähes 45 prosenttia vas-

taajista ja kriteeri oli kahden tärkeimmän joukossa 70 prosentilla vastaajista. Pis-

tejärjestyksessä viisi tärkeintä tekijää ovat samat kuin keskiarvojenkin mukaan 

viiden tärkeimmän tekijän joukossa olevat kriteerit, mutta tässä tarkastelutavassa 

arvomuuttujien järjestys vaihtuu. Hintojen edullisuus nousee selkeästi muiden ar-

vomuuttujien yläpuolelle, kun taas tuotetakuut putoaa selkeästi alhaisemmalle ta-

solle muihin tärkeimpiin tekijöihin verrattuna ja loput kolme arvomuuttujaa vaihta-

vat tärkeysjärjestystään. Arvomuuttujien tärkeysjärjestysvalintojen vastausten ja-

kauma esitetään kuviossa 23. 

 

 

  Arvomuuttujien tärkeysjärjestysvalintojen vastausjakauma. 
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Verrattaessa arvomuuttujien saamia tärkeyspisteiden keskiarvoja ja arvomuuttu-

jien tärkeysjärjestysvalintojen yhteispisteitä voidaan selkeästi nähdä yhteneväi-

syys kuvaajien muodossa. Vastauksista on siis löydettävissä ne keskeiset arvo-

muuttujat, joilla on suurin merkitys nykyisten asiakkaiden tehdessä ostopäätöksiä 

ja toimittajavalintoja. Vastaajat eivät esittäneet vastauksissaan merkittäviä uusia 

arvomuuttujia, joten voidaan päätellä, että kaikki valintoihin keskeisesti vaikutta-

vat tekijät ovat mukana kyselyssä ja tuloksissa. Suurimmat pisteet saaneiden ar-

vomuuttujien osalta laskettiin vielä vertailupisteet kertomalla tekijän tärkeyspis-

teiden keskiarvo arvomuuttajan saamilla tärkeysjärjestysvalinnan yhteispisteillä. 

Kyselyn vastausten perusteella Metehe Oy:n asiakkaiden mielestä viisi tärkeintä 

arvomuuttujaa olemassa olevien asiakkaiden näkökulmasta vertailupisteiden mu-

kaisessa suuruusjärjestyksessä ovat: 

- Hintojen edullisuus (1808 pistettä) 

- Toimitusaika ja –varmuus (1264 pistettä) 

- Palvelun taso & laatu (1256 pistettä) 

- Tuoteosaaminen & laatu (1175 pistettä) 

- Tuotetakuut (635 pistettä) 

 

Hintojen edullisuus on siis ylivoimaisesti merkittävin tekijä asiakkaiden valitessa 

toimittajaa. Toimitusaika ja -varmuus sai kuitenkin korkeimman keskiarvon tär-

keyspisteiden osalta, mutta kokonaistarkastelussa se asettuu rinta rinnan laadul-

listen tekijöiden eli palvelun tason & laadun sekä tuoteosaamisen & laadun 

kanssa. Tuotetakuut arvomuuttuja sai kolmanneksi korkeimman keskiarvon tär-

keyspisteiden osalta, mutta tärkeysjärjestysvalinnoissa se putosi selkeästi edellä 

mainittujen kriteerien taakse. Hieman yllättäen tuotevalikoiman laajuutta ei koettu 

merkittäväksi tekijäksi, vaikka case-yrityksen tuotevalikoima on kattava ja esimer-

kiksi kokonaisiin kattopakettitoimituksiin tarvitaan laaja tuotesortimentti. Tuoteva-

likoiman laajuudella on myös merkittävää vaikutusta yrityksen näkökulmasta toi-

mittajia arvioitaessa sekä kilpailutettaessa, joten se otetaan arvomuuttujana mu-

kaan QFD-analyysiin, vaikka sen vertailupisteet jäävätkin hyvin alhaisiksi (367 

pistettä). 
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5.5 Asiakastarpeiden ja hankintaprosessien QFD-analyysi 

Edellä esitetyn pohjalta keskinäiseen vaikuttavuusvertailuun otetaan kuusi tär-

keimmäksi miellettyä asiakastarvetta sekä hankintatoimen prosessit ja niiden vai-

heet. Hankintaprosessin eri vaiheita voitaisiin kuvata esitetyn ostotilausprosessin 

mukaisesti omissa prosessikaavioissa, mutta tässä työssä keskitytään tarkaste-

lemaan asiakastarpeiden ja hankintastrategian prosessien välisiä vaikuttavuus-

suhteita QFD-matriisin avulla. Koska asiakkaiden toimittajavalintaan vaikuttavien 

tärkeyspisteiden sekä tärkeysjärjestyksen välillä havaittiin pieniä eroja, tarkastel-

laan hankinnan prosesseja suhteessa asiakastarpeisiin tärkeyspisteiden keskiar-

vojen, tärkeysjärjestysvalinnan yhteispisteiden sekä näiden pohjalta laskettujen 

vertailupisteiden perusteella kolmessa erillisessä taulukossa. Ensimmäisenä tar-

kasteluun otetaan tärkeyspisteiden keskiarvoihin perustuva matriisi, joka on esi-

tetty kuviossa 24. 

 

 

 QFD-matriisi tärkeyspisteiden keskiarvoilla. 
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Keskinäisten suhteiden tarkastelussa parhaiten tärkeimpiin asiakastarpeisiin voi-

daan vastata kehittämällä hankintaprosessin vaiheita menekin ennustaminen 

sekä ostojen ajoitus, sillä näiden vaikuttavuus keskisiin asiakastarpeisiin on voi-

makkainta. Menekin ennustamisella on erittäin merkittävä vaikutus siihen, miten 

hyvin yritys pystyy vastaamaan toimitusvaatimuksiin sekä ylläpitämään tarvitta-

vaa palvelutasoa. Ennustamisella nähdään myös keskivahva vaikutus hintojen 

edullisuuteen paremmin kohdistettavien hankintaerien kautta. Yhtä tärkeänä te-

kijänä asiakastarpeisiin vastaamisen osalta nähdään hankintojen ajoittaminen, 

joka vaikuttaa merkittävästi sekä hintoihin että toimitusvarmuuteen. Molempien 

osuus painotetuista vaatimuspisteistä on lähes viidennes. 

 

Seuraavaksi tärkeimpinä osaprosesseina tulevat toimittajien kilpailuttamien sekä 

tuotevalikoiman määrittely, joiden osuudet painotetuista vaatimuspisteistä olivat 

seitsemäntoista ja viisitoista prosenttia. Toimittajien kilpailuttamisella on vahva 

vaikutus yrityksen hintakilpailukykyyn, jolla vastataan asiakkaiden vahvasti ar-

vostamaan hintojen edullisuuteen. Tuotevalikoiman määrittely on keskeinen te-

kijä mietittäessä tuotevalikoiman laajuutta ja sillä nähdään myös keskivahva vai-

kutus asiakkaiden kokemaan laadulliseen ulottuvuuteen koskien palvelua sekä 

tuotteita. Keskinäisten vaikutussuhteiden perusteella asiakastarpeisiin vastaami-

seen voidaan vähiten vaikuttaa ostotilausprosessilla, joka onkin luonteeltaan hy-

vin rutiininomainen eikä sisällä strategisia valintoja. 

 

Kuviossa 25 esitettävässä toisessa matriisissa tarkastellaan hankintatoimen pro-

sessien ja asiakastarpeiden keskinäistä vaikuttavuutta ja kehittämisen prioriteet-

teja tärkeysjärjestysvalinnan yhteispisteiden perusteella. Tässä tarkastelussa 

menekin ennustaminen sekä ostojen ajoitus ovat edelleen kaksi tärkeintä kehi-

tyskohtaa, mutta nyt ostojen ajoitus nousee kaikkein tärkeimmäksi prosessin vai-

heeksi keräten reilun viidenneksen eli kaksikymmentäkaksi prosenttia painote-

tuista vaatimuspisteistä. Menekin ennustaminen toiseksi tärkeimpänä tekijänä 

kerää tasan viidenneksen painotetuista vaatimuspisteistä. Kolmanneksi ja neljän-

neksi tärkeimmät kehityskohdat säilyvät samoina, mutta tuotevalikoiman määrit-
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telyn suhteellinen tärkeys eli prosenttiosuus painotetuista vaatimuspisteistä pu-

toaa merkittävästi alemmas ollen enää yhdeksän prosenttia. Toimittajien kilpai-

luttaminen kolmanneksi tärkeimpänä prosessin vaiheena nostaa taas hiukan pai-

noarvoaan keräten nyt yhdeksäntoista prosenttia painotetuista vaatimuspisteistä. 

 

 

  QFD-matriisi tärkeysjärjestysvalinnan yhteispisteillä. 

Viimeisenä tarkasteluun otettavassa matriisissa, joka esitetään kuviossa 26, tar-
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deksantoista prosenttia painotetuista vaatimuspisteistä. Vertailupisteiden perus-
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hyvä huomata, että myös vaiheet tuotevalikoiman määrittely, potentiaalisten toi-

mittajien etsintä sekä toimittaja valinta keräävät yhdeksän prosentin osuudet lä-

hes yhtä suurilla painotetuilla vaatimuspisteillä. 

 

 

  QFD-matriisi laskennallisilla vertailupisteillä. 

 

Näiden kolmen matriisin perusteella voidaan todeta, että kolme tärkeintä hankin-
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Neljänneksi tärkein prosessin vaihe eli tuotevalikoiman määrittely (15, 9 ja 9 pro-

senttia painotetuista vaatimuspisteistä) on hyvin vahvasti sidoksissa strategiava-

lintoihin ja tämä tulee pitää mielessä suunniteltaessa yrityksen strategiaa. On kui-

tenkin hyvä todeta, että kolme tärkeintä prosessin osavaihetta nousivat pisteytyk-

sissä selkeästi kärkeen ja sijoille 5-7 jääneet vaiheet keräsivät lähes yhtä suuret 

osuudet painotetuista vaatimuspisteistä. Ainostaan itse tilausprosessi rutiinin-

omaisena suoritteena jäi selkeästi vähiten asiakastarpeisiin vastaamiseen vaikut-

tavaksi prosessin vaiheeksi. 

 

5.6 Yrityksen asiakastarpeiden riskianalyysi 

Riskianalyysissä tarkasteluun otettiin tärkeimmät asiakastarpeet ja pyrittiin tun-

nistamaan niihin liittyviä potentiaalisia virhetilanteita. Näille virhetilanteille määri-

teltiin esimerkkejä potentiaalisista virheiden seurauksista sekä mietittiin niiden 

mahdollisia syitä. Tämän jälkeen pyrittiin tunnistamaan ja löytämään esimerkkejä 

keinoista estää virhetilanteiden syntyminen ja/tai rajoittaa niiden aiheuttamia seu-

rauksia. Muuttujien avulla laskettiin potentiaalisille virhetilanteille riskipisteet 

(RPN), joiden perusteella etsittiin ne tekijät, joihin voidaan vaikuttaa kehittämällä 

hankintatoimen strategiaa ja prosesseja. Riskianalyysin tarkoitus ei ole olla täysin 

kattava ja kaikki mahdolliset seikat huomioon ottava, vaan osion tarkoitus on 

tuoda esiin riskianalyysin tärkeys toimintojen kehittämisen työkaluna ja esittää 

esimerkkejä virheiden ja niiden seurausten osalta. Mallianalyysi yrityksen asia-

kastarpeiden virhetilanteista sekä niihin liittyvistä riskipisteistä esitetään kuviossa 

27. 
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 Yrityksen asiakastarpeiden riskianalyysi. 
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Riskianalyysissä ylivoimaisesti suurimmaksi riskitekijäksi asiakastarpeisiin vas-

taamisen osalta nousi tilauksen/toimituksen myöhästyminen, joka aiheuttaa sekä 

huomattavaa haittaa asiakastyytyväisyydessä, että myös ylimääräisiä kustannuk-

sia jälkitoimitusten, hyvitysten tai mahdollisten tilausperuutusten muodossa. Näin 

ollen suurimmat panostuksen riskienhallinnassa tulisi kohdistaa nimenomaan toi-

mitusvarmuuden ylläpitämiseen ja tämän tärkeyttä tulee painottaa myös hankin-

tastrategiassa ja osaprosessien toteutuksessa. Todennäköisesti tämän osalta 

toimittajan ja asiakkaan välisen suhteen syventäminen auttaa parantamaan myös 

toimitusvarmuutta, mutta yrityksellä tulee olla varasuunnitelma olemassa mah-

dollisten toimitushäiriöiden varalle. Toimitusvarmuus liittyy läheisesti myös varas-

tonhallintaan ja hankintojen ajoittamiseen ja tässä onkin löydettävä oikea tasa-

paino kustannusten, palvelutason ja riskienhallinnan välillä. 

 

Toinen analyysissä selkeästi riskitekijäksi nouseva asiakastarve on hintojen edul-

lisuus, sillä jos tähän asiakastarpeeseen ei pystytä vastaamaan, on koko yrityk-

sen toimintaedellytys kyseenalainen. Kuten asiakastarpeiden analyysissä koros-

tetusti nousi esille, on hintojen edullisuus ylivoimaisesti tärkein valintakriteeri asi-

akkaiden valitessa toimittajia. Yrityksen strategisessa suunnittelussa sekä pro-

sessien kontrollissa on pidettävä huolta, että löydetään oikea tasapaino hintojen 

ja kannattavuuden näkökulmasta, sillä myyntivolyymin varmistaminen alhaisilla 

hinnoilla ei välttämättä ole paras keino kannattavuuden turvaamiseksi. Liian al-

haisilla hinnoilla voidaan myös luoda väärä mielikuva laatutasosta, mutta ole-

massa olevien asiakkaiden osalta riski siihen on melko vähäinen asiakaskoke-

mukseen perustuen. Yrityksen on siis tärkeä panostaa tehokkaaseen hankinta-

toimen organisointiin ja prosesseihin, sillä erityisesti case-yrityksen toimialalla 

raaka-aineiden osuus lopputuotteen hinnasta näyttelee todella merkittävää 

osuutta ja hankintatoimen kehittäminen antaa näin ollen hyvän mahdollisuuden 

hintakilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen. 

 

 



83 

 

5.7 Yrityksen hankintaprosessien kehityskohteet 

Metehe Oy on toiminnassaan määrittänyt keskeisiksi tekijöiksi asiakaslähtöisyy-

den, palvelun sekä laadun. Yritys on tietoisesti pyrkinyt omalla toimintatavallaan 

rakentamaan arvoketjun, jossa karsitaan turhat välikädet pois ja pyritään koko-

naisvaltaisella toimitusketjun hallinnalla tarjoamaan asiakkaalle paras mahdolli-

nen palvelu. Myyntiorganisaation sijoittuminen tehtaalle ja omiin noutovarastoihin 

mahdollistaa myös joustavan tiedonsiirron tuotannon ja myynnin välillä sekä ta-

kaa myyjien hyvän tuoteosaamisen. Yrityksen hallitessa koko toimitusketjua 

raaka-ainehankinnoista asiakkaille tapahtuviin kuljetuksiin saakka pystytään luo-

maan kilpailuetua myös hintojen edullisuuden näkökulmasta, sillä erilaiset arvo-

ketjussa olevat yrityksen ulkopuoliset toimijat (esimerkiksi jälleenmyyjät) vaativat 

aina oman siivunsa lisäarvosta. Karsimalla näitä toimijoita pois ketjusta voidaan 

hintatasoa painaa alaspäin yrityksen oman kannattavuuden kärsimättä ja varmis-

taa näiltä osin kilpailukykyinen hintataso markkinoilla. Ostamalla raaka-aineet ja 

oheistarvikkeet suoraan valmistajilta ja varastoimalla niitä riittävissä määrin 

omalla tehtaalla varmistetaan oman tuotannon sujuvuus ja toimitusvarmuus mah-

dollisten hankintoihin kohdistuvien toimitushäiriöiden aikana. 

 

Hankintatoimen organisoinnissa ja koko arvoketjun hallinnassa on kuitenkin sel-

keästi havaittavissa kehityskohtia ja mahdollisuuksia kehittää ja parantaa hankin-

tatoimen suorituskykyä, jolloin yrityksen kilpailuasema markkinoilla paranee. 

Seuraavaksi esitetään tehtyjen analyysien perusteella esille nousseet yrityksen 

hankintatoimen keskeisimmät kehityskohteet ja niihin liittyviä kehitystyökaluja, 

mutta työkalujen laajuuden sekä yrityksen (tuote)tietojen luottamuksellisuuden 

vuoksi tarkempia analyyseja ja mahdollisia kehitystuloksia ei tässä työssä esitetä. 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysoinnin perusteella olemassa olevat 

asiakkaat määrittelivät tärkeimmäksi asiakastarpeeksi eli arvomuuttujaksi hinto-

jen edullisuuden, joka nousi selkeästi muiden asiakastarpeiden edelle. Tämä ko-

rostui erityisesti arvomuuttujien tärkeysjärjestysvalinnoissa, joissa tämä kriteeri 

oli kahden tärkeimmän arvomuuttajan joukossa 70 prosentilla vastaajista. QFD-
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analyysissä vahvin korrelaatio tämän asiakastarpeen sekä hankintatoimen pro-

sessien välillä koettiin olevan toimittajien kilpailuttamisella sekä ostojen ajoittami-

sella. Toiseksi tärkeimmän arvomuuttujan eli toimitusajan ja varmuuden tärkeys-

pisteiden keskiarvo oli korkein ja vaikka sen painoarvo muihin muuttujiin verrat-

tuna laskikin tärkeysjärjestysvalinnoissa, säilytti se analyysissa toiseksi tärkeim-

män arvomuuttajan paikan. Tämä asiakastarve korreloi voimakkaimmin hankin-

tatoimen prosesseissa vaiheiden menekin ennustaminen ja ostojen ajoittaminen 

kanssa. QFD-analyysin tulosten perusteella yrityksen tulisi siis ensimmäisinä ke-

hityskohteina tarkastella hankintatoimen prosessien vaiheita ostojen ajoittami-

nen, menekin ennustaminen ja toimittajien kilpailuttaminen, sillä näiden proses-

sien tehokkuudella on suurin vaikutus yrityksen kykyyn vastata asiakkaidensa 

tarpeisiin. Vaikka asiakastyytyväisyyskyselyssä vastaajat olivat kaikki yrityksen 

olemassa olevia asiakkaita, vastaajat edustivat hyvin erityyppisiä ja -kokoisia yri-

tyksiä ja lisäksi mukana oli myös kuluttaja-asiakkaita. Näin voidaan perustellusti 

tehdä johtopäätös, jonka mukaan myös potentiaaliset uudet asiakkaat arvostavat 

samoja tekijöitä, sillä kyselyssä ei noussut esille ennalta määriteltyjen arvomuut-

tujien lisäksi muita keskeisiä arvomuuttujia ja vastauksia saatiin otantaan nähden 

riittävä määrä. 

 

Ostojen ajoittamien on riippuvainen monesta tekijästä, joissa suurimmat rajoituk-

set liittyvät yleensä rahoitukseen sekä varastointipolitiikkaan ja resursseihin. Yri-

tyksen strategiana on erityisesti toiminnan alkuvaiheessa ollut pyrkiä tekemään 

suurempia kertahankintoja niin sanottuun hiljaisempaan aikaan, jolloin toimittajilla 

on ollut kapasiteettia tarjolla ja volyymilla on voitu neuvotella hinnanalennuksista. 

Näillä hankinnoilla on pyritty saavuttamaan hintaetua, ja pääosin siinä on myös 

onnistuttu, mutta vähintään yhtä merkittävä tekijä näissä suuremmissa hankinta-

erissä on ollut raaka-aineiden saatavuuden turvaaminen. Alkuvuosina toiminnan 

kokonaisvolyymi oli sellainen, että hyvän ulkopuolisen rahoitusaseman turvin 

pystyttiin tekemään kertahankintoja, joissa saatettiin ostaa kerralla jopa vuoden 

arvioitu tarve tiettyä tuotetta. Hankinnoilla haluttiin hintahyödyn lisäksi turvata 

sekä oman tuotannon, että asiakkaiden, raaka-aineiden saatavuus sesongin ai-

kana, sillä tehtaiden saatavilla oleva kapasiteetti oli merkittävästi rajoitetumpaa 
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silloin kun tuotteiden tarve oli suurimmillaan. Näin ollen raaka-aineiden osalta yri-

tyksessä ei ole strategisten valintojen perusteella haikailtu Just-in-Time (JIT) toi-

mintamallin perään, sillä se on koettu aivan liian riskipitoiseksi. Varastoihin on 

läpi yrityksen toimintahistorian sitoutunut merkittävä pääoma ja toiminnan kasva-

misen, toimittajasuhteiden syventymisen ja viimeistään kumppanuussopimuksen 

solmimisen myötä tarve turvata raaka-aineen saatavuutta on menettänyt merki-

tyksensä perusteena tehdä suurempia kertahankintoja. Pienessä osassa tuot-

teita voidaan kuitenkin edelleen tehdä kertahankintoja vuositarpeiden osalta, 

mutta niiden edellytyksenä on riittävän hintaedun saavuttaminen. Merkittävässä 

osassa tuotteita vuosittaiset volyymit ovat kasvaneet tasoille, joissa arvioitujen 

vuositarpeiden kerralla hankkiminen ei ole enää tuotteiden varastoinnin sekä nii-

hin sitoutuvan pääoman vuoksi järkevää. Näin ollen on erittäin tärkeää pystyä 

ajoittamaan vuoden ajalle jaksottuvat hankinnat oikein, jotta pystytään ylläpitä-

mään riittävä varastotaso ja sitä kautta toimitusvarmuus sekä reagoimaan myös 

poikkeuksellisempiin tarpeisiin. 

 

Ostojen ajoitus ja menekin ennustaminen kulkevat siis hyvin pitkälle käsi kä-

dessä, mutta hankintapolitiikat poikkeavat toisistaan eri tuotteiden välillä. Kerta-

hankintoina tehtävien ostojen osalta saavutettavan hintaedun tulee ylittää riittä-

västi varastointiin ja käsittelyyn sekä rahoitukseen liittyvät kustannukset, sillä näi-

den hankintojen riskipitoisuus on merkittävästi suurempi kuin tasaisesti ajoitettu-

jen hankintojen. Riski tulee siis hinnoitella sisään ostohintavertailuun ja yrityksen 

tulisi asettaa prosentuaalinen tavoitetaso kertahankintojen hintaedulle. Menekin 

ennustamisessa on tehtävä ero olemassa olevien ja uusien tuotteiden osalle. 

Olemassa olevien tuotteiden osalta saadaan yrityksen toiminnanohjausjärjestel-

mästä ajettua erilaisia raportteja tuotteiden menekeistä perustuen aika-, tuote- ja 

asiakasrajauksiin. Menekin seurantaa on kuitenkin tehty hyvin rajallisten resurs-

sien vuoksi tapauskohtaisesti ja jatkuva systemaattinen seuranta on ollut erittäin 

rajallista tai jopa olematonta. Toiminnanohjausjärjestelmää ja sen rinnalla Exceliä 

tulisi hyödyntää merkittävästi tehokkaammin ja systemaattisemmin, jolloin saa-

daan paremmin kohdistettua varastoon sitoutuva pääoma tehokkaaseen käyt-

töön. 



86 

 

Toiminnanohjausjärjestelmässä on mahdollista tehdä ABC-analyyseja halutuilla 

kriteereillä ja asetuksilla koskien asiakkaita, tuotteita ja toimittajia, mutta tätä omi-

naisuutta ei myöskään ole ehditty ottaa tehokkaaseen käyttöön. Yritykselle on 

aikaisemmin tehty kattotuotteet tuoteryhmän muilta toimittajilta ostettavien tarvi-

ketuotteiden osalta harjoitustyö liittyen varastojen hallintapolitiikkaan ja ABC-ana-

lyyseihin ja tässä kohtaa yrityksen tulisi panostaa toiminnanohjausjärjestelmän 

antamiin mahdollisuuksiin tuotevalikoiman ja varastojen hallinnan osalta. Näin 

varastoon sitoutuvaa pääomaa voidaan mahdollisesti osittain vapauttaa muuhun 

käyttöön, varastovalikoimasta voidaan karsia pois turhia tuotteita ja ostojen ajoi-

tusta voidaan parantaa. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän tuoteanalyyseissä voidaan myös seurata varasto-

kiertoa ja keskivarastoja, jolloin voidaan tehostaa varastointitoimintaa ja esimer-

kiksi pienentää turhia varmuusvarastoja. Yksittäisten tuotteiden osalta voidaan 

järjestelmän tuotekorteille analyysien perusteella määritellä halutut arvot minimi-

varastolle, hälytysrajalle, tilauserälle, minimiostoerälle ja ostopakkaukselle. Näi-

den tekijöiden määrittelyn jälkeen voidaan hyödyntää järjestelmän automaattios-

totoimintoa, joka käy läpi tuoterekisterin haluttujen tuotteiden osalta ja muodostaa 

automaattiset ostotilausehdotukset perustuen tuotekorteille määriteltyihin arvoi-

hin. Historiallisesti hankintojen oltua vahvasti suuriin määriin perustuvaa ei näitä 

tekijöitä ole juurikaan voitu tehokkaasti hyödyntää, mutta nyt kun hankinnoissa 

on siirrytty enemmän vuosisopimusperusteisiin ja ajallisesti tasaisemmin jakso-

tettuihin hankintoihin, nousevat tämän ominaisuuden hyödyt selkeästi esille. 

 

Yrityksessä on osana budjetointiprosessia määritelty tavoitteellinen taso/arvo ko-

konaisvarastolle, mutta tätä tulisi terävöittää määrittelemällä tavoitteelliset varas-

totasot sekä yksiköittäin, että tuoteryhmittäin. Näin voidaan tehostaa pääoman 

käyttöä sekä varastojen kiertonopeutta sekä karsia mahdollisia turhia päällekkäi-

syyksiä eri yksiköiden varastojen välillä. 

 

Yksi kehityskohta toimittajahallintaan liittyen on laajentaa yrityksen käytössä 

oleva toiminnanohjausjärjestelmään integroitu CRM- (Customer Relationship 
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Management) eli asiakkuudenhallintajärjestelmä koskemaan myös toimittajia eli 

perustaa järjestelmään rinnalle SRM- (Supplier Relationship Management) eli toi-

mittajuudenhallintajärjestelmä. Tämän tekeminen ei vaadi ohjelmistojen osalta 

minkäänlaista kehitystyötä, sillä tarvittavat työkalut ovat jo yrityksen käytössä. 

Kehitystyössä tulee määritellä toimittajista järjestelmään tallennettavat tiedot ja 

dokumentit sekä järjestää ja turvata tarvittavat ja riittävät resurssit tietojen järjes-

telmään vientiin ja ylläpitoon. Tämä toimenpide mahdollistaa tehokkaamman toi-

mittajasuhteiden hallinnan sekä helpottaa jatkossa toimittajien kilpailuttamista. 

 

Toimittajien kilpailuttaminen ja sopimusneuvottelut ovat olleet vuosikausia toimi-

tusjohtajan vastuulla ja organisaatiorakenteen muutoksen myötä nykyisellä han-

kintajohtajalla on ajallisesti merkittävästi enemmän resursseja käytettävissä toi-

mittajasuhteiden hallintaan sekä hankintaprosessien suorittamiseen ja kehittämi-

seen. Keskeinen haaste on yhteyshenkilöiden vaihtuessa pystyä rakentamaan 

jatkumo, sillä toimittajasuhteet ovat rakentuneet vahvasti eri tahojen edustajien 

sosiaalisten sidosten pohjalle. Toimittajien kilpailuttamisessa tarjouspyyntöjen 

laadinta on melko suoraviivainen prosessi, sillä merkittävä osa niihin tarvittavista 

tiedoista saadaan menekkiennusteista sekä tuotteiden teknisistä spesifikaati-

oista, jotka valtaosin ovat melko standardeja. 

 

Suurimmat haasteet kilpailuttamisessa liittyvät itse neuvotteluprosesseihin, sillä 

merkittävä osa toimittajasuhteista on pitkäaikaisia kumppanuuksia, joissa toimit-

tajalla on strategisen valinnan pohjalta ainoan toimittajan status. Tuotteet olisivat 

kuitenkin hankittavissa tarvittaessa myös kilpailevilta toimittajilta ja usein keskus-

teluja käydäänkin rinnalla myös vaihtoehtoisten toimittajien kanssa oman neuvot-

teluaseman vahvistamiseksi. Merkittävien toimittajien osalta sitoutumisaste yri-

tyksen taholta on hyvin vahva ja tällöin kilpailuttamisessa pyritään löytämään pa-

ras mahdollinen lopputulos, joka johtaa win-win tilanteeseen molempien osapuol-

ten näkökulmasta. Keskeinen tekijä näissä neuvotteluissa on neuvotteluun osal-

listuvan henkilön kyky lukea vastapuolta ja löytää oikeat perustelut esimerkiksi 

oman hintanäkemyksen tueksi. Näin ollen hankinnoista vastaavalla henkilöllä 
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olisi hyvä olla vahvan tuoteosaamisen ja kokemuksen lisäksi myös koulutuksel-

lista selkänojaa hankintatoimesta ja neuvotteluista. 

 

Analyysien ja tarkastelun yhteenvetona voidaan listata seuraavat keskeiset huo-

miot ja kehityskohdat koskien yrityksen hankintatoimen organisointia ja proses-

seja: 

- hankintatoimella tulee olla keskeinen rooli yrityksen toimintojen organi-

soinnissa ja sille tulee turvata riittävät resurssit 

- hankintatoimen tulee olla mukana yrityksen strategiaprosesseissa ja 

hankintatoimelle tulee määrittää strategiset tavoitteet 

- menekin ennustamista ja varastoriittojen seurantaa tulee kehittää sys-

temaattisemmaksi (tuoteanalyysit) 

- yrityksen tulee aikaisempaa paremmilla resursseilla merkittävästi te-

hokkaammin hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksia 

pienentääkseen varastoon sitoutuvaa pääomaa, tehostaakseen varas-

tojen kiertonopeuksia sekä parantaakseen toimitusvarmuutta ja -no-

peutta (ABC-analyysit) 

- toimittajien kilpailuttamisessa ja neuvotteluprosesseissa tulee tehok-

kaasti hyödyntää tuoteanalyyseja  

- toimittajasuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen tulee panostaa (SRM-

järjestelmä) ja henkilökohtaisten suhteiden rakentamiseen tulee kiin-

nittää erityistä huomiota 

- hankintatoimen henkilöstön osaamisen kehittymistä tulee tukea riittä-

västi 

- hankintatoimen kykyä vastata asetettuihin tavoitteisiin tulee mitata ja 

analysoida systemaattisesti 
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 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Organisaatioiden toimintaa nykypäivän nopeasti muuttuvassa toimintaympäris-

tössä leimaa erityisesti tarve pystyä riittävän nopeasti reagoimaan muutoksiin niin 

pelikentässä kuin asiakastarpeissa. Voidakseen tehokkaasti vastata näihin muu-

tostarpeisiin, tulee yrityksellä ole selkeä kuva omasta arvoketjustaan sekä siihen 

liittyvistä sisäisistä ja ulkoisista resursseista. Selkeästi määritelty ja oikein tunnis-

tetuista asiakastarpeista johdettu kilpailustrategia luo suotuisat edellytykset mää-

ritellä funktionaaliset ja operatiiviset strategiat tuottamaan mahdollisimman 

suurta lisäarvoa loppuasiakkaalle. Eri toimintojen tehokkaalla arvioinnilla ja jatku-

valla kehittämisellä voidaan varmistaa, että tuotetusta lisäarvosta saadaan yrityk-

sen haltuun mahdollisimman suuri osa. Näin yritys voi toimia kannattavasti ja sen 

edellytykset pitkän aikavälin toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen parane-

vat. 

 

Erityisesti raaka-aineintensiivisillä toimialoilla, joissa jalostusasteet voivat osalla 

tuotteista olla hyvin alhaisia, on hankintatoimen suorituskyvyllä merkittävä vaiku-

tus yrityksen kykyyn tuottaa ja ottaa haltuun lisäarvoa. Yrityksen tuleekin strate-

gisissa päätöksissä ottaa huomioon hankintatoimen merkittävyys ja sille tulee tur-

vata riittävät resurssit ja osaaminen suorittaa toimintojaan tehokkaasti. Tutkimus-

ten mukaan on selkeästi havaittavissa, että hankintatoimen merkitys ja rooli yri-

tysten operatiivisessa toiminnassa on noussut muiden jo aikaisemmin tärkeinä 

pidettyjen toimintojen, kuten markkinointi, rinnalle. Perinteisestä hintafokusoitu-

neesta ostamisesta ollaan siirrytty ensin kokonaisvaltaisempaan hankintojen tar-

kasteluun ja siitä edelleen enemmän kohti koko toimitusketjun ja ulkoisten resurs-

sien hallintaan perustuvaa ajattelua. 

 

Loppuasiakaskeskeinen ajattelumalli pakottaa yrityksen kriittisesti miettimään, 

mitkä toiminnot kuuluvat sen omaan ydinosaamiseen ja tuottavat lisäarvoa, ja 

mitkä toiminnot voidaan tehokkaammin tuottaa ulkoisten resurssien avulla. Kes-

keiset asiakastarpeet tulee tunnistaa luotettavalla tavalla, jotta suunnitelmat eivät 

perustus vain yrityksen omaan käsitykseen asiakkaidensa tarpeista. Samalla on 

syytä tunnistaa koko arvoketju, sillä yrityksen oma asiakas ei välttämättä olekaan 
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varsinainen loppuasiakas ja loppuasiakkaan tarpeet voivatkin erota yrityksen 

oman asiakkaan tarpeista. Tällöin yrityksen on löydettävä tasapaino näiden tar-

peiden osalta, jotta koko arvoketju saadaan aktivoitua ja yritykselle syntyy (kan-

nattavaa) liiketoimintaa. 

 

Hankintatoimen strategian tulee perustua ja tukea valittua kilpailustrategiaa ja eri 

tuoteryhmien välillä voi tällöin olla eroja toimintatavoissa ja strategissa valin-

noissa koskien esimerkiksi hankintojen ajoitusta ja varastointipolitiikkaa. Varas-

toon sitoutuva pääoma vaikuttaa kaikkiin varastoja hallitseviin yrityksiin samalla 

tavalla ja sen vuoksi on tärkeä, että hankintatoimen toiminta ja yrityksen resurssit 

erityisesti rahoituksen näkökulmasta ovat linjassa keskenään. Varastointipolitiik-

kaan vaikuttaa toimialan, tuotevalikoiman ja asiakaskentän lisäksi suuri määrä 

muita tekijöitä, joten yleistystä oikeasta varastopolitiikasta on vaikea tehdä. Tästä 

huolimatta on äärimmäisen tärkeä osata analysoida sekä tuotevalikoimaa että 

varastoitavia tuotemääriä, jotta varastoon sitoutuvaa pääomaa voidaan joko va-

pauttaa muuhun käyttöön tai kohdistaa tehokkaammin varastossa hyvin kiertäviin 

tuotteisiin. Ostojen ajoituksella sekä hankintojen eräkoolla on merkittävä vaikutus 

hankinnoista syntyvien kustannusten lisäksi myös toimitusaikaan ja -varmuuteen. 

 

Nykyaikainen tiedonsiirto ja kanavat mahdollistavat aikaisempaa tehokkaamman 

vaihtoehtojen selvittämisen niin toimittajia etsiville yrityksille kuin tuotteita etsiville 

asiakkaille. Toimittajien kilpailuttaminen on siis yksinkertaisempaa, mutta samalla 

toimittajilla on mahdollisuus helpommin etsiä myös muita asiakkaita, joten tasa-

paino asiakkaiden ja toimittajien neuvotteluvoiman osalta säilyy pääosin ennal-

laan teknisestä kehityksestä huolimatta. Toimittajien kilpailuttamisella on merkit-

tävä vaikutus hankintatoimen kustannustehokkuuteen sekä tuotteiden ostohinto-

jen, että myös syvemmän yhteistyön tuomien mahdollisten kustannussäästöjen 

kautta. Valinnat käytettävien toimittajien lukumäärästä tulee perustaa sekä kilpai-

lustrategiaan, että operatiivisiin arvoihin kuten toimitusvarmuus, tuotteiden laatu 

sekä luottamus toimittajan kyky palvella yritystä. 
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Operatiivinen ostotilausprosessi itsessään on hyvin selkeä, vaikka sen tarkka 

malli vaihteleekin eri yritysten ja joskus myös yrityksen sisällä eri tuoteryhmien 

välillä. Prosessi ei sinänsä pidä sisällään strategisia valintoja, vaan se käynnistyy 

toimittajien valintaprosessissa ja hankintastrategiassa määriteltyjen herätteiden 

pohjalta. Tämän tuotteiden ostotilausprosessin tulisi siis toimia hyvin rutiininomai-

sesti ja tehokkaasti ja toiminnanohjausjärjestelmän mahdollisesti tarjoamia auto-

matisointeja tulisi hyödyntää soveltuvilta osin mahdollisimman laajasti. 

 

Tutkimuksen empiirisessä osassa hyödynnettiin teoriaosan lisäksi kirjoittajan pit-

kää toimiala- ja työkokemusta yrityksessä. Asiakastarpeiden määrittely suoritet-

tiin osana yrityksen asiakkaille suunnattua asiakastyytyväisyyskyselyä ja vas-

tauksia saatiin riittävä määrä analyysin tekemiseksi. Asiakastarpeiden ja hankin-

tatoimen (osa)prosessien keskinäisten vaikuttavuussuhteiden voimakkuudet 

määriteltiin yrityksessä ja tämä on perusteltua prosessien osittaisen yrityskohtai-

sen luonteen sekä melko selkeiden yleisesti nähtävien vaikutussuhteiden vuoksi. 

Modifioidun laaduntalon ja QFD analyysin avulla saatiin määriteltyä voimakkaim-

min asiakastarpeiden tyydyttämiseen vastaavat osaprosessit tärkeysjärjestyk-

sessä ja riskianalyysissä tutkittiin keskeisiin asiakastarpeisiin liittyviä riskejä sekä 

niiden hallintakeinoja. Näiden tulosten pohjalta löydettiin keskeiset hankintatoi-

men prosessien ja operatiivisen toiminnan kehityskohteet sekä teorian pohjalta 

nostettiin esiin erilaisia kehitystyökaluja toimintojen parantamiseen. 

 

Työn aikana nousi selvästi esille yritysten tarve siirtyä perinteisestä hinta edellä 

ajattelusta koko arvoketjun kattavaan lähestymistapaan, jossa hankintatoimella 

on keskeinen rooli. Case-yrityksessä hankintatoimen resurssit ovat olleet alimi-

toitettuja ja sen johdosta toimintaa ei ole voitu kehittää pidemmälle, vaikka ope-

ratiivisella tasolla hankintatoimi on pystynyt hyvin raaka-aineintensiivisellä toi-

mialalla vastaamaan erinomaisesti sille asetettuihin kustannushaasteisiin sekä 

tavoitteisiin. Tutkimuksessa hyödynnettiin yrityksen omien olemassa olevien asi-

akkaiden vastauksia toimittajavalintaan vaikuttavista tekijöistä ja niiden tärkeyk-

sistä, mutta olisi mielenkiintoista nähdä, poikkeavatko potentiaalisten uusien asi-
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akkaiden näkemyksestä niistä. Uskon kuitenkin, että asiakaskyselyyn vastannei-

den hyvin erilaisten organisaatiomuotojen ja kokojen sekä kuluttaja-asiakkaiden 

mukana olon johdosta vastausten luotettavuus on hyvällä tasolla ja potentiaaliset 

asiakkaat arvostavat samoja asioita kuin olemassa olevat asiakkaat. Tutkimuk-

sen tuloksena löydettyjä kehityskohtia ja niihin liittyviä kehitystyökaluja tulisi tar-

kastella syvemmin jokaista erikseen, sillä työkalujen laajuudet eivät mahdollista 

niiden käsittelyä osana tätä tutkimusta, jonka tavoitteena oli tunnistaa, kuinka 

hankintatoimen strategiaa ja prosesseja voidaan kehittää asiakastarpeiden poh-

jalta sekä esittää keskeiset kehityskohdat case-yrityksen hankintatoimessa. 
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