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Tämän työn tarkoituksena on löytää kohdeorganisaation hankintaprosessista keskeiset kehi-

tyskohteet ja esittää niille ratkaisut, tai kehitysehdotukset. Tämä on pyritty saavuttamaan ny-

kytila-analyysin analyysin pohjalta, vertaamalla kohdeorganisaation nykyisiä hankintapro-

sessikuvauksia liiketoimintaprosessikuvauksista, hankinnasta ja hankintaprosessista esitet-

tyyn teoriaan, sekä organisaation sisällä suoritetuissa haastatteluissa kerättyyn dataan.  

 

Analyysin pohjalta selvisi, että kohdeorganisaation prosessikuvaukset noudattavat niistä ker-

tovan teorian mukaista ongelmaa, jossa prosessien on ajateltu jakautuvan toiminnoittain. 

Näin ollen hankinnan prosessikuvauksessa oli lukuisia vaiheita, jotka eivät todellisuudessa 

ole hankinnan omistamia, vaan hankinta on niissä ainoastaan tukevassa roolissa. Koska tä-

män työn puitteissa ei ollut mahdollista lähteä uudistamaan prosessikuvauksia poikkitoimin-

nallisesti, valittiin kehityskohteiksi nykyisestä prosessikuvauksesta hankinnan omistamat 

vaiheet, jotka ovat osto ja toimittajasuhteiden hallinta. 

 

Hankinnan prosessikuvauksesta puuttuvat varsinaiset liiketoimintaprosessikuvaukset. Näin 

ollen nykyisen kuvauksen sanallisen osion pohjalta hankintaprosessille tehdään esitettyjen 

teorioiden mukainen uimaratadiagrammi. Tämä diagrammi pitää sisällään hankintaprosessin 

vaiheet ja vastuut, sekä toimii pohjana jatkokehitykselle. Toimittajasuhteiden hallinnan kal-

taista jatkuvaa, ja vaikeasti laskettavissa olevaa toimintaa, ei teorian mukaan ole järkevää 

kuvata diagrammiksi, joten sen osalta keskitytään esittämään teorian ja haastattelujen poh-

jalta nousseet kehitysehdotukset. Kehitysehdotukset esitetään lyhyelle, keskipitkälle, sekä 

pitkälle aikavälille.    
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The aim of this thesis is to find key points of improvement from current procurement process 

descriptions of the case organization and to present solutions for them. This will be achieved 

through an analysis of the current state of the description. In the analysis, process description 

is reviewed against theories about workflow modelling of business processes, procurement 

and procurement process, as well as data gathered from interviews conducted within the case 

organization.   

 

In the analysis, it became evident that the current process descriptions had the same problem 

that the theory stated to be a common one: The functions of the company are the division 

between business processes. Therefore, the description had lot of steps that were not owned 

by procurement, but were assisted by it. Because cross-functional development is was not in 

the scope of this thesis, two parts of the process that the procurement truly owns were chosen 

as the points for improvement. These are purchasing and supplier relationship management. 

 

The current descriptions lack actual process flowcharts, so as solution to this a proper swim-

lane diagram were created. This diagram visualizes steps and responsibilities of the process 

and it can be used as a baseline for future development. The theory about business process 

diagrams states that continuous and uncountable activity such as supplier relationship man-

agement should not be described in a form of a process diagram. A set of suggestions for 

improvement were created instead.  These suggestions are presented in three time frames: 

short term, medium term and long term.  
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1. Johdanto 

 

Tämän työn tarkoituksena on tarkastella kohdeorganisaation hankintaprosessia ja kehittää sen 

prosessikuvauksia. Kohdeorganisaatiolla on tahtotila käyttää hankintaorganisaationsa resurs-

seja tehokkaammin ja kehittää toimintaansa. Tämän lisäksi minun on toivottu tuovan esiin eh-

dotuksia käytännön menetelmistä, joilla toimintaa voitaisiin kehittää.  

 

1.1 Työn tavoitteet ja rajaus 

 

Tässä työssä on tarkoitus selvittää hankintaprosessista selkeimmät kehityskohteet ja esittää näi-

den pohjalta ratkaisut ja kehitysehdotukset. Tämä päätavoite jakautuu osatavoitteisiin, jotka 

ovat nykytilanteen analysointi, kehityskohteiden valitseminen ja ratkaisujen esittäminen näille 

kehityskohteille. Työssä keskitytään nimenomaan kohdeorganisaation omaan toimintaan ja 

omiin prosesseihin, vaikka poikkitoiminallisen toiminnan kehittämisellä voitaisiin ratkaista 

paljon toiminnassa esiintyviä ongelmia ja pullonkauloja. Tämä johtuu pääsääntöisesti aikatau-

lusyistä, sekä siitä että tämän työn pohjalta ei löydy riittäviä valtuuksia ja resursseja vaikuttaa 

laajamittaisesti yrityksen poikkiorganisatoriseen toimintaan ja sitä kautta muihin yrityksen or-

ganisaatioihin.  

 

1.2 Tutkimuksen toteutus ja raportin rakenne 

 

Työssä tehtyyn tutkimuksessa on keskeisessä osassa kirjallinen teoria, kohdeorganisaation 

omat materiaalit, sekä organisaatiossa suoritetut haastattelut. Nykyisistä hankintaprosessiku-

vauksista etsitään kehityskohteita vertaamalla niistä aiheesta esitettyyn teoriaan, sekä kohdeor-

ganisaatiossa suoritettuihin haastatteluihin (taulukko 1). Kysymyspattereita oli kaksi, joista toi-

nen käsitteli nykyistä hankintaprosessikuvausta yleisesti ja toinen toimittajasuhteiden hallintaa. 

Kaikissa haastatteluissa käytettiin jompaakumpaa pohjaa, poikkeuksena haastateltava D, joka 

toimi työni ohjaajana/toimeksiantajana kohdeyrityksen puolesta. Hänelle esitin aina tarpeen 

vaatiessa tarkentavia vapaamuotoisia kysymyksiä työssä esiteltyihin kokonaisuuksiin liittyen. 

Haastatteluiden kysymyspatterit löytyvät tämän työn liitteistä. Tämän jälkeen analyysin poh-

jalta tehtyihin kehitysehdotuksiin esitetään ratkaisut ja kehitysehdotukset esitetyn teorian ja 

haastatteluissa esiin tulleiden huomioiden pohjalta. 
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Raportti jakautuu kolmeen pääosaan: teoriaan, analyysiin ja ratkaisuihin. Luvuissa 3-5 esitetään 

teoriaa liittyen liiketoimintaprosessien kuvaamiseen, hankintaan ja toimittajasuhteisiin, jonka 

pohjalta luvussa 6 esitetään analyysi kohdeorganisaation hankintaprosessin nykytilasta ja esi-

tetään kehityskohteet. Työtä varten tehtyjä haastatteluita hyödynnetään eritoten tässä luvussa 

vahvistamaan, tai kiistämään kohdeorganisaation prosessikuvauksissa esitetyn prosessin toden-

mukaisuus. Tämän jälkeen näihin kehityskohteisiin luodaan luvuissa 7 ja 8 ratkaisut ja kehitys-

ehdotukset, jotka on koottu pääasiallisesti teoriassa esitettyjen mallien pohjalta, mutta niiden 

tueksi on otettu haastatteluissa esiin nousseita huomioita ja ehdotuksia.    

 

Taulukko 1. Työtä varten haastatellut henkilöt 

Haastateltavat (aikajär-

jestyksessä haastattelu-

hetken mukaan) 

Haastateltavan rooli organi-

saatiossa 

Haastattelun aihe 

Haastateltava A PPM, Soodakattila-tuoteryh-

män hankintavastaava 

Nykyinen hankintaprosessi-

kuvaus 

Haastateltava B PPM, Voimakattila-tuoteryh-

män hankintavastaava 

Nykyinen hankintaprosessi-

kuvaus 

Haastateltava C PPM, EVAP-tuoteryhmän 

hankintavastaava 

Nykyinen hankintaprosessi-

kuvaus 

Haastateltava D DPM, divisioonan hankinta-

päällikkö 

Tarkentavat vapaamuotoiset 

kysymykset 

Haastateltava E PPM, WLP-tuoteryhmän han-

kintavastaava 

Nykyinen hankintaprosessi-

kuvaus 

Haastateltava F PPM Toimittajasuhteiden hallinta 

Haastateltava G PPM Toimittajasuhteiden hallinta 
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2. Kohdeorganisaation esittely 

 

Kohdeorganisaationa toimii sellu- ja paperiteollisuuden tuotantolaitoksia valmistavan yrityksen 

sellutehtaiden kemikaalikiertoon (haihdutus, soodakattila, valkolipeälaitos ja rinnakkaistuottei-

den talteen otto) ja voimakattiloihin erikoistuneen divisioonan hankintaorganisaatio. Yritys on 

osa kansainvälistä konsernia ja kuuluu konsernin sellu- ja paperiteollisuuden toimialaan, joka 

on konsernin toimialoista suurin. Kohdeorganisaation edustama divisioona on konsernin laa-

juinen ja siihen kuuluu muitakin maayhtiöitä. Kohdeyritys toimii kuitenkin tuotekotina valta-

osalle divisioonan tuotteista ja teknologioista, toimittaen laitteita maailmanlaajuisesti ja toimien 

myös tukena muille divisioonan alla toimiville yrityksille tuotekysymyksissä. Yritys on yksi 

maailman johtavia toimittajia puunkäsittelyn, kuituprosessien, kemikaalien talteenoton ja mas-

sankäsittelyn alalla. (Company presentation, 2018) 

 

Yrityksen työt ovat projektiluontoisia, sisältäen uusia tuotantolaitoksia, niiden osia, tai jo ole-

massa olevien laitteiden ja laitekokonaisuuksien modernisointeja. Nämä kokonaisuudet ovat 

usein hyvin laajoja ja sisältävät suuren määrän erilaisia tuotekokonaisuuksia ja komponentteja. 

Tämä luo osaltaan haasteita hankinnalle, sillä huomioitavaa on paljon. Tämä yhdistettynä tiuk-

koihin resursseihin ja aikatauluihin tekee kohdeorganisaation hallinnasta monimutkaista.  

 

Kohdeorganisaatio on konsernissaan poikkeuksellinen siinä mielessä, että useissa muissa kon-

sernin yhtiöissä hankinta on toteutettu keskitetyn hankintaorganisaation kautta, josta on mah-

dollisesti osoitettu tiettyjä henkilöitä hoitamaan kunkin divisioonan hankintoja. Suomen maa-

yhtiössä hankintaosasto on suoraan divisioonan alla ja vastaa pääsääntöisesti ainoastaan sen 

hankinnasta. Organisaation kuvauksessa siihen kuuluviin tehtävänimikkeisiin kuuluvat konser-

nin hankintajohtaja (GPM), divisioonan hankintajohtaja (DPM), projektin hankintajohtaja 

(PPM), projektiostaja (Project Purchaser), sekä kategoriaostaja (Category Purchaser). Konser-

nin hankintajohtaja tukee konsernin strategiaa ja on vastuussa konsernin laajuisista strategisista 

linjauksista hankinnan osalta. Divisioonan hankintajohtaja vastaa divisioonan hankinnan koor-

dinoinnista, sekä laajojen, tuoteryhmät ylittävien eli niin sanottujen multi-line projektien han-

kinnan koordinoinnista. Edellä mainituista tehtävistä vastaa yksittäinen henkilö ja muita tehtä-

viä varten on nimettynä useita henkilöitä ja sama henkilö voi ainakin väliaikaisesti hoitaa myös 

useampia tehtäviä, eivätkä tehtävänimet välttämättä kohtaa ammattinimikkeen kanssa. Projek-

tin hankintapäällikkönä toimii pääsääntöisesti tuoteryhmästä vastaava henkilö, jonka tehtäviin 
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kuuluvat projektin hankintaan liittyvistä toiminnoista huolehtiminen, kuten myynnin tukemi-

nen ja projektin hankintakonseptin luominen yhdessä projektipäällikön kanssa. Hankinnasta ni-

metyt tuoteryhmävastaavat ovat jokaisella päätuoteryhmällä, eli voimakattiloilla, soodakatti-

loilla, haihduttamoilla, sekä valkolipeälaitoksilla. Projektiostajat tukevat projektin hankintajoh-

tajaa ja suorittavat projektiin liittyvää käytännön hankintaa. Kategoriaostajat vastaavat tiettyjen 

suurien ostokategorioiden hankinnan kehittämisestä ja toimittajien hallinnasta. Nämä katego-

riat ovat jaettu putkistoihin, työmaa-asennuksiin (site), suunnitteluun, sekä automaatioon, säh-

köistykseen ja instrumentoitiin.  
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3. Liiketoimintaprosessit 

 

Liiketoimintaprosessien tarkoituksena on kuvata yrityksen liiketoiminnan kulku. Niiden tulisi 

kuvata yrityksen liiketoiminta ja siihen liittyvät arvoa luovat aktiviteetit poikkitoiminnallisesti 

ja kokonaisvaltaisesti toiminnan alullepanevasta tekijästä aina asiakkaaseen saakka (Sharp & 

McDermott, 2009, 14). Terminä ”prosessi” on kuitenkin moniulotteinen, sillä sitä käytetään 

useassa eri yhteydessä ja se voi tarkoittaa tilanteesta riippuen useita asioita. Esimerkiksi tiettyyn 

tulokseen pyrkivää toimenpidettä, kuten jonkin asian valmistusta, tehtävää, tiettyä tapaa saa-

vuttaa jotain, tietoteknistä tietojen käsittelyä, tai ylipäänsä elossa olemista ja ajattelua. Lisäksi 

liiketoimintaprosesseilla ja etenkin niiden kehittämisellä on viimeisen noin 30 vuoden aikana, 

eritoten 90-luvulla, ollut eräänlainen ihmelääkkeen maine, kuten vaikkapa digitalisaatiolla ny-

kyään. Tästä johtuen termiä on usein käytetty väärin ja kuvaamaan vääriä asioita. Tässä kappa-

leessa käydään läpi keskeiset teoreettiset termit, joiden avulla voidaan tarkastella kohdeorgani-

saation prosessikuvauksia. Teoriassa keskitytään Sharpin ja McDermottin teokseen Workflow 

Modeling: Tools for Process Improvement and Application Development, sillä se on käytän-

nönläheisin teos prosessien kehitykseen. Liiketoimintaprosessien kuvaamiseen ja kehittämi-

seen kuuluu huomattavasti enemmän yksityiskohtia ja nyansseja, kuin mitä tässä kappaleessa 

on esitetty, mutta teoria antaa riittävän pohjan nykyisten prosessikuvausten kriittiseen arvoste-

luun. (Sharp & McDermott, 2009,13-14, 19-21, 37-38) 

 

3.1 Perusteet liiketoimintaprosesseista ja niiden kehittämisestä 

 

Kirjassaan Workflow Modeling Sharp ja McDermott (2009) pyrkivät luomaan yksiselitteiset 

keinot ja ohjeet prosessien tarkastelulle, tunnistamiselle ja kuvaamiselle, väärinymmärrysten 

välttämiseksi. He summaavat prosessin määritelmän seuraavasti:”-process is a collection of ac-

tivities (or steps or tasks or whatever) that is a way of getting something done.” (Sharp & 

McDermott, 2009, 38). Eli vapaasti kääntäen: prosessi on kokoelma askeleita, joista muodostuu 

tapa tehdä jotain. Tämä määrittely kuitenkin jättää vielä paljon varaa tulkinnalle siitä, mitä 

kaikkea prosesseissa tulee huomioida, mitä niihin tulee sisällyttää ja ennen kaikkea mitä tulee 

rajata niiden ulkopuolelle. Liiketoimintaprosesseja ei tule sekoittaa organisaatioon. Esimerkiksi 

se, että yrityksellä on erilliset hankinta- tai suunnitteluosastot, ei se vielä tarkoita että ”han-

kinta”, tai ”suunnittelu” ovat itsenäisiä prosesseja. Yksittäisiä prosesseja ei tule sekoittaa pro-
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sessikokonaisuuksiin, kuten tuotantoon, joka sisältää luultavasti useita eri prosesseja. Proses-

seja ei pidä myöskään sekoittaa alaprosessien kanssa, jotka ovat kyllä tärkeitä ja usein välttä-

mättömiä prosessin onnistumisen kannalta, mutteivat kuitenkaan ole tarpeeksi laajoja ollakseen 

itsenäisiä prosesseja. (Sharp & McDermott, 2009, 34-35)  

 

Usein prosessikuvauksissa käytetään joko liian ympäripyöreitä termejä, tai mennään liian tar-

kalle tasolle. Hyvänä pääohjeena voidaan pitää, että prosessin tulisi kuvata yksiselitteisesti teh-

tävää toimintoa niin, että haluttu lopputulos selviää lukijalle heti. Lopputuloksen tulisi olla hel-

posti tunnistettava, määritettävissä (laskettavissa) oleva, sekä toiminnan kannalta keskeisessä 

osassa. Kuvauksissa tulee siis keskittyä haluttuihin työtuloksiin, eikä niinkään itse tehtyyn työ-

hön. Helpoiten tämä onnistuu, kun prosessit nimetään käyttäen verbin ja substantiivin yhdistel-

mää kuten ”valitse toimittaja.” Tarkemmin prosessin vaiheet voidaan kuvata alaprosesseissa, 

kuten ”lähetä tarjouspyyntö”, ”valitse toimittaja” ja ”kirjoita sopimus.” Tarkat yksittäiset toi-

menpiteet kannattaa jättää kuvauksen ulkopuolelle ja kuvata erillisissä toimintaohjeissa. Ver-

bien tulee kuvata prosessia mahdollisimman tarkasti ja olla mielellään käskymuodossa. Epä-

määräisiä verbejä, kuten ”hallinnoi” ja ”tarkastele” kannattaa välttää.  Liiketoimintaprosesseja 

kuvatessa on, etenkin alkuvaiheessa, hyvä keskittyä siihen mitä prosessissa tapahtuu, eikä niin-

kään miten tai kuka toiminnan suorittaa. (Sharp & McDermott, 2009, 34-35, 39-44) 

 

Prosesseja kuvatessa kannattaa tarkastella yrityksen toimintaa kokonaisuutena ja asettua ikään 

kuin asiakkaan näkökulmaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että usein asiakasta ei kiinnosta miten joku 

tietty osio yritykseen toimintaa on hoidettu, vaan esimerkiksi se, kuinka sujuvasti ja nopeasti 

haluttu tuote tai palvelu toimitetaan hänelle, tai kuinka hyvin viestintä toimii ongelmatilan-

teissa. Tällä tavoin ajattelu siirtyy yksittäisistä toiminnoista kokonaisuuteen. Usein kuitenkin 

prosesseja kuvatessaan yritykset ajattelevat ne organisaation eri osastojen ja toimintojen kan-

tilta ja erillisinä toisistaan. Esimerkiksi myynnin, tuotannon, hankinnan ja asiakastuen toimin-

not nähdään omina prosesseinaan. Nämä eivät kuitenkaan ole itsessään liiketoimintaprosesseja 

vaan organisaation osia, jotka liittyvät osaltaan prosesseihin.  

 

Tällaisen ajattelun haittana on se, että toimintoja lähdetään helposti kehittämään ja tehostamaan 

irrallaan toisistaan, mikä voi puolestaan johtaa kehitykseen kokonaisuuden kustannuksella. Esi-

merkiksi, kun jollekin osastolle annetaan tavoitteeksi vähentää jonkin asian käsittelyaikaa puo-

leen, kehittää se toimintaansa esimerkiksi käsittelemällä vain tietyn tyyppisiä tapauksia kerral-
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laan tietyn kierron mukaisesti ja näin toimien onnistuu tavoitteessa. Myöhemmin voidaan kui-

tenkin huomata, että tämä tehostaminen on luonut pullonkaulan jollekin toiselle toiminnolle, 

sillä se ei saa tarvitsemiaan resursseja optimaalisena aikana, vaan edellisen toiminnon aikatau-

lun mukaan. Näin kokonaisuus kärsii, mikä heijastuu usein suoraan asiakastyytyväisyyteen. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö eri toimintoja voitaisi kehittää, jopa itsenäisesti, vaan pi-

kemminkin sitä, että toimintaa kehitettäessä tulee huomioida kokonaisuus liiketoiminnan kan-

nalta. Näin siksi, koska yrityksen toiminnot eivät ole luotu pelkästään itseään varten. Prosesseja 

tulee myös tarkastella uudelleen aina kun organisaatiossa tai sen toiminnassa tapahtuu muutok-

sia, kuten uuden järjestelmän hankinta ja implementointi. Mikäli prosessia, eli toimintaa, ei 

tällaisessa tilanteessa muuteta on usein tuloksena sama vanha toimintatapa, jonka rinnalla ovat 

kalliit järjestelmät, joista ei saada haluttua lisäarvoa. (Sharp & McDermott, 2009, 45-49, 175-

176)  

 

3.2 Liiketoimintaprosessien rajaus 

 

Prosesseja määrittäessä voidaan ajatella että, jos tapahtumalla on yksi alullepaneva tekijä ja 

yksi lopputulos, niin kyseessä on luultavasti yksi prosessi, jonka alaprosesseja välissä olevat 

askeleet ovat. Tällöin tapahtumien suhde on yhden suhde yhteen. Prosessilla on yleensä kol-

mesta viiteen alaprosessia, jotka ovat keskeisiä virstanpylväitä prosessin etenemiselle. Kuiten-

kin on tilanteita, joissa voidaan ajatella olevan useampi kuin yksi lopputulos. Osa näistä tilan-

teista on kuitenkin vain näennäisiä, eikä prosessikuvauksissa tule ajatella liian monimutkaisesti. 

Jos ajatellaan, että prosessin läpi kulkee yksittäinen kappale, tulee luultavasti eteen tilanne, 

jossa se voidaan hylätä. Esimerkiksi tarjousarvioinnin seurauksena päätetään, ettei sopimusta 

tehdäkään kyseisen toimittajan kanssa. Tällöin prosessin suhteeksi tulisi yhden suhde nollaan, 

sillä yksi prosessin läpi kulkeva kappale muuttuu nollaksi. Tätä ei kuitenkaan tarvitse kuvata 

erikseen, sillä kuvauksessa voidaan keskittyä polkuun, jossa haluttujen tapahtumien oletetaan 

toteutuvat. On myös mahdollista, että jokin toiminto ikään kuin palaa itseensä ja kiertää kehää. 

Esimerkiksi sopimusta varten voidaan käydä useita neuvotteluita, jolloin suhde neuvotteluiden 

ja niitä edeltävän prosessin välillä olisi yhden suhde useaan (1:M=many). Kuvauksessa tätäkään 

ei kuitenkaan tarvitse ottaa huomioon, sillä niissä keskitytään haluttuun tulokseen, eli siihen 

että neuvotteluissa saadaan syntymään sopimus, jolloin tapahtumien suhde on jälleen 1:1. On 

myös olemassa tilanteita, joissa suhde on todellisuudessa yhden suhde useaan, usean suhde use-
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aan, tai usean suhde yhteen. Esimerkiksi asiakkaan odotetaan tekevän useampia tilauksia, jol-

loin suhde asiakkaan hankinnan ja tilauksen vastaanottamisen välillä on yhden suhde useaan. 

Nämä merkitsevät lähes aina kahden erillisen liiketoimintaprosessin rajapintaa. Näin prosesseja 

määritettäessä voidaan saada jo melko hyvä kuva todellisista prosesseista määrittämällä nykyi-

set aktiviteetit ja toimintatavat, sekä niiden väliset suhteet. (Sharp & McDermott, 2009, 49-52) 

 

Kirjassaan Sharp ja McDermott kertovat esimerkkinä tapauksen, jossa he olivat auttaneet erästä 

pankkia kuvaamaan liiketoimintaprosessinsa. He olivat ajautuneet väittelyyn siitä, mitkä ovat 

ja mitkä eivät ole kyseisen organisaation prosesseja. Omaa kantaansa perustellakseen he pyy-

sivät organisaation edustajia kirjaamaan ylös toimintoja ja aktiviteetteja, jotka heidän mieles-

tään olivat heidän prosessejaan. Tämän jälkeen pohdittiin esille tulleiden ”prosessien” välisiä 

suhteita. Tämän pohdinnan perusteella syntyi kuvan 1 mukainen jaottelu prosessialueelle, pro-

sesseille ja niiden alaprosesseille. Tämä ei vielä ole täydellinen kuvaus, eikä sisällä kaikkea 

liiketoimintaprosessikuvauksiin tarvittavaa tietoa, mutta antaa silti hyvä käsityksen siitä, kuinka 

prosessit jakautuvat. Täytyy kuitenkin muistaa, etteivät kaikki nämä kriteerit täyttävät toimin-

not kuitenkaan ole prosesseja, sillä liiketoimintaprosessien tulee tuottaa laskettavissa olevia tu-

loksia.  (Sharp & McDermott, 2009, 52-55)  

 

 

Kuva 1. Esimerkki liiketoimintaprosessikuvauksen tasoista. (Sharp & McDermott, 2009, 53) 
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3.3 Mahdollistajat 

 

Jotta itse prosessi voidaan ymmärtää ja kuvata, tulee ymmärtää myös siihen vaikuttavat tekijät. 

Eräs joukko tällaisia tekijöitä ovat niin kutsutut mahdollistajat, joiden kautta voidaan vaikuttaa 

itse prosessiin ja sen toimivuuteen (Sharp & McDermott, 2009, 69). Mahdollistajia ovat 

työn/prosessin vuokaavio (Workflow desing), tietojärjestelmät, motivaatio ja mittaus, henki-

löstöresurssit, menettelytavat ja säännöt, sekä työskentelyolosuhteet, tai muu tilanteeseen so-

piva mahdollistaja. Tärkeimpinä näistä ovat vuokaavio ja tietojärjestelmät, sillä ne luovat poh-

jan muulle toiminnalle. Työn ja prosessin kuvaus kuvaa toiminnan sekä siihen liittyvät henkilöt 

ja asiat. Hyvin kuvattu toiminta voi paljastaa ongelmakohtia toiminnasta ja auttaa pureutumaan 

niihin, mutta ennen kaikkea se antaa viitekehyksen, johon muilla mahdollistajilla voidaan vai-

kuttaa. Tähän liittyvät läheisesti tietojärjestelmät, jotka omalta osaltaan muokkaavat työn suju-

vuutta ja luovat sille mahdollisuuksia ja rajoitteita, sillä nykyaikana organisaatioiden toimin-

nasta valtaosa nojaa jollain tasolla erilaisiin tietoteknisiin järjestelmiin. Näin ollen ne ovat 

näistä mahdollistajista kenties kaikkein keskeisimmässä osassa prosessien toiminnallisuutta tar-

kasteltaessa. Toimintaan olennaisesti oleva tieto kulkee useiden erilaisten järjestelmien läpi 

prosessin edetessä, joten ne ovat olennainen ja erottamaton osa prosessia ja sen sujuvuutta. 

(Sharp & McDermott, 2009, 69-70, 72) 

 

Motivaatio ja arviointi nivoutuvat yhteen ja vaikuttavat työn jälkeen merkittävästi. Mikäli käy-

tettävä mittaristo ei tue haluttua tavoitetta voi se vahingoittaa prosessia merkittävästi. Ihmiset 

muokkaavat luonnostaan toimintaansa niin, että se vastaa mitattavia asioita. Motivaatio liittyy 

vahvasti myös muihin mahdollistajiin, sillä huonolla työn suunnittelulla, järjestelmien väärällä 

käytöllä, väärin käytetyillä, tai liian ohuilla resursseilla toimiminen, liian tiukat tai ristiriitaiset 

säännöt ja menettelyohjeet ja huono työympäristö, monien muiden tekijöiden ohella, ovat omi-

aan laskemaan työntekijöiden motivaatiota, jolloin on enemmän kuin todennäköistä, ettei työn 

teho ja laatu ole paras mahdollinen. Mittaristoja tulee myös muokata toimintaa kehitettäessä, 

sillä vanhojen mittareiden vieminen uuteen prosessiympäristöön johtaa lähes varmasti ongel-

miin. (Sharp & McDermott, 2009, 70-71) 

 

Henkilöstöresurssit käsittävät paitsi työntekijöiden määrän niin myös heidän tietonsa, taitonsa 

ja kokemuksensa, sekä sen, kuinka tämä kaikki on hyödynnetty organisaatiossa oikeanlaisella 

tehtävänjaolla, rekrytoinneilla ja koulutuksilla. Oikeat ihmiset pitäisi pyrkiä saamaan oikeisiin 
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tehtäviin, jolloin organisaatio toimii mahdollisimman hyvin. Tähän kannattaa kiinnittää huo-

miota, sillä nykypäivänä käy usein niin, että erinäisissä toiminnan tehostamisohjelmissa resurs-

seja vähennetään ja organisaatioista tulee ohuita. Tällöin voi käydä niin, että henkilöille kasau-

tuu liikaa tehtäviä, joista osa on kaiken lisäksi vääriä. Esimerkiksi korkeasti palkatut asiantun-

tijatehtävissä toimivat henkilöt joutuvat tekemään paljon päivittäisiä operatiivisia tehtäviä. 

(Sharp & McDermott, 2009, 71) 

 

Toimintaohjeet ja säännöt käsittävät kaikki yrityksen itselleen asettamat säännöt ja toimintaoh-

jeet, joilla pyritään ohjaamaan tai rajoittamaan toimintaa, sekä yritykseen vaikuttavat voimassa 

olevat lait ja ohjeistukset. Yritykset kompastuvat usein liian monimutkaisiin, ristiriitaisiin, tai 

turhiin sääntöihin, jotka aiheuttavat vain hidasteita prosessille. Toimintaa rajoittavat säännökset 

eivät välttämättä ole aina yrityksen virallisia dokumentoituja sääntöjä, vaan aikojen saatossa 

muodostuneita toimintatapoja, jotka voivat olla seurausta vääristä tulkinnoista. Näin ollen oh-

jeistusten tulisikin olla työtä ohjaavia ja tarkoin mietittyjä, sekä yrityksen henkilöstön tiedossa. 

(Sharp & McDermott, 2009, 71) 

 

Työskentelyolosuhteet käsittävät sellaisia asioita kuten työpaikan tilaratkaisut, joita ovat esi-

merkiksi tilat, huonekalut, työvälineet, valaistuksen, ilmastoinnin ja taustamelun. Työskentely-

olosuhteet vaikuttavat merkittävästi työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen ja sitä kautta ky-

kyyn suoriutua työtehtävistään. Esimerkiksi mikäli jokin tehtävä vaatii keskittymistä, ei avo-

konttori ehkä ole paras mahdollinen paikka. Tai mikäli henkilöstö joutuu tekemään töitä epäer-

gonomisissa asennoissa, voi se johtaa pahimmillaan sairaspoissaoloihin. Työskentelyolosuhteet 

eivät välttämättä kuitenkaan ole aina relevantti tekijä liiketoimintaprosessissa, jolloin sen voi 

korvata jollain tilanteeseen sopivammalla mahdollistajalla. (Sharp & McDermott, 2009, 70-71) 

 

3.4 Liiketoimintaprosessien konteksti 

 

Liiketoimintaprosessit ja niitä tukevat järjestelmät, eivät toimi itsenäisesti tai ole toisis-

taan erillisiä osia, vaan niiden tarkoituksena on tukea yrityksen tavoitteita. Kuvassa 2 on 

kuvattuna konteksti, jossa liiketoimintaprosessit liittyvät yrityksen tavoitteisiin sekä tie-

tojärjestelmiin. Vasta silloin, kun yritys on selventänyt itselleen mitä se haluaa tehdä ja 

luonut mission, strategian, päämäärät ja tavoitteet, voi se luoda liiketoimintaprosessit, 

joilla näihin tavoitteisiin päästään. Tietojärjestelmät taas vastaavat luotujen prosessien 



19 

 

tarpeisiin, antaen niille tukea muun muassa toiminnallisuuden ja datan käsittelyn muo-

dossa. Tietojärjestelmät voidaan myös jakaa omaan hierarkiaansa, niiden käyttötarkoi-

tusten mukaan. (Sharp & McDermott, 2009, 72-74) 

 

 

Kuva 2. Liiketoimintaprosessien konteksti (Sharp & McDermott, 2009, 72) 

 

Prosessien määrityksen tavoin mission, strategian, päämäärien ja tavoitteiden määrittämisessä 

on ongelmana se, että ne ovat termeinä monitulkintaisia ja voivat tarkoittaa eri asioita lähteestä 

ja kontekstista riippuen. Kirjassaan Sharp ja McDermott (2009) määrittelevät nämä termit seu-

raavasti. Yrityksen missio eli tehtävä kuvaa sitä mitä tuotteita tai palveluita yritys tuottaa ja 

kenelle niitä tuotetaan. Usein tähän liittyy myös kuvaus siitä, millaisena yritys haluaa näyttäy-

tyä sidosryhmilleen. Strategia puolestaan toimii ikään kuin tarkennuksena missiolle ja kuvaa 

niitä tekijöitä, jotka tekivät yrityksen tuotteista tai palveluista erilaisia kilpailijoihin nähden. 

Toisin sanoen strategia vastaa mitä ja kenelle kysymysten lisäksi kysymykseen miksi mahdol-

linen asiakas valitsisi kyseisen yrityksen. Yrityksen päämäärät ovat sen itselleen asettamat ke-

hityssuunnat ja niiden halutut lopputulokset. Nämä lopputulokset pyritään saavuttamaan erilai-

silla tuloksellisilla tavoitteilla, jotka ovat mitattavissa. Itse tavoitteet ovat usein lyhyen tai kes-

kipitkän aikavälin tavoitteita, etenkin kun niitä verrataan lopullisiin päämääriin.  Esimerkiksi 

yritys voi asettaa itselleen tavoitteen olla teknologiajohtaja jollain sen toiminnan osa-alueella. 

Tämä tavoite taas sisältää useita pienempiä tavoitteita, kuten vaikkapa tiettyjen uusien teknolo-
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gioiden kehittämisen ja tietyn markkinaosuuden saavuttamisen niiden avulla, tai lupauksen tie-

tystä hyötyasteesta joka tuotteilla voidaan saavuttaa. Yrityksen tulee näiden tietojen pohjalta 

kehittää toimintaansa ja luoda liiketoimintaprosessit, joilla se voi saavuttaa tavoitteensa. (Sharp 

& McDermott, 2009, 72-73) 

 

Tietojärjestelmät voidaan jakaa niiden käytön perusteella kolmeen osaan (Kuva 3). Näin kon-

teksti laajenee viisiportaiseksi, josta tietojärjestelmiin liittyvät osat tukevat paitsi liiketoiminta-

prosesseja, myös toisiaan. Tietojärjestelmien kolme käyttöperustetta ovat esitykselliset, liike-

toiminnalliset sekä datan hallinnan palvelut. Esitykselliset palvelut tarkoittavat niitä rajapintoja, 

joiden kautta järjestelmän kanssa ollaan vuorovaikutuksessa esimerkiksi komentojen, tai infor-

maation vastaanottamista. Useimmiten tämä tarkoittaa jonkinlaista (graafista) käyttöliittymää, 

mutta rajapintana voi toimia myös useat fyysiset laitteet, kuten erilaiset skannerit, suoraan lait-

teissa olevat näytöt ja säätimet, sekä laajasti ajateltuna jopa fyysiset dokumentit kuten kuitit. 

Liiketoiminnalliset palvelut käsittävät ne tietotekniset ohjelmat, jotka tarjoavat tietyn toimin-

non joka sisältämillään ominaisuuksilla ohjaa liiketoiminnallista aspektia ja käsittelee dataa, 

kuten erinäiset analyysit. Tiedon tulee olla myös saatavilla useista eri päätteistä. Datan hallin-

tapalvelut taas käsittävät datamallit ja niiden käsittelyohjeet, joita yritys käyttää. (Sharp, 

McDermott, 2009, 74-76) 

 

 

Kuva 3. Tietojärjestelmien tasot  
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3.5 Liiketoimintaprosessidiagrammit 

 

Prosessidiagrammi on visuaalinen kuvaus, jonka tarkoituksena on kuvata yksiselitteisesti ky-

seinen prosessi. Liiketoimintaprosessikuvausten tarkoituksena on taas kuvata työn virtaus, 

usein vuokaaviona. Luultavasti selkein ja yksiselitteisin malli tähän on uimaratadiagrammi. 

Kun itse prosessi on selvitetty vastamaan kysymykseen ”mitä?”, lisää uimaratadiagrammi vas-

taukset kysymyksiin ”kuka?” ja ”milloin?”. Tällaisessa diagrammissa prosessin vastuut jaetaan 

toimijoille, joista jokainen saa oman uimaratansa, joille prosessikuvaus sijoitetaan. Kuvauk-

sessa tulee pyrkiä säilyttämään yksinkertaisuus, eikä kuvata jokaista yksityiskohtaa tai poik-

keustapausta, vaan prosessin kulku. Kuvauksessa prosessien tulee edetä loogisesti ja kronolo-

gisesti vasemmalta oikealle, eikä seikkailla edestakaisin (Kuva 4). Prosessin ohella, kuvaukseen 

käytettyjen symbolien tulisi olla yksinkertaisia suorakulmioita ja erikoissymboleita tulisi vält-

tää, sillä vaikka ne ovat joissakin sovelluksissa hyödyllisiä, ne eivät kuitenkaan palvele liike-

toimintaprosesseissa tarkoitusta, joka on mahdollisimman yksinkertainen ja helposti lähestyt-

tävä kuvaus työn kulusta. Tällöin saadaan selkeä kuva siitä, kuinka prosessi etenee ja ketkä 

siihen vaikuttavat. Tällä menetelmällä voidaan tutkia nykyistä prosessia, sekä kehittää toimin-

taa. (Sharp & McDermott. 2009, 201-205, 219-221) 

  

 

Kuva 4. Uimaratadiagrammin eteneminen (Sharp & McDermott, 2009, 204) 

 

Kuka tekee ja mitä voidaan selvittää niin, että jokaisen askeleen kohdalla mietitään seuraavaksi, 

kuinka suorite päätyy seuraavaan vaiheeseen ja kenelle se tosiasiassa päätyy. Tässä vaiheessa 

on tärkeää ottaa huomioon kaikki toimijat, jotka koskevat työhön, riippumatta siitä kuinka suuri 

vaikutus niillä työhön on. Monet toimijoista voivat olla vaikeita havaita, sillä heitä ei tule aja-

telleeksi. Tämän takia on tärkeää tiedostaa myös, kuinka työ siirtyy tekijältä toiselle. Esimer-

kiksi voi paljastua jokin toimija, joka käsittelee, tai ohjaa työtä, jota ei alun perin osattu yhdistää 

kyseiseen prosessiin. Vaikka tämä ei vielä olekaan varsinainen prosessikaavio, voidaan tällä 

menettelyllä ymmärtää työn virtaus organisaatiossa uudella tavalla. Näin työn virtausta voidaan 
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arvioida kriittisesti ja siitä voidaan huomata ongelmia, kuten turhaa toistoa tai työtä turhaan 

jarruttavia byrokraattisia toimintoja. (Sharp & McDermott, 2009, 205-213) 

 

Itse uimaratadiagrammissa on siis kolme määrittävää tekijää: toimijat, askeleet ja virtaus. Toi-

mijat merkitään diagrammin vasempaan laitaan ja niiden väleihin piirretyt viivat muodostavat 

uimaradat. Terminä toimija voi tarkoittaa liiketoimintaprosessien kontekstissa useita asioita, 

kuten tiettyä henkilöä, tehtävänimikettä, osastoa, säilytysaluetta (kuten vaikka postihuone tai 

välivarasato, mikäli ne ovat merkittäviä), tietojärjestelmää ja laitetta, tai joissain tapauksissa 

toista prosessia. Niiden tulee kuitenkin vaikuttaa omalta osaltaan johonkin prosessissa otettuun 

askeleeseen. Toimijoiden järjestyksellä ei sinänsä ole suurta merkitystä. Paras järjestys voidaan 

päättää tilanteen mukaan esimerkiksi niiden ilmaantumisjärjestyksen, tai aktiivisuuden mu-

kaan. Sharp ja McDermott esittävät järjestykseksi ylhäältä alas seuraavaa, ellei muunlainen jär-

jestys ole perusteltu: asiakas/asiakkaat, keskeiset toimijat, tukevat toimijat, muut prosessit, säi-

lytysalueet ja järjestelmät ja laitteet. (Sharp & McDermott, 2009, 216-218) 

 

Laatikot, jotka asetetaan uimaradoille kuvaavat askeleita, joita työn läpi vieminen vaatii. On 

syytä muistaa, että tällaisessa kuvauksessa kuvataan jonkin yksittäisen työartikkelin, kuten ti-

lauksen tai lomakkeen, kulkemista prosessin alkupisteestä sen loppuun. Jotta kuvaus pysyisi 

yksinkertaisena käytetään näistä nimitystä askel, sillä tarkempi määrittely aiheuttaa todennä-

köisesti keskustelua siitä, onko kukin kuvattu kohta tehtävä, aktiviteetti, vai joku muu vastaava, 

joka puolestaan vie turhaan aikaa itse prosessin tunnistamiselta. Askel- on myös terminä sopi-

van yksinkertainen eikä ota kantaa laajuuteen, sillä ne askeleet voivat olla hyvinkin erilaajuisia 

sisällöltään. Vaikka monessa eri yhteydessä näkee käytettävän useita eri erikoissymboleita, ei 

niitä ole järkevää käyttää liiketoimintaprosessikuvauksissa. Näitä symboleita näkee esimerkiksi 

erilaisissa prosessikuvauksien laatimiseen tarkoitetuissa tietokoneohjelmistoissa ja ne voivat 

kuvata lukuisia asioita, kuten erilaisia askeleita, työkaluja, tai päätöksiä. Nämä erikoissymbolit 

voivat antaa lisäarvoa tietyissä tilanteissa, kuten jonkin teknisen prosessin kuvauksessa, tai asi-

aan syventyneille henkilöille. Ne kuitenkin luultavasti sekoittavat ja väsyttävät tavalliset käyt-

täjät. Tällöin hävitetään helposti kuvausten alkuperäinen tarkoitus, eli selkeä kuvaus siitä miten 

yritys toimii, joka tulee voida ymmärtää ilman syvempää perehtymistä. Samasta syystä tulee 

myös eri askelten nimien olla helposti ymmärrettäviä, eivätkä ne voi täten sisältää esimerkiksi 

pelkkiä lomakkeen nimiä, tai tietyn osaston jollekin työmenetelmälle antamia nimityksiä. Mitä 

kuvaukseen valittaviin askelmiin tulee, voidaan käyttää kolmea kriteeriä jotka ovat: toimija luo 
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arvoa työlle, eli muuttaa sitä, toimija siirtää työtä eteenpäin kaaviossa, tai työhön aiheutuu vii-

västyksiä. Mikäli johonkin askeleeseen osallistuu useampi toimija, merkitään se silloin kaik-

kien osaa ottavien toimijoiden uimaradoille. (Sharp & McDermott, 2009, 219-223) 

 

Virta kuvaa työn liikkumista askeleelta toiselle ja sitä kuvaa askeleita yhdistävät nuolet. Sel-

keyden kannalta on järkevää, että kuhunkin askeleeseen tullaan aina sisään ainoastaan vasem-

masta laudasta ja poistutaan aina oikeasta. Askelmia kuvaavia laatikoita ei tule laittaa päällek-

käin, ellei kyseessä ole samaan aikaan, tai rinnakkaisesti tapahtuvat askelmat (Kuva 4). Näin 

virtauksella voidaan parhaiten kuvata eri askelmien vuorovaikutussuhteet. Mikäli virtaus kul-

kee suoraviivaisesti askeleelta toiselle, kuten kuvassa 4, tarkoittaa se sitä, että seuraava vaihe 

voidaan aloittaa vasta, kun edellinen on saatu valmiiksi. Kun virta ylittää uimaratojen rajan, 

tapahtuu luovutus, eli työ siirtyy tekijältä toiselle. (Sharp & McDermott, 2009, 223-225)  

 

Todellisuudessa prosessit etenevät todella harvoin näin suoraviivaisesti ja eri toimintojen suh-

teet ovat monimutkaisempia. Nämäkin tilanteet voidaan kuitenkin ilmaista virtauksen kuvauk-

silla, jotka voidaan jakaa kahteen pääryhmään: ehdollisiin ja rinnakkaisiin virtoihin, jotka mo-

lemmat voivat toteutua askelman seurauksena, sekä sellaiseen johtavina tekijöinä (Kuva 5). 

Ehdolliset virrat johtuvat usein päätöksistä, joiden seurauksena valitaan vain yksi vaihtoehtoi-

sista reiteistä. Päätöksiin johtavat askeleet ovat suotavaa nimetä selkeästi ja johdonmukaisesti. 

Tätä kuvaa nuoli, joka lähtee yhtenäisenä askeleesta ja haarautuu vasta hetken päästä, jollin 

syntyy kuva vain yhdestä mahdollisesta vaihtoehdosta. Jokainen vaihtoehtoinen reitti tulee 

myös nimetä vastaamaan tehtyä päätöstä, kuten esimerkiksi ”kyllä” ja ”ei.” Tämä toimii myös 

toisinpäin. Eli jos useampi vaihtoehtoinen reitti on askeleen alullepanevana tekijänä niin, että 

vain yksi niistä toteuttaa seuraavan askeleen, yhtyvät ne ennen askelmaa ja menevät siihen yh-

tenä nuolena. (Sharp & McDermott, 2009, 225-227)  

 

 

Kuva 5. Erilaiset virran kuvaukset 
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Toinen yleinen ryhmä ovat rinnakkaiset virrat, jotka suoritetaan samanaikaisesti. Ne merkitään 

jokainen omana lähtevänä nuolenaan. Nämä virrat on myös hyvä nimetä. Jos puolestaan use-

ampi rinnakkainen virta toimii alullepanevana samalle askeleelle, tulee kaikkien tähän johta-

vien askelten jokaisesta virrasta olla valmiita, jotta uusi askel voidaan aloittaa. Jos prosessissa 

on vaihe, jonka eri askeleiden suoritusjärjestyksellä ei ole väliä, kuvataan ne rinnakkaisina vir-

toina edeltävän ja seuraavan askeleen väliin. Kolmantena vaihtoehtona on harvinaisempi ta-

paus, jossa voidaan valita yksi tai useampi vaihtoehto, tai askeleeseen johtaa yksi tai useampi 

vaihtoehto. Näitä tapauksia merkitään kuten rinnakkaisia, mutta niiden ympärille laitetaan kaa-

reva katkoviiva. Kaikissa näistä vaihtoehdoista haarautuvat virrat voivat pysyä samalla uima-

radalla, tai liikkua uimaradalta toiselle. (Sharp & McDermott, 2009, 227-231) 
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4. Hankinta 

 

Liiketoiminta on muuttunut viime vuosikymmeninä paljon ja jatkaa muutostaan yhä kiihtyvällä 

tahdilla. Syinä tähän ovat muun muassa kansainvälisen kaupan vapautuminen ja globalisaatio, 

tietoliikenteen kehittyminen, sekä kuluttajien ympäristötietoisuuden ja sitä kautta vaatimusten 

lisääntyminen. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa yritykset joutuvat kehittämään ajatusta-

paansa ja toimintaansa runsaasti säilyttääkseen kannattavuutensa ja kilpailukykynsä. Etenkin 

teollisuusyritykset ovat ryhtyneet keskittymään yhä enemmän ydinosaamiseensa ja ulkoista-

maan tai karsimaan ydintoiminnan kannalta vähemmän kriittisiä, tai tuottoisia toimintojaan. 

Tämä on johtanut suoraan hankintojen yrityksen liikevaihdosta käyttämän osuuden kasvami-

seen (Kuva 6.) ja luonut hankintatoimelle tarpeen kehittyä. Enää hankintaa ei ole järkevää kä-

sittää, eikä etenkään suorittaa ainoastaan muuta toimintaa tukevana transaktiopohjaisena ”pa-

kollisena pahana”, joka keskittyy lähinnä tarjouskyselyiden lähettämiseen. Hankinta tulisikin 

ottaa osaksi yrityksen strategista toimintaa ja nähdä arvoa luovana ja keskeisenä toimintona jo 

sen yrityksen varoista käyttämän osuuden puolesta. Tässä kappaleessa käydään läpi hankinnan 

kehitystä ja sen vaatimuksia nykyaikaisessa liiketoiminnassa. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 

2008, 43- 53; Schuh et al., 2017, 1-2) 

 

 

Kuva 6. Hankintojen osuuden kehitys teollisuusyritysten liikevaihdosta (Iloranta & Pajunen-

Muhonen, 2008, 49) 
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4.1 Reaktiivinen vs. proaktiivinen hankinta 

 

Kirjassaan Hankintatoimen johtaminen Iloranta ja Pajunen-Muhonen määrittävät modernin 

hankinnan seuraavasti: ”Hankinta on organisaation ulkoisten resurssien hallintaa. Organisaa-

tion toiminta, ylläpito, johtaminen ja kehittäminen vaativat erilaisia tuotteita ja palveluita sekä 

erilaista osaamista ja tietämystä organisaation ulkopuolelta. Hankinta pyrkii hyödyntämään toi-

mittajamarkkinoiden mahdollisuudet niin, että lopullisen asiakkaan tarpeet tulevat tyydyte-

tyiksi halutulla, yrityksen kokonaisetua maksimoivalla tavalla” (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 

2008, 67). Nykypäivän kilpailutilanne vaatii hankinnan näkemisen muunakin kuin tukitoimin-

tona, jonka ainoa funktio on hankkia oikeat tuotteet oikeaan paikkaan mahdollisimman edulli-

sesti. Nämä ovat yhä tärkeitä tehtäviä jokapäiväisessä operatiivisessa ostotoiminnassa, mutta 

hankinnalla voidaan saavuttaa yritykselle paljon suurempaa hyötyä, mikäli sitä käsitellään ko-

konaisvaltaisemmin.  Hankinnan tulisikin pyrkiä proaktiivisesti vaikuttamaan yrityksen toimin-

taan jatkuvasti ja ennaltaehkäisevästi, eikä vain reagoimaan tilanteisiin ja niiden muutoksiin. 

Tämä edellyttää, että hankinta nähdään yrityksen sisällä tasavertaisena toimintona muiden 

kanssa, ja se otetaan aktiivisesti mukaan poikkitoiminnalliseen työskentelyyn jo suunnittelu-

vaiheesta asti. Kun näin on, voidaan hankintaorganisaation keskeisiä resursseja käyttää enem-

män strategiseen toimintaan, kuten toimittajien hallintaan ja kehittämiseen, eikä niinkään päi-

vittäiseen operatiiviseen toimintaan. Näin hankinnan avulla voidaan luoda yritykselle paitsi 

suoria säästöjä, myös kilpailuetua. (Ilorata & Pajunen-Muhonen, 2008, 61-67) 

 

Ollakseen proaktiivista hankinnan pitää pystyä vastamaan laajempaan kirjoon tarpeita ja kysy-

myksiä, kuin vain hinta, saatavuus ja tarpeet joihin sen tulee vastata kullakin ajan hetkellä. Esi-

merkiksi pelkän hinnan sijaan tulisi katsoa tuotteiden koko kustannusrakennetta ja pyrkiä opti-

moimaan tuotteiden kustannukset koko elinkaaren ajalta. Toimittajien valinnassa tulee käyttää 

pelkän hintakilpailutuksen sijaan laajempaa arviointia, joka ottaa huomioon hankintahinnan li-

säksi muun muassa laadun ja siitä, tai oikeammin sen puutteesta, syntyvät mahdolliset kustan-

nukset, kuljetukset, sekä toimitusvarmuuden. Pelkkien tuotteen luomien vaatimusten lisäksi tu-

lisi kyetä arvioimaan, miten yrityksen omat asiakkaat saisivat tuotteesta parhaan hyödyn. Li-

säksi tulisi arvioida voidaanko jotain osaamista hankkia yrityksen ulkopuolelta. Hankinnan tu-

lisi pyrkiä vaikuttamaan pelkän nykytilanteen sijaan myös tulevaisuuteen, joko vastaten tai ai-

nakin osallistuen sellaisten kysymyksien ratkaisuun, kuin mitä uusia tai paranneltuja tuotteita 

yritys jatkossa tarjoaa, mitä projekteja yrityksellä on alkamassa ja miten jo menossa oleviin 

projekteihin voidaan vaikuttaa, sekä millaiselta toimittajakenttä ja sen muutokset näyttävät ja 
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miten niihin voidaan vaikuttaa. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, 67-69; Dominick, 2016, 

8) 

 

Hankinnan kehitystaso voidaan jakaa viiteen tasoon, jotka ovat:  

1. Tehdasta palveleva transaktio-orientoitunut hankinta 

2. Alhaisinta yksikköhintaa tavoitteleva hankinta 

3. Koordinoitu hankinta 

4. Poikkitoiminnallinen hankinta, eli sisäinen integraatio 

5. Toimitusketjun ja –verkoston hallinta, eli ulkoinen integraatio 

 

Näistä tasoista kaksi ensimmäistä käsittävät sellaisen hankinnan, jonka päätoiminen tehtävä on 

ainoastaan mahdollistaa tuotanto. Tällainen hankinta on nykypäivän teollisuudessa harvoin re-

levanttia muualla kuin pienyrityksissä. Kolmannella tasolla hankinta otetaan jo vakavammin ja 

hankintaa varten on perustettu oma toiminto, joka pyrkii keskitetysti luomaan laajempia han-

kintasopimuksia. Hankinta on strategisempaa ja se keskittyy huomiomaan muutakin, kuin tuo-

tantoon liittyvää hankintaa. Hankinnalla pyritään myös saamaan mittakaavaetua yhdistämällä 

useampien yksiköiden hankintaa. Tässä vaiheessa hankinta nähdään kuitenkin vielä muuta toi-

mintaa tukevana. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, 72-78; Keough, 1993, 44) 

 

Neljännellä tasolla hankinta nähdään jo keskeisempänä osana koko yrityksen toimintaa ja sillä 

pyritään vaikuttamaan poikkitoiminnalliseen päätöksentekoon. Toimittajien kanssa pyritään te-

kemään yhteistyötä ja pelkkien yksikköhintojen sijaan keskitytään tuotteiden kokonaiskustan-

nuksiin. Toiminta on aikaisempiin tasoihin nähden suunnitellumpaa ja hankinta pääsee toimin-

tona vaikuttamaan strategiseen päätöksentekoon yrityksessä. Hankintaorganisaatiossa resurs-

seja käytetään vähemmän operatiiviseen ostotoimintaan ja resursseja ohjataan enemmän toi-

minnan kehittämiseen. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, 78-79; Keough, 1993, 44) 

 

Viidennellä tasolla toimittajien kanssa tehtävä yhteystyö syvenee edelleen ja ulkoistamisen 

rooli korostuu. Yhteistyö yrityksen muiden organisaatioiden kanssa lisääntyy ja sisältää muu-

takin, kuin suoraan hankintaan liittyvää päätöksen tekoa, kuten esimerkiksi tuotteiden suunnit-

teluun vaikuttamista. Hankinta vastaa kaikesta yrityksen hankinnasta ja tietojärjestelmät, sekä 

niiden kautta automatisointi, korostuvat enemmän sen operatiivisessa toiminnassa. Yhteistyötä 

tehdään myös enemmän yli yrityksen rajojen ja toimittajien kanssa tehdyllä yhteistyöllä pyri-
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tään saavuttamaan kilpailuetua kaikille osapuolille. Hankintaorganisaatio ei ole tällä tasolla yk-

sittäisten organisaatioiden alla, vaan on poikkiorganisatorinen toiminto. (Iloranta & Pajunen-

Muhonen, 2008, 79-80; Keough, 1993, 44-45)  

 

4.2 Hankinnan organisointi 

 

Hankintojen organisoinnissa on kaksi pääsuuntausta; keskitetty ja hajautettu. Keskitetty han-

kintaosasto vastaa kaikesta yrityksen hankinnasta itsenäisesti ja muut toiminnot ilmoittavat vain 

tarpeensa hankinnalle. Hajautetussa hankinnassa hankinta on jaoteltu useampaan organisaation 

osaan esimerkiksi tietyn divisioonan, tuotantolaitoksen, tai alueen mukaan, jotka sitten tekevät 

hankintoja itsenäisesti. Molemmissa suuntauksissa on omat etunsa ja haittansa. Esimerkiksi 

keskitetyllä hankinnalla voidaan saavuttaa skaalaetua, tehokkuutta, sekä lisätä neuvotteluvoi-

maa, mutta vastavuoroisesti se lisää toiminnan jäykkyyttä. Osa tarpeista voi jäädä massaetujen 

alle ja toiminta voi herättää halveksuntaa yksiköissä, jotka jäävät vähemmälle huomiolle. Ha-

jautetun hankinnan edut ja haitat ovat puolestaan karrikoiden samat kuin keskitetyllä, mutta 

päinvastaiset. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, 158-160) 

 

Taulukossa 2 on kuvattuna tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa hankinnan keskittämiseen tai ha-

jauttamiseen. Nykyään, etenkin suurissa kansainvälisissä organisaatioissa, voidaan soveltaa 

molempia hankinnan suuntauksia päällekkäin, keskitetään tiettyjä hankinnan osia ja hajautetaan 

tiettyjä tarpeen mukaan. Näin voidaan tehdä esimerkiksi alueittain, toimialoittain, mittakaavan 

mukaan, tai hankittavien tuotteiden strategisen merkityksen mukaan. (Iloranta & Pajunen-Mu-

honen, 2008, 161-173) 
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Taulukko 2. Hankintojen hajauttamiseen ja keskittämiseen vaikuttavia tekijöitä (Iloranta & Pa-

junen-Muhonen, 2008, 161) 

 

4.3 Hankinta strategisena toimintona  

 

Ottaen huomioon hankinnan suuren taloudellisen vaikutuksen yrityksen toimintaan, on se usein 

jätetty yllättävän vähälle huomiolle yrityksen strategisessa päätöksenteossa. Kirjassaan (2008) 

Iloranta ja Pajunen-Muhonen esittävät, että tämä on seuraus pitkäaikaisesta noidankehästä, 

jossa hankinnalle ei ole annettu riittäviä resursseja. Ilman tarvittavia resursseja ei ole mahdol-

lista saada haluttuja tuloksia, ja ilman tuloksia hankinta ei saa arvostusta, jolloin se ei ole myös-

kään kiinnostava. Tämä puolestaan johtaa siihen, ettei kukaan halua ottaa hankintaa vastuul-

leen, jolloin hankinta ei menesty eikä edelleenkään saa resursseja, ja niin edelleen. Hankinnan 

arvostus on kuitenkin nousussa ja sen vaikutusmahdollisuuksiin ollaan heräämässä.  Hankinta 

voi vaikuttaa tähän myös osittain itse. Kun hankintaa tehdään kokonaisvaltaisemmin, alkaa se 

usein vaikuttaa enemmän myös muihin toimintoihin, jolloin kiinnostus sitä kohtaan kasvaa.  

Hankinnan strategia ja etenkin sen vaikutus yrityksen ulkopuolisten toimittajien hallintaan tulisi 

Keskittämistä kannattaa harkita,  

mikäli 

Hajauttamista kannattaa harkita,  

mikäli 

 yksiköillä on paljon yhteisiä tarpeita, 

 yksiköt sijaitsevat maantieteellisesti lä-

hekkäin ja niiden välillä on hyvät kulku-

yhteydet, 

 toimittajilla on vahva neuvotteluasema, 

 toimialan tuotantorakenteen tai muun 

syyn vuoksi volyymi- ja skaalaeduilla on 

suuri merkitys, 

 hankinta vaatii paljon erityistä osaa-

mista, jonka hajauttaminen useisiin yksi-

köihin aiheuttaa turhaa päällekkäisyyttä, 

 hintaherkkyys ja hintavaihtelut ovat suu-

ria, ja niiden hallinta vaatii tiivistä mark-

kinoiden seurantaa 

 asiakkaalla on suuri vaikutus yrityksen 

hankintapäätöksiin, 

 yksiköiden tarpeet ovat keskenään hyvin 

erilaiset,  

 yksiköt sijaitsevat eri mantereilla,  

 yksiköt ovat suhteellisen suuria ja niillä 

on neuvotteluvoimaa erillisinäkin, 

 hankintatehtävät ovat yksinkertaisia,  

 toimittajamarkkinoiden hinta- ja kustan-

nuskehitys ovat suhteellisen stabiileja 



30 

 

olla huomioituna poikkiorganisatorisesti, jotta sen vaikutukset voidaan huomioida koko toimin-

nassa. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, 113-116)  

 

Hankintojen strategista hallintaa voidaan lähestyä usealta kantilta. Keskeistä on kuitenkin han-

kintoihin panostaminen sekä pyrkimys kokonaisuuden hallintaan ja siihen, että eri hankinnan 

osa-alueet, kuten eri kategoriat ja kokonaisuudet, saadaan hallittua niiden tarvitsemalla tark-

kuudella. Eri strategiset suuntaukset ovat yrityksen itsensä päätettävissä tarpeiden mukaisesti 

ja niitä voivat olla esimerkiksi osaamiseen panostaminen, tehokkuus ja toimitusvarmuus, ko-

konaiskustannusten vähentäminen, erikoistuminen, standardointi, tiettyjen osa-alueiden tai toi-

mittajien suosiminen, keskittäminen tai hajauttaminen. Suurin osa, ellei kaikki, näistä vaihto-

ehdoista nojautuu lopulta toimittajien hallintaan. Tästä syystä sitä voidaankin pitää kenties tär-

keimpänä osa-alueena hankinnan menestyksen kannalta.  (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, 

117, 118-121; Hallikas et al. (2014). 54-55; Dimitri et al., 2006, 53-62) 

 

4.4 Hankintaprosessi 

 

Hankintaprosessi on kuvaus siitä, kuinka yritys hoitaa hankintojaan. Kuten luvussa kolme tulee 

ilmi, on prosessikuvausten kuvattava yrityksen toiminta sellaisena kuin se todellisuudessa esiin-

tyy. Nieminen (2016) tiivistää hankintaprosessin tavoitteen seuraavasti: ”-sen tavoitteena on 

turvata paras mahdollinen lopputulos jokaiselle yksittäiselle hankinnalle. Näin hankinnalla tur-

vataan ja kehitetään menestyvä liiketoiminta” (Nieminen, 2016, 78). Tähän luonnollisesti vai-

kuttaa suuresti yritystä ja sen hankintaa määrittelevät seikat, kuten toimiala, hankittavat tuot-

teet, sekä hankintojen organisointi. Näin ollen hankintaprosessi ja sen käytännön toteutus voi 

vaihdella melko suurestikin eri yritysten välillä, eikä täydellistä ja yleispätevää mallia ole käy-

tännössä mahdollista luoda. Hankintaan sisältyy silti yleisiä piirteitä, jotka ilmenevät hankinta-

prosessissa, muodossa tai toisessa, käytännössä aina. Prosessia ohjaavat liiketoiminnan tarpeet 

sekä vaatimukset, ja prosessin aikaisemmat vaiheet vaikuttavat merkittävästi tulevien vaiheiden 

onnistumiseen. (de Arújo et al., 2017, 361; Nieminen, 2016, 51-52) 

 

Kuten mitä tahansa prosessia kuvatessa, tulee hankintaprosessissakin käsittää siihen liittyvät 

tekijät paitsi vertikaalisesti, niin myös horisontaalisesti. Vertikaaliset tekijät tarkoittavat tässä 

tapauksessa hankintaprosessien linkittymistä yrityksen tietojärjestelmiin ja strategioihin. Hori-
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sontaaliset tekijät tarkoittavat puolestaan poikkitoiminnallisuutta, ja niin sanottujen toiminnal-

listen siilojen murtamista. Tällä tarkoitetaan murtautumista pois ajattelumallista, jossa nähdään 

vain jokaisen toiminnon omat vastuut ja tehtävät, eikä kokonaiskuvaa. Tällaisessa toiminnoit-

tain siiloutuneessa ajattelussa on useita haittoja, kuten menetetyt mahdollisuudet arvon lisää-

miseen ja huonosta kommunikaatiosta johtuvat ongelmat, kuten pullonkaulat. Kirjassaan Ilo-

ranta ja Pajunen-Muhonen (2008) antavat tästä esimerkin, jossa poikkitoiminnallisuuden puut-

teesta johtuen suunnitteluosasto on suunnitellut uuden tuotteet ja on mahdollisen toimittajan 

kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta valinnut siinä käytettäväksi kehittyneen komponentin, 

jota saa vain kyseiseltä valmistajalta. Tällöin on jo käytännössä päätetty mistä komponentit 

tullaan hankkimaan ja hankinta on, tulospaineistaan huolimatta, neuvottelujen osalta täysin 

aseeton. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, 335; Johnson et al., 2011, 77-79) 

 

Kuvassa 7 on kuvattuna Niemisen (2016) esittämä hankintaprosessin perusrunko, joka kuvaa 

yleisellä tasolla hankintaan liittyvät kuusi vaihetta. Nämä vaiheet vastaavat perusrakenteeltaan 

useassa eri lähteessä esitettyjä hankintaprosessin vaiheita. Esimerkiksi Johnson et al. (2011) 

jakavat hankintaprosessin tarkemmin seuraavan yhdeksään askeleeseen: 

1. Tarpeen tunnistaminen 

2. Tarpeen kuvaaminen  

3. Mahdollisten toimittajien tunnistaminen ja analysointi 

4. Toimittajan valinta ja toimitusehtojen määrittäminen 

5. Ostotilauksen valmistelu ja tekeminen 

6. Seuranta ja/tai toimitusvalvonta 

7. Vastaanotto ja tarkastaminen 

8. Laskutus ja maksu 

9. Tietojen arkistointi ja toimittajasuhteen ylläpito 

 

Kun tätä listausta verrataan Niemisen (2016) malliin, voidaan kohdat 1 ja 2 laittaa tarpeen mää-

rittelyn alle; kohta 4 jakaa kahtia, joista toinen puolikas menee yhdessä kohdan 3 kanssa toi-

mittajan valinnan alle ja toinen vastaa sopimuksen tekemistä; kohta 5 vastaa tilaamista ja kohdat 

6-9 jakautuvat toimitusvalvonnan ja seurannan ja arvioinnin alle. Tällainen esitysmuoto kuvaa 

kuitenkin Ilorannan ja Pajunen-Muhosen (2008) mukaan hankinnan perinteistä määritelmää, 

jossa hankinta toimii tukitoimintona ja keskittyy operatiiviseen toimintaan. Modernissa hankin-

nassa toiminnan tulee painottua enemmän perinteisen kuvauksen alkupäähän ja etenkin toimit-
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tajan valintaan, tai oikeammin hallintaan. Kokonaisvaltainen toimittajien hallinta luokin vah-

van pohjan muulle hankintaprosessille, jolloin myös muu toiminta on usein tehokasta eikä han-

kinnan operatiivinen toiminta ei ole keskiössä. Johnson et al. näkevät puolestaan hankintapro-

sessin yleensäkin tietoprosessina, jonka keskeisenä tehtävänä on kertoa siitä, kuka viestii mitä-

kin tietoa ja kenelle. Vaikka eri lähteissä onkin tiettyjä painotus- ja näkemyseroja hankintapro-

sessin luonteesta ja rakenteesta, on niissä myös paljon yhteistä, kuten pyrkimys hankintaan 

poikkitoiminnallisena ja strategisena toimintoja. Näin ollen Niemisen (2016) esittämää runkoa 

voidaankin pitää järkevänä pohjana, vaikka lopullisessa versiossa vaiheiden määrä ja niiden 

väliset painotukset vaihtelisivat suurestikin. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008,61-66; John-

son et al., 2011, 80; Nieminen, 2016, 52-54) 

 

 

Kuva 7. Hankintaprosessi (Nieminen, 2016, 53) 

 

4.4.1 Tarpeen määrittely 

 

Hankintaprosessi alkaa, kun organisaatiossa havaitaan tarve hankittavalle tuotteelle tai palve-

lulle. Jotta hankintaosasto pystyy tunnistamaan tarpeen, kannattaa sitä varten olla olemassa jär-

jestelmä, jonka kautta tarpeen havainnut taho voi tuoda sen ilmi. Oikein tehty tarpeen määrittely 

vaikuttaa suuresti koko loppuprosessin kulkuun ja toteuttamismahdollisuuksiin. Yrityksen si-

säinen kommunikaatio on tässä vaiheessa erittäin tärkeää, jotta hankinta voisi saada mahdolli-

simman tarkoituksenmukaiset ja oikeat tiedot hankittavan tuotteen tai palvelun vaatimuksista. 

Tarvetta määrittäessä voi myös toimittajalla olla merkittävä rooli, sillä toimittaja luultavasti 

tuntee oman tarjoamansa paremmin, kuin hankkiva yritys, ja voi käyttää omaa asiantuntemus-

taan oikean tuotteen tai palvelun valinnassa. Toimittajamarkkinoiden tuntemus onkin tärkeä osa 

onnistunutta hankintaprosessia. Laadullisessa määrittelyssä, joka sisältää itse tuotteeseen tai 

palveluun liittyvät ominaisuudet, tulee ottaa huomioon myös logistinen määrittely, johon kuu-

luvat toimitusmäärät ja toimitusajat. Niiden merkitys on huomattava etenkin pitkäaikaisissa so-

pimuksissa. (Johnson et al., 2011, 80-81, 83; Nieminen, 2016, 54-57, 59) 
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Etenkin selkeitä ja yksinkertaisia tuotteita, kuten standardoituja komponentteja, hankittaessa 

tarpeen määrittäminen voi olla yksinkertaista. Tarve tulee kuitenkin saattaa hankinnasta vastaa-

van henkilön tietoon. Tähän tulee yrityksellä olla selkeä järjestelmä ja ohjeistus siitä, kuka voi 

pyytää hankkimaan ja mitä. Johnson et al. (2011) esittävät tähän kolmesta ”portista” koostuvan 

hyväksymismenetelmän, joka ostopyynnön tulee läpäistä. Nämä portit ovat: valtuus, sisäinen 

ymmärrettävyys ja sisäinen selvitys. Valtuus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä onko ostopyyntöä 

tekevällä henkilöllä riittävät valtuudet tehdä kyseisenlainen ostopyyntö. Sisäisen ymmärrettä-

vyyden mukaan tehdyn ostopyynnön tulee olla yrityksen käyttämien standardien mukainen. 

Toisin sanoen sen sisältämien tuotenimien, -kuvausten, -numeroiden, toimittajakoodien, toivot-

tujen toimituspäivien, -määrien ja muiden vastaavien tietojen tulee olla yksiselitteisesti ja oheis-

tusten mukaisesti kuvattuna ennen kuin ostopyyntö voidaan viedä eteenpäin. Viimeisenä port-

tina on sisäinen selvitys, jossa tilaukseen liittyvien tietojen oikeellisuus tarkistetaan ja selvite-

tään ovatko esimerkiksi toivotut toimitusajat realistisia, vai aiheuttavatko ne mahdollisesti lisä-

kustannuksia. Selvityksen hyväksymisen jälkeen voidaan siirtyä prosessissa eteenpäin. Mikäli 

tässä kohtaa havaitaan puutteita, aiheuttaa se aina lisätöitä ja tilauksen viivästymistä. Pahim-

millaan virheelliset tiedot voivat aiheuttaa suuria taloudellisia vahinkoja ja jopa tuotannon kat-

keamisen. Tästä syystä ostopyynnön oikeanlainen kirjaaminen on ensiluokkaisen tärkeää.  

(Johnson et al., 2011, 81-82) 

 

Määrittelyä tehtäessä tulisi aina pitää mielessä loppukäyttäjän tarpeet, oli loppukäyttäjä sitten 

sisäinen tai ulkoinen toimija. Tarkastelu tulee tehdä kriittisesti, sillä mikäli loppukäyttäjän tar-

peita ei tunneta, kompensoidaan sitä usein laittamalla tuotteen ominaisuuksiin turhaa varmuus-

marginaalia, joka puolestaan johtaa ylimääräisiin kustannuksiin. Toisaalta mikäli tarpeet arvi-

oidaan alakanttiin ja tuotteessa ei olekaan asiakkaan haluamia ja tarvitsemia ominaisuuksia, 

jättää se tuotteen hankkimatta, tai pahimmassa tapauksessa vääränlainen tuote on jo toimitettu, 

joka johtaa kalliisiin sanktioihin ja korjauksiin. Tähän liittyy myös tuotteen koko elinkaaren 

huomioiminen. Etenkin pitkäikäiseksi suunniteltujen ja kalliiden tuotteiden määrittelyssä kan-

nattaa kiinnittää huomiota tuotteen elinkaareen, sillä tuotteeseen liittyvät kustannukset nousevat 

äkkiä hankintahintaa suuremmiksi ja vaikuttavat merkittävästi tuotteen käytettävyyteen. Esi-

merkiksi LCC hankitut tuotteet saattavat olla merkittävästi halvempia, mutta niiden aiheuttamat 

rahti- ja mahdollisista laatupoikkeamista johtuvat takuuajankustannukset, voivat nousta huo-

mattaviksi, jolloin kyseisen hankinnan hyödyt sulavat pois. Toisaalta, mikäli loppuasiakas pys-

tyy hyötymään jotenkin tietystä tuotteesta pitkällä tähtäimellä, kuten vaikka hyödyntämällä jo 
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käytössä olevia varaosia myös uuden tuotteen kanssa, on se luultavasti valmis myös maksamaan 

siitä hankintahetkellä enemmän. (Johnson et al., 2011, 81; Nieminen, 2016, 57-59) 

 

4.4.2 Toimittajan valinta 

 

Toimittajan valintaan liittyvien toimenpiteiden laajuus määrittyy tunnistetun tarpeen mukaan. 

Mikäli kyseessä on vakiotuote, joka hankitaan voimassa olevien toimittajasopimusten mukaan, 

voidaan ostotilaus tehdä suoraan niiden pohjalta. Toisessa ääripäässä ovat suuret ja yrityksen 

toiminnan kannalta kriittiset kokonaisuudet, joita hankittaessa toimittajia arvotetaan ja kilpai-

lutetaan laajasti, sekä käydään läpi tarkat sopimusneuvottelut. Näiden esimerkkien väliin mah-

tuu luonnollisesti kirjo eri laajuisia variaatioita, joita käytetään tilanteen mukaan. Yrityksellä 

tulee kuitenkin olla selkeät pelisäännöt ja kriteerit siihen, kuinka toimittaja lopulta valitaan. 

Tähän voi kuulua esimerkiksi potentiaalisten toimittajien tunnistaminen tarpeesta johdettujen 

esivalintakriteerien pohjalta, tiedonkeruupyyntöjen tai alustavien tarjouspyyntöjen lähettämi-

nen, sekä varsinaisten tarjouspyyntöjen lähettäminen näiden pohjalta valituille toimittajille. Po-

tentiaalisten toimittajien tunnistaminen luo pohjan sitä seuraavien vaiheiden onnistumiselle ja 

on siten ensiarvoisen tärkeää. Tietoa potentiaalisista toimittajista voidaan saada useasta läh-

teestä, kuten eri verkkolähteistä, yritysten katalogeista, alan julkaisuista, myyntiesittelyistä, toi-

mittajatietokannoista, vierailuilta toimittajien luona, kollegoilta ja pyytämällä suosituksia. Toi-

mittajasuhteiden hallintaa jo toimittajien arvottamista kuvataan tarkemmin luvussa 5. (Johnson 

et al., 2011, 314-321; Nieminen, 2016, 60-61)  

 

Valituille toimittajille lähetettävään lopulliseen tarjouspyyntöön tulee sisällyttää tuotteen tai 

palvelun haluttujen ominaisuksien lisäksi hinnoittelumalli, jonka perusteella tarjous tulee val-

mistaa. Hinnoittelumalli voi olla esimerkiksi sopivaan yksikköön (kilo, metri, kuutio, jne.) si-

dottu kiinteä yksikköhinta, hinnoittelu voi noudattaa kappalemäärää, perustua eräkokoon, se 

voi määräytyä toteutuneiden kustannusten mukaan ja sisältää indeksitarkistuksia, tai muita li-

säehtoja. Tarjouspyyntöä laadittaessa kannattaa pohtia myös muita toimittajaan valintaan liit-

tyviä päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa tarjouksen sisältöön. Johnson et al. (2011) listaavat viisi 

keskeisintä kysymystä jotka toimittajaa valittaessa tulisi huomioida: 

1. Tulisiko hankinnassa käyttää yhtä, kahta, vai useampaa toimittajaa? 

2. Tulisiko ostaa valmistajalta, vai välittäjältä? 

3. Missä toimittajan tulisi sijaita? 
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4. Tulisiko toimittajan olla pieni, keskikokoinen, vai suuri suhteessa omaan organisaa-

tioon? 

5. Mikäli sopivaa toimittajaa ei löydy, tulisiko keskittyä toimittajan kehittämiseen? 

(Johnson et al., 2011, 321-322; Nieminen, 2016, 61-62) 

 

Toimittajien vastattua tarjouspyyntöön tarjouksillaan, tulee ne käydä huolellisesti läpi. Ensin 

tulee varmistaa, että tarjous vastaa sisällöltään lähetettyä tarjouspyyntöä. Tarjousten tulee olla 

vertailukelpoisia, joten toimittajilta voidaan tarvittaessa pyytää lisätietoja tai tarkennuksia. Toi-

mittajia ja tarjouksia arvioidessa tulee vastata yhteen keskeiseen kysymykseen: ”Pystyykö toi-

mittaja vastaamaan hankinnan tarpeisiin tyydyttävästi, strategisesti ja operatiivisesti, sekä ly-

hyellä että pitkällä aikavälillä?” (Johnson et al., 2011, 328). Vaikka hankintahinta onkin perin-

teisesti ollut keskeinen tekijä tarjouksia vertaillessa, tulee nykyään vertailussa ottaa sen lisäksi 

huomioon useita muitakin seikkoja. Kustannuksia arvioitaessa tulisikin vertailla eri tarjousten 

kokonaiskustannuksia mahdollisimman kattavasti. Tässä on tärkeää huomioida paitsi tarjousten 

sisältö, myös välilliset seikat, kuten esimerkiksi toimitukseen ja kuljetukseen liittyvät tekijät, 

toimittajien tarvitsemat mahdolliset koulutukset, mahdollisten laatuvirheiden ja viivästysten ai-

heuttamat lisäkustannukset, muut taloudelliset riskit, sekä kunnossapito ja varaosat koko elin-

kaaren ajalta. Tarjoukset voivatkin poiketa huomattavasti toisistaan, etenkin välillisten tekijöi-

den osalta. Siksi huolellinen tarjousvertailu ja paneutuminen kunkin tarjouksen todelliseen si-

sältöön on tärkeää, kun hankinnalla halutaan minimoida kustannuksia, ja sen merkitys kasvaa 

mitä suuremmista kokonaisuuksista on kyse. Tietyissä tapauksissa on myös hyvä keskustella 

tarjousten sisällöstä loppukäyttäjän kanssa, etenkin tarkemman kuvan muodostamiseksi elin-

kaaren tarpeista. Potentiaalisten toimittajien kanssa voidaan myös käydä tarkentavia neuvotte-

luja, mikäli sille nähdään tarvetta. Toimittajia vertaillessa on myös hyvä huomioida, että yri-

tykselle ennestään tuttujen toimittajien arviointi on huomattavasti helpompaa, kuin täysin uu-

sien. Näin ollen etenkin kriittisissä hankinnoissa kannattaa huomioida myös ennestään tunnet-

tuihin toimittajiin liittyvät pienemmät riskit ja kustannukset, sillä niiden taustojen ja nykytilan-

teen selvittämiseen ei kulu yhtä paljon resursseja.  (Johnson et al., 2011, 321-322, 328; Niemi-

nen, 2016, 62-64) 
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4.4.3 Sopimuksen tekeminen 

 

Valitun toimittajan kanssa tulee tehdä sopimus, ellei kyseisen toimittajan kanssa ole jo tilauksen 

kattavaa vuosisopimusta tai vastaavaa ei ole voimassa, tai tilaus on arvoltaan mitätön. Sopi-

muksen laatimisen taustalla on liiketoiminnan juridinen pätevyys. Mikäli sopimusta ei ole, tai 

se on puutteellinen, voi tilanne johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin, joiden vaikutukset voivat 

olla kauaskantoisia. Sopimusten tulee noudattaa aina lainsäädäntöä ja tämän jälkeen vakiintu-

neita käytäntöjä ja alalla vallitsevia kauppatapoja. Tulee muistaa, että yritysten välisissä sopi-

muksissa ei noudateta kuluttajansuojalakia, joten sopimus voi sisältää lähes minkälaisia ehtoja 

tahansa, kunhan ne täyttävät edellä mainitut ehdot. Sopimus voi siis hyvin tehtynä antaa huo-

mattavaa etua ja puolestaan huonosti tehtynä aiheuttaa merkittävää haittaa yritykselle. Tästä 

johtuen sopimusta tehdessä hankinnan tulee tehdä tiivistä yhteistyötä lakiosaston tai sopimus-

lakiin erikoistuneiden henkilöiden kanssa. Pienemmissä tilauksissa voidaan myös käyttää val-

miita sopimuspohjia, mikäli yrityksellä on sellaisia käytössään. Sopimuspohjilla voidaan hel-

pottaa jokapäiväistä hankintatyötä ja keskittää asiantuntijaresurssit kriittisempiin kohteisiin. 

(Johnson et al. 2011, 85; Nieminen, 2016, 67-68, 70) 

 

Itse sopimus on hyväksyvä vastaus tehtyyn tarjoukseen, jolla osoitetaan osapuolien yhteinen 

tahtotila sitoutua siinä sovittuihin ehtoihin. Sopimus tulee aina tehdä kirjallisena, vaikka se on 

suullisenakin lainvoimainen, jotta voidaan välttyä turhilta riitatilanteilta ja epäselvyyksiltä. Kun 

sopimus on allekirjoitettu, on se lainvoimainen ja sitova. Näin ollen sopimuksen tekeminen 

tulee ajoittaa niin, ettei siihen mahdollisesti vaikuttavia seikkoja tule ilmi vasta sen allekirjoit-

tamisen jälkeen. Sopimuksen tulee olla sisällöltään selkeä ja kattaa kaikki tarvittava tieto, kuten 

kaupan sisältö, osapuolien oikeudet ja velvollisuudet, maksuehdot, sopimusehdot sekä sanktiot 

mahdollisista rikkomuksista, takuut, sekä sovellettava lainsäädäntö, joka on tärkeää etenkin 

kansainvälisessä kaupassa. Tulee myös muistaa, että sopimuksen osapuolilla on velvollisuus 

valvoa sopimusehtojen täyttymistä, jolloin pelkkä sopimus ei takaa sen noudattamista. Osapuo-

lien tuleekin reagoida aina toisen osapuolen virheisiin ja sopimusrikkomuksiin ja huomauttaa 

näistä, sekä vaatia korjausta. Vasta tämän jälkeen voidaan sopimusrikkomuksiin puuttua laki-

teitse.  (Nieminen, 2016, 68-70) 
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4.4.4 Tilaaminen 

 

Tuotetta tilatessa ostava yritys tekee ostotilauksen. Mikäli kyseessä on kertaluontoinen han-

kinta, tai tilaus jonka ei muusta syystä katsota tarvitsevan erillistä sopimusta, toimii ostotilaus 

itsessään sopimuksena. Ostotilauksen tuleekin sisältää pääosin samat tekniset ja kauppaan liit-

tyvät tiedot, kuin sopimuksenkin, kuten yksiselitteinen kuvaus tuotteesta, toimitusaika ja –

osoite, laskutusosoite, maksuehto, mahdolliset sanktiot ja muut ehdot. Ostotilauksen laatiminen 

on keskeistä myös siksi, että tällöin tilauksesta jää aina dokumentti yrityksen järjestelmiin ja 

hankinnan seuranta ja läpinäkyvyys paranevat. Ostotilauksen muotoseikat ja formaatti saattavat 

vaihdella yrityksestä ja tilanteesta riippuen. Pääasia kuitenkin on, että se on sisällöltään yksise-

litteinen ja siitä jää jälki. Näin vältytään väärinymmärryksiltä ja voidaan mahdollisessa riitati-

lanteessa osoittaa kirjallisia todisteita.  (Johnson et al., 2011, 85; Nieminen, 2016, 73-74) 

 

Kun ostotilaus tehdään olemassa olevan sopimuksen puitteissa, toimii se niin kutsuttuna kotiin-

kutsuna. Näissä tilanteissa on tärkeää, että sopimukset ovat ostoja tekevän henkilöstön tiedossa 

laajasti, jotta vältyttäisiin sopimuksien ohi tehtäviltä hankinnoilta. Työntekijöiden sitouttami-

sella ja sopimusten orjallisella käyttämisellä voidaan hallita tehokkaasti kustannuksia. Tehdyt 

vuosisopimukset tai vastaavat voidaan myös hyödyntää sähköisinä katalogeina, joihin henkilö-

kunnalla on oikeudet. Näiden kautta tilatessa voidaan varmistua, että sopimusta käytetään aina. 

Lisäksi vakiotuotteita hankittaessa toimintaa voidaan automatisoida esimerkiksi tilausten hy-

väksymisen ja laskutuksen osalta. Tilausrutiineja kannattaakin tarkastella automatisoinnin kan-

nalta, sillä näin voidaan myös helpottaa hankinnan työkuormaa. (Nieminen, 2016, 71-72) 

 

4.4.5 Toimitusvalvonta 

 

Toimitusvalvonnan tarkoituksena on varmistua siitä, että tilatut tuotteet tai palvelut saadaan 

toimitettua sovitusti. Sitä ei välttämättä tarvita, mikäli kaikki menee suunnitellusti. Toimitus-

valvontaa voidaan tehdä aktiivisesti tai reaktiivisesti, ja menettelyt voivat vaihdella tuotteittain. 

Kriittisiä tuotteita kannattaa luonnollisesti seurata tarkemmin, kuin rutiinitäydennyksiä. Mikäli 

ongelmia havaitaan, voidaan toimittajaa pyrkiä painostamaan pysymään sovitussa aikataulussa, 

tai tietyissä tapauksissa jopa nopeuttamaan sitä. Tähän voidaan käyttää vipuvartena uhkauksia 

tilausten perumisesta ja muiden toimittajien käyttämistä tulevaisuudessa, joskaan näin dramaat-

tisia toimenpiteitä kannattaa käyttää vain pakon edestä. Jos toimituksiin joudutaan puuttumaan 

jatkuvasti, voi se kertoa paitsi toimittajan ongelmista, mutta myös huonosta suunnittelusta 
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hankkivan organisaation osalta. Mikäli toimittaja ei pysty sovituissa ehdoissa, tulee sitä rekla-

moida. Reklamointi toimii osana sopimuksen valvontavelvollisuutta ja sen dokumentointi on 

tärkeää. Toimitusvalvonnan arvonluonti syntyykin kokonaiskustannuksia katsomalla, sillä sen 

avulla voidaan vaikuttaa merkittävästi hukkaan ja välillisiin kustannuksiin. (Johnson et al., 

2011, 88-89; Nieminen, 2016, 74-76) 

 

4.4.6 Seuranta ja arviointi  

 

Mikäli toimintaa ei seurata ja arvioida, on sen jatkuva kehittäminen vaikeaa, ellei mahdotonta. 

Hankinnan suoriutumista voidaan mitata useilla eri mittareilla, kuten vertaamalla toteutuneita 

kustannuksia budjettiin tai materiaalibudjettiin, poikkeamaseurannalla tai erilaisten toteumara-

porttien kautta. Mittareita suunnitellessa tulee kuitenkin olla tarkkana, sillä huonosti tehty, tai 

väärien asioiden, mittaaminen johtaa heikkoon päätöksentekoon ja pahimmassa tapauksessa 

ohjaa työtä väärään suuntaan. Päätöksenteon ja kehittämisen tueksi tulee myös hyödyntää pro-

sessin aikana kerättyä dataa ja dokumentteja, ja ymmärtää mitkä tekijät vaikuttivat sen etene-

miseen. Vaikeaa tästä tekee oikeasti relevantin datan tunnistaminen suuresta massasta. Yrityk-

sen sisäisen suoriutumisen lisäksi tulee arvioida toimittajien suoriutumista, sekä yhteistyötä ja 

näin pyrkiä kehittämään toimittajasuhteita tulevaisuudessa. (Johnson et al., 2011, 92-93; Nie-

minen, 2016, 76-78) 
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5. Toimittajasuhteet 

 

Nykyaikaisessa hankinnassa, jossa yhä suurempi osa yrityksen tarvitsemista tuotteista ja palve-

luista hankitaan yrityksen ulkopuolelta, muodostuu toimittajien hallinnasta äärimmäisen tärkeä 

osa menestystä. Toimittajasuhteiden tärkeyden puolesta puhuu myös se tosiasia, että ne ovat 

asiakassuhteiden ohella toinen yrityksen merkittävistä ulkopuolisista yhteyksistä. Näin toimit-

tajat, sisäiset toiminnot ja asiakkaat muodostavat ketjun (kuva 8), johon pätee vanha sanonta 

”ketju on yhtä vahva, kuin sen heikoin lenkki.” Niinpä toimittajasuhteiden hallinta yrityksen 

sisäisillä toiminnoilla tulisikin nähdä yhtä tärkeänä, kuin asiakassuhteiden hallitsemisen. Tässä 

kappaleessa käydään läpi toimittajan ja ostavan organisaation väliseen yhteistyöhön ja sen ke-

hittämiseen liittyviä seikkoja. (Johnson et al., 2011, 359) 

 

 

Kuva 8. Yksinkertaistetun toimitusketjun kolme päälenkkiä (Johnson et al., 2011, 359) 

 

5.1 Tuotteiden arvottaminen  

 

Saavuttaakseen hyötyä tehokkaalla hankinnalla, tulee yrityksen pystyä hallitsemaan toimittaji-

aan mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti. Hallitakseen toimittajiaan, täytyy ne pystyä 

järjestämään ja arvottamaan. Pystyäkseen arvottamaan toimittajansa yrityksen tulee puolestaan 

pystyä ryhmittelemään ja arvottamaan omat tarpeensa, sillä ne sanelevat miten kunkin toimit-

tajan kanssa on järkevää toimia. Keskeisimpiä hankittavien tuotteiden ja palveluiden ryhmitte-

lyyn käytetyistä työkaluista on Kraljicin (1983) matriisi (kuva 9), joka on pohjana lukuisille eri 

menetelmille. Matriisissa hankittavat tuotteet lajitellaan neljään ryhmään niiden strategisen 

merkityksen ja toimittajamarkkinoiden mukaan. Kategoriat ovat rutiini, volyymi, pullonkaula, 

sekä strategiset tuotteet ja palvelut, joista kaikki vaativat omanlaisensa lähestymistavan. Rutii-

nituotteet ja –palvelut sisältävät paljon suhteellisen edullisia tuotteita, joita on myös markki-

noilla paljon, kuten standardimateriaalit ja –työkalut. Ominaista rutiinituotteille on myös, että 

yksittäin, tai pienissä erissä hankittuina hankinnasta syntyvät kustannukset ylittävät tuotteiden 

yksikkökustannukset, joten niitä kannattaa hankkia suuria määriä. Volyymituotteet ja- palvelut 
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eivät puolestaan pidä sisällään usein kuin murto-osan hankittavista nimikkeistä, mutta näitä ni-

mikkeitä hankitaan paljon ja niitä on myös paljon saatavilla. Ne ovatkin usein rahamäärällisesti 

suurin kategoria. Volyymituotteiden hankinnassa onkin eniten pelivaraa ja hankinta voi tehdä 

nopeitakin liikkeitä. Pullonkaulatuotteet ja –palvelut ovat sinänsä ongelmallisia, sillä yritys 

hankkii niitä määrällisesti vähän ja niitä on myös vähän saatavilla. Tämän kategorian tuotteita 

tulisikin pyrkiä välttämään, sillä näennäisesti pienestä arvostaan huolimatta ne saattavat aiheut-

taa suuriakin ongelmia huonosta saatavuudestaan johtuen. Strategiset tuotteet ja palvelut ovat 

haastavin kategoria, sillä ne ovat yrityksen menestyksen kannalta kriittisiä ja arvoltaan suuria. 

Lisäksi strategisilla tuotteilla on usein vähän toimittajia, joilla on suuri valta. (Kraljic, 1983, 

109-112; Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, 144-149) 

 

 

Kuva 9. Kraljicin matriisi Ilorannan ja Pajunen-Muhosen mukaan. (Iloranta & Pajunen-Muho-

nen, 2008, 145) 

 

Kun tiedetään millaisia ominaisuuksia ja vaatimuksia hankittavalla tuotteella tai palvelulla, ja 

sitä kautta toimittajalla on, tulee toimittajasuhdetta pystyä hallitsemaan tarvittavalla tasolla. 

Valtaosa toimittajien hallintaan liittyvistä tehtävistä tapahtuu toimittajarajapinnassa (Kuva 10).  
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Toimittajien hallinnan keskeisiä osa-alueita ovat arkipäivän rutiinien ja toimittajien suorituksen 

mittaamisen lisäksi toimittajan ohjaaminen, yhteistyön ja toimitusprosessin kehittäminen, toi-

mittajien koulutus ja kehittäminen, sekä yhteinen innovointi ja tuote-/palvelukehitys. Toimitta-

jasuhteiden hallinnan kannalta keskeisimmässä asemassa ovat strategisten tuotteiden toimitta-

jat, joiden hallintaan tulisi käyttää eniten resursseja.  (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, 328-

338) 

  

 

Kuva 10. Tehtävät toimittajarajapinnassa (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, 328) 

 

5.2 Organisaatioiden välinen yhteistyö  

 

Yritysten välinen yhteistyö toimittaja-asiakassuhteiden muodossa on osa molemminpuolista 

pyrkimystä saada suhteesta lisäarvoa, sekä mahdollista kilpailuetua sekä lyhyellä, että pitkällä 

aikavälillä. Hyvässä toimittajasuhteessa tämä toteutuu. Lisäksi yhteistyöllä voidaan purkaa 

päällekkäistä, tai useaan kertaan tehtävää toimintaa. Esimerkiksi erillisistä lähetys- ja vastaan-

ottotarkastuksista voidaan tiiviissä yhteistyössä jättää toinen pois. Pohjimmiltaan tämä perustuu 

siihen olettamukseen, että läheisemmässä suhteessa olevat tahot pyrkivät rauhanomaisempaan 

ja kehittävämpään ongelmanratkaisuun yhteisen edun nimissä. Ostavan organisaation osalta 

onkin strategisesti järkevää pohtia, millaisia suhteita eri toimittajien kanssa halutaan pitää yllä. 

Kaikkia toimittajia ei usein ole järkevää kohdella samalla tavoin ja kohtelu vaihteleekin han-

kittavan tuotteen ja sen vaatimien ominaisuuksien mukaan.  (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 

2008, 313-314; Johnson et al., 2011, 359-360); Nieminen, 2016, 107) 
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Toimittajasuhteissa arvonluontia ohjaa perinteisesti ostava osapuoli, joka pyrkii sopimuksella 

ohjaamaan toimittajan toimintaa haluamansa suuntaan. Tämä kuitenkaan on harvoin riittävä 

keino pitkää ja hedelmällistä suhdetta rakennettaessa, vaan suhteen pitää perustua laajamittai-

seen kommunikaatioon. Etenkin kun toimittajasuhteiden parantamisen puolesta puhuvat sellai-

set seikat kuten se, että hankinta vastaa toimittajan valinnasta yhä harvemmin yksin, ja useam-

min yhteistyössä muiden sisäisten toimijoiden kanssa, sekä trendit pidemmistä vuosisopimuk-

sista, e-hankinnasta, sekä laadun jatkuvasta parantamisesta. Usein hankinta pyrkii myös saa-

maan enemmän hyötyä toimittajasta vähentämällä niiden määrää ja panostamalla tiiviimpään 

yhteistyöhön jäljellä olevien toimittajien kanssa. Tällaisen ajattelun ja suhteiden rakentamisen 

voidaan nähdä myös ruokkivan itseään sillä, kun toimittajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, 

muuttuu uuden toimittajan valitseminen epäedulliseksi vaihtoehdoksi usein pitkän ja molem-

mille osapuolille raskaan koulutusjakson vuoksi, joka näkyy suoraan kustannuksina. Tämä joh-

taa siihen, että jatkuva toimittajien vaihtaminen näennäisten säästöjen perässä harvemmin ta-

kaa, etenkään pitkässä juoksussa, parhaan tuloksen. Kun toimittajien merkitys kasvaa, muuttuu 

vanha kylmäkiskoinen sopimusehdoilla hallitseva lähestymistapa tehottomaksi ja tilalle tulee 

vuorovaikutukseen perustuva yhteistyö, jossa arvoa pyritään luomaan myös sopimuksen ulko-

puolella. (Johnson et al., 2011, 359-360; Nieminen, 2016, 108) 

 

Perinteisesti kuluttajamarkkinoilla asiakkaita on pyritty kosiskelemaan pitkään ja huolellisesti 

rakennetuilla brändillä ja markkinointisuunnitelmalla, joiden avulla asiakas saadaan luottamaan 

yritykseen ja ostamaan sen tuotteita aina uudestaan ja uudestaan. Yritysten välisessä yhteis-

työssä suhteen tulee olla molemmin puolinen, sillä se kantaa pitkäjänteisesti hedelmää vain, 

kun molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä.  Siksi onkin tärkeää ymmärtää mikä saa toimittajan 

panostamaan suhteeseen ja pyrkiä siihen, että toimittaja myös pysyy tyytyväisenä, sillä hyvät 

toimittajakanavat luovat vankan pohjan laadulle. Nieminen (2016) tuo kirjassaan esille tutki-

muksen, jonka mukaan toimittajat panostavat vapaaehtoisesti asiakassuhteisiin neljällä eri ta-

valla, jotka ovat kuvattuna taulukossa 3. Näitä panostuksia selittävät osaltaan hyvä strateginen 

yhteensopivuus ja samanlaiset odotukset suhteeseen liittyen asiakkaan kanssa, asiakassuuntau-

tunut organisaatiokulttuuri, selkeät prosessit. Tärkeässä, ellei jopa tärkeimmässä, osassa ovat 

kuitenkin toimittaja-asiakasrajapinnassa toimivat henkilöt, sillä yritysten välinen vuorovaikutus 

pohjaa yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen. Ostavan yrityksen ymmärtäessä nämä mekanis-

mit ja tuntemalla toimittajansa liiketoiminnan, on sillä huomattava mahdollisuus vaikuttaa toi-

mittajasuhteeseen ja kehittää sitä. (Johnson et al., 2011, 360-361; Nieminen, 2016, 108-110) 
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Taulukko 3. Toimittajan neljä vapaehtoista panostusta asiakassuhteeseen (Nieminen, 2016, 

108-109) 

1) Asiakassuuntautunut toiminta  Työntekijät tiedostavat asiakkaan tarpeen 

 Asiakkaan tarve ohjaa toimintaa 

 Nopea reagointi ja ennakoiva toiminta 

2) Asiakassuuntautunut sisäinen kehittämi-

nen 

 Asiakkaiden tarpeita viestitään syste-

maattisesti yrityksen sisällä 

 Yrityksen sisäinen kehittäminen, suun-

taaminen ja priorisointi perustuu asiak-

kaan tarpeisiin 

3) Aktiivinen vuorovaikutus  Säännölliset palaverit yhdessä asiakkaan 

kanssa ”hyvässä hengessä” 

 Aktiivinen tulevaisuuden suunnittelu ja 

riskien ennakoiminen 

4) Yhteinen kehittäminen  Yhteiset kehitysprojektit  tavoitteena 

lyhentää uuden tuotteen tuotekehityksen 

ja protovaiheen läpimenoaikaa 

 

Eräs keino käsitellä ja havainnollistaa osapuolien tyytyväisyyttä vallitsevaan suhteeseen on 

Johnsonin et al. (2011) esittelemä ostaja-toimittaja tyytyväisyysmatriisi (Kuva 11). Matriisi an-

taa kehyksen suhteelle tyytyväisyyden ja vakauden mukaan neljään osaan seuraavin oletuksin:  

1) Tyytyväisyys nykyiseen toimittajasuhteeseen voidaan arvioida huolimatta siitä, ol-

laanko siihen tyytyväisiä vai ei 

2) Tyytymätön osapuoli (ostaja, myyjä, tai molemmat) yrittää muuttaa asemaansa tyydyt-

tävämmäksi 

3) Pyrkimykset vaikuttaa asemaan voivat vaikuttaa suhteen vakauteen 

4) Pyrkimys muuttaa asetelmia voi johtaa mihin tahansa seuraavista lopputuloksista: mo-

lemmat osapuolet voittavat, vain toinen osapuoli voittaa, molemmat osapuolet häviävät 

5) Ostavalla ja myyvällä osapuolella voi olla erilainen käsitys samasta suhteesta 

6) Kumpi tahansa osapuoli voi käyttää lukuisia eri työkaluja, tai metodeja joilla se voi 

vaikuttaa omaan asemaansa, tai suhteen vakauteen 
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Toimittajasuhdetta arvioitaessa ei uuden toimittajan kanssa luonnollisesti voida arvioida muuta, 

kuin tarjouksen tai sopimuksen sisältöä, sekä ostajan muodostaman mielipiteen pohjalta, kun 

taas pitkäaikaista toimittajaa arvioitaessa voidaan käyttää tietoja historiasta, nykyhetkestä, sekä 

henkilökohtaisia suhteita usean eri työntekijän välillä. (Johnson et al., 2011, 361-362) 

 

 

Kuva 11. Ostaja-toimittaja tyytyväisyysmatriisi (Johnson et al., 2011, 362) 

 

Toimittajan ja ostajan välinen suhde voi osua mihin tahansa matriisissa, mutta ainoastaan ylä-

oikealla sijaitseva A-neljännes mahdollistaa pitkäaikaisen ja hedelmällisen yhteistyön. Matrii-

sin keskikohtaa voidaan pitää vähimmäisvaatimuksena, johon tulee pyrkiä. Matriisin läpi kul-

keva lävistäjä kuvaa tilaa, jossa molemmat osapuolet ovat yhtä tyytyväisiä, tai tyytymättömiä, 

vallitsevaan tilanteeseen. Suhde kannattaa pyrkiä pitämään tällä lävistäjällä ja liikkumaan sen 

mukaisesti kohti oikeaa ylänurkkaa. Tämä on tärkeää, sillä mikäli lävistäjältä poiketaan huo-

mattavasti, muuttuu toinen osapuoli helposti tyytymättömäksi ja pyrkii muuttamaan tilannetta, 

jolloin suhteen vakaus kärsii. (Johnson et al., 2011, 362-363) 
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Ollessaan tyytymätön kumpi tahansa osapuolista voi käyttää tilanteen muuttamiseksi kahta eri 

lähestymistapaa. Ystävällismielisempi ja ohjailevampi lähestymistapa, joka sisältää sellaisia 

keinoja kuten tiedon jakamisen, positiivisen palautteen ja ilmaisut yhteistyöhalukkuudesta, pyr-

kii yleensä lujittamaan osapuolten välistä luottamusta ja on yleisesti käytössä matriisin neljän-

neksessä A. Toista hyökkäävämpää lähestymistapaa käytetään lähinnä tilanteissa, joissa pyri-

tään radikaalimpaan muutoksen pakkokeinojen kautta. Tällaisia pakkokeinoja ovat esimerkiksi 

uhkaus olla maksamatta laskuja tai lopettaa tuotanto, hankintojen lopettaminen, tai lakitoimilla 

uhkaaminen. Näiden keinojen käyttämistä kannattaa rajoittaa vain tilanteisiin, jossa ne ovat 

välttämättömiä, sillä niillä voi olla pysyviä negatiivisia vaikutuksia suhteeseen. Tätä mallia 

käytettäessä tulee kuitenkin muistaa, että kahden eri toimijan väliset suhteet ovat monimutkai-

sia kokonaisuuksia ja tyytymättömyyden korjaaminen vaatii huomattavasti resursseja. (Johnson 

et al., 2011, 363-364) 

 

5.2.1 Toimittajasuhteen kehittäminen 

 

Toimittajasuhteita kehitettäessä tulee muistaa, että usein jo yrityksen sisäinen yhteistyö eri ta-

hojen/osastojen välillä tuottaa haasteita ja toiminnan sovittaminen yhteen täysin ulkoisen 

kumppanin kanssa on usein vielä haastavampaa. Niinpä suhteen ei kannata olettaa syntyvän 

kuin itsestään ja etenkään lyhyessä ajassa. Yhteistyö, ja sen kehittäminen, on jatkuva prosessi 

ja tyytyväisyys vallitsevaan tilaan sisältää riskin paikalleen jämähtämiseen ja kilpailukyvyn 

menettämiseen. Kehityksessä tuleekin pitää mielessä tavoite, jonka tulisi olla toimiva suhde 

kahden yrityksen välillä. Onnistuneessa yhteistyössä näyttelevät isoa osaa psykologiset tekijät, 

eikä yhteistyö ole mahdollista, ellei yritys ole sisäisesti ja strategisesti sitoutunut siihen. Siksi 

suhteen ylläpidosta vastaavan henkilöstön tulee olla mukana jo yhteistyön suunnitteluvai-

heessa, sillä he tulevat toimimaan suoraan yhteistyöyrityksen edustajien kanssa päivittäisessä 

työssään ja heidän asenteensa toiseen osapuoleen tulee vaikuttamaan kanssakäymiseen huomat-

tavasti. Rajapinnassa työskentelevät ihmiset jakavat tietoa keskenään ja luovat kuvan ymmär-

ryksen toisen osapuolen tilanteesta, jonka molemminpuolinen ymmärtäminen on välttämätöntä. 

Psykologisen vaikutuksen tulisi näkyä myös käytettävässä viestinnässä ja sanavalinnoissa. Osa-

tavan osapuolen ei kannata käyttää viestinnässä termejä kuten ”mitata”, ”arvioida”, ”hallita” ja 

”kilpailuttaa”, sillä ne luovat toimittajalle helposti kuvan asiakkaasta joka pyrkii ajamaan aino-

astaan omaa etuaan toimittajan kustannuksella. Sen sijaan kannattaa pyrkiä käyttämään miel-
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lyttävämpiä termejä kuten ”yhdessä rakentaminen”, ”jakaminen”, ”vahvistaminen” ja ”luotta-

mus”, joilla voidaan tarkoittaa täysin samoja asioita, kuin perinteisillä termeillä, mutta mieli-

kuva jää täysin toiseksi. (Johnson et al., 2011, 364-365; Nieminen, 2016, 110) 

 

Yhteistyön kehittämisen ehdoton edellytys ovat yhteiset tavoitteet yritysten välillä. Tämä ei 

tarkoita ainoastaan yhtenevää mielipidettä halutusta lopputuloksesta, vaan yhteisiä mittareita ja 

lyhyen aikavälin tavoitteita, sekä niiden toteuttamisen seuraamista (Kuva 12).  Tämä luonnol-

lisesti vaatii avointa ja aktiivista vuorovaikutusta, jota käydään useilla eri organisaation tasoilla. 

Lopulta yhteistyö kuitenkin palaa yritysten rajapinnassa työskentelevään henkilöstöön, sillä 

lopputulos on käytännössä suoraan verrannollinen heidän motivoituneisuuteensa ja osaami-

seensa nähden. On tärkeä huomioida, että pelkästään oma henkilöstö ei voi luoda onnistumista, 

vaan molempien osapuolten tulee huolehtia myös toisen osapuolen henkilöstön tyytyväisyy-

destä. Näinolleen pitkäjänteinen yhteistyö vaatii myös joustamista ja omankin menettelyn 

muuttamista, sillä ilman avointa lähestymistä yhteistyö luultavasti kuihtuu ennen kuin se ehtii 

tuottaa merkittävää hyötyä. Nieminen (2016) esittää kirjassaan kahdeksanportaisen menetel-

män yhteistyön parantamiseen yritysten välillä. Tämä perustuu nykyisen suhteen analysointiin 

ja sitä kautta uuden suunnan löytämiseen. Menetelmän vaiheet ovat: 

1) Molempien organisaatioiden haastattelu, jonka pohjalta selvitetään mikä yhteistyössä 

toimii, mikä ei toimi ja mitä mahdollisia kehityskohteita osapuolet yhteistyössä näkevät. 

2) Haastattelujen pohjalta tehdyt alustavat johtopäätökset. 

3) Kahden ensimmäisen askeleen perusteella laaditaan lomakekysely, joka jaetaan mah-

dollisimman usealle toimittajalle 

4) Tulosten analysointi 

5) Verkostoanalyysi, jossa selvitetään yrityksen väliset yhteydenpitokanavat, eli se kuka 

keskustelee todellisuudessa kenenkin kanssa 

6) Tehdään alustavat johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 

7) Raportointi ja viestintä 

8) Toimijoiden välinen workshop, jossa sovitaan jatkotoimenpiteet avoimen keskustelun 

pohjalta 

Tällainen menettely vaatii aikaa ja resursseja, ja sen tulee ottaa mukaan, tai ainakin huomioon, 

kaikki osapuolet, sillä osallistaminen on hyvä mahdollisuus motivoida. Tämä tarkoittaa vanhan 

”asiakas on aina oikeassa”-mentaliteetin hylkäämistä, joka käytännössä tarkoittaa myös asiak-

kaan osoittamaa mielenkiintoa toimittajan tilanteeseen ja hyvinvointiin. (Nieminen, 2016, 111-

117) 
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Kuva 12. Hyvän yhteistyön perusta toimittajasuhteessa (Nieminen, 2016, 114) 

 

5.2.2 Tiiviin yhteistyön ongelmia 

 

Tiivis yhteistyö pitää sisällään huomattavien mahdollisuuksien lisäksi suuria riskitekijöitä. Tii-

viin yhteistyön vaatima luottamus ja avoimuus ovat paitsi edellytys, niin myös suurimmat sii-

hen liittyvät riskitekijät, sillä ne altistavat väärinkäytöksille ja riippuvuussuhteiden muodostu-

miselle. Yritys voi esimerkiksi ajautua tilanteeseen, jossa toimittaja muuttuu jaetun tiedon ja 

yhdessä rakennetun toimitusketjun myötä ainoaksi mahdolliseksi toimittajaksi kriittisille tuot-

teille. Tällaisessa tilanteessa toimittajalla on valta-asema, jota se voi käyttää hyväkseen esimer-

kiksi nostamalla hintojaan. Vaikeaksi tilanteen tekee se, että toimittajan vaihtaminen on tällai-
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sessa tilanteessa kallista, jopa liki mahdotonta. Toinen iso ongelma on jaetun aineettoman omai-

suuden mahdollinen kopioiminen ja väärinkäytökset. Tämän vuoksi toiseen organisaatioon ja 

sen taustaan, toimintatapoihin ja asemaan tulee tutustua huolella. Sopimuksiin kannattaa myös 

kiinnittää tiiviissä yrityssuhteissa huomiota, sillä niillä voidaan pienentää väärinkäytösten riskiä 

ja epäonnistuessaan sitoa yritys epäedulliseen tilanteeseen. Ilorannan ja Pajunen-Muhosen 

(2008) mukaan yleisimmin ongelmia aiheuttavat seikat ovat kuvattuina taulukossa 4. (Iloranta 

& Pajunen-Muhonen, 2008, 315-317; Johnson et al., 2011, 368-369 

 

Taulukko 4. Tyypilliset ongelmia aiheuttavat tekijät yhteistyösuhteessa (Iloranta & Pajunen-

Muhonen, 2008, 317-321) 

Oletus toimittajan ja ostajan tavoitteiden yh-

denmukaisuudesta 

 Usein tavoitteet näyttävät päällisin puolin yhtene-

viltä 

 Ennen sopimusta pyritään antamaan mahdolli-

simman ruusuinen kuva, vaikka todellisuudessa 

molemmilla on omat intressit 

 Intressit voivat myös muuttua 

Kilpailun luoman tehostamispaineen mene-

tys 

 Tiivis yhteistyö lisää usein luottamusta, joka voi 

vähentää toimittajan pelkoa asiakaan menettämi-

sestä 

 Toimittaja ei näe enää tarvetta toiminnan tehosta-

miseen ja kilpailukyvyn maksimoimiseen 

 Lisäriskinä toimittajan myyntiorganisaation kiin-

nostus uusiin kauppoihin mahdollisten myynti-

bonusten toivossa 

Vaikeus valvoa toimittajan kustannuksia ja 

suoritusta 

 Ulkopuolisten tahojen on vaikea päästä käsiksi 

yrityksen kustannusrakenteisiin, vaikka ne olisi-

vatkin tiiviissä yhteistyössä keskenään 

 Oppiessaan asiakkaasta lisää toimittaja voi opti-

moida omaa toimintaansa ja salata saamansa hyö-

dyn 

Avointen kirjojen näennäisyys  Yhteistyössä usein mukana oleva avoin kirjanpito 

ja raportointi toimivat tosielämässä harvoin 

 Näennäiseen avoimuuteen voidaan kätkeä isoja-

kin asioita 

 Esimerkiksi henkilöresurssien todellista määrä 

vaikea osoittaa todeksi tai valheeksi 

 Voi huonontaa neuvotteluasemaa 
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Cost plus-hinnoittelun riskit  Avoimen kirjanpidon perusteella toimittajan sal-

litaan sopimuksessa lisätä todellisten kustannus-

ten päälle tietty kate (cost plus) 

 Henkilökustannukset ovat samat tehokkaalla ja 

tehottomalla työntekijällä  työajassa ja laadussa 

kuitenkin huomattava ero 

 Laittamalla aloittelevan, tai tehottoman työnteki-

jän töihin, toimittaja voi saada paremman katteen 

Vaikeus ohjata toimittajan kehittymisen 

suuntaa 

 Molemmat yritykset ovat omia juridisia entiteet-

tejä ja toteuttavat omaa strategiaansa ja noudatta-

vat oman johtonsa ohjeita  toista osapuolta vai-

kea ohjata oikeasti 

 Sopimushetkellä osapuolet voivat olla vilpittö-

mästi yksimielisiä yhteisitä intresseistä 

 Tilanne kuitenkin voi muuttua esimerkiksi mikäli 

toisen yrityksen omistaja, tai johto vaihtuvat 

Vaikeus saada oikeudenmukainen kateosuus 

ketjun tehostamisesta 

 Usein sopimuksissa pyritään jakamaan tulevat 

hyödyt tasan 

 Mittaaminen ja aidosti läpinäkyvä toiminta ovat 

tosielämässä alttiita vääristymille (tahallisille, tai 

tahattomille) 

 Aito win-win-tilanne toteutuu harvoin 

 

5.2.3 Hankinnan shakkilauta  

 

Schuh et.al. (2017) esittelevät kokonaisvaltaisen kehyksen hankinnan ja toimittajien hallintaan. 

Heidän metodinsa on niin sanottu ”hankinnan shakkilauta”, joka jakautuu kolmeen tasoon stra-

tegisista linjauksista aina käytännön toimintatapoihin. Järjestelmän pohjana on nelikenttä, joka 

kuvaa kysynnän ja tarjonnan voimasuhteet: kysynnän ja tarjonnan pieni voima, kysynnän suuri 

voima, tarjonnan suuri voima, sekä kysynnän ja tarjonnan suuri voima. Jokaiselle kentälle on 

oma strateginen lähestymisensä (Kuva 13), jota voidaan käyttää johdon välisessä keskustelussa. 

Nämä strategiat jakautuvat kuuteentoista lähestymistapaan (Kuva 14), joita voidaan käyttää 

neuvotteluvaltteina keskusteluissa yrityksen muiden toimintojen/osastojen kanssa. Lähestymis-

tavoista jokainen puolestaan jakautuu neljään hankinnassa hyödynnettävään operatiiviseen me-

todiin, jotka muodostavat shakkilaudan kuusikymmentäneljä ruutua. Näistä metodeista voidaan 

käyttää hankinnan laajuudesta riippuen vapaasti yhtä tai useampaa. (Schuh et.al., 2017, 9-13, 

30) 



50 

 

 

 

Kuva 13. Hankinnan neljä perusstrategiaa kysynnän ja tarjonnan nelikentässä (Schuh et.al., 

2017, 10, 12) 

 

Kustannusten hallinnassa keskeistä on ymmärtää mistä ja mitä hankintaan. Tällöin voidaan ar-

vioida kunkin kustannuksen tarpeellisuutta, sekä selvittää mahdollisuuksia saada mittakaava-

etuja joko yrityksen sisällä, tai yhteistyöllä. Kustannusten hallinnan neljä pääsuuntausta ovat 

kysynnän hallinta, hankintayhteistyö, volyymin ”niputtaminen”, sekä kaupallisen datan lou-

hinta. Kysynnän hallinnan ajatuksena on saavuttaa säästöjä vähentämällä tilauksia valituilta 

toimittajilta ja pyrkimällä luoman mahdollisimman edullisia sopimuksia. Tähän voidaan käyt-

tää seuraavia keinoja: Tarpeen vähentäminen, sääntöjen hallinta, sopimusten hallinta ja suljetun 

kierron kulutus, jossa kaikki arvon menetys pyritään välttämään. Yhteishankinta toimii yrityk-

sille, jotka ovat epäsuotuisassa asemassa niiden heikon neuvotteluvoiman takia ja sitä voidaan 

tehdä seuraavin tavoin: hankinnan ulkoistaminen, hankintayhteisö, ”megatoimittaja”-strategia 

(hankitaan samalta toimittajalta yli tuotekategorioiden, jolloin saadaan suurempi molemmin-

puolinen hyöty), sekä hankintakonsortio. Volyymin niputtamisen tarkoituksena on saavuttaa 

mittakaavaetuja keskittämällä hankintojaan ja yhdistämällä. Menetelmä on yleisesti käytössä ja 

siihen voidaan käyttää seuraavia metodeja: kasaaminen tuotelinjojen yli, tietyille toimittajille 

keskittäminen, eri toimipisteiden niputtaminen ja niputtaminen yli tuotesukupolvien. Kaupalli-

sen datan louhinnassa pyritään hyödyntämään liiketoiminnalle keskeinen piilossa oleva tieto, 
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joka kertyy muun muassa tietojärjestelmiin transaktioiden yhteydessä. Tällöin relevanttia dataa 

”louhitaan” tietojärjestelmistä ohjelmistologiikoiden avulla. Toimintoja johon tätä voidaan 

hyödyntää ovat: master datan hallinta, kustannusdatan louhinta, kulujen läpinäkyvyys, sekä 

standardisointi. (Schuh et.al., 2017, 13-17) 

 

 

Kuva 14. Kuusitoista lähestymistapaa toimittajien hallintaan (Schuh et.al., 2017, 12) 

 

Kun toimittajat onnistuvat saavuttamaan hallitsevan markkina-aseman ja sitä kautta korkean 

tarjonnan voiman, esimerkiksi jonkin patentin myötä, kannattaa hankkivan yrityksen pyrkiä 

muutamaan omia tarpeitaan (kysyntäänsä) vapautuakseen epäsuotuisasta tilanteesta. Tämän ky-

synnän luonteen muuttamisen lähestymistavat ovat riskienhallinta, läpimurto innovaatiolla, tek-

nisen datan louhinta ja uudelleen määrittäminen. Riskien hallinnan tarkoituksen on nimensä 

mukaisesti tarkoitus pyrkiä hallitsemaan ja minimoimaan yritykseen liittyviä riskejä, jotka voi-

vat vaikuttaa sen toimitusvarmuuteen ja taloudelliseen tilanteeseen. Riskienhallinnan keinoja 

ovat: pullonkaulojen hallinta, vertikaalinen integraatio, poliittisen kehyksen hallinta ja älykäs 

sopimusrakenne. Toinen menetelmä tilanteen muuttamiseen on läpimurto innovaation avulla. 

Tämä tarkoittaa, että yritys pyrkii omaa toimintaansa ja tarpeitansa radikaalisti muuttamalla 

horjuttamaan toimittajan valta-asemaa. Tähän soveltuvia metodeja ovat ydinkustannusanalyysi, 

tilauksesta innovointi, eli uuden korvaavan teknologian kehittäminen käskystä, hankinnan huo-
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mioiminen tuotteiden suunnittelussa, sekä innovaatioverkosto. Teknisen datan louhimisen aja-

tuksena on kerätä tietoa, jotta alati muuttuvien tuotteiden teknisistä ominaisuuksista saataisiin 

kaivettua kehityskohteet, jotka suunnittelu, hankinta ja tuotanto voivat yhdessä toteuttaa kus-

tannusten pienentämiseksi. Tähän sopivia metodeja ovat tuotteiden kriteerien määrittäminen, 

yhdistetyt kriteerit (useita eri suunnitelmia lähetetään useille toimittajille ja näistä kootaan par-

haat vaihtoehdot), tuotteiden yksinkertaistaminen, sekä tuotantoprosessin mittaaminen ja opti-

mointi. Uudelleen määrittelyssä pyritään vaikuttamaan kustannuksiin suunnittelemalla tuote ja 

sen ominaisuudet uudelleen. Samalla pyritään määrittämään mikä tuotteessa oikeasti on tar-

peellista ja olennaista. Tähän toimivia metodeja ovat kilpailijoiden tuotteiden purkaminen ja 

vertailu, toiminnallisuuden arviointi, tuotteiden suunnittelu valmistuksen kannalta, sekä omi-

naisuuksien arviointi. (Schuh et.al., 2917, 17-22) 

 

Kolmas strateginen pääsuuntaus on toimittajien välisen kilpailun hyödyntäminen omaksi 

eduksi, joka on mahdollista etenkin, kun yritys omaa suuren kysynnän luoman voiman ja se 

pystyy tehokkaasti hyödyntämään ja jopa ohjaamaan toimittajamarkkinoita. Tähän käytettävät 

lähestymistavat ovat globalisaatio, kilpailuttaminen, tavoitehinnoittelu ja toimittajien hinnoit-

telun arviointi. Globalisaatio on nykypäivänä tuttu termi ja sen tuomia etuja voidaan hankin-

nassa hyödyntää seuraavin metodein: globaali hankinta, valmista tai osta, hankinta alhaisen 

kustannuksen maista, sekä bestshoring. Kilpailuttaminen on luultavasti käytetyin ja tunnetuin 

hankinnan työkalu. Siksi sen tehokkuus onkin laskenut ja se vaatiikin onnistuakseen tarkempia 

metodeita, jotka ovat: toimittajamarkkinoiden tutkiminen ja arviointi, tarjouskyselyt, käänteiset 

huutokaupat, sekä ehdolliset tarjoukset. Tavoitehinnoittelun ideana on pyrkiä analysoimaan toi-

mittajien tarjoamaan hintaan vaikuttavat tekijät ja pyrkiä näiden perusteella luomaan hankin-

nalle tavoitehinta. Tähän sopivat analyysit ovat kustannusperusteinen hinnan mallintaminen, 

jossa pyritään luomaan kustannusmalli koko tuotteen arvoketjulle, kustannusten regressio-

analyysi (hinnan riippuvuus relevantteihin teknisiin ominaisuuksiin), tuotteen teknisiin ominai-

suuksiin vaikuttavien materiaalien hintaan perustuva analyysi, tekijöiden kustannusanalyysi, 

sekä arvoperusteinen hankinta. Toimittajien hinnoittelun arvioinnissa pyritään luomaan yhte-

näiset standardit hinnoittelulle, sillä toimittajat voivat arvioida samoja tekijöitä, kuten työ- tai 

suunnittelukustannuksia eri tavoin. Tähän sopivia metodeja ovat hinnan arviointi, kokonaiskus-

tannusten arviointi, hinnan pilkkominen (”niputtamisen” vastakohta), sekä markkinoiden epä-

tasapainon hyödyntäminen. (Schuh et.al.,2017, 22-26) 
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 Viimeinen strateginen linjaus ottaa kantaa tilanteeseen, jossa sekä toimittajalla, että asiakkaalla 

on huomattavaa voimaa toisiinsa nähden. Tällöin kannattaa tavoitella yhteistä etua. Kulloiset-

kin tavoitteet vaikuttavat siihen kuinka laajamittaista ja tiivistä yritysten välinen yhteistyö on. 

Se voikin vaihdella projektiluontoisesta toiminnasta aina toimitusketjun integroimiseen ja ta-

loudellisen riskin jakamiseen. Hankinnan kannalta tällaisessa tilanteessa kannattaa käyttää seu-

raavia lähestymistapoja: integroitu toiminnan suunnittelu, arvoketjun johtaminen, kustannus-

yhteistyö ja arvoyhteistyö. Integroidussa toiminnan suunnittelussa säästöjen ajatuksena ei niin-

kään ole pelkkä yksikköhinnan pudottaminen, vaan turhien varastojen ja kustannusten leikkaa-

minen. Kun yritykset suunnittelevat toimintaansa yhdessä, voidaan muutoksia ennakoida ja 

välttyä turhilta kustannuksilta. Tähän sopivia metodeja ovat: näkyvä prosessiorganisaatio, yh-

teistyöhön perustuva kapasiteetin hallinta, toimittajan hallitsema varasto, sekä virtuaalinen va-

rastonhallinta. Arvoketjun johtamisen ajatuksena on optimoida arvoa luovat kohteet koko toi-

mitusketjussa ja se vaatii luottamusta ja avointa tiedonvälitystä yritysten välillä. Arvoketjun 

johtamisen metodeita ovat toimittajien luokittelu, arvoketjun uudelleenluokittelu, kestävyyden 

hallinta, sekä tuoton jakaminen. Kustannusyhteistyön ajatuksena on tehdä tiivistä yhteistyötä 

pienen toimittajamäärän kanssa ja saavuttaa näin kustannussäästöjä. Tällainen kumppanuus 

voidaan saavuttaa seuraavin metodein: toimittajan kehittäminen, elinkaarimalliin perustuva tu-

loksen ja kustannusten jako, toimittajien vahvistaminen, sekä yhteistyöhön perustuva kulujen 

vähentäminen. Arvoyhteistyö puolestaan pyrkii yhteiseen arvonluontiin, jolla pyritään aidosti 

luomaan etua molemmille osapuolille. Tämä voidaan saavuttaa seuraavin metodein: projekti-

pohjainen kumppanuus, voittojen jako, arvoperusteinen hankinta ja strateginen liittouma. 

(Schuh et.al., 2017, 26-30)  
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6. Kohdeorganisaation nykytila-analyysi 

 

Tässä kappaleessa peilataan kohdeorganisaation nykyisiä toimintatapoja edellä esitettyihin teo-

rioihin. Tämän tarkoituksena on luoda analyysi nykytilasta ja selvittää tarvittavat kehityskoh-

teet. Kappale on jaettu kahteen pääosaan, jotka käsittelevät sen prosessikuvauksia ja itse han-

kinnan toimintaa. Vaikka työn nimi viittaakin hankintaprosessin nykytilan analysoimiseen, ei 

tämä ole mahdollista ilman itse hankinnan toiminnallisten ominaisuuksien analysointia.  

 

6.1 Organisaation prosessi ja sen kuvaus 

 

Kohdeorganisaatiossa ja koko sen edustamassa konsernissa sorrutaan Sharpin ja McDermottin 

(2008) esittämään yleiseen ongelmaan, jossa prosesseja käsitellään kokonaisuuden sijaan eril-

listen toimintojen kantilta. Kohdeorganisaation ”hankintaprosessi” on kuvattuna, sekä sanalli-

sesti ja visuaalisesti. Hankintaprosessi on lainausmerkeissä siksi, että nämä kuvaukset keskit-

tyvät ainoastaan hankintaan ja sen toimintaohjeisiin, eivätkä ne ole teoriassa esitetyn kaltaisia 

kokonaiskuvaan kantaaottavia liiketoimintaprosessikuvauksia. Kohdeorganisaation omassa 

hankintaprosessikuvauksessa pääpaino on sanallisella kuvauksella siitä, mitä tehtäviä hankin-

nalla on kussakin projektin vaiheessa. Tästä on luotu visuaalisia vuokaavioita, jotka eivät täytä 

teoriassa esitettyjä vaatimuksia millään tavoin. Nämä kuvaukset ovat kuitenkin tarkoitettu vain 

suuntaa antaviksi ja tekstiä tukeviksi visualisoinneiksi, eikä niiden tarkoitus ole alun alkujaan-

kaan olla toimintaa ohjaavia prosessikuvauksia. Tämä ongelma toistuu prosessikuvauksissa läpi 

organisaatiotasojen.  

 

6.1.1 Kohdeorganisaation omat liiketoimintaprosessikuvaukset 

 

Tämän hetkisessä hankinnan prosessikuvauksessa on kuvattu hankinnanpääprosessit, niihin 

liittyvät toimintaohjeet, sekä niiden alaprosessit. Kuten kuvasta 15 havaitaan, ei tämänhetki-

sessä prosessin vuokaavioksi nimitetyssä kuvassa esiinny teoriassa esitettyjä vaatimuksia kuten 

selkeää lineaarisuutta, yksiselitteisyyttä, eikä sen kuvaamat askeleet ole selvästi mitattavia. Ku-

vauksessa myös nimitetään pääprosesseiksi sekaisin käsitteitä, jotka voidaan nähdä prosessi-

alueina, toimintoina, prosesseina, sekä projektin vaiheina. Osto ja toimittajien hallinta voidaan 

nähdä omina prosessialueinaan. Niistä voidaankin laatia hankinnan ainoat omat prosessiku-

vaukset. Nykyisen kuvauksen viimeinen prosessi ostojen laskutus puolestaan voidaan nähdä 
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ostotoiminnan viimeisenä prosessina. Sanallinen kuvaus on hallitsevassa osassa prosessiku-

vausta ja ottaa tarkasti kantaa kussakin vaiheessa suoritettaviin toimenpiteisiin ja vastuisiin 

huomattavasti tarkemmin, kuin liiketoimintaprosessikuvauksissa on mielekästä paneutua. 

Koko tämän hetkistä dokumenttia voikin luonnehtia enemmin toimintaohjeeksi, kuin varsi-

naiseksi prosessikuvaukseksi. Tätä sisältöä käydään läpi tarkemmin kohdeorganisaation han-

kintaa läpikäyvässä kappaleessa 5.2.  

 

 

Kuva 15. kohdeorganisaation tämänhetkinen hankintaprosessin vuokaavio 

 

Nykyiset prosessikuvaukset eivät tuo kirjalliselle osalle juurikaan lisäarvoa, eivätkä ne kuvaa 

yksiselitteisesti hankinnan prosessia. Hankinnan prosessin kuvaaminen tässä muodossa tulee 

myös haastaa, sillä suurin osa esitetyistä prosessista eivät ole hankinnan omistamia, vaan han-

kinta on niissä tukemassa omalla asiantuntemuksellaan asiakasprojektin etenemistä. Konserni-

tason strategisesta tärkeydestään huolimatta, hankinta on tällä operatiivisella tasolla muuta pro-

jektia tukeva toiminto. Näin ollen olisikin mielekkäämpää luoda poikkitoiminnallinen projek-

tiliiketoiminnan prosessikuvaus, johon hankinta soveltuvin osin liittyy. Hankinnan prosesseja 
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kehitettäessä tuleekin keskittyä sen omistamiin prosessialueisiin, jotka tämänhetkisen kuvauk-

sen pohjalta voidaan nähdä olevan ostotoiminta ja toimittajien hallinta. 

 

Kohdeorganisaation tämänhetkisessä kuvauksessa esitetyt prosessit voidaankin nähdä teoriassa 

esitetyn mallin (kuva 1) pohjalta prosessialueina ja niille esitetyt alaprosessit prosessikuvauk-

sia. Tarkasteltaessa ostotoiminnan nykyistä prosessikuvausta (Kuva 16) voidaan nähdä sen täyt-

tävän joitain teoriassa annettuja määrityksiä, kuten lineaarisuuden ja sen, että siinä on pyritty 

yksinkertaisuuteen ja minimaaliseen symbolien käyttöön. Kuitenkin törmäämme samoihin on-

gelmiin, kuin muissakin kuvauksissa. Prosessi ei etene loogisesti aikajärjestyksessä, vaan pouk-

koilee edestakaisin ilman rakennetta. Kuvauksesta löytyy myös käsitteitä, sillä keskellä kaa-

viota löytyy ”toimittaja,” joka selvästi on rooli eikä askel prosessissa. Tässä tapauksessa halu-

taan selvästi kuvata sitä, että toimittaja vastaan lähetettyyn tarjouskyselyyn. Tämä toimii hy-

vänä esimerkkinä siitä, miksi uimaratadiagrammi sopii liiketoimintaprosessien kuvaukseen. 

Mikäli toimittaja, muiden puuttuvien roolien ohella, olisi kuvattuna omalle uimaradalleen, ei 

kuvauksessa syntyisi nykyisenkaltaista epäjohdonmukaisuutta ja askelma voisi olla nimeltään 

esimerkiksi ”Lähetä tarjous.”  

 

Kuvauksessa esitettyjen askelmien nimet eivät myöskään kuvaa kunkin askeleen haluttua lop-

putulosta ja ne ovat epämääräisiä.  Esimerkiksi ”hankinnan arviointi”, ei anna selkeää kuvaa 

halutusta lopputuloksesta, joskin se voidaan tässä tapauksessa päätellä siitä haarautuvista vaih-

toehdoista. Paremmin tähän sopisi esimerkiksi ”tarkista tarjouksen arvo.” Ostoprosessin kuvaus 

on kuitenkin ongelmistaan huolimatta nykyisen prosessikuvauksen osista kehityskelpoisimpia 

ja se on mahdollista muokata teoriassa esitetyn hyvän kuvaustavan mukaiseksi.  
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Kuva 16. Kohdeorganisaation nykyinen ostoprosessikuvaus  

 

Tämän hetkisen prosessikuvauksen osista toimittajan hallinnan visuaalinen prosessikuvaus 

(Kuva 17) muistuttaa liiketoimintaprosessikuvausta vähiten. Sitä voikin kutsua ajatuskartaksi 

liittyen toimittajien hallintaan. Toimittajien hallinta on selvästi hankinnan omistama toiminta, 

mutta nykyinen kuvaus vaatii isoja muutoksia, jotta se voidaan kuvata yhdessä kuvauksessa.  

Tehdyissä haastatteluissa myös selvisi, että toimittajien hallintaan liittyvät tehtävät, kuten arvi-

ointi ja datan päivittäminen, jäävät usein vähälle huomiolle. Tämä johtuu pääsääntöisesti kii-

reisestä aikataulusta ja resurssipuutteista. Tästäkin syystä toimittajien hallinnan kunnolliset ku-

vaukset olisi järkevää laatia, sillä niillä voitaisiin edes selventää mitä odotetaan tekevän.  
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Kuva 17. Toimittajan hallinnan nykyinen ”prosessikuvaus” 

 

Hankinnan liiketoimintaprosessien kuvauksessa kannattaisikin keskittyä jatkossa sen oikeasti 

omien prosessien kuvaukseen. Valtaosa nykyisestä prosessikuvauksesta voidaan nimetä uudes-

taan hankinnan toimintaohjeiksi kyseessä olevissa tilanteissa ja kuvausten tulisi olla osana poik-

kitoiminnallisia, tai prosessin omistavan toiminnon, liiketoimintaprosessikuvauksia. Tällaisten 

kuvausten laatimista kannattaisi harkita, sillä niiden kautta ajattelua saataisiin ohjattua enem-

män kokonaisuuden käsittävään suuntaan. 

 

6.1.2 Konsernitason liiketoimintaprosessikuvaukset 

 

Kohdeyrityksen intranetistä löytyvästä prosessikartasta (Kuva 18) voidaan nähdä teoriassa esi-

tetty yleinen ongelma, jossa eri toiminnot nähdään omina prosesseinaan. Pääpiirteissään koko-

naisuus kyllä liikkuu tällä tasolla loogisesti eteenpäin, mutta siinä on sekaisin projektin vaiheita, 

kuten projektin aloitus, ja toimintoja, kuten suunnittelu ja asennus. Tarkempaa toiminnot ylit-

tävää kuvausta ei ole, josta selviäisi mitattavat tavoitteet ja vastuut. Tämän työkalun käyttöön 

on myös luotu erilliset ohjeet, joista selviää kunkin osa-alueen tarkemmat tiedot, kuten halutut 
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lopputulokset, mutta tällainen esitysmuoto on monimutkainen, eikä näin ollen palvele teoriassa 

esitettyä liiketoimintaprosessin tarkoitusta hyvin.  

 

 

 Kuva 18. Konsernin liiketoimintaprosessikartta (Kohdeyrityksen intranet, 2019) 

 

Konsernilla on myös olemassa oma vuokaaviomalli hankintaprosessille (Kuva 19), joka on lä-

hempänä teoriassa esitettyä mallia, mutta se on esitystavaltaan sekava, vaikka siinä onkin selkeä 

alullepaneva syy ja yksi haluttu lopputulos. Vuokaavio on esitetty valuvana mallina ylhäältä 

alas ja on muotoilultaan taulukkomainen. Prosessiaskelmien vieressä on kuvattuna kyseisen 

askelman vastuut, sekä siihen liittyvät työkalut, dokumentit ja kommentit. Tämä menee proses-

sikuvauksen kannalta liian tarkkoihin yksityiskohtiin ja sisältää paljon symboleita ja lyhenteitä, 

jotka kyllä ovat avattuina kaavion alussa, mutta vaativat silti harjautuneisuutta. Itse prosessin 

askelmat ovat myös liian tarkkoja ja usein sekavia, eikä kaavion seuraaminen ole kovin intui-

tiivista. Kuvaukseen on pyritty kuvaamaan kaikki mahdolliset variaatot, joten se hyppii edesta-

kaisin paljon. Tämä vaikeuttaa seuraamista entisestään ja väsyttää käyttäjän.  
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Proseduuri / Hankinnan aktiviteetti 
Vastuu 

päättää (P), suorittaa (S), yhteis-
työ (Y), informoidaan (I) 

Käytettävät työkalut, Dokumentit / ar-

kistot, kommentit 

 P S Y I  

 

   PUR 

 Piirustukset, Osaluettelo, spesifikaatiot, 

    määrät, budjetti, aikataulu ja muut hankin-

taan vaaditut dokumentit/ informaatio 

 ERP-järjestelmä 

PUR PUR   
Katso alaprosessi Automaattinen Ostotilaus - 

sivu 11 

 PUR   
Katso alaprosessi Automaattinen Ostotilaus - 

sivu 11 

 PUR 

ENG 

PM 

PEM 

PMC 

PQM 

 

 Sopimuskohtainen toimittajalistaus 

 Divisioonakohtainen toimittajalistaus 

 Toimittajien hyväksymislista 

 Myyntivaiheen tarjoukset 

 Toimittajalistaus pyydetyille tuotteille/lait-

teille 

 Tarjouspyynnöt toimittajille sis. relevantin 

tekn. ja kaupp. dokumentit 

 ERP-järjestelmä, P4T, Sharepoint, Project 

portal 

    

katso proseduuri 

P AAG PRO 005 EN Supplier Qualification 

 P AAG PRO 007 EN Supplier Evaluation 

 P AAG PRO 006 EN Supplier Development 
 

    Viittaus nro. 1 – sivu 5 

Kuva 19. Ote konsernitason hankinnan prosessikuvauksesta  

 

Kuvauksessa keskitytään liiaksi siihen, miten asioita tehdään, eikä siihen mitä ollaan teke-

mässä. Kuvauksessa on myös paljon kuvattuja lenkkejä, jotka johtuvat tehtävistä arvioinneista 

Dokumenttien nimet peitetty 
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ja päätöksistä, jotka voitaisiin jättää kuvaamatta teoriassa esitettyyn oletettuun suotuisaan pol-

kuun nojaten. Tämä selkeyttäisi kuvausta huomattavasti. Uimaratadiagrammin muotoon kuvat-

tuna, prosessin vastuut tulisivat myös helpommin selville ja prosessi aukeaisi luultavasti hel-

pommin lukijalle. Haastatteluissa kuitenkin selvisi, että tämänkin kuvauksen perimmäinen tar-

koitus on olla enemmän toimintaohje, kuin prosessidiagrammi.   

 

6.2 Organisaation hankinta 

 

Kohdeorganisaatio on emokonserniin kuuluvan Suomen maayhtiön erään divisioonan hankin-

taorganisaatio, joka on hajautettuna suoraan divisioonan alle. Sen tehtävä on vastata itsenäisesti 

divisioonan projektien hankinnoista. Tämä on perusteltu ja ratkaisu sillä kohdeorganisaation 

edustama maayhtiö toimii teknologiakotina sen edustamille tuotteille koko konsernissa ja vas-

taa valtaosasta sen projekteista. Lisäksi hankinta on jaoteltu päätuoteryhmien mukaan. Nämä 

ovat isoja kokonaisuuksia, jotka vaativat erityistä huomiota projektikohtaisesti, jolloin niiden 

hallinta keskitetyllä hankinnalla olisi haastavaa. Kohdeorganisaation lisäksi konsernilla on 

myös Euroopassa keskitetty hankintaosasto, joka hoitaa kohdeorganisaation edustamankin di-

visioonan tukevia hankintoja, jotka ovat helposti keskitettävissä.  

 

Haastattelujen perusteella organisaatio toimii hyvin pitkälle nykyisessä prosessikuvauksen sa-

nallisessa osiossa esitetyllä tavalla. Toiminta on organisoitunutta ja hankintaa pyritään kehittä-

mään yhä proaktiivisempaan suuntaan. Hankintaorganisaatio hyödyntää yleisimpiä hankinnan 

metodeita, kuten kilpailuttamista, globaalia hankintaa, sekä kokonaiskustannusajattelua ja 

LCC-hankintaa. Lisäksi käyttöön ollaan implementoimassa kaupallista dataa louhivaa työka-

lua, jolla saadaan tarkkaa tietoa hankinnan transaktioista. Organisaation kehityksen voidaankin 

siis nähdä olevan luvussa 4.1 esitetyn teorian mukaisesti jonnekin kehitystasojen kolme ja neljä 

välimaastoon. Toiminta on kyllä koordinoitua ja hankinnassa pyritään muun muassa huomioi-

maan kokonaiskustannukset, sekä toiminnan kehittäminen, mutta nämä seikat tahtovat todelli-

suudessa jäädä operatiivisen toiminnan jalkoihin. 

 

Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, sisältää esitetty kuvaus asioita, jotka eivät varsinaisesti 

kuulu hankintaprosessiin ja tätä tukee myös hankintaprosessiin liittyvä teoria. Kun organisaa-

tion omaa prosessikuvauksen (kuva 15) vaiheita verrataan Niemisen (2016) esittämään malliin 
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(kuva 7), voidaan huomata, että kuvaukseen on sisällytetty vaiheita, joissa hankinta on ainoas-

taan tukena, tai osallisena. Alueet joissa hankinta on tukevana toimintona ovat myyntivaihe, 

projektin aloitus, sekä logistiikka. Tämän lisäksi kohdeorganisaation omassa prosessikuvauk-

sessa ilmaistaan, että toimitusvalvonta ja laskun käsittely eivät kuulu hankinnan vastuulle, 

vaikka ne luvussa 4.4 esitettyihin malleihin kuuluvatkin. Huomattavaa on, että prosessin vuo-

kaaviossa esitettyä laadunhallintaa ei olla kuvattu dokumentissa. Haastattelun perusteella tämä 

johtuu siitä, että kyseinen toiminta on laatuorganisaation alla, eikä sitä näin ollen ollut miele-

kästä kuvata tarkemmin. Hankintaprosessia tarkastellessa on myös hyvä huomata, että hankin-

taprosessia käsittelevä ja prosessikuvauksia käsittelevä teoria lähestyvät aihetta, jos nyt ei ris-

tiriitaisesti, niin ainakin eri kanteilta.  Hankintaprosessia käsittelevä teoria keskittyy hankinnan 

asiasisältöön ja esitetyssä teoriassa käytetään prosessikuvausten kannalta teorian vastaisia epä-

määräisiä termejä, kuten ”tilaaminen” ja ”toimitusvalvonta.” 

 

Kuvauksen osat, jotka eivät teorian nojalla varsinaisesi ole osa hankintaprosessia itsessään ovat 

kuvattuna seuraavasti. Myyntivaiheessa hankinnan tehtävänä on tukea myyntiorganisaatiota 

tarjoamalla hinta- ja kustannustietoja ja tutkii potentiaalisia toimittajia. Mikäli kaupan oletetaan 

syntyvän, arvioidaan projekti tarkemmin ja siitä tehdään alustava aikataulu, joka toimii myös 

hankintasuunnitelman runkona. Tämän lisäksi hankinta alkaa suorittaa tarjouskyselyitä kiireel-

lisimmistä tuotteista. Projektin varmistuttua pidetään sen aloituspalaveri, jossa hankinta on mu-

kana listaamassa projektille kriittiset tuotteet yhdessä projektipäällikön kanssa. Tämän lisäksi 

projektin hankintapäällikkö hoitaa projektin hankintadokumentoinnin kuntoon, nimittää pro-

jektiostajat, sekä tarkentaa projektiaikatauluun pohjautuvaa ostosuunnitelamaa. Nämä vaiheet 

voidaan nähdä tavallaan osana tarpeen määrittämistä, mutta ne sisältävät paljon muutakin suun-

nittelua, jonka pääpaino ei ole hankinnalla.  

 

Näin ollen myyntivaiheen ja projektin aloitusvaiheen kuvaaminen osana hankintaprosessia ei 

ole järkevää. Sen sijaan ne olisi sopivampaa kuvata omina poikkitoiminnallisina prosesseinaan, 

jotka linkittyvät omilta osiltaan hankintaprosessiin ja tarkemmin tarpeen määrittämiseen. Toi-

mitusvalvonta on kohdeorganisaation prosessissa laatuorganisaation alainen toiminto, joka tie-

dottaa hankintaa mahdollisista myöhästymisistä, jotta hankinta voi suorittaa tarvittavat toimen-

piteet, kuten reklamoinnit. Laskutus puolestaan on siirretty hankinnalta talousosastolle, joka 

suorittaa laskutuksen hankinnalta saamiensa tietojen mukaan. Toimitusvalvonta ja laskutus voi-



63 

 

daan halutessaan kuitenkin kuvata osana hankintaprosessia. Tällöin kuitenkin vastuu tulee ku-

vauksessa ilmaista oikeille tahoille. Logistiikan osalta hankinta puolestaan tukee toimittamalla 

logistiikkakoordinaattorille tilausten tiedot.   

 

Prosessikuvauksessa osto (kuva 16), joka vastaa pääpiirteissään teoriassa esitettyä hankintapro-

sessia, kuvataan prosessikuvauksessa seuraavasti. Prosessin panee alulle ostopyyntö, jonka pe-

rusteella hankinta toimii. Projektiostaja valitsee vähintään kolme potentiaalista toimittajaa joille 

hän lähettää tarjouspyynnöt. Tarjouspyyntöjen tekniset vaatimukset saadaan suunnitteluosas-

tolta. Prosessikuvauksessa esitetään vaihtoehtona myös automaattinen sähköinen tarjous-

pyyntö, joka ei kuitenkaan haastattelujen pohjalta ole vielä käytössä, joskin sitä on kokeiltu 

joissain yksinkertaisissa tapauksissa. Pyydettyjen tarjousten saavuttua projektiostaja, ja –insi-

nööri suorittavat kaupallisen ja teknisen vertailun tarjouksista, joista kaupallinen kuuluu han-

kinnan vastuualueelle. Tässä arviossa tulee ottaa huomioon kaupalliset seikat kuten muun mu-

assa projektin laajuus, hinta, toimitusehdot, maksuehdot ja takuut. Molemmissa arvoissa tulee 

arvioida myös hankittavan tuotteen kokonaiskustannuksia, eikä pelkkää hankintahintaa. Mikäli 

vertailun edullisinta toimittajaa ei valita, tulee tämä hyväksyttää divisioonan hankintapäälli-

köllä ja päätös tulee dokumentoida. Vertailuiden pohjalta siirrytään joko neuvotteluihin toimit-

tajan kanssa, tai suoraan ostotilaukseen. Neuvotteluja suositellaan, mikäli kaupan summa on yli 

100 000 euroa, se sisältää strategisesti merkittäviä tuotteita, tai neuvottelut nähdään muutoin 

tarpeellisiksi. Valitun toimittajan kanssa tehdään tilaussopimus, tai suoraan pelkkä ostotilaus, 

mikäli hankinta ei ole vaatinut neuvotteluja. Ostotilaukset tallennetaan toiminnanohjausjärjes-

telmä SAP:iin, jossa myös hallinnoidaan siihen syntyviä mahdollisia muutoksia. Hankinnan 

tulee myös informoida tehdyistä tilauksista ja niiden etenemisestä projektiorganisaatiota. Han-

kintojen niputtamista ja yli divisioonien yli tehtävää yhteishankintaa tulee myös pyrkiä käyttä-

mään mahdollisuuksien mukaan. Haastattelujen perusteella tätä käytetään lähinnä eri tuoteryh-

mien yhteisissä eli niin kutsutuissa multi-line projekteissa.  

 

Tämä kuvaus vastaa suhteellisen hyvin teoriassa esitettyjä malleja, vaikkakin jaottelu onkin 

monessa kohtaa poikkeava. Ostotilaus voidaan nähdä yksikertaisena tarpeen määrittelynä, jossa 

tarve määritellään ulkopuolella ja se tulee hankinnalle valmiiksi määriteltynä. Seuraavat vaiheet 

tarjouskyselyistä toimittajan valintaan voidaan nähdä toimittajan valintana ja sen eri vaiheina. 

Sisällöllisesti nämä kohdat vastaat myös esitettyä teoriaa, luonnollisesti omilla painotuksillaan. 

Toimittajien valintakriteereistä tarjouspyyntöjä varten kuvauksessa ei juuri kerrota. Kuvauk-
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sesta välittyy kuitenkin kuva, että tässä vaiheessa toimittajat pääsääntöisesti valitaan hyväksyt-

tyjen toimittajien listalta ja varsinainen uusien arviointi ja hyväksyminen tapahtuvat tämän pro-

sessin ulkopuolella.  

 

Viimeisenä vaiheena on yhdistetty sopimuksen tekeminen ja tilaaminen. Nämä voidaan luon-

nollisesti kuvata myös erillisinä vaiheina prosessissa. Sanallisessa kuvauksessa onkin kuvattu 

molempien vaatimat menettelyt ja ne onkin kuvattu saman otsikon alle luultavasti painottamaan 

sitä, että selkeissä rutiinihankinnoissa ja kotiinkutsuissa ei tarvitse tehdä sopimusta. Teoriassa 

seuraavan esitetty toimitusvalvonta on kohdeorganisaatiossa laatuorganisaation vastuulla, joten 

sitä ei ole kuvauksessa käsitelty sen syvällisemmin. Seuranta ja arviointi ovat nykyisessä ku-

vauksessa kuvattuina toimittajan hallinnan, eivätkä hankintaprosessin alla. Tämä voidaan nähdä 

myös järkevänä, sillä prosessikuvauksia käsittelevässä teoriassa tuodaan esiin, että toimintoja 

joissa ei ole selkeitä ja laskettavissa olevia tuloksia, ei ole järkevää sisällyttää prosessikuvauk-

siin. Tältä osin teoriat hankintaprosessista ja prosessikuvauksista ovatkin eniten ristiriidassa 

keskenään.  

 

Vaikka haastateltavat totesivat prosessikuvauksessa esitetyt toimintamallit suurilta osin totuu-

denmukaisiksi, ilmeni niissä silti huomattaviakin poikkeamia. Suurin yleinen ongelma, joka 

toistui jossain muodossa jokaisessa haastattelussa, oli resurssien puute ja organisointi. Proses-

sikuvauksen alussa on kuvattu organisaation hierarkia (taulukko 5) ja jokaisen tehtävänimik-

keen vastuut ovat siinä kuvattuina. Tämä hierarkia ei kuitenkaan oikeassa elämässä toteudu 

täysin, tai ainakin ilmoitetut roolit elävät projektien sisällä. Haastatellut tuoteryhmistä vastaavat 

hankintapäälliköt toimivat kaikissa oman tuoteryhmänsä projekteissa projektin hankintapääl-

likkönä, mutta suorittavat myös projektiostajan tehtäviä. Eräs haastateltavista kertoi, ettei pro-

jektiostajia varsinaisesti nimetä tuotteille kuten prosessikuvauksessa on ilmoitettu, vaan pro-

jektiostajat tukevat projektin hankintapäällikköä periaatteella: ”kenellä olisi aikaa auttaa?” Ky-

seinen haastateltava kertoo projektiostajien tekevän lähinnä takuuajan ostoja jo käynnissä ole-

viin projekteihin, joten uusien projektien aikataulut ovat usein kiireisiä ja resurssit vähissä. Eräs 

haastateltavista kertoi myös organisoinnin ongelmaksi sen, että henkilöt hankinnasta ja esimer-

kiksi suunnittelusta työskentelevät samanaikaisesti useiden projektien parissa, kun projekti-

päälliköt puolestaan työskentelevät lähtökohtaisesti yhden projektin kanssa kerrallaan. Tämä 

johtaa ristiriitaisiin aikatauluihin, joiden priorisointi on kunkin työntekijän oman harkinnan va-

rassa. Näin ollen toiveena olisikin koordinoidumpi projektien hallinta ja priorisointi.  
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Taulukko 5. Kohdeorganisaation roolit.  

Rooli Tehtävä 

Konsernin hankintapäällikkö (GPM) Tukee konsernin strategiaa saavuttaa globaali markki-

najohtajuus, kustannusjohtajuus ja pitkäaikainen kan-

nattavuus. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi toimittajara-

kenteen optimointi sisäisten ja ulkoisten prosessien 

ohella 

Divisioonan hankintapäällikkö (DPM) Multi-line projektien johtaminen ja koordinointi. Ope-

ratiivisiin tehtäviin kuuluu esimerkiksi hankintakon-

septin selkeyttäminen ja eri alueiden yhteisten han-

kinta-aktiviteettien koordinointi  

Projektin hankintapäällikkö (PPM) Vastaa kaikista projektiin liittyvistä hankinnoista. 

Projektin hankintakonseptin luominen yhteistyössä 

projektiorganisaation kanssa 

Projektiostaja  Suorittaa projektin hankinta yhteistyössä projek-

tiorganisaation kanssa tehdyn suunnitelman mukai-

sesti 

Kategoriaostaja Vastaa tietyn hankintakategorian hankintojen kehittä-

misestä ja mittakaavaetujen saavuttamisesta.  

 

Toinen merkittävä ongelma, joka ilmeni useassa haastattelussa, on eri osastojen välinen yhteis-

työ. Yleisimpänä ongelmia ilmeni hankinnalle keskeisen sisäisen yhteistyökumppanin suunnit-

teluosaston kanssa käydyssä viestinnässä. Suunnittelusta ei aina saada tarvittavia teknisiä tietoja 

kyselyaineistoja varten. Eräs haastateltava kertoi yrityksen käytössä olevissa datanhallintajär-

jestelmistä löytyvän valmiita pohjia tiedoille, mutta niitä ei käytetty läheskään aina. Haastatel-

tavan mielestä tähän tarvittaisiin tarkempia ohjeita sillä, etenkin jo valmiiksi suuren työkuor-

man lisäksi hankinnan tehtäviin ei pitäisi kuulua suunnittelun valvominen. Käytännössä kai-

kissa haastatteluissa nähtiin osastojen välisistä tiedonkulun ongelmista syntyvän pullonkauloja, 

joiden selvittämiseen kului paljon aikaa. Nämä pullonkaulat nähtiin isona syynä aikataulujen 

venymiseen. Suunnittelua ei kuitenkaan nähty pahansuopana, vaan ongelman juurisyyksi tun-

nistettiin vaillinaiset ohjeistukset, sekä samat pienestä organisaatiosta ja resursseista johtuvat 

ongelmat, joiden kanssa kohdeorganisaatiokin painii.  
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6.3 Organisaation toimittajanhallinta  

  

Toimittajan hallintaan liittyvät prosessit kuvataan nykyisessä hankintaprosessikuvauksessa 

seuraavasti. Keskeisessä osassa toimii toimittajien hallintajärjestelmä SRM (Supplier Relati-

onship Management) -järjestelmä, jonne on kerätty toimittajittain sopimusdata, kuten kehysso-

pimukset ja sovitut ehdot, sekä relevantit tiedot itse toimittajasta. Toimittajien suorituskyvyn 

arviointi alkaa SRM:n kautta, kun uusi toimittaja lisätään järjestelmään. Järjestelmään päivite-

tään myös toimittajiin liittyvä relevantti tieto ja asiaan kuuluvat dokumentit koko toimittajasuh-

teen ajalta. Yritykselle tärkeiden toimittajien suoriutumista tulee arvioida vähintään vuosittain 

esimerkiksi seuraavien kriteerien mukaan: aikataulussa pysyminen, poikkeamien tiheys, bud-

jetissa pysyminen ja sopimusehtojen noudattaminen. Näiden arvioiden perusteella toimittajat 

luokitellaan standardi, suosittuihin ja strategisiin toimittajiin. Suosituista toimittajista pidetään 

listaa, joka tulee päivittää puolivuosittain divisioonan hankinta- ja laatupäälliköiden toimesta. 

Toimittajien tulee myös hyväksyä yrityksen liiketoiminnan eettiset ohjeistukset. Uudet, kriitti-

set, merkittävät (kaupan arvo yli 100 000€) ja toimittajat, joiden kanssa on ilmennyt ongelmia, 

tulee auditoida. Mikäli auditoinnin yhteydessä havaitaan puutteita, laaditaan toimittajan kanssa 

kehityssuunnitelma, jonka perusteella toimittaja voidaan hyväksyä. Mikäli toimittajan toimin-

nassa havaitaan aikataulullisia, laadullisia, tai budjetillisia puutteita, tehdään valitus SAP:in 

kautta. Valituksen edistyminen kirjataan järjestelmään ja kun ongelma on saatu käsiteltyä, se 

suljetaan. Toimittajiin liittyvät toimitus ja taloudelliset riskit tulee myös arvioida säännöllisesti. 

 

Kuvauksessa pääpaino on selvästi toimittajien suoritusten arvioinnilla ja nykyisten suhteiden 

ylläpidolla. Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, että kaikkea toimittajien hallintaan liittyvää toi-

mintaa ei ole kuvattuna. Vaikka toimittajien hallintaa suoritetaankin jollain tasolla, ei tälle kui-

tenkaan ole olemassa virallisia menettelyjä eikä ohjeistuksia. Näin ollen toimittajien kategori-

soimista ei suoriteta järjestelmällisesti. Organisaatiolla on kuitenkin olemassa työkalu tuottei-

den arvottamiseen useiden tekijöiden perusteella, kuten hinta, tuotteen tärkeys ja toimitukseen 

liittyvät riskit. Tätä työkalua voitaisiin käyttää pohjana kehitettäessä toimittajien kategorisoin-

nin toimintaohjeita.  

 

Huolimatta virallisten toimintaohjeiden puutteesta, tärkeiksi katsottujen toimittajien kanssa py-

ritäänkin tiiviimpään yhteistyöhön, kuin vähemmän tärkeiden ja rutiinituotteita toimittavien ali-

hankkijoiden kanssa. Etenkin pitempi kestoisissa sopimuksissa ja toimittajien joita pyritään 
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käyttämään aktiivisesti tulevaisuudessa, suhteiden rakentamisessa otetaan huomioon molem-

minpuolinen hyöty ja ”yhdessä oppiminen”. Yhteistyö ja suhteen kehittäminen jäävät kuitenkin 

usein kapasiteetin hallinnan tasolle ja keskittyy usein rahassa mitattaviin mittareihin. Eräs haas-

tatelluista myös tuo ilmi huomion siitä, ettei pelkkä kaupallisiin seikkoihin liittyvän datan ke-

rääminen ole nykyaikaista toimittajanhallintaa ja toimintaa tulisikin kehittää vastaamaan ny-

kyisiä normeja. Toimittajanhallintaa ja suhteiden kehittämistä tulisikin tehdä usealla organisaa-

tiotasolla ja siinä tulisi huomioida poikkitoiminnallisuus, eikä sortua toimintokohtaisen ajatte-

lun sudenkuoppaan. Tämä siksi, että toimittajiin liittyvät asiat ja jopa suora kontakti toimittajiin 

ei ole yksin hankintaosaton tehtävä. Tarkastelun alle tulisi myös ottaa yhä enemmän muitakin, 

kuin suoraan rahallisesti mitattavia seikkoja, kuten aikatauluja, laatuun vaikuttavia tekijöitä ja 

työturvallisuutta, sillä niiden vaikutus kokonaiskustannuksiin on merkittävä. Tämä vaatii on-

nistuakseen haasteiden tunnistamista ja niitä mittaavan uuden mittariston kehittämistä, joka 

vaatii usein aikaa ja resursseja, mutta on onnistuneen toimittajanhallinnan pohja.  

 

Projektien hankintapäälliköiden kuormitus näkyy myös toimittajien hallinnassa ja hankinnan 

kehitystyössä. Käytännössä kaikki haastatellut PPM:t kertoivat joutuvansa laiminlyömään toi-

mittajien hallintaan liittyviä toimenpiteitä, saadakseen projektiin akuutisti liittyvät tehtävät suo-

ritettua. Esimerkiksi eräs haastateltavista kertoo, että hän pitää SRM-työkalun olevan hyvä työ-

kalu, mutta hyväksytyille toimittajille tulisi olla nimetyt vastuuhenkilöt jotka vastaisivat siitä, 

että tiedot ovat ajan tasalla. Arvioita pyritään tekemään kyllä vuosittain, mutta väliarvioinnit 

jäävät kiireen vuoksi usein suorittamatta ja niissä keskitytään ainoastaan havaittuihin ongel-

miin. Useampikin haastateltava kertoo SRM:n olevan sinänsä hyvä työkalu, muttei sitä hyö-

dynnetä tällä hetkellä niin, että siitä olisi suurta apua jokapäiväiseen työhön. Lisäksi haastatel-

tavat kertovat toimittajien jatkuvasta arvioinnista puuttuvan systemaattisuuden muun muassa 

kiireestä ja suuresta toimittajamäärästä johtuen.  

 

6.4 Valitut kehityskohteet 

 

Tämän analyysin pohjalta voidaan tuoda esiin kohdeorganisaation kaksi omaa prosessin osa-

aluetta kehityskohteiksi, joihin voidaan vaikuttaa kohdeorganisaation sisällä. Ensin ostoproses-

sille voidaan luoda asianmukainen uimaratadiagrammi, joka helpottaa visuaalisesti hahmotta-

maan nykyisen prosessin, sekä luo pohjan sen jatkokehittämiselle ja roolien selkeyttämiselle. 
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Toinen selkeä kehityskohde on toimittajasuhteiden hallinnan kehittäminen. Kohdeorganisaati-

olta puuttuu selkeä yhtenäinen ohjeistus siitä, kuinka toimittajat kategorisoidaan ja kuinka nii-

den kanssa tulee toimia. Tämän lisäksi toimittajasuhteiden hallintaan liittyen tulee laatia koko-

naisvaltaisempi mittaristo, joka ottaa huomioon enemmän muitakin, kuin taloudellisia seikkoja. 

Tämän mittariston pohjalta voidaan toimittajasuhteita kehittää, etenkin strategisesti tärkeiden 

toimittajien kanssa kohti kumppanuussudetta.  
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7. Päivitetty hankintaprosessikuvaus 

 

Tässä kappaleessa on tarkoitus esittää päivitetty kuvaus hankintaprosessista uimaratadiagram-

min muodossa. Kuvauksessa lähestytään yksinkertaista ostoprosessia teoriassa esitetyn työtu-

lospohjaisen (output) lähestymisen kautta. Liiketoimintaprosessien, joissa hankintaosasto on 

osallisena, laajempi tulkitseminen vaatisi poikkitoiminnallista tarkastelua ja panosta, joka ei 

kuitenkaan ole tämän työn puitteissa mahdollista. Pohjana kuvauksille toimivat esitetyt teoriat 

sekä itse kuvausmetodeista, että hankintaprosessista, nykyiset kuvaukset kirjallisilta osiltaan, 

sekä haastatteluissa saadut kommentit.  

 

7.1 Hankintaprosessin rajaaminen 

 

Hankinnan liiketoimintaprosessia suunnitellessa sisällöllisenä pohjana toimi Niemisen (2016) 

esittämä hankintaprosessin rakenne, joka on kuvattuna kuvassa 7. Tämä pohja ei kuitenkaan 

sellaisenaan sovi kuvaamaan kohdeorganisaation keskeistä hankintaprosessia, etenkään kun ku-

vauksen kohteena on hankinnan ydinprosessi. Niemisen (2016) mallin ensimmäinen vaihe 

”Tarpeen määrittely” voidaan nähdä tapahtuvaksi kahdella eri tavalla. Ensimmäisenä suurem-

missa kokonaisuuksissa nykyisen kuvauksen (Kuva 15) vaiheissa myyntivaiheen hankinta ja 

projektin aloitus, jolloin kunkin projektin tarpeet selvitetään yhteistyössä asiakkaan ja muiden 

osastojen, kuten projektiorganisaation ja suunnittelun kanssa. Tämän kuvaaminen vaatisi laa-

jempien ja poikkitoiminnallisten prosessien kuvaamista ja luomista, joka ei kuitenkaan mahdu 

tämän työn rajaukseen. Tämä määrittely kuitenkin johtaa hankintapyyntöön, joka sisältää mää-

rittelyn hankittavasta tuotteesta. Toinen vaihtoehto, joka voidaan katsoa tarpeen määrittelyksi, 

on oikeutetulta taholta, kuten projektipäälliköltä, tullut hankintapyyntö, joka sisältää kaiken 

olennaisen tiedon hankittavasta, tai vuosisopimuksen mukaan kotiin kutsuttavasta tuotteesta. 

Molemmissa tapauksissa voidaan katsoa varsinaisen tarpeen määrittelyn tapahtuvan hankinta-

organisaation ulkopuolella, joskin hankinta siihen omalta osaltaan osallistuu. Näin ollen han-

kinnan ydinprosessi voidaan nähdä alkavan hankintapyynnöstä, joka täyttää tarpeen määrittelyn 

työtulokselliset kriteerit.  

 

Kohdeorganisaation tämänhetkisistä kuvauksista käy myös ilmi, että Niemisen (2016) ja John-

son et al. (2011) mallien mukaiset ostotilauksen jälkeiset vaiheet, kuten toimitusvalvonta, seu-
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ranta ja laskutus ovat nykytoimintamallissa siirretty muiden osastojen vastuulle. Näissä vai-

heissa hankintaosaston tehtävänä on tukea tarvittaessa vastuussa olevia osastoja tarvittaessa, 

jolloin niiden kuvaaminen hankinnan ydinkuvauksessa ei ole mielekästä. Tämän sijaan nämä 

vaiheet kannattaisi kuvata poikkitoiminnallisissa liiketoimintaprosessikuvauksissa. Lisäksi näi-

den, seurantaa ja arviointia sisältävien, vaiheiden kuvaaminen on Sharpin ja McDermottin 

(2009) esittämän uimaratadiagrammiin liittyvän teorian pohjalta kyseenalaista. Tämän teorian 

mukaan prosessikuvauksissa tulisi keskittyä vaiheisiin joilla on laskettavissa oleva työtulos. 

Näin ollen voidaan nähdä, että toimittajien suoriutumisen mittaaminen ja toimittajien arviointi, 

joka on enemmän tai vähemmän jatkuvaa toimintaa ilman mitään selkeää laskettavissa olevaa 

tulosta, ei kuulu hankinnan ydinprosessidiagrammiin. Tämä on kuitenkin tärkeä osa hankinnan 

menestyksessä, joka tulee ehdottomasti ottaa huomioon, ja jolle tulee olla selkeät menettelyoh-

jeistukset. Näiden paikka on kuitenkin enemmän toimittajien hallintaan liittyvissä ohjeistuk-

sissa, kuin ostoprosessin uimaratadiagrammissa.  

 

7.2 Prosessidiagrammin luominen 

 

Kohdeorganisaation tämänhetkisen prosessikuvauksenkuvauksen ostoprosessi (kuva 16) antaa 

jo hyvän pohjan Sharpin ja McDermottin (2009) mukaiseen työtulospohjaiseen tarkasteluun, 

joskaan se ei ole kuvattuna oikeassa muodossa ja sen askeleet on nimetty epäselvästi. Konser-

nitason kuvauksessa on puolestaan esitetty hankintaprosessin kulku vastuineen, käytettävine 

työkaluineen, dokumentteineen ja kommentteineen. Tästä kuvauksessa esitetyt halutut työtu-

lokset toimeenpanovastuineen on kuvattu taulukossa 6. Yhdessä kohdeorganisaation oman ku-

vauksen kanssa, näistä tuloksista ja niiden edustamista vaiheista saadaan muodostettua uuden 

prosessidiagrammin runko. Ne eivät toimi sellaisenaan, sillä kaikki näistä tuloksista eivät ole 

suoraan laskettavissa olevia ja osa esitetyistä prosessin vaiheista ovat joko ilmaistu epämääräi-

sesti, tai ovat liian tarkkoja järkevän kuvauksen mukaisiksi. Esimerkkeinä näistä toimii hyvin 

tarjousten vertailu, sillä se on terminä epämääräinen, eikä sitä voi laskea, sekä ostotilauksen 

tulostaminen, joka on turhan tarkka maininta tällä tasolla, ellei tähän kuluva aika ole yleisesti 

merkittävä osa prosessia.  
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Taulukko 6. Konsernin hankintaprosessin kuvauksessa ilmenevät työtulokset 

Prosessin vaihe Työtulos Vastuu 

Lähetä tarjouskyselyt Tarjouskysely toimittajille, sis. tar-

vittavat tekniset ja kaupalliset do-

kumentit 

Ostaja 

Tarjouksen tekninen vertailu Tarjousten vertailu teknistä tar-

jouskyselyaineistoa vasten 

Suunnittelija 

Tarjouksen kaupallinen vertailu Tarjousten vertailu kaupallista tar-

jouskyselyaineistoa vasten 

Ostaja 

Toimittajien valinta Lista toimittajista joiden kanssa 

siirrytään neuvotteluihin 

Ostaja 

 Kutsu toimittajille neuvotteluihin Ostaja 

Sopimusneuvottelut (tekn. ja 

kaupp.) toimittajan kanssa 

Tekn. ja kaupp. kokousmuistiot 

kaikkien jäsenten allekirjoittamina, 

tai muu kirjallinen vahvistettuina 

(esim. sähköposti) 

Ostaja/Suunnittelija 

 Kaupalliset ehdot ja tekniset doku-

mentit ovat kaikkien osallistujien 

parafoimat, tai vahvistettu muuten 

kirjallisesti 

Ostaja/Suunnittelija 

Neuvottelujen tulosten arviointi 

(tekn. ja kaupp.) 

Tekn./kaupp. (sis. kokonaiskustan-

nukset) arvio hyväksytty todellis-

ten tarpeiden mukaisesti 

Ostaja 

Tarjousvertailun julkaiseminen ja 

hyväksyntä 

Tarjousvertailu dokumentti sis. 

tekn./kaupp. (sis. kokonaiskustan-

nukset) arviointi liitteenä 

Ostaja 

 Yleinen päätös siitä kenelle tilaus 

lähetetään allekirjoittamalla tar-

jousvertailu ohjeistusten mukai-

sesti 

Ostaja 

Ostotilauksen valmistelu ja tulosta-

minen 

Allekirjoittamaton ostotilaus  Ostaja 

Ostotilauksen tarkistaminen ja alle-

kirjoittaminen 

Ohjeistusten mukaan allekirjoitettu 

ostotilaus sis. tarpeelliset tekn. do-

kumentit viimeisessä revisiossa 

Ostaja 

   

Ensimmäisenä vaiheena lähdin muokkaamaan kohdeorganisaation nykyistä omaa kuvausta 

muuttamalla siinä esitetyt askeleet teorian mukaiseen verbi-subjekti muotoon (kuva 20). Tässä 
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versiossa ei vielä otettu huomioon vastuita, vaan tarkoituksena oli hahmottaa kokonaisuutta. 

Poikkeuksena lisätty askel ”Lähetä tarjous”, jonka on ajateltu olevan toimittajan vastuulla. Ku-

vauksessa mainittua sähköistä tarjouskyselyä ei ole kuvattu erikseen, sillä se muuttaa ainoas-

taan menetelmää, jolla tarjous saadaan ja sitä voidaan tarkastella, eikä itse askeleita. Myös toi-

mittajan valintaan sisältyviä arviointiin liittyviä askelmia on yhdistetty yhdeksi ”Valitse toimit-

taja”-askeleeksi. Nykykuvauksessa esitetty neuvotteluihin, tai suoraan ostotilaukseen johta-

vasta valinnasta euromääräisellä perusteella on muutettu yleisempään muotoon. Tämä siksi, 

että prosessikuvauksen tekstiosiossa mainitaan neuvottelujen perusteena toimivat kaupan euro-

määräisen arvon lisäksi, tuotteiden kriittisyys, tai jos neuvottelut katsotaan muuten pakollisiksi. 

Kuvaukseen on myös lisätty automaattinen ostotilaus, vaikka se ei ole kohdeorganisaatiolla 

vielä käytössä.  

 

   

Kuva 20. Uuden prosessikuvauksen ensimmäinen kehitysaste. 

 

Seuraavaksi lähdin kuvaamaan konsernitason nykyistä kuvausta uimaratamalliin, taulukossa 5 

esitettyjen työtulosten pohjalta (kuva 21). Tähän malliin kuvasin myös vastuut, sillä ne olivat 

nykykuvauksessa selvästi ilmoitettuina. Kuvauksen uimaradoiksi on valittu alkuperäisestä ku-

vauksesta toimeenpanoroolit, sekä päätöksentekoon vaikuttavat tahot. Selkeyden vuoksi dia-

grammista on jätetty pois informoitavat ja erillisen päätöksen tekevät roolit. Kuvauksessa on 

tehty oletus, että projektipäällikkö hyväksyy kaikki oman projektinsa tilaukset, joten osto-

pyyntö on laitettu hänen vastuulleen. Lisäksi toimittaja ja toiminnanhallintajärjestelmä ovat li-

sättyinä toimijoiksi, jotta diagrammissa voitaisiin huomioida automaattinen ostotilaus ja tar-

jous.     
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Kuva 21. Konsernitason hankintaprosessikuvaus uimaratadiagrammina  
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Tässä kuvauksessa ollaan jo huomattavasti lähempänä halutun laista mallia, joskaan se ei vielä 

ole valmis. Kun kohdeorganisaation omasta kuvauksesta tehtyä ensimmäistä versiota (kuva 20) 

verrataan tähän kuvaan, voidaan huomata, että lopullinen toimittajan valinta suoritetaan vasta 

neuvotteluiden jälkeen, eikä konsernin kuvauksessa ole kuvattuna ostotilausta ilman sopimus-

neuvotteluita. Seuraavassa versiossa prosessidiagrammista (kuva 22) yhdistin nämä kaksi ku-

vausta. Lisäyksenä huomioin omana polkunaan nykyisen sopimuksen puitteissa tehtävän tuot-

teen kotiinkutsun, joka ei vaadi kilpailutusta.  

 

Konsernitason kuvauksessa oli huomioitu enemmän toimijoita, kuin kohdeorganisaation 

omassa kuvauksessa, joskin suuri osa ilmoitetuista vastuista oli lähinnä tietoa antavassa roo-

lissa. Organisaation omassa kuvauksessa puolestaan puhutaan vastuista vähemmän yhdenmu-

kaisesti. Paikoitellen vastuu on ilmoitettu tehtävittäin ja toisinaan taas ympäripyöreämmin ai-

noastaan osaston mukaan. Tästä syystä rajasin seuraavassa versiossa vastuut toiminnoittain, 

erottelematta niitä sen tarkemmin tehtävänimikkeisiin. Tämä toki on ristiriidassa Sharpin ja 

McDermottin (2009) esittämän teorian kanssa, jossa kaikki työtuloksiin vaikuttavat roolit ja 

tekijät tulisi merkitä kuvaukseen. Tässä vaiheessa kuitenkin halusin saada selkeyttä tiedostaen, 

että prosessiin liittyvät roolit ovat kuitenkin erotettavissa kuvauksessa esitetyistä rooleista. 

 

Tämän jälkeen kävimme kuvauksen läpi toimeksiantajan kanssa yhdessä, saadakseni palautetta 

lopullista ehdotelmaa varten. Merkittävimpinä rakenteellisina muutoksina, joita tämän keskus-

telun pohjalta kuvaukseen tein, olivat tarjousten teknisen ja kaupallisen vertailun lisääminen, 

sekä teknisten ja kaupallisten muistioiden tekemisen ja parafoinnin poistaminen sopimusneu-

votteluvaiheessa. Myös uimaratoja muokattiin niin, että ne kuvaisivat riittävällä tarkkuudella 

toimintaa ja olisivat kuitenkin konsernin ohjeistusten mukaisia. Näiden muutosten lisäksi joi-

denkin vaiheiden, etenkin vaihtoehtoisten reittien, nimiä muokattiin paremmin sopiviksi.  
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Kuva 22. Kohdeorganisaation ja konsernin kuvauksista yhdistetty uimaratadiagrammi 
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7.3 Hankintaprosessin uimaratadiagrammi 

 

Eri iterointikierrosten jälkeen prosessikuvaukseen valikoituivat uimaradoiksi, eli vastuuroo-

leiksi ostaja, suunnittelu, projektipäälliköt, toimittaja, sekä tietojärjestelmä. Koska diagrammi 

kuvaa ostoprosessin itsessään, ei ”ostaja” uimaratana ota kantaa hankinnan suorittavan henkilön 

todelliseen tehtävänimikkeeseen. Suunnittelua ja projektipäälliköitä ei jaettu kuvauksessa tar-

kempiin rooleihin, sillä pelkkää hankintaa tarkastellessa ne näyttäytyvät yhtenäisinä kokonai-

suuksina, joiden sisältä hankintaan vaikuttaa henkilö kunkin tahon omien toimintaohjeiden mu-

kaan. Uimaratadiagrammi mahdollisti myös toimittajan, sekä automaattisten järjestelmien huo-

mioimisen kuvauksessa. Tietojärjestelmä toimii kuvauksessa ainoastaan mahdollisen automaat-

tisen ostotilauksen tekijänä, vaikka sitä käytetään apuna muissakin vaiheissa tiedon tallentami-

seen. Näissä vaiheissa järjestelmä ei kuitenkaan toimi toimintaan hidastavasti vaikuttavana säi-

löntäpaikkana, vaan lähinnä dokumenttien arkistona ja työkaluna, joten sitä ei ole kuvattu osana 

muita työvirtoja. Esimerkkinä tästä toimii sähköinen tarjouskysely, joka on kohdeorganisaa-

tiolla tällä hetkellä testivaiheessa. Tarjous kyllä hyödyntää tietojärjestelmiä ja nopeuttaa tar-

jousten lähettämistä, kirjaamista ja vertailua, muttei muuta sitä, että vastuuhenkilöiden tulee 

yhä tehdä päätökset kuvauksen mukaisesti.  

 

Itse prosessin alkaa tarvittavat tekniset tiedot sisältävällä ostopyynnöllä, jona tekevät yhteis-

työssä suunnitteluosasto, sekä projektipäällikkö. Aiemmissa tässä työssä tehdyissä prosessidia-

grammeissa ollut ajatusvirhe siitä, että suunnittelu toimittaa tekniset dokumentit vasta tarjous-

kyselyn lähettämisen yhteydessä on tähän kuvaan korjattu. Lisäksi puhtaat kotiinkutsut ovat 

nykytilanteessa harvinaisempia ja termi on saadun palautteen perusteella muokattu raamisopi-

mukseksi. Haastattelujen pohjalta valtaosa hankinnoista sisältää jonkinlaisen kilpailutuksen, jo-

ten seuraavassa vaiheessa ostaja lähettää tarjouskyselyn projektin alkuvaiheessa sovituille toi-

mittajille, jotka omalta osaltaan vastaavat tarjoukseen.  

 

Keskusteluissa kävi ilmi toive teknisen ja kaupallisen tarjousvertailun lisäämiselle kuvaukseen, 

sillä se koetaan tärkeäksi osaksi prosessia ja sen huomioimiseen on kiinnitetty erityistä huo-

miota. Tämä vertailu on sijoitettu tarjouksen jälkeen, sillä sitä käytetään valintakriteerinä toi-

mittajien karsinnalle sopimusneuvotteluita ajatellen, sekä varmistuksena suoraan tilattaville 

tuotteille. Mikäli hankinnassa ei tarvita erillistä sopimusta, siirrytään vertailusta suoraan voit-

tavan tarjouksen valintaan ja ostotilaukseen. Mikäli hankintaa varten tulee tehdä sopimus, va-
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litaan tarjouksen lähettäneiden toimittajien joukosta 1-3 toimittajaa joiden kanssa siirrytään tar-

kempiin sopimusneuvotteluihin. Ostaja on vastuussa neuvottelukutsujen lähettämisestä toimit-

tajille.  

  

Toimeksiantajan kanssa käydyssä keskustelussa selvisi, että aiemmissa versiossa seuraavana 

olleet sopimusneuvotteluihin liittyvät prosessin askeleet ”Tee tekn. ja kaup. muistiot”, sekä 

”Parafoi kaupan ehdot ja tekn. dokumentit”, jotka pohjautuivat emoyhtiön malleihin eivät ole 

käytössä suomessa. Siinä missä aiemmin esitetyssä mallissa neuvotteluvaiheessa käytetään ai-

kaa ja resursseja teknisten ja kaupallisten ehtojen läpikäymiseen ja parafointiin, jotta itse sopi-

muksen laatiminen ja allekirjoittaminen hoituvat nopeasti, tässä vaiheessa kohdeorganisaation 

toimintamallissa kyseiset dokumentit vain hyväksytään, jotta voittava tarjous voidaan valita. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kohdeorganisaation toimintamallissa aikaa kuluu enemmän sopimuk-

sen valmisteluvaiheessa, jonka jälkeen ostaja allekirjoittaa sopimuksen toimittajan kanssa ja 

lähettää ostotilauksen. Tämä malli on kuvattuna kuvassa 23. 

 

Prosessikuvauksia laadittaessa olisi Sharpin ja McDermottin (2009) mukaan järkevää käyttää 

pohjana ryhmätyöskentelyä ja tapaamisia prosessin kanssa työskentelevän organisaation 

kanssa. Toimeksiantajan kanssa käydyissä keskusteluissa päätimme kuitenkin tämän työn 

osalta käyttää pohjana nykyisiä kuvauksia hankinnan osalta, sillä ne olivat hiljattain päivitetty 

ryhmätyöpohjaisesti. Uusi kuvaus tehtiin pohjimmiltaan siitä syystä, että tämänhetkisessä ku-

vauksessa ei ollut kunnollista prosessidiagrammia. Näin uusi kuvaus vastaa tämänhetkistä toi-

mintamallia, eikä sen sisältöä tarvinnut itsessään kehittää.  
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Kuva 23. kohdeorganisaation uusi hankinnan prosessidiagrammi 
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8. Kehitysehdotuksia toimittajasuhteiden hallintaan 

 

Tässä luvussa käydään läpi kehitysehdotuksia kohdeorganisaation toimittajanhallintaan. Koh-

deorganisaation nykyisessä kuvauksessa toimittajanhallinnassa keskitytään toimittajien arvi-

ointiin, seurantaan ja auditointiin. Tämä vastaa sekä Niemisen (2016) ja Johnson et al. (2011) 

esittämien hankintaprosessien loppupäätä, mutta jättää kuitenkin huomioimatta useita toimitta-

janhallinnan kannalta keskeisiä osa-alueita, joiden huomioiminen on tärkeää, mikäli toimintaa 

halutaan kehittää kokonaisvaltaisemmalle ja nykyaikaisemmalle tasolle. Kehitysehdotukset on 

jaettu kolmeen ryhmään implementoinnin aikajänteen mukaan lyhyen, keskipitkän ja pitkän 

aikavälin ehdotuksiin.  

 

8.1 Lyhyen aikavälin kehitysehdotukset 

 

Ensimmäisenä ja selkeimpänä kehityskohteena on selkeiden kriteerien ja toimintaohjeiden luo-

minen tällä hetkellä oleville toimittajien hallinnan menettelyille. Haastatteluissa käy ilmi, että 

erilaisia toimittajia kohdellaan eri tavoin, mutta toimittajien varsinaiselle kategorisoinnille ei 

ole systemaattisia ohjeita. Tällaisen ohjeistuksen ja järjestelmän luominen voisi olla paras en-

siaskel kohti parempaa toimittajanhallintaa siinäkin mielessä, että organisaatiolla on jo ole-

massa työkalu hankittavien tuotteiden kategorisoinnille, jota voitaisiin muokata toimittajien ka-

tegorisointiin sopivaksi. Mikäli tämän kansa yhdessä luotaisiin raamiohjeistukset eri kategori-

oiden kanssa käytettävistä menetelmistä, toimisi se varmasti hyvänä pohjaa jatkokehityksen 

kannalta. Tämän ohjeistuksen pohjana voitaisiin käyttää esimerkiksi luvussa 5.2.3. esiteltyä 

hankinnan shakkilautaa. Haastattelujen perusteella kohdeorganisaatiolla on jo tällä hetkellä 

käytössä useita mallissa esitettyjä menettelytapoja, mutta ottaen huomioon niiden vaillinaisen 

dokumentoinnin, voitaisiin tätä mallia käyttää yhtenä pohjana.  

 

Toinen lyhyen tähtäimen kehityskohde on nykyisen toimittajanhallintajärjestelmän käytön pa-

rempi implementointi. Läpi tätä työtä varten tehtyjen haastattelujen, eräs useimmin toistuvista 

huomioista on, ettei SRM-järjestelmää pystytä hyödyntämään kunnolla. Haastatellut tunnistivat 

järjestelmän potentiaalin ja kertoivat sen olevan hyödyllinen, niissä tilanteissa, joissa sinne li-

sätty tieto on ajantasaista ja riittävää. Näin ei kuitenkaan aina ole, joten järjestelmä. Syyksi 

tähän nousee useimmin työkuorma, josta johtuen tietoja ei ehditä täydentämään. Lisäksi järjes-

telmän päivittämisen vastuita tulisi selventää, sillä tällä hetkellä se tuntuu olevan kaikkien ja ei 
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kenenkään vastuulla. Näin ollen, tulisi SRM-järjestelmän päivitys ja ylläpitovastuut uudelleen 

järjestää selkeämmin. Tässä tulee huomioida henkilöiden työkuorma, joka on tällä hetkellä es-

teenä tietojen päivittämiselle.  Vaikka pelkkä kaupallisen datan hallinta ei vastaa nykyaikaista 

käsitystä toimittajasuhteiden hallinasta, johon järjestelmän nykyinen nimi viittaa, olisi sen pa-

rempi hyödyntäminen kuitenkin järkevää ja edesauttaisi varmasti paitsi hankinnan päivittäistä 

työtä, niin myös toimittajasuhteiden hallintaa ja niiden kehittämistä tulevaisuudessa.      

 

8.2 Keskipitkän aikavälin kehitysehdotukset 

 

Kehitystä eteenpäin vietäessä kannattaa keskittyä tiettyyn kokonaisuuteen ja toisaalta luottaa 

nykyisiin vahvuuksiin. Kohdeorganisaatio on vakiinnuttanut asemansa ja sillä voidaan sanoa 

olevan suuri kysynnän voima. Näin ollen kehityksessä kannattaa kiinnittää huomiota strategi-

sesti tärkeisiin toimittajiin ja hoitaa yksinkertaiset ja volyymihankinnat vakiintuneiden työta-

pojen tuomalla rutiinilla. Toimittajasuhteiden ja niiden hallinnan kehittäminen kannattaakin 

aloittaa tärkeistä toimittajista, joilla on tarjontansa tuomaa neuvotteluvoimaa takanaan ja joiden 

kanssa voidaan saavuttaa yhteistä kilpailuetua.  

 

Kohdeorganisaatio pyrkii haastattelujen perusteella jo nyt olemaan ”kiinnostava kumppani” ja 

tekee tiiviimpää yhteistyötä tärkeäksi katsomiensa toimittajien kanssa. Toimittajien tyytyväi-

syyttä ei kuitenkaan tällä hetkellä virallisesti mitata millään tavoin. Seuraava kehityskohde on-

kin kehittää ymmärrystä siitä, mitkä ovat ne ajurit, jotka saavat toimittajat toimiaan niin kuin 

ne toimivat ja mitkä syyt saavat ne tekemään yhteistyötä kohdeorganisaation kanssa. Tämä 

kannattaa tehdä etenkin tärkeiden toimittajien kohdalla, sillä ymmärtämällä toimittajan ajurit, 

voidaan suhteeseen vaikuttaa tehokkaammin. Lisäksi tulisi pyrkiä ymmärtämään mekanismeja, 

jotka vaikuttavat toimittajasuhteisiin ja pyrkiä myös mittaamaan ainakin avaintoimittajien tyy-

tyväisyyttä, esimerkiksi kuvassa 11 esitetyn matriisin pohjalta ja pyrkiä näin välttämään epä-

suotuisat tilanteet.  

 

Toimittajien tyytyväisyyden arviointiin liittyy läheisesti myös haastatteluissakin ilmennyt ke-

hityskohde uudesta ja kokonaisvaltaisemmasta kriteeristöstä toimittajasuhteiden hallintaan. 

Nykyisellään SRM-järjestelmässä mitattavat asiat keskittyvät taloudellisiin ja sopimuksellisiin 

seikkoihin. Laajemman ja nykyaikaisemman toimittajasuhteiden hallinnan kannalta olisi järke-

vää vähintään pohtia mittaristoa, joka ottaa huomioon myös sellaisia seikkoja kuten aikataulut, 
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laatuseikat ja työturvallisuuden. Näillä tekijöillä ei ole suoraa helposti mitattavaa rahallista ar-

voa, mutta ne vaikuttavat, etenkin epäonnistuessaan, suuresti tulokseen ja toimittajasuhteeseen. 

Haastatteluissa käy toki ilmi, että tämän suuntaista ajattelua käytetään hyväksi jo nyt, mutta se 

nojaa yksilöiden omaan kokemukseen ja sen pohjalta ammattitaitoon ja on näin ollen hiljaista 

tietoa. Juuri tämän hiljaisen tiedon saattaminen muotoon, josta se on koko kohdeorganisaation 

käytettävissä, yhdessä parannettujen mittarien ja kriteerien kanssa, ovat keskeisessä osassa 

tässä kehitysvaiheessa.  

 

8.3 Pitkän aikavälin kehitysehdotukset 

 

Pitkän aikavälin kehityksen tulee jatkaa lyhyen ja keskipitkän aikavälin kohteiden pohjalta, 

mutta syventää toimintaa entisestään ja ottaa se kokonaisvaltaisemmaksi osaksi toimintaa. Koh-

deorganisaatiossa pyritään tälläkin hetkellä huomioimaan yhä enemmän niin kutsuttua 20/80-

ajattelua, joka on osana muun muassa hankinnan shakkilaudan toimittajien arvottaminen-me-

todia, jossa 20% toimittajista vastaa 80% kulutuksesta. Näin ollen näiden toimittajien kanssa 

suhde kannattaa pyrkiä viemään syvemmälle tasolle.   

 

Tällainen kehitys tarkoittaa keskeisten toimittajasuhteiden vaalimista kaikilla organisaatiota-

soilla, eikä pelkästään toiminnan kannalta välttämättömässä rajapinnassa. Esimerkiksi yrityk-

sen johdon, hankinnan ulkopuoleltakin, tulisi keskustella avaintoimittajien kanssa yhteisistä ta-

voitteista säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain. Tämä vaatii ajattelumallin sekä toimintakult-

tuurin muutosta, joiden ei voi odottaa tapahtuvan hetkessä. Tällainen tiivis ja välitön kumppa-

nuussuhde ei myöskään ole riskitön ja siitä syytä tarkka suunnittelu on tärkeää ja suhteita ei 

kannata pyrkiä tiivistämään samanaikaisesti kaikkien avaintoimittajien kanssa.  

 

Avaintoimittajien joukosta tulisi aluksi valita jokin toimittaja, jonka kanssa toimittajasuhdetta 

lähdetään viemään uudelle tasolle. Yhteistyön kehittämisen pohjaksi voidaan ottaa esimerkiksi 

luvussa 5.2.1. esitetty Niemisen (2016) kahdeksanportainen menetelmä. Molempien osapuolten 

johdon tulee tällaisessa kehitysprosessissa olla sitoutunutta ja omalla esimerkillään johtaa toi-

mintakuluttuurin muutosta. Yhteistyön kannalta keskeistä henkilöstöä tulee kannustaa edesaut-

tamaan kehitystä. Tämä on toki helpommin sanottu kuin tehty, mutta onnistumisen kannalta 

välttämätöntä. Mikäli yhteistyön kannalta kriittiset henkilöt eivät suhtaudu kehitykseen myön-
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teisesti ja kokevat sen haitalliseksi millään tavoin, on uusi toimintamalli lähes tuomittu epäon-

nistumaan. Näin ollen tällainen kehitys tulee vaatimaan organisaation ja tehtävien uudelleen 

järjestelyä.  
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9. Johtopäätökset 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi johtopäätökset liittyen molempiin työssä käsiteltyihin kehitys-

kohteisiin. Molemmat kehityskohteet käsitellään omissa kappaleissaan, vaikkakin niillä on 

myös yhtymäkohtia. Keskeisimpänä yhtymäkohtana on se, että sekä liiketoimintaprosessien, ja 

sitä kautta prosessidiagrammien, että toimittajasuhteidenhallinnan laajamittainen kehittäminen 

vaatii muidenkin kuin kohdeorganisaation sitoutumista. Näin ollen yrityksen ja lopulta konser-

nin johdon tulee sitoutua kehitykseen ja ajaa sen eteenpäin viemistä.   

 

9.1 Johtopäätökset prosessidiagrammiin liittyen 

 

Uusi prosessidiagrammi on tehty kohdeorganisaation tämän hetkisen prosessikuvauksen sanal-

lisen osion, joka päivitetty hiljattain ja vastaa haastattelujen perusteella nykytilaa, sekä konser-

nin kuvausten jo ohjeistusten mukaisesti. Kohdeorganisaation nykyistä kuvausta tarkastellessa 

selvisi, että siinä on paljon vaiheita, joissa kohdeorganisaatio on lähinnä tukevassa roolissa, 

eikä vastaa prosessista. Sharpin ja McDermottin (2009) prosessikuvauksista esittämään teori-

aan peilattuna tällaisia prosesseja tulisi tarkastella poikkitoiminnallisesti jo liiketoiminnan ko-

konaisuutta ajatellen. Nykyisessä kuvauksessa on kuitenkin jaettu jokaisen toiminnon vastuut 

omiksi prosesseikseen, joka ei vastaa teoriassa esitettyä mallia ja todellisuudessa haittaa toi-

minnan sujuvaa tehostamista. Tämän lisäksi kuvauksesta puuttui varsinainen prosessidia-

grammi ja sen visuaaliset kuvaukset olivat vajavaisia.  

 

Tämän työn puitteissa ei ollut kuitenkaan mahdollista lähteä kuvaamaan yrityksen poikkitoi-

minnallista liiketoimintaprosessia. Näin ollen prosessidiagrammi koskee ainoastaan hankinnan 

ainoaa aidosti omaa kuvattavissa olevaa prosessikuvausta, ostoprosessia. Nykyiset kuvaukset 

vastasivat ongelmakohdiltaan hyvin Sharpin ja McDermottin (2009) esittämiä yleisimpiä on-

gelmia prosessikuvauksiin liittyen aina yrityksen toimintojen mukaan siiloutuneesta proses-

siajattelusta prosessiaskelmien epämääräiseen nimeämiseen. Tästä syystä työssä esitetty ajoit-

tain kovasanainenkin kritiikki nykyistä kuvausta kohtaan voi antaa synkemmän kuvan, kuin 

mitä todellinen tilanne pitää sisällään. Tässä työssä esitetyssä kuvauksessa on pyritty pääse-

mään näistä virheistä eroon ja luomaan selkeä ja totuudenmukainen ostoprosessin prosessidia-

grammi. 
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Hankintaprosessia tarkasteltiin, muuten kuin muotoseikoiltaan, pääasiallisesti Niemisen (2016) 

ja Johnson et al.  (2011) esittämien mallien mukaisesti. Tarkastelussa havaittiin, että nykyinen 

kuvaus vastaa hyvin näitä teorioita, hankinnan osalta. Näiden mallien esittämät ostotilauksen 

jälkeiset vaiheet jätettiin diagrammissa huomioimatta, sillä ne eivät vastaa Sharpin ja McDer-

mottin (2009) esittämää kriteeriä, jonka mukaan kuvauksen tulisi keskittyä vaiheisiin, joissa 

syntyy laskettavissa oleva työtulos. Kohdeorganisaation toimittajanhallinta vaati tarkastelun 

perusteella myös sisällöllistä kehittämistä, joten se valikoitui toiseksi kehityskohteeksi. Proses-

sidiagrammia laatiessa teoriasta ja nykyisistä kuvauksista yhdistelemällä saatu lopputulos vas-

taa esitettyjä malleja, joskin normaalitilanteessa tällaisen kuvauksen laatiminen vaatisi useam-

pia organisaatiolta kerättyyn palautteeseen pohjautuvia iterointikierroksia. Tämä ei ollut kui-

tenkaan aikataulusyistä mahdollista. 

 

Vaikka työssä esitetty uusi prosessidiagrammi kuvaakin nykyistä hankintaprosessia, tulee koh-

deorganisaation silti harkita laajempaa poikkitoiminnallista liiketoimintaprosessien kehittä-

mistä. Suuri osa haastatteluissa ilmenneistä toiminnan pullonkauloista ei johdu suoraan yksit-

täisten toimintojen tehottomuudesta, vaan poikkitoiminnallisen viestinnän ja prosessien ongel-

mista. Sharp ja McDermott kuvaavat kirjassaan (2009) juuri vastaavanlaisia ongelmia eri yri-

tyksissä, jotka johtuvat liiketoimintaprosessien tehostamisesta toiminnoittain, joka on johtanut 

todellisuudessa heikompaan tehokkuuteen kokonaisuuden kannalta. Tämä on huomionarvoista 

myös siksi, että haastatteluissa käy ilmi konserninlaajuinen tavoite yhtenäistää kohdeorganisaa-

tion edustaman divisioonan toimintatavat. Näin ollen olisi poikkitoiminnallinen liiketoiminta-

prosessien uudelleen tarkastelu tulevaisuudessa järkevää, jotta toimintaa on mahdollista viedä 

eteenpäin. Poikkitoiminnallisella kehityksellä voitaisiin myös vaikuttaa tehokkaimmin haastat-

teluissa ilmenneisiin pullonkauloihin ja sitä kautta työkuorman kasaantumiseen. Tällöin toi-

mintatapojen muuttuessa tulee myös prosessidiagrammit laatia uudelleen.       

 

9.2 Johtopäätökset toimittajasuhteiden hallintaan liittyen 

 

Toimittajasuhteiden hallinnan kannalta keskeisin ongelma tällä hetkellä on yhtenäisten ohjeis-

tusten ja systemaattisuuden puute. Haastatteluissa toimittajanhallintaan ja siihen mitä se tar-

koittaa käytännön asteella liittyvät kommentit erosivat eniten toisistaan haastateltavien kesken, 

eivätkä toiset olleet tietoisia seikoista, joita toiset pitivät selvinä. Lisäksi tätä työtä tehdessä jäi 

kuva, että kaikki olemassa olevat työkalut ja ohjeistukset toimittajasuhteiden hallinnasta eivät 
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tulleet edes esiin. Näin ollen lyhyen tähtäimen tavoitteista tärkein olisi selkeiden ohjeistusten 

ja menettelyiden kirjaaminen ja saattaminen koko kohdeorganisaation henkilöstön saataville. 

Tämä on ainoa keino, jolla toimintaa voidaan yhtenäistää ja viedä eteenpäin. 

 

Toimittajasuhteiden hallintaa tulisi kehittää myös kokonaisvaltaisemmaksi, sillä se on toinen 

yrityksen merkittävistä ulkoisista sidosryhmistä, asiakkaiden lisäksi. Huonolla toimittajien ja 

toimittajasuhteiden hallinnalla voidaan jättää merkittävästi potentiaalia hyödyntämättä ja vai-

kuttaa tulokseen heikentävästi. Tämä kehitys ei kuitenkaan ole yksin kohdeorganisaation vas-

tuulla. Kohdeorganisaation edustamalla yrityksellä on, konsernintasosta puhumattakaan, huo-

mattavan paljon toimittajia, jolloin niiden hallintaan vaaditaan yhteistyötä useiden eri hankin-

taorganisaatioiden välillä. Konsernilla on tavoitteena kohdeorganisaation edustaman divisioo-

nan toimintatapojen yhtenäistäminen, joten tässä työssä esitettyjen kehitysehdotusten suun-

taista kehitystä on odotettavissa tulevaisuudessa. 
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10. Yhteenveto 

 

Tässä työssä analysoitiin kohdeorganisaationa toimineen hankintaorganisaation hankintapro-

sessi ja tämän analyysin pohjalta tuotiin esiin keskeisimmät kehityskohteet ja kehitysehdotuk-

set. Koska tähän työn laajuuden puitteissa ei voitu tehdä laajamittaista poikkitoiminnallista pro-

sessien kehitystä, päätettiin työssä keskittyä prosessikuvausten osalta kohdeorganisaation 

omiin prosesseihin: ostoprosessiin, sekä toimittajasuhteiden hallintaan.  Hyvät liiketoiminta-

prosessikuvaukset auttavat hahmottamaan kokonaisuutta ja kertovat mitä yritys tai organisaatio 

tekee. Hyvässä kuvauksessa paino onkin juuri sillä mitä tehdään, eikä niinkään sillä, miten teh-

dään. Kuvauksen tulisi myös olla kokonaisuuden huomioon ottava, yksiselitteinen ja sellainen, 

että myös henkilö joka ei ole syventynyt esitettyyn aiheeseen pystyy sitä tulkitsemaan.  

 

Prosessin kuvausmenetelmäksi valittiin työtuloksiin pohjautuva uimaratadiagrammi, sen sel-

keyden ja yksiselitteisyyden vuoksi. Ostoprosessin kuvaaminen tässä muodossa oli tärkeää, 

sillä kohdeorganisaatiolla ei ollut kunnollisia visuaalisia kuvauksia prosessiensa kulusta ja 

vaikka tässä työssä ei voitukkaan päivittää poikkitoiminnallista prosessia, oli edes kohdeorga-

nisaation oman prosessin asianmukainen kuvaaminen askel parempaan suuntaan. Kuvauksen 

pohjana käytettiin kohdeorganisaation omaa prosessikuvausta ja etenkin sen kertovaa teks-

tiosuutta, kohdeorganisaation konsernin kuvauksia ja ohjeistuksia, sekä prosessikuvauksiin ja 

hankintaprosessiin liittyvää teoriaa. Uudesta kuvauksesta käyvät ilmi vastuut, sekä työtulos-

pohjaiset askeleet hankintapyynnöstä ostotilaukseen, ottaen huomioon yleisimmät polut näiden 

välillä. 

 

Toimittajat ovat asiakkaiden ohella yrityksen keskeisimmät ulkoiset sidosryhmät, mutta toimit-

tajasuhteiden hallintaan ei usein käytetä läheskään niin paljon aikaa ja resursseja, kuin asiakas-

suhteiden vaalimiseen. Toimittajasuhteilla voidaan kuitenkin vaikuttaa huomattavasti yrityksen 

kilpailukykyyn ja tulokseen, sillä hankinta käyttää huomattavan osan yrityksen liikevaihdosta. 

Kaikkia toimittajia ei tule kuitenkaan kohdella saman kaavan mukaan. Yrityksen pitää tehdä 

tiiviimpää yhteistyötä strategisesti merkittävien toimittajien kanssa ja hoitaa vähemmän kriitti-

set hankinnat yleisemmällä tasolla ja rutiinilla. Tiiviimmässä yhteistyössä yritysten tulee tehdä 

yhteistyötä kaikilla organisaatiotasoilla, eikä ainoastaan hankinta ja myynti henkilöstön väli-

tyksellä. Suhteen tulee olla mielekäs ja edullinen molemmille osapuolille ja molempien osa-

puolten tulee huolehtia toisen tyytyväisyydestä. Näin suhde pysyy vakaana, eikä kumpikaan 
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osapuoli koe tarvetta pyrkiä muuttamaan vallitsevaa tilaa. Vaikka tiivis yhteistyö vaatiikin 

avointa tiedon, taidon ja riskien jakamista, tulee tiedostaa tällaiseen avoimuuteen liittyvät rea-

liteetit ja haavoittuvuudet. 

 

Kohdeorganisaation toimittajasuhteiden hallinnan suurin ongelma epäsystemaattisuus ja yhte-

näisten toimintaohjeiden puuttuminen. Tilanteen korjaamiseksi kohdeorganisaatiossa tulisikin 

luoda kirjalliset ohjeistukset ja yhteenvedot siitä, kuinka erilaisia toimittajasuhteita tulisi käy-

tännössä hallita. Tämän ohjeistuksen tueksi kannattaa myös tehdä ohjeistus jonka pohjalta toi-

mittajat voidaan kategorisoida. Avaintoimittajien kanssa tulisi myös siirtyä lähemmäs aitoa 

kumppanuussuhdetta. Tämä tarkoittaa järjestelmällistä suhteen syventämistä, sekä uuden mit-

tariston luomista toimittajasuhteiden mittaamiseen.  

 

Jo melko varhaisessa vaiheessa työtä tehdessä selvisi, ettei työssä esitettyihin ongelmiin voida 

vaikuttaa täysin kohdeorganisaation omin voimin, vaan juurisyiden ratkaiseminen vaatisi laa-

jempaa poikkitoiminnallista tarkastelua. Tällaisen kehityksen syvempi tarkastelu ja eteenpäin 

vieminen olisi ollut todella mielenkiintoista, mutta se olisi vaatinut huomattavasti enemmän 

resursseja ja aikaa. Näin ollen tämä ei ollut työ rajausten puolesta mahdollista. Työssä on mie-

lestäni tuotu esiin hyvä pohja kohdeorganisaation sisäiselle kehittämiselle, sekä ehdotukset sii-

hen, kuinka ratkaisuja voitaisiin viedä eteenpäin poikkitoiminnallisesti.  

 

 

 

  

 

 

  



88 

 

Lähdeluettelo 

 

de Arújo, M.C.B., Alencar, L.H., de Miranda Mota, C.M. (2017) Project procurement manage-

ment: A structured literature review. International Journal of Project Management 35. 3. 353-

377 

 

Company Presentation. (2018) Kohdeyrityksen materiaalit  

 

Dimitri, N., Piga, G., Spagnolo, G. (2006) Handbook of Procurement. Cambridge, Cambridge 

University Press 

 

Dominick, C. (2016) Eight Proactive Procurement Questions, American Fastener Journal 32, 

3, 8 

 

Hallikas, J., Immonen, M., Pynnönen, M., Mikkonen, K. (2014) Service purchasing and value 

creation: Towards systemic purchases. International Journal of Production Economics 147. Jan-

uary. 53-61.  

 

Iloranta, K., Pajunen-Muhonen. H. (2008) Hankintojen johtaminen, ostamisesta toimittaja-

markkinoiden hallintaan. Helsinki, Tietosanoma Oy 

 

Johnson, P.F., Leenders, M.R., Flynn, A.E. (2011) Purchasing and Supply Management. 14. 

painos. New York, McGraw-Hill  

 

Keough, M. (1993) Bying your way to the top. The McKinsey Quarterly. 3. 41-62 

 

Kraljic, P. (1983) Purchasing Must Become Supply Management. Harvard Business Review 

61. 5. 109-117 

 

Kohdeyrityksen intranet (2019) Kohdeyrityksen materiaalit 

 

Nieminen, S. (2016) Hyvä hankinta – Parempi bisnes. Helsinki, Talentum Pro. 

 



89 

 

Schuh, C., Raudabaugh, J.L., Kromoser, R., Strohmer, M.F., Triplat, A., Pearce, J. (2017) The 

Purchasing Chessboard: 64 Methods to Reduce Cost and Increase Value with Suppliers. 3. 

painos. New York, Springer Science+Business Media LLC 

 

Sharp, A., McDermott, P., (2009) Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and 

Application Development. 2. painos. Norwood, Artech House Inc.  

 

Procurement Process 2018 10 4. (2018) Kohdeorganisaation materiaalit  



 

 

 

Liite 1, Kysymyspatteri nykyisestä hankintaprosessikuvauksesta 

 

Tässä haastattelussa käydään läpi vaihe vaiheelta organisaation nykyinen hankintaprosessiku-

vaus, tarkoituksena selvittää kuinka hyvin se vastaa todellisuutta. Ensin haastateltava saa omin 

sanoin kertoa omasta roolistaan ja siihen mahdollisesti liittyvistä erityispiirteistä. Tämän jäl-

keen käydään läpi nykyisen prosessikuvauksen sisältö otsikko otsikolta, jonka haastateltava voi 

joko vahvistaa, tai ilmaista eriävän mielipiteen ja kertoa kuinka hän kyseisessä kohdassa todel-

lisuudessa etenee. Lopuksi haastateltavaa pyydetään vielä vapaasti tuomaan esiin havaitsemi-

aan ongelmakohtia, tai huomioita liittyen hankintaan, sekä mahdollisia kehitysehdotuksia. 

  

1. Mikä on haastateltavan rooli organisaatiossa? 

2. Mitä mahdollisia erityispiirteitä rooli pitää sisällään? 

3. Nykyinen hankintaprosessikuvaus 

1. Hankinta myyntivaiheessa 

  2. Projektin kick-off 

  3. Osto 

  4. Toimittajan hallinta 

  5. Toimitusvalvonta 

  6. Logistiikka 

  7. Laskujen käsittely 

4. Muita ongelmakohtia/huomioitavaa? 

  



 

 

 

Liite 2, Kysymyspatteri toimittajasuhteiden hallinasta 

 

Tässä haastattelussa käydään läpi organisaation tämän hetkinen prosessikuvaus liittyen toimit-

tajasuhteiden hallintaan. Haastattelussa käydään ensin läpi nykyisestä kuvauksessa esitetyt toi-

met yleisesti toimittajasuhteiden hallintaan liittyen, jotka haastateltava voi joko vahvistaa, tai 

ilmaista eriävän mielipiteen ja kertoa kuinka hän kyseisessä kohdassa todellisuudessa etenee. 

Lisäksi haastateltavalta pyydetään tarkennuksia tiettyihin toimittajasuhteen hallinnan vaihei-

siin. Tämän jälkeen haastateltava voi kertoa omin sanoin havaitsemansa ongelmat ja huomiot 

liittyen toimittajasuhteiden hallintaan.  

 

1. Mikä on haastateltavan rooli organisaatiossa? 

2. Mitä mahdollisia erityispiirteitä rooli pitää sisällään 

3. Nykyinen kuvaus toimittajan hallinnasta 

1. Nykyinen kuvaus yleisesti 

2. Auditointi  

3. Toimittajien reklamointi 

4. Riskien hallinta 

5. Suosittujen toimittajien lista 

6. Uusien toimittajien hankinta 

4. Toimittajien kategorisointi ja suhteiden hallinta 

5. Ongelmia ja huomioita toimittajasuhteiden hallintaan liittyen 

 

 

 


