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Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli standardoida ja kehittää hankinnan prosesseja syste-
maattisesti. Prosessien standardoiminen edesauttaa organisaation itseohjautuvuutta ja parantaa 
organisaation kyvykkyyttä. Tämä tutkielma tuottaa uutta tutkimustietoa tutkimusaukkoon hankinnan 
prosessien systemaattisesta kehittämisestä. 
 
Tutkielman teoriaosassa käsitellään prosessiajattelua, ISO 9001 standardin vaikutusta hankinta-
toimintaan, tunnistetaan hankinnan prosesseja ja esitetään erilaisia hankinnan prosesseihin sovel-
tuvia LEAN Six Sigma kehitystyökaluja. Tutkielman empiirinen osio on toteutettu toimeksiantona 
suurelle teollisuusyritykselle. Tämän tutkielman empiirisessä osiossa on yhdistelty kvalitatiiviselle 
ja kvantitatiiviselle tutkimukselle ominaisia tutkimusmetodologioita. Tutkimusmetodologioiden yh-
disteleminen tuottaa lisäarvoa tutkielman toteutukselle ja parantaa työn luotettavuutta. Tässä tut-
kielmassa käytetyt tutkimusmenetelmät koostuvat kvantitatiiviselle tutkimukselle ominaisesta kyse-
lystä hankinnan prosessien nykytilan selvittämiseksi sekä kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimusme-
netelmille ominaisesta tapaustutkimuksesta. Kyselyn avulla muodostettiin analyysi hankinnan pro-
sessien nykytilasta, jonka pohjalta toimeksiantajayritykselle ehdotettiin kehitettäviä hankinnan pro-
sesseja. Lopulliseksi kehityskohteeksi valittu prosessi määriteltiin aivoriihessä kerätyn tiedon pe-
rusteella kehityspotentiaalin esille tuovasta nelikentästä. Kehitettävä prosessi asemoitui samalla 
tapaustutkimuksella tutkittavaksi tapaukseksi.  Kehitettäväksi prosessiksi valittiin saapuvan tavaran 
vastaanotto ja visuaalinen tarkastaminen. Prosessia kehitettiin mallintamalla ja LEAN Six Sigma 
menetelmiä hyödyntäen. Prosessimallinnuksen sekä LEAN Six Sigma menetelmien tueksi kerättiin 
tietoa aivoriihistä ja teemahaastatteluista. 
 
Tutkielman tuloksena toimeksiantajayritys sai kokonaiskuvan hankinnan prosessien nykytilasta, 
kehitetyn tavoiteprosessin ja työohjeen saapuvan tavaran vastaanotolle ja visuaaliselle tarkastuk-
selle sekä jatkossa hankinnan prosessien standardoimista ja kehittämistä helpottavan hankinnan 
prosessin systemaattisen kehittämismallin. Hankinnan prosessin systemaattinen kehittämismalli on 
uutta tutkimustietoa, joka asemoituu hankinnan prosessien kehittämisen tutkimusaukkoon. Han-
kinnan prosessin systemaattista kehittämismallia ei tämän tutkielman pohjalta voida yleistää, koska 
tutkielma on toteutettu toimeksiantajayrityksen lähtökohdista. Johtopäätöksenä voidaan todeta, 
että toimeksiantajayritys, muut organisaatiot sekä tutkimuskenttä tarvitsevat lisää tietoa hankinnan 
prosessien kehittämisestä. Hankinnan prosessien kehittämistä tulisi tutkia enemmän ja erityisesti 
tässä tutkielmassa esitettyä kehittämismallia tulisi jatkossa testata niin, että kehittämismallin toimi-
vuus voitaisiin yleistää.  
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The purpose of this study was to standardize and systematically develop procurement processes. 
Process standardization contributes to self-guidance and improves the capability of the organiza-
tion. This study provides new research information for the research gap of systematic development 
of procurement processes. 
 
The theoretical framework of this study consists of process thinking, impact of the ISO 9001 stand-
ard to procurement processes, identification of different procurement processes and LEAN Six 
Sigma methods applicable to procurement process development. The empirical phase of this study 
was commissioned by a big industrial company. In this study, quantitative and qualitative research 
methods were conducted. Combination of research methodologies gave added value to the execu-
tion of this study and improved the reliability. The quantitative part of this study was carried out by 
an e-survey. Survey results were combined and current state analysis for procurement processes 
was generated according to the survey results. The qualitative part of this study was carried out by 
a case-study method. The process for the case-study was selected on the basis of the current 
state analysis. Receipt and visual inspection of incoming goods process was selected for the case-
study. The selected process was developed by process modeling and LEAN Six Sigma methods. 
Data for process modeling and LEAN Six Sigma methods was collected by brainstorming and 
theme interviews. 
 
This study provides overall current state analysis of procurement processes, it developed and doc-
umented a target process and work instructions (receipt and visual inspection of incoming goods) 
for the commissioner of this study. On the basis of the research results, a systematic development 
model for procurement processes can be suggested. The suggested systematic development 
model for procurement processes is new research information and it provides valuable information 
for the identified research gap. In the future, the commissioner of this research may use the sug-
gested development model for further standardization of procurement processes. In addition, also 
other organizations may use the suggested development model. Researchers may use the sug-
gested model as a base for future research of procurement process development. However, the 
suggested development model cannot be generalized because this study was mainly made for the 
commissioner. The final conclusion of this study was that more research about systematic devel-
opment of procurement processes is needed and especially about the systematic development 
model suggested in this study. In order to generalize the research result, a systematic develop-
ment model for procurement processes should be tested among other organizations and in con-
nection with other processes. 
 



 

ALKUSANAT 

Tämän tutkielman tekeminen on edennyt nopeasti, mutta varmasti asetettuun tutkimusta-

voitteeseen. Työ eteni odotettua nopeammin ja vei kaiken kaikkiaan neljä kuukautta. Tut-

kielman tekeminen syvensi entisestään tietämystäni hankinnasta, prosessikehityksestä, 

ISO 9001 standardista ja LEAN Six Sigmasta. Lisäksi kokemukseni ja tietotaitoni toimivan 

kyselytutkimuksen laatimisesta sekä tapaustutkimuksesta lisääntyivät merkittävästi. Tut-

kielmaprosessin aikana en törmännyt suurempiin vastoinkäymisiin ja työ eteni tutkimus-

suunnitelman mukaisesti. Ainoana tutkielman tuloksiin vaikuttavana tekijänä mainittakoon 

se tosiseikka, että tämä tutkielma on tehty toimeksiantajayrityksen lähtökohdista katsottu-

na, joten tieteellisen uutuusarvon kannalta tutkielma ei mielestäni yllä haluamalleni tasolle. 

Tämän pro gradu -tutkielman myötä jo keskilapsuudesta aloitettu koulunkäynnin pitkä tai-

val päättyy ja uusi vaihe elämässä alkaa. Jatkuvan oppimisen taival ei kuitenkaan koskaan 

pääty, vaikka koulutaival ja ohjatusti edennyt kouluttautuminen päättyvät. Tie tähän pistee-

seen ei ole ollut synkkä tai kivinen, vaan pikemminkin opettavainen ja tapahtumarikas. 

Opiskelumotivaatio ei ole itsestään selvä asia, vaan sen ylläpitämiseksi on tehtävä töitä. 

Motivaatio ylläpitämisestä vastaa tietysti opiskelija itse, mutta haluan erityisesti kiittää 

opettajia, jotka ovat mielenkiintoisilla kursseilla ja omalla osaamisellaan vaikuttaneet posi-

tiivisesti opintojeni etenemiseen. 

Haluan kiittää ystäviä, opiskelutovereita ja työtovereita, jotka ovat pyyteettömästi auttaneet 

ja kannustaneet tämän taipaleen aikana. Lisäksi haluan esittää kiitokset professori Jukka 

Hallikkaalle ja tutkijaopettaja Katrina Lintukankaalle tämän tutkielman ohjaamisesta ja 

erinomaisista kehitysehdotuksista. Tämän tutkielman tekemisen mahdollisti toimeksianta-

jayrityksen tarve tutkia aihetta, joten haluan esittää kiitokset tästä mahdollisuudesta myös 

toimeksiantajayrityksen henkilöstölle. Erityiskiitos koko opintien aikaisesta kannustamises-

ta, ymmärryksestä vaikeina aikoina ja motivoinnista vääjäämättä jatkamaan kohti maalia 

kuuluu kaikille läheisille, perheelle ja avopuolisolle. 

Kotkassa 27.5.2015 

Petri Kinnunen 
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1 JOHDANTO 

Tämä pro gradu -tutkielma on toteutettu toimeksiantona suurelle konepajayritykselle. Tut-

kielman taustalla on toimeksiantajanyrityksen tarve tutkia aihetta ja tutkielman tekijän oma 

kiinnostus hankintoja sekä prosessikehitystä kohtaan. Tämän tutkielman aihe korreloi 

myös yleismaailmallisen taloustilanteen kanssa, koska prosesseista tulisi etsiä tehokkuutta 

ja säästöjä. Mallintamalla, standardoimalla ja parantamalla prosesseja edesautetaan or-

ganisaation itseohjautuvuutta (lisäarvoa tuottavat toiminnot ymmärretään), parannetaan 

asiakastyytyväisyyttä ja vältetään osaoptimointia sekä päällekkäistä työtä (Laamanen 

2007, 16). 

Aiheen taustana oli toimeksiantajayrityksen hankintajohtajan omia sanoja lainaten ”ryhtilii-

ke”, jolla haluttiin standardoida valitun liiketoimintayksikön hankintaprosesseja eri toimipis-

teiden välillä. Näin ollen tutkielma käsittää koko liiketoimintayksikön hankinnat, mutta ai-

hetta on rajattu niin, että tutkielma keskittyy pääsääntöisesti operatiivisiin hankintaproses-

seihin. Tutkielman tavoitteena oli selvittää toimeksiantajayrityksen hankintaprosessien ny-

kytila ja systemaattisesti kehittää yhtä nykytilakartoituksen pohjalta valittua prosessikoko-

naisuutta. Kehitystyön tulokseksi asetettiin uuden tavoiteprosessin mallintaminen, proses-

sin työohjeen laatiminen sekä mahdollisen hankinnan prosessin systemaattisen kehitys-

mallin laatiminen. 

Toimeksiantajayritys on viimeisen kymmenen vuoden aikana toteuttanut yritysostoja sekä 

yrityksessä on tehty lukuisia organisaatiomuutoksia. Tästä johtuen eri yksiköiden hankin-

taprosessit eroavat toisistaan. ISO 9001 sertifioinnin yhteydessä hankinnan prosesseja on 

dokumentoitu, mutta johtuen organisaation kohtaamista muutoksista, moni näistä doku-

mentoiduista prosesseista on vanhentunut. Osa yrityksen hankintayksiköistä käyttää han-

kinnoissa toiminnanohjausjärjestelmää, joten toiminnanohjausjärjestelmä tuo mukanaan 

tiettyä vakioituneisuutta hankintaprosesseihin, mutta yhteisiä suuntaviivoja on kuitenkin 

hyvin vähän. Aikaisempi hankinnan prosesseihin liittyvä dokumentointi koostuu lähinnä 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttämiseen liittyvistä työohjeistuksista. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on perehdytty hankintaprosessiin, mutta vähemmälle tarkas-

telulle on jätetty hankintaprosessiin sisältyvät aliprosessit. Tämän tutkielman tavoitteena 

on esitellä ja tutkia myös muita hankintaorganisaatiolle merkittäviä prosesseja, kuten esi-

merkiksi make-or-buy -päätökseen liittyvä systematiikka, toimittajavalinta, sopimusneuvot-
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telut ja sopimushallinta, tilaus ja toimitus sekä toimittajan arviointi ja kehittäminen. Tämän 

tutkielman kannalta oleellisena tutkimusaukkona on systemaattisesti tehtävä hankinnan 

prosessien kehittäminen (a systematic development of procurement processes). Esimer-

kiksi van Weele ja Rozemeijer (1998) ovat tutkineet yleisellä tasolla ostamisen kehittä-

mismallia ja erilaisten hankintaprosessien kehittämistä erilaisille tuotekategorioille on myös 

tutkittu (Andersson & Norrman 2002 ; Freemantle et. al. 1993). Hankintaprosessin kehit-

tämistä pienen organisaation tarpeisiin on myös tutkittu (Parikh & Joshi 2005). Monet tutki-

jat ovat niin ikään tutkineet elektronisen hankintaprosessin (e-procurement process) kehit-

tämistä (Bartezzaghi & Ronchi 2004 ; Hidalgo et. al. 2011). Hankintaprosessin kehittämistä 

tulisi tutkia kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti samalla tavalla kuin myyntiprosessin 

kehittämistä on tutkittu esimerkiksi Viion (2011) väitöskirjassa, jossa myyntiprosessin tär-

keät vaiheet on asemoitu hankintaprosessin kanssa niin, että myyjät tunnistavat ostajalle 

tärkeät vaiheet prosessista. Myyntiprosessin kehittämistä ovat käsitelleet tutkimuksissa 

muun muassa Cravens et. al (2009), Ryals et al. (2009), Hoyer et. al. ja diplomityössä Tu-

ra (2014). Myyntiprosessin kehittäminen on nähty tärkeäksi, jotta prosessista ymmärretään 

ostajalle tärkeät vaiheet. Tämän takia on mielestäni ajankohtaista ja erittäin tärkeää tutkia 

myös hankinnan prosessien kehittämistä samoista lähtökohdista, koska hankinnan tulisi 

itse tunnistaa omista prosesseista tärkeät vaiheet, jotta hankinta pystyy vastaamaan myy-

jäpuolen lisääntyneeseen tietoisuuteen. Tämä tutkielma tuottaa tietoa tutkimusaukkoon 

systemaattisesta hankinnan prosessien kehittämisestä. 

Tutkielman teoriaosassa esitellään prosessiajattelua ja prosessimallinnusta, ISO 9001 -

laadunhallintajärjestelmä hankintatoimintaan liittyvin osin, tunnistetaan hankinnan proses-

seja sekä esitellään prosessin kehittämistä LEAN Six Sigma menetelmien avulla. Nämä 

teoreettisen viitekehyksen osa-alueet toimivat taustana empiiriselle tapaustutkimukselle 

(case-study) aiheesta. Tutkielman empiirinen osa käsittelee hankinnan prosessien nykyti-

lan kartoittamista liiketoimintayksikön eri toimipisteissä, kehitettävän prosessin valintaa ja 

perustelut valinnalle sekä valitun prosessin mallintamista ja kehittämistä sekä hankinnan 

prosessin systemaattisen kehitysmallin rakentamista yleisellä tasolla. Tässä tutkielmassa 

käytetään kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmetodologioita. Tutkimusmetodologioiden 

yhdistely tuottaa lisäarvo tämän työn toteutukselle ja parantaa työn luotettavuutta. 
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2 TUTKIELMAN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS 

2.1 Tutkimusongelmat, tutkimuskysymykset, tavoitteet ja viitekehys 

Tämän tutkielman tutkimusongelma kumpuaa toimeksiantajayrityksen tarpeesta standar-

doida eri yksiköiden hankintaorganisaatioiden prosesseja. Eri yksiköiden hankintakäytän-

nöissä on merkittäviä eroja, jotka aiheuttavat koko liiketoimintayksikön hankinnoissa tehot-

tomuutta. Tällä tutkielmalla tähän ongelmaan puututtiin selvittämällä hankintayksiköiden 

välisen standardoinnin taso ja prosessien kyvykkyys (nykytila). Lisäksi nykytila-analyysin 

pohjalta valittiin yksi hankinnan prosessi mallinnettavaksi ja kehitettäväksi. Valittuun pro-

sessiin tehtiin lisäksi prosessivaiheita selventävä työohjeistus. Tällä tavalla ainakin yksi 

hankinnan prosessi standardoitiin liiketoimintayksikön eri toimipisteiden välillä. Tutkimus-

ongelmalla on myös teoreettista taustaa, koska hankinnan prosesseihin viittaavissa tutki-

muksissa keskitytään tarkastelemaan hankintaprosessia ja unohdetaan hankintaorgani-

saation kannalta muut tärkeät aliprosessit. Tutkimusongelman teoreettisen taustan kannal-

ta on merkittävää myös se, että hankinnan prosessien systemaattisesta kehittämisestä on 

tehty hyvin vähän tutkimuksia. 

Tutkielman päätutkimuskysymys on: Miten ja mitkä hankinnan prosessit on mallinnettu ja 

dokumentoitu toimeksiantajayrityksen valitussa liiketoimintayksikössä sekä miten hankin-

nan prosessia systemaattisesti kehitetään dokumentoinnin ja prosessimallinnuksen yhtey-

dessä? 

Tutkielman alatutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Mitkä ovat ISO 9001 standardin vähimmäisvaatimukset hankintatoimintoihin liittyvi-

en prosessien dokumentoinnin tasosta? 

2. Mitkä hankinnan prosessit on mallinnettu, dokumentoitu ja niistä on muodostettu 

työohjeistukset toimeksiantajayrityksen liiketoimintayksikön eri toimipisteissä? 

o Mihin nykyinen dokumentointi perustuu? 

3. Miten hyvin nykyiset prosessimallit on implementoitu osaksi päivittäistä toimintaa? 

4. Kuinka kyvykkäitä nykyiset hankinnan prosessit ovat? 

5. Miten hankinnan prosessia systemaattisesti kehitetään dokumentoinnin ja proses-

simallinnuksen yhteydessä? 
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Tutkimuskysymysten selvittämiseen tarvittiin vahvaa teoreettista taustaa. Ensimmäisen ja 

toisen alakysymyksen tueksi oli selvitettävä toimeksiantajayritykselle myönnetyn ISO 9001 

standardin vaatimukset hankintatoimintoihin liittyen ja yleiset hankinnan prosessit aikai-

semmista tutkimuksista ja teoria-aineistosta sekä standardoinnin perusta toimeksianta-

jayrityksessä. Prosessien kehittämiseksi oli selvitettävä hankinnan prosessien nykytila, 

joten kolmannen ja neljännen alatutkimuskysymyksen tueksi oli selvitettävä nykyisten pro-

sessien toteutuminen käytännössä ja nykyisten prosessien kyvykkyys. Viidennen alatutki-

muskysymyksen tueksi oli selvitettävä työkaluja prosessimallinnukseen sekä työkaluja 

prosessikehitykseen. 

Tutkielman empiirisen osan päätavoitteena oli hankinnan prosessien sekä prosesseihin 

liittyvän dokumentoinnin tason selvitys ja nykytila liiketoimintayksikön eri toimipisteiden 

välillä ja valitun prosessikokonaisuuden mallintaminen sekä kehittäminen ja yleisellä tasol-

la toimivan hankinnan prosessin systemaattisen kehittämismallin luominen. Tutkielman 

tekijän päätavoitteena oli toteuttaa mahdollisimman laadukas tutkimus, josta on hyötyä 

toimeksiantajalle, tutkimusyhteisölle sekä tutkielman tekijälle itselleen. Tutkielman hyödyn 

tulisi konkretisoitua tutkielman tekijälle ammatillisena kasvuna sekä mahdollisuutena val-

mistua yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi. Tutkielman teoriaosan tavoitteena oli tuot-

taa tutkielman empiirisessä osassa tarvittavaa taustatietoa ISO 9001 standardista, proses-

simallinnuksesta, hankinnan prosesseista ja prosessikehityksestä. Teoreettisen viiteke-

hyksen tarkoituksena oli myös koota tietoa erilaisista hankinnan prosesseista ja tuoda sys-

tematiikkaa hankinnan prosessien kehittämiseen. 

Tutkielman teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena oli antaa tutkielman empiirisen osan 

kannalta tärkeää taustatietoa tutkimusaiheesta, tukea empiirisen osion toteuttamista ja 

esitellä aikaisempaa aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa. Tämän tutkielman teoreettinen 

viitekehys on esitelty kuvassa yksi. 
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Kuva 1. Tutkielman teoreettinen viitekehys 

 
2.2 Työprosessin kuvaus 

Kuvassa kaksi on esitetty kuvaus tämän tutkielman työprosessista. Kuvauksen on tarkoi-

tus selventää prosessikaaviossa teorian ja empirian nivoutumista yhteen sekä luoda luki-

jalle yleiskuva tutkielman toteutuksesta. 
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2.3 Keskeiset käsitteet ja rajaukset 

Kuvan kolme mukaisesti tässä tutkielmassa tarkasteltiin operatiivisen hankintatoiminnan 

prosesseja. Nämä prosessit tunnistettiin teoria-aineistosta empiirisen osion tutkimusta var-

ten. Keskeisiä käsitteitä tälle tutkielmalle ovat operatiivinen osto (operative purchasing), 

hankinnan prosessit (procurement activities / purchasing processes), prosessin mallinta-

minen (process modeling), ISO 9001 hankintatoiminta (ISO 9001 procurement), LEAN Six 

Sigma sekä systemaattinen hankinnan prosessien kehittäminen (a systematic develop-

ment of procurement processes). 

 

Kuva 3. Tutkielman painopistealue 

Tutkielma rajattiin koskemaan ensimmäisen apututkimuskysymyksen osalta ISO 9001 -

laadunhallintajärjestelmän hankintatoimintaan liittyvää osuutta. Toinen, kolmas ja neljäs 

apututkimuskysymys rajattiin koskemaan valitun liiketoimintayksikön hankintoja. Viidennen 

apututkimuskysymyksen osalta tutkielma rajattiin koskemaan ainoastaan yhtä prosessiko-

konaisuutta, josta laadittiin dokumentointi. 

Tutkielman ulkopuolelle rajattiin strategiseen ja taktiseen hankintatoimintaa liittyvät pro-

sessit, mutta tutkielman teoriaosassa kuvattiin myös sellaisia strategiseen tai taktiseen 

hankintatoimintaan liittyviä prosesseja, jotka olennaisesti vaikuttavat tai liittyvät tarkastelun 
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kohteena oleviin operatiivisiin prosesseihin. Operatiivisen hankintatoiminnan prosesseista 

keskityttiin tarkastelemaan ostajan työtehtäviin kuuluvia toimintoja sekä ISO 9001 -

standardin hankintatoimintaan liittyvän luvun 7.4 vähimmäisvaatimusten mukaisia proses-

seja (SFS-EN ISO 9001 2008). Rajauksessa käytettiin apuna Mulder et. al.  (2005, 194) 

tekemää luokittelua hankinta-ammattilaisten toimenkuvista. Tämä tutkielma rajattiin kos-

kemaan työprofiileita, jotka liittyvät käytännön ostamiseen (practical purchasing), ennen 

ostamista tapahtuviin tehtäviin (initial purchasing) (esim. toimittahyväksyntä/valinta) ja in-

formaation jakamiseen sekä kommunikointiin liittyviin tehtäviin (information and com-

munication) (Mulder et. al. 2005, 194). 

2.4 Tutkimusmetodologia ja tiedonkeruumenetelmät 

Hirsjärvi et. al. (2007, 160) mukaan laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat: ko-

konaisvaltainen tiedonhankinta, tiedonhankinnassa tutkija luottaa havaintoihin ja keskuste-

luihin, tutkija pyrkii paljastamaan odottamattomia seikkoja ja tutkimuksessa käytetään laa-

dullisia metodeja aineiston hankinnassa. Edellä esiteltyjen kvalitatiivisen tutkimuksen piir-

teet täsmäävät tähän tutkielmaan. Tämä tutkielma on laadullinen eli kvalitatiivinen, mutta 

tutkielman nykytila-analyysin tueksi tehtiin aluksi kvantitatiiviselle tutkimukselle ominainen 

kysely. Tutkielman empiirisen osion tiedonkeruu tapahtui kyselyllä, aikaisempia prosessi-

kuvauksia tutkimalla, haastattelumaisissa tilanteissa ja aivoriihissä. Lisäksi apuna käyte-

tään toimeksiantajayrityksen olemassa olevia työohjeita ja dokumentteja. 

Nykytila-analyysiä varten tehtävän kyselyn otosjoukkona olivat valitun liiketoimintayksikön 

tehdaspaikkakuntien ostopäälliköt, jotka johtavat paikallisia operatiivisen oston tiimejä. 

Otosjoukko on valittu sillä perusteella, että kyseiset ostopäälliköt ovat operatiivisten osto-

prosessien omistajia ja heidän tehtävä on implementoida prosessit oikeaoppisesti päivit-

täiseen toimintaan. Kysely lähetettiin kahdeksalle liiketoimintayksikön tehdastoimipaikka-

kunnalle. Kysely toteutettiin sähköisesti Qualtrics-kyseytutkimussovelluksella ja linkki kyse-

lyyn lähetettiin saatekirjeen yhteydessä sähköpostitse vastaajien henkilökohtaisiin sähkö-

postiosoitteisiin. Kyselyn kysymykset on esitelty liitteessä yksi. Kyselyn kysymysten ase-

moituminen tutkielman teoriatietoon on esitetty liitteen kaksi muuttujataulukossa. Ennen 

kyselyä lähetetty tiedote on esitetty liitteessä kolme ja kyselylinkin yhteydessä lähetetty 

saatekirje on esitetty liitteessä neljä. Valitun liiketoimintayksikön ostopäälliköille suunnatun 

monivalintakyselylomakkeen kysymyksiä esitestattiin Suomen yhtiön ostopäälliköllä sekä 

yhdellä Suomen toimipisteen ostajista. Hirsjärvi et. al. (2007, 199) mukaan kyselylomak-
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keen esitestaaminen on välttämätöntä, jotta kysymysten ymmärrettävyyttä ja muotoilua 

voidaan testata. Kysely koostui monivalintakysymyksistä, joissa vastausvaihtoehdot oli 

rakennettu viisiportaisen Likert-asteikon mukaisiksi. Osa kysymyksistä oli muotoiltu väittä-

miksi. Kyselytutkimuksessa käytettiin apuna EFQM (the European Foundation of Quality 

Management) Excellence-mallin mukaista viisiportaista skaalaa, jolla arvioidaan prosessin 

kyvykkyyttä (process capability) (Niemi 2013, 8). 

Kokonaiskuvan muodostumisen jälkeen valittuun prosessikokonaisuuteen perehdyttiin ta-

paustutkimuksella (case-study). Hirsjärvi et. al. (2007, 130) mukaan tutkimusstrategiana 

tapaustutkimus pitää sisällään yksityiskohtaista tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienes-

tä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. Tyypillistä tapaustutkimukselle on, että 

valitaan yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko tapauksia (esim. prosesseja) ja tavoitteena 

on yleensä ilmiöiden kuvailu (Hirsjärvi et. al. 2007, 130). Tässä tutkielmassa tapaustutki-

muksen yhteydessä tietoa kerättiin aivoriihissä, haastattelumaisissa tilanteissa ja perehty-

mällä aikaisempiin prosessikuvauksiin. Tässä tutkielmassa tapaustutkimuksen päätavoit-

teena oli muodostaa valitusta prosessikokonaisuudesta toimiva ja mahdollisimman teho-

kas prosessimalli. 

Tapaustutkimuksessa käytetyn prosessiryhmän henkilöt valittiin tarkoituksenmukaisella 

otannalla. Myös prosessin hienosäätöä varten toteutetun Failure Modes & Effects Analysi-

sin (vikatilanneanalyysi) tekemiseen valitut henkilöt valittiin tarkoituksenmukaisella otan-

nalla (valikoiva otanta). Valikoivaa otantaa käytettiin, koska prosessiryhmään ja vikatilan-

neanalyysiin haluttiin sellaiset henkilöt, jotka tietävät kyseisestä prosessista eniten. 

Tutkielman haastattelut olivat teemahaastatteluja. Hirsjärvi et. al. (2007, 203) mukaan 

teemahaastattelu on lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto, jossa haas-

tattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa järjestystä tai muotoa. 

Teemahaastatteluja käytettiin siksi, että saatiin haastateltavista enemmän tietoa irti esittä-

mällä tilannekohtaisia kysymyksiä. Teemahaastattelua käytettiin ensin tutkielman teo-

riaosassa, jossa selvitettiin toimeksiantajayrityksen ostopäälliköltä ostajan normaalit työ-

tehtävät. Tämän lisäksi prosessin kehittämiseksi tehty Failure Modes & Effects Analysis 

toteutettiin eräänlaisena teemahaastatteluna, jossa vikatilannetaulukon runko oli laadittu 

valmiiksi, mutta teemaan perustuvien kysymysten perusteella haastateltavalta selvitettiin 

mahdollisia vikatilanteita. 
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Tässä tutkielmassa käytettiin teorialähtöistä (deduktiivista) sisällön analyysiä. Tuomin ja 

Sarajärven (2003, 100-101) mukaan teorialähtöisessä analyysissä ilmiöstä jo tiedetty sa-

nelee sen, miten aineiston hankinta järjestetään ja miten tutkittava ilmiö käsitteenä määri-

tellään. Tutkielman teoriaosion tiedonkeruun apuna käytettiin sähköisiä tietokantoja aiem-

min tehdyille tutkimuksille ja tieteellisille julkaisuille (LUTpub, Nelliportaali, Wilma) sekä 

alan kirjallisuutta. 

2.5 Luotettavuus ja eettisyys 

Hirsjärvi et. al. (2007, 227) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pystytään pa-

rantamaan tutkijan tarkalla selostuksella tutkimuksen toteutuksesta. Kaikki tämän tutkiel-

man vaiheet esitetään mahdollisimman läpinäkyvästi niin, että tutkielman looginen validi-

teetti on paras mahdollinen. Tiedon keräämisessä käytetyt menetelmät ja olosuhteet kuva-

taan mahdollisimman tarkasti. Kaikki tutkielman tekijän esittämät tulkinnat ja päätelmät 

perustellaan. Tämän tutkielman luotettavuutta parantaa myös se, että tiedon keräämisessä 

apuna oli kvalitatiivisten menetelmien lisäksi ostopäälliköille lähetetetty kysely. Kysely on 

perinteisesti kvantitatiiviselle tutkimukselle ominainen tiedonkeruumenetelmä (Hirsjärvi et. 

al. 2007, 136). Tässä tutkielmassa kyselyllä vahvistetaan teoria-aineistosta kerätty tieto 

hankinnan prosesseista. Näin parannetaan tutkielman luotettavuutta yhdistelemällä tutki-

musmetodologioita. 

Tämän tutkielman eettisyyttä parannetaan sillä, että kyselyssä ei esiintynyt kyselyyn vas-

tanneiden nimiä ja haastattelutilanteissa sekä aivoriihissä haastateltaville annettiin mah-

dollisuus esiintyä nimettömänä ja mahdollisesti täysin anonyymisti, mikäli tähän oli tarvet-

ta. 

 
3 HANKINNAN PROSESSIT 

Hankinnan käsite on laaja-alainen, monimerkityksellinen, asiayhteydestä riippuva ja alati 

muuttuva. Alan kirjallisuudessa ja tutkimuksissa puhutaan ostamisesta (purchasing) han-

kinta-termin kapeassa merkityksessä ja hankinnasta (procurement) saman käsitteen laa-

jemmassa merkityksessä. Cox & Lamming (1997, 62) toteavat hankintaan liittyvän termis-

tön olevan muutoksessa ja ehdottavat ostamiselle, hankinnalle, toimitusketjun hallinnan-

nalle (supply chain management), toimitusverkon hallinnalle (supply network manage-
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ment), arvoverkon hallinnalle (value net management), ulkoisten- ja sisäisten resurssien 

hallinnalle (external and internal resource management) yhtenäistä termiä: strateginen 

toimituksen hallinta (strategic supply management). 

van Weele (2010, 8) kuvailee termiä ostaminen seuraavasti: ”yrityksen ulkoisten resurssi-

en hallintaa niin, että kaikkien hyödykkeiden, palvelujen, kyvykkyyksien ja tiedon, joita tar-

vitaan yrityksen pää- ja tukitoimintojen pyörittämiseen, ylläpitämiseen ja johtamiseen saan-

ti on turvattu parhaalla mahdollisella tavalla.” 

Mangan et. al. (2008, 76) toteavat termin ostaminen (purchasing) liittyvän käytännössä 

tapahtuvaan hyödykkeiden ja palveluiden ostamiseen (buying) toimittajilta. Samalla Man-

gan et. al. (2008, 76) toteavat termin ”sourcing” viittaavan hyväksyttävien toimittajien tun-

nistamiseen ja näiden toimittajien kanssa työskentelyyn. Mangan et. al. (2008, 76) mukaan 

taas termi hankinta pitää sisällään sourcingin, ostamisen ja kaiken toiminnan potentiaali-

sen toimittajan tunnistamisesta toimittajalta asiakkaalle tapahtuvaan toimitukseen asti. 

Burt & Dobler (1996, 35-36) määrittelevät ostamisen seuraavasti: ”käsittää olennaisten 

yritysten toiminnoissa tarvittavien materiaalien, palvelujen ja tarvikkeiden ostamisen”. 

Hankinnan Burt & Dobler (1996, 35-36)  määrittelevät seuraavasti: ”käsittää laajasti toimi-

tukseen liittyviä aktiviteetteja ja käsittää tavanomaista ostamista laajemman roolin, jossa 

ostaja on mukana entistä strategisemmissa hankintaan liittyvissä toiminnoissa”. Burt & 

Dobler (1996, 35-36)  toteavat termin ”toimituksen hallinta” tarkoittavan seuraavaa: ”pro-

sessi, joka on vastuussa yrityksen koko toimitusjärjestelmän johtamisesta ja kehittämises-

tä – pitäen sisällään ulkoiset ja sisäiset tekijät”. Cox ja Lamming (1997, 62) määrittelevät 

”toimituksen hallinnan” (supply management) seuraavasti: ”the strategic management of 

external and internal resources and relational competencies in the fulfillment of commit-

ments to customers.” 

Lukuisten hankinnan käsitteeseen liittyvien kuvausten joukosta tutkijoiden ja alan kirjoitta-

jien termiksi kattamaan koko hankintatoimen kenttää on muotoutunut Coxin & Lammingin 

(1997, 62) ehdottama ”toimituksen hallinta” (supply management), jota myös Burt & Dobler 

(1996, 35-36) ehdottavat kuvaamaan hankinnan kokonaisuutta. Suomalaisissa alan teok-

sissa käytetään yleisesti sanaa ”hankinta” kuvaamaan koko kenttää, joten myös tässä 

työssä toimituksen hallinnasta puhuttaessa käytetään termiä hankinta. Iloranta & Pajunen-

Muhonen (2012, 53) määrittelevät termin hankinta seuraavasti: ”Hankinta on organisaation 
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ulkoisten resurssien hallintaa. Organisaation toiminta, ylläpito, johtaminen ja kehittäminen 

vaativat erilaisia tuotteita ja palveluita sekä erilaista osaamista ja tietämystä organisaation 

ulkopuolelta, erilaisia ulkoisia resursseja. Hankinta pyrkii hyödyntämään toimittajamarkki-

noiden mahdollisuudet niin, että lopullisen asiakkaan tarpeet tulevat tyydytetyiksi halutulla, 

yrityksen kokonaisetua maksimoivalla tavalla.” Tästä edellä kuvatusta määritelmästä on 

jätetty pois Coxin ja Lammingin (1997, 62) määrittelemä toimituksen hallinnan kenttään 

liittyvä sisäisten resurssien hallinta. Näkisin, että Coxin ja Lammingin (1997, 58) käyttämä 

lisä sisäisten resurssien hallinnasta on tärkeä, koska yrityksen on pystyttävä määrittele-

mään ja siirtelemään tarvittaessa ulkoisten ja sisäisten suhteiden rajoja sen mukaan, min-

kä tyyppinen suhde on paras tiettyyn tilanteeseen. Toisin sanoen yritysten on jatkuvan ul-

koisten resurssien hallinnan lisäksi pystyttävä tarvittaessa myös hankkimaan strategisia 

kyvykkyyksiä yrityksen sisäiseen hallintaan. 

Tässä työssä käytetään käsitteitä ”hankinta” ja ”osto” kuvaamaan kaikkea ”toimituksen 

hallinnan” kenttään kuuluvaa. Termit ”hankinta” ja ”osto” esiintyvät tämän tutkielman teks-

tissä yhtenäisinä ja samaa merkitystä tarkoittaen, koska tutkielman teoriaosan englannin-

kielisissä lähdemateriaaleissa termi ”osto” esiintyy ”hankintaa” yleisimmin, vaikka tosiasi-

assa kirjoittajat yleensä tarkoittavat esimerkiksi tutkimuksissa termin ”hankinta” laajuuteen 

kuuluvia asioita. Tämän tutkielman rajauksissa määritellään tutkimuksen painopistealu-

eeksi operatiivinen hankintatoimi, joka käsittää tutkielman kohdeyrityksen päivittäiset han-

kintatehtävät laajennettuna sopimusneuvotteluun, sopimushallintaan, toimittajien valintaan 

ja arviointiin sekä make-or-buy päätökseen liittyvään systematiikkaan. 

Tässä luvussa käsitellään tutkielman empiirisen osien rakentumisen kannalta tärkeää teo-

riatietoa, jota tarvitaan hankinnan prosessien kartoittamiseen (nykytilaselvityksen laatimi-

seen ja prosessien kuvaamiseen). Hankinnan prosessien kartoittamisen kannalta tässä 

luvussa on tärkeä selvittää prosessin käsite, prosessin mallintamista, laadunhallintajärjes-

telmän vaikutus hankinnan prosesseihin ja hankinnan prosessit.  

3.1 Prosessiajattelu 

3.1.1 Mikä on prosessi? 

Davenport (1993, 3) kuvailee prosessin ”strukturoiduksi ja mitatuksi toimintojen sarjaksi, 

joka on suunniteltu tuottamaan määritelty tuotos tietylle asiakkaalle tai markkinalle”. Agui-
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lar-Saven (2004, 133) toteaa prosessilla olevan monia erilaisia määritelmiä, jotka kuitenkin 

tarkoittavat kaikki samaa: ”prosessit ovat suhteita panosten ja tuotosten välillä, joissa pa-

nokset muutetaan tuotoksiksi käyttäen lisäarvoa panoksiin luovia toimintojen sarjoja”. 

Hammerin (2010, 11) mukaan kaikki työ on prosessityötä ja prosessin voi kuvata seuraa-

valla tavalla: “prosessi tarkoittaa yksittäisen työvaiheen (rutiini tai luova) sijoittamista suu-

rempaan joukkoon työvaiheita, joita yhdistelemällä luodaan tuloksia”. Lillrankin ja Venes-

maan (2011, 195) mukaan toiminta on riittävän prosessimaista, eli ”prosessi on järkevä 

analyysiyksikkö”, kun seuraavat ehdot täyttyvät: 

1. Prosessi käyttää sille kohdistettuja resursseja muuntaakseen jonkin syötteen tuotok-

seksi tunnistetun sisäisen tai ulkoisen asiakkaan hyödyksi. 

2. Prosessi on järjestäytynyt virtaus, jolla on alku ja loppu. Siinä on useita erillisiä, mutta 

täydentäviä vaiheita, jotka käyttävät eri resursseja, taitoja tai laitteita, tai tapahtuvat eri 

aikaan tai eri paikassa. Tämä synnyttää prosessille ominaisen vaatimuksen välituotok-

sista (hand-overs), joka muodostaa prosessin koordinoitavan kohteen. 

3. Prosessin tulos voidaan määritellä ja virtaus suunnitella riittävällä tarkkuudella ennen 

tuotantoa. 

4. Prosessi voidaan toistaa identtisenä tai riittävän samankaltaisena. Toistojen voidaan 

odottaa tuottavan samanlaisen tuloksen. 

Joissain tilanteissa projekti ja prosessi saattavat sekoittua, koska useita prosesseja toteu-

tetaan projekteina (prosessin ainutkertainen toteutus). Esimerkiksi prosessien kehittämi-

nen tapahtuu yleensä toiminnan kehitysprojektien avulla. Yksiselitteisesti projekti ja pro-

sessi eroavat niin, että projekti toteutetaan ainutkertaisesti, kun taas prosessi toistuu. (Tin-

nilä & Laamanen 2009, 24) 

3.1.2 Prosessin peruskäsitteet 

Lillrank & Venesmaa (2011, 196) määrittelevät prosessin peruskäsitteiksi: panoksen (in-

put), välituotoksen (hand-over), toimenpiteen (step), aktiviteetin (activity), valmisteluvai-

heen (preparation), viimeistelyvaiheen ja tuotoksen (output). Nämä edellä mainitut perus-

käsitteet on esitelty kuvassa neljä. 
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Kuva 4. Prosessin peruskäsitteet (Lillrank & Venesmaa 2011, 196) 

Salomäen (1999, 114) mukaan on syytä tarkastella myös prosessiin liittyviä kalenteriaikaa 

tarkoittavia käsitteitä: toimitusaika, valmistuksen läpäisyaika ja vaiheen läpäisyaika. Toimi-

tusajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu asiakkaan tilauksesta tuotteen luovuttamiseen pro-

sessissa. Toimitusajan sijasta voidaan käyttää myös nimitystä tilauksen läpäisyaika. Val-

mistuksen läpäisyaika kuluu työvaiheen aloittamisesta tuotteen valmistumiseen. Vaihtoeh-

toisena nimityksenä edellä mainitulle voidaan käyttää sanaa tuotanto. Vaiheen läpäisyaika 

(vaiheaika) kuluu yksittäisen prosessitoimenpiteen toteutukseen. (Salomäki 2003, 114) 

Laamasen (2007, 52) mukaan prosessi alkaa asiakkaasta ja päättyy asiakkaaseen. Tä-

män takia asiakas on yksi tärkeimmistä prosessin peruskäsitteistä. Pesosen (2007, 131) 

mukaan prosessilla on lisäksi omistaja, joka on vastuussa prosessista. Prosessin omista-

jalla voi olla kaksi erilaista vastuuta prosessista: vastuu prosessin määrittämisestä (johta-

misesta) tai vastuu toimia määritysten mukaisesti. Laamanen (2007, 52) kutsuu prosessin 

omistajaa ”toimittajaksi”. Salomäki (2003, 119-118) listaa prosessille seuraavia osatekijöi-

tä, jotka vaikuttavat prosessin lopputulokseen: ihminen (prosessin käyttäjä), materiaali 

(käsiteltävä varsinainen raaka-aine ja apumateriaalit), kone (työvälineet, koneet ja laitteet), 

menetelmä (tapa, jolla koneita käytetään), tieto (data, jota työn tekemisessä tarvitaan) ja 

ympäristö (koko työympäristö, joka voi vaikuttaa prosessiin). 

3.1.3 Miten prosesseja voidaan jaotella? 

Prosesseja voidaan luokitella lukuisilla erilaisilla tavoilla. Armistead ja Machin (1997, 894) 

luokittelevat prosessit neljään kategoriaan: operatiivisiin prosesseihin (operational proces-

ses), tukiprosesseihin (support processes), ”suunnan asetusprosesseihin” (direction-

setting processes) ja johtamisprosesseihin (managerial processes). Salomäki (1999, 116) 

luokittelee prosessit liiketoimintaprosesseihin, pääprosesseihin, ydinprosesseihin, tukipro-
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sesseihin sekä osaprosesseihin. Hammer (2010, 11) jakaa prosessit ydinprosesseihin (luo 

arvoa ulkoiselle asiakkaalle), tukiprosesseihin (tietojärjestelmän kehittäminen, taloudelli-

nen raportointi) ja ohjaus/johtamisprosesseihin (strateginen suunnittelu, riskijohtaminen, 

suorituskyvyn johtaminen). 

Yleisin tapa jaotella prosesseja on prosessien jakaminen ydin- ja tukiprosesseihin. Ydin-

prosesseja ovat sellaiset prosessit, joista syntyy organisaatiolle jalostusarvoa ja näille pro-

sesseille on ominaista suora, välitön yhteys ulkoiseen asiakkaaseen. Tukiprosessit taas 

luovat edellytyksiä organisaation ydinprosesseille. (Laamanen 2007, 58) 

Prosesseja nimeämällä voidaan jaotella prosesseja. Prosessien nimet ja kuvaukset ovat 

osaltaan viestinnän välineitä ja niiden tarkoitus on auttaa ymmärtämään toiminnan tavoit-

teita, tarkoitusta ja tuloksia. Prosessin nimeämisessä tulisi aina kysyä, mikä on nimettävän 

prosessin tarkoitus. Prosessien nimitykset tulisi pitää erillään osastojen ja yksiköiden ni-

mistä. (Laamanen 2007, 59) 

3.1.4 Miksi prosessi kannattaa mallintaa? 

Prosessin kehittämisen tarkoituksena on, että kaikilla osapuolilla on todellinen ja yhtenäi-

nen käsitys prosessista. Prosessia on mahdotonta kehittää, jos sitä ei mallinneta. Mallin-

tamalla voidaan tutkia erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia ja prosessin liitännäisyyttä muu-

hun toimintaan. Mallintaminen auttaa myös prosessin standardoimisessa. Suosituin pro-

sessin mallintamiskeino on vuokaaviotekniikka. Prosessien mallintamisella voidaan ym-

märtää arvonluonnin kannalta kriittistä toimintaa ja kohdistaa huomio sen johtamiseen ja 

parantamiseen. Prosessimallinnuksen yhteydessä syntyvä prosessikartta auttaa ymmär-

tämään toiminnan kokonaisuutena, koska prosessikartan kautta ymmärrämme mitä teem-

me ja missä järjestyksessä. (Salomäki 2003, 120 ; Tinnilä & Laamanen 2009, 36) 

Laamanen (2007, 76) asettaa hyvälle prosessikuvaukselle seuraavat vaatimukset: 

 sisältää prosessin kannalta kriittiset asiat 

 esittää asioiden välisiä riippuvuuksia 

 auttaa ymmärtämään sekä kokonaisuutta että omaa roolia tavoitteiden saavuttami-

sessa 

 edistää prosessissa toimivien ihmisten yhteistyötä 
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 antaa mahdollisuuden toimia joustavasti tilanteen vaatimusten mukaan. 

Congerin (2010, 132) mukaan prosessin analysoimiseksi on aina tehtävä prosessikartta, 

joka kuvaa kaikkien prosessiin osallistuvien tahojen rooleja, aktiviteettejä ja vuorovaikutus-

ta. Conger (2010, 132) toteaa, että edellä mainitut prosessikarttaa kuvaavat tekijät voivat 

pitää sisällään ihmisiä, rooleja, osastoja, tietoteknisiä sovelluksia ja ulkoisia organisaatioi-

ta. 

Laamanen (2007, 76) korostaa, että prosessikuvauksen ei välttämättä tarvitse olla vuo-

kaavio, vaan prosessin voi kuvata millä tahansa muulla hyväksi havaitulla tekniikalla, jonka 

kaikki prosessikuvausta lukevat ihmiset ymmärtävät. Seuraavassa luvussa käydään läpi 

prosessin mallintamisen tekniikoita. 

3.1.5  Prosessin mallintamisen tekniikat 

Prosessin mallintamiseen on monia erilaisia menetelmiä. Aguilar-Saven (2004, 135-137) 

esittää prosessin mallintamiseen muun muassa seuraavia menetelmiä: vuokaavio (Flow-

chart), tietovirtakaavio (Data Flow Diagrams), roolit ja tekemisen yhdistävä prosessikaavio 

(Role Activity Diagram), roolien väliset yhteydet esittävä prosessikaavio (Role Interaction 

Diagram) ja Gantt-kaavio (Gantt Chart). Salomäen (1999, 120) mukaan havainnollisin ja 

tehokkain mallinnusmenetelmä on vuokaaviotekniikka. Aguilar-Saven (2004, 135-137) to-

teaa, että vuokaavio on joustavin mallinnusmenetelmä, koska vuokaaviolla prosessi voi-

daan kuvata usealla eri tavalla, prosessin kulku on helppo tunnistaa vuokaaviosta ja vuo-

kaavio on kommunikoinnin kannalta helpoin mallinnusmenetelmä ymmärtää. Tässä tut-

kielmassa perehdytään vuokaaviotekniikkaan, koska toimeksiantajayrityksessä on aikai-

semmin mallinnettu prosesseja kyseisellä tekniikalla, edellä esitetyt kirjallisuuslähteisiin 

pohjautuvat arviot pitävät vuokaaviota parhaana työkaluna ja vuokaaviolla on helpoin esit-

tää prosessien hierarkia. 

Prosessin kehittämistyössä käytettävä kuvausmenetelmä on valittava tarkasti ja perustel-

lusti, jotta organisaatiossa on käytössä yhteinen kuvaamisen ja kehittämisen kieli. Vuo-

kaavio on hyvä tekniikka prosessin kuvaamiseen, mutta vuokaaviossa käytettävien symbo-

lien määrä on pidettävä mahdollisimman vähäisenä. Laamasen (2007, 79-80) mukaan eri-

laiset symbolit eivät ole vuokaaviossa olennaisia, eivätkä symbolit auta ymmärtämään toi-

mintaa. Tärkeintä on laatia prosessin työnkulusta selkeä kaavio niin, että lukija ymmärtää 
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mahdollisimman nopeasti prosessin. Liian moni erilainen symboli tekee prosessikaaviosta 

epäselvän. Aidot henkilöroolit tulisi kuvata prosessikaaviossa, eikä kuvauksessa pitäisi 

käyttää osastojen tai ryhmien nimiä, koska prosessiajattelussa kollektiivinen vastuu ei tuo-

ta haluttua prosessitulosta. (Laamanen 2007, 79-80) 

Laamasen (2007, 80) mukaan prosessikuvauksessa tulisi näkyä erityisesti asiakas, jota 

varten prosessi on olemassa. Pesonen (2007, 139) toteaa, että ilman asiakasta olevat 

prosessit voi lopettaa. Laamanen (2007, 80) suosittelee prosessikuvaukseen yksinkertais-

ta mallia, jossa roolit on sijoitettu kaavion vasempaan laitaan niin, että tehtävien sarja ete-

nee horisontaalisesti vasemmalta oikealle. Laamasen (2007,81) prosessikuvausmallissa 

tehtävien symbolina käytetään neliötä, tiedonkulun symbolina nuolta ja asiakkaan toimin-

taa tulisi korostaa soikionmuotoisella symbolilla. Prosessin tarkkuuden kuvaamiselle ei ole 

olemassa yksiselitteistä sääntöä, mutta prosessi pitäisi kuvata niin selvästi, että sen toi-

mintalogiikka on selvä. Liian tarkka prosessin kuvaaminen tekee prosessikaaviosta epä-

selvän ja vaikeuttaa prosessin ymmärtämistä. Tämän takia pitäisi tunnistaa prosessin krii t-

tiset toiminnot ja päätökset sekä edistää niiden suorittamista. Pesosen (2007, 144) mu-

kaan prosesseja kannattaa kuvata aluksi mieluummin karkealla tasolla kuin liian tarkasti. 

Laamanen (2007, 81) ehdottaa noin 15-20 toimintoa kuvattavaksi yhdessä prosessikaavi-

ossa, jotta lukijan hahmotuskyky säilyy. Monimutkainen prosessi tulisi ensin hahmotella 4-

7 vaiheen karkeakaaviona ja täsmentää prosessia sitten prosessikorikohtaisella tarkem-

malla kaaviolla. 

Laamanen (2007, 78), Pesonen (2007, 145-147) ja Salomäki (1999, 353) suosittelevat 

lähtemään prosessin mallintamisessa liikkeelle yleisluontoisella prosessikuvauksen mallil-

la, joka perustuu prosessin kannalta oleellisiin taustakysymyksiin. Prosessikuvauksen malli 

on esitetty taulukossa yksi. 
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Taulukko 1. Prosessin mallintamisen kannalta tärkeät taustakysymykset (Laamanen 

2007, 78 ; Pesonen 2007, 145-147 ; Salomäki 1999, 353) 

1. Soveltamisala 

 Mihin prosessia sovelletaan? 

 Mistä prosessi alkaa ja mihin se 
päättyy? 

2. Asiakkaiden tarpeet ja vaatimuk-
set 

 Keitä ovat prosessin asiakkaat ja si-
dosryhmät? 

 Mihin he käyttävät prosessin tuotteita 
ja palveluita sekä millaisia vaatimuk-
sia he asettavat? 

3. Tavoite 

 Mikä on prosessin päämäärä (tarkoi-
tus, tehtävä, missio)? 

 Mitkä ovat prosessin menestystekijät 
(yksi tekijä lopputulokselle ja yksi itse 
prosessille)? 

 Miten prosessin suorituskykyä mita-
taan (nopeat ja hitaat mittarit)? 

4. Syötteet, tuotteet, palvelut 

 Mikä on input (sisään menevä asia, 
syöte) ja mikä on output (ulos tuleva 
asia, tuote)? 

 Mitkä ovat prosessissa tarvittavat re-
surssit? 

 Miten tietoja hallitaan? 

5. Prosessikaavio 

 Mikä on prosessin karkeavaiheistus? 

 Millainen on prosessikaavio? 

6. Vastuut 

 Mitkä ovat keskeiset roolit ja tiimit? 

 Mitkä ovat rooleihin ja tiimeihin liitty-
vät tärkeimmät tehtävät, kriittiset 
päätökset ja asemavastuut? 

 Mitkä ovat prosessiin liittyvät keskei-
set pelisäännöt? 

 Miten ja kuka ohjaa prosessia (mitä 
asioita seurataan, mitä nopeita mitta-
reita/hitaita, kuka seuraa, kuka päät-
tää ohjaustoimenpiteistä)? 

 Miten prosessia parannetaan (mitä 
mittareita seurataan, kuka analysoi 
tuloksia, missä niitä käsitellään ja 
kuka päättää muutoksista sekä pa-
rannuksista)? 

 

Kuten aikaisemmin esitetyissä perusteluissa on todettu, tämän tutkielman kannalta on 

oleellista tutustua vuokaavioon prosessinmallinnustekniikkana. Lakin et. al. (1996, 18-20) 

toteavat vuokaavion olevan virallistettu graafinen esittämistyökalu, jolla voidaan esittää 

ohjelmoituja logiikkaketjuja, työ- tai tuotantoprosesseja, organisaatiokaavioita tai saman-

kaltaisia muodollisia rakenteita. Aguilar-Savenin (2004, 134) mukaan vuokaavio on graafi-

nen esittämistyökalu, jossa erilaisia symboleja käytetään esittämään operaatioita, dataa, 

virtaussuuntia sekä työkaluja, joilla voidaan selittää, analysoida ja ratkaista ongelmia. Sa-

lomäen (1999, 353) mukaan vuokaavio soveltuu muun muassa tapahtumien havainnollis-

tamiseen, vastuurajojen, ongelma-alueiden ja turhien vaiheiden tunnistamiseen. 
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Prosessikuvaus tehdään hyödynnettäväksi, joten selväpiirteisyys on tärkeää ja piirto-

ohjelmalla tehtävä ylimääräinen kikkailu pitää unohtaa. Kuvaustekniikkaa tärkeämpi on 

kuvauksen havainnollisuus, käyttökelpoisuus ja muokattavuus. Prosessikuvaus tulisi tehdä 

ryhmätyönä niin, että saadaan prosessikuvaukseen mukaan mahdollisimman monipuoli-

nen näkemys prosessista. (Salomäki 1999, 353) 

Laamasen (2007, 87) mukaan prosessin mallinnuksen tavoitteeksi voidaan asettaa: 

1. nykyisen prosessin mallinnus 

2. vähän parannetun prosessin mallinnus 

3. radikaalisti parannetun prosessin mallinnus 

4. ideaaliprosessi. 

Laamanen (2007, 87) suosittelee valittavaksi vaihtoehdon kaksi, mikäli jokin ulkoinen tekijä 

ei pakota tekemään radikaalia muutosta. Radikaalit muutokset sisältävät merkittäviä riske-

jä ja saattavat usein siksi epäonnistua. Tämän takia on järkevää asettaa prosessikuvauk-

selle realistinen tavoite. Salomäen (1999, 353) mukaan olemassa olevan prosessin kehit-

tämisen yhteydessä saattaa olla tarpeen tehdä viisi kuvausta: 

1. nykyisen ohjeistuksen mukainen toimintamalli 

2. todellinen toiminta 

3. rajaton tavoitemalli (utopia, jolloin ATK, raha tms. ei aseta esteitä) 

4. realistinen tavoitemalli 

5. toteutunut kehitetty toimintamalli. 

Davies & Reeves (2010, 350) luettelevat tutkimuksessaan prosessikaavioiden tekemiseen 

lukuisia erilaisia ohjelmia: System Architect 10.8, Enterprise Architect 7.0 Corporate Ed., 

Casewise Corporate Modeler Suite 10.3, ARIS Business Architect 7.02, Metastorm Provi-

sion BPA, iGrafx Process 2007, Savvion Process Modeler, Mega Modeling Suite ja Lom-

bardi Blueprint. Salomäki (1999, 355) toteaa, että vuokaavioiden tekniikka on aluksi hyvä 

opetella yksinkertaisella piirtämisohjelmalla ja todellinen hyöty “erikoisohjelmien” käytöstä 

saadaan vasta, kun kuvauksia hyödynnetään laaja-alaisesti erikoisohjelmien antamien 

vaihtoehtojen mukaan (vaihtoehtojen simulointi, linkitykset ohjeisiin, linkitys kustannuslas-

kentaan). Tämän tutkielman toimeksiantajayrityksellä on käytössä Microsoft Visio ja kaikki 
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aikaisemmat prosessikuvaukset on tehty tätä ohjelmaa käyttäen, joten myös tässä työssä 

käytetään apuna Microsoft Visiota prosessikuvausten tekemisessä. 

3.2 ISO 9001 standardin vaikutus hankinnan prosesseihin 

Lecklin (1997, 35) määrittelee laatujärjestelmän rakenteeksi, jonka avulla johdon tahtotila 

viedään systemaattisesti läpi koko organisaation. ISO 9001 on laadunhallintajärjestelmä ja 

johtamisfilosofia, jonka juuret ovat 1920-luvulla alkaneessa prosessien tilastollisessa tut-

kimuksessa (Tinnilä & Laamanen 2009, 26). ISO-kirjainyhdistelmä on lyhenne Organisati-

on for Standardization -järjestön nimestä (Pesonen 2007, 74). ISO 9001 -

laadunhallintajärjestelmässä korostetaan asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisen tärkeyttä 

sekä jatkuvaa toiminnan, tuotteiden ja palveluiden parantamista asiakkaan tarpeisiin pe-

rustuen. Prosessiajattelu on laadunhallintajärjestelmän keskeisin tekijä. (Tinnilä & Laama-

nen 2009, 26) 

ISO 9001 kuuluu ISO 9000 -laadunhallintajärjestelmäperheeseen, joka pitää sisällään seu-

raavat standardit: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011 (Suomen Standardisoimisliit-

to SFS 2015). Tällä hetkellä uusin voimassa oleva ISO 9001 -standardin versio on vuoden 

2008 versio (Pesonen 2007, 74). Vuoden 2015 aika tullaan julkaisemaan uusi versio ISO 

9001 standardista (Suomen Standardisoimisliitto SFS 2015). 

ISO 9000 -standardit ovat vain osa laadunhallintaan liittyviä käytännön menetelmiä laadun 

ja prosessien parantamiseksi. Muita esimerkkejä laadunhallinnan käytännöistä ja mene-

telmistä ovat: tilastollinen prosessien ohjaus (SPC), asiakaslähtöinen tuotekehitys (QFD), 

kokeellinen suunnittelu (DOE, Taguchi), Hoshian planning (tavoitejohtamisen muoto), on-

gelman ratkaiseminen, laatupiirit, auditoinnit, benchmarking, itsearviointi ja jatkuva paran-

taminen (Tinnilä & Laamanen 2009, 26). ISO 9001 ja nämä edellä esitetyt käytännöt ja 

menetelmät prosessien parantamiseksi ovat osa kokonaisvaltaista laadun johtamista (To-

tal Quality Management). TQM on 1980-luvulta asti maailmanlaajuisesti esillä ollut johta-

misen suuntaus (Isaksson 2006, 633). Silan ja Ebrahimpourin (2003, 236) mukaan Total 

Quality Managementille ei ole vielä universaalisti yksiselitteistä selitystä, mutta lähtökoh-

taisesti aihetta kuvaavissa tutkimuksissa termin kuvataan pitävän sisällään seuraavat kon-

septit: jatkuva parantaminen, asiakaslähtöisyys, henkilöstöjohtaminen ja prosessijohtami-

nen. 
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ISO 9001 sertifikaatin saavuttaakseen, organisaation tulee täyttää kaikki sertifikaatin vaa-

timukset (Pesonen 2007, 74). Vaatimusten mukaisuus tarkastetaan ulkopuolisen sitoutu-

mattoman tarkastajan toimesta joka vuosi (Pesonen 2007, 226). ISO 9001 vaatimusten 

taustalla olevat yleismaailmallisesti johtaviksi laadunhallinnan periaatteiksi hyväksytyt aja-

tukset ovat: 

1. asiakaskeskeisyys 

2. johtajuus 

3. henkilöstön huomioiminen 

4. prosessimainen ajattelutapa 

5. systeemiajattelu 

6. jatkuva parantaminen 

7. päätöksenteko perustuu faktoihin 

8. yhteistyösuhteet (Pesonen 2007, 79-80). 

ISO 9001 kannustaa organisaatioita omaksumaan prosessimaisen toimintamallin ja juuri 

tämän takia ISO 9001:n ydinajatus perustuu prosessiajatteluun. Laadunhallintajärjestel-

mälle tärkeää on se, että järjestelmässä toteutuu kuvassa viisi esitetty prosessimainen 

luuppi PDCA-periaatteen mukaisesti. 

 

Kuva 5. Demingin ympyrä: PDCA-periaate (Moen & Norman 2012, 9)

Kuvassa viisi esitellyn prosessiajattelulle ja laatujärjestelmälle tärkeän PDCA-periaatteen 

tarkoitus on ohjata jatkuvan parantamisen toimintaa (kaizen). Kuvassa viisi esitetyn mallin 

1. PLAN 

2. DO 

3. CHECK/ 

STUDY 

4. ACT 
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”PLAN”-vaiheessa korostuu johdon vastuu ja resurssien hallinta, ”DO”-vaiheessa keskipis-

teenä ovat prosessit, ”CHECK/STUDY”-vaiheessa toteutetaan mittauksia ja selvityksiä ja 

”ACT”-vaiheessa analysoidaan ja parannetaan. PDCA-periaate toistuu jatkumona proses-

simaisesti. (Moen & Norman 2012, 9) 

Kansainvälisissä tutkimuksissa esitetyt eri tutkijoiden mielipiteet ISO 9000 standardeista 

ovat hyvin jakautuneita. Osa tutkijoista pitää ISO 9000 standardeja hyvin soveltuvina eri-

laisille yrityksille ja osa tutkijoista on taas sitä mieltä, että ISO 9000 standardit soveltuvat 

paremmin perinteisille teollisuusyrityksille (Johannsen 1995, 235). Heffner et. al. (2007a, 

1) toteavat, että ISO 9000 standardien laatimisesta vastaa liian pieni tekninen toimikunta, 

jonka asiantuntijat tulevat pääasiassa teollisuudesta, teknologiasektorilta ja liiketoiminnan 

kehityksen toiminnoista. Tsiotras & Gotsamani (1996, 71-72) niin ikään toteavat, että ISO 

sertifikaatti on liian helppo saada ja listaavat tutkimuksessaan muun muassa seuraavia 

ISO 9000 standardien heikkouksia: joustamaton, hidas vasteaika muutokseen, korrelaatio 

sertifikaatin ja asiakastyytyväisyyden tai korkean laadun välillä puuttuu, liika byrokratia ja 

turhat dokumentointivaateet sekä väärä fokus jatkuvan kehittämisen sijasta ISO sertifikaa-

tin saavuttamiseen (”sertifikaatti itseisarvona”). Vloeberghs and Bellens (1996, 46) totea-

vat, että nykyisistä ISO 9000 standardien sovelluksista puuttuu linkki prosessien kehityk-

seen sekä jatkuvaan parantamiseen. Lukuisat tutkijat ovat lisäksi sitä mieltä, että nykyinen 

ISO 9000 standardi ei keskity tarpeeksi johtamisprosessien kehittämiseen (Tsiotras & Got-

zamani 1996, 71-72; Karon 1996, 61; Chatterjee & Yilmaz 1993, 15). ISO sertifikaatin 

hankkimisesta saatavia hyötyjä pidetään lisäksi aivan liian vähäisinä, kun verrataan hyöty-

jen suhdetta sertifikaatin hankkimisesta syntyviin kustannuksiin (Wayhan, Kirche, & Khu-

mawala 2002, 227). Yhteenvetona ISO 9000 standardin tehottomuudesta Heffner et. al. 

(2007a, 7) toteavat, että ISO 9000 ei nykyisellään pysty vastaamaan liiketoiminnan kehi-

tystarpeisiin ja yritysten tulisikin keskittyä ISO 9000 standardien sijasta TQM-ajatteluun ja 

jatkuvaan parantamiseen. 

Jotta ISO 9000 standardien tarkastelu on objektiivista, on syytä esitellä myös standardien 

puolesta puhuvien tutkijoiden esityksiä aiheesta. Amponsah et. al. (2007, 1) ovat sitä miel-

tä, että ISO 9000 standardit toimivat juuri niin kuin standardien pitääkin toimia: ne tarjoavat 

asiakkaalle varmuuden siitä, että toimittajalla on dokumentoitu, tehokas ja kolmannen 

osapuolen varmistama laadunhallintajärjestelmä. Amponsah et. al. (2015, 1) mukaan suu-

rin osa ISO 9000 standardien ongelmista liittyy järjestelmän implementointiin ja johtami-
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seen: iso osa laatupäälliköistä kuvittelee ISO 9000 standardien vaatiman laadunhallintajär-

jestelmän rakentamisen olevan kokonaisvaltaisen laadunhallintaprosessin loppu, vaikka 

oikeastaan kyse on koko prosessin alkusysäyksestä. Zuckerman (1999, 36) taas toteaa, 

että ISO 9000 standardien hienous perustuu juuri laajoihin dokumentointivaateisiin, koska 

dokumentoimalla prosesseja kommunikointi koko organisaatiossa paranee. Brecka (1994, 

18) mainitsee tutkimuksessaan The Loyd’s Quality Assurance Registerin tekemän tutki-

muksen, jonka mukaan yli viisi vuotta ISO 9000 sertifikaatin hallinneet yritykset ovat saa-

vuttaneet ISO 9000 standardien avulla merkittävämpiä hyötyjä kuin yritykset, jotka ovat 

juuri suorittaneet sertifikaatin. Tästä voidaan todeta, että ISO 9000 standardit ovat organi-

saatioille pitkän aikavälin sijoituksia ja niistä ei saavuteta hyötyjä heti (Casadesús & Kara-

petrovic 2005, 583). Heffner et. al. (2007b, 8) toteavat tutkimuksessaan, että usein ISO 

9000 standardien mukaisesti laaditut laatujärjestelmät epäonnistuvat tehtävässään sen 

takia, että ylin johto ei sitoudu laatujärjestelmän toimivuuden kannalta tärkeään jatkuvan 

parantamisen prosessiin. 

Tämän tutkielman kannalta on tärkeä perehtyä voimassa olevan ISO 9001:2008 -

standardin hankintatoimintaa käsittelevään osa-alueeseen ja hankintatoiminnalta vaaditta-

viin vähimmäismääräyksiin.  Hankintatoiminta käsitellään standardin luvussa 7.4. Lisäksi 

standardin luku 7.5 (tuotanto ja palveluiden tuottaminen) on tärkeä, koska hankintatoiminta 

on yrityksen sisäisiä sidosryhmiä palvelevaa palvelutoimintaa. Erityisen tärkeitä ovat stan-

dardin luvun 7.5 kohdat ”palveluiden tuottamisen ohjaus” ja ”palvelujentuottamisprosessin 

kelpuutus”, koska näissä kohdissa vaaditaan organisaatiolta työohjeistuksia palveluiden 

tuottamiseen. Tässä tutkielman luvussa esitellään standardin vaatimukset liittyen hankin-

taprosessiin, hankintatietoihin ja hankitun tuotteen todentamiseen sekä laadunhallinnan 

erityispiirteitä palveluorganisaatioissa. (SFS-EN ISO 9001 2008, 28-30) 

3.2.1 Hankintaprosessi ISO 9001 standardin mukaan 

SFS-EN ISO 9001 (2008, 28) mukaan organisaation on rakennettava hankintaprosessi 

niin, että varmistutaan hankitun tuotteen tai palvelun täyttävän vaatimukset. Pesosen 

(2007, 110) mukaan tämä tarkoittaa sitä, että hankinnassa onnistutaan. Toimittajan ja 

hankitun tuotteen valvonnan tulee määräytyä sen mukaan, miten hankittu tuote vaikuttaa 

hankintaa tekevän yrityksen oman tuotteen toteutukseen tai lopputuotteeseen (SFS-EN-
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ISO 9001 2008, 28). Pesosen (2007, 110) mukaan tämä kohta vaatii organisaatiota arvi-

oimaan sekä toteuttamaan toimittajavalinnan sen perusteella, miten toimittaja kykenee 

toimittamaan vaatimusten mukaisen tuotteen. Näin ollen myös arviointimenettely ja toimit-

tajavalinnan kriteerit on määritettävä. Arvioinnin tulisi kohdistua ainakin tärkeisiin hankin-

toihin, jotka vaikuttavat organisaation tuotteen toteutusprosessiin tai lopulliseen tuottee-

seen. Tämän takia on oleellista määrittää organisaatiolle tärkeät hankinnat. Arvioinnin tu-

lee pitää sisällään myös alihankinta. Arviointi on kohdistettava tuotteeseen, toimittajaan tai 

toimitusketjun toimintatapaan. (Pesonen 2008, 110) SFS-EN ISO 9001 (2008, 28) vaatii 

lisäksi organisaatiota ylläpitämään tallenteita toimittaja-arvioinneista. 

Organisaation on tiedettävä toimittaja-arvioinnin perusteella hyväksi luokitellut toimittajat. 

Pesosen (2008, 110) mukaan tämä ei tarkoita listaa kyseisistä toimittajista, mutta tallen-

teissa täytyy olla merkintä toimittajan hyväksynnästä. Ainoastaan organisaation hankin-

taan oikeuttama henkilö on oikeutettu tekemään hankinnan ainoastaan hyväksytyiltä toi-

mittajilta. Toimittaja voi saada hyväksytyn toimittajan statuksen organisaatiossa esimerkik-

si hyväksytyllä koetoimituksella. Mikäli organisaatiolla on tarve asioida ”ei hyväksytyn” toi-

mittajan kanssa, tulee silti suorittaa arviointimenettely siinä laajuudessa kuin kiireellisyys 

antaa myöten. Tässä tapauksessa ostajan esimiehen tulisi tehdä arviointi ja toimittajahy-

väksyntä. (Pesonen 2007, 110) 

3.2.2 Hankintatiedot ISO 9001 standardin mukaan 

Hankinnan kohteen määrittäminen niin, että määritystä ei voi ymmärtää väärin, on olen-

nainen osa hankintaprosessia. Merkittäväksi vaaditaan ainakin seuraavat asiat: tuotteen, 

menettelyjen, prosessien ja laitteiden hyväksymistä koskevat vaatimukset, henkilöstön 

pätevyyden toteamista koskevat vaatimukset sekä laadunhallintajärjestelmää koskevat 

vaatimukset. Edellä esitetyt laadunhallintajärjestelmän vaatimukset pitävät sisällään aina-

kin hankittavalle tuotteelle ominaiset vaatimukset, hankintaan liittyvät henkilöt sekä toimi-

tusajan ja toimituspaikan. Organisaation tulee varmistua siitä, että hankintavaatimukset 

ovat asianmukaiset, ennen kun ne esitetään toimittajalle. Hankintavaatimukset määräyty-

vät ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän luvussa 7.1 esitetyn tuotteen toteuttamisen 

suunnittelun vaatimusten mukaisesti (tuotteeseen liittyvät vaatimukset). Organisaatiolle on 

myös jäätävä tieto siitä, mitä on tilattu, jotta vastaanotto voi todeta tuotteen vaatimuksen-

mukaisuuden. (SFS-EN ISO 9001 2008, 30 ; Pesonen 2007, 111) 
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3.2.3 Hankitun tuotteen todentaminen ISO 9001 mukaan 

Hankitun tuotteen on täytettävä asetetut määritykset. Organisaation tulee määritellä ja to-

teuttaa tarvittavat tarkastukset tai muut toimenpiteet, joiden avulla varmistutaan määritys-

tenmukaisuudesta. Tarkastus tulee tehdä etukäteen määritellyllä tavalla hankitun tuotteen 

vastaanottohetkellä tai silloin, kun palvelu on loppuun saakka toteutettu. Mikäli todentami-

nen suoritetaan toimittajan tai loppuasiakkaan tiloissa tai hankintakohde on erityisen tär-

keä, on organisaation määritettävä aiotut todentamisjärjestelyt ja tuotteen hyväksymisme-

netelmät hankintatiedoissa. Kaikista tarkastuksista tulee jäädä jälki. (SFS-EN ISO 9001 

2008, 30 ; Pesonen 2007, 111) 

3.2.4 ISO 9001 soveltaminen palveluorganisaatiossa 

Hankinta on palveluorganisaatio ja ainakin strategiselta osalta asiantuntijaorganisaatio, 

joka palvelee muita organisaation osia (Epp 2001, 6). Hankintaorganisaatioon pätevät siis 

palveluorganisaation työtehtävät, jotka voidaan Pesosen (2007, 31) mukaan jaotella kah-

teen päätyyppiin: palvelutapahtumat, joiden aikana asiakas kohdataan ja taustatyö, jota 

asiakas ei pääse näkemään (”back office” -työskentely). Hankinnan tehtävistä suurin osa 

on ”back office” -työskentelyä. Hankinta on palveluorganisaatio, mutta käytännön palveluti-

lanteita ei nykypäivänä hankintatehtävissä oikeastaan synny. Palvelutilanteiden lisäksi 

palveluorganisaatiossa tapahtuu tuotannollisia toimintoja, joita suurin osa hankinnan toi-

minnoista on. Hankinnan tuotannolliset toimet ovat niin sanottuja immateriaalisen palvelu-

tuotteen tekemiseen tähtääviä. 

3.3 Hankinnan prosessien tunnistaminen 

3.3.1 Hankintatehtävien jakautuminen 

Mulder et. al. (2005, 192) tekemän tutkimuksen mukaan oston ammatin työtehtävät voi-

daan jakaa seuraavasti: 

1. ostotoimintojen johtaminen (Purchasing Management): ”ostopolitiikan kehittäminen, 

osto-organisaation johtaminen, ja prosessit, joilla pyritään kehittämään organisaa-

tiota” 
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2. informaatio ja kommunikointi (Information & Communication): ”kommunikointi si-

säisten ja ulkoisten sektorien kanssa, informaatioteknologia ja globalisaatio” 

3. ennen ostoa suoritetut tehtävät (Initial Purchasing): ”tarpeen määrittely, toimittajava-

linta, toimitussopimuksen tekeminen” 

4. operatiivinen osto (Operational Purchasing): ”hyödykkeiden ja palveluiden tilaami-

nen, ostoprosessin monitorointi ja seuranta, ostoprosessin arviointi ja hallinnointi”. 

Tälle tutkielmalle asetettujen rajausten mukaisesti käsitellään kohtia 2. 3. ja 4. 

 

 

Kuva 6. Hankintatehtävien jakautuminen (Burt & Dobler 1996, 37) 

Burt & Dobler (1996, 37) mukaan kuvan kuusi kohta ”1. Operatiivisen oston toiminnot” pi-

tää sisällään seuraavaa: ostotarpeen tunnistaminen, myyntihenkilöiden kanssa keskustelu, 

markkinatilanteen selvittäminen, neuvottelut, myyjän tekemän ehdotuksen analysointi, toi-

mittajavalinta, tilaus, sopimuksen hallinta ja ostotietojen ylläpito. ”2. Hankinnan toiminnot” 

Burt & Dobler (1996, 37) määrittelevät seuraavasti: materiaalispesifikaatioiden laatiminen, 

hankittavien materiaalien tunnistaminen ja arvoanalyysit, markkinakartoitus, ”1. operatiivi-

sen oston toiminnot”, toimittajalaadun hallinta, tulokuljetusten ostaminen ja investointihan-

kintojen hallinta. ”3. toimituksen hallinta” sisältää Burtin & Doblerin (1996, 37) mukaan os-

ton ja toimittajan aikaisen mukaanoton tuotesuunnittelussa, operatiivisen oston toiminnot, 

3. Toimituksen hallinta 
(supply management) 

2. Hankinnan toiminnot 
(procurement) 

1. Operatiivisen oston 
toiminnot (purchasing) 
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hankinnan toiminnot, toimittajien arvioinnin ja kehittämisen, yhteistyösuhteiden ja strategis-

ten allianssien suunnittelun, toimituskentän tarkkailun, strategisen materiaalien hallinnan 

suunnittelun, jatkuvan parantamisen suunnittelun ja yritystason strategisen suunnittelun. 

Ilorannan & Pajunen-Muhosen (2012, 329) mukaan hankintaorganisaation päivittäiset teh-

tävät pitävät sisällään ostamis-, kotiinkutsu-, ja toimitusvalvontatehtävät. Päivittäisiä tehtä-

viä ovat varsinaiset tilaukset, sopiminen toimitusajoista ja käytännön järjestelyistä. Raja 

strategisen oston tehtävien ja päivittäisten tehtävien välillä tulee Ilorannan ja Pajunen-

Muhosen (2012, 329) mukaan ilmi toimintojen suhteesta sopimuksiin. 

Teknologiateollisuus (Teknologiateollisuus ry) määrittelee ostotehtävien työnkuvan yksin-

kertaisimmillaan sisältävän pelkkien tilausten tekemisen tietojärjestelmään, mutta laajim-

millaan puhutaan konsernien laajuisista päätöksistä, joita ostojohtajat tekevät yhdessä 

muun johtajiston kanssa linjatessaan konsernien ostostrategioita. Teknologiateollisuus 

(Teknologiateollisuus ry) määrittelee keskeisimmät ostotehtävät seuraavasti: 

 komponenttien ja materiaalien hankinta tuotannon tarpeiden mukaisesti 

 hankinnan tehtävien hoito, kuten hankintaennusteiden laatiminen toimittajille, varas-

tosaldojen seuranta, laskutuksen hoito ja toimituksien sujuvuuden seuranta 

 hankintakustannusten asiantuntijana toimiminen määritettäessä uusien tuotteiden 

hintoja 

 ostosopimusneuvottelut 

 ostotoiminnan kehittäminen 

 toimittajayhteistyö 

 uusien toimittajien etsintä ja kilpailuttaminen 

 uusien tuotteisiin sopivien komponenttien kartoittaminen. 

Tämän tutkielman toimeksiantajayrityksen ostopäällikön mukaan oston (ostajien) päivittäi-

set työtehtävät pitävät sisällään seuraavat toiminnot: tarjouspyynnöt, tarjousvertailut, osto-

tilausten laadinta, toimitusaikavalvonta, ostolaskujen tarkastus, reklamaatiot, sopimusneu-

vottelut, toimittaja-auditoinnit/arvioinnit, hankintatiedon jakaminen omalle organisaatiolle 

(esim. toimitusajat, hinnat) sekä toimittajayhteistyö (esim. toimittajan kapasiteetin varmis-

taminen, ostospesifikaatioiden välittäminen ja tarvetiedon välittäminen) (Ostopäällikkö 

2015). 
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3.3.2 Hankintojen kategorisointi 

Hankintojen prosessit saattavat vaihdella erilaisten hankintojen yhteydessä. Andersson & 

Norrman (2002, 1) toteavat tutkimuksessaan, että yritysten tulisi analysoida erilaisten han-

kintojen vaikutusta hankinnan prosesseihin, jotta yritykset ymmärtävät mitä resursseja, 

rutiineja ja pätevyyksiä tarvitaan tiettyihin kategorioihin liittyvien hankinnan prosessien tu-

lokselliseen toteuttamiseen. 

Perinteinen lähestymistapa hankintojen kategorisointiin on asemointi käyttökohteen mu-

kaan. Näin hankintoja voidaan kategorisoida esimerkiksi ydintoimintoihin (primary activi-

ties) liittyviksi hankinnoiksi ja tukitoimintoihin (support activities) liittyviksi hankinnoiksi. 

Ydintoimintoihin liittyvät hankinnat voivat olla esimerkiksi tuotantoon suoranaisesti liittyviä 

hankintoja ja tukitoimintoihin liittyvät hankinnat taas voivat liittyä esimerkiksi laitteiden yllä-

pitoon ja huoltoon. Ydintoimintoihin liittyvissä hankinnoissa voidaan puhua suorista han-

kinnoista (direct purchases, suoraan lopputuotteen valmistukseen liittyviä) ja tukitoimintoi-

hin liittyvissä hankinnoissa voidaan puhua epäsuorista hankinnoista (indirect purchases, 

liittyvät epäsuorasti lopputuotteeseen). Lisäksi edellä esitetty kululajikohtaisen tuloslas-

kelman mukaan tehtävä hankintojen jaottelu pitää sisällään erilliskategorian investointi-

hankinnoille (investment purchases) niiden erityisluonteen vuoksi. Investointihankinnoissa 

on yleensä kysymys uniikeista, projektinomaisista ja hankintahinnalta merkittävistä han-

kinnoista, jotka käsitellään tuloslaskelmassa erilliserinä. (van Weele 2010, 6-7) 

Hankintoja voidaan jaotella myös sen mukaan syntyykö niiden tuloksena jokin fyysinen ja 

konkreettinen lopputulos (tangible result) vai aineeton lopputulos (intangible result). Konk-

reettiseen lopputulokseen johtavat hankinnat ovat hyvin perinteisiä esimerkiksi materiaa-

leihin liittyviä hankintoja, kun taas aineettomaan lopputulokseen johtavat hankinnat ovat 

yleensä palveluhankintoja. Monet palveluhankinnatkin tuottavat lopulta konkreettisen lop-

putuloksen, joten tämän takia palveluhankinnat yhdistetään monissa tilanteissa konkreetti-

seen lopputulokseen johtaviin hankintoihin. (Rozemeijer & van der Valk 2009, 1) Aineet-

toman lopputuloksen tuottavat hankinnat tulisi kuitenkin huomioida omana kategoriana 

hankinnoissa, koska palveluhankintoja kehittämällä voidaan saavuttaa merkittäviä kustan-

nussäästöjä. Esimerkiksi Stradford ja Tiura (2003, 1) toteavat tutkimuksessaan, että palve-

luhankinnoista saatavat kustannussäästöt vaihtelevat 10:nen ja 29 prosentin välillä, kun 

taas hyödykkeiden tai materiaalien hankinnoissa säästöt vaihtelevat viiden ja 17 prosentin 

välillä. 
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Hankintatoiminnan kehityksen myötä perinteiselle hankinnan jaottelulle on kehitetty uusia 

toimintamalleja. Näistä kuuluisin ja käytetyin hankintaportfoliomalli on Kraljicin (1983, 111) 

esittelemä kokonaisvaltainen lähestymistapa hankintojen kategorisointiin, joka pitää sisäl-

lään matriisin, jolla jaotellaan yrityksen hankinnat neljään kategoriaan hankintariskien ja 

hankinnan tulosvaikutusten mukaan. 
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Toimittajariski
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Matala Korkea

Pullonkaulahankinnat:
varmista toimitukset

etsi substituutteja

Rutiinihankinnat:
varmista sujuvuus ja 

vähennä transaktioita 
esim.

automatisoinnilla

Volyymihankinnat:
käytä ostovoimaa ja

kilpailuta

Strategiset hankinnat:
hajauta tai keskitä ja luo 
kestävä yhteistyösuhde

 

Kuva 7. Kraljicin matriisi (Gelderman & van Weele 2005, 20) 

Kuvassa seitsemän esitetty matriisi jaottelee hankittavat tuotteet ja palvelut kahden ulottu-

vuuden perusteella: hankinnan tulosvaikutuksen ja hankintariskin mukaan (”korkea” ja ”al-

hainen”). Nelikenttään muodostuvat alueet on jaettu neljään kategoriaan: pullonkaulahan-

kinnat (bottleneck), ei-kriittiset hankinnat / rutiinihankinnat (noncritical / routine), volyymi-

hankinnat (leverage) ja strategiset (strategic) hankinnat. Jokainen kategoria vaatii erilaisen 

lähestymistavan ja toimittajastrategian (supplier strategy). Kraljicin matriisin pääajatuksena 

on minimoida hankintariskiä ja hyödyntää ostovoimaa parhaalla mahdollisella tavalla. 

(Kraljic 1983, 111) 

Gelderman & van Weele (2005, 25) ovat tutkineet hankintaportfolion vaikutusta hankinta-

toiminnan asemoitumiseen ja hankinnan ammattitaitoisuuteen yrityksissä. Tutkimuksen 

perusteella tutkijat toteavat, että yritykset, jotka eivät käytä portfoliojohtamisen metodeja 
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hankintatoiminnassa ovat luultavasti jäljessä yleisestä kehityksestä ja hankintaorganisaa-

tion merkitystä sekä asemaa yrityksen kokonaishierarkiassa ei ymmärretä (Gelderman & 

van Weele 2005, 25). 

3.3.3 Ostoprosessi ydinprosessina (koko hankintaprosessi) 

Hankinnan prosesseista puhuttaessa voidaan sanoa ostoprosessin olevan niin sanottu 

ydinprosessi, jonka alaprosesseja erilaiset luvussa 3.3.1 mainitut työtehtävät (työprosessit) 

ovat. Hankinnan prosesseista ostoprosessi on eniten mallinnetuin prosessikokonaisuus, 

joka esiintyy lukuisissa tutkimuksissa ja lähdeteoksissa (Joshi & Parikh 2005 ; van Weele 

2010 ; Lysons & Farrington 2012 ; Mangan et. al. 2008). Edellä esitetyt lähdeteokset ja 

tutkimukset ovat vain pieni osa kaikista niistä, joissa esiintyy termi ostoprosessi. Tässä 

tutkielmassa ostoprosessia käytetään ydinprosessina, johon ovat liitoksissa erilaiset han-

kintatoimintaan liittyvät aliprosessit. Tutkielman myöhemmissä vaiheissa ostoprosessista 

käytetään termiä ”koko hankintaprosessi”. 

Baily et. al. (2008, 6) ja Ritvanen (2011, 39) kuvaavat ostoprosessin kuvassa kahdeksan 

esitetyn prosessikuvauksen kaltaiseksi. 

 

Kuva 8. Ostoprosessi (Baily et. al. 2008, 6 & Ritvanen 2011, 39 -mukaillen) 

 

Tarpeen 
tunnistaminen / 
hankintaehdotus 

Ostospesifikaatioiden 
määrittely 

Make-or-buy -päätös 

Hankintalähteiden 
etsiminen 

Tarjouspyyntö 

Hankintalähteen 
valinta / 

tarjousvertailu 

Sopimusneuvottelu 

Sopimuksen hallinta Tilaus 

Toimituksen 
hyväksyminen tai 

reklamaatio 

Laskun tarkastus ja 
hyväksyminen 

Toimittaja-arviointi ja 
seuranta 
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Joshi & Parikh (2005, 1050) taas kuvaavat ostoprosessin prosessiroolit näyttävässä poik-

kiorganisatorisessa prosessikartassa kuvan yhdeksän mukaisesti. 

PäällikköTyöntekijä Osto Kirjanpito Vastaanotto Toimittaja

Pyytää 

hyödykkeitä

Hyväksyy 

pyynnön

Tekee 

tarjouspyynnöt

Tekee 

ostotilauksen

Kopio 

ostotilauksesta

Kopio 

ostotilauksesta

Kopio 

ostotilauksesta

Vastaanottaa 

tilauksen

Tekee 

tilausvahvis-

tuksen

Vertaa 

vahvistusta 

tilaukseen

Toimittaa 

tilauksen

Vastaanottaa 

tilatut 

hyödykkeet

Vertaa 

toimitusta 

tilaukseen

Saa pyydetyt 

hyödykkeet

Vastaanottaa 

tiedon 

toimituksesta

Vertaa tietoa, 

tilausta ja 

laskua

Maksaa laskun 

ja asemoi 

kulun oikealle 

kustannus-

paikalle

Kustannus-

paikan 

budjettiraportti

Lähettää 

laskun

Vastaanottaa 

maksun

 

Kuva 9. Ostoprosessi prosessiroolit näyttävässä poikkiorganisatorisessa prosessikartassa 

(Joshi & Parikh 2005, 1050) 

Ritvanen (2011, 39) toteaa ostoprosessin sisältävän kaikki ne toiminnot, joita tuotteiden, 

palvelujen tai raaka-aineiden hankkimiseksi tarvitaan. Ostoprosessiin sisältyvät vaiheet 

riippuvat muun muassa nimikkeen luonteesta, tilauksesta ja sopimuksesta. Ostoprosessin 

muodostumiselle tärkeitä osa-alueita ovat ennustetieto, tilaukset, toimitusvalvonta, vas-

taanotto, varastointi ja maksuliikenne. 
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van Weele (2010, 9) määrittelee ostoprosessin kuvan kymmenen mukaiseksi. Kuvan 

kymmenen ostoprosessin prosessivaiheet on jaettu hankintatehtävien jakautumisen mu-

kaan. 

Sisäinen asiakas
Spesifikaatioiden 

määritys
Toimittajavalinta Sopiminen Tilaus

Toimitus ja 

arviointi

Seuranta ja 

arviointi
Toimittaja

Hankinnan kenttä

Taktinen hankinta Tilausfunktio

Sourcing Supply

Ostaminen

Hankinta

 

Kuva 10. Ostoprosessin prosessivaiheet ja hankintatehtävien jakautuminen (van Weele 

2010, 9) 

Lundgren et. al. (2011, 39-40) mukaan ostoprosessi voidaan jakaa ennen tilausta tapahtu-

viin vaiheisiin (pre-order steps) ja tilauksen jälkeen tapahtuviin vaiheisiin (post-order 

steps). 

Ostoprosessille löytyy yhtä monta erilaista kuvausta kuin löytyy kuvausten tekijöitä. Tämä 

on tietenkin ymmärrettävää, koska ostoprosessit eri organisaatioissa ovat hyvin erilaisia 

riippuen aikaisemmin esitetyistä Ritvasen (2011, 39) listaamista taustatekijöistä. Edellä 

esitetyistä erilaisista ostoprosessien kuvauksista voidaan kuitenkin löytää tiettyjä yhtäläi-

syyksiä, jotka toimivat ostoprosessin karkeamallinnuksen pohjana. Nämä vaiheet ovat os-

toprosessin aliprosesseja, jotka käydään läpi seuraavissa luvuissa. Ostoprosessin osa-

alueet käydään seuraavissa luvuissa läpi van Weelen (2010, 9) prosessimallin mukaisesti, 

joka on esitetty kuvassa kymmenen. van Weelen ostoprosessikuvaukseen on seuraavas-

sa tarkastelussa lisätty myös make-or-buy -päätös. 
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3.3.4 Tarpeen tunnistaminen ja spesifikaatioiden määrittely 

Hankintaprosessi alkaa hankintatarpeen tunnistamisella. Watersin (2009, 308) mukaan 

hankintatarpeen tunnistaminen alkaa, kun organisaation palveluksessa oleva käyttäjä tun-

nistaa tarpeen tuotteelle tai palvelulle ja välittää tämän tarpeen hankintaosastolle. Tämän 

jälkeen hankintaosaston on silmäiltävä hankintaehdotus ja tunnistettava materiaalit, kus-

tannukset, budjetti, haettava tarvittavat hyväksynnät ja muut tarpeelliset tekijät, jotta voi-

daan aloittaa ostoprosessi. Usein ennen kuin hankinta aloittaa hankintapyynnön käsittelyn, 

pyyntö täytyy hyväksyttää pyytäjän esimiehellä. Tarpeen tunnistaminen ja spesifikaatioi-

den määrittely on esitetty kuvassa yksitoista. (Waters 2009, 308) 

Tarpeen tunnistaminen ja spesifikaatioiden määrittely

Esimies
Käyttäjä/

tarvitsija
Ostaja

Spesifikaatioiden 

määrittelyssä auttava 

taho (esim. 

tuotekehitys)

Tunnistaa 

tarpeen

Tekee 

hankintaehdot

uksen

Hyväksyy/

hylkää 

ehdotuksen

Katselmoi 

hankintaehdot

uksen ja 

aloittaa 

tarvittavat 

taustatoimet

Tieto 

tarvitsijalle

Avustavat 

toimet ja 

tiedonvälitys 

ostajalle

Lähettää 

taustatiedon 

hankkimiseen 

liittyvät 

kysymykset
 

Kuva 11. Tarpeen tunnistaminen ja spesifikaatioiden määrittely (Monczka et. al. 2005, 39 -

mukaillen) 

 

Tarvitsijan, ostajan ja asiantuntijatahon määrittelemät tilauksen spesifikaatiot pitävät sisäl-

lään kaiken sellaisen tiedon, jota vaaditaan oikean toimittajan valintaan ja oikeaan toimi-

tukseen: laatuspesifikaatiot, logistiikkaspesifikaatiot, huoltospesifikaatiot, laki- ja ympäris-

tövaatimukset sekä tavoitebudjetin. (van Weele 2010, 33) 
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3.3.5 Make-or-buy -päätös 

Make-or-buy -päätös otetaan tämän tutkielman tarkastelussa osaksi hankintaprosessia, 

vaikka van Weele (2010, 29) ei sitä kuvan kymmenen mukaisessa prosessikuvauksessa 

esitä ja päätös on osa strategisen hankintatoimen toimintaa. Make-or-buy -päätös tulisi 

ottaa huomioon, kun ollaan tekemisissä uuden hankinnan kohteen kanssa ja joskus myös 

vanhan kohteen kanssa, mikäli hankintaan vaikuttavat sisäiset ja ulkopuoliset tekijät sekä 

hankintaympäristö on muuttunut. Make-or-buy -päätöksen tulisi perustua aina yrityksen 

hankintastrategiaan. Tässä tutkielmassa ei oteta kantaa hankintastrategian muodostami-

seen, mutta koko hankintaprosessin onnistumisen kannalta tärkeä make-or-buy -

päätöksenteko tulisi ottaa huomioon yrityksen hankintastrategiassa Ahtosen ja Virolaisen 

(2008, 270) esittämän hankintastrategian muodostumismallin mukaisesti, joka on esitetty 

kuvassa kaksitoista. 

Liiketoimintastrategia

Ydinosaaminen- ja kyvykkyydet

Kustannukset ja hyödyt

Valmistaa 

itse (make)

Ostaa 

markkinoilta 

(buy)

Toimittajasuhteet

(toimittajien määrä, paikalliset ja globaalit toimittajat)

Strategiset tuotteet

Keskittäminen/

hajauttaminen Onko toimittaja 

sopiva 

kumppaniksi?

Hankintakohteiden luokittelu (purchasing portfolio)

Pullonkaula-

tuotteet
Tavalliset tuotteet

Yhteistyösuhteet 

(partnership / 

verkostot)

Perinteiset arm’s 

length -suhteet

Yhteishankinnat

Volyymituotteet

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Y
h

te
is

ty
ö

K
ilp

a
ilu

tu
s
s
tra

te
g

ia

 

Kuva 12. Hankintastrategian muodostuminen (Ahtonen & Virolainen 2008, 270) 
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Make-or-buy -päätöstä tehtäessä tulisi ottaa huomioon Hilmerin ja Quinnin (1995, 48) ha-

vainto siitä, että yrityksellä on toiminnassaan kaksi strategista vaihtoehtoa: 

1. yritys voi keskittyä omien resurssien muodostamaan ydinosaamiseen ja ydinkyvyk-

kyyksiin, joiden avulla yritys pystyy tuottamaan ainutlaatuista arvoa asiakkailleen ja 

saavuttamaan ainutlaatuisen aseman muihin yrityksiin nähden 

2. yritys voi toteuttaa strategisen ulkoistuksen sellaisille toiminnoille, jotka eivät ole yri-

tyksen kannalta strategisesti merkittäviä eikä niihin liity erityisosaamista tai erityis-

kyvykkyyksiä. 

Make-or-buy -päätöksentekoon liittyvien strategisten vaihtoehtojen pohdinnan tueksi yri-

tyksen on määritettävä ydinosaaminen ja ydinkyvykkyydet. Hilmer & Quinn (1995, 52-55) 

esittävät ydinosaamisen ja ydinkyvykkyyksien tunnistamiseksi seuraavaa tarkistuslistaa, 

jonka kaltaista yrityksen osaamisen on oltava: 

 tärkeää yrityksen selviytymiselle lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä 

 näkymätöntä kilpailijoille ja vaikea imitoida 

 uniikkia yritykselle ja harvalukuista 

 sekoitus kyvykkyyksiä, resursseja ja prosesseja 

 kyky, jonka organisaatio voi säilyttää pitkään 

 laajempaa kuin yhden yksilön osaaminen 

 tärkeää ydintuotteiden kehitykselle ja edelleen lopputuotteelle 

 tärkeää yrityksen strategisen suunnitelman toteutukselle 

 tärkeää strategiselle päätöksenteolle koskien erikoistumista, vähennyksiä, rationali-

sointia sekä yhteistyösuhteiden muodostusta 

 markkinoitavissa ja kaupallisesti arvokasta (Hilmer & Quin 1995, 52-55) 

Make-or-buy -päätöksentekoprosessin vaihtoehdot on esitetty Ahtosen ja Virolaisen (2008, 

266) tekemässä mallissa, joka on muokattu alun perin Blomqvist et. al. (2002, 9) tekemäs-

tä erilaisten hankintojen hallintamallista. Tämä malli on esitetty kuvassa kolmetoista. 
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Alhaiset 

transaktiokustannukset

Korkeat 

hallintokustannukset

Korkeat 

transaktiokustannukset

Alhaiset 

hallintokustannukset

Yhteistyösuhteen jatkuminen

Markkinavaihtoehto Yhteistyö Konsortio Hierarkiavaihtoehto...

Vähäiset 

kyvykkyydet

Vähäinen assettien 

spesifisyys

Täydentävät kyvykkyydet Ydinkyvykkyydet

Merkittävä assettien 

spesifisyys

Keskiverto assettien 

spesifisyys

Ulkoiset sopimukset Sisäiset sopimukset

 

Kuva 13. Make-or-buy (Ahtonen & Virolainen 2008, 266) 

Kuvassa kolmetoista on analysointimalli, jota voidaan käyttää apuna tehtäessä päätöstä 

hankinnan kohteena olevan tuotteen tai palvelun teettämisestä yrityksen sisällä hierarkisen 

mallin mukaisesti tai käyttäen markkinaehtoista ostoa. Kuvan oikeassa laidassa on vaihto-

ehtona vertikaalinen integraatio. Vertikaalinen integraatio on paras vaihtoehto silloin, kun 

markkinaehtoiseen hankintaan liittyy epävarmuutta, opportunismin mahdollisuus, moni-

mutkaisuutta, vaaditaan spesifit ja harvinaiset resurssit sekä markkinoilla on vain muutama 

tarjoaja tarvittavilla kyvykkyyksillä ja luottamus kumppaneihin on puutteellista. Kuvan va-

semmassa laidassa oleva markkinoilta ostamisen vaihtoehto on järkevää silloin, kun epä-

varmuus, monimutkaisuus ja mahdollisuus opportunistiseen käyttäytymiseen ovat vähäi-

siä, potentiaalisia kumppaneita on paljon tarjolla ja transaktio ei tarvitse spesifiä investoin-

tia. (Blomqvist et. al. 2002, 9) 

Hilmerin ja Quinnin (1995, 52-55)  mukaan make-or-buy -päätös voidaan tehdä vastaamal-

la kahteen kysymykseen: 

1. voiko yritys saavuttaa pysyvää kilpailuetua suorittamalla toiminnon (esimerkiksi hal-

vemmin, paremmin tai erikoisosaamisen avulla)? 

2. kykeneekö yritys suoriutumaan toiminnosta ainutlaatuisen hyvin? 

Mikäli vastaus molempaan edellä esitettyyn kysymykseen on kyllä ja mikäli ensimmäiseen 

kysymykseen vastatuista kilpailueduista joku on tärkeä asiakkaalle, tulisi yrityksen pitää 
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toiminnot yrityksen sisällä (make). Mikäli vastaus kumpaankin kysymykseen on negatiivi-

nen, niin yrityksen tulisi tehdä ostopäätös (buy). (Ahtonen & Virolainen 2008, 266) 

Kuten edellä on mainittu, make-or-buy -päätös on osa yrityksen hankintastrategiaa ja han-

kintastrategia taas on osa yrityksen hankintojen johtamisen prosessia. Yrityksen on ym-

märrettävä hankintastrategian osuus koko hankintojen johtamisen prosessissa. van Wee-

len (2010, 63) esitys hankintojen johtamisen prosessista on esitetty kuvassa neljätoista. 

 

Hankinnan tavoitteet

Hankintastrategia

Hankintojen suunnittelu

Politiikkojen suunnittelu

Logistiikan politiikka

Laatupolitiikka

Hinnoittelupolitiikka

Toimittajapolitiikka

Kommunikaatio

Kontrollointi, tarkastus, arviointi

Hankintamarkkinatutkimus

 

Kuva 14. Hankintojen johtamisen prosessi (van Weele 2010, 63) 

3.3.6 Toimittajavalinta 

Moserin (2007, 24) mukaan toimittajavalinta on osa toimittajien johtamista ja sisältää kaikki 

vaadittavat toiminnot, jotka liittyvät toimittajan valitsemiseen tietylle materiaalille, tuotteelle 

tai palvelulle lyhyellä tai pitkällä aikavälillä ja valinnan tulee perustua toimittajan uskottaviin 

kyvykkyyksiin ja tarjoamaan kilpailuedun luomiseksi. Moser (2007, 24) kuvailee toimittajien 

johtamisen seuraavasti: ”toimittajien johtaminen pitää sisällään kaikki aktiviteetit, jotka ovat 

välttämättömiä yrityksen toimittajakannan hallintaan tai yksittäisen toimittajasuhteen hallin-
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taan sekä aktiviteetit, joiden tarkoitus on valita, kehittää ja etsiä toimittajia niin, että luo-

daan kilpailuetua ostavalle yritykselle”. 

Krause et. al. (2001, 503) ja Correia et. al. (2005, 144) toteavat tutkimuksissaan, että toi-

mittajavalinta on hankinnan tärkeimpiä perustoimintoja. Gonzales et. al. (2003, 492) linjaa-

vat tutkimuksessaan toimittajavalinnan yhdeksi yrityksen tärkeimmistä strategisista johta-

misprosesseista. Suorat ja epäsuorat vaikutukset huonosti hoidetusta toimittajavalinnasta 

ovat merkittävät, koska monet yritykset ovat hyvin riippuvaisia toimittajakannassa tehtävis-

tä innovaatioista ja kustannussäästöistä (Moser 2007, 24). Moser (2007, 106) listaa seu-

raavat ongelmat, jotka liittyvät nykyisiin toimittajavalintaprosesseihin: 

 vain jotkut toimittajavalintaprosessit keskittyvät pitkän aikavälin strategisiin toimitta-

jasuhteisiin 

 monet toimittajavalintaprosessit sisältävät vain vähän joustavuutta, vaikka esimer-

kiksi järjestelmätoimittajien valintakriteerit tulisi perustaa täysin erilaisiin lähtökohtiin 

kuin normaaleja tuotteita toimittavan toimittajan valintakriteerit 

 kaikissa toimittajavalintamalleissa on ongelmia, jotka liittyvät määrällisen datan 

kvantifiointiin ja tulosten vertailukelpoisuuteen (erityisesti pitkän aikavälin strategi-

sissa valintakriteereissä laadulliset kriteerit ovat merkittävämpiä, mutta laadullisia 

kriteereitä on hyvin vaikea tehdä vertailukelpoisiksi). 

Toimittajavalintaprosessin tulisi mahdollistaa eri ulottuvuuksiin perustuvien valintakriteerien 

integroimisen ja prosessin on varmistettava myös se, että määrälliset ja ei-määrälliset kri-

teerit voidaan tarvittaessa yhdistää. Määrällisten ja ei-määrällisten kriteerien vertailun hel-

pottamiseksi tulisi rakentaa väliasteikko, jonka kautta kummankin kriteeristön antama data 

saadaan tilastollisilla menetelmillä käsiteltävään muotoon. (Moser 2007, 107) 

Ulaga (2003, 683) on tehnyt tutkimuksen, jossa haastateltiin kymmenen eri teollisuusyri-

tyksen hankintapäällikköä ja kysyttiin kuinka toimittajat luovat arvoa hankintapäälliköiden 

organisaatioille. Tutkimuksen tuloksena tunnistettiin kahdeksan ulottuvuutta, joilla toimitta-

jat luovat arvoa asiakasyrityksille. Nämä ulottuvuudet on esitetty taulukossa kaksi. 
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Taulukko 2. Suhteiden arvoajurit (Ulaga 2003, 683) 

1. 1. Tuotteen laatu (product quality) - - Tuotteen suorituskyky 
- - Tuotteen luotettavuus 
- - Tuotteen vaatimustenmukaisuus 
-  

2. 2. Tukipalvelut (service support) - Tuotteeseen liittyvät palvelut 
- Asiakastieto 
- Toimintojen ulkoistaminen 

3. 3. Toimitus (delivery) - Oikea-aikainen toimitus 
- Toimituksen joustavuus 
- Toimituksen tarkkuus 

4. 4. Toimittajan tietotaito (supplier know-
how) 

- Tietämys toimittajamarkkinoista 
- Olemassa olevien tuotteiden kehityskyky 
- Uusien tuotteiden kehityskyky 

5. 5. Aika markkinoille (time-to-market) - Suunnittelutoiminnot 
- Prototyyppien kehittäminen 
- Tuotteiden testaus ja validointi 

6. 6.Henkilökohtainen kanssakäyminen 
(personal interaction) 

- Kommunikointi 
- Ongelmanratkaisu 
- Yhteiset tavoitteet 

7. 7. Suorat tuotekustannukset (hinta) 
(price) 

- Hinta on kilpailukykyinen, alihinnoiteltu, 
ylihinnoiteltu 
- Vuosittaiset hinnanalennukset 
- Kustannustenhallintaohjelmat 

8. 8. Prosessikustannukset (process costs) - Varastonhallinta 
- Tilauskäsittely 
- Saapuvan tavaran tarkastukset 
- Tuotanto 

 

van Weelen (2010, 34) mukaan toimittajavalinta sisältää neljä vaihetta: 1. hankintamuodon 

valinta, 2. alustava toimittajan sopivuuden arviointi ja tarjoavien listan laatiminen (”bidders 

list”), 3. tarjouspyynnön valmistelu ja saatujen tarjousten analysointi sekä 4. toimittajan 

valinta. 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään toimittajavalinnan oleellisia osa-alueita: toimittajien 

etsiminen, tiedon pyytäminen (Request for Information), ehdotuksen pyytäminen (Request 

for Proposal) ja tarjouksen pyytäminen (Request for Quotation) sekä tarjousvertailu tai 

neuvottelu. 

Toimittajien etsiminen 

Toimittajien etsiminen on sidoksissa hankintakohteeseen, joten tälle vaiheelle ei ole löy-

dettävissä yhtenäistä prosessia. Yrityksellä tulisi kuitenkin olla toimittajien etsimiseen oh-
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jeistus, jossa suositellaan parhaita käytäntöjä etsimisen tueksi. Spesifikaatioita määrittämi-

sessä tulisi taustalla käyttää ainakin muutamaa potentiaalista toimittajaa niin, että toimitta-

jalle on mahdollista laadittujen teknisten spesifikaatioiden ja muiden vaatimusten täyttämi-

nen (van Weele 2010, 34). 

Iloranta & Pajunen-Muhonen (2012, 231) suosittelevat toimittajien etsimisessä käytettävän 

esimerkiksi erilaisia internetistä löytyviä toimittajatietokantoja (D&B, CorporateInformation, 

Europages, Kompass, Thomas Global ja asiakastieto), mutta näiden tietokantojen tieto on 

hyvin rajoitettua ja pitkälle menevien johtopäätösten tekeminen pelkästään tämän tiedon 

varassa on hankalaa. Iloranta & Pajunen-Muhonen (2012, 231-232) listaavat seuraavia 

mahdollisia tapoja löytää toimittajia: internet ja hakukoneet, kollegojen ja tuttujen koke-

mukset, toiset toimittajat, toimialajärjestöt, kauppakamarit ja muut julkiset organisaatiot, 

lähetystöt ja muut kaupalliset edustustot, ammattilehdet ja alan julkaisut, suurten yritysten 

hankintasivustot, messut, näyttelyt ja eri maiden korkeakoulut sekä yliopistot. 

Toimittajien etsiminen voi tarkoittaa myös laajempaa toimittajamarkkinatutkimusta. van 

Weelen (2010, 132) mukaan toimittajamarkkinatutkimus kattaa laajalti eri osa-alueita, mut-

ta yleistettynä toimittajamarkkinatutkimuksessa voidaan tunnistaa kolme merkittävintä osa-

aluetta: 1. materiaalien, hyödykkeiden ja palvelujen kartoittaminen (tavoitteena kustannus-

ten karsiminen tai toimittajariskin hallitseminen), 2. toimittajat (tutkitaan suhdetta tiettyyn 

toimittajaan), 3. järjestelmät ja toiminnot (tehostetaan toimittavan ja ostavan yrityksen väli-

siä toimintoja). Toimittajamarkkinatutkimus on tärkeää, koska yritysten on pysyttävä mu-

kana toimittajamarkkinoiden tarjoamassa teknisessä kehityksessä, toimittajamarkkinat 

ovat dynaamisia ja ainaisessa muutoksessa, kansainvälisesti operoivat yritykset joutuvat 

reagoimaan rahamaailman muutoksiin ja vientitoiminnan myötä syntyy yrityksiin heijastu-

via vastavelvoitteita sekä eri maiden verojärjestelmissä tapahtuu muutoksia. (van Weele 

2010, 132) 

RFI, RFP & RFQ 

Ostaja lähettää tiedustelun (Request For Information) toimittajille silloin, kun ostaja haluaa 

tietoa markkinoista ja samalla kaikista markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista ja vaih-

toehdoista. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että ostaja kysyy toimittajalta mitä hyödykkeitä tai 

palveluja toimittaja voi tarjota ja miten nämä eroavat muiden toimittajien hyödykkeistä tai 

palveluista. (Beil & Ross 2010, 4) 
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Ostaja pyytää toimittajalta ehdotusta (Request For Proposal) silloin, kun ostaja on jo tietoi-

nen markkinoista ja pystyy määrittelemään suhteellisen tarkasti ongelman, joka pitää rat-

kaista tai tarpeen, joka pitää täyttää. Toimittaja kertoo vastauksessa, miten aikoo täyttää 

ostajan asettamat vaatimukset, tarpeet tai ratkaista ongelman. RFP on syytä toteuttaa sil-

loin, kun hankitaan ei-standardisia tai monimutkaisia asioita, jotka vaativat toimittajan tieto-

taidon käyttämistä. (lbid) 

Tarjouspyyntö (Request For Quotation) lähetetään silloin, kun ostaja pystyy määrittämään 

tarkasti hankintaan liittyvät spesifikaatiot. Tarjouspyynnöt ovat osa kilpailutusprosessia. 

Tarjouspyyntöä laadittaessa päätetään yleensä myös voittavan tarjouksen kriteerit (hinta 

tai jokin muu tekijä). Näin ollen tarjouspyyntöä käytetään silloin, kun kyseessä on standar-

dituote tai hyvin tunnettu markkina tai ostaja on asiantuntija, joka pystyy määrittelemään 

tarjouspyynnön riittävän tarkasti. (lbid) 

Tarjousvertailu tai neuvottelu 

Monczka et. al. (2005, 44) toteavat tarjouskilpailutuksen (competitive bidding) tai neuvotte-

luiden (negotiations) olevan yleisimmin käytössä olevat tavat, kun tehdään toimittajavalin-

taa. Monczka et. al. (2005, 45) listaavat seuraavia tekijöitä, jolloin tarjouskilpailutus on 

neuvottelua parempi vaihtoehto: 

 riittävä hankintavolyymi 

 spesifikaatiot ja vaatimukset ovat selviä myyjälle ja myyjä pystyy ennustamaan tar-

kasti kohteen tuotantokustannukset 

 markkinat ovat kilpailukykyiset eli riittävä määrä toimittajia, jotka haluavat tarjota 

 ostajat pyytävät tarjouksia ainoastaan teknisesti kilpailukykyisiltä toimittajilta, jotka 

hinnoittelevat kilpailukykyisesti 

 toimittajalla on riittävä aika tarjouspyynnön käsittelyyn 

 hinta on hallitseva kriteeri. 

Farrington et. al. (2012, 561) määrittelevät tarjouskilpailutuksen (competitive bidding / ten-

dering) hankinnan näkökulmasta seuraavasti: ”hankinnan proseduuri, jossa potentiaaliset 

toimittajat on kutsuttu tekemää yritykselle uniikki tarjous hinnoista ja muista ehdoista, joilla 

toimittaja sitoutuu toimittamaan määritetyt hyödykkeet ja palvelut”. 
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Monczka et. al. (2005, 45) listaavat myös tekijät jolloin, neuvottelu on tarjouskilpailutusta 

parempi ratkaisu toimittajavalinnassa: 

 mikäli jokin edellisessä listassa mainittu kriteeri puutuu (esimerkiksi hankintakohde 

on uusi tai teknisesti hyvin monimutkainen) 

 kun hankinta vaatii sopimuksen suuresta määrästä eri suoritustekijöitä (esimerkiksi 

hinta, laatu, toimitus, riskien jakautuminen ja tuotetuki) 

 kun ostaja vaatii aikaista toimittajan mukaan ottamista (early supplier involvement) 

 kun toimittaja ei pysty tunnistamaan riskejä ja kustannuksia 

 kun toimittajaa etsitään pitkän aikajakson hankintakohteen kehittämiselle ja/tai tuot-

tamiselle (tämä johtaa yleensä siihen, että toimittajan on vaikea arvioida kokonais-

kustannuksia). 

Myös Monczka et. al. (2005, 45) toteavat, että toimittajien valintaan liittyvä prosessi saat-

taa vaihdella merkittävästi riippuen hankintakohteesta ja suhteesta, joka ostajalle on toimit-

tajaan. 

3.3.7 Sopimusneuvottelut ja sopimushallinta 

Goldberg (1976, 2) määrittelee sopimuksen seuraavasti: ”sopimus on lupaus tai lupausten 

sarja, jonka rikkomista vastaan laki antaa oikeussuojan tai suoritus, jonka laki jollain tapaa 

tunnistaa velvollisuutena”. 

Farrington ja Lysons (2012, 526) kuvaavat termin sopimusneuvottelu seuraavasti: ”ehkäpä 

ostajan paras mahdollisuus parantaa yrityksen voittoa ja saavuttaa huomiota organisaation 

sisällä”. Monczka et. al. (2005, 413) mukaan neuvottelu tarkoittaa kasvokkain tai elektroni-

sia apuvälineitä apuna käyttäen tapahtuvaa muodollista kommunikaatioprosessia yhteis-

ymmärryksen saavuttamiseksi asiassa tai asioissa. Monczka et. al. (2005, 414) esittämä 

neuvotteluprosessi on kuvan viisitoista mukainen. 

Neuvottelu rajautuu tilanteeseen, jossa kahden tai useamman tahon on päästävä yhteis-

ymmärrykseen. Yleensä neuvotteluun liittyvät kaikkien osapuolien edustajat (esimerkiksi 

ostaja, myyntipäällikkö ja lakiasioita edustavat tahot). Kukin neuvottelutilanne on nimen-

omainen, uniikki ja täsmällinen ja neuvotteluprosessin tarkoituksena on saavuttaa yhteis-

ymmärrys. (Farrington & Lysons 2012, 527) 
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1. Tunnista tai 

ennakoi 

hankintatarve

2. Määritä 

tarvitaanko 

neuvottelua

3. Suunnittele 

neuvottelu

4. Toteuta 

neuvottelu

5. Toteuta 

sopimus

- Ostotilausehdotus

- Varaston määrä

- Tilauspiste

- Uuden tuotteen 

kehittäminen

- Uudet tilat

- Onko tarjouskilpailutus 

epäsopiva kyseiseen 

hankintaan?

- Onko monta ei-hintaan 

liittyvää asiaa mukana 

käsittelyssä?

- Onko sopimus laaja?

- Ovatko tekniset 

vaatimukset 

monimutkaisia?

- Liittykö sopimukseen 

koneita ja laitteita?

- Liittyykö sopimukseen 

yhteistyösuhde?

- Suorittaako toimittaja 

arvoa lisääviä toimintoja?

- Liittykö hankintaan 

korkea riskitaso ja 

epävarmuus?

- Tunnista osallistujat

- Suunnittele tavoitteet

- Analysoi vahvuudet ja 

heikkoudet

- Kerää tietoa

- Tunnista vastapuolen 

tarpeet

- Tunnista faktat ja 

ongelmat

- Muodosta asemat

- Suunnittele strategiat 

ja taktiikat

- Informoi henkilöstöä

- Harjoittele neuvottelua

- Suorita faktojen 

etsiminen

- Työskentele 

kaventaaksesi 

ristiriitaisuuksia

- Hallitse kiire

- Ylläpidä 

informatiivinen ilmapiiri

- Koosta edistyminen 

säännöllisesti

- Käytä eri taktiikoita

- Pidä suhde 

positiivisena

- Tarjoa palautetta 

suorituksesta

- Rakenna 

neuvottelun 

onnistumisen 

pohjalle

 

Kuva 15. Neuvotteluprosessi (Monczka et. al. 2005, 414) 

 

Smeltzer et. al. (2006, 16) mukaan kuvassa viisitoista esitetyn neuvotteluprosessin tulisi 

olla olennainen elementti ostamisessa ja hyväksyttävien toimittajien tunnistamisessa 

(sourcing). Smeltzer et. al. (2006, 17) sekä Lundgren et. al. (2011, 46) toteavat, että ku-

vassa viisitoista esitetty kohta kolme on kaikista ratkaisevin vaihe neuvottelussa, mutta 

tutkimuksen mukaan tämä vaihe on yleensä huonosti toteutettu. Neuvottelusuunnitelma 

tulisi laatia yhteistyössä ”sourcing teamin” kanssa, jotta toimittajamarkkinatuntemuksen 

pohjalta voidaan laatia optimaalinen neuvottelusuunnitelma (Smeltzer 2006, 17). 

Sopimushallinta riippuu sopimuskohteena olevasta hankinnasta, jolloin esimerkiksi kaupal-

liset ja lailliset termit voivat vaihdella, sopimusolosuhteet voivat vaihdella, ostopolitiikat, 

yrityskulttuuri, markkinatilanne ja tuoteominaisuudet voivat aiheuttaa vaihtelua (van Weele 

2010, 37). Monczka et. al. (2005, 441) mukaan hankintasopimukset perustuvat hinnoitte-

lumekanismeihin ja hankintasopimukset voidaan jaotella kahteen perustyyppiin: kiinteähin-

taisiin ja kustannusperusteisiin sopimuksiin. Kuvassa kuusitoista on esitetty Monczka et. 

al. (2005, 442) kuvaus erilaisista sopimustyypeistä ja niihin liittyvästä riskien jakautumises-

ta. 
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Sopimustyyppi Kuvaus Ostajan riski Toimittajan riski

Matala Korkea
Yrityksen 

kiinteähintainen

Sopimuksessa määritetty hinta ei muutu, riippumatta 

ympäristömuutoksista.

Kiinteähintainen 

mahdollisilla 

korotuksilla ja 

alennuksilla

Perushinta voi muuttua, jos materiaalikustannukset 

muuttuvat.

Kiinteähintainen 

uudelleentarkaste-

lumahdollisuudella

Alustava kiinteä hinta, joka perustuu parhaaseen 

ennusteeseen työvoimakustannusten ja 

materiaaliskustannusten muutoksesta. Hinta 

neuvotellaan uudelleen, kun sovittu tuotantovolyymi 

on saavutettu.

Kiinteähintainen 

kannustimilla

Alustava kiinteä hinta, joka perustuu parhaaseen 

ennusteeseen työvoimakustannusten ja 

materiaaliskustannusten muutoksesta. Toimittajan 

saavuttamat kustannussäästöt jaetaan ennalta 

määrätyllä tavalla tietyllä aikajaksolla.

Hinta plus 

kannustin
Perushinta määräytyy toimittajan kustannusten 

mukaisesti ja kustannussäästöt jaetaan ostajan ja 

toimittajan välillä ennalta määrätyllä tavalla tietyllä 

aikajaksolla.

Kustannusten 

jakaminen

Toteutuvat kustannukset jaetaan osapuolten kesken 

ennalta määrätyn prosenttiarvon mukaisesti ja 

sopimus voi sisältää tuottavuuden parantamiseen 

tähtääviä tavoitteita.

Aika ja 

materiaalit 

sopimus

Toimittajalle maksetaan työvoimasta ja materiaaleista 

tiettyjen työvoimakustannusten, yleiskustannusten, 

voiton ja materiaalikustannusten mukaisesti.

Hinta plus 

kiinteä 

kustannus

Toimittaja saa hyvityksen kustannuksista ennalta 

määrättyyn tasoon asti ja lisäksi kiinteä kustannus, 

joka on tietty osuus hyödykkeiden tai palvelun 

tavoitekustannuksista. MatalaKorkea

 

Kuva 16. Sopimustyypit ja sopimusriskien jakautuminen (Monczka et. al. 2005, 442) 

 

Monczka et. al. (2005, 445) listaavat seuraavia asioita, jotka tulisi ottaa huomioon sopi-

mustyyppiä valittaessa: markkinoiden epävarmuus, pitkän aikavälin sopimukset, ostajan ja 

myyjän välinen luottamus, prosesseihin tai teknologiaan liittyvä epävarmuus, toimittajan 

kyky vaikuttaa kustannuksiin ja kokonaiskustannukset. Pitkän aikavälin sopimuksiin liittyy 

seuraavia hyötyjä: toimituksen turvaaminen, toimittajan teknologian hyödyntäminen, pääsy 

kustannus/hintatietoihin, volyymin vipuvaikutukset, toimittaja saa paremmin tietoa suunnit-

telun tueksi (esim. kulutusennusteet) ja seuraavia haittoja: mahdollinen toimittajan oppor-

tunistinen käytös, väärän toimittajan valinta sopimuskumppaniksi, toimittajan volyymin 

epävarmuus, toimittaja asettaa muut asiakkaat etulyöntiasemaan ja ostajan vaatimukset 

voivat olla kohtuuttomia (Monczka et. al. 2005, 448). 
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Baily et. al. (2008, 421-422) ehdottavat sopimushallinnan mittareiksi seuraavia, jotka tulisi 

määrittää sopimusta tehtäessä:  

 strategiset mittarit: 

o toimitusketjun kokonaiskiertoaika 

o tilauksen läpimenoaika 

o toimittajan läpimenoaika suhteessa alan normaaliin läpimenoaikaan 

o toimittajan toimittamien virheettömien toimitusten määrä 

o toimituksen läpimenoaika 

o toimituksen suorituskykyisyys 

 taktiset mittarit: 

o ostotilauksen kiertoaika 

o toimittajan kyky vastata laatuongelmiin 

o toimittajan kustannussäästöihin tähtäävät aloitteet 

o toimitusluotettavuus 

 operatiiviset mittarit: 

o toimittajan hylkyprosentti 

o toimitusdokumenttien laadukkuus 

o toimitettujen tuotteiden laatu. 

 

3.3.8 Tilaus ja toimitus 

Joissain tapauksissa sopimus on samalla myös tilaus, mutta mikäli kyseessä on rutiinios-

totapahtuma (routine buying), joka tapahtuu neuvotellun sopimuksen mukaisesti, ovat so-

pimus ja tilaus kaksi erillistä tapahtumaa. Tilaus muodostetaan tarpeen perusteella tai 

sähköisissä järjestelmissä ostotilausehdotuksen perusteella. Ostotilauksessa tulisi esittää 

ainakin seuraavat tiedot: tilausnumero, hankintakohteen tarkka määritys, yksikköhinta, tar-

vittava yksikkömäärä, odotettu toimitusaika- tai päivä, toimitusosoite ja laskutusosoite. Ti-

lauksella voi olla useita eri rivejä ja hankintakohteita, joten toimittajan lähettämien toimi-

tusdokumenttien ja laskujen on täsmättävä tilaukseen. Toimittajaa pyydetään yleensä lä-

hettämään tilausvahvistus ostotilauksen perusteella. (van Weele 2010, 42) 

Toimitus vaatii ostajan tarkkaa seurantaa, koska yleensä tämä on se vaihe ostotilauspro-

sessia, jossa toimittajan toiminta ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Toimituksia tarkastel-

laan yrityksissä yleensä myöhästymälistan avulla. van Weele (2010, 42) jakaa toimituksen 
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tarkkailun kolmeen vaiheeseen: poikkeavat toimitukset (exception expediting), rutiinitoi-

menpiteenä toteutettava tilannetarkastelu (routine status check) ja kehittynyt tilannetarkas-

telu (advanced status check). Poikkeavien toimitusten tarkkailu on reaktiivista toimintaa, 

jossa ostaja saa tiedon sisäiseltä asiakkaalta siitä, että toimitus ei ole saapunut. Tämä ai-

heuttaa häiriön sisäisen asiakkaan prosessiin. Tätä reaktiivista toimitusaikojen valvontaa ei 

suositella, koska ostaja toimii liian myöhään. Rutiinitoimenpiteenä suoritettava tilannetar-

kastelu on proaktiivista toimintaa, jossa ostaja ottaa yhteyden toimittajaan muutama päivä 

ennen toimitusta ja varmistaa toimituspäivän pitävyyden. Eniten aikaa vievä proaktiivinen 

toimenpide on kehittynyt tilannetarkastelu, jossa ostaja pitää yhteyttä toimittajaan tiettyjen 

aikajaksojen välein selvittääkseen toimituksen etenemisen (yleensä tästä voidaan tehdä 

erillinen aikataulu esimerkiksi sopimuksen liitteeksi). Tätä viimeisintä menetelmää tulisi 

käyttää ainoastaan kriittisten toimitusten ja kriittisten toimittajien kanssa. (van Weele 2010, 

42) 

Toinen ajattelumalli toimituksen hoitamiseen on Just-In-Time management, jonka tarkoi-

tuksena on vähentää hukkaa ja parantaa prosessitehokkuutta sekä materiaalien virtausta 

(Waters-Fuller 1995, 220). JIT-ajattelun mukaisesti edellä esitetyt toiminnot, kuten vas-

taanottotarkastus, puskurivarasto ja ylimääräiset laadunvarmistustoimenpiteet ovat hukkaa 

ja niistä tulisi päästä eroon. JIT-ajattelun mukaisesti toimittajan tulisi toimittaa virheettömiä 

tuotteita, joita ei tämän takia tarvitse tarkastaa. Mitään ei valmisteta ilman tarvetta, joten 

myös ostotilaukset perustuvat aina asiakkaan tarpeeseen veto-ohjaukselle ominaisten pe-

riaatteiden mukaisesti. Materiaalivirtauksen tulisi lisäksi olla tasaista, jotta varastoihin si-

toutuisi mahdollisimman vähän pääomaa. (Waters-Fuller 1995, 221-222) 

Saapuvan tavaran vastaanotto ja tarkastus sekä mahdollinen reklamointi 

Hankintakohteen toimituksen yhteydessä tulee valvoa hankinnan vaatimustenmukaisuutta. 

van Weelen (2010, 43) mukaan tarkastuksessa voi olla kolme vaihetta: 1. hyväksymistesti 

toimittajan tiloissa ennen toimitusta, 2. hyväksyntätesti ostajan tiloissa toimituksen yhtey-

dessä, 3. hyväksyntätesti, kun hankintakohdetta käytetään ensimmäisen kerran. Lähtökoh-

ta on se, että toimittaja toimittaa ostotilauksella ilmoitetut hankintakohteet oikeaan aikaan, 

oikeaan paikkaan ja oikean määrän sekä laatu on oikeaa. Toimittajan tulisi toimituksen 

yhteydessä lähettää myös toimitukseen liittyvät asiakirjat, jotka ostavan yrityksen vastaan-

ottotarkastus käsittelee. Vastaanottotarkastuksen tehtävä on vertailla ostotilauksen ja toi-

mitusdokumenttien tietoja toimituksen kohteeseen niin, että varmistutaan tilauksen mukai-
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sesta toimituksesta (määrä ja laatu). Hyväksytystä tai hylätystä toimituksesta tulee viipy-

mättä lähettää ilmoitus hankintaosastolle sekä talousosastolle. Hankintaosasto tekee hylä-

tystä toimituksesta reklamaation toimittajalle. (van Weele 2010, 271) 

Laskun hyväksyminen 

Hyväksytyn toimituksen yhteydessä talousosasto varmistaa, että lasku on tilauksen ja toi-

mituksen mukainen, sekä maksaa laskun, mikäli eroavaisuuksia ei havaita. Mikäli eroavai-

suuksia laskulla, tilauksella tai toimituksessa havaitaan, hankintaosasto selvittää syyt eroi-

hin. Kun eroavaisuudet on selvitetty, hankintaosasto lähettää laskun takaisin talousosas-

tolle käsiteltäväksi ja talousosasto maksaa laskun. (van Weele 2010, 271) 

3.3.9 Toimittajan arviointi ja kehittäminen 

Edellisten vaiheiden tapahtumat taltioidaan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään, jotta 

tapahtumista on olemassa merkinnät. Näiden merkintöjen pohjalta voidaan arvioida toimit-

tajan toimintaa ja antaa rakentavaa palautetta toimittajalle. 

Ellegaard et. al. (2011, 891) määrittelevät Neely et. al. (1995, 80) tekemän suorituskyvyn 

mittaamista (performance evaluation) käsittelevän määrityksen pohjalta toimittajan arvioin-

nin (supplier evaluation) seuraavasti: ”prosessi, jonka avulla kvantifioidaan toimittajan suo-

riutumisen tehokkuus ja vaikuttavuus”. Neely et. al. (1997, 88) mukaan toimittajan arviointi 

on määrällistämisprosessi, joka on suunniteltu stimuloimaan arvioivan yrityksen päätös-

prosessia tai kannustimien kautta stimuloimaan toimittajayrityksen käytöksen kehittymistä. 

Arlbjorn et. al. (153, 2012) koostavat Ellramin & Krausen (1997, 42), Sanchez-Rodriguez 

et. al. (2005, 292) sekä Li et. al. (2006, 236) esittämät toimittajan kehittämiseen (supplier 

development) liittyvät aktiviteetit seuraavasti: kilpailun vieminen toimittajakantaan, toimitta-

jan arviointi jatkokehittämiseksi, toimittajan sertifiointi, suorituskykyodotusten -ja tavoittei-

den asemointi, tunnustukset ja palkinnot, lupaus tulevista hyödyistä, toimittajan työntekijöi-

den kouluttaminen ja valmentaminen, suorat ostavan yrityksen tekemät investoinnit toimit-

tajayritykseen, työntekijöiden vaihtaminen toimittavan ja ostavan organisaation välillä, toi-

mittajan tehdaskäynnit, intensiivinen tiedonvaihto toimittajan kanssa, toimittajan kanssa 

tehtävä yhteistyö nykyisten materiaalien kehittämiseksi ja uusien materiaalien kehittämi-

seksi sekä toimittajan mukaan ottaminen ostavan yrityksen tuotekehitykseen. 
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Ellegaard et. al. (2011, 891) ehdottavat Bourne et. al. (2000, 758) tekemän kirjallisuuskat-

sauksen perusteella toimittajien seurantaan ja mittaamiseen seuraavaa kolmea askelta: 

1. Toimittajan arviointijärjestelmän kehittäminen niin, että avaintavoitteet on määritelty 

ja kuvattu, jotta tavoitteiden saavuttamista voidaan mitata valituilla mittausmenetel-

millä. 

2. Toimittajan arviointijärjestelmän implementointi niin, että määritetty arviointijärjes-

telmä on käytössä toimittajatiedon keräämiseen ja prosessointiin. 

3. Toimittajan arviointijärjestelmän käyttäminen niin, että toimittajan suoriutumisesta 

saatavaa tieto analysoidaan ja tulosten perusteella suunnitellaan aloitettavat toi-

menpiteet. 

Hartley & Choi (1996, 40) ehdottavat toimittajan kehittämisprosessin tueksi perinteistä toi-

mittajan kehittämismallia, joka koostuu seuraavista viidestä tekijästä: 1. toimittajan ylim-

män johdon sitominen kehittämistoimiin, 2. toimittajan tiimijohtaminen, 3. kyky toimittajayri-

tyksen ja ostajayrityksen välisen yhteisen kehittämistiimin luomiseen, 4. tietoon pohjautu-

vat muutokset ja 5. onnistumisen mallisarjan luominen. Edellä esitetyn kaltainen perintei-

nen tulosorientoitunut (result-oriented) kehittämismalli auttaa toimittajaa saavuttamaan 

halutut tulokset, mutta ostajan täytyy olla mukana jokaisessa kehittämistoimessa ja toimit-

tajan itseohjautuva kehittämishalu jää hyvin vähäiseksi. Hartley & Jones (1997, 28) puo-

lestaan ehdottavat prosessiorientoitunutta (process-oriented) toimittajan kehittämistä, joka 

auttaa toimittajaa ylläpitämään jatkuvaa kehittymisprosessia seuraavien vaiheiden avulla: 

arvioidaan toimittajan valmius muutokselle, rakennetaan sitoutumista yhteistyöllä, imple-

mentoidaan muutokset koko järjestelmään ja tätä kautta saadaan toimittajan organisaati-

ossa muutos aikaiseksi. 

Hartley & Jones (1997, 28) toteavat prosessiorientoituneen kehittämismallin olevan perin-

teistä tulosorientoitunutta mallia parempi, koska sillä kehitetään toimittajan omaa kyvyk-

kyyttä parannusten ja ongelmanratkaisun tekemiseksi. Hartleyn & Jonesin (1997, 31) esit-

tämä prosessiorientoituneen ja tulosorientoituneen mallin eroja vertaava kuvaaja on esitet-

ty kuvassa seitsemäntoista. Prosessiorientoitunutta mallia tulisi käyttää ainoastaan strate-

gisesti tärkeiden toimittajien kanssa, koska prosessiorientoitunut malli vaatii paljon aikaa ja 

resursseja ostavalta yritykseltä. Prosessiorientoituneen kehittämismallin tulokset eivät näy 

heti, vaan toimittajan käytös muuttuu pitkällä aikavälillä kehittämismyönteisemmäksi. Tu-

losten näkyminen vasta pitkän aikavälin jälkeen turhauttaa todistetusti toimittajia ja aiheut-
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taa myös sitoutumattomuutta kehitysprojekteissa tai irtautumista projekteista. (Hartley & 

Jones 1997, 30) 

S
u
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ri
tu

s
k
y
k
y

Aika

Prosessiorioentoitunut 

toimittajan kehittäminen

Tulosorientoitunut 

toimittajan kehittäminen

 

Kuva 17. Prosessiorientoituneen ja tulosorientoituneen toimittajan kehittämisen erot (Hart-

ley & Jones 1997, 31) 

 

Ellegaard et. al. (2011, 906) esittävät toimittajan seurantaa ja mittaamista varten erilaisia 

malleja ja toteavat, että yhtä sopivaa mallia kaikelle toimittajan toiminnan mittaamiselle ei 

ole. Keskenään vertailtavia toimittajia tulisi kuitenkin verrata samalla mallilla, jotta tulokset 

ovat vertailukelpoisia. Ellegaard et. al. (2011, 895) esittämä tulosorientoitunut tapa toimit-

tajan arvioimiseksi on kuvattu taulukossa kolme. 
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Taulukko 3. Esimerkki toimittajan arvioinnista (Ellegaard et. al. 2011, 895) 

 

 

Taulukossa kolme esitetyssä toimittajan seurantaan ja mittaamiseen (arviointi) käytetyssä 

mallissa yritys muodostaa organisaatiorajat ylittävän yhteistyötiimin, johon kuuluvat tuote-

ryhmäpäällikkö, tuotekehittelijä ja operatiivinen ostaja. Tämän poikkiorganisaatiollisen tii-

min jäsenet antavat arvosanoja toimittajan suoriutumiselle tietyillä osa-alueilla. Taulukon 

kolme arviointia hallitsee erityisesti keskittyminen lyhyen ajan taloudellisiin tavoitteisiin. 

Arvosanoja annettaessa ostajalle annetaan mahdollisuus niin sanotusti ”viimeiseen sa-

naan” eli ostaja pystyy vaikuttamaan arvosanaan muita enemmän. Arviointi perustuu tau-

lukossa kolme kouluarvosanoin annettaviin numeroihin, joille annetaan erilaiset painoarvot 

lopputuloksessa. Arvosanan taustalla voi olla kvantitatiivista ja kvalitatiivista tietoa, jonka 

perusteella arvosanan antaja tekee päätöksen kullekin osa-alueelle annettavasta nume-

rosta. (Ellegaard et. al. 2011, 894-895) 

Mielestäni taulukon kolme arviointimalli on hyvä lähtökohta yrityksen toimittaja-

arviointijärjestelmän pohjaksi. Mallia tulisi kuitenkin kehittää, koska taulukossa kolme esite-

tyssä esimerkissä ei voida sulkea pois mahdollisuutta arvioijan henkilökohtaiseen mielipi-

teeseen. Tässä arviointimallissa henkilökohtainen mielipide saattaa parantaa tai huonon-

taa tulosta, jonka toimittaja saisi niin sanotusti. ”oikean suoriutumisen” perusteella. Henki-

lökohtaisen mielipiteen vaikutusta lieventää se, että arvosanoja on tässä mallissa anta-

massa kolme eri osastojen henkilöä. Monessa aiheesta tehdyssä tutkimuksessa koroste-

taan ostajan henkilökohtaisen mielipiteen merkitystä ja sanotaan, että ostajan tuntuma 

toimittajasta on ainakin vankan hankintaosaamisen omaavilla ostajilla usein oikea. Mieles-

Toimittaja-arviointi Arviointiskaala

Toimittaja: XXX 1. Erinomainen

Toimittajanro: XXX 2. Hyvä

Tuote: Tuote 3. Keskiverto

Yhteyshenkilö: Henkilö X 4. Ala-arvoinen

Arvioinut: Osasto/Henkilö 5. Ei hyväksyttävissä

Arviointi Q2-201X

Arvosana Painoarvo % Yhteensä

A Tuotteen laatu 4 25 1

B Oikea-aikainen toimitus 5 25 1,25

C Yhteistyö 2 15 0,3

D Ympäristö 1 10 0,1

E Kokonaiskustannusten kehitys 5 25 1,25

Yhteensä Arvosana 3,9
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täni henkilökohtaista mielipidettä saattaa kuitenkin vääristää esimerkiksi ostajan ja myyjän 

välille syntynyt ystävyyssuhde (esim. pitkäkestoisen yhteistyön aikana) tai tilanne, jossa 

ostaja ei ole vaivautunut ottamaan tarpeeksi selvää toimittajasta. Usein tämän kaltaisia 

henkilökohtaisia mielipiteitä on myös hankala perustella täsmällisellä faktatiedolla, jos esi-

merkiksi yrityksen johto haluaa saada tietää, että miksi juuri kyseinen toimittaja on arvioitu 

tietyllä tavalla. 

Arviointimittareiden valinta ei ole itsestään selvä toimenpide, vaan mittareiden on oltava 

konkreettisia, helppolukuisia, mutta kuitenkin riittävän informatiivisia. Krause (1997, 17) 

käytti tutkimuksessaan toimittajien suorituskyvyn paranemisesta hankinnan toteuttamien 

toimittajan kehitystoimien yhteydessä seuraavia perinteisiä mittareita: saapuvien puutteel-

listen tai viallisten toimitusten määrä, oikea-aikaisten toimitusten määrä, kiertoaika (tilauk-

sen asettamisesta toimituksen vastaanottoon) ja määritysten mukaisten ja kokonaisina 

toimitettujen määrä. 

Toimittajan kehittämiseen voidaan ottaa myös täysin erilainen lähestymistapa. Dyer ja No-

beoka (2000, 353-358) ovat tutkineet Toyotan tapaa kehittää toimittajia kyvykkään tiedon-

jakoverkoston avulla (high-performance knowledge-sharing network). Mallin mukaisesti 

Toyota rakentaa toimittajien kanssa vahvoja siteitä, joiden perusteella yritys kehittää omaa 

tietotaitoaan sekä toimittajien tietotaitoa. Toyotan mallin ideana on edesauttaa täsmällisen 

tiedon (explicit knowledge) kulkua ja ennen kaikkea hiljaisen tiedon (tacit knowledge) kul-

kua. Toyotan kyvykäs tiedonjakoverkostomalli pitää sisällään neljä osa-aluetta: 

1. Toyotan toimittajayhdistys (supplier association, kyohokai), jonka tarkoituksena on 

tiedonvaihto jäsenyritysten ja Toyotan välillä, yhteiset kehittämis -ja kouluttamistoi-

minnot yhdistyksen jäsenyrityksille ja verkostoitumistapahtumat. 

2. Ongelmanratkaisutiimit (Operations Management Consulting Division), jonka tarkoi-

tuksena on auttaa ratkaisemaan Toyotan sekä toimittajien ongelmia. 

3. Vapaaehtoiset oppimistiimit (jishuken/PDA core groups), jonka tarkoituksena on an-

taa toimittajille yhteinen foorumi tuottavuuden ja laadun parantamiseksi. 

4. Työntekijävaihto (shukko), jonka tarkoituksena on siirtää tietoa Toyotalta toimittajil-

le. 
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Lisäksi Toyotan malliin sisältyy perinteinen toimittajille annettava palaute suorituskyvystä 

ja prosessien monitorointia (performance feedback & process monitoring). (Dyer & Nobe-

oka 2000, 353-358) 

Basu (2001, 11) ehdottaa seuraavaa prosessia, jolla voidaan optimoida ja perustaa toimi-

vat mittarit toimittajan kehittämisen tueksi: linkitä mittarit konsernin tavoitteisiin, aloita Kap-

lanin/Nortonin balanced scorecardin pohjalta, huomioi mittareita laatiessa koko toimitus-

ketju, pilotoi mittarit ennen käyttöönottoa, tarkkaile ja vahvista mittareita sekä muodosta 

yhtäläiset määritykset käytännön esimerkeillä tukemaan mittaamista. 

4 HANKINNAN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN 

Prosessin kehittäminen (process development) keskittyy tarkastelemaan sitä, miten työ 

tehdään (Utterback 1975, 642). Pisano (1997, 29-30) määrittelee prosessin kehittämisen 

yrityksen kyvykkyydeksi tuottaa tuote tai sarja tuotteita, joiden valmistukseen käytetään 

fyysisiä tuotantopanoksia, tuotantotekniikoita, ja  tuotteen valmistukseen tarvittavia opera-

tiivisia menetelmiä sekä rutiineja. Näin ollen prosessin kehittäminen edellyttää muutoksia 

tuotantoteknologioissa ja organisaatioon liittyvissä prosesseissa (Frishammar et. al. 2011, 

491). Frishammar et. al. (2011, 491) tekemän kirjallisuuskatsauksen pohjalta tutkijat ehdot-

tavat prosessin kehittämiselle seuraavaa määritelmää: ”tarkoituksellinen ja systemaattinen 

kehityskulku, joka liittyy pääasiassa tuotannollisiin tavoitteisiin ja jonka avulla viedään uu-

sia elementtejä tuotannollisiin prosesseihin niin, että tuotannollisia prosesseja saadaan 

kehitettyä”. 

Prosessin kehittäminen voidaan nähdä osana organisaation kehittämistä tehostamalla ja 

tekemällä rakenneuudistuksia organisaation liiketoimintaprosesseihin (business process 

reengineering) tai osana muutosjohtamista (transformation management), jolla tähdätään 

organisaatiorakenteiden muutokseen (Champy & Hammer 1993, 25). van Weele & Roze-

meijer (1998, 1) ovat sitä mieltä, että hankintatoiminnan kehittäminen edistää organisaati-

on pitkän aikavälin kasvua, strategista asemaa ja kokonaisvaltaista kilpailukykyä. Tutkijat 

toteavat, että muutokset hankintatoiminnassa voivat olla kehittämistä tai ad hoc -tyyppisiä 

muutoksia. Toimitusvaikeudet markkinoilla tai muut ulkoiset ja ennalta näkemättömät ta-

pahtumat aiheuttavat yllättäviä ja suunnittelemattomia muutoksia hankinnan toiminnoissa, 

koko organisaatiossa ja toimittajasuhteissa. Hankinnan prosessien kehittäminen on syy-

seuraussuhteessa organisaation ulkopuoliseen paineeseen, ja tutkijat toteavatkin, että or-
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ganisaatioon kohdistuvan ulkopuolisen paineen hävitessä saattaa hankintatoimen kehitys 

passivoitua tai loppua kokonaan. (van Weele & Rozemeijer 1998, 1) 

Hammerin (2010, 11) mukaan prosessin kehittämisen tulisi tukeutua seuraaviin perusperi-

aatteisiin: kaikki työ on prosessityötä, mikä tahansa prosessi on parempi kuin ei prosessia 

ollenkaan, hyvä prosessi on parempi kuin huono prosessi, yksi versio prosessista on pa-

rempi kuin monta erilaista versiota prosessista, vaikka prosessi on suunniteltu hyvin, niin 

se on silti suoritettava tehokkaasti, hyvästä prosessista voidaan tehdä parempi ja jokaises-

ta hyvästä prosessista tulee ajan myötä huono prosessi. 

4.1 Kehitettävän prosessin tunnistaminen 

Laamasen (2007, 83) mukaan keskustelu tärkeimmistä prosesseista on helpoin tapa tun-

nistaa kehitettävä prosessi, mikäli keskustelussa päästään yhteisymmärrykseen. Toisena 

vaihtoehtona on käyttää apuna erilaisia valintamenetelmiä, kuten kuvassa kahdeksantoista 

esitettyä valintamatriisia, johon prosessit sijoitetaan ja valitaan eniten kehittämispotentiaa-

lia sisältävät prosessit. Kolmas vaihtoehto on valita prosessit, jotka ovat kriittisiä strategioi-

den tai menestystekijöiden mukaan kuvan yhdeksäntoista mukaisesti. (Laamanen 2007, 

83) Salomäki (1999, 87) ehdottaa kehitettävän prosessin tunnistamiseksi menestystekijöi-

den sijoittamista kuvassa kaksikymmentä esitettyyn nelikenttään: tärkeät - toisarvoiset, 

kunnossa olevat - heikkokuntoiset -jaottelun mukaisesti. 
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Tehokkuuden kehittämispotentiaali
PaljonVähän

Paljon

 

Kuva 18. Eniten kehittämispotentiaalia sisältävä prosessi (Laamanen 2007, 84) 
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Kuva 19. Prosessin kriittisyys strategioiden ja menestystekijöiden kannalta (Laamanen 

2007, 84) 
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Kuva 20. Menestystekijät nelikentässä (Salomäki 1999, 88) 
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Kehittäminen tulisi aloittaa selkeistä ja suurelle ryhmälle näkyvistä ongelmia, joilla on laaja 

ja taloudellinen vaikutus. Kehitystyön hyötyjen tulisi olla sijoitettuja panoksia suuremmat ja 

hyödyissä tulisi olla mukana myös vaikeasti arvioitavat henkisiä ja epäsuoria arvoja sisäl-

tävät hyödyt. Tavoitteena tulisi olla laadun, ajan tai kustannusten hallinnan parantaminen. 

Ongelmat tulisi luokitella niiden aiheuttamien kustannusten mukaan, eikä esiintymiskerto-

jen mukaan. Kuvan kaksikymmentä nelikentässä menestystekijät tulisi lajitella seuraavasti: 

kunnossa olevat ja tärkeät varmistetaan, heikkokuntoiset ja tärkeät ovat tärkeimmät kehi-

tyskohteet, heikkokuntoiset ja toisarvoiset ovat kevyemmin käsiteltäviä kohteita ja kunnos-

sa olevat sekä toisarvoiset pyritään säilyttämään sellaisina. (Salomäki 1999, 87) 

4.2 Prosessin kehittäminen LEAN Six Sigman avulla 

LEAN-filosofia on lähtöisin Japanista, mutta itse termi ”LEAN” on länsimaalaisten tutkijo i-

den kehittämä. LEAN-sanalla haluttiin kuvata Toyotan tehokkuusajattelua, jota Toyota kut-

suu nimellä TPS (Toyota Production System). Erilaisissa teoksissa LEANia kuvaillaan lu-

kemattomilla eri tavoilla. Toisten tutkijoiden mielestä kyseessä on filosofia ja toisten mie-

lestä kyseessä taas on työkalu. Modig ja Åhlström (2013) korostavat sitä, että LEANin ku-

vaaminen riippuu täysin kyseessä olevasta abstraktiotasosta. Suppeimmalla abstraktiota-

solla LEAN voi olla menetelmä tai työkalu, mutta laajemmalla abstraktiotasolla LEAN on 

arvo tai periaate. Modig ja Åhlström (2013) pitävät LEANia toimintostrategiana, jota johde-

taan yrityksen liiketoimintastrategian kautta. Åhlström ja Modig (2013) puhuva LEANistä 

myös virtaustehokkuuden strategiana, jonka perusperiaatteita ovat just-in-time ja visuaali-

nen ohjaus. 

LEANissä tasapainotellaan virtaustehokkuuden ja resurssitehokkuuden välillä. Yleensä 

LEAN käsitetään virtaustehokkuutena, mutta ollakseen virtaustehokas, on organisaation 

oltava myös resurssitehokas. Nämä kaksi eri tehokkuuden muotoa syövät väärin toteutet-

tuna toistensa tehokkuutta. Lisäämällä resurssitehokkuutta, voidaan vähentää virtauste-

hokkuutta. Resurssitehokkuutta on esimerkiksi se, että kaikkia koneita käytetään tehtaas-

sa maksimaalinen aika niin, että koneilla on mahdollisimman vähän seisonta-aikaa. Mo-

nesti tämä hoidetaan virtaustehokkuuden kustannuksella. Koneen eteen kasataan suuri 

välivarasto tai jono välituotteita odottamaan valmistumista. Näin koneella ei ole yhtään sei-

sonta-aikaa, mutta koneen eteen muodostuu pullonkaula. Virtaustehokkuus koostuu vir-

tausyksiköiden (tässä tapauksessa koneeseen jonottavat puolivalmisteet) läpimenoajasta. 
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Virtausyksikön virtaus läpi prosessin hidastuu, kun yritetään lisätä koneen resurssitehok-

kuutta välivarastolla. (Åhlström & Modig 2013) 

Organisaation on ymmärrettävä asiakkaan arvonmuodostuksen perusta ollakseen LEAN. 

Ymmärtääkseen asiakkaan arvonmuodostuksen perustan, on organisaation kuvattava or-

ganisaation sisäiset (value streams inside company) ja ulkoiset arvovirrat (value streams 

in supply chain). Asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi, organisaation tulee eliminoida tai 

vähentää hukkaa tuottavien aktiviteettien määrää arvovirrassa/verkossa (sellaiset aktivi-

teetit, joista asiakas ei ole valmis maksamaan). Samalla loppuasiakkaalle arvoa tuottavia 

toimintoja tulisi lisätä ja niiden organisoimiseen tulisi keskittyä. (Hines & Taylor 2000, 4) 

Organisaation toiminnat voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: 1. arvoa tuottamattomaan, 2. 

välttämättömään, mutta arvoa tuottamattomaan sekä 3. arvoa tuottavaan (Hines & Rich 

1997, 47). Toyotan mukaan organisaatioissa voidaan tunnistaa seitsemän hukan (waste, 

muda) muotoa: 

1. liikatuotanto 

2. virheet 

3. tarpeeton varastointi 

4. tarpeeton prosessointi 

5. turha kuljettaminen 

6. odotus 

7. turha henkilöstön ja informaation liike (Pepper & Spedding 2010, 139). 

LEAN-filosofian pääajatuksena voidaan pitää oikeiden asioiden tekemistä alusta alkaen ja 

mahdollisten ongelmien ilmaantuessa niiden korjaamista heti, jotta vältetään turha asioi-

den uudelleen tekeminen. Tämä vaatii korkeaa luottamustasoa ja henkilöstön sitoutumista 

organisaatioon. LEAN on universaali filosofia ja uusi osa yrityskulttuuria. (Cruz Machado & 

Leitner 2010, 384) 

Hines ja Taylor (2000, 4) esittelevät viisi LEANin perusperiaatetta: 

1. Määrittele mikä tuottaa ja mikä ei tuota arvoa asiakkaan näkökulmasta. 

2. Tunnista kaikki tarvittavat suunnittelun, tilaamisen ja tuotannon vaiheet arvovirrassa 

niin, että pystyt korostamaan arvoa tuottamattomat hukkatoiminnot. 
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3. Muokkaa edellisessä vaiheessa tunnistetut arvovirran vaiheet tuottamaan arvoa il-

man keskeytyksiä, kiertoteitä, takaisinvirtaa, odotusta tai virheitä. 

4. Tee vain sitä, mitä asiakas haluaa (pulled by the customer). 

5. Tähtää jatkuvasti täydellisyyteen poistamalla perättäisiä hukkakerroksia, kun niitä 

tunnistetaan. 

Six Sigma on kehitetty 1980-luvulla Motorolalla työskennelleen insinööri Bill Smithin toi-

mesta (Brady & Allen 2006, 335). Suuren yleisön tietoisuuteen Six Sigma nousi General 

Electricin talousjohtajan Jack Welchin myötä vuonna 1995 (Pepper & Spedding 2010, 

139). Termi ”Six Sigma” viittaa tilastolliseen mittausmenetelmään, jolla selvitetään virhei-

den osuus järjestelmässä. Voidaan puhua myös prosessin kyvykkyyden analysoinnista. 

Tilastollisilla menetelmillä Six Sigmassa pyritään systemaattiseen prosessin parantami-

seen ja virheiden määrän vähentämiseen (Six Sigma Quality level = 3,4 virhettä miljoonaa 

mahdollisuutta kohti) (Brady & Allen 2006, 335). Esimerkkinä Six Sigma -tason käytöstä 

verrattuna 99 % toimintavarmuuteen voidaan pitää televisioaseman toimintaa, joka toimii 

99 % toimintavarmuudella. Tällöin televisioasema tuottaa 1,68 tuntia lähetyksetöntä aikaa 

viikossa, kun taas Six Sigma -tasolla toimiessaan televisioasema tuottaisi vain 1,8 sekun-

tia lähetyksetöntä ohjelma-aikaa viikossa (Pepper & Spedding 2010, 139). 

Pande et. al. (2000, 13) kuvaavat Six Sigmaa seuraavasti: ”Six Sigma on kokonaisvalta i-

nen ja joustava järjestelmä, jolla voidaan saavuttaa, ylläpitää ja maksimoida liiketoiminnan 

menestys.” Six Sigma ohjaa toimintaa niin, että ymmärretään asiakkaan tarpeet, käytetään 

kurinalaisesti faktaa, dataa ja tilastollisia analyysejä päätösten taustana, suhtaudutaan 

johtamiseen huolellisesti ja pyritään prosessien jatkuvaan parantamiseen. 

Six Sigma antaa useita tilastollisia työkaluja prosessien parantamiseen. Six Sigma ei kor-

vaa kokonaisvaltaista laadunjohtamista (total quality management), vaan tarjoaa työkaluja 

havaittujen ongelmien parantamiseen. Six Sigmaa voidaan käyttää LEAN-filosofian avulla 

löydettyjen ongelmien parantamiseen prosessissa. (Pepper & Spedding 2010, 141) Six 

Sigma työkalujen avulla voidaan vähentää prosessin vaihtelua ja keskihajontaa. Mitä kor-

keampi Sigmataso prosessilla on, sitä todennäköisemmin prosessissa syntyy virheitä ja 

hukkaa. Six Sigman voi implementoida niin tuotanto- kuin palveluliiketoimintaankin. (Wang 

et. al. 2004, 1219) 
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4.2.1 SIPOC / Relationship map 

SIPOC-diagrammi on osa Six Sigma metodologiaa ja sitä käytetään prosessin parannus-

kohteiden tunnistamiseen ennen kehitysprojektin aloittamista. SIPOC auttaa määrittele-

mään kompleksisia prosesseja. SIPOC on hyvin samankaltainen työkalu normaalin pro-

sessikartan kanssa, mutta SIPOC sisältää myös sellaisia lisätietoja, joita ei normaalisti 

prosessikarttaan lisätä. SIPOC-digrammin kirjainyhdistelmä tulee sanoista suppliers (pro-

sessissa toimivat), inputs (prosessi vaatii toimiakseen), process (prosessi, jota paranne-

taan), outputs (prosessin tuotokset) ja customers (prosessin asiakkaat). SIPOC-digrammin 

laadinnassa keskitytään näihin edellä mainittuihin osa-alueisiin. SIPOC-työkalu on käytän-

nöllinen silloin, kun ei tiedetä kuka toimittaa resursseja prosessiin, mitä spesifikaatioita 

liittyy prosessin tarvitsemiin resursseihin, ketkä ovat prosessin oikeat asiakkaat ja mitkä 

ovat asiakkaan vaatimukset. (Simon 2010, 1-2) Esimerkki SIPOC-diagrammista on esitetty 

kuvassa kaksikymmentäyksi. 

 

Kuva 21. SIPOC-diagrammi (Karjalainen & Karjalainen 2002, 102) 

 

Karjalaisen & Karjalaisen (2002, 101) mukaan SIPOC-diagrammin täyttämisessä tulisi 

noudattaa seuraavaa kahdeksaa vaihetta: 

1. Tunnista ja nimeä kuvattava prosessi. 

2. Määritä prosessin laajuus. Selkeytä prosessin aloitus- ja lopetuskohdat. Määritä, 

mistä aloitat kuvauksen ja mihin lopetat sen. 

3. Listaa tärkeät ulostulot. 

SIPOC - Projektin rajaaminen

Suppliers
Parannuskohde

Customer

Toimittajat Input't Prosessi Output't Asiakas

Sisääntulot Ulostulot

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3
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 Ulostulojen vaatimukset täytyy olla listattuna kuten myös se, kuinka vaati-

muksia mitataan. 

4. Listaa asiakkaat jokaiselle prosessin ulostulolle. 

5. Dokumentoi asiakasvaatimukset ulostuloille. Määritä, mitkä ovat keskeiset ominai-

suudet ulostulossa asiakkaille sekä mitkä ovat keskeiset vaatimukset prosessin in-

puteille. 

6. Listaa prosessin vaatimat inputit ja kuinka näitä inputteja mitataan. 

7. Listaa prosessin toimittajat. 

 Määrälliset prosessin odotukset täytyy olla listattuna. 

8. Tunnista, nimeä ja määritä keskeiset prosessivaiheet. 

4.2.2 Prosessivaiheiden arvovirta-analyysi 

Machadon & Leitnerin (2003, 385) tekemän kirjallisuuskatsauksen mukaan arvovirta-

analyysi (value stream map) on artikkeleissa ja tutkimuksissa eniten mainittu LEAN-

työkalu ja tutkijat toteavat, että tämän mukaan voidaan todeta arvovirta-analyysin olevan 

kaikista tärkein ja näin ollen eniten käytetty työkalu. Arvovirtakartoitus on ”ensisijainen 

analyyttinen työkalu” organisaation LEAN-muutoksessa (Koning & Verver 2006, 5). Arvo-

virtakartta on ”laajennettu prosessikaavio, johon lisätään tietoa nopeudesta, virran jatku-

vuudesta ja keskeneräisestä työstä, jotta saadaan tieto arvoa lisäämättömistä prosessivai-

heista ja pullonkauloista” (Koning & Verver 2006, 5). 

Arvovirtakartta auttaa ymmärtämään tuotteen / asiakkaan virran läpi prosessin. Arvovirta-

karttaa ei käytetä pelkästään kuvaamaan prosessin nykytilaa, vaan sillä voidaan kuvata 

miten prosessin tulisi muuttua, jotta päästäisiin lähemmäksi täydellisyyttä. (Machado & 

Leitner 2010, 385) Arvovirtakartan laatiminen on käytännössä suoraa observointia, jossa 

valitaan prosessissa liikkuva virtausyksikkö ja seurataan sen matkaa läpi prosessin (Fil-

lingham 2007, 235). Pelkästään arvovirtakartan laatiminen voi monissa tapauksissa jo rat-

kaista suuria ongelmia. Arvovirtakartan tulisi laatia organisaation sisäinen henkilö, jolle 

prosessi on jo ennestään tuttu ja henkilö pystyy huomaamaan myös prosessin ”näkymät-

tömät” vaiheet. (Cruz Machado & Leitner 2010, 385) Hines ja Rich (1997,483) esittävät 

arvovirtakartoitukseen seitsemää erilaista kartoitustyökalua LEANin perusperiaatteiden 

mukaisten seitsemän hukan muodon kartoittamiseen: process activity mapping, supply 

chain response matrix, production variety funnel, quality filter mapping, demand amplifica-

tion mapping, decision point analysis ja physical structure (a) volume (b) value. 
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Arvovirta-analyysi kuvaa kulunutta prosessiaikaa ja tarvittavaa työaikaa. Ideana on vähen-

tää kulunutta prosessiaikaa (kaikkien prosessivaiheiden toteutumiseen kuluneen ajan 

summa). Samanaikaisesti tarvittava työaika (kaikkien arvoa lisäävien prosessivaiheiden 

ajan summa) pysyy samana, kun kaikki arvoa lisäävät vaiheet ovat tarvittavia ja arvoa li-

säävien vaiheiden aikaa ei voida vähentää, koska vaiheissa ei ole eliminoitavaa hukkaa. 

(Machado & Leitner 2010, 385) 

Arvovirta-analyysissä lähdetään liikkeelle perinteisen prosessikaavion (esim. vuokaavio) 

laatimisesta, jonka jälkeen prosessivaiheet listataan esimerkiksi taulukkoon ja määritetään 

kunkin vaiheen arvoa tuottava aika sekä vaiheeseen kuluva kokonaisaika. Samassa taulu-

kossa voidaan arvovirran tehokkuutta mitata arvoa tuottavan ajan ja kokonaisajan välisellä 

suhteella, jonka kaava on seuraava: 

𝐴

𝐾
∙ 100    (1.) 

missä A on arvoa tuottava aika ja K on prosessivaiheen kokonaisaika. 

Esimerkki arvovirta-analyysiin sopivasta taulukosta on esitetty taulukossa neljä. (Hines & 

Taylor 2000, 27-40) 

Taulukko 4. Arvovirta-analyysi taulukossa (Hines & Taylor 2000, 27-40) 

 

 

4.2.3 QFD 

Quality Fucntion Deployment on strukturoitu malli, jonka avulla voidaan integroida ”asiak-

kaan ääni” (Voice of the Customer, VOC) kehitysprosessiin (Wisner & Stanley 2008, 30). 

VOC on Six Sigman DMAIC-syklin (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) ensim-

mäisen vaiheen työkalu (define), jonka tarkoituksena on ymmärtää asiakkaan vaatimukset. 

VOC-työkalu tuottaa yksityiskohtaisen joukon asioita, joita asiakas haluaa ja tarvitsee. Asi-

Prosessivaihe Kokonaisaika (min) Arvoa tuottava aika (min) Tehokkuus (%)

Vaihe1 0 0 arvoa tuottava aika / kokonaisaika * 100

Vaihe2 0 0

Vaihe3 0 0

TOTAL 0 0
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akkaan tarpeet luetellaan hierarkkiseen muotoon, jonka jälkeen tarpeet priorisoidaan tär-

keyden ja asiakkaalle tuotetun arvon mukaan valituilla painoarvoilla. Päämääränä VOC-

työkalun käytössä on määritellä asiakkaan kannalta tärkeimmät liiketoiminnan osa-alueet. 

(Griffin & Hauser 1993, 3) 

Quality Fucntion Deploymentin avulla varmistutaan siitä, että asiakastarpeet otetaan huo-

mioon kehitysprosessin eri vaiheissa. Ensimmäisen kerran QFD-konsepti esiteltiin vuonna 

1966 Japanilaisen professori Yoji Akaon toimesta (Begovich 1996, 169). QFD perustuu 

korrelaatio/yhteysmatriisiin, jolla asiakastarpeet kytketään esimerkiksi tuoteominaisuuksiin. 

Matriisin avulla voidaan selvittää, miten esimerkiksi tuotespesifikaatiot huomioivat asiakas-

vaatimukset ja miten tuotespesifikaatiot ohjaavat kehitysprosessia asiakasohjautuvasti. 

(Wisner & Stanley 2008, 30) 

QFD on osa käsitteellistä diagrammia nimeltä House of Quality. House of Quality on taloa 

muistuttava analyysimalli, jonka avulla määritellään asiakastarpeiden ja yrityksen kyvyk-

kyyksien välinen suhde. House of Quality on alun perin John R. Hauserin Harvard Bu-

siness Reviewissä esittelemä malli, jota käytetään laajasti Quality Function Deploymentin 

yhteydessä yrityksen sisäisen suunnittelun ja kommunikaation tukena. (Hauser & Clausin 

1988, 63-64) Taulukossa viisi on esitetty yksinkertaistettu malli QFD-matriisista. 

Taulukko 5. Yksinkertaistettu QFD-matriisi (Hallikas 2014, 44) 
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QFD-matriisissa jokaisen asiakastarve-tuote/palvelutoiminto-suhteen painoarvo on kerrottu 

matriisin yläriveillä olevien ”laatukriteerien” (critical-to-quality, CTQ, process steps) paino-

arvojen kanssa niin, että saadaan sarakkeen kokonaisarvo. QFD-matriisin luomiseksi voi-

daan käyttää seuraavaa yksinkertaistettua prosessia: 

1. Listaa asiakastarpeet/halut taulukon viisi vasempaan sarakkeeseen (Mitkä?). 

2. Määritä jokaisen attribuutin suhteellinen painoarvo/tärkeys skaalalla 1-5. 

3. Listaa tärkeät tuote- tai palvelutoiminnot/vaatimukset arvioitaviksi taulukon viisi ylä-

riveille (Kuinka?). 

4. Arvioi jokaiseen ruutuun taulukon viisi keskelle vaikutus ”kuinka” (yläosa) vaikuttaa 

”mikä” (vasenreuna) sarakkeeseen käyttäen painoarvoja ”1=heikko”, ”3=keskiverto” 

ja ”9=vahva”. (Hallikas 2014, 44) 

Taulukon viisi matriisin lopputuloksena saadaan asiakastarpeiden kannalta listattu sijoitus 

prosessin kannalta tärkeimmistä ”laatukriteereistä” eli prosessin parannuksessa prosessi-

vaiheista. 

4.2.4 FMEA 

Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) on strukturoitu ja kokoava lähestymistapa, 

jossa listataan mahdollisia virhetilanteita ja mahdollisten virhetilanteiden vaikutuksia 

(Sharma et. al. 2005, 986-988). FMEA on kehitetty Yhdysvaltojen armeijan toimesta ja sitä 

on käytetty ensimmäisen kerran vuonna 1949. Tämän jälkeen FMEA:a käytettiin Apollo-

projektin aikana 1960-luvulla. Ensimmäisen kerran menetelmää käytettiin yksityisellä sek-

torilla Yhdysvaltojen autoteollisuuden keskuudessa 1980-luvulla. (Haapanen & Helminen 

2002, 11) Tämän jälkeen sitä on käytetty tehokkaana työkaluna tuotteisiin ja prosesseihin 

liittyvän turvallisuuden ja luotettavuuden analysoinnissa esimerkiksi ilmailuteollisuudessa, 

ydinteollisuudessa ja autoteollisuudessa (Sharma et. al. 2005, 986-988). FMEA on syste-

maattinen tapa tunnistaa järjestelmän, prosessin, tuotteen, tai toiminnon mahdolliset vika-

kohdat ja arvioida vikoja korkeammalla tasolla ennen vian konkreettista tapahtumista. 

Päämääränä on määrittää vikojen syyt ja tavat, joilla voidaan vähentää tai eliminoida vi-

kamahdollisuudet. FMEA:n avulla etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyk-

siin: mitä voisi mennä vikaan järjestelmässä tai prosessissa; kuinka pahasti jokin voisi 

mennä vikaan; ja miten vikatilanne estetään? (Haapanen & Helminen 2002, 11) 
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FMEA:n ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan mahdolliset virhetilanteet ja niiden vaiku-

tukset. Toisessa vaiheessa suoritetaan kriittinen analyysi virhetilanteiden vakavuuden ar-

vioimiseksi, jossa jokaiselle virhetilanteelle annetaan RPN (Risk Priority Number). RPN 

määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti: 

𝑅𝑃𝑁 = 𝑆𝑓 ∙ 𝑆 ∙ 𝑆𝐷    (2.) 

missä termi Sf on tapahtuman vaikutus, S on tapahtuman mahdollisuus ja SD on mahdolli-

suus tapahtuman havainnointiin. (Sharma et. al. 2005, 986-988) 

Analyysipohja FMEA-mallin tueksi on esitetty taulukossa kuusi. FMEA voidaan toteuttaa 

seuraavissa vaiheissa: 

1. Tunnistetaan ja kuvataan analysoitava prosessi. 

2. Ideoidaan potentiaaliset virhetilanteet. 

3. Listataan potentiaalisten virhetilanteiden vaikutukset. 

4. Arvioidaan vaikutusten vakavuutta asteikolla 1-10. 

5. Arvioidaan virhetilanteiden todennäköisyyttä asteikolla 1-10. 

6. Arvioidaan virhetilanteiden ja vaikutusten tunnistamisen mahdollisuuksia asteikolla 

1-10. 

7. Arvioidaan jokaisen vaikutuksen Risk Priority Number edellisessä kappaleessa esi-

tetyllä kaavalla. 

8. Priorisoidaan merkittävimmät virhetilanteet korjaavia toimenpiteitä varten. 

9. Suoritetaan toimenpiteet suuririskisten virhetilanteiden eliminointiin. 

10. Lasketaan uusi RPN, kun virhetilanteita on eliminoitu, virhetilanteiden aiheuttamia 

menetyksiä on vähennetty tai virhetilanteet on ennakkosuunnittelulla pystytty vält-

tämään. (Sharma et. al. 2005, 986-988) 

Taulukko 6. FMEA analyysipohja (Sharma et. al. 2005, 991) 

 

Järjestelmä FMEA nro.
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Tunnistettavuus
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Vakavuus Esiintyminen Tunnistettavuus RPN
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Taulukossa kuusi virhetilanteiden vakavuutta, todennäköisyyttä, virhetilanteiden tunnista-

misen mahdollisuuksia ja vaikutusten tunnistamisen mahdollisuuksia arvioidaan asteikolla 

1-10. Asteikon arviointiskaalat voidaan esittää niin, että vaikutusta arvioitaessa 10 tarkoit-

taa vaarallisen korkeaa ja 1 tarkoittaa, että vaikutusta ei ole. Tapahtuman mahdollisuutta 

arvioitaessa 10 tarkoittaa erittäin korkeaa ja 1 sitä, että virhe on epätodennäköinen. Virhe-

tilanteiden tunnistamismahdollisuutta arvioitaessa 10 on täysin epävarma (prosessia ei ole 

tarkastettu) ja 1 tarkoittaa täysin varmaa (prosessi on täysin luotettava). (Hallikas 2014, 

53) 

4.2.5 XY-matriisi 

XY-matriisi on työkalu, jolla voidaan selvittää syy- ja seuraussuhteita. XY-matriisin avulla 

pystytään dokumentoimaan matriisiin syötettäviä sisääntulomuuttujien ja ulostulomuuttuji-

en välisen suhteen vahvuus. Tämä auttaa arvioimaan esimerkiksi prosessikehityksessä 

prosessin parantamiseen vaikuttavien tekijöiden merkitystä. XY-matriisi antaa tuloksena 

tärkeysjärjestykseen listattuna tärkeimmät parannuskohteet käyttäjän antamien arviointien 

perusteella. (Cournoyer et. al. 2013, 35) 

Taulukko 7. XY-matriisi (Hallikas 2014, 10) 

 

Taulukossa seitsemän olevan XY-matriisin vasempaan sarakkeeseen ”sisääntulomuuttujat 

(Xs)” lisätään kehitettävän prosessin parantamiseen vaikuttavia tekijöitä. Taulukon seitse-

män yläriville kohtaan ”ulostulomuuttujat (Ys)” lisätään prosessin priorisoidut asiakasvaa-
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timukset. Tämän jälkeen vaikuttavat tekijät linkitetään asiakasvaatimuksiin arvioimalla vai-

kuttavien tekijöiden merkitystä kuhunkin asiakasvaatimukseen. Vaikutusta arvioidaan 

skaalalla 1 (ei yhtään vaikutusta), 3 (marginaalinen vaikutus) ja 9 (kaikista merkittävin vai-

kutus). Skaala on rakennettu niin, että tuloksiin saadaan selvää hajontaa. Tämän jälkeen 

eniten vaikuttavat tekijät voidaan tunnistaa tärkeimmiksi parannuskohteiksi ja näiden teki-

jöiden kehittämiseen voidaan keskittyä. (Hallikas 2014, 10) 

5 HANKINNAN PROSESSIEN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN 

Tämän tutkielman empiirinen osio toteutettiin toimeksiantajayritykselle. Toimeksiantajayri-

tys luokitellaan Suomen yrityskokoluokittelussa suuriin yrityksiin, yrityksellä oli vuonna 

2014 noin 550 työntekijää ja yrityksen liikevaihto oli samana vuonna noin 135 miljoonaa 

euroa. Yrityksen toimiala on raskas konepajateollisuus, ja yritys on osa globaalia Sveitsi-

läistä konepajakonsernia. 

Hankinnan prosessien nykytilan kartoittamisesta ja kehittämisestä tehtiin kvalitatiivisia tut-

kimusmetodologioita käyttäen tapaustutkimus tämän tutkielman toimeksiantajayritykselle. 

Ennen tapaustutkimusta hankinnan prosessien nykytila selvitettiin kvantitatiiviselle tutki-

mukselle ominaisella kyselytutkimuksella. Kyselyn rakenne ja kysymykset määritettiin tut-

kielman teoriaosassa esitetyn ISO 9001 laadunhallintajärjestelmää sekä hankinnan pro-

sessien tunnistamista käsittelevien lukujen avulla. Kysely on määrällisen tutkimuksen tut-

kimusmetodi, mutta tässä tutkielmassa kyselyn tuloksia ei kuitenkaan voida tarkastella 

syvemmin tilastollisen tarkastelun menetelmillä, koska otosjoukko oli hyvin pieni. Kysely 

siis toimi tässä tutkielmassa taustatietoa antavana työkaluna sekä teoriatietoa (hankinnan 

prosessien tunnistaminen) vahvistavana menetelmänä. Kyselyn tulosten analysoinnin pe-

rusteella tämän tutkielman tekijä ja toimeksiantajayrityksen edustajat valitsivat systemaat-

tisesti kehitettävän hankinnan prosessin. Valittu prosessi toimi tässä tutkielmassa tapauk-

sena, jota kehitettiin. Prosessia kehitettiin ensin pelkästään mallintamisen avulla ja tämän 

jälkeen syväluotaavampi kehitystyö tehtiin LEAN Six Sigma menetelmillä. Lopputulemana 

esitettiin tavoiteprosessi, tavoiteprosessin työohje sekä tieteellisen tiedon kannalta oleelli-

nen malli hankinnan prosessin systemaattiseen kehittämiseen. Seuraavissa luvuissa käy-

dään läpi kohta kohdalta tämän tutkielman empiiriset työvaiheet ja niiden tulokset. 
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5.1 Hankinnan prosessien nykytilan kartoittaminen kyselyllä 

Hankinnan prosessien nykytila kartoitettiin kyselyllä, joka lähetettiin toimeksiantajayrityk-

sen valitun liiketoimintayksikön tehdaspaikkakuntien operatiivisen oston ostopäälliköille. 

Kyselyn otos koostui kaiken kaikkiaan kahdeksasta henkilöstä. Kysely laadittiin englannin-

kielellä, koska englannin kieli on toimeksiantajayrityksen virallinen työssä käytettävä kieli ja 

kyselyn otosjoukosta 87,5 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomen kieltä. Kyseinen 

vastaajajoukko valittiin, koska operatiivisen oston ostopäälliköt ovat vastuussa oman osto-

organisaationsa toiminnasta ja he myös ovat hankinnan prosessien omistajia ja vastaavat 

prosesseihin liittyvästä standardoinnista, ohjeistuksen implementoinnista sekä prosessien 

kyvykkyydestä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää hankinnan prosessien standardoinnin 

perusta ja taso sekä nykyisten prosessien kyvykkyys liiketoimintayksikön eri toimipisteissä. 

Kysymyspatteristo koostui yhteensä kahdestatoista kysymyksestä, jotka oli jaettu tausta-

tietokysymyksiin sekä prosessin standardointia ja kyvykkyyttä käsitteleviin kysymyksiin. 

Kysely ajoittui aikavälille 16.3.2015–27.3.2015 eli vastaajajoukolla oli aikaa vastata kyse-

lyyn kaksitoista päivää. Kyselyn pienen otantajoukon takia vastausprosentiksi tavoiteltiin 

100 prosenttia ja tähän vastausprosenttiin myös päästiin. Kyselyyn vastasivat kaikki kah-

deksan henkilöä. 

Kyselyn vastausprosenttia parannettiin ennen kyselyn lähettämistä lähetetyllä tiedotteella 

tulevasta kyselystä, joka on esitetty liitteessä kolme. Kyselyn yhteydessä lähetettiin myös 

saatekirje, jonka tarkoituksena oli kertoa vastaajille kyselyn tausta ja saada vastaajat in-

nostumaan kyselyn täyttämisestä. Kyselyn yhteydessä lähetetty saatekirje on esitetty liit-

teessä neljä. Edellä mainittujen liitetekstien lisäksi vastaajille lähetettiin muistutus kyselys-

tä kyselyjakson puolessa välissä. Kysely toteutettiin Internet-pohjaisella kyselyohjelmalla 

Qualtrics. 

5.1.1 Kyselyn laadinta ja kysymysten perusta 

Tässä luvussa käsitellään nykytilan kartoittamiseen liittyvän kyselyn laadintaa ja kysymys-

ten perustaa. Tämä luku tulisi käydä läpi niin, että lukija pystyy tarkastelemaan liitteessä 

yksi esitettyjä kyselyn kysymyksiä. Tämän tutkielman apututkimuskysymysten, teoreettisen 

käsittelyn ja kyselyn kysymysten välinen yhteys on esitetty liitteen kaksi muuttujataulukos-

sa. 



76 

 

 

Taustatietokysymykset sisälsivät vastaajan taustaan liittyvät kysymykset, joilla selvitettiin 

vastaajan toimipiste, jossa vastaaja työskentelee ja asema organisaatiossa. Näillä tausta-

muuttujilla saatiin selvyys siitä, miten hankinnan prosessit on standardoitu ja kuinka kyvyk-

käitä prosessit ovat tietyissä liiketoimintayksikön toimipisteissä. Vastaajan asemaa organi-

saatiossa kysyttiin sen takia, koska kaikissa toimipisteissä ei työskentele varsinaista osto-

päällikköä, vaan ostopäällikön tehtävät on jaettu esimerkiksi toimipisteen tuotantopäälliköl-

le. Tällä haluttiin selvittää, miten vastaajan asema organisaatiossa vaikuttaa vastauksiin. 

Kyselyn ydinosa perustuu tämän tutkielman teoriaosan luvussa 3.3 esitettyihin hankinnan 

prosesseihin ja luvussa 3.2 esitettyihin ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän ostotoimin-

nalle asettamiin vaatimuksiin. Teoriaosan pohjalta tunnistetut hankinnan prosessit, joita 

käytettiin kyselyssä, on esitetty seuraavassa listassa: 

 koko hankintaprosessi (overall procurement process) 

 hankintatarpeen / hankintaehdotuksen tunnistaminen ja spesifikaatioiden määrittely 

(identifying procurement needs / requisitions and determining purchase specifica-

tions) 

 toimittajavalinta / toimittajahyväksyntä (supplier selection / supplier approval) 

 sopimusneuvottelu (contract negotiation) 

 sopimushallinta (contract management) 

 ostotilauksen tekeminen (purchase order handling process) 

 saapuvan tavaran vastaanotto ja tarkastus (receipt and inspection of incoming 

goods) 

 reklamointi (notice of defect / claim process) 

 ostolaskun tarkastaminen ja hyväksyntä (invoice verification and acceptance) 

 toimittajan arviointi ja kehittäminen (supplier evaluation and development) 

Teoriaosan pohjalta määritetyt hankinnan prosessit esitettiin ensimmäisen kerran kysy-

myksessä kolme, jossa vastaajia pyydettiin kertomaan onko kyseisille prosesseille ole-

massa standardoitu ja dokumentoitu prosessimalli sekä mihin nykyinen prosessimalli pe-

rustuu. Vastaajalle annettiin vaihtoehdoiksi prosessimallin perustumiselle neljä vaihtoeh-

toa: ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä, konsernin / liiketoimintayksikön regulaatiot, muu 

paikallinen ohjeistus ja ei ohjeistusta. Teoriaosan pohjalta määriteltyjen prosessien lisäksi 

(listattu yläpuolella olevassa listassa) kysymyksessä kolme kysyttiin toimeksiantajayrityk-
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sen pyynnöstä lisäksi toimivallan siirtoon (DOA, Delegation of Authority) perustuvan oh-

jeistuksen standardointia, dokumentointia ja näiden perustaa. Vastaajille annettiin tässä 

kysymyksessä lisäksi yhdeksi vastausvaihtoehdoksi ”muu paikallinen ohjeistus” ja vastaa-

jia pyydettiin kuvailemaan kyseessä oleva muu ohjeistus kysymyksen neljä avoimessa 

vastauskentässä. Kysymykset kolme ja neljä tuottavat tietoa toimeksiantajayrityksen tar-

peisiin nykyisen standardoinnin laajuudesta ja perustasta. 

Teoriaosan pohjalta määritetyt hankinnan prosessit toistuivat samassa järjestyksessä ky-

symyksissä 5-8. Vastaajia pyydettiin vastaamaan kysymyksiin viisiportaisen Likert-

arviointiskaalan avulla, joka on muunneltu EFQM-mallin avulla kyselyyn. Kysymykset on 

jaoteltu niin, että kysymyksissä viisi ja seitsemän kysyttiin miten nykyiset hankinnan pro-

sessit on implementoitu päivittäisiin toimintoihin ja kysymyksissä kuusi ja kahdeksan kysyt-

tiin sitä, miten kyvykkäitä nykyiset hankinnan prosessit ovat vastaajien mielestä. Kysymyk-

sissä on otettu huomioon hankintakohteen vaikuttama muutos prosessien toimintaan niin, 

että hankinnat on kategorisoitu teoriaosan luvussa 3.3.2 esitetyn perinteisen jaottelun mu-

kaisesti suoriin hankintoihin, epäsuoriin hankintoihin ja investointihankintoihin. Kyseistä 

hankintojen jaottelumallia on käytetty tässä kyselyssä, koska toimeksiantajayritys jaottelee 

hankintojaan kyseisen mallin mukaisesti. Kysymykset viisi sekä kuusi koskevat suoria 

hankintoja ja kysymykset seitsemän sekä kahdeksan koskevat epäsuoria hankintoja. 

Kysymyksessä yhdeksän kysytään vastaajan mielipidettä siitä, miten laajasti hankinta on 

mukana investointihankinnoissa. Kysymys on muotoiltu väittämäksi ja poikkeaa kyselyn 

edellisistä kysymyksistä. Kysymys on muotoiltu eri tavalla, koska toimeksiantajayrityksen 

investointipäätökset eroavat merkittävästi hankinnan prosesseista, jotka liittyvät suoriin ja 

epäsuoriin hankintoihin. Kysymys investointihankinnoista haluttiin pitää mahdollisimman 

yksinkertaisena, koska investointiin liittyvien prosessien vertaaminen suorien ja epäsuorien 

hankintojen prosesseihin olisi aiheuttanut väärinymmärryksiä vastaajissa ja tuloksia ei olisi 

voitu vertailla keskenään. Toimeksiantajayrityksen edustajat olivat myös sitä mieltä, että 

kysymyksen yhdeksän kaltaisella kysymyksellä saadaan riittävä vastaus tämän tutkielman 

kannalta oleellisessa kehitysvaiheessa. Myös tässä kysymyksessä vastausvaihtoehdot oli 

muotoiltu Likert-asteikon pohjalta. 

Luvussa 3.3 esitetyt hankinnan prosessit pitävät sisällään merkittävän make-or-buy -

päätöksentekoon liittyvän prosessin. Make-or-buy -päätösprosessia ei haluttu kuitenkaan 

lisätä kysymysten 3-8 kysymyspatteristoihin, koska prosessi on hyvin strateginen ja vaatii 
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erilaisen lähestymistavan kuin muut hankinnan prosessit. Tämän takia make-or-buy -

päätösprosessia käsitellään erikseen kyselyn kysymyksissä 10-12. Kysymys 10 on muo-

toiltu väittämäksi ja sen avulla on selvitetty vastaajan strategisen ymmärryksen tasoa ma-

ke-or-buy -prosessista. Kysymys 11 on niin ikään muotoiltu väittämäksi ja sen avulla on 

selvitetty onko vastaajalla käytössä jokin malli tai lähestymistapa, jolla vastaaja pystyy pe-

rustelemaan make-or-buy -päätöksen. Kysymyksien 10-11 vastausvaihtoehdot perustuvat 

myös viisiportaiseen Likert-asteikkoon. Kyselyn viimeinen kysymys on kysymys 12, joka 

on avoin kysymys. Kysymyksen ideana oli antaa vastaajille mahdollisuus kuvata make-or-

buy -prosessi omin sanoin niin kuin he näkevät kyseisen prosessin toteutuvan omassa 

organisaatiossaan. 

Kyselyn kysymyksissä, joissa käytettiin Likert-asteikkoa, on vastausvaihtoehtojen painoar-

vot määritelty niin, että Likert-asteikon mukaisesti asteikon heikoin arvo saa tarkastelussa 

painoarvoksi luvun yksi ja asteikon vahvin arvo saa tarkastelussa painoarvoksi luvun viisi. 

5.1.2 ISO 9001 standardin vaikutus kyselyn laadintaan 

Tutkielman ensimmäinen apututkimuskysymys oli esitetty seuraavasti: 

1. ”Mitkä ovat ISO 9001 standardin vähimmäisvaatimukset hankintatoimintoihin 

liittyvien prosessien dokumentoinnin tasosta?" 

ISO 9001 -standardin ostotoimintaan liittyviä osioita on käsitelty tämän tutkielman luvussa 

3.2. Lisäksi luvussa 3.2 käsiteltiin asioita, joita ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä vaatii 

organisaation toteuttavan esimerkiksi palveluiden tuottamiseen liittyen. Luvussa 3.2 määri-

teltiin hankinnan organisaatio palveluorganisaatioksi, joka palvelee sisäistä asiakasta. ISO 

9001 vaatii organisaatiolta työohjeistuksia palveluiden tuottamiseen, joten tämän vaati-

muksen pohjalta voidaan todeta, että ”hankintapalveluiden” tuottamiseen vaaditaan työoh-

jeistuksia (esimerkiksi prosessikuvauksia). ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän mukaan 

myös ostoprosessi on rakennettava niin, että varmistutaan ostetun tuotteen tai palvelun 

täyttävän ostovaatimukset. Näiden kahden vaatimuksen mukaan voidaan jo todeta, että 

ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä vaatii kuvattavaksi kaikkia ”hankintapalvelun” tuotta-

miseen vaadittavia prosesseja. Näiden edellä esitettyjen vaateiden jälkeen ISO 9001 -

standardin mukaisesti kuvattavien prosessien määrää rajataan niin, että ainakin sellaiset 

hankinnan prosessit tulisi kuva, jotka ovat yrityksen tuotteen toteutuksen tai lopputuotteen 
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kannalta tärkeitä. Näin ollen tulisi kuvata ainakin hankinnan prosessit, jotka liittyvät tärkei-

siin ostoihin. Kaikissa tärkeissä ostoissa edellisessä luvussa esitetyn listan mukainen han-

kintaprosessi ja hankinnan aliprosessit ovat tärkeitä, joten voidaan todeta, että kaikki edel-

lisessä luvussa esitetyt prosessit tulisi kuvata. Vähimmäisvaatimuksena on siis organisaa-

tion itse määräämällä tarkkuudella kaikkien edellä esitettyjen prosessien kuvaaminen tär-

keiden hankintojen osalta. 

ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä mainitsee lisäksi erikseen erityisesti kuvattavaksi seu-

raavat prosessit: koko hankintaprosessi, hankintatarpeen / hankintaehdotuksen tunnista-

minen ja spesifikaatioiden määrittely, toimittajavalinta / toimittajahyväksyntä ja saapuvan 

tavaran vastaanotto sekä tarkastus. ISO 9001 -standardin tekstissä mainitaan myös se, 

että oston prosessien toteuttajan tulisi olla ostamiseen oikeutettu henkilö. Tähän standar-

din vaatimukseen vastaa toimivallan siirtoon (DOA) liittyvä ohjeistus, joka tulisi olla hankin-

taorganisaatiolla kunnossa. Edellä olevan listauksen pohjalta voidaan todeta, että ISO 

9001 -laadunhallintajärjestelmän erikseen standardin tekstissä painottamat prosessit, jotka 

tulee kuvata, keskittyvät suurelta osin ennen tilausta tapahtuviin tehtäviin (pre-order steps, 

käsitelty luvussa 3.3.3). Ainoastaan tavaran vastaanotto ja tarkastus liittyy tilauksen jäl-

keen tapahtuviin vaiheisiin (post-order steps). 

5.1.3 Kyselyn tulosten esittely ja analysointi nykytilasta 

Kyselyn taustatietoja kartoittavien kysymysten tulokset esitellään ja analysoidaan lyhyesti 

ennen varsinaisten kyselyn pääkysymysten tulosten esittelyä ja analysointia. Kaikki kysy-

mysten vastaukset esitetään sanallisen selityksen lisäksi graafisessa muodossa, jotta luki-

ja saavuttaa parhaan mahdollisen ymmärryksen kyselyn tuloksista. Kysely oli toteutettu 

englanninkielellä, mutta tämän tutkielman kieli on suomi, joten kysymykset ja vastaukset 

on käännetty suomenkielelle. Käännöksessä on aina vaarana se, että asian ymmärrys ja 

tarkoitus saattaa muuttua. Tämä on otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa luotetta-

vuutta heikentävänä tekijänä. 

Taustatietokysymykset olivat kysymykset yksi ja kaksi. Ensimmäisessä kysymyksessä ky-

syttiin vastaajien toimipaikkaa ja odotetusti tähän kysymyksiin saatiin yksi vastaus jokaista 

toimipaikkaa kohden. Vastaajien toimipaikat on esitetty kuvan kaksikymmentäkaksi kartas-

sa. 
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Kuva 22. Vastaajien edustamat tehdaspaikkakunnat 

Kysymyksessä kaksi tiedusteltiin vastaajien toimenkuvaa. Toimenkuvansa ilmoittivat kaikki 

kyselyyn osallistuneet. Kysymyksessä oli kolme vastausvaihtoehtoa, jotka olivat ”ostopääl-

likkö” (Purchasing Manager), ”ostaja” (Buyer) ja ”muu” (Other). 75 prosenttia vastaajista 

ilmoitti toimenkuvakseen ”ostopäällikkö” ja 25 prosenttia vastaajista ilmoitti toimenkuvak-

seen ”muu”. Vastausten jakautuminen on esitetty kaaviossa yksi. Kysely lähetettiin henki-

löille, joiden toimenkuva vastaa ostopäällikön tehtäviä, mutta eri organisaatioissa tehtävä-

nimi saattoi olla erilainen. Tämän takia tässä kysymyksessä kaksi vastaajaa vastasi vaih-

toehdon ”muu”. 
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Kaavio 1. Vastaajien toimenkuva 

Kysymys kolme on ensimmäinen kyselyn pääosan kysymyksistä. Kysymyksessä selvitet-

tiin hankinnan prosessien dokumentoinnin tasoa ja sitä, mihin olemassa oleva dokumen-

tointi perustuu. Dokumentoinnin perustana oli kolme vastausvaihtoehtoa, jotka olivat ”ISO 

9001 -laadunhallintajärjestelmä” (ISO 9001 quality system), ”konsernitason / liiketoimin-

tayksikkötason määräykset” (group / business unit regulations) ja ”muut paikalliset ohjeet” 

(Other local instructions). Lisäksi vastaajille annettiin mahdollisuus vastata ”ei dokumentoi-

tuja ohjeita” (No documented instructions) -vaihtoehto. Mikäli vastaaja vastasi ”muut pai-

kalliset ohjeet”, vastaajaa pyydettiin kuvailemaa ohje tarkemmin kysymyksessä neljä. Vas-

tausten todenmukaisuutta vahvistettiin sillä, että vastaajille ilmoitettiin heidän olevan vel-

vollisia pyydettäessä toimittamaan vastauksen mukaiset dokumentoidut ohjeistukset. 

Kysymyksen kolme vastausten jakautuminen on esitetty kaaviossa kaksi. Kaavion kaksi 

vaaka-akselilla on esitetty prosessit, jotka on tarkemmin kuvattu luvussa 5.1.1. Nämä han-

kinnan prosessit toistuvat myös kyselyn muissa kysymyksissä. Kaavion kaksi pystyakselil-

la taas on kuvattu vastausten määrä. Vastauksia kuvaavat päällekkäin asetetut pylväät 

niin, että lukija pystyy tarkastelemaan kunkin prosessin dokumentoinnin laajuutta eri do-

kumentoinnin perustana olevien vaihtoehtojen kautta. Tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa 

huomioon se, että vastaajille annettiin mahdollisuus valita tarvittaessa kaikki vaihtoehdot 

dokumentoinnin perustaksi, mutta vaadittiin ainoastaan yhtä vastausta jokaista prosessia 

kohden. Tällä haluttiin selvittää se, miten esimerkiksi ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän 
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perusteella tehty prosessikuvaus on jatkettu ohjeistuksessa alaspäin konsernin ohjeistuk-

siin ja paikallisiin ohjeistuksiin. 

 

Kaavio 2. Hankinnan prosessien dokumentoinnin taso ja perusta 

Kaaviosta kaksi voidaan päätellä, että koko hankintaprosessille, reklamointiprosessille, 

ostolaskun tarkastukselle ja hyväksynnälle sekä toimittajan arvioinnille ja kehittämiselle 

löytyy jonkin tason dokumentoitu prosessikuvaus ja dokumentoinnin perusta kaikkien vas-

taajien organisaatiossa. Tämä voidaan päätellä siitä, että edellä mainittujen prosessien 

kohdalla yksikään vastaaja ei ole vastannut, että dokumentointia ei olisi olemassa. Kah-

dessa toimipisteessä ei ole kaavion kaksi mukaan olemassa ollenkaan dokumentoituja 

ohjeistuksia hankintatarpeen / hankintaehdotuksen tunnistamiselle ja spesifikaatioiden 

määrittelylle, sopimusneuvotteluluille ja sopimushallinnalle. Yhdessä toimipisteessä ei ole 

ollenkaan dokumentoituja ohjeistuksia toimittajavalinnalle / toimittajahyväksynnälle, ostoti-

lauksen tekemiselle, saapuvan tavaran vastaanotolle ja tarkastukselle sekä toimivallan 

siirtoon (DOA). Kaaviossa kaksi esitettyjen vastausten perusteella voidaan todeta, että 

eniten dokumentointia perustuu konsernitason tai liiketoimintayksikkötason määräykseen, 

koska 42 prosenttia kaikista vastauksista kaikissa hankinnan prosesseissa perustuu tähän 

vastausvaihtoehtoon. Vastausvaihtoehtoon ”ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä” perustuu 

33 prosenttia kaikista vastauksista kaikissa hankinnan prosesseissa ja vastausvaihtoeh-
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toon ”muut paikalliset ohjeistukset” perustuu 18 prosenttia kaikista vastauksista kaikissa 

hankinnan prosesseissa. Vastausvaihtoehtoon ”ei dokumentoituja ohjeita” perustuu 7 pro-

senttia kaikista vastauksista kaikissa hankinnan prosesseissa. 

Kaaviosta kaksi voidaan päätellä, että kaikkien vastaajien mielestä koko hankintaprosessi 

perustuu ISO 9001 -laatujärjestelmään. Niin ikään kaaviosta kaksi voidaan päätellä, että 

toimittajavalinta / toimittajahyväksyntä sekä toimittajan arviointi ja kehittäminen perustuvat 

kaikissa toimipisteissä konsernitason tai liiketoimintayksikkötason määräyksiin. Merkille 

pantavaa on se, että ainoastaan 18 prosenttia kaikista vastauksista kaikissa hankinnan 

prosesseissa perustuu paikalliseen ohjeistukseen. Tämän perusteella voidaan todeta, että 

laatujärjestelmässä ja konsernitason tai liiketoimintayksikkötason määräyksissä olevia 

prosessiohjeistuksia ei ole jalkautettu paikallisiin ohjeisiin. Kaaviossa kaksi esitettyjen vas-

tausten perusteella vähiten dokumentoituja prosessiohjeistuksia löytyy sopimusneuvotte-

luille. Tämä kyselyn vastausten tulosten perusteella tehty johtopäätös vahvistaa tämän 

tutkielman kirjallisuuskatsauksessa esitettyyn aikaisempaa tutkimustietoon pohjautuvaa 

väitettä siitä, että yleisesti yrityksissä sopimusneuvottelujen suunnittelu on toteutettu huo-

nosti (Smeltzer et. al. 2006, 7 ; Lundgren et. al. 2011, 46). ISO 9001 -

laadunhallintajärjestelmän vaatimuksiin peilattuna tulee kaaviosta kaksi nostaa esille eri-

tyisesti saapuvan tavaran vastaanottoon ja tarkastukseen liittyvä prosessi, koska kyseinen 

prosessi on vastausten mukaan toiseksi huonoiten dokumentoitu prosessi heti sopimus-

neuvottelujen jälkeen. Hankinnan prosessien lisäksi kysymyksessä kolme kysyttiin toimek-

siantajayrityksen pyynnöstä myös toimivallan siirtoon (DOA) liittyvän ohjeistuksen doku-

mentointia. Kaaviosta kaksi voidaan päätellä, että DOA on jalkautettu paikallisella tasolla 

todella huonosti, koska ainoastaan kaksi vastaajaa on vastannut, että heidän organisaa-

tiostaan löytyy paikallinen ohjeistus toimivallan siirrolle. Tämä ei eroa siitä yleisilmeestä, 

joka on jo aikaisemmin todettu − paikallisen tason ohjeistus puuttuu. Toimivallan siirtoon 

liittyvä ohjeistus on kuitenkin erityisen tärkeä vietynä paikalliselle tasolle, jotta paikallinen 

hankintaorganisaation henkilökunta ymmärtää omien toimivaltuuksiensa rajoitukset. 

Kyselyn kysymyksessä neljä vastaajia pyydettiin kuvaamaan tarkemmin kysymykseen 

kolme valittu ”muut paikalliset ohjeet” -kohta. Vastaajista neljä kuvasi tarkemmin muuta 

paikallista ohjeistusta. Osa muista vastaajista vastasi kysymykseen kolme ”muut paikalli-

set ohjeet”, mutta vastaajat eivät erikseen kuvanneet sitä, mihin muu paikallinen ohjeistus 
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perustuu. Kysymyksen vastaukset ovat hyvin erilaisia ja niistä ei pysty sellaisenaan teke-

mään johtopäätöksiä tai etsimään yhtäläisyyksiä. 

Vastausten mukaan kahdessa toimipisteessä on paikallinen ohjeistus ostotilauksen teke-

miselle. Kyselyn mukaan vastaajien neljä, kaksi ja seitsemän toimipisteissä on paikallinen 

ohjeistus ostolaskun tarkastamiselle ja hyväksynnälle. Vastausten mukaan vastaajan kol-

me toimipisteessä koko hankintaprosessi on määritelty paikallisessa laadunhallintajärjes-

telmässä (QMS). Kyselyyn saatujen vastausten perusteella voidaan todeta, että vastaajan 

kaksi toimipisteessä on paikalliset ohjeet lisäksi reklamaatioprosessille. Vastaajan seitse-

män toimipisteessä on lisäksi vastausten mukaan paikalliset ohjeet toimittajavalinnalle / 

toimittajahyväksynnälle, saapuvan tavaran vastaanotolle ja tarkastukselle, toimittajan arvi-

oinnille sekä paikalliselle tasolle jalkautettu toimivallan siirron ohjeistus (DOA). Kysymyk-

sen neljä vastaukset on esitetty taulukossa kahdeksan. 

Kysymyksen neljä vastausten perusteella voidaan päätellä, että paikallisia ohjeistuksia 

löytyy, mutta ohjeistukset ovat puutteellisia tai vastaavat vain tiettyä osaa käsiteltävästä 

prosessista. Prosessin tiettyä osaa käsittelevä ohjeistus voi vastausten mukaan perustua 

esimerkiksi prosessissa käytettäviin valmiisiin dokumenttipohjiin. 
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Taulukko 8. Muun paikallisen ohjeistuksen tarkempi kuvaaminen 

 

Kysymyksessä viisi vastaajilta kysyttiin nykyisten prosessimallien toteutumisesta ja imple-

mentoitumisesta päivittäiseen toimintaan suorien hankintojen yhteydessä. Kysymyksen 

viisi vastausten keskiarvot jokaista prosessia kohden on esitetty taulukossa yhdeksän. 

Kaikkien prosessien vastausten keskiarvot sijoittuvat painoarvon kolme ja viisi välille, joten 

kaikkien prosessien kohdalla nykyisten prosessimallien implementoiminen päivittäiseen 

toimintaan on aloitettu, implementointi on melkein valmis tai implementointi on täysin val-

mis. Taulukon kolme vastauksista esille nousseet prosessit sopimusneuvottelu ja sopi-

mushallinta nousevat esille myös taulukosta yhdeksän. Näiden prosessien implementoimi-

nen osaksi päivittäistä toimintaa on siis vasta aloitettu. Vastausten perusteella esille nou-

sevat myös prosessit, joiden implementointi osaksi päivittäistä toimintaa on jo valmis: osto-

tilauksen tekeminen sekä ostolaskun tarkastaminen ja hyväksyntä. Kaikki muut prosessit 

sijoittuvat taulukossa yhdeksän kategoriaan “melkein valmis”. Taulukon yhdeksän mukaan 

toimeksiantajayrityksen tulisi panostaa nykyisten prosessimallien, prosessikuvausten ja 

Prosessi
Vastaaja 

(nro.)

4. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen "muut 

paikalliset ohjeet", kuvaile jokaisen prosessin 

taustalla oleva prosessimalli, standardi tai työohje 

erikseen.

Koko hankintaprosessi 3. QMS = paikallinen laatujärjestelmä

Hankintatarpeen / 

hankintaehdotuksen tunnistaminen ja 

spesifikaatioiden määrittely

Toimittajavalinta / 

toimittajahyväksyntä
7.

Paikalliset standardit toimittajien hyväksynnälle ja 

auditoinnille

Sopimusneuvottelu

Sopimushallinta

Ostotilauksen tekeminen 4. & 7.

4. Ostotilauksen tekemiselle ohjeistus paikallisessa 

laatudokumentoinnissa

7. "Kulutustavaroiden" hankintaprosessi

Saapuvan tavaran vastaanotto ja 

tarkastus
7. Vastaanotto ja tarkastus paikallisilla ohjeilla

Reklamointiprosessi 2.
SAP ohjeet, ei virallista prosessiohjeistusta

Ostolaskun tarkastaminen ja 

hyväksyntä
4., 2. & 7.

4. Ostolaskun tarkastamiselle on olemassa BasWare-

ohjeet

2. SAP ohjeet, ei virallista prosessiohjeistusta

7. Toimittajille on olemassa maksuohjeet

Toimittajan arviointi ja kehittäminen 7.
Toimittajien arviointi paikallisilla dokumenteilla

Toimivallan siirto (DOA) 7.

Paikallinen DOA on tehty konsernitason määräysten 

pohjalta
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työohjeiden implementointiin suorissa hankinnoissa erityisesti sopimusneuvottelun ja so-

pimushallinnan kohdalla. 

Taulukko 9. Nykyisten prosessimallien implementoituminen suorissa hankinnoissa (vas-

tausten keskiarvot) 

 

Kysymyksen viisi tunnusluvut on esitetty taulukossa kymmenen. Taulukossa kymmenen 

käsitellään jokaisen kysymyksessä viisi mukana olleen prosessin vastausten pienin arvo, 

suurin arvo, keskiarvo, keskihajonta ja vastausten lukumäärä. Taulukosta kymmenen sel-

viää, että kaikkien prosessien kohdalla on saatu vastaus kahdeksalta vastaajalta. Vasta-

uksien hajontaa tulkittaessa voidaan todeta, että otoksessa hankintatarpeen / hankintaeh-

dotuksen tunnistamisen ja spesifikaatioiden määrittelyn, ostotilauksen tekemisen, saapu-

van tavaran vastaanoton ja tarkastuksen, ostolaskun tarkastamisen ja hyväksynnän sekä 

toimittajan arvioinnin ja hyväksynnän vastauksista 99 prosenttia asettuu yhden keskiha-

jonnan sisälle. Koko hankintaprosessin, toimittajavalinnan ja toimittajahyväksynnän sekä 

reklamointiprosessin vastauksista 98 prosenttia asettuu yhden keskihajonnan sisälle. So-

pimusneuvottelun ja sopimushallinnan vastauksista 96 prosenttia asettuu yhden keskiha-

Prosessi

Ei 

näyttöä

/ en tiedä

(1)

Meillä on 

suunnitel

mia

(2)

Työ on 

aloitettu

(3)

Melkein 

valmis

(4)

Valmis

(5)

Koko hankintaprosessi 4.38

Hankintatarpeen / 

hankintaehdotuksen 

tunnistaminen ja 

spesifikaatioiden määrittely

4.25

Toimittajavalinta / 

toimittajahyväksyntä
4.00

Sopimusneuvottelu 3.38

Sopimushallinta 3.38

Ostotilauksen tekeminen 4.63

Saapuvan tavaran 

vastaanotto ja tarkastus
4.25

Reklamointiprosessi 4.50

Ostolaskun tarkastaminen ja 

hyväksyntä
4.63

Toimittajan arviointi ja 

kehittäminen
4.00

5. Kuinka hyvin nykyiset prosessimallit, prosessikuvaukset ja työohjeistukset 

on implementoitu päivittäiseen toimintaan? Käsittele tässä kysymyksessä 

suoria hankintoja (tuotantoon liittyvät, esimerkiksi raaka-aineet) ja käytä 

viisiportaista arviointiskaalaa.
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jonnan sisälle. Näin ollen voidaan todeta, että merkittävintä hajonta kysymyksen viisi vas-

tauksissa oli sopimusneuvottelun ja sopimushallinnan prosesseissa.  

 

Taulukko 10. Kysymyksen viisi tunnusluvut 

 

 

Kysymyksessä kuusi vastaajilta kysyttiin nykyisten prosessien tehokkuutta ja kyvykkyyttä 

suorien hankintojen yhteydessä. Kysymyksen kuusi vastausten keskiarvot jokaista proses-

sia kohden on esitetty taulukossa yksitoista. Kaikkien prosessien vastausten keskiarvot 

sijoittuvat painoarvojen kolme ja neljä välille. Vastaajat arvioivat siis kaikkien prosessien 

tehokkuudesta ja kyvykkyydestä olevan näyttöä tai selkeää näyttöä. Taulukon yksitoista 

mukaan näyttöä nykyisten prosessien tehokkuudesta ja kyvykkyydestä on seuraavilla pro-

sesseilla: hankintatarpeen / hankintaehdotuksen tunnistaminen ja spesifikaatioiden määrit-

tely, sopimusneuvottelu, sopimushallinta sekä saapuvan tavaran vastaanotto ja tarkastus. 

Taulukon yksitoista mukaan kaikista muista hankinnan prosesseista suorissa hankinnoissa 

ilmenee selkeää näyttöä. 

Taulukon yksitoista mukaan suorissa hankinnoissa tehottomimmat ja kyvyttömimmät pro-

sessit ovat hankintatarpeen / hankintaehdotuksen tunnistaminen ja spesifikaatioiden mää-

rittely, sopimusneuvottelu, sopimushallinta ja saapuvan tavaran vastaanotto ja tarkastus. 

Toimeksiantajayrityksen tulisi keskittyä näiden prosessien parantamiseen. 

Tunusluku

Koko 

hankintapro

sessi

Hankintatarpeen / 

hankintaehdotuksen 

tunnistaminen ja 

spesifikaatioiden 

määrittely

Toimittajava

linta ja 

toimittajahy

väksyntä

Sopimusneu

vottelu

Sopimushallin

ta

Ostotilauk

sen 

tekeminen

Saapuvan 

tavaran 

vastaanotto 

ja tarkastus

Reklamoin

tiprosessi

Ostolaskun 

tarkastaminen 

ja hyväksyntä

Toimittajan 

arvointi ja 

kehittäminen

Pienin arvo 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2

Suurin arvo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Keskiarvo 4.38 4.25 4.00 3.38 3.38 4.63 4.25 4.50 4.63 4.00

Keskihajonta 1.19 1.49 1.31 1.51 1.51 1.06 1.49 0.93 1.06 1.07

Vastaukset 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

5. Kuinka hyvin nykyiset prosessimallit, prosessikuvaukset ja työohjeistukset on implementoitu päivittäiseen toimintaan? Käsittele tässä 

kysymyksessä suoria hankintoja (tuotantoon liittyvät, esimerkiksi raaka-aineet) ja käytä viisiportaista arviointiskaalaa.
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Taulukko 11. Nykyisten prosessien tehokkuus ja kyvykkyys suorissa hankinnoissa (vasta-

usten keskiarvot) 

 

Kysymyksen kuusi tunnusluvut on esitetty taulukossa kaksitoista. Taulukossa kaksitoista 

käsitellään jokaisen kysymyksessä kuusi mukana olleen prosessin vastausten pienin arvo, 

suurin arvo, keskiarvo, keskihajonta ja vastausten lukumäärä. Taulukosta kaksitoista sel-

viää, että kaikkien prosessien kohdalla on saatu vastaus kahdeksalta vastaajalta. Vasta-

uksien hajontaa tulkittaessa voidaan todeta, että otoksessa koko hankintaprosessin, sopi-

musneuvottelun ja sopimushallinnan vastauksista 99 prosenttia asettuu yhden keskihajon-

nan sisälle. Toimittajavalinnan / toimittajahyväksynnän ja toimittajan arvioinnin ja kehittä-

misen vastauksista 98 prosenttia asettuu yhden keskihajonnan sisälle. Hankintatarpeen / 

hankintaehdotuksen tunnistamisen ja spesifikaatioiden määrittelyn, saapuvan tavaran vas-

taanoton ja tarkastuksen sekä reklamointiprosessin vastauksista 97 prosenttia asettuu yh-

den keskihajonnan sisälle. Ostotilauksen tekemisen, ostolaskun tarkastamisen ja hyväk-

synnän vastauksista 96 prosenttia asettuu yhden keskihajonnan sisälle. Näin ollen voidaan 

todeta, että merkittävintä hajontaa kysymyksen kuusi vastauksissa oli ostotilauksen teke-

misen sekä ostolaskun tarkastamisen ja hyväksynnän prosesseissa. 

Prosessi

Ei 

näyttöä

/ en tiedä

(1)

Jonkin 

verran 

näyttöä

(2)

Näyttöä

(3)

Selkeää 

näyttöä

(4)

Maailman

luokan 

prosessi

(5)

Koko hankintaprosessi 3.63

Hankintatarpeen / 

hankintaehdotuksen 

tunnistaminen ja 

spesifikaatioiden määrittely

3.38

Toimittajavalinta / 

toimittajahyväksyntä
3.75

Sopimusneuvottelu 3.00

Sopimushallinta 3.13

Ostotilauksen tekeminen 4.25

Saapuvan tavaran 

vastaanotto ja tarkastus
3.25

Reklamointiprosessi 3.88

Ostolaskun tarkastaminen ja 

hyväksyntä
4.25

Toimittajan arviointi ja 

kehittäminen
3.63

6. Arvioi nykyisten prosessien tehokkuutta ja kyvykkyyttä. Käsittele tässä 

kysymyksessä suoria hankintoja (tuotantoon liittyvät, esimerkiksi raaka-

aineet) ja käytä viisiportaista arviointiskaalaa.
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Taulukko 12. Kysymyksen kuusi tunnusluvut 

 

Kysymyksessä seitsemän vastaajilta kysyttiin nykyisten prosessimallien toteutumisesta ja 

implementoitumisesta päivittäiseen toimintaan epäsuorien hankintojen yhteydessä. Kysy-

myksen seitsemän vastausten keskiarvot jokaista prosessia kohden on esitetty taulukossa 

kolmetoista. Kaikkien prosessien vastausten keskiarvot sijoittuvat painoarvon kolme ja nel-

jä välille, joten kaikkien prosessien kohdalla nykyisten prosessimallien implementoiminen 

päivittäiseen toimintaan on aloitettu tai implementointi on melkein valmis. Taulukosta kol-

metoista esille nousevat ostotilauksen tekeminen sekä ostolaskun tarkastaminen ja hyväk-

syntä, joiden implementoiminen osaksi päivittäistä toimintaa epäsuorissa hankinnoissa on 

melkein valmis. Kaikkiin muihin hankinnan prosesseihin liittyvien prosessimallien imple-

mentoiminen osaksi päivittäistä toimintaa epäsuorien hankintojen yhteydessä on vasta 

aloitettu. 

Vertailtaessa nykyisten prosessimallien, prosessikuvausten ja työohjeistusten implemen-

toitumista päivittäiseen toimintaan suorien- ja epäsuorien hankintojen välillä, voidaan tode-

ta, että nykyiset toimintamallit on implementoitu selvästi paremmin suorien hankintojen 

yhteydessä. Tämä voidaan päätellä siitä, että taulukossa yhdeksän esitettyjen vastausten 

keskiarvojen keskiarvo on 4.14 ja taulukossa kolmetoista esitettyjen vastausten keskiarvo-

jen keskiarvo on 3.25. Kaikkien hankinnan prosessien prosessimallien implementoiminen 

suorissa hankinnoissa on siis keskiarvon mukaan melkein valmis, kun taas epäsuorien 

hankintojen yhteydessä keskiarvon mukaan implementoiminen on vasta aloitettu. Näin 

ollen nykyisten prosessimallien implementointiin tulisi panostaa erityisesti epäsuorien han-

kintojen yhteydessä. 

Taulukon kolmetoista mukaan toimeksiantajayrityksen tulisi keskittyä erityisesti kaikkien 

muiden epäsuorien hankinnan prosessimallien, prosessikuvausten ja työohjeistuksen im-

plementointiin paitsi ostotilauksen tekemisen sekä ostolaskun tarkastamisen ja hyväksyn-

Tunusluku

Koko 

hankintapro

sessi

Hankintatarpeen / 

hankintaehdotuksen 

tunnistaminen ja 

spesifikaatioiden 

määrittely

Toimittajava

linta ja 

toimittajahy

väksyntä

Sopimusneu

vottelu

Sopimushallin

ta

Ostotilauk

sen 

tekeminen

Saapuvan 

tavaran 

vastaanotto 

ja tarkastus

Reklamoin

tiprosessi

Ostolaskun 

tarkastaminen 

ja hyväksyntä

Toimittajan 

arvointi ja 

kehittäminen

Pienin arvo 2 2 3 1 1 3 1 3 3 2

Suurin arvo 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5

Keskiarvo 3.63 3.38 3.75 3.00 3.13 4.25 3.25 3.88 4.25 3.63

Keskihajonta 0.74 1.06 0.46 1.07 0.99 0.71 1.49 0.64 0.71 0.92

Vastaukset 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

6. Arvioi nykyisten prosessien tehokkuutta ja kyvykkyyttä. Käsittele tässä kysymyksessä suoria hankintoja (tuotantoon liittyvät, esimerkiksi raaka-

aineet) ja käytä viisiportaista arviointiskaalaa.



90 

 

 

nän. Ainoastaan nämä kaksi edellä mainittua prosessia ovat vastausvaihtoehtojen medi-

aania parempia. 

Taulukko 13. Nykyisten prosessimallien implementoituminen epäsuorissa hankinnoissa 

(vastausten keskiarvot) 

 

Kysymyksen seitsemän tunnusluvut on esitetty taulukossa neljätoista. Taulukossa neljä-

toista käsitellään jokaisen kysymyksessä seitsemän mukana olleen prosessin vastausten 

pienin arvo, suurin arvo, keskiarvo, keskihajonta ja vastausten lukumäärä. Taulukosta nel-

jätoista selviää, että kaikkien prosessien kohdalla on saatu vastaus kahdeksalta vastaajal-

ta. Vastauksien hajontaa tulkittaessa voidaan todeta, että otoksessa koko hankintaproses-

sin ja ostotilauksen tekemisen vastauksista 99 prosenttia asettuu yhden keskihajonnan 

sisälle. Toimittajavalinnan ja toimittajahyväksynnän, saapuvan tavaran vastaanoton ja tar-

kastuksen, reklamointiprosessin, ostolaskun tarkastamisen ja hyväksynnän sekä toimitta-

jan arvioinnin ja kehittämisen vastauksista 98 prosenttia asettuu yhden keskihajonnan si-

sälle. Sopimusneuvottelun ja sopimushallinnan vastauksista 97 prosenttia asettuu yhden 

Prosessi

Ei 

näyttöä

/ en tiedä

(1)

Meillä on 

suunnite

lmia

(2)

Työ on 

aloitettu

(3)

Melkein 

valmis

(4)

Valmis

(5)

Koko hankintaprosessi 3.50

Hankintatarpeen / 

hankintaehdotuksen 

tunnistaminen ja 

spesifikaatioiden määrittely

3.00

Toimittajavalinta / 

toimittajahyväksyntä
3.00

Sopimusneuvottelu 2.63

Sopimushallinta 2.75

Ostotilauksen tekeminen 3.75

Saapuvan tavaran 

vastaanotto ja tarkastus
3.38

Reklamointiprosessi 3.50

Ostolaskun tarkastaminen ja 

hyväksyntä
3.88

Toimittajan arviointi ja 

kehittäminen
3.13

7. Kuinka hyvin nykyiset prosessimallit, prosessikuvaukset ja työohjeistukset 

on implementoitu päivittäiseen toimintaan? Käsittele tässä kysymyksessä 

epäsuoria hankintoja (esimerkiksi toimistotarvikkeet, palvelut jne.) ja käytä 

viisiportaista arviointiskaalaa.
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keskihajonnan sisälle. Hankintatarpeen / hankintaehdotuksen tunnistamisen ja spesifikaa-

tioiden määrittelyn vastauksista 96 prosenttia asettuu yhden keskihajonnan sisälle. Näin 

ollen voidaan todeta, että merkittävintä hajontaa kysymyksen seitsemän vastauksissa oli 

hankintatarpeen / hankintaehdotuksen tunnistamisen ja spesifikaatioiden määrittelyn pro-

sessissa. 

Vertailtaessa kysymyksen viisi (taulukko kymmenen) ja kysymyksen seitsemän (taulukko 

neljätoista) vastausten hajontaa huomataan, että kysymyksen seitsemän vastauksissa oli 

enemmän hajontaa kuin kysymyksen viisi vastauksissa. Näin ollen voidaan siis todeta, että 

epäsuorien hankintojen prosesseihin liittyvissä vastauksissa oli enemmän hajontaa kuin 

suorien hankintojen prosesseissa. Tästä voidaan päätellä, että epäsuorien hankintojen 

prosessit eivät ole vastaajille niin selkeitä kuin suorien hankintojen prosessit.  

Taulukko 14. Kysymyksen seitsemän tunnusluvut 

 

Kysymyksessä kahdeksan vastaajilta kysyttiin nykyisten prosessien tehokkuutta ja kyvyk-

kyyttä epäsuorien hankintojen yhteydessä. Kysymyksen kahdeksan vastausten keskiarvot 

jokaista prosessia kohden on esitetty taulukossa viisitoista. Kaikkien prosessien vastaus-

ten keskiarvot sijoittuvat painoarvojen kaksi ja neljä välille. Vastaajat arvioivat siis kaikkien 

prosessien tehokkuudesta ja kyvykkyydestä olevan jonkin verran näyttöä, näyttöä tai sel-

keää näyttöä. Taulukon viisitoista mukaan jonkin verran näyttöä nykyisten prosessien te-

hokkuudesta ja kyvykkyydestä on sopimusneuvottelun prosessilla. Taulukon viisitoista 

mukaan selkeää näyttöä tehokkuudesta ja kyvykkyydestä on ainoastaan ostolaskun tar-

kastamisen ja hyväksynnän prosessilla. Muut hankinnan prosessit sijoittuvat asteikolla 

kohtaan ”näyttöä”. 

Vertailtaessa taulukoiden yksitoista ja viisitoista eroja, voidaan todeta, että suorien hankin-

tojen prosessit ovat tehokkaampia ja kyvykkäämpiä kuin epäsuorien hankintojen prosessit. 

Tunusluku

Koko 

hankintapro

sessi

Hankintatarpeen / 

hankintaehdotuksen 

tunnistaminen ja 

spesifikaatioiden 

määrittely

Toimittajava

linta ja 

toimittajahy

väksyntä

Sopimusneu

vottelu

Sopimushallin

ta

Ostotilauk

sen 

tekeminen

Saapuvan 

tavaran 

vastaanotto 

ja tarkastus

Reklamoin

tiprosessi

Ostolaskun 

tarkastaminen 

ja hyväksyntä

Toimittajan 

arvointi ja 

kehittäminen

Pienin arvo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Suurin arvo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Keskiarvo 3.50 3.00 3.00 2.63 2.75 3.75 3.38 3.50 3.88 3.13

Keskihajonta 1.51 1.60 1.31 1.41 1.49 1.39 1.77 1.69 1.55 1.25

Vastaukset 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

7. Kuinka hyvin nykyiset prosessimallit, prosessikuvaukset ja työohjeistukset on implementoitu päivittäiseen toimintaan? Käsittele tässä 

kysymyksessä epäsuoria hankintoja (esimerkiksi toimistotarvikkeet, palvelut jne.) ja käytä viisiportaista arviointiskaalaa.
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Tämä voidaan päätellä siitä, että taulukossa yksitoista esitettyjen vastausten keskiarvojen 

keskiarvo on 3.62 ja taulukossa viisitoista esitettyjen vastausten keskiarvojen keskiarvo on 

2.92. Kaikkien hankinnan prosessien tehokkuudesta ja kyvykkyydestä on siis keskiarvon 

mukaan suorissa hankinnoissa selkeää näyttöä, kun taas epäsuorissa hankinnoissa pro-

sessien tehokkuudesta ja kyvykkyydestä on vain näyttöä. Näistä edellä esitetyistä tuloksis-

ta voidaan tehdä jo kertaalleen esiintynyt johtopäätös siitä, että hankinnan prosessien ke-

hittämiseen tulisi panostaa erityisesti epäsuorien hankintojen yhteydessä. 

Taulukon viisitoista mukaan tehottomin ja kyvyttömin hankinnan prosessi epäsuorissa 

hankinnoissa on kyselyn mukaan sopimusneuvottelu. Toimeksiantajayrityksen tulisi siis 

panostaa tämän prosessin kehittämiseen ja erityisesti työohjeiden laatimiseen sekä toimin-

tatapojen selkeyttämiseen tässä prosessissa. Myös muilla epäsuoran hankinnan proses-

seilla on vielä matkaa maailmanluokan prosessiksi, koska kahdeksan muuta prosessia 

sijoittuu vastausvaihtoehtojen mediaaniin. Näistä prosesseista toimeksiantajayrityksen tuli-

si siis oman strategisen pohdinnan kautta etsiä ne prosessit, joita tulisi parantaa. Selvästi 

mediaaniprosesseja parempi prosessi on epäsuorissa hankinnoissa ostolaskun tarkasta-

misen ja hyväksynnän prosessi. 
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Taulukko 15. Nykyisten prosessien tehokkuus ja kyvykkyys epäsuorissa hankinnoissa 

(vastausten keskiarvot) 

 

Kysymyksen kahdeksan tunnusluvut on esitetty taulukossa kuusitoista. Taulukossa kuusi-

toista käsitellään jokaisen kysymyksessä kahdeksan mukana olleen prosessin vastausten 

pienin arvo, suurin arvo, keskiarvo, keskihajonta ja vastausten lukumäärä. Taulukosta 

kuusitoista selviää, että kaikkien prosessien kohdalla on saatu vastaus kahdeksalta vas-

taajalta. Vastauksien hajontaa tulkittaessa voidaan todeta, että otoksessa toimittajavalin-

nan / toimittajahyväksynnän vastauksista 99 prosenttia asettuu yhden keksihajonnan sisäl-

le. Koko hankintaprosessin, sopimusneuvottelun, sopimushallinnan, ostotilauksen tekemi-

sen ja reklamointiprosessin vastauksista 98 prosenttia asettuu yhden keskihajonnan sisäl-

le. Saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkastamisen sekä ostolaskun tarkastamisen ja hy-

väksynnän vastauksista 97 prosenttia asettuu yhden keskihajonnan sisälle. Hankintatar-

peen / hankintaehdotuksen tunnistamisen ja spesifikaatioiden määrittelyn ja toimittajan 

arvioinnin ja kehittämisen vastauksista 96 prosenttia asettuu yhden keskihajonnan sisälle. 

Näin ollen voidaan todeta, että merkittävintä hajontaa kysymyksen kahdeksan vastauksis-

Prosessi

Ei 

näyttöä

/ en tiedä

(1)

Jonkin 

verran 

näyttöä

(2)

Näyttöä

(3)

Selkeää 

näyttöä

(4)

Maailma

nluokan 

prosessi

(5)

Koko hankintaprosessi 3.25

Hankintatarpeen / 

hankintaehdotuksen 

tunnistaminen ja 

spesifikaatioiden määrittely

2.63

Toimittajavalinta / 

toimittajahyväksyntä
3.00

Sopimusneuvottelu 2.38

Sopimushallinta 2.63

Ostotilauksen tekeminen 3.38

Saapuvan tavaran 

vastaanotto ja tarkastus
2.75

Reklamointiprosessi 3.00

Ostolaskun tarkastaminen ja 

hyväksyntä
3.50

Toimittajan arviointi ja 

kehittäminen
2.63

8. Arvioi nykyisten prosessien tehokkuutta ja kyvykkyyttä. Käsittele tässä 

kysymyksessä epäsuoria hankintoja  (esimerkiksi toimistotarvikkeet, palvelut 

jne.) ja käytä viisiportaista arviointiskaalaa.
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sa oli hankintatarpeen / hankintaehdotuksen tunnistamisen ja spesifikaatioiden määrittelyn 

sekä toimittajan arvioinnin ja kehittämisen prosesseissa. 

Vertailtaessa kysymyksen kuusi (taulukko kaksitoista) ja kysymyksen kahdeksan (taulukko 

kuusitoista) vastausten hajontaa huomataan, että kysymyksen kahdeksan vastauksissa oli 

enemmän hajontaa kuin kysymyksen kuusi vastauksissa. Näin ollen voidaan siis todeta, 

että epäsuorien hankintojen prosesseihin liittyvissä vastauksissa oli enemmän hajontaa 

kuin suorien hankintojen prosesseissa. Tästä voidaan päätellä, että epäsuorien hankinto-

jen prosessien tehokkuutta ja kyvykkyyttä ei ole niin yksiselitteisen selkeä arvioida kuin 

suorien hankintojen prosessien tehokkuutta ja kyvykkyyttä. 

Taulukko 16. Kysymyksen kahdeksan tunnusluvut 

 

Kaaviossa kolme on esitetty kysymyksen yhdeksän vastaukset. Kysymyksessä yhdeksän 

tiedusteltiin vastaajilta hankinnan osallistumisesta investointipäätöksiin kaaviossa kolme 

esitetyn väittämän avulla. Kysymykseen vastasivat kaikki kahdeksan kyselyyn osallistunut-

ta henkilöä. Vastaajista 63 prosenttia oli sitä mieltä, että hankinta osallistuu investointipää-

töksiin usein alusta asti. 25 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että hankinta osallistuu 

investointipäätöksiin joskus. 13 prosenttia taas oli sitä mieltä, että hankinta ei yleensä osal-

listu investointipäätöksiin. Yksikään vastaajista ei ollut sitä mieltä, että hankinta osallistuisi 

aina tai ei koskaan investointipäätöksiin. Kysymyksen yhdeksän vastauksien hajontaa tul-

kittaessa voidaan todeta, että otoksessa 99 prosenttia asettuu yhden keskihajonnan sisäl-

le. Näin vähäisestä hajonnasta voidaan päätellä, että vastaajat olivat suhteellisen yksimie-

lisiä ja ymmärtävät selkeästi kysymyksessä tarkoitetun investointihankinnan prosessin. 

Tunusluku

Koko 

hankintapro

sessi

Hankintatarpeen / 

hankintaehdotuksen 

tunnistaminen ja 

spesifikaatioiden 

määrittely

Toimittajava

linta ja 

toimittajahy

väksyntä

Sopimusneu

vottelu

Sopimushallin

ta

Ostotilauk

sen 

tekeminen

Saapuvan 

tavaran 

vastaanotto 

ja tarkastus

Reklamoin

tiprosessi

Ostolaskun 

tarkastaminen 

ja hyväksyntä

Toimittajan 

arvointi ja 

kehittäminen

Pienin arvo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Suurin arvo 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4

Keskiarvo 3.25 2.63 3.00 2.38 2.63 3.38 2.75 3.00 3.50 2.63

Keskihajonta 1.16 1.19 1.07 0.92 0.92 1.19 1.49 1.41 1.31 1.19

Vastaukset 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8. Arvioi nykyisten prosessien tehokkuutta ja kyvykkyyttä. Käsittele tässä kysymyksessä epäsuoria hankintoja (esimerkiksi toimistotarvikkeet, 

palvelut jne.) ja käytä viisiportaista arviointiskaalaa.
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Kaavio 3. Hankinnan osallistuminen investointipäätöksiin 

Kaaviossa neljä on esitetty kysymyksen kymmenen vastaukset. Kysymyksessä kymmenen 

tiedusteltiin vastaajien käsitystä make-or-buy -päätöksestä kaaviossa neljä esitetyn väit-

tämän avulla. Kysymykseen vastasivat kaikki kahdeksan kyselyyn osallistunutta henkilöä. 

63 prosenttia kyselyyn vastanneista on jokseenkin samaa mieltä siitä, että heillä on selvä 

strateginen käsitys make-or-buy -päätöksestä. Kyselyyn vastanneista 25 prosenttia oli täy-

sin samaa mieltä siitä, että heillä on selvä strateginen käsitys make-or-buy -päätöksestä. 

13 prosenttia vastanneista ei ollut samaa, eikä eri mieltä väittämän kanssa. Yksikään ky-

symykseen vastanneista ei ollut jokseenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä väittämän kans-

sa. Kysymyksen kymmenen vastauksien hajontaa tulkittaessa voidaan todeta, että otok-

sessa 97 prosenttia asettuu yhden keskihajonnan sisälle. Hajonta tässä kysymyksessä on 

merkittävämpää kuin esimerkiksi kysymyksessä yhdeksän, joten voidaan todeta, että vas-

taajien käsitys make-or-buy -päätöksenteosta ei ole niin yksimielinen kuin esimerkiksi in-

vestointipäätöksistä. 

 

Tunnusluku Arvo

Pienin arvo 2

Suurin arvo 4

Keskiarvo 3.50

Keskihajonta 0.76

Vastauksia 8
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Kaavio 4. Käsitys make-or-buy -päätöksestä 

Kaaviossa viisi on esitetty kysymyksen yksitoista vastaukset. Kysymyksessä yksitoista 

tiedusteltiin, onko vastaajilla malli tai lähestymistapa, jota he voivat käyttää make-or-buy -

päätöksen apuna. Kysymyksen yksitoista väittämä on esitetty kaaviossa viisi. Kysymyk-

seen vastasivat kaikki kahdeksan kyselyyn osallistunutta henkilöä. Kyselyn vastaajista 63 

prosenttia oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että heillä on malli tai lähestymistapa, jota voi 

käyttää make-or-buy -päätöksen apuna. 13 prosenttia vastanneista oli täysin samaa mieltä 

väittämän kanssa. Niin ikään 13 prosenttia vastanneista ei ollut samaa eikä eri mieltä väit-

tämän kanssa ja toiset 13 prosenttia oli jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa. Kyselyyn 

vastanneista yksi henkilö oli siis jokseenkin eri mieltä siitä, että hänellä olisi malli tai lähes-

tymistapa make-or-buy -päätöksen apuna. Yksikään vastaajista ei ollut täysin eri mieltä 

väittämän kanssa. Kysymyksen yksitoista vastauksien hajontaa tulkittaessa voidaan tode-

ta, että otoksessa 98 prosenttia asettuu yhden keskihajonnan sisälle. Tästä voidaan pää-

tellä, että vastaajien käsitys make-or-buy -päätöksen apuna käytettävästä mallista ei ole 

niin selvä kuin investointipäätöksien yhteydessä, mutta make-or-buy -päätöksen yhteydes-

sä käytettävä malli on kuitenkin selkeämpi käsite vastaajille kuin koko make-or-buy -

päätösprosessi. 

 

Tunnusluku Arvo

Pienin arvo 3

Suurin arvo 5

Keskiarvo 4.13

Keskihajonta 0.64

Vastauksia 8
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Kaavio 5. Lähestymistapa make-or-buy -päätökseen 

Viimeisessä kyselyn kysymyksessä pyydettiin vastaajia omin sanoin kuvailemaan make-

or-buy prosessi. Viimeisen kysymyksen vastaukset on esitetty taulukossa seitsemäntoista 

ja tähänkin kysymykseen saatiin vastaus kaikilta kahdeksalta kyselyyn osallistuneelta hen-

kilöltä. Taulukossa seitsemäntoista esitettyjä kysymyksen kaksitoista vastauksia tulkittaes-

sa on mahdollista löytää vastaajien tuottamien avointen vastausten väliltä tiettyjä yhtäläi-

syyksiä. 

Viisi vastaajaa pitää kustannuksia yhtenä tärkeimpänä päätösajurina make-or-buy proses-

sissa (1.,3.,4.,5.,7.). Lisäksi yksi vastaajista toteaa, että yksi make-or-buy prosessin tärkeä 

päätösajuri on henkilövahvuuden muuttaminen valituissa toiminnoissa (2.). Henkilövah-

vuuden muuttaminen voidaan niputtaa yhteen kustannuksien kanssa, koska yleensä hen-

kilövahvuuden muuttamisella pyritään juuri henkilöstökustannusten vähentämiseen. Yksi 

vastaajista (4.) toteaa, että make-or-buy -päätöksen taustalla tulisi huomioida eri kustan-

nuslajit (kiinteät ja muuttuvat). Tämä toteamus asemoituu yhteen teoriassa esitetyn tiedon 

kanssa siitä, että make-or-buy prosessin tuloksena tehdyn ulkoistuksen hyödyt kulminoitu-

vat kiinteiden kustannusten asemoitumisena muuttuviksi kustannuksiksi. Muita vastaajien 

mainitsemia päätösajureita ovat laitekannan soveltuvuus, historiadata, laatu, toimitusaika, 

toimintaympäristö, asiakastarpeet ja aineeton pääoma. 

Neljä vastaajaa mainitsee vastauksessaan make-or-buy prosessissa tärkeäksi vaiheeksi 

ydinliiketoiminnan, ydinprosessien, avainprosessien, ydinosaamisen tai ydinkyvykkyyksien 

Tunnusluku Arvo

Pienin arvo 2

Suurin arvo 5

Keskiarvo 3.75

Keskihajonta 0.89

Vastauksia 8
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tunnistamisen (1.,2.,7.,8.). Samat vastaajat mainitsevat vastauksissaan make-or-buy -

päätöksen pohjalta tehtävän ulkoistamisen, joka tulee vastaajien mukaan tehdä niille toi-

minnoille, jotka todetaan analyysin perusteella tukitoiminnoiksi tai toiminnaksi, joka ei ole 

yrityksen ydinosaamista. Näiden vastauksien pohjalta voidaan päätellä, että ainakin 50 

prosenttia kyselyyn vastanneista ymmärtää ydinkyvykkyyksien merkityksen osana make-

or-buy -päätöstä. 

Neljä vastaajaa mainitsee niin ikään vastauksessaan sen, että make-or-buy -päätös teh-

dään yhteistyössä yrityksen sisäisten sidosryhmien kesken tai tiimissä (1.,3.,4.,6.). Vastaa-

jien vastauksista löytyvät ainakin seuraavat sidosryhmät: hankinta, tehdasjohto ja johto. 

Yksi vastaaja puhuu myös hankintatiimistä, jolle kaikki tarvittavat tiedot esitetään ja joka 

tekee lopullisen päätöksen. Vastauksista voidaan todeta se, että päätös tehdään yhteis-

työssä ja kyseessä ei ole kenenkään yksivaltainen päätös. Päätöksen tulee lisäksi perus-

tua faktoihin ja päätöksen on oltava läpinäkyvä (6.). 

Kaksi vastaajaa pitää yrityksen tuotantostrategiaa merkittävänä osana make-or-buy -

päätöstä (1.,4.). Kaksi vastaajista toteaa, että tehtaan rakentamisen yhteydessä tehty pää-

tös siitä, että tehdas tekee ainoastaan kokoonpanoa, sanelee osaltaan kyseisen tehtaan 

make-or-buy -päätöksiä (4.,8.). Tämä päätös on tärkeä osa tehtaassa toteutettavaa tuo-

tantostrategiaa. Yksi vastaaja pitää tärkeänä strategista parhaiden käytäntöjen etsimistä 

make-or-buy -päätöksen yhteydessä (1.). 
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Taulukko 17. Make-or-buy omin sanoin 

 

 

Vastaaja 

(nro.)

12. Miten kuvailisit make-or-buy prosessia omin sanoin? (kuvaile 

esimerkiksi make-or-buy -päätöksen taustaa, sitä kuka tekee 

lopullisen päätöksen sekä miten organisaation ydinkyvykkyydet ja 

transaktiokustannukset vaikuttavat päätökseen)

1.

Se on sekoitus make-or-buy päätöstä / parhaiden käytäntöjen etsimistä ja 

ulkoistamispäätöstä. Päätösajureita ovat kustannus / kapasiteetti 

koneistusstrategia. Päätös on hankinnan ja tehdasjohdon yhteinen.

2.

Perusteena vertailulle on laitekanta (soveltuvuus, ikä jne), onko tekeminen 

ydinosaamista kun puhutaan suorista hankinnoista. Epäsuorissa 

hankinnoissa kyse on usein henkilövahvuuden muuttamisesta toiminnoille, 

joita ei koeta ydinosaamisena vaan tukipalveluina. 

3.

Ensimmäinen ajuri make-or-buy päätökselle on niiden vaiheiden 

tunnistaminen, jotka eivät ole ydinliiketoimintaa ja näiden toteuttamisen 

ulkoistaminen. Hankinta tekee päätöksen ja silloin, kun päätös liittyy tehtaan 

tuotantoon ja tuotantolaitteistoon, tulee päätös tehdä yhdessä 

tehdaspäällikön kanssa. Toinen ajuri on kustannusten karsiminen.

4.

Meidän tehtaan tuotantostrategia on kokoonpano tilauksesta tyyppinen. 

Tämän takia tehtaassa on enää hyvin vähän sellaista koneistusta, jota voisi 

ulkoistaa. Aikoinaan kaikki kiinteät ja muuttuvat kustannukset huomioitiin 

make-or-buy päätöksessä. Tämän jälkeen hankintapäällikkö pyysi tehtaan 

johdolta hyväksyntää.

5.

Meillä on vahva tietämys hankintatarpeista, joten olemme kyvykkäitä 

tekemään make-or-buy päätöksen. Päätöksen taustalla käytämme 

historiadataa, laatutietoutta, hintatietoutta ja toimitusaikatarvetta. 

Analysoimme aina oikeat markkinat, jotta voimme varmistua 

markkinamuutoksista. Ostaja tekee lopullisen päätöksen noudattaen aina 

Sulzerin sääntöjä. Päätökseen vaikuttavat nykyinen toimintaympäristö, 

yrityksen etujen mukaisuus ja asiakastarpeet.

6.
Päätös perustuu faktoihin ja on läpinäkyvä. Kaikki tiedot esitetään 

hankintatiimille, jotta varmistutaa oikeasta päätöksestä.

7.

Make-or-buy päätös tarkoittaa valintaa yrityksen sisällä tehtävän tuotannon 

ja ulkoistetun tuotannon välillä. Yleensä nykyisillä pumpputyypeillä 

pääajurina ovat kustannukset. Saman aikaisesti tulee varmistua 

laadunvalvonnan jatkuvuudesta (varmistetaan selvä laadunvalvontaketju). 

Aineettoman pääoman suojaaminen on myös erittäin tärkeä ajuri. 

Ydinkyvykkyyksien tunnistaminen on vielä kustannustekijöitäkin tärkeämpi 

päätösajuri.

8.

Meidän tehdas on kokoonpanotehdas. Teemme ainoastaan pumppujen 

kokoonpanon ja testauksen sisäisesti sekä joitain avainprosesseja (ei voi 

ulkoistaa). Kaiken muun ostamme ulkoisilta toimittajilta. Tämä päätös 

tehtiin jo silloin, kun tämä uusi tehdas rakennettiin.
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5.2 Johtopäätökset kyselyn tuloksista 

Tutkielman toinen apututkimuskysymys oli muotoiltu seuraavasti: 

2. ”Mitkä hankinnan prosessit on mallinnettu, dokumentoitu ja niistä on muo-

dostettu työohjeistukset toimeksiantajayrityksen liiketoimintayksikön eri toi-

mipisteissä? 

 Mihin nykyinen dokumentointi perustuu?” 

Kysymyksen kolme vastauksia tarkasteltaessa (kaavio 2.) selvisi sellaisia prosesseja, joille 

ei ole ollenkaan dokumentoituja prosessikuvauksia, prosessimalleja tai työohjeistuksia tie-

tyissä toimipisteissä. Prosessimallit, prosessikuvaukset tai työohjeet tulisi pikimmiten laa-

jentaa, laatia, jalkauttaa tai informoida näihin toimipisteisiin. Kysymyksestä kolme selvisi 

niin ikään, että paikallisella tasolla tulisi jalkauttaa enemmän ohjeistuksia. Erityisesti esille 

kysymyksestä kolme nousi saapuvan tavaran vastaanotto ja tarkastus, joka oli toiseksi 

huonoiten dokumentoitu prosessi kaikista kyselyn prosesseista. Tähän prosessiin tulisi 

pureutua heti, koska ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä vaatii nimenomaisesti kuvatta-

vaksi tämän prosessin. 

Tutkielman kolmas ja neljäs apututkimuskysymys oli muotoiltu seuraavasti: 

3. ”Miten hyvin nykyiset prosessimallit on implementoitu osaksi päivittäistä toi-

mintaa? 

4. Kuinka kyvykkäitä nykyiset hankinnan prosessit ovat?” 

Vertailtaessa tuloksia suorien- ja epäsuorien hankintojen välillä, esille nousee se, että suo-

rien hankintojen nykyiset prosessimallit on implementoitu paremmin päivittäiseen toimintaa 

ja nykyiset suorien hankintojen prosessit ovat myös tehokkaampia ja kyvykkäämpiä kuin 

epäsuorien hankintojen prosessit. Epäsuorien hankintojen nykyisten prosessimallien im-

plementoimiseen sekä epäsuorien hankintojen prosessien tehokkuuteen ja kyvykkyyteen 

tulisi siis panostaa. Kysymyksestä yhdeksän (kaavio 3.) selvisi, että hankinta on usein mu-

kana investointipäätöksissä alusta asti. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan hankinnan tulisi olla 

aina sataprosenttisesti mukana alusta asti investointipäätöksissä, koska kyseiset päätök-

set ovat melkein aina arvoltaan ja vaikuttavuudeltaan hyvin merkittäviä yrityksen menes-

tyksen kannalta. Kysymyksissä kymmenen (kaavio 4.), yksitoista (kaavio 5.) ja kaksitoista 
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(taulukko 17.) selvitettiin vastaajien tietämys make-or-buy -päätöksestä. Johtopäätöksenä 

näiden kysymysten vastauksista voidaan todeta, että yrityksen tulisi järjestää ostopäälli-

köille koulutusta make-or-buy -päätösprosessista ja konsernin tai liiketoimintayksiköiden 

tulisi laatia ja kirjata ylös yhteiset suuntaviivat tukemaan make-or-buy -päätöksiä. 

Suorien hankintojen yhteydessä nykyisten prosessimallien, prosessikaavioiden ja työoh-

jeistuksen implementointiin päivittäisessä toiminnassa tulisi panostaa erityisesti sopimus-

neuvottelun ja sopimushallinnan kohdalla. Suorien hankintojen yhteydessä prosessien te-

hokkuuden ja kyvykkyyden parantamiseen tulisi keskittyä näiden edellä mainittujen sopi-

musprosessien lisäksi hankintatarpeen / hankintaehdotuksen tunnistamisen ja spesifikaa-

tioiden määrittelyn sekä saapuvan tavaran ja vastaanoton ja tarkastuksen prosesseissa. 

Epäsuorien hankintojen yhteydessä nykyisten prosessimallien, prosessikaavioiden ja työ-

ohjeistuksen implementointiin päivittäisessä toiminnassa tulisi panostaa kaikkien muiden 

prosessien kohdalla paitsi ostotilauksen tekemisen ja ostolaskun tarkastamisen ja hyväk-

synnän. Epäsuorien hankintojen yhteydessä prosessien tehokkuuden ja kyvykkyyden pa-

rantamiseen tulisi keskittyä sopimusneuvottelun, sopimushallinnan, hankintatarpeen / han-

kintaehdotuksen tunnistamisen, saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkastuksen sekä toi-

mittajan arvioinnin ja kehittämisen prosesseissa. 

5.3 Kehitettävän prosessin valinta ja perustelut 

Kyselyn tuloksista tehtyjen johtopäätösten perusteella ja toimeksiantajayrityksen kanssa 

käytyjen keskustelujen pohjalta kehitettäväksi prosessiksi päätettiin valita saapuvan tava-

ran vastaanotto ja tarkastus. Kuten edellä esitetyissä johtopäätöksissä on todettu, saapu-

van tavaran vastaanotto nousee kyselyn kysymysten perusteella esille yhtenä kehitystyötä 

vaativana prosessina ja saapuvan tavaran vastaanotto on nimenomaisesti mainittu ISO 

9001 -standardissa kuvattavaksi ostotoiminnan prosessiksi. Tämä tutkielma pohjautuu teo-

riaosan kautta juuri ISO 9001 -standardin vähimmäisvaatimusten mukaisien hankintapro-

sessien kuvaamiseen ja saapuvan tavaran vastaanotto sekä tarkastus kuuluvat näihin 

prosesseihin. Toimeksiantajayrityksen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta tässä pro-

sessissa huomataan ongelmia päivittäin, vaikka prosessi on itsessään suhteellisen yksin-

kertainen. Näin ollen prosessissa on paljon kehittämispotentiaalia ja toimeksiantajayrityk-

sen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta prosessia on mahdollista kehittää paljon pienil-

lä panostuksilla juuri sen takia, koska prosessi on hyvin yksinkertainen. 
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Kyselyn tulosten ja toimeksiantajayrityksen kanssa käytyjen keskustelujen lisäksi hankin-

nan prosessit on asemoitu menestystekijöinä kuvan kaksikymmentäkolme nelikentässä. 

Sama nelikenttä on esitetty teoriaosuuden luvussa 4.1. Nelikenttä on laadittu aivoriihessä 

toimeksiantajayrityksen edustajien kanssa. Nelikentän menestystekijöiden tason arviointi 

on tehty kyselyn prosessien tehokkuuden ja kyvykkyyden arvioinnin pohjalta. Toimeksian-

tajayrityksen pyynnöstä nelikentässä esitettyjen prosessien tasot liittyvät kyselyn kysymyk-

seen kuusi (suorien hankintojen prosessien tehokkuus ja kyvykkyys), koska yritys näkee 

suorat hankinnat epäsuoria tärkeämmiksi. Mikäli kehitettävä kategoria olisi valittu pelkäs-

tään kyselyn tulosten pohjalta, olisi kehityskohde valittu epäsuorien hankintojen prosessien 

joukosta. Epäsuorat hankinnat osoittautuivat suoria hankintoja tehottomammiksi ja kyvyt-

tömämmiksi. Kuvan kaksikymmentäkolme nelikentässä suorien hankintojen kategoriasta 

esille nousevat kehitettäväksi valittu saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkastuksen pro-

sessi sekä sopimusprosessit. 

Kehitä kun ehdit

Säilytä taso Varmista

Kehitä heti
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Koko
hankintaprosessi

Hankintatarpeen / hankintaehdotuksen
tunnistaminen ja spesifikaatioiden määrittely

Toimittajavalinta /
toimittajahyväksyntä

Sopimusneuvottelu
Sopimushallinta

Ostotilauksen tekeminen

Saapuvan tavaran vastaanotto
ja tarkastus

Reklamointiprosessi

Ostolaskun tarkastaminen
ja hyväksyntä

Toimittajan arviointi
ja kehittäminen

 

Kuva 23. Hankinnan prosessit menestystekijöinä nelikentässä (suorat hankinnat) 
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5.4 Prosessin parantaminen 

Saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkastuksen prosessin parantamisen tavoitteeksi ase-

tettiin tavoiteprosessin mallintaminen ja prosessin kulkua kuvaavan työohjeen laatiminen. 

Toimeksiantajayrityksen pyynnöstä prosessikuvauksesta ja työohjeesta päätettiin laatia 

suomenkielinen versio Suomen yksiköiden käyttöön ja englanninkielinen versio globaaliin 

käyttöön. Globaalin ja lokaalin prosessikuvauksen sekä työohjeen eroiksi määriteltiin alus-

ta asti se, että lokaalissa työohjeessa puhutaan tarkemmin yrityksen käytössä olevasta 

toiminnanohjausjärjestelmästä. Tämä johtuu siitä, että sama toiminnanohjausjärjestelmä ei 

ole käytössä vielä kaikissa globaaleissa yksiköissä. 

Prosessin kehittämisessä lähdettiin liikkeelle tämän tutkielman teoriaosiossa esitetyllä ta-

valla, joten saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkastuksen prosessin nykytilan määrittämi-

seksi päätettiin järjestää aivoriihi toimeksiantajayrityksen edustajien kesken. Tässä aivorii-

hessä mallinnettiin ensin prosessin nykytila, joka on esitetty kuvassa kaksikymmentäneljä. 

Toimeksiantajayritys liiketoimintayksikkö: Saapuvan tavaran vastaanotto ja tarkastus (nykytila)
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3. Vastaanottotarkastus 

(oikea toimitus, määrä, 

silmämääräinen laatu)

2. Allekirjoita rahtikirja

5. Ota kopio rahtikirjasta 

ja lähetteestä / 

pakkauslistasta

7. Tee vastaanotto 

toiminnanohjausjärjestelmään

1. Toimitus

8. Hyllytä tavarat tai 

toimita tarvitsijalle

4. 

Reklamaatioprosessi

6. Palautus
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Kuva 24. Saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkastuksen prosessin nykytila 

 

Nykytilan mallinnuksen jälkeen prosessia käytiin läpi toimeksiantajayrityksen edustajien 

kesken yhteisessä aivoriihessä. Prosessin nykytilan kuvausta verrattiin tämän tutkielman 

teoriaosan prosessikuvausta käsittelevään osaan. Tämän vertailun pohjalta pelkästään 

prosessin mallintaminen nosti esille teoriatiedon pohjalta havaittuja parannustoimenpiteitä, 
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joita käydään seuraavaksi läpi. Prosessikuvauksen yhteydessä tulisi määritellä prosessin 

asiakkaat ja asiakasodotukset. Nämä asiat olisi hyvä kirjata muistiin prosessikuvaukseen. 

Prosessikuvauksesta tulisi myös selkeästi nähdä prosessina alku ja loppu. Prosessin alku 

ja loppu olisi hyvä kuvata esimerkiksi erilaisilla värikoodeilla. Uimaratamallin mukaisesti 

laaditun prosessikartan yhtenä toimijana tulisi käyttää laadunhallinnan yksikköä, koska osa 

toimeksiantajayritykseen saapuvista komponenteista kulkee tilastollisesti määritellyn laa-

duntarkastusprosessin läpi heti vastaanoton jälkeen. Prosessikartassa ensimmäisen pro-

sessiaskeleen jälkeen varaston tulisi varmistua siitä, että tavara on toimitettu oikeaan 

osoitteeseen ja, että tavara on määritysten sekä tilauksen mukainen. Tämä tulisi tehdä 

ennen rahtikirjan allekirjoittamista, koska rahtikirjan allekirjoituksen jälkeen rahdinkuljettaja 

ei ole enää vastuussa kuljetuksen aikana tapahtuneista vaurioista. Myös monien toimitus-

lausekkeiden mukaan juuri tässä kohtaa vastuu tavarasta siirtyy myyjältä ostajalle. Nykyi-

nen prosessi myös mahdollistaa sen, että tavara jää seisomaan varaston nurkkaan, koska 

ei varmistuta siitä, että tavara on varmasti oikeassa määränpäässä. Prosessikuvauksessa 

olisi myös hyvä tuoda selvästi esille prosessiin liittyvät asiakirjat ja muut dokumentit. Nämä 

aivoriihen perusteella esille nousseet prosessin parannuskohteet huomioitiin tavoitepro-

sessin mallintamisessa. 

Lisäksi tavoiteprosessin mallintamisen apuna päätettiin käyttää luvussa 4.2. esitettyjä 

LEAN Six Sigma menetelmiä. Tähän tutkielmaan valittiin yhdessä toimeksiantajayrityksen 

edustajien kanssa käytettäväksi seuraavat työkalut: SIPOC-kuvaus prosessin nykytilasta, 

prosessivaiheiden linkittäminen asiakastarpeisiin QFD-mallin avullla ja prosessin riskiana-

lyysi FMEA-mallin avulla. 

5.4.1 SIPOC-kuvaus (nykytila) prosessista 

SIPOC-kuvaus saapuvan tavaran vastaanotosta ja tarkastuksesta tehtiin toimeksiantajayri-

tyksen työntekijöiden keskuudesta valitun prosessiryhmän (vastaanottotyöntekijöitä, osta-

jia) muodostamassa aivoriihessä. SIPOC-kuvauksen apuna käytettiin tämän tutkielman 

luvussa 4.2.1 esitettyä teoriatietoa SIPOC-kuvauksen laatimisesta. Aivoriihen tuloksena 

aikaan saatu SIPOC-prosessikuvaus on esitetty liitteessä viisi. 

SIPOC-kuvauksen perusteella saapuvan tavaran vastaanotolle ja tarkastukselle tunnistet-

tiin seuraavat prosessivaiheiden asiakkaat: varastomies, ostaja, tarvitsija, rahdinkuljettaja, 
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toimittaja ja ostolaskun käsittelijä. Tunnistettujen asiakkaiden vaatimuksiksi määriteltiin 

liitteen viisi SIPOC-kuvauksessa jokaista prosessiaskelmaa kohden seuraavat vaateet: 

 Tieto tavaran saapumisesta on saatava heti varastomiehelle. 

 Tavara ei saa jäädä väärään paikkaan odottelemaan kyselyjä. 

 Tarvitsijan on saatava ostoehdotuksessa pyytämänsä hankintakohde ja ostajan se-

kä varastomiehen on varmistuttava tavaran vastaavuudesta tilaukseen nähden. 

 Rahdinkuljettaja tarvitsee kuittauksen tavaran vastaanotosta, toimittajan on varmis-

tuttava tavaran toimituksesta ja ostajalle on jäätävä todistus tavaran saapumisesta. 

 Rahtikirjasta otetun kopion on oltava helposti löydettävissä. 

 Varastosaldojen on täsmättävä, jotta varastojen hallinta on oikea-aikaista ja hankin-

tojen seuranta suunnitellun mukaista. 

 Vastaanottotoiminnan on toimittava mutkattomasti, jotta laskuautomaatio toimii. 

 Lähtökohtana on, että tarvitsija saa oikean tavaran, juuri oikeaan aikaan ja oikeaan 

paikkaan. 

SIPOC-kuvauksen perusteella saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkastuksen prosessi-

vaiheille tunnistettiin seuraavat prosessivaiheiden sisääntulojen toimittajat: toimittaja, rah-

dinkuljettaja, varastomies ja tarvitsija. Prosessivaiheiden sisääntuloiksi tunnistettiin seu-

raavat: tilattu tavara, tilausdokumentti, rahtikirja, lähete/pakkauslista, kynä, kopiokone, 

mappi tai tietokanta, tilausnumero, tietokone, tietojärjestelmä, hyllypaikka, trukki ja yhtey-

denpitoväline. Prosessin sisääntulojen tulisi olla tilauksen, rahtikirjan, lähet-

teen/pakkauslistan mukaisia ja tarkkoja, selkeitä, yksiselitteisiä sekä oikeita. 

Määrällisiksi saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkastuksen prosessin odotuksiksi määri-

teltiin seuraavat: nolla saldovirhettä, nolla laskua manuaalisessa tarkastuksessa vastaan-

ottomerkinnän puuttumisen takia, nolla vastaanottotarkastuksen jälkeen huomattua laatu-

virhettä (silmämääräisesti varastomiehen huomattavissa) ja nolla asiakaspuutetta. Edellä 

esitettyjä prosessin odotuksia voidaan mitata seuraavilla keinoilla: saldovirheiden määrä, 

vastaanottamattomien oikeasti saapuneiden määrä, laatuvirheiden määrä ja asiakaspuut-

teiden määrä. Edellä esitetyt kuvaukset otettiin huomioon tavoiteprosessin mallintamises-

sa. Erityisesti SIPOC-kuvaus prosessista auttoi prosessin asiakkaiden määrittämisessä. 
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5.4.2 Prosessivaiheiden linkittäminen asiakastarpeisiin 

Saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkastuksen prosessin prosessivaiheet linkitettiin asia-

kastarpeisiin luvussa 4.2.3 esitetyn QFD-taulukon mukaisesti. QFD-taulukon laatimisessa 

käytettiin samaa prosessiryhmää, joka laati myös SIPOC-kuvauksen prosessin nykytilasta. 

QFD-mallin mukaisesti laaditun taulukon tulokset on esitetty taulukossa kahdeksantoista. 

Taulukossa kahdeksantoista ei ole käsitelty jokaista mahdollista prosessivaihetta, koska 

prosessikuvaksesta esitetyn teoriatiedon mukaisesti prosessi tulisi kuvata ydinvaiheiden 

mukaisesti. Taulukon kahdeksantoista QFD-mallin mukaiseen tarkasteluun on valittu pro-

sessivaiheiksi seuraavat: toimitus (prosessin aloittaja), vastaanottotarkastus (oikea paikka, 

määrä, silmämääräinen laatu), rahtikirjan allekirjoitus ja tarvittavien dokumenttien kopioi-

minen sekä tallennus, vastaanottomerkinnän tekeminen järjestelmään, ja tavaran hyllytys 

tai tavaran toimitus tarvitsijalle. QFD-analyysin avulla saapuvan tavaran vastaanoton ja 

tarkastuksen prosessivaiheet voidaan listata tärkeysjärjestyksessä asiakastarpeiden mu-

kaan seuraavasti: 1. vastaanottotarkastus (oikea paikka, määrä, silmämääräinen laatu), 2. 

vastaanottomerkinnän tekeminen järjestelmään, 3. tavaran hyllytys tai tavaran toimitus 

tarvitsijalle, 4. rahtikirjan allekirjoitus ja tarvittavien dokumenttien kopioiminen ja tallennus 

sekä 5. toimitus. Tärkeimmäksi asiakastarpeeksi määritettiin se, että tarve täyttyy. Paino-

arvot ja niiden muodostuminen on esitetty tarkemmin taulukossa kahdeksantoista. 

Tämän tarkastelun pohjalta vastaanottotarkastus on kriittisin vaihe prosessin asiakkaan 

tyytyväisyyden kannalta. Tarkastuksen toteuttamiseen ja erityisesti tarkastuksen toteutta-

misen ohjeistukseen tulisi keskittyä. Vastaanottotarkastukselle tulisi laatia selkeät, yksise-

litteiset, mutta kuitenkin prosessivaiheet riittävän tarkasti kuvaavat työohjeet. Työohjeen 

laatiminen nousee tämän QFD-analyysin kannalta tärkeimmäksi kehitystoimenpiteeksi. 
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Taulukko 18. Saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkastuksen prosessivaiheiden linkittymi-

nen asiakastarpeisiin (QFD) 

 

5.4.3 Prosessin riskianalyysi FMEA-mallin avulla 

Saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkastuksen prosessin viimeisenä säätötyökaluna käy-

tettiin Failure Modes and Effects Analysesiä. FMEA on laadittu luvussa 4.2.4 esitetyn teo-

riatiedon pohjalta. Tässä tutkielmassa FMEA toimii keskustelua herättävänä aivoriihityöka-

luna, jonka avulla etsittiin mahdollisia vikatilanteita prosessista. Tämän tutkielman vikati-

lanneanalyysit toteutettiin aivoriihissä, joissa aivoriiheen osallistuneet henkilöt täyttivät vi-

katilanneanalyysitaulukon tutkielman tekijän kanssa. Aivoriihiä varten tutkielman tekijä oli 

tehnyt valmiin Excel-taulukon, johon oli kuvattu saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkas-

tuksen prosessivaiheet tietyllä analysoinnin mahdollistavalla tarkkuudella. Aivoriihiin osal-

listuneet henkilöt valittiin valikoivalla otannalla niin, että henkilöt olivat sellaisia, jotka osal-

listuvat prosessin kulkuun tai ovat prosessin asiakkaita (eniten tietoa prosessista). Aivorii-

hiin valittiin toimeksiantajayrityksestä kolme varastomiestä (prosessin toteuttajat) ja kolme 

ostajaa (prosessin osa-asiakkaat). Analyysit toteutettiin haastattelumaisessa keskustele-

vassa tilanteessa, johon osallistui kulloinkin yksi analyysin tekemiseen valittu henkilö sekä 
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tutkielman tekijä. Kaikkien osallistujien kesken tehtävää yhteistä tilaisuutta ei haluttu järjes-

tää, koska yksittäistilanteista oli mahdollista saada enemmän erilaisia asioita esille proses-

sin kulusta. 

Tässä tutkielmassa FMEA on keskustelua herättävä työkaluja, jolla pystyttiin osoittamaan 

mahdollisten vikatilanteiden tärkeysjärjestys. FMEA:ia voidaan käyttää myös tilastollisen 

tarkastelun työkaluna niin, että analyysiä varten annettavat painoarvot ovat nimenomaista 

ja oikeaa frekvenssidataa. Tätä tutkielmaa varten frekvenssidataa ei kuitenkaan ollut saa-

tavilla. Frekvenssidatan kerääminen ja analysoiminen olisi ollut aivan liian työläs ja pro-

sessin kehittämispotentiaaliin sekä laajuuteen nähden raskas toimenpide. Tämän takia 

FMEA:ia päädyttiin käyttämään tässä tutkielmassa lähinnä keskusteluvälineenä ja proses-

sin hienosäätöä varten. 

Saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkastuksen prosessin FMEA on esitetty liitteessä kuu-

si. Seuraavaksi analyysi käydään yksityiskohtaisesti läpi niin, että kehitettävän prosessin 

kannalta merkittävimmät vikatilanteet nostetaan esille. Tätä osiota varten lukijan tulisi tar-

kastella samalla liitteen kuusi analyysiä, jotta lukija ymmärtää kunkin esitetyn kohdan mer-

kityksen täsmällisesti. FMEA:ia varten saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkastuksen pro-

sessi on jaettu alla olevassa kuvassa kaksikymmentäviisi esitettyihin vaiheisiin. Riskialt-

tiimmat prosessivaiheet on esitetty kuvassa kaksikymmentäviisi punaisella soikiolla. Nämä 

punaisella soikiolla merkityt prosessivaiheet ovat sellaisia prosessivaiheita, joiden RPN 

(Risk Priority Number) on FMEA:in mukaan yli 100. Prosessivaiheiden RPN on määritetty 

luvussa 4.2.4 esitetyn kaavan mukaisesti niin, että kunkin prosessivaiheen vikatilanteen 

kaavaan määritetyt painoarvot ovat vastaajien antamien painoarvojen keskiarvoja. Perus-

ajatuksena on se, että Risk Priority Number on määritetty analyysin prosessiryhmän henki-

löiden antamien painoarvojen mukaan niin sanotusti konsensukseksi. 
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Kuva 25. FMEA:sin prosessivaiheet: Saapuvan tavaran vastaanotto ja tarkastus 

Kuvassa kaksikymmentäviisi esitetyn toisen prosessivaiheen mahdollisiksi vikatilanteiksi 

havaittiin liian nopea tarkastus ja sellaisen toimituksen vastaanotto, jota ei ole fyysisesti 

edes nähty. Näiden vikatilanteiden asiakasvaikutukset ovat seuraavat: asiakas saa väärän 

toimituksen tai ei saa toimitusta ollenkaan, lasku maksetaan ilman toimitusta ja tuotantoon 

vapautetaan sellainen tuote, jota ei ole edes oikeasti olemassa omassa varastossa. Nämä 

vikatilanteet johtuvat kiireestä, epäselvistä toimitusdokumenteista, jälkitoimituksista tai sii-

tä, että toimitus ei tule varaston kautta. Nykyisiksi prosessivaiheen hallintakeinoiksi määri-

teltiin työtarkkuus ja toiminnanohjausjärjestelmän vaatimat vastaanottomenettelyt. Vastaa-

jien mielestä tätä prosessivaihetta voisi parantaa niin, että toimittajia ja rahdinkuljettajia 

vaaditaan viemään toimitus aina varastolle, toimittajia vaaditaan tekemään selvempiä lä-

hetteitä sekä lähetteelle on kirjattava vain se, mitä on toimitettu (ei jälkitoimituksia tai jo 

toimitettuja). 

Kuvassa kaksikymmentäviisi esitetyn kolmannen prosessivaiheen mahdolliseksi vikatilan-

teeksi havaittiin se, että toimitusmäärää ei tarkasteta tai määrätarkastuksessa tapahtuu 
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laskuvirhe. Tämän vikatilanteen asiakasvaikutukset ovat seuraavat: viivästyminen, saldo-

virhe toiminnanohjausjärjestelmässä, laskuautomaatio ei toimi, tilaukseen käytetylle pää-

omalle ei saada vastinetta sekä ylimääräinen työ. Vastaajien mukaan tämä vikatilanne voi 

johtua kiireestä, suuresta eräkoosta, resurssien puutteesta (ei riittävästi työvoimaa) ja pie-

nistä tuotteista (esimerkiksi o-renkaat). Vastausten perusteella tällä prosessivaiheessa on 

seuraavia hallintakeinoja: lisätyövoima, perehdytys, huolellisuus, tarkkuus ja työohjeet. 

Vastaajat ehdottavat kehitysehdotuksiksi seuraavia: huolellisuutta tulisi painottaa varasto-

työntekijöille ja satunnaispunnitukset saattaisivat helpottaa sellaisten toimitusten tarkasta-

mista, joissa eräkoko on suuri ja toimitettu tuote hyvin pieni. 

Kuvassa kaksikymmentäviisi esitetyn neljännen prosessivaiheen mahdolliseksi vikatilan-

teeksi havaittiin se, että laatuvirhettä ei huomata. Tästä aiheutuu asiakkaalle lopputuotteen 

laatuongelma, viivästyminen tai ylimääräistä lisätyötä. Tämän vikatilanteen mahdollisia 

aiheuttajia ovat seuraavat: laatuvirhe on piilossa pakkauksen sisällä, vastaanottajan tuote-

tuntemus puuttuu, kiire ja toimittajaan sekä rahdinkuljettajaan kohdistuva liiallinen luotta-

mus. Prosessivaiheen nykyisiksi hallintakeinoiksi tunnistettiin työohje, tuotetuntemuksen 

opettaminen sekä vastaanottohenkilöstölle karttunut kokemus. Vastaajien mielestä tämä 

vikatilanne voitaisiin välttää sillä, että päivitetään nykyinen työohje ja edesautetaan kom-

munikointia vastaanottohenkilöstön, tuotannon esimiesten ja hankinnan kesken. 

Kuvassa kaksikymmentäviisi esitetyn viidennen prosessivaiheen mahdolliseksi vikatilan-

teeksi havaittiin seuraavat: mahdollinen varauma jää tekemättä rahtikirjaan (tilanteissa, 

joissa toimitus on vahingoittunut kuljetuksen yhteydessä) ja se, että vastaanottajaa ei tun-

nisteta rahtikirjassa olevasta kuittauksesta. Edellä esitettyjen vikatilanteiden mahdollisia 

asiakasvaikutuksia ovat seuraavat: lisäkustannukset ja viivästymät sekä tavaran sijaintia ei 

pystytä paikantamaan ongelmatilanteissa epäselvän rahtikirjamerkinnän takia. Rahtikirjaan 

merkittävä varauma voi jäädä tekemättä, koska laatuvirhettä ei huomata, varastomies ei 

ole paikalla toimitustilanteessa, alihankkijan työntekijä purkaa tavaran kuljetusvälineestä 

tai luotetaan liikaa rahdinkuljettajaan. Epäselvät rahtikirjamerkinnät taas voivat johtua siitä, 

että rahtikirjassa ei ole nimenselvennystä, eikä tarkkaa organisaatiomerkintää. Kumpaan-

kin vikatilanteeseen vastaajat kertovat nykyisten prosessivaiheiden hallintakeinojen liitty-

vän työohjeistukseen ja perehdytykseen. Varauman merkitsemiseen liittyvään vikatilantee-

seen kehitysehdotukseksi esitettiin, että rahtikirja tulisi allekirjoittaa vasta sen jälkeen, kun 

toimitus on tarkastettu (sama kehitysehdotus, kun prosessiryhmässä saatiin prosessin ny-
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kytilakuvauksen yhteydessä). Tämä kehitysehdotus tulisi ottaa huomioon lopullisen pro-

sessikuvauksen prosessivaiheiden järjestystä mietittäessä. Varauman merkitsemiseen 

tulisi laatia selkeä työohje, jonka perusteella vastaanottohenkilöstö ymmärtää tämän koh-

dan tärkeyden erityisesti kulujen jakautumisen kannalta. Vastaajat toteavat, että tämä va-

raumaan liittyvä vikatilanne voitaisiin myös välttää esimerkiksi vastaanoton yhteydessä 

käytettävillä etäpäätteillä (vastaanottajan ei tarvitse poistua vastaanottotilanteesta toimis-

ton tietokoneelle tekemään kirjauksia). Rahtikirjamerkintöjen selventämiseksi vastaajat 

ehdottavat nykyisen saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkastuksen työohjeen päivittämis-

tä sekä vastaanottotoimintojen lisäkoulutusta vastaanottohenkilöstölle ja alihankkijan työ-

konekuljettajille. 

Viimeinen kuvassa kaksikymmentäviisi esitetty prosessivaihe, jonka RPN on suurempi 

kuin 100, on prosessivaihe kuusi. Tämän vaiheen mahdollisia vikatilanteita voivat analyy-

sin mukaan olla seuraavat: vastaanottomerkintä jää tekemättä toiminnanohjausjärjestel-

mään ja toiminnanohjausjärjestelmään vastaanotetaan väärä määrä. Vastaanottomerkin-

nän tekemättömyys saattaa johtaa seuraaviin asiakasvaikutuksiin: tarvitsija ei tiedä toimi-

tuksen saapumisesta, viivästymä, varastoinnin saldovirhe ja lasku jää maksamatta. Vää-

rän määrän vastaanottaminen aiheuttaa samankaltaisia asiakasvaikutuksia: saldovirhe 

järjestelmässä, kirjanpitotiedot väärin, viivästys ja ylimääräinen työ. Vastaanoton tekemät-

tömyys saattaa vastaajien mukaan johtua seuraavista tekijöistä: toimitus ei tule tavaran 

vastaanoton kautta, toimitettu eräkoko on todella suuri, toimitusdokumentit ovat puutteelli-

sia, alihankkija purkaa tavaran kuljetusvälineestä tai lähete on piilotettu pakkauksien se-

kaan niin, ettei vastaanottohenkilöstö huomaa sitä. Väärän määrän vastaanottaminen 

saattaa vastaajien mukaan johtua näppäilyvirheestä, huolimattomuudesta tai siitä, että 

toimitusta ei tarkasteta. Nykyiset prosessivaiheen hallintakeinot ovat vastaajien mukaan 

seuraavat: ohjeistus toimittajille toimitusdokumenttien laadinnasta, yhteydenotto hankin-

taan epäselvissä tilanteissa sekä ohjeistus rahdin purkajalle lähetteiden etsimisestä. Li-

säksi nykyisiksi hallintakeinoiksi todetaan perehdytys, huolellisuus, muu ohjeistus ja toi-

minnanohjausjärjestelmän vaatimat vastaanottomenettelyt. Vastaajien mielestä näiltä vika-

tilanteilta voitaisiin välttyä sillä, että toimittajille tulisi informoida lähetteiden laittamisesta 

aina samaan paikkaan (ei turhaa etsintää) ja toimittajia tulisi lisäksi informoida siitä, että 

lähetteillä tulisi aina viitata toimitukseen liittyvään ostotilausnumeroon. Rahdinkuljettajille ja 

toimittajille tulisi painottaa sitä, että kaikki tulisi aina toimittaa suoraan tavaran vastaanot-

toon, eikä suoraan tarvitsijalle. Lisäksi tarvitsijoita tulisi informoida siitä, että mikäli toimitta-
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ja tai kuljettaja tuo toimituksen suoraan tarvitsijalle, tarvitsijan täytyy ilmoittaa tästä viipy-

mättä varastolle. 

Liitteen kuusi FMEA:in mukaan saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkastuksen prosessi-

vaiheiden riskit ovat hyvin matalia, koska koko analyysin mahdollistama suurin mahdolli-

nen riskiprioriteettinumero on 1000 ja tätä tutkielmaa varten tehdyn analyysin suurin riski-

prioriteettinumero oli 140. Tämän takia ei ole järkevää kuvata tarkemmin analyysissä esille 

nousseita matalariskisiä vikatilanteita. Halutessaan lukija voi tarkastella kaikkia riskitilantei-

ta liitteestä kuusi. Yhteenvetona FMEA:ista voidaan todeta, että suurin osa riskitilanteista 

johtuu kiireestä, huolimattomuudesta, epätarkasta informaatioista ja työohjeistuksen puut-

teellisuudesta. Yhteenvetona asiakasvaikutuksista voidaan todeta, että vikatilanteet aihe-

uttavat viivettä, toimituspuutteita, saldovirheitä ja lisätyötä. Suurin osa analyysin myötä 

esille nousseista kehitysehdotuksista liittyy informaatiovirran parantamiseen sisäisten si-

dosryhmien sekä ulkoisten sidosryhmien välillä, selkeän työohjeen laatimiseen ja vastaan-

ottohenkilöstön koulutukseen.  

Analyysin kannalta huomionarvoista on myös se, että vastaanottohenkilöstön (prosessin 

toteuttaja) ja ostajien (prosessin osa-asiakas) vastaukset vikatilanteiden asiakasvaikutuk-

sista eroavat merkittävästi toisistaan. Ostajien vastausten mukaan asiakasvaikutukset oli-

vat paljon merkittävämmät, kuin mitä vastaanottohenkilöstö ajatteli asiakasvaikutusten 

merkittävyydestä. Tästä voidaan päätellä, että vastaanottohenkilöstölle tulisi esimerkiksi 

koulutuksen yhteydessä selventää mahdollisten vikatilanteiden ja tiettyjen prosessissa ta-

pahtuvien toimintojen vaikutusta prosessin asiakkaaseen. FMEA:in mukaan voidaan siis 

todeta sama johtopäätös kuin jo aikaisemmin on todettu, saapuvan tavaran vastaanotolle 

ja tarkastukselle on laadittava työohje ja työohje on implementoitava osaksi päivittäistä 

toimintaa koulutuksen avulla. Lisäksi analyysin perusteella voidaan todeta, että saapuvan 

tavaran vastaanoton ja tarkastuksen prosessissa toimivat alihankkijan työntekijät eivät 

ymmärrä omaa vastuutaan osana prosessia. Näille alihankkijan työntekijöille tulisi koros-

taa, että heidän vastuu prosessin toteutuksesta on sama kuin toimeksiantajayrityksen 

oman henkilökunnan. Osa vastaanottohenkilöstä oli lisäksi sitä mieltä, tiettyjen edellä ku-

vattujen vikatilanteiden pääsyynä oleva kiire johtuu monissa tapauksissa rahdinkuljettajan 

painostuksesta nopeaan saapuvan tavaran vastaanottoon ja tarkastukseen. Tästä tulisi 

viipymättä informoida rahdinkuljetusyrityksiä, koska heiltä ostettavan palvelun ydinajatuk-
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sen on juuri se, että yritysten työntekijät toimivat ostavan yrityksen asettamissa rajoissa 

osana toimitusprosessia. 

5.5 Tavoiteprosessin mallintaminen 

Edellisissä luvuissa esille nousseiden prosessin parannusehdotusten perusteella tavoite-

prosessi mallinnettiin ja tavoiteprosessin toteutumisesta laadittiin työohje toimeksiantajayri-

tykselle. Tässä työssä esitetään ainoastaan suomenkielinen versio tavoiteprosessista ja 

työohjeesta, koska tämä tutkielma on tehty suomenkielellä. Toimeksiantajayritykselle laa-

dittu tavoiteprosessin kuvaus ja tavoiteprosessia tukeva työohjeistus on esitetty tämän tut-

kielman liitteessä seitsemän. Liitteen seitsemän prosessikuvaus käydään seuraavaksi läpi 

niiltä osin, joilta tavoiteprosessin kuvaus on muuttunut edellisissä luvuissa esitettyjen pa-

rannusehdotusten pohjalta. 

Tavoiteprosessin kuvaukseen vaikutti olennaisesti ensimmäinen prosessiryhmän palaveri, 

jossa tunnistettiin prosessin nykytilan kuvauksesta tämän tutkielman teoriatiedon pohjalta 

tiettyjä puutteita. Tavoiteprosessin mallintamisessa määriteltiin saapuvan tavaran vas-

taanotolle ja tarkastukselle prosessin asiakkaat ja asiakasodotukset, prosessin alku ja lop-

pu värikoodeilla ja kaikki prosessissa toimivat tahot. Edellä esitetyt kohdat määritettiin SI-

POC-työkalun avulla. Prosessin asiakkaiksi tunnistettiin SIPOC-työkalun avulla tarvitsija 

(loppuasiakas), hankinta ja talous (muut asiakkaat). Toimituksen jälkeinen prosessivaihe 

muutettiin rahtikirjan allekirjoittamisesta (nykytila) siihen, että prosessissa toimivan täytyy 

varmistua oikeasta toimituksesta, toimitusmäärästä ja toteuttaa visuaalinen tarkastus en-

nen rahtikirjan allekirjoittamista. Tällä varmistetaan se, että toimitukset eivät seiso vääräs-

sä varastossa pitkiä aikoja. Lisäksi prosessikuvaukseen päätettiin lisätä kunkin työvaiheen 

yhteyteen työvaiheeseen liittyvät dokumentit. 

Quality Function Deploymentin avulla prosessille määritettiin asiakastarpeiden kannalta 

tärkeimmät prosessivaiheet. Saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkastuksen kannalta tär-

kein prosessivaihe on vastaanottotarkastus (oikea paikka, määrä, silmämääräinen laatu). 

Erityisesti tämän kohdan ohjeistamiseen kiinnitettiin huomiota työohjetta laadittaessa. Niin 

ikään QFD-mallin avulla tärkeimmäksi asiakastarpeeksi tunnistettiin tarpeen täyttyminen.  

Failure Modes & Effects Analysis toimi viimeisenä tavoiteprosessin säätämiseen vaikutta-

vana työkaluna. FMEA:in avulla saapuvan tavaran vastaanoton ja tarkastuksen prosessis-
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sa tunnistettiin viisi prosessivaihetta, joissa vikatilannemahdollisuus oli kaikkein suurin. 

Analyysin perusteella esille nousseiden vikatilanteiden välttämiseksi tai vaikutusten vähen-

tämiseksi merkittävimmiksi kehitysehdotuksiksi tunnistettiin analyysin avulla työohjeen päi-

vittäminen tai laatiminen ja vastaanottohenkilöstön koulutus työohjeen mukaiseen päivit-

täiseen toimintaan. FMEA antoi myös tärkeää tietoa siitä, mihin prosessivaiheisiin tulisi 

erityisesti kiinnittää huomiota työohjetta laadittaessa (riskialttiimmat vaiheet). Riskialttiim-

mat prosessivaiheet on prosessikuvauksessa ja työohjeessa jaettu pienempiin osiin ja työ-

ohjeen tekstikappaleiden kuvauksissa riskialttiit prosessivaiheet on kuvattu mahdollisim-

man tarkasti. Analyysia varten tehdyn tiedonkeruun yhteydessä esille nousi myös proses-

sin nimeämistä koskeva ongelma. Vastaanottohenkilöstön toteuttama saapuvan tavaran 

tarkastus tarkoittaa ainoastaan silmämääräistä eli visuaalista tarkastusta. Tämä on ana-

lyysiä varten haastateltujen mielestä otettava huomioon prosessia nimettäessä, joten ta-

voiteprosessin nimeksi asemoitui seuraava: saapuvan tavaran vastaanotto ja visuaalinen 

tarkastus. Tavoiteprosessi ja prosessivaiheet sisältävä työohje on esitetty tutkielman liit-

teessä seitsemän. 

5.6 Hankinnan prosessin systemaattinen kehittäminen 

Tämän tutkielman viides ja viimeinen alatutkimuskysymys oli seuraava: 

5. ”Miten hankinnan prosessia systemaattisesti kehitetään dokumentoinnin ja 

prosessimallinnuksen yhteydessä?” 

Tutkielman viidenteen apututkimuskysymykseen voidaan tapaustutkimuksen perusteella 

esittää vastaukseksi kuvassa kaksikymmentäkuusi hahmoteltua systemaattista mallia, jon-

ka avulla hankinnan prosessia voidaan systemaattisesti kehittää. 
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Kuva 26. Hankinnan prosessin systemaattinen kehittäminen 

Kuvassa kaksikymmentäkuusi on esitetty vastaus tutkielman viidenteen apututkimuskysy-

mykseen. Tässä tutkielmassa esitetyn tapauksen mukaisesti hankinnan prosessin syste-

maattisessa kehittämisessä on lähdettävä liikkeelle hankinnan prosessien nykytilan selvit-

tämisellä. Jotta voidaan selvittää hankinnan prosessien nykytila, on ensin tunnistettava 

hankinnan prosessit. Tämä toteutettiin tässä tutkielmassa kirjallisuuskatsauksen avulla. 

Jatkossa kuvassa kaksikymmentäkuusi esitettyä mallia käytettäessä ei hankinnan proses-

seja tarvitse tunnistaa, koska prosessit on jo tässä tutkielmassa tunnistettu. Tunnistettujen 

hankinnan prosessien pohjalta hankintaorganisaatiolle laaditaan kysely, johon vastaavat 

hankintaorganisaation johtamisesta vastaavat henkilöt. Kyselyn ensisijainen tarkoitus on 

selvittää nykyisten hankinnan prosessien kyvykkyys, jotta voidaan valita kehitettävä pro-

sessi. Tässä tutkielmassa kyselyllä selvitettiin myös muita asioita, mutta kuvassa kaksi-

kymmentäkuusi esitetyn systemaattisen kehittämismallin kannalta oleellisinta on nykyisten 
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prosessien kyvykkyys. Tämän jälkeen kyselyn tulokset analysoidaan ja yhteistyössä orga-

nisaation kanssa tulosten perusteella valitaan eniten kehittämispotentiaalia sisältävä han-

kinnan prosessi kehityskohteeksi. Prosessin kehittämisessä nojaudutaan kuvassa kaksi-

kymmentäkuusi esitetyn mallin mukaisesti työkaluna aivoriiheen, johon osallistuvat kehitet-

täväksi valitussa hankinnan prosessissa toimivat henkilöt. Aivoriihistä saadun datan ana-

lysoinnissa ja keskustelua herättävinä työkaluina käytetään LEAN Six Sigma menetelmiä. 

Kuvan kaksikymmentäkuusi systemaattisessa kehittämismallissa esitetään käytettäväksi 

tässä tutkielmassa tapaustutkimuksessa testattuja työkaluja: SIPOC, QFD ja FMEA. Näi-

den kehittämistyökalujen perusteella saadun tiedon avulla tulisi mallintaa tavoiteprosessi. 

Tämä systemaattinen kehittämismalli päättyy siihen, että mallin käyttäjällä on systemaatti-

sesti kehitetty ja mallinnettu hankinnan prosessi. Seuraava vaihe on tavoiteprosessin im-

plementointi päivittäiseen toimintaan. Implementointivaihetta ei kuitenkaan käsitellä tässä 

tutkielmassa, vaan se tulisi käsitellä jatkotutkimuksissa. 

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkielman lähtökohta oli hankinnan prosessien standardoiminen ja kehittäminen 

tapaustutkimuksen avulla. Tutkielma toteutettiin kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimus-

menetelmiä yhdistelemällä, koska tapaustutkimuksen pohjaksi tarvittiin kyselyn avulla to-

teutettu nykytila-analyysi. Tutkielman teoriaosassa esitetyn kirjallisuuskatsauksen pohjalta 

empiirisen osan tutkimus toteutettiin kyselyä, aivoriihiä ja teemahaastatteluja käyttämällä. 

Tämän tutkielman päätutkimuskysymys oli muotoiltu seuraavasti: 

”Miten ja mitkä hankinnan prosessit on mallinnettu ja dokumentoitu toimeksiantajayrityksen 

valitussa liiketoimintayksikössä sekä miten hankinnan prosessia systemaattisesti kehite-

tään dokumentoinnin ja prosessimallinnuksen yhteydessä?” 

Kyselyn pohjalta tehdyn nykytila-analyysin perusteella tämän tutkielman luvuissa 5.1 ja 5.2 

on vastattu kattavasti tutkielman päätutkimuskysymyksen ensimmäisen osan kysymyk-

seen siitä miten ja mitkä hankinnan prosessit on mallinnettu ja dokumentoitu toimeksianta-

jayrityksen valitussa liiketoimintayksikössä. Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikille 

hankinnan prosesseille tunnistettiin jonkin tasoista dokumentointia, mutta ISO 9001 stan-

dardin vaatimuksiin verrattuna dokumentoinnissa on suuria puutteita. Erityisesti laatujär-

jestelmätason ja liiketoimintayksikkötaso ohjeistusten implementoinnissa paikallisen tason 

ohjeiksi havaittiin puutteita, koska ainoastaan 18 prosenttia nykyisestä ohjeistuksesta oli 
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jalkautettu paikallisen tason ohjeistukseksi. Neuvotteluprosessit nousivat esille huonoiten 

dokumentoituina prosesseina. Tulos neuvotteluprosesseista korreloi aiheesta tehdyn tut-

kimustiedon kanssa, joka on esitetty tutkielman luvussa 3.3.7. 

Tutkielman päätutkimuskysymyksen toisen osan käsittely siitä miten hankinnan prosessia 

systemaattisesti kehitetään dokumentoinnin ja mallintamisen yhteydessä aloitettiin nykyti-

la-analyysin yhteydessä kysymyksillä, joilla selvitettiin nykyisten hankinnan prosessimalli-

en implementoituminen päivittäiseen toimintaan sekä nykyisten hankinnan prosessien te-

hokkuutta ja kyvykkyyttä. Yhteenvetona tästä osiosta voidaan todeta, että nykyisten han-

kinnan prosessimallien implementoituminen sekä nykyisten hankinnan prosessien kyvyk-

kyys ja tehokkuus oli epäsuorien hankintojen yhteydessä heikompaa kuin suorien hankin-

tojen yhteydessä. Myös tämä tulos korreloi aiheesta tehdyn aiemman tutkimustiedon 

kanssa, koska suorien hankintojen kehittämiseen on keskitytty epäsuorien hankintojen 

kehittämistä enemmän (Grupta & Menzigian 2010, 2). Edellisessä virkkeessä esitetyn tie-

don perusteella toimeksiantajayritystä kehotettiin panostamaan kehitystoimet epäsuorien 

hankintojen prosesseihin. Kyselyn tulosten perusteella nousi esille myös sellaisia proses-

seja, jotka nimenomaisesti vaaditaan ISO 9001 standardin tekstissä kuvattavaksi. Toimek-

siantajayritystä suositeltiin aloittamaan prosessin kuvaus- ja kehitystyö erityisesti näistä 

ISO 9001 standardissa kuvattavaksi vaadittavista hankinnan prosesseista. 

Nykyisten prosessien tehokkuus- ja kyvykkyysanalyysin pohjalta sekä prosessien kehitys-

potentiaaliarvion (luvussa 5.3 esitetty nelikenttä) pohjalta toimeksiantajayritykselle esitettiin 

kehitettäväksi valittavia prosesseja. Näiden prosessien joukosta toimeksiantajayritys ja 

tutkielman tekijä valitsivat yhteisen keskustelun pohjalta kehitettäväksi saapuvan tavaran 

vastaanoton ja visuaalisen tarkastuksen prosessin. Samalla tämä prosessi asemoitui ta-

paustutkimukseen valittavaksi prosessiksi. Tapaustutkimukselle ominaisesti tapausta eli 

tässä tapauksessa prosessia kehitettiin ensin tutkielman teoriaosassa esitettyjen prosessi-

en mallinnusmenetelmien avulla ja tämän jälkeen tutkielman teoriaosassa niin ikään esitet-

tyjen LEAN Six Sigma menetelmien avulla. Tärkeä osa tätä kehitystyötä olivat aivoriihet. 

Tuloksena saatiin systemaattisesti kehitetty saapuvan tavaran vastaanoton ja visuaalisen 

tarkastuksen prosessi, jonka tavoiteprosessimalli ja tavoitetyöohje on esitetty tutkielman 

liitteessä seitsemän. Tämän tapauksen pohjalta tutkielman tekijä pystyi esittämään vasta-

uksen siihen miten hankinnan prosessia kehitetään systemaattisesti. Malli hankinnan pro-

sessin systemaattisen kehittämiseen on esitetty luvussa 5.6. 
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Tämän tutkielman perusteella toimeksiantajayritys sai kattavan selvityksen hankinnan pro-

sessien nykytilasta, kehitetyn tavoiteprosessin ja tavoiteprosessin työohjeen. Tavoitepro-

sessin avulla toimeksiantajayritys saa standardoitua liiketoimintayksikkötasolla yhden han-

kinnan prosessin: saapuvan tavaran vastaanotto ja visuaalinen tarkastus. Lisäksi toimek-

siantajayritys voi käyttää tässä tutkielmassa esitettyä hankinnan prosessin systemaattista 

kehittämismallia myös muiden hankinnan prosessien systemaattiseen kehittämiseen. 

Tiedeyhteisön kannalta tämä tutkielma tuo lisäarvoa tutkimusaukkoon hankintaprosessin 

kehittämisestä. Tämän tutkielman lopputuloksena esitetty hankinnan prosessin systemaat-

tisen kehittämisen malli on uutta tutkimustietoa hankintojen tutkimuksen kentällä. Mallin 

käsittely jää tämän tutkielman laajuudessa hyvin pintapuoliseksi, koska tämä tutkielma on 

ensisijaisesti toteutettu toimeksiantajayrityksen lähtökohdista. Tämän tutkielman perusteel-

la voidaan ehdottaa lukuisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. Tulevissa tutkimuksissa tässä 

tutkielmassa esitettyä hankinnan prosessin systemaattista kehittämismallia tulisi testata eri 

tilanteissa esimerkiksi koesuunnittelun avulla. Lisäksi jatkotutkimuksissa voitaisiin testata 

hankinnan prosessin systemaattisen kehittämismallin avulla kehitetyn prosessin imple-

mentoitumista osaksi päivittäistä toimintaa. Tutkimuskysymys voisi olla esimerkiksi seu-

raavan kaltainen: miten hankinnan prosessin systemaattisen kehittämismallin avulla kehi-

tetty prosessi implementoituu osaksi päivittäistä toimintaa? 

Tämän tutkielman tutkimustulokset eivät ole sellaisenaan yleistettäviä, koska tutkielma 

tehtiin toimeksiantajayrityksen lähtökohdista. Hankinnan prosessin systemaattisen kehit-

tämismallin toimivuutta yleisellä tasolla ja muissa organisaatioissa tulisi testata. Kehittä-

mismallia olisi mahdollista testata esimerkiksi niin, että valitaan tietty prosessi ja tietty 

joukko yrityksiä, joissa saman prosessin kehittämistä esitetyn mallin avulla testattaisiin. 

Näin saataisiin kokonaiskuva siitä, miten hankinnan prosessin systemaattinen kehittämis-

malli toimii yleisesti organisaatioissa. 

Tämän tutkielman kontribuutiota eli tutkielman hyötyä ja arvoa arvioitaessa on syytä huo-

mioida tutkielman rajoitukset. Yhtenä tämän tutkielman rajoittavana tekijänä on se, että 

hankinnan prosessin systemaattista kehittämismallia on voitu tässä tutkielmassa testata 

ainoastaan yhden prosessin kehittämisessä. Toinen rajoittava tekijä on se, että tämä tut-

kielma on toteutettu toimeksiantona yritykselle. Ongelmaksi muodostuu yleensä se, että 

toimeksiantajayrityksen tavoitteet ja tutkielmien tieteelliselle uutuusarvolle asetetut tavoit-

teet eivät kohtaa. Toimeksiantona tehtynä tutkielman tieteellisen tiedon tuottavuus ei ole 
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niin merkittävä kuin tutkielman tekijä haluaisi sen olevan, koska toimeksiantajayrityksen 

kannalta uuden tieteellisen tiedon tuottaminen ei ole merkittävää. Tästä rajoituksesta huo-

limatta tämän tutkielman pohjalta on kuitenkin pystytty esittämään uutta tieteellistä tietoa 

havaittuun tutkimusaukkoon: hankinnan prosessin systemaattinen kehittämismalli. Kol-

mantena rajoittavana tekijänä on se, että hankinnan prosessien kehittämistä on tutkittu 

hyvin vähän. Tämän takia saatuja tutkimustuloksia on vaikea verrata aikaisempiin tutki-

muksiin eli tämän tutkielman akateemista kontribuutiota on vaikea arvioida. Neljäntenä 

rajoittavana tekijänä on tähän tutkielmaan valittu tutkielman toteutuskieli. Suomenkielellä 

toteutettu tutkimus ei välttämättä tavoita kohderyhmää, eli sitä joukkoa ulkomaalaisia tutki-

joita, jotka voisivat olla kiinnostuneita esitetystä aiheesta, uusista tutkimustuloksista tai 

jatkotutkimusehdotuksista. Tutkielman toteutuskielen aiheuttamia rajoitusvaikutuksia vä-

hennetään mahdollisimman selkeällä ja tutkimustuloksia tarkasti esittelevällä englanninkie-

lisellä tiivistelmällä.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että hankinnan prosessin systemaattiselle kehittämis-

mallille on tarvetta toimeksiantajayrityksessä ja yleisesti hankintatoiminnassa kaikkialla. 

Hankinnan prosessin kehittämistä tulisi tutkia enemmän ja toivonkin, että tämän tutkielman 

perusteella jatkotutkimustyötä aiheesta tehdään lisää. Hankinnan prosessien kyvykkyys ja 

tehokkuus nousevat ensiarvoisen tärkeäksi organisaatioiden itseohjautuvuuden ja menes-

tyksen kannalta. Tällä hetkellä hankinnan prosessien systemaattisesta kehittämisestä pu-

hutaan tutkimuskentällä yllättävän vähän ja tämän takia jatkotutkimus on ensiarvoisen tär-

keää. 
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Liite 2. Muuttujataulukko 

Apututkimuskysymys Teoreettinen tarkastelu Kyselyn kysymys 

1. Mitkä ovat ISO 9001 -

standardin vähimmäisvaati-

mukset hankintatoimintoihin 

liittyvien prosessien doku-

mentoinnin tasosta? 

Luvut 3.1 ja 3.2  

2. Mitkä hankinnan prosessit 

on mallinnettu, dokumentoi-

tu ja niistä on muodostettu 

työohjeistukset liiketoimin-

tayksikön eri toimipisteissä? 

Luvut 3.1 ja 3.3 3-4 

3. Miten hyvin nykyiset pro-

sessimallit on implementoitu 

osaksi päivittäistä toimin-

taa? 

Luvut 3.1 ja 3.3 5, 7, 9-12 

4. Kuinka kyvykkäitä nykyi-

set hankinnan prosessit 

ovat? 

Luvut 3.1 ja 3.3 6, 8, 9-12 

5. Miten hankinnan proses-

sia systemaattisesti kehite-

tään dokumentoinnin ja pro-

sessimallinnuksen yhtey-

dessä? 

Luvut 3.1, 3.2, 3.3 ja 4. 3-4 
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  Upcoming Survey! 

 

  Survey on standardization and capability of purchasing processes 
 

Dear all, 

 

This announcement has been sent to all the Purchasing Managers within the Business Units (fac-

tory locations). The upcoming survey is internal survey. 

 

The purpose of the upcoming survey is to examine the standardization and capability of the pro-

curement process and related purchasing sub-processes in the Business Unit. Information collect-

ed in the survey will be used to standardize and develop related processes and to improve self-

guidance of the organization. The survey is carried out by an e-survey program Qualtrics. The URL 

Link to the survey will be attached to the survey e-mail. Answering will take approximately 15 

minutes. The upcoming survey is related to a Master’s thesis project. 

 

The survey will be sent during the week 12 (16 of  March – 22 of March 2015). Everyone participat-

ing in the survey is asked to fill in the survey within one week upon receipt thereof.  

 

Please, keep your eye on your e-mail and junk e-mail folders for the upcoming survey! 

 

Thanking you in advance for your co-operation. 

 

Yours sincerely, 

Petri Kinnunen 

Master’s Thesis Worker 

 

On behalf of 

Head of Procurement, Business Unit 
  



 

 

 

Liite 4. Saatekirje 
 

COVER LETTER 

16th March 2015 

Page 1 of 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Survey! 

 

Survey on standardization and capability of purchasing pro-
cesses 
 
Dear all, 

 

This survey has been sent to all the Purchasing Managers within the Business Units (factory loca-

tions). This survey is internal survey. 

 

The purpose of this survey is to examine the capability of the procurement process and related 

purchasing sub-processes in the Business Unit. Information collected in the survey will be used to 

standardize and develop related processes and to improve self-guidance of the organization. The 

survey is carried out by an e-survey program Qualtrics. The URL Link to the survey is attached to 

this e-mail. Answering will take approximately 15 minutes. This survey is related to a Master’s the-

sis project. 

 

Everyone participating in the survey is asked to fill in the survey as soon as possible, but no later 

than one week upon receipt thereof.  

 

Please, take a moment of your time to answer to this survey. 

Everyone’s contribution is important! 

 

URL to the survey: 

 

If the above given URL is not working, copy and paste the URL to your web browser manually. 

 

Thanking you for your co-operation! 

 

Yours sincerely, 

Petri Kinnunen 

Master’s Thesis Worker 

 

On behalf of 

Head of Procurement, Business Unit 
  



 

 

 

Liite 5. SIPOC-kuvaus (nykytila) prosessista 
 

SIPOC - Projektin rajaaminen Source: Quality Karjalainen

Hankinnan prosessien kartoittaminen ja kehittäminen

Suppliers Customers

Toimittajat Vaatimukset inputeille Input't
Saapuvan tavaran vastaanotto 

ja tarkastus
Output't Vaatimukset ulostuloille Asiakkaat ulostuloille Asiakkaiden vaatimukset

Sisääntulot Ulostulot

Toimittaja / 

Rahdinkuljettaja

Tilauksen,

Rahtikirjan,

Lähetteen/Pakkau

slistan,

mukainen

Tavara Tavara saapuu varastolle
Tieto tavaran 

saapumisesta

Tarkka

Yksiselitteinen

Selkeä

Oikea

Varastomies Tieto heti varastomiehelle

Varastomies

Tarkka

Selkeä

Yksiselitteinen

Oikea

Tilausdokumentti

Rahtikirja

Lähete/Pakkauslista

Varmistutaan tavaran 

saapumisesta oikeaan 

paikkaan

Tieto tarvitsijasta

Tarkka

Yksiselitteinen

Selkeä

Oikea

Ostaja

Tarvitsija
Tavara ei jää väärään paikkaan

Varastomies
Kaikki edellä 

mainitut

Tavara

Tilausdokumentti

Rahtikirja

Lähete/Pakkauslista

Tarkastetaan 

vaatimustenmukaisuus (oikea 

tavara, määrä ja 

silmämääräinen laatu)

Tieto 

oikeellisuudesta

Tarkka

Yksiselitteinen

Selkeä

Oikea

Ostaja

Tarvitsija

Tarvitsija saa haluamansa 

tavaran ja ostaja varmistuu 

tavaran vastaavuudesta 

tilaukseen nähden

Varastomies
Kaikki edellä 

mainitut

Rahtikirja

Kynä

Kopiokone

Kuitataan rahtikirja ja otetaan 

kopio rahtikirjasta

Todistus 

saapumisesta

Tarkka

Selkeä

Oikea

Rahdinkuljettaja

Toimittaja

Ostaja

Rahdinkuljettaja saa 

kuittauksen, toimittaja varmistuu 

toimituksen saapumisesta, 

ostajalla on todistus 

saapumisesta

Varastomies
Kaikki edellä 

mainitut

Mappi tai tietokanta

Kopio

Taltioidaan kopio rahtikirjasta & 

lähetteestä/pakkauslistasta

Todistus 

saapumisesta 

helposti 

saataville

Tarkka

Selkeä

Oikea

Helposti 

löydettävissä

Ostaja Kopio löytyy helposti

Varastomies
Kaikki edellä 

mainitut

Tilausnumero

Rahtikirja

Lähete/Pakkauslista

Tietokone

Tietojärjestelmä

Vastaanottomerkintä 

toiminnanohjausjärjestelmään

Tieto 

saapumisesta 

sidosryhmille

Tarkka

Selkeä

Oikea

Ostaja

Tarvitsija

Ostolaskun käsittelijä

Saldot kunnossa, laskut 

menevät järjestelmässä läpi 

automaattisesti, hankintojen 

seuranta

Varastomies

Tarvitsija

Kaikki edellä 

mainitut

Tavara, Hyllypaikka, 

Trukki, 

Yhteydenpitoväline

Tavara hyllytetään, toimitetaan 

tarvitsijalle tai tarvitsija noutaa 

tavaran

Tarve täytetään
Oikea tavara

JIT
Tarvitsija

Tarvitsija saa oikean tavaran 

juuri oikeaan aikaan ja oikeaan 

paikkaan

(Prosessissa toimivat)
(Tunnistetaan ja nimetään keskeiset 

vaiheet)
(Miten mitataan?)

Määrälliset prosessin 

odotukset:

0 saldovirhettä

0 laskua manuaalisessa tarkastuksessa sen takia, että saapuminen puuttuu

0 vastaanottotarkastuksen jälkeen huomattua laatuvirhettä, jotka ovat 

silmämääräisesti varastomiehen huomattavissa

0 asiakaspuutetta

Saldovirheiden määrä

Vastaanottamattomien oikeasti saapuneiden 

määrä

Laatuvirheiden määrä

Asiakaspuutteiden määrä



 

 

 

Liite 6. Failure Modes and Effects Analysis: Saapuvan tavaran vastaanotto ja tarkastus 

 
(jatkuu) 
  

Failure modes and effects analysis (FMEA)

Prosessi: Saapuvan tavaran vastaanotto ja tarkastus

SEV = Kuinka suuri vaikutus vikatilanteella on asiakkaaseen?

OCC = Kuinka usein vian aiheuttaja esiintyy?

DET = Kuinka todennäköisesti vian aiheuttaja huomataan?

RPN = Riskiprioriteettinumero, jolla vikatilanteet asemoidaan vakavuusjärjestykseen; kaava SEV X OCC X DET

Ka. Ka. Ka.

Prosessivaihe Potentiaalinen vikatilanne
Potentiaaliset 

vikatilanteen vaikutukset
S E V Potentiaaliset aiheuttajat O C C

Tämän hetkiset prosessin 

hallintakeinot
D E T R P N Kehitysehdotukset

Mikä prosessivaihe?
Millä tavoin prosessivaihe voi 

mennä pieleen?

Mikä vaikutus vikatilanteella 

on asiakkaaseen, jos 

vikatilannetta ei vältetä tai 

korjata?

10

Mikä aiheuttaa sen, että 

prosessiaskel menee pieleen? 

(esim. Miten vikatilanne 

ilmenee?)

10

Mitkä ovat olemassa olevat 

keinot, joilla estetään vikatilanne 

tai tunnistetaan vikatilanteen 

ilmeneminen?

10 1000

Millä keinoilla vähennetään vikatilanteen 

aiheuttajia tai parannetaan vikatilanteen 

aiheuttajien tunnistettavuutta? Kaikille 

prosessivaiheille, joiden RPN on korkea 

ja vaikutus asiakkaaseen on 9-10, tulisi 

miettiä korjaavat toimenpiteet.

1. Varmistetaan oikea 

toimitusosoite

Toimitusosoitetta ei 

tarkasteta.

Asiakas ei saa toimitusta tai 

toimitus viivästyy sekä 

mahdollinen lisätyö.

3 Huolimattomuus, uusi 

työntekijä, rutiinin puuttuminen

6 Työohjeet 4

72

Huolellisuuden lisääminen ja nopea 

reagointi vastaanotossa lojuviin tavaroihin

1. Varmistetaan oikea 

toimitusosoite

Toimitusdokumentteja ei 

voida tarkastaa.

Viivästys 5 Toimitusdokumentit puuttuvat, 

koska lähettäjä huolimaton.

6 Palaute esimiehille ja hankinnalle 1
30

Toimittajia on ohjeistettava 

toimitusdokumenttien kiinnittämisestä.

2. Varmistetaan, että toimitus 

vastaa tilausta ja 

toimitusdokumenttejä

Liian nopea tarkastus Asiakas saa väärän tuotteet 4 Kiire 6 Mahdollinen lisätyövoima 4

96

2. Varmistetaan, että toimitus 

vastaa tilausta ja 

toimitusdokumenttejä

Vastaanotetaan tavara, 

vaikka sitä ei ole fyysisesti 

edes nähty

Asiakas saa väärän tuotteet 

tai ei saa tuotetta ollenkaan, 

lasku maksetaan vaikka 

toimitusta ei ole tapahtunut, 

kohde vapautetaan 

tuotantoon, vaikka sitä ei ole

6 Tavara ei tule varaston kautta, 

epäselvä lähete, jälkitoimitus

7 Tarkkuus ja 

toiminnanohjausjärjestelmä

3

126

Toimittajia ja rahdinkuljettajia on 

informoitava siitä, että kaikki tavarat tulee 

toimittaa varastolle. Lähetteistä on 

tehtävä selvempiä ja lähetteille on 

kirjattava vain se, mitä on toimitettu.

3. Tarkastetaan toimitusmäärä Ei tarkasteta tai laskuvirhe Viivästyminen, saldovirhe, 

laskuautomaatio ei toimi, 

"rahalle ei saada vastinetta", 

ylimääräinen työ 

4 Suuri eräkoko, kiire, ei 

tarpeeksi työvoimaa, pienet 

tuotteet

5 Lisätyövoima, perehdytys, 

huolellisuus, tarkkuus, työohjeet

6

120

Satunnaispunnitukset, huolellisuuden 

painottaminen varastotyöntekijöille

4. Silmämääräinen laatutarkastus Laatuvirhettä ei huomata Lopputuotteen 

laatuongelmat, viivästyminen, 

lisätyö

4 Laatuvirhe piilossa, 

tuotetuntemus puuttuu, kiire, 

luotetaan toimittajaan ja 

kuljettajaan

5 Työohje, tuotetuntemuksen 

opettaminen, "kokemus"

6

120

Työohjeen päivittäminen, aktiivisempi 

kommunikointi tuotannon esimiesten 

kanssa ja hankinnan kanssa

5. Rahtikirjan allekirjoitus Mahdollinen varauma jää 

tekemättä

Lisäkustannukset ja 

viivästymät

6 Ei huomata laatuvirhettä, 

varastomies ei ole paikalla, 

kun tavara on toimitettu tai 

alihankkija purkaa tavaran, 

luotetaan kuljettajaan

5 Työohje, perehdytys 4

120

Rahtikirja tulisi allekirjoittaa vasta 

tarkastuksen jälkeen! Tähän tulisi tehdä 

selkeä työohje, jonka perusteella myös 

varastomiehet ymmärtävät tämän kohdan 

tärkeyden kulujen jakautumisen kannalta. 

Etäpäätteen käyttö saattaisi helpottaa.

5. Rahtikirjan allekirjoitus Vastaanottajaa ei tunnisteta 

rahtikirjassa olevasta 

kuittauksesta

Tavaran sijaintia voi olla 

vaikea paikantaa epäselvän 

rahtikirjamerkinnän takia 

(ongelmatilanteissa)

4 Ei nimenselvennystä tai 

tarkkaa organisaatiomerkintää

6 Ohjeistus 5

120

Työohjeen päivittäminen, koulutus 

varastotyöntekijöille ja alihankkijan 

työntkeijöille



 

 

 

(Liite 6. jatkoa) 

 

6. Vastaanotto ERP-järjestelmään Vastaanotto jää tekemättä 

toiminnanohjausjärjestelmään

Viivästymä, lasku jää 

maksamatta, tarvitsija ei 

tiedä, että tavara on tullut, 

saldovirhe

5 Tavara ei tule varaston kautta 

tai tavaraa tulee paljon kerralla, 

puutteelliset 

toimitusdokumentit, alihankkija 

purkaa tavaran, lähete 

"piilotettu"

7 Ohjeistus toimittajille, yhteys 

hankintaan epäselvissä 

tilanteissa, ohjeistus purkajalle 

lähetteiden etsimisestä

4

140

Rahdinkuljettajalle ja toimittajalle 

informaatio siitä, että kaikki toimitettava 

varaston kautta. Tarvitsijalle informaatio 

siitä, että saapumisesta pitää ilmoittaa 

varastolle. Lähetteet tulisi laittaa aina 

tiettyyn paikkaan. Toimittajia 

muistutettava, että lähetysdokumenteissa 

tulisi lukea ostotilausnumero.

6. Vastaanotto ERP-järjestelmään Vastaanotetaan väärä määrä Saldovirhe, kirjanpitotiedot 

väärin, viivästys, ylimääräinen 

työ

6 Näppäilyvirhe, huolimattomuus, 

ei tarkasteta

5 Perehdytys, huolellisuus, 

ohjeistus, 

toiminnanohjausjärjestelmä

3

90

7. Toimitusdokumenttien 

tallennus/kopiointi

Toimitusdokumentteja ei 

arkistoida

Kirjanpidollinen velvoite jää 

täyttämättä, 

ongelmatilanteissa tarkastus 

hankaloituu (ei todisteita)

3 Huolimattomuus, kiire, 

välinpitämättömyys, hukkuneet 

ennen saapumista varastolle

3 Toimitusdokumentit leimataan ja 

lähetetään hankinnalle käytännön 

mukaisesti, huolellisuus

4

36

8. Tavaran hyllytys ennalta 

määrättyyn varastopaikkaan

Tavara väärään paikkaan Tavaraa ei löydetä, 

ylimääräistä työtä, 

viivästyminen

6 Ei merkittyjä paikkoja, kiire, ei 

hyllytilaa, hyllypaikka vaihtunut 

eikä tarkasteta

4 Ohjeistus, tarkkuus, huolellisuus, 

toiminnanohjausjärjestelmä

3

72

Perehdytys, hyllytysvaiheessa ei saa olla 

kiire, työohjeiden kertaaminen ajoittain, 

varastopaikkojen numerointi

8. Tavaran hyllytys ennalta 

määrättyyn varastopaikkaan

Ei hyllytilaa Tavara ei mahdu varastoon, 

jää ulos, pilaantuu, 

ylimääräistä työtä ja 

kustannuksia

4 Järjestelmässä väärä 

tilauspiste

2 Varastosaldojen tarkastus, 

silmämääräinen varaston 

tarkastus

1

8

Kommunikointi varaston ja hankinnan 

välillä sekö toiminnanohjausjärjestelmän 

perustiedot kuntoon

9. Tavaran hyllytys uuteen 

paikkaan ja paikkatiedon syöttö 

järjestelmään

Paikkatieto kirjataan väärin 

tai jätetään kirjaamatta 

kokonaan

Viivästyminen, lisätyö, 

kustannukset

4 Huolimattomuus, kiire, 

välinpitämättömyys, paikka ei 

ole vakiintunut, ei tarpeeksi 

hyllytilaa, tilataan liian suuria 

määriä tai tavara saapuu 

pyydettyä aikaisemmin

3 Ohjeistus, tarkkuus, huolellisuus, 

toiminnanohjaujärjestelmä

5

60

Työohje, Just-In-Time ajattelu 

toimituksissa ja tämän tiedon 

välittäminen myös toimittajille

10. Tavaran toimitus tarvitsijalle Toimitetaan väärä tavara Asiakas ei saa haluamaan, 

viivästyminen, ylimääräinen 

työ

5 Samankaltaiset tuotteet 

varastossa, merkinnät 

epäselviä, huolimattomuus

3 Tuotetuntemus, huolellisuus, 

tarkkuus, merkinnät, 

toiminnaohjausjärjestelmä

2

30

Materiaalinumeroiden täsmääminen 

järjestelmässä ja tuotteessa

10. Tavaran toimitus tarvitsijalle Ei ilmoiteta tarvitsijalle, että 

tavara on toimitettu hänelle

Viivästyminen ja lisätyö 4 Tarvitsija ei ole paikalla, kiire, 

välinpitämättömyyys

6 Huolellisuus 2

48

Soitto tarvitsijalle

11. Mahdollinen palautus Palautettava tavara jää 

seisomaan varastolle

Ei saada hyvitystä, 

viivästyminen, ylimääräinen 

työ

5 Tieto ei kulje, ei 

palautustietoja, kiire, 

huolimattomuus

3 Työohjeen noudattaminen 3

45

Inventaariot, avoimien reklamaatioiden 

seuranta, varastolla reklamaatiopaikka 

lähetettäville toimituksille
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Liite 7. Kehitetty tavoiteprosessi ja prosessin työohje 

Dokumentti:     

Sisällön vastuuhenkilö:    

Työohje: Saapuvan tavaran vastaanotto ja visuaalinen tarkastus 

Hankintajohtaja 

 

 

SAAPUVAN TAVARAN VASTAANOTTO JA VISUAALINEN TARKASTUS 

 

Sisällysluettelo: 

Viittaukset        s. 1 

Tarkoitus        s. 1 

Vastuut         s. 1 

Ohjeet         s. 1 

Prosessikartta        s. 2 

Kuvaus prosessin vaiheista      s. 3-6 

 

Viittaukset: 

EN ISO 9001:2008, standardin luku 7.4 

Global Quality Manual, x.x.x.x: Purchasing 

Business Unit, Work Instruction, Receipt & Visual Inspection of Incoming Goods 

LKK, Laatukäsikirja, 3. Vastaanottotarkastukset 

 

Tarkoitus: 

Tässä työohjeessa kuvataan saapuvan tavaran vastaanoton ja visuaalisen tarkastuksen prosessi. 

Selkeät ohjeet ja määritetyt vastuut edesauttavat menestyksekästä toimimista saapuvan tavaran 

vastaanoton ja visuaalisen tarkastuksen prosessissa. Tämän prosessiohjeen tarkoitus on edesauttaa 

organisaation itseohjautuvuutta ja selkeää informaatiovirtaa läpi koko organisaatiorakenteen. 

Kaikki tuotteisiin menevät tai niiden valmistuksessa käytettävät raaka-aineet, materiaalit ja 

komponentit tarkastetaan visuaalisesti nimikkeistön, määrän ja laadun osalta. 

Tämä ohje pätee myös yksiköiden sisäisten toimitusten vastaanottamiseen (lukuun ottamatta 

prosessivaiheita 2. ja 3.). 

 

Vastuut:  

1. Hankinta (liiketoimintayksikkö, Toimeksiantajayritys Oy) on vastuussa tämän työohjeen sisällöstä ja 

alla kuvatusta prosessista (prosessin omistaja: vastuu prosessin määrittämisestä). 

2. Jokainen yksikkö (esim. XX, XX) on vastuussa tämän työohjeen implementoinnista päivittäiseen 

toimintaan. Mikäli tässä ohjeessa määritelty prosessi tapahtuu ulkoistettuna toimintona, on ulkoistetun 

palvelun toimittaja vastuussa työohjeen implementoinnista Toimeksiantajayritys Oy:lle tarjoamiensa 

toimintojen toteuttamiseen. 

3. Vastaanottohenkilöstö on vastuussa saapuvan tavaran vastaanoton ja visuaalisen tarkastuksen 

prosessin toteuttamisesta (prosessin toteuttaja: vastuu toimia määritysten mukaisesti). 

4. Jokainen yksikkö (esim. XX, XX) on vastuussa saapuvan tavaran vastaanoton ja visuaalisen 

tarkastuksen jälkeisestä varastointiprosessista (prosessin omistaja: vastuu prosessin 

määrittämisestä). 

5. Epäselvissä tilanteissa, joissa joku muu on tehnyt fyysisen toimituksen vastaanoton, tulee 

vastaanottajan toimittaa toimitusdokumentit kunkin yksikön viralliseen saapuvan tavaran 

vastaanottoon. 

6. Laadunvalvonta on vastuussa tarkastusprosessista (aliprosessi). 

 

Ohjeet: 

Tarkemmat ohjeet jokaista prosessivaihetta kohden on esitetty “Dokumentit, ohjeet ja työvälineet” -

sarakkeessa, joka alkaa sivulta 3. Kaikki tähän työohjeeseen liittyvät ERP-työohjeet löytyvät 

OHJEnetistä. (jatkuu)
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 (Liite 7. jatkoa) 

Toimeksiantajayritys Oy: Saapuvan tavaran vastaanotto ja visuaalinen tarkastus
Asiakasodotukset:

· Oikea toimituspaikka

· Oikea toimitus (vastaa tilausta, rahtikirjaa ja lähetettä/pakkauslistaa)

· Nopea, juuri oikeaan aikaan, tarkka ja oikeaa laatua

V
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Revision 25.05.2015 / Petri Kinnunen

4. Määrän tarkastus,

Visuaalinen tarkastus
3. Allekirjoita rahtikirja 5. Vastaanottomerkintä

1. Toimitus

6. Varastointiprosessi

Prosessin loppuasiakas: Tarvitsija

Prosessin muut asiakkaat: 

Hankinta ja talous

Alku

2.1 

Toimitusdokumentit

9. Palautus

Ok

7. 

Reklamaatio-

prosessi

E
i ok

Loppu

8. Tarkastus-

prosessi

O
k

E
i ok

Dokumentit

· Toimitus-

dokumentit

· Rahtikirja

· Pakkauslista / 

lähete

· Vastaanotto 

(materiaalido

kumentti)

· Rahtikirja 

(kopio)

· Toimitusdoku-

mentit (kopio)

· tai 

pakkauslista / 

lähete (kopio)

· GR-liuska

· Tarkastusli-

uska

· Reklamaatio

2.3 Pyydä 

kuljettajaa 

viemään toimitus 

oikeaan paikkaan

Väärä 

toimituspaikka tai 

kuljetusvaurio

T
arkastusvaatim

us

2. Rahtikirjan 

tarkastus, 

Visuaalinen 

tarkastus

2.2 Varauma 

rahtikirjaan
2.1 

Toimitusdokumentit

 
 

(jatkuu)
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(Liite 7. jatkoa) 
SAAPUVAN TAVARAN VASTAANOTTO JA VISUAALINEN TARKASTUS 

 

Prosessivaihe Kuvaus prosessin vaiheista Vastuu Dokumentit, 

ohjeet ja 

työvälineet 

 

 

 

 

1. Toimitus 

Toimittaja tai rahdinkuljettaja toimittaa tilatut 

hyödykkeet saapuvan tavaran vastaanottoon. 

Toimittaja 

Rahdinkuljet-

taja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rahtikirjan tarkastus, visuaalinen tarkastus 

Varmista toimitusdokumenteista, että toimitus on 

oikeassa paikassa (prosessivaihe 2.1). Vertaa 

toimitettujen kollien lukumäärää rahtikirjaan 

merkittyyn kollien lukumäärään. Tee kolleille 

visuaalinen tarkastus. Mikäli rahtikirjaan merkitty 

kollien lukumäärä eroaa toimitettujen kollien 

määrästä, ilmoita asiasta esimiehelle tai suoraan 

hankinnalle. Mikäli epäilet kuljetusvauriota, tee 

kuljetusvauriosta varauma rahtikirjaan 

(prosessivaihe 2.2) ja ilmoita asiasta esimiehelle 

tai suoraan hankinnalle. 

 

2.1 Toimitusdokumentit 

Tarkasta oikea toimituspaikka, ostotilaustiedot, 

määrätiedot ja spesifikaatiot 

toimitusdokumenteista ja vertaa näitä tietoja ERP-

järjestelmästä löytyviin tietoihin sekä toimitukseen. 

Mikäli toimituspaikka on väärä, siirry 

prosessivaiheeseen 2.3. 

 

2.2 Varauma rahtikirjaan 

Mikäli havaitset kuljetusvaurion, merkitse varauma 

rahtikirjaan (varaumalla rahdinkuljettaja saadaan 

vastuuseen aiheutuneesta vauriosta) ja kerro 

kuljettajalle asiasta sekä välitä tieto esimiehelle tai 

suoraan hankinnalle. Varauma tulee tarvittaessa 

tehdä myös sähköiseen rahtikirjaan (esim. 

mobiililaitteen avulla). 

2.3 Pyydä kuljettajaa viemään toimitus oikeaan 

paikkaan 

Mikäli toimituspaikka on väärä, pyydä 

rahdinkuljettajaa viemään toimitus oikeaan 

paikkaan. (jatkuu) 

 

Vastaanotto-

henkilöstö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaanotto-

henkilöstö 

(Rahdinkuljet-

taja) 

 

 

 

 

 

Vastaanotto-

henkilöstö 

(Rahdinkuljet-

taja) 

 

 

 

 

Vastaanotto-

henkilöstö 

(Rahdinkuljet-

taja) 

 

Rahtikirja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahtikirja, 

lähete, 

pakkauslista 

 

Transaktiot 

(xx, xx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahtikirja, 

toimitusdoku

mentit, 

laatudoku-

mentit 

1. Toimitus 

2. Rahtikirjan 

tarkastus, 

Visuaalinen 

tarkastus 

2.1 

Toimitusdoku-

mentit 

2.3 Pyydä 

kuljettajaa 

viemään 

toimitus oikeaan 

paikkaan 

2.2 Varauma 

rahtikirjaan 
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(Liite 7. jatkoa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Allekirjoita rahtikirja 

Allekirjoita rahtikirja ja ota kopiot sekä tallenna 

kaikki tarvittavat dokumentit (rahtikirja, 

toimitusdokumentit, lähetteet, pakkauslistat ja 

laatudokumentit kuten materiaalianalyysit ja 

sertifikaatit). Rahtikirjassa on oltava vastaanoton 

tehneen henkilön nimenselvennys. Rahtikirjaa ei 

missään nimessä saa allekirjoittaa ilman 

prosessivaiheen 2. toteutumista. Rahtikirja tulee 

allekirjoittaa ainoastaan tähän tehtävään 

oikeutetun henkilön toimesta. Tämä prosessivaihe 

tarkoittaa myös sähköisen rahtikirjan 

allekirjoittamista (rahtikirjan kopio jää sähköisenä 

rahdinkuljettajan tietokantaan, joten erillisiä 

kopioita ei tarvita). 

Vastaanotto-

henkilöstö 

(Rahdinkuljet-

taja) 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Määrän tarkastus, Visuaalinen tarkastus 

Varmistaa, että toimitus on oikea (vastaa tilausta, 

rahtikirjaa, lähetettä/pakkauslistaa) 

toimitusdokumenteista (prosessivaihe 2.1) ja 

ERP-järjestelmästä. 

Tee määrätarkastus ja visuaalinen tarkastus 

toimitukselle. Määrätarkastuksessa tarkastetaan 

toimitettujen kappaleiden lukumäärä ja verrataan 

lukumäärää toimitusdokumenteissa esitettyyn 

lukumäärään sekä ostotilauksella esitettyyn 

lukumäärään. 

Mikäli toimitettu määrä eroaa 

toimitusdokumenteissa ilmoitetusta tai tilauksella 

ilmoitetusta, ilmoita asiasta esimiehelle ja 

hankinnalle (mikäli toimitusdokumenteissa ei ole 

mainintaa jälkitoimituksesta). 

Mikäli visuaalisen tarkastuksen perusteella 

toimituksessa havaitaan laatuvirhe, siirry 

prosessivaiheeseen 7. 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 

Vastaanotto-

henkilöstö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimitusdo-

kumentit 

(rahtikirja, 

lähete/pak-

kauslista) 

 

Transaktiot 

(xx, xx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Allekirjoita 

rahtikirja 

 

4. Määrän 

tarkastus, 

Visuaalinen 

tarkastus 
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*Vastaanottomerkintä 

on tehtävä välittömästi, 

tai tilanteen vaatiessa 

viimeistään saman 

päivän aikana. Mikäli 

merkinnän tekeminen 

ei onnistu saman 

päivän aikana, tulee 

tästä ilmoittaa 

esimiehelle.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vastaanottomerkintä 

Tee vastaanottomerkintä järjestelmään. Mikäli 

tarkastusvaatimus saapuvalle tavaralle on esitetty 

järjestelmän materiaalitiedoissa (tarkastusliuska), 

hankintatiedoissa, ostotilauksella tai vaatimus on 

esitetty laadunvalvonnan tai hankinnan toimesta ja 

saapunut erä on tarkastusvaateen alaisuudessa, 

järjestelmä tulostaa tarkastusvaatimuksen ja siirtää 

tavaran järjestelmässä laatuvarastoon. 

Mikäli tarkastus vaaditaan, toimita 

tarkastusvaateen alaiset tavarat 

tarkastusprosessiin (prosessivaihe 8.) 

Laadunvalvonta on vastuussa tarkastuksen 

suorittamisesta. 

Mikäli saapunutta toimitusta ei löydy 

järjestelmästä, ota yhteys toimitusdokumenteissa 

viitattuun henkilöön, tiedettyyn tarvitsijaan tai 

hankintaan. 

 

6. Varastointiprosessi (varastointi ja kuljetus) 

Toimita saapuneet tavarat varastoon tai 

tarvitsijalle. Hyllytä tavarat ennalta määrätylle 

varastopaikalle (tieto järjestelmästä, esim. GR-

liuska) ja/tai uudelle paikalle (tieto uudesta 

varastopaikasta syötettävä järjestelmään). 

Varastointiprosessin määrittämisestä vastaa 

yksikkö, jossa varastointiprosessi tapahtuu. 

 

7. Reklamaatioprosessi (aliprosessi) 

Mikäli toimitus on puutteellinen aloita 

reklamaatioprosessi ja informoi hankintaosastoa 

väärästä toimituksesta. Liitä kaikki 

reklamaatioprosessissa vaadittavat dokumentit 

(reklamaatioprosessin työohje) reklamaation 

liitteeksi. 

Reklamaation kohde tulee merkitä ja siirtää 

erilleen, jotta estetään sen sekoittuminen 

hyväksyttyihin tuotteisiin. Reklamaation kohdetta ei 

saa käyttää tuotannossa, ennen kuin on selvitetty 

kohteen käyttömahdollisuudet tai mahdollinen 

palautus. 

Mikäli laadunvalvonta huomaa ongelman 

prosessivaiheessa 8, laadunvalvonnan tulee 

aloittaa reklamaatioprosessi ja informoida 

hankintaosastoa väärästä toimituksesta. 

Mikäli hankinta päättää tehdä palautustoimituksen, 

siirry prosessivaiheeseen 9. (jatkuu) 
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(Liite 7. jatkoa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tarkastusprosessi (aliprosessi) 

Laadunvalvonta on vastuussa 

tarkastusprosessista tarkastuksen työohjeiden 

mukaan.  

Mikäli laadunvalvonta päättää, että toimituksen 

laatua ei voida hyväksyä, siirry 

prosessivaiheeseen 7.  

Mikäli laadunvalvonta päättää, että toimitettu laatu 

on hyväksyttävää, siirry prosessivaiheeseen 6.  

Mikäli toimitus on koe-erä, vähimmäisvaatimukset 

tarkastukselle on listattu X-X Regulationissa. 

 

 

9. Palautustoimitus 

Mikäli hankinta päättää tehdä palautustoimituksen, 

vastaanottohenkilöstön tulee tehdä palautus. 

Kaikki palautettavat tavarat täytyy pakata ja 

merkitä tarkasti (kopio reklamaatiosta on liitettävä 

lähetyksen mukaan). Varastomuutokset on tehtävä 

järjestelmään (vastaanoton materiaalidokumentit 

on peruttava tai palautusmerkintä on tehtävä). 
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