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Työn tavoitteena on kuvata rakennustoimialla toimivan yrityksen hankintaprosessin
nykytila ja tunnistaa sen kriittiset kehittämistarpeet. Nykytilan pohjalta esitetään
kehittyneempiä prosessivaihtoehtoja nykyisen hankintaprosessinprosessin korvaajaksi.
Tavoitteena on myös luoda yritykselle selkeät hankintakategoriat tukemaan toimintaa
prosessissa sekä tunnistaa kriittisiä kehittämistarpeita nykyisessä hankintajärjestelmässä
sen päivittämistä varten.

Nykytilan kartoittaminen on toteutettu toimintatutkimuksena, jossa haastatellaan
yrityksen työntekijöitä ja tutustutaan heidän hankintoihin liittyviin työtehtäviinsä sekä
tarkastellaan aikaisemmin yrityksessä laadittua aineistoa. Lisäksi tutkimuksessa
haastatellaan yrityksen materiaalitoimittajia. Materiaaliostoja käsittelevissä analyyseissa
tutkitaan vuoden 2016 suoria materiaalihankintoja, jotka auttavat hankintojen luonteen
ymmärtämisessä sekä hankintakategorioiden laatimisessa.

Työn tuloksena esitetään prosessivaihtoehtoja nykyisen hankintaprosessin korvaajaksi,
joiden soveltuvuutta tulevaisuuden prosessiksi on arvioitu yrityksessä sisäisesti.
Hankintaprosessin

tueksi

esitetään

ABCD-hankintakategoriat

tukemaan

materiaalihankintoja ja oikeanlaisia toimintatapoja tilaamisessa. Lisäksi tunnistetaan mikä
hukkaa aikaa nykyisessä materiaalitilaamisessa sekä kriittisiä kehittämiskohtia nykyisessä
hankintajärjestelmässä. Hyötyjä arvioitaessa havaitaan vuositasolla olevan saavutettavissa
materiaalitilauksien kuluttamassa ajassa huomattava prosentuaalinen säästö (n. 25%).
Lisäksi

materiaalien

hankintakategorioissa

arvioidaan

saavutettavan

muutamien

prosenttien suora hankintasäästö vuositasolla. Työn tuloksien valossa on kohdeyrityksen
helppo löytää perusteet uuden toimintamallin ja hankintatyökalun käyttöönottamiseksi.

ABSTRACT
Author: Jääskeläinen Kari
Subject: Developing procurement process in construction business
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Master’s Thesis. Lappeenranta University of Technology, Industrial Engineering and
Management.
101 pages, 25 figures, and 4 appendixes
Examiners: Professor Timo Kärri and University Lecture Maaren Ali-Marttila
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Aim of this study was to define and describe current state of case company’s procurement
process and recognize its main challenges for further development. Based on current state
of procurement process is presented alternative processes to replace current procurement
process. Aim is also to create procurement categories for building materials to support
operating in future procurement process. Critical improvement requirements are in current
procurement tools and methods.

Current state of process is examined by interviewing and observing employees who are
direct or indirect part of the company’s procurement process. Previously gathered
information about procurement is also used as audit data. Purchase analyses are based on
year 2016 building materials purchase data. Results of analyzes are used to examine
purchase behavior in different building material groups and to categorize building
materials.

As result of this study is presented alternative procurement processes to replace current
process. These alternative processes are estimated with group of company’s experienced
employees. ABCD-categories of building materials are presented to support act in
procurement process. Benefit calculations of this study indicates that company can have
significant saves in work time consumed by daily materials purchases (approx. 25 %)
when current procurement process and tool are upgraded. Also, in building material
purchases is possible to achieve several percent annual saves with advanced procurement
process and tools.
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MERKITYKSISTÄ TUTKIMUKSESSA

Tässä tutkimuksessa sana Materiaali pitää sisällään kaikki liiketoiminnan
suorissa hankinnoissa käytettävät rakennustarvikkeet, pientarvikkeet, koneet ja
laitteet.

Hankintanimiketieto on yrityksen järjestelmissä oleva materiaalitieto, joka
sisältää oleellista tietoa materiaalin hankkimista varten, kuten nimikenumeron,
tuotenimen, myyntiyksikön ja hinnan.
AY – Aikayksikköä käytetään tässä tutkimuksessa esittämään prosessikaavioissa
esitettyjä työvaiheisiin kuluvia aikoja. Työn luottamuksen vuoksi tarkkoja aikoja
ei tutkimuksessa esitetä.

Webshop - Materiaalitoimittajan tarjoama verkkokaupat rakennusmateriaaleille
HI – Hankinta-insinööri
TJ – Työnjohtaja
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1 Johdanto
1.1 Työn taustat
Lisääntyvä kilpailu rakennustoimialalla kasvattaa yritysten halua kehittää ja
tehostaa liiketoimintaprosessejaan. Rakennusliiketoiminnassa materiaalihankinnat
kattavat suuren osan koko liiketoiminnan kokonaiskustannuksista ja niiden
toteutus kuluttaa myös merkittävän osan henkilöstön työpanoksesta. Hankintojen
ollessa keskeisenä osana liiketoimintaa, kuluttavat hankintatarpeen määrittäminen,
tilaaminen sekä laskujen käsittely merkittävän määrän henkilöstön työpanoksesta.
Yrityksen johto, hankintainsinöörit ja muu henkilöstö tunnistavat, että nykyisissä
toimintatavoissa on selvästi kehittämisen tarpeita ja hankintoja tukevat työkalut
ovat vanhentuneet. Tämän lisäksi eri työvaiheissa tietojärjestelmiin nykyisinkään
muodostuvaa tietoa ei hyödynnetä tehokkaasti hankintaprosessin eri vaiheissa.

Työn teettämällä yritys haluaa tutkia ja kuvata nykyistä hankintaprosessiaan sekä
määrittää sen tärkeimmät kehityskohdat ja haasteet. Yrityksessä on tiedossa, ettei
suurta osaa materiaalihankinnoista tehdä käyttäen nykyistä ohjeistusta tai
yrityksen järjestelmiä. Tämän seurauksena hankinnoissa menetetään rahaa ja
prosessissa hukkautuu merkittävästi työntekijöiden työaikaa mm. ostolaskujen
käsittelyssä. Vähäarvoisten rakennusmateriaalien tilaaminen kuluttaa myös
huomattavan määrän työntekijöiden työaikaa ja tahtotila on tehostaa sitä
tulevaisuudessa.

Yrityksessä tunnistetaan selkeästi, että nykyisessä hankintaprosessissa on
useampia ongelmakohtia, mutta kellään ei ole riittävän kattavaa kokonaiskuvaa
sen nykytilasta. Työn yhteydessä halutaan myös arvioida sitä, kuinka paljon
prosessin tehottomuus aiheuttaa tehottomia suoria ja epäsuoria työntunteja.

Tieteellisestä näkökulmasta on mielenkiintoista todeta, kuinka tunnettu Pareton
“80/20”

periaate

toteutuu

yrityksen

hankinnoissa

ja

kuinka

Kraljicin
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ostoportfoliota

sekä

ABC-analyysia

voidaan

hyödyntää

yrityksen

hankintakategorioiden muodostamisessa. Myös prosessikuvauksia hyödynnetään
kuvaamaan yrityksen nykytilaa, joiden pohjalta luodaan uusia vaihtoehtoisia
tavoiteprosesseja.

1.2 Työn rajaukset ja tavoitteet
Tutkimuksen

tavoite

on

määrittää

suorien

rakennusmateriaalihankintojen

hankintaprosessin nykytila ja esittää se riittävällä tarkkuudella prosessikuvauksien
ja

piirrosten

tukemana.

Nykytilan

kuvauksen

pohjalta

nykyiselle

hankintaprosessille esitetään vaihtoehtoprosesseja nykyisen prosessin korvaajaksi
(AS IS – TO BE). Prosessivaihtoehtojen soveltuvuutta yrityksen tulevaisuuden
hankintaprosessiksi arvioidaan työn aikana sisäisesti tutkimustuloksien arviointiin
perustetun referenssiryhmän toimesta, johon kuuluu kokeita rakennusalan
toimihenkilöitä. Tulevaisuuden hankintaprosessia kehittämistä sekä hankintojen
ABC(D)-kategorioiden tueksi työssä analysoidaan myös vuonna 2016 toteutuneita
rakennusmateriaalihankintoja.

Lisäksi

työssä

tunnistetaan

keskeiset

kehittämiskohdat nykyisessä hankintatyökalussa

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yrityksen päivittäisten suorien operatiivisten
materiaalihankintojen prosesseja, joissa materiaalitilaukset suoritetaan pääosin
projekteissa työskentelevien työnjohtajien toimesta. Tutkimus ei keskity yrityksen
epäsuoriin

hankintoihin

projektiurakointikohteiden

tai

investointeihin.

Työ

hankintaprosessin

painottuu

kehittämiseen,

pääasiassa
vaikka

pienempimuotoisen rakennuspalveluliiketoiminnan tarpeita ja kehityskohtia
käsitelläänkin tutkimuksessa. Tutkimuksen aikana on myös määritetty kriittiset
tarpeet

tulevaisuuden

hankintatyökalulle

sekä

tavattu

potentiaalisia

järjestelmätoimittajia, mutta tämä osuus on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.

.
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1.3 Tutkimusmenetelmät ja materiaalit
Tutkimuksen pääasiallinen tutkimusmenetelmä on ollut toimintatutkimus, joka on
toteutettu kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin tietoihin ja aineistoihin perustuen.
Toimintatutkimus on tutkimusmuoto, jota on yleisesti käytetty yrityksen
toiminnan kehittämisessä ja sen perusajatuksia ovat yhteistoiminta, tutkijan
osallistuminen

tutkimukseen

sekä

muutokseen

tähtäävä

kehitystyö.

Toimintatutkimus mahdollistaan usean erilaisen menetelmän hyödyntämisen
tutkimuksessa ja sitä on mahdollisuus tukea esimerkiksi haastatteluilla. Tässä
tutkimusmenetelmässä

yhdistyvät

sekä

kvalitatiivinen

ja

kvantitatiivinen

tutkimus. (Kananen 2014, s. 13 -15.) Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on
tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, jossa pyritään ymmärtämään
kohteen laatua, ominaisuuksia sekä ilmiöitä. Kvantitatiivinen eli määrällinen
tutkimus on menetelmäsuuntaus, jossa hyödynnetään laskennallisia tai täsmällisiä
menetelmiä toiminnan tutkimiseksi, jolloin ilmiön kuvaus tapahtuu usein
numeerisen aineiston pohjalta.

Toimintatutkimuksen avulla voidaan etsiä ratkaisuja monenlaisiin ongelmiin,
kuten esimerkiksi yhteiskunnallisiin, teknisiin tai ammatillisiin ongelmiin.
Olennaista toimintatutkimuksessa on, että se tuo käytännössä toimivat ihmiset
olennaiseksi osaksi mukaan tutkimusta. Tässä tutkimuksessa käytännön
toimintaan pyritäänkin kehittämään tarkkailemalla aluksi yrityksessä vallitsevia
toimintakäytäntöjä. (Kananen 2014, s 13 -15.)

Työn toimintatutkimus on huomattavan laaja ja kokonaiskuvan saamiseksi
tutkimuksen toteuttaja on osallistunut ennalta sovittujen tapaamisten lisäksi mm.
erilaisiin ryhmätöihin ja keskusteluihin, joista merkittävä osa on ollut myös
ennalta valmistelemattomia tai vain keskusteltava aihealue on ilmoitettu ennen
tapaamisia. Tutkimuksen tekijä on myös tutustunut ihmisten päivittäisiin
työtehtäviin havainnoimalla ja haastattelemalla työntekijöitä ja muodostanut näin
kattavaa kokonaiskuvaa hankinnoista. Lisäksi tekijä on työskennellyt useamman
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vuoden kohdeyrityksessä, joten tekijä on käyttänyt tutkimuksessa apuna omaa
kokemusperäistä tietoa yrityksen toiminnasta ja hankinnoista.

Näillä perusteilla työn nykytilaa tutkivassa tai toimintaa kehittävissä osuuksissa ei
esitetä tarkasti työssä käytettyjä lähteitä teoriaviittauksia lukuun ottamatta. Työn
tekijän tärkein tehtävä on ollut saada kokonaiskäsitys hankintojen nykytilasta,
joka on esitetty työn referenssiryhmälle sekä ohjausryhmälle työn tekijän
johtopäätöksien vahvistamiseksi, jotta perusta hankintaprosessin kehittämiseksi
on kunnossa. Työn referenssiryhmä on yrityksen kokeneista toimihenkilöistä
muodostettu ryhmä, jonka tärkein tehtävä on ollut arvioida tutkimuksen tekijän
johtopäätöksien

oikeellisuutta

sekä

uusien

esitettävien

toimintamallien

soveltuvuutta yrityksen toimintaan.

Työn tutkimusta tukevat teoriat perustuvat kirjoihin, tieteellisiin julkaisuihin sekä
aikaisempiin päättötöihin. Lisäksi työn tukena on suoritettu paljon vapaamuotoista
internetin

selailua,

joka

on

osaltaan

auttanut

tutkimuksen

suorittajan

ymmärtämään kokonaisuutta. Pääosa työssä esitetyistä teorioista ja lähteistä on
etsitty Lappeenrannan tiedekirjastosta saatavilla olevasta aineistoista. Työn aikana
on tutustuttu myös useisiin aikaisempiin opinnäytetöihin ja hankintoja koskeviin
julkaisuihin, jotka ovat olleet osana tukemassa tutkimuksen tekijä.

Hankinnan

nykytila

perustuu

yrityksestä

toimintatutkimuksella

kerättyyn

empiiriseen materiaaliin, jota on keretty haastatteluin, työtehtäviä tarkkaillen sekä
tutkimalla yrityksen aikaisempi tutkimusmateriaaleja. Materiaalina tutkimuksessa
on käytetty mm. yrityksen auditointimateriaalia sekä aikaisempia tutkimuksia
hankintoihin

liittyen.

Haastatteluissa

on

haastateltu

työntekijöitä

kuten

hankintahenkilöstöä, työnjohtajia, assistentteja ja muita läheisesti hankintaan
liittyviä henkilöitä. Osalle haastateltavista on toimitettu ennalta keskusteluaihe tai
teema valmistautumista varten, mutta muutoin haastattelut toteutettiin melko
vapaalla rakenteella.
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Analyysit hankinnoista perustuvat kvantitatiiviseen määrälliseen tutkimukseen.
Analyyseissa aineistoa on tutkittu mm. ABC-analyysilla ja Pareton 80/20
periaatetta hyödyntäen. Ostoanalyysien aineistona on käytetty yrityksessä vuonna
2016 kirjattuja materiaaliostoja. Ostoanalyysit on tehty käyttäen Microsoft
Exceliä työkaluna.

1.4 Tutkimuksen rakenne
Tutkimuksen ensimmäisessä osassa esitetään kootusti työn tutkimusta tukevat
tieteelliset julkaisut, aiemmin toteutetut tutkimukset ja teoriat. Tutkimuksen
toisessa osassa kuvataan yrityksen hankintojen nykytila yrityksessä suoritetun
toimintatutkimuksessa kerättyihin tietoihin perustuen. Tutkimuksessa tunnistetaan
myös kriittiset kehittämiskohdat nykyisessä prosessissa sekä hankintatyökalussa.
Osuuden lopussa esitetään myös materiaalien tilausprosesseja, benhcmarkataan
hankintojen nykytilaa vastaavalla toimialalla toimiviin yrityksiin sekä avataan
materiaalitoimittajien ajatuksia tutkimuksen kohteena olevasta yrityksestä.

Työn

kolmannessa

osassa

keskitytään

työssä

luotujen

tulevaisuuden

hankintaprosessivaihtoehtojen esittämiseen sekä niiden soveltuvuuden arviointiin
yrityksen toimintaan yhdessä yrityksen referenssiryhmän kanssa. Lisäksi
osuudessa
saavutettavia

arvioidaan
välittömiä

hankintaprosessin
ja

välillisiä

sekä

hyötyjä.

-työkalun
Työn

päivittämisellä

neljännessä

osassa

analysoidaan yrityksen vuoden 2016 toteutuneita materiaaliostoista, joiden
pohjalta saadaan lisää ymmärrystä yrityksen hankintojen luonteesta. Nämä
analyysit tukevat osaltaan myös yrityksen nykytilan ymmärtämistä. Analyysien
pohjalta saatua tietoa hyödynnetään myös uusien ABCD-hankintakategorioiden
perustamisen tukena. Työn viimeisessä osassa tapahtuu tutkimuksen tuotoksien
pohdintaa sekä esitetään työn tekijän kehitysideoita tulevaisuuteen.
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2 Aiempi

tutkimus

ja

teoriat

hankintaprosessin

kehittämiseksi
Tässä osuudessa on esitettynä työtä tukevat teoriat sekä aikaisemmat tutkimukset
kuten abc-analyysia, Value Stream mapping ja ohiostaminen. Ne tukevat aineisto
analyysejä, työssä esitettäviä johtopäätöksiä sekä tuloksia.

2.1 Pareton periaate
Pareton periaate tunnetaan myös puhekielellä nimellä “80/20 sääntö”. Tämä
sääntö tarkoittaa sitä, että karkeasti 80 % vaikutuksista aiheutuu 20 %:sta
tapahtumia. Periaatteen on esittänyt alun perin italialainen ekonomisti Vilfredo
Pareto, joka huomasi, että 80 % italian maa-alueista omistaa 20% väestöstä.
Pareto myös totesi, että 20% puutarhan hernepaloista tuottaa 80% koko sadosta.
1906 johtava konsultti Joseph M. Juran esitti Pareton säännön uudelleen ja nimesi
sen ekonomisti Vilfredo Pareton mukaan. (Flaum, Sander. 2007, s. 1-2)

Kuva 1. Kuvaesitys Pareton periaatteen 80/20 säännöstä.
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Pareton sääntöä hyödyntäessä on havaittava, ettei suhdeluku ole käytännön
sovelluksissa tarkat ”80/20”. Sääntö on karkea ja lukuarvot voivat olla esimerkiksi
”69/20”. Luonnossa 80/20 sääntö toteutuu hyvin useassa eri tapauksessa, mutta

liiketoiminta on kuitenkin ala, jossa 80/20 säännön esiintyvyys on suurinta.
Sääntöä on myös kutsutta ”Rule of the thumb in the Business”-säännöksi
liiketoiminnassa.

Esimerkkejä 80/20 säännön sovelluksista: (Rusanescu Marin, 2014)
•

80 % yrityksen tuotosta tulee 20 % asiakkaista. (yrityksen tulee keskittyä
oikeisiin asiakkaisiin)

•

80 % myynnistä muodostaa 20 % yrityksen tuotteista. (yrityksen tulee
keskittyä oikeisiin tuotteisiin)

•

80 % Yrityksen reklamaatioista tulee 20 % asiakkaista. (Kuinka yrityksen
tulisi hallita reklamaatioita?)

•

80 % yrityksen tuotosta tulee 20 % yrityksen toiminnoista. (Mihin
aktiviteetteihin yrityksen pitäisi keskittyä?)

Pareton periaatteen esiintyessä erittäin usein liiketoiminnassa useat yritykset ovat
saavuttaneet

dramaattisia

parannuksia

tehokkuudessa

ja

tuottavuudessa

keskittymällä säännön osoittamiin tärkeimpiin osa-alueisiin. Muita vähemmän
vaikuttavia toimintoja on voitu automatisoida, eliminoida kokonaan tai jättää
vähemmälle huomiolle. (Ankunda, Kiremire. 2011, s. 1-2)

Oikeassa liiketoiminnassa ei kuitenkaan ole välttämättä mahdollista esimerkiksi
keskittyä pelkästään tärkeimpään 20 % asiakkuuksista ja eliminoida tai sivuuttaa
loppuja 80% asiakkuuksista. Näiden vähemmän merkittävien 80 %:n kohdalle
toimintoja voi kuitenkin olla järkevä keventää tai yksinkertaista niin, että
ajankäyttö keskittyy tärkeimpien asiakkuuksien hallintaan.
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2.2 ABC-analyysi
ABC-analyysi on laajasti käytetty keino luokitella tuotteita tai materiaaleja niiden
paremman hallitsemisen tueksi. Yleisesti ABC-analyysia käytetään yrityksen
varastojen analysointiin, mutta sille on olemassa monta muutakin käyttökelpoista
sovellusta. ABC-analyysi perustuu periaatteeseen, että kaikki tuotteet tai
materiaalit eivät ole yhtä tärkeitä yritykselle ja tästä johtuen kaikkia tuotteita ole
järkevää ohjata samoilla periaatteilla. Analyysi perustuu myös työssä esiteltyyn
Pareton periaatteeseen (80/20 sääntö), jonka mukaan 80 % vaikutuksista aiheutuu
20 % prosentista tapauksista. (Sakki Jouni, 2014, luku 5)

Perinteinen ABC-analyysissa jaetaan varasto kolmeen kategoriaan A, B ja C.
Kategoria A sisältää tärkeimmät ja kaikkein arvokkaimmat tuotteet, joita tulee
hallita tarkasti. Näiden tuotteiden ja materiaalien katsotaan olevan erittäin tärkeitä
yrityksen toiminnan kannalta. Kategoriaan B sisältyy tuotteita ja materiaaleja,
jotka eivät ole aivan yhtä tärkeitä yritykselle, joten niiden hallitseminen voidaan
hoitaa hieman kevyemmin keinoin. Kategoria C sisältää tuotteita, jotka eivät ole
yrityksen toiminnan kannalta kovinkaan merkittäviä, joten niiden hallinnasta
täytyy tehdä mahdollisimman yksinkertaista, jotta yrityksellä on aikaa keskittyä
tärkeämpiin kategorian A ja B tuotteisiin. (Sakki Jouni, 2014, luku 5; Rusanescu
Marin, 2014, s. 1-4)

Esimerkki ABC-kategorioiden jaosta: (Rusanescu Marin, 2014, s. 1-4)

•

Kategoria A: 15 – 20 % varaston tuotteiden kokonaismäärästä ja 80% varaston
kokonaisarvosta

•

Kategoria B: 30 – 35 % varaston tuotteiden kokonaismäärästä ja 15% varaston
kokonaisarvosta

•

Kategoria C: 50 % varaston tuotteiden kokonaismäärästä ja 5% varaston
kokonaisarvosta
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Kuva 2. Esimerkki ABC-analyysin kategorioista tuotteiden hallinnassa.
(Gordon Murray, 2011)

Todellisissa sovelluksissa 80/20 jako ei kuitenkaan ole välttämättä täysin tarkka ja
se voi olla esimerkiksi 75/25 tai jotakin muuta samansuuntaista.

Myös

kategorioissa B ja C sisällä jako voi vaihdella tapauskohtaisesti. (Sakki Jouni,
2014) Tämän Perinteisen ABC-jaon lisäksi analyysissä on mahdollista käyttö
useampaa kategoriaa kuten A, B, C, D, E.

Monissa sovelluksissa pelkkä ABC(DE)-analyysi ei ole kuitenkaan riittävä ja
analyysi voi laajentaa lisäämällä siihen useamman kuin yhden luokittelukriteerin.
Analyysia voidaan tarkentaa alaryhmillä kuten Aa, Ab, Ac tai A1, A2 jne. (Sakki
Jouni, 2014, luku 5) Rinnalle on myös mahdollista tehdä XYZ-analyysi
esimerkiksi tuotteiden ja materiaalien logistiikkakustannusten lisäämiseksi
analyysiin.

Käyttämällä ABC-analyysia useat yritykset ovat onnistuneet vähentämään
varastonhallinnan sitomaa työntuntimäärää sekä varastotasojaan merkittävästi,
jonka

seurauksen

varastonpidon

kokonaiskustannukset

ovat

laskeneet

merkittävästi. ABC-analyysi on toimiva työkalu myös hankintojen ohjaamisen
tueksi, jotta merkittävimpien kategorioiden A- ja B-tuotteet ja materiaalit voidaan
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tunnistaa paremmin ja kehittää parhaat toimintamallit näiden hankintojen
ohjaamiseen ja hallintaan. Kategorian C kohdalla on järkevää miettiä keinoja,
kuinka niiden hankkimisesta ja hallinnasta tulisi mahdollisimman yksinkertaista ja
automaatioitua.

2.3 Kraljicin portfoliomalli
Strategisten hankintojen ohjauskeinona on yleisesti käytetty Kraljicin matriisia eli
Kraljicin ostoportfoliota. Tämän strategisen hankinta-ajattelun pohja luotiin
vuonna 1983, jolloin Peter Kraljic esitti artikkelissaan Purchasing must become
supply management hankittavien tuote- ja palveluryhmien kategorisointimallin
(Kraljic, 1983). Malli perustuu ajatukseen, etteivät kaikki ostettavat tuotteet ja
palvelut ole yritykselle strategisesti samanarvoisia. Mallissa hankittavat tuote- ja
palveluryhmät sijoitetaan nelikenttään, jossa pystyakseli edustaa ostojen tärkeyttä
yritykselle tai vaihtoehtoisesti niiden vuotuista ostoarvoa. Vaaka-akseli edustaa
puolestaan

toimittajamarkkinoiden

monimutkaisuutta

tai

vaihtoehtoisesti

markkinoilla olevien toimittajien määrää. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, s.
142 - 146)

Arvioita tehdessä pystyakselilla voidaan käyttää apuna esimerkiksi ABCanalyysista saatavia rahamäärällistä hankinta-arvoa, jonka perusteella tuote- tai
palveluryhmiä

sijoitetaan

pystyakselille.

Lisäksi

tätä

arviota

voi

olla

asianmukaista vielä painottaa arviolla siitä, kuinka tärkeä tuote- tai palveluryhmä
on loppuasiakkaan kannalta. Oleellisinta on saada selkeä jako merkittävien ja
vähemmän merkitsevien hankintojen kesken. (Iloranta & Pajunen-Muhonen,
2008, s. 142 - 146)
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Kuva 3. Esitys Kralicin ostoportfoliosta ja vaihtoehtoisista akseleista.

Vaaka-akselin

arvioita

subjektiivista

mittaria,

vaihtoehtoisia

tehdessä

esimerkiksi

toimittajia

kokonaismäärää. Tätä

voidaan

tai

pohtimalla

yleisesti

arviota voi

arvioinnin
sitä,

tuotteelle

perusteena

käyttää

onko

käytettävissä

olevien

toimittajien

tarkentaa syvällisemmällä analyysillä

esimerkiksi miettimällä teknologiavaatimuksia, riskejä tai toimittajan vaihtamisen
vaikeutta.

Vaaka-akselilla saattaa tapahtua ajoittain suuriakin muutoksia

markkinatilanteesta johtuen, jolloin vähempi kysyntäisellä ajanjaksolla vallitsevat
ostajan markkinat, kun taas nousukaudella myyvällä osapuolella saattaa olla
suuremmat mahdollisuudet asettaa hintoja ja muita kaupan ehtoja. (Iloranta &
Pajunen-Muhonen, 2008, s. 142-146; Kraljic, 1983)
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Seuraavissa kohdissa kerrotaan kuhunkin ruutuun kuuluvien palvelujen ja
hankintojen ominaispiirteitä ja vaikutuksia hankintojen kannalta:

Volyymituotteet- ja palvelut
Tähän ruutuun kuuluvien tuotteiden ja palveluiden kulutus ja hankintavolyymit
ovat

suuria

ja

toimittajamarkkinoilta

löytyy

runsaasti

vaihtoehtoisia

hankintakanavia ja toimittajia. Nämä tuotteet ja palvelut muodostavat myös usein
rahamäärällisesti suurimman osan yrityksen hankinnoista ja tarjoavat näin myös
paljon mahdollisuuksia yrityksen hankintaorganisaatiolle. Tuote- ja palveluryhmiä
kannattaa kilpailuttaa tehokkaasti ja toimittajien peluuttaminen toisiaan vastaan on
hyvä keino kilpailuttaa hintaa sekä toimittajilta saatavaa palvelua. Myös yrityksen
tarpeiden yhdistäminen ja ulkoimaisten toimittajien etsiminen voi tuoda lisää
tehoa kyseisiin hankintoihin. (Peter Kraljic, 1983; Iloranta & Pajunen-Muhonen,
2008, s. 144 -150).

Rutiinituotteet ja -palvelut
Tämän ruudun tuote- ja palveluryhmistä on usein runsaasti tarjontaa ja se
muodostuu useista hyvin erilaisista hankinnoista. Rutiinituotteiden hankinta-arvo
on useasti korkeintaan keskisuuri. Tuotteille ja palveluille on kuitenkin useasti
ominaista se, että niiden hankinnan ja hallinnan prosessikustannukset ovat
yllättävän suuret hankinta-arvoon nähden ja tilauksen tekeminen, vastaanotto sekä
laskun maksamisen kustannukset voivat jopa ylittää hankittavan tuotteen arvon.
(Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, s. 144 - 150). Hankintastrategiassa
automatisointi ja mahdollisimman helpot tilaustavat ovatkin hyvä keino tehostaa
tämän ryhmän tuotteiden kokonaiskustannustehokkuutta.

Pullonkaulatuotteet- ja palvelut
Tähän ruutuun kuuluvat tuote- ja palveluryhmät joilla on vähäinen merkitys
yrityksen talouden kannalta, mutta ne ovat välttämättömiä toiminnan kannalta ja
tyypillisesti niille on vain yksi tai muutama toimittajia. Taloudellinen riski
hankinnoissa voi olla vähäinen, mutta toimitukseen liittyvä riski on suuri ja
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toimittajilta ei välttämättä saada edes tarkkaa toimitusaikaa tuotteille tai
palveluille. Pullonkaulaulana pidetyistä tuotteista ja palveluista halutaankin
useasti päästä hankintastrategiassa eroon. (Peter Kraljic, 1983). Tässä kategoriassa
on myös tyypillistä, ettei kilpailuttaminen alenna hankintakustannuksia vähäisestä
tarjonnasta johtuen. Huomattavan usein tällaisiin tilanteisiin joudutaan muun
muassa tietojärjestelmähankkeissa, koska toimittajavalinnan jälkeen muutoksia tai
lisäosia ei ole useasti saatavilla kuin alkuperäiseltä järjestelmätoimittajalta.
Hankinnoissa on hyvä huomioida, että ammattimainen myyjä pyrkii rakentamaan
tilanteen, jossa ostaja on riippuvainen toimittajasta. (Iloranta & PajunenMuhonen, 2008, s. 144 - 150)

Strategiset tuotteet ja -palvelut
Tähän ruutuun kuuluvat tuote- ja palveluryhmät ovat arvoltaan suuria, yrityksen
toiminnan kannalta kriittisiä ja niillä on tyypillisesti vain vähän vaihtoehtoisia
toimittajia. Lisäksi tuotteet ja palvelut ovat usein ainutlaatuisia tai räätälöityjä.
Tämän ryhmän tuotteet aiheuttavat myös hankinnalle suurimmat haasteet, sillä
tuotteiden vaihtaminen uuteen toimittajaan tai tuotteeseen on useasti työläs ja
aikaa vaativa prosessi. Tässä kategoriassa onkin tärkeää rakentaa hyvää toimivaa
yhteistyötä toimittajan kanssa ja panostaa mahdollisesti yhteiseen tuotteiden tai
palveluiden kehittämiseen. Tähän kategoriaan ei kannata tuoda liikaa tuotteita tai
toimittajia, koska toiminta sitoo huomattavan määrän yrityksen resursseja.
Strategisten tuote- ja palveluryhmien osalta on oltava kuitenkin tarkkana, ettei
toimittajasta tai tietyistä tuotteista olla liian riippuvaiseksi, jolloin hintojen
pitäminen kohtuullisella tasolla on haastavaa. (Kraljic, 1983; Iloranta & PajunenMuhonen, 2008 s. 144 - 150)
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2.4 Perusstrategiat ostoportfolion kategorioille
Matriisin

sijoittelun

jälkeen

tulee

hankinnoille

määrittää

tulevaisuuden

perustoimintamalli eli strategia, jonka mukaan kyseisen kategorian hankintoja
tulevaisuudessa hallitaan. Alla olevassa kuvassa on esitettynä kategorioiden
tyypilliset toimintatavat sekä vaihtoehtoisia toimintapatoja toimia.

Kuva 4. Hankintakategorioiden perusstrategiat ja toimintavaihtoehdot
mukaillen kirjallisuudessa esitettyä kuvaa. (Iloranta & Pajunen-Muhonen,
2008, s. 154)

Volyymituotteissa perusstrategiana voidaan pitää vahva kilpailuttamista, mutta
tämän heikkoutena voidaan pitää toimittajan vähäistä motivaatiota yhteistyöhön,
sekä palvelun ja prosessien kehittämiseen. Tätä tilannetta voidaan parantaa
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tiiviimmällä

yhteistyöllä, jonka riski

on kuitenkin

kasvava riippuvuus

toimittajasta.

Rutiinituotteissa
parantamiseen.

perusstrategiana
Keräämällä

kokonaisuuksiksi

parantaa

pyritään

hajautuneet
yleensä

operatiivisen

hankinnat

toimittajan

yhteen

mielenkiintoa

tehokkuuden
suuremmiksi
ja

ostajan

neuvotteluasemaa.

Pullonkaulatuotteissa perustastrategia pidetään tuotteen tai palvelun hyvää
saatavuutta. Erityisempiä tuotteita voi olla järkevä vaihtaa yleisimpiin
vakiotyyppeihin, jotta riippuvuuksista yksittäisiin toimittajiin päästään eroon.
Riippuvuuden vähentämisen erilaisin ratkaisuvaihtoehdoin on järkevää ja
esimerkiksi aktivoituminen uusien toimittajien etsimisessä voi tarjota uusia
mahdollisuuksia kategoriassa.

Strategisissa

tuotteissa

tulee

välttää

hankintojen

riippuvuutta

yhdestä

toimittajasta, koska se on vain harvoin haluttu tilanne. Vaihtoehtojen etsiminen ja
kilpailun lisääminen ovat keinoja vähentää riippuvuutta yksittäisistä toimittajista.
Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista tulee toimittajan kanssa tiivistää
yhteistyötä. Kuvassa 4 on esitettynä yksi toimintamalli, jota voidaan kategorian
hankinnoissa hyödyntää.

Yllämainittuja kategoriastrategioita voidaan pitää yrityksen hankintatoimen
perustana ja hyödyntää perusstrategioiden valinnassa eri kategorioille. On
kuitenkin tunnistettava, että parhaat toimintamallit eri tuote- ja palveluryhmissä
riippuvat toimittajamarkkinoiden tilanteesta sekä ostajan asemasta markkinoilla,
jota ostajan tulee tietysti omilla aktiivisilla toimillaan pyrittävä parantamaan.
Yrityksessä tulee myös tunnistaa se, että ostavan yrityksen koko ja
hankintavolyymi vaikuttavat keinoihin hallita toimittajamarkkinoita. (Iloranta &
Pajunen-Muhonen, 2008, s. 150 -157)
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2.5 Ohiostaminen
Useissa yrityksissä tuotteita ja palveluita hankitaan sekä hankintayksikön että
hajautetusti

muun

henkilökunnan

toimesta.

Hajautetun

yrityksen

yksikkökohtaisen toimittajavalinnan sijaan hankintaosastot sopivat vuosittain
sopimuksia toimittajien kanssa, joilta pohjalta tuotteita ja palveluita tulisi
yrityksiin hankkia. Hajanainen tuotteiden ja palveluiden hankkiminen aiheuttaa
kuitenkin yrityksissä paljon tilanteita, joissa hankinnat tehdään noudattamatta
yrityksen prosesseja ja hankintasopimuksia. (Karjalainen ym. 2008, s. 245 - 248)

Artikkelissaan Karjalainen Ym. määrittävät ohiostamisen (Maverick Buying)
seuraavasti: Off-contract buying of goods and services for which an established
procurement process is in place based on pre-negotiated contracts with selected
suppliers.

Tyypillisinä

esimerkkeinä

ohiostamisesta

voidaan

esittää

seuraavanlaisia tilanteita:
•

Hotelleja tai lentoja varataan suoraan internetistä palveluista, vaikka
yrityksellä on voimassa oleva puitesopimus matkatoimiston kanssa.

•

Varaosia ostetaan paikalliselta toimittajalta, vaikka yritys on sopinut
hankinnoista ja toimitusehdoista valtakunnallisen toimittajan kanssa.

•

Toimistotarvikkeet hankitaan viereisestä kaupasta, vaikka yrityksen sähköinen
tietojärjestelmä mahdollistaa keskitetyn sähköisen katalogiostamisen.

Ilorannan ym. mukaan suomalaisissa eri toimialoilla toimivissa yrityksissä
hankintojen

(eli

ostettujen

tuotteiden

ja

palveluiden)

osuus

yrityksen

kokonaiskustannuksista on kasvanut vuosien varrella keskimäärin noin 80 %:n
(Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, s. 48 - 50), joten on yhä tärkeämpää, että
hankinnat tehdään noudattaen yrityksen ohjeistusta sekä hankintasopimuksia.
Yrityksissä keskitettyjen hankintayksiköiden tavoitteena on mm. keskittää
hankinnat

ja

vähentää

näin

tavarantoimittajien

määrää,

lisätä

vaikutusmahdollisuuksiin valittuihin toimittajiin, hintaan sekä palvelutasoon ja
saavuttaa näin kilpailuetua. Yrityksen ohjeistuksen ja järjestelmien ohi ostaminen
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voi aiheuttaa merkittäviäkin taloudellisia menetyksiä yritykselle sekä vaikeuttaa
neuvotteluvoimaa tulevissa sopimusneuvotteluissa.

2.5.1

Syyt ohiostamiselle

Yrityksissä tapahtuvaan ohiostamiseen on tunnistettavissa monenlaisia syitä ja
useimmiten ne ovat tietämättömyyteen tai harkitsemattomuuteen liittyviä.
Suurimmassa osassa tapauksia kyseessä ei olekaan tarkoituksellisesta toiminnasta
yritystä vastaan ja useassa tapauksessa yrityksen työntekijä kokee toimivansa jopa
paremmin tai tehokkaammin hankkimalla tuotteita tai palveluja itse sen sijaan,
että hankkisi sen yrityksen sopimuksia ja prosesseja noudattaen. Myös sekava ja
byrokraattinen hankintapolitiikka ovat omiaan lisäämään ohiostamista. Syy
ohiostamiselle voi olla toki hyvinkin rationaalinen, jos tuotetta tai palvelua ole
saatavilla sopimustoimittajilta. (Karjalainen ym. 2008, s. 248 - 252) Karjalainen,
Kemppainen ja Raaij ovat tutkimuksessaan esittäneet muun muassa seuraavia
syitä, jotka aiheuttavat ohiostamista yrityksissä:
•

Informaation puute on todettu monesti suurimmaksi ohiostojen aiheuttajaksi
yrityksessä. Puutteellinen kommunikaatio toimintatavoista ja yrityksen
sopimuksista ovat omiaan aiheuttamaan ohiostaja, erityisesti mikäli tuotteita
tai palveluita tilataan monen tahon toimesta organisaatiossa

•

Henkilökohtaiset suhteet voivat aiheuttaa yrityksissä ohiostamista, koska
työntekijä tahtoo pitää suhteita yllä esimerkiksi paikalliseen ennestään tuttuun
toimittajaan, jonka kanssa on tottunut toimimaan

•

Puuttuva toimittajasopimus tarvittavaan toimittajaan aiheuttaa tilanteita,
jonka vuoksi ilmenee ohiostoja

•

Huonot kokemukset valitusta toimittajasta ja tilanteet, jossa hinta tai laatua
eivät ole vastanneet sovittua ja henkilö kokee saavuttavansa muutoin
paremman lopputuloksen
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Yllä esitetyt syyt ovat enemmän tai vähemmän positiivisessa mielessä tehtyjä
ratkaisuja ja niiden tarkoituksena on työntekijän tai yhtiön kannalta suotuisa
lopputulos. (Karjalainen ym. 2008, s. 248 - 252) Työntekijä voi myös saada
jonkin tuotteen tai palvelun edullisemmin osaoptimoimalla oman työvaiheensa.
Työntekijät eivät monesti kuitenkaan tunnista oikean toimintaprosessin etuja
yritystasolla ja kokonaiskustannusvaikutuksia, eivätkä välttämättä ole tietoisia
esimerkiksi hankintojen keskittämisellä saavutettavista muista eduista yritykselle.

Ohiostamisen syyt voivat myös olla edeltävää negatiivisemmat, jossa työntekijät
esimerkiksi

vastustavat

jonkin

hankintaan

liittyvän

uuden

järjestelmän

käyttöönottoa tai uusia toimintaprosesseja. Näiden syiden kohdalla ei yleensä ole
tarkoituksena toimia yrityksen etujen mukaisesti.
Karjalainen

ym.

turhautumisen,

mainitsevat
huvittelun

mm.

halun

Artikkelissaan syiksi

voimattomuuden tunteen,
tai

työntekijän

epäoikeudenmukaisuuden

tunteen.

(Karjalainen ym. 2008, s. 248 -252) Tämän lisäksi on mahdollista, että työntekijä
saavuttaa jotain omaa etua hankkimalla tuotteen omia kanaviaan tai suhteita
hyödyntäen.

2.5.2

Erilaiset ohiostamisen tyypit

Ohiostamiselle on myös havaittu olevan erilaisia tyyppejä, joita jotka vaihtelevat
rationaalisista syistä vahvasti emotionaalisiin. Karjalainen, Kemppainen ja Raaij
ovat tutkimuksessaan esittäneet 5 erilaista ohiostamisen tyyppiä:
•

Tahatonta ohiostaminen ilmenee, kun työntekijä ei ole tietoinen käytössä
olevista sopimuksista ja ostaa tavaroita ja palveluita tiedostamatta toimivansa
vastoin yrityksen tahtoa. Tämä on myös yleisin syy ohiostamiseen yrityksissä.

•

Olosuhteista johtuva ohiostaminen ilmenee, kun yrityksen työntekijä tietää
toimivansa vastoin ohjeistusta, mutta ohiostamisen perusteena on yleensä
jokin käytännönläheinen syy. Tällainen syy voi esimerkiksi olla kiireinen
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tilanne, jolloin sopimustoimittaja ei pysty toimittamaan tuotetta sen
tarveaikana tai se ei kuulu toimittajan valikoimaan. Syynä voi olla myös
puutteellinen kouluttaminen yrityksen hankintatavoista.
•

Huoleton ohiostaminen ilmenee, kun työntekijä on tietoinen yrityksen
toimintavoista ja ohjeista, mutta tekee asiat, kuten parhaakseen näkee.
Tämänkään toimintatavan tarkoitus ei ole yleisesti vahingoittaa yritystä, mutta
toimintaan kannustavat omat intressit. Työntekijä ei näe tarpeelliseksi muuttaa
ostotottumuksiaan, koska yrityksen johto ei opasta riittävästi kohti oikeita
ostokäytäntöjä.

Yleensä

työntekijä

ei

myöskään

tunnista

yrityksen

saavuttamaa kokonaisetua oikeista hankintatavoista.
•

Harkittu ohiostaminen ilmenee, kun yrityksen työntekijä tietoisesti ohittaa
yrityksen hankintaprosessin, vaikka tuote tai palvelu olisi saatavilla yrityksen
käyttämiltä toimittajilta. Työntekijä kokee yleensä toimivansa näin yrityksen
etujen mukaisesti eikä tämä toimintatapa ole pahantahtoinen. Syynä voivat
olla parempi tuotteen hinta, parempi sopivuus tai jokin muu toimitukseen
liittyvä

syy.

Mahdollista

on

myös,

että

henkilö

tuntee

oman

hankintaosaaminen paremmaksi, kuin yrityksen keskitetyssä hankinnassa.
•

Pahatahtoinen ohiostaminen on ikävin ohiostamisen tyyppi, koska
työntekijä

tuntee

yrityksen

toimintaprosessit,

mutta

tietoisesti

jättää

noudattamatta sen ohjeistusta ilman perusteita. Tämän toimintatavan takana
saattaa olla oman edun tavoittelu työntekijälle itselleen tai yksikölle/osastolle,
jossa hän toimii. Toisena ajurina tähän toimintaan pidetään muutosvastarintaa
esimerkiksi uutta toimintaprosessia tai järjestelmää vastaan, jossa työntekijä
kokee, että uudet toimintatavat heikentävät hänen vaikutusmahdollisuuksiaan
tai vapauttaan hankintojen suhteen.

20

2.5.3

Ohiostojen vaikutukset

Ohiostaminen

saattaa

antaa

pirstaleisen

kuvan

toimittajille

yhtiön

hankintatoimesta ja sillä onkin useasti negatiivinen vaikutus yrityksen
toimittajasuhteisiin. Karjalaisen ym. mukaan ohiostamisen seuraukset jakaantuvat
kahteen kategoriaan, joita ovat kasvavat hankintakustannukset sekä vähentynyt
vaikutusvoima yrityksen hankinnoissa. Kasvaneiksi hankintakustannuksiksi
voidaan katsoa heikommat hankintahinnat sekä kasvavat hankintaprosessin
kustannukset,

jotka

aiheutuvat

ohiostoista

seuraavasta

tehottomammasta

hankintaprosessista.

Tehottomuutta hankinnoissa aiheuttavat mm. suurien toimittajakanavien ylläpidon
tarve sekä kasvavat prosessin käsittely- ja hallintakustannukset. Tutkimuksissa on
myös esitetty, että ohiostoin tehdyistä hankinnoista aiheutuisi jopa noin 20 %
korkeammat hankinnan kokonaiskustannukset verrattu tilanteisiin, joissa nämä
hankinnat olisi tehty hyödyntäen hankintaosaston keskitetysti tekemiä sopimuksia
ja niiden ehtoja. Lisäksi ohiostot aiheuttavat useasti tilanteista, joissa hankintojen
seuranta ja hallinta vaikeutuvat merkittävästi sen pirstaleisuuden seurauksena.

Ohiostojen

aiheuttamat

neuvottelumahdollisuuksia

pirstaleiset
toimittajien

hankinnat
tarjoamiin

heikentävät

myös

hankintahintoihin,

sopimusehtoihin sekä palvelutasoon, koska kaikkea mahdollista ostovoimaa ei
voida tehokkaasti hyödyntää sopimusneuvotteluissa. Toimittajien mielenkiinto voi
myös heikentyä merkittävästi asiakasta kohtaan, mikäli se ei pysty ohjaamaan
sovittua hankintavolyymia toimittajalle ja merkittävä osa hankinnoista tehdään
kolmansilta osapuolilta. Toimittaja voi kokea näin toimivan yrityksen jopa
ikävänä yhteistyökumppanina ja mielenkiinto panostaa yhteistyöhön vähenee.
(Karjalainen ym. 2008, s. 251 - 252)
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2.5.4

Ohiostamisen vähentäminen

Sähköisen hankintajärjestelmän implementointia pidetään yleisesti hyvänä keinoa
vähentää ohiostamista ja tätä väitettä tuetaankin usean lähteen pohjalta Karjalaisen
ym. tutkimusartikkelissa. Muun muassa Internet pohjaisista hankintaportaaleista
on esitetty saatavan paljon apua ongelmiin, jotka ovat aikaisemmin haastaneet
hankintaorganisaatiota. Ohiostojen vähentymisen sähköisen hankintatyökalun
avulla on myös raportoitu tuottaneen huomattavia hankintasäästöjä. Sähköisen
hankintatyökalu

lisää

myös

yrityksen

hankintaspendin

näkyvyyttä

ja

mahdollisuuksia ohiostojen ja ostokäyttäytymisen parempaan seurantaan.

Kätevällä ja tehokkaalla hankintatyökalulla voidaan tehdä toimintaprosessin
mukaisesta hankkimisesta henkilökunnalle helppoa, joka on omiaan ohjaamaan
henkilöitä pois vanhoista toimintatavoista. Samalla suuri osa ostokontrollista ja
palveluista voidaan liittää mukaan työkaluihin, jopa henkilöstön tiedostamatta.
Järjestelmän implementointi ei kuitenkaan välttämättä ole helppoa ja siihen tulee
suunnitelmallisesti panostaan. Työntekijöille tulee perustella mitä yhtiö hyötyy
järjestelmän käyttöönotosta ja kuinka järjestelmä tukee ja helpottaa heidän omia
työtehtäviään. Tärkeää on myös järjestelmän riittävä kouluttaminen työntekijöille
ja

käyttötuen

saaminen,

ettei

osaamisen

puute

aiheuta

työntekijöissä

muutosvastarintaa uusia prosesseja ja järjestelmiä kohtaan. Huomioitava on
kuitenkin, että kyseessä on tekninen ratkaisu, joka ei poista esimerkiksi
emotionaalisesta syystä tapahtuvaa ohiostamista, joka voi johtua esimerkiksi
epäoikeudenmukaisuuden tunnosta tai ihmisen tunteesta, että työntekijä kokee
saavansa parempia tarjouksia järjestelmän ulkopuolelta. (Karjalainen Ym. 2008, s.
252 - 253)
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2.6 Arvovirtakuvaus – Value Stream Mapping
Yritysten prosessien kehittämiseen on aikojen saatossa esitetty useita erilaisia
työkaluja, joista yksi yleisesti käytetty työkalu on arvovirtakuvaus eli Value
Stream Mapping (VSM). VSM on alun perin japanilaisen Toyotan kehittämä
työkalu tuotannon prosessien kehittämiseen ja se on yksi Lean-ajattelun
keskeisistä työkaluista. Toyota on kehittänyt kyseistä työkalua 1950-luvulta
lähtien ja laajempaan tietoisuuteen se tuli Peter Hinesin ja Nick Richin
julkaistessa artikkelin ”The Seven Value Stream Mapping Tools” 1990-luvulla.
(Väisänen, 2013)

Lean-ajattelun tavoitteena on tuotannon tehokkuuden parantaminen. Tehokkuuden
parantumiseen pyritään tutkimalla yrityksen sisäisiä prosesseja ja niiden
arvontuottoa sekä pohtimalla, mikä prosessissa luo yrityksen lopulliselle
asiakkaalle lisäarvoa. Keskeisenä ajatuksena pidetään sellaisten toimintojen
tunnistaminen ja vähentäminen, jotka eivät tuota yrityksen loppuasiakkaalle
lisäarvoa. Loppuasiakkaan kannalta arvoa tuottamattomat ja aikaa hukkaavat
vaiheet yrityksen prosesseissa ovat turhia. Malvalehdon & Haapasalon
artikkelissa esitetäänkin, että kaikki tuotannon tekemiset voidaan jaotella 3 eri
kategoriaan: Arvoa tuottavat (VA - Value Adding), Arvoa tuottamattomat
välttämättömät vaiheet (NNVA - Necessary but non-Value Adding) sekä arvoa
tuottamattomat toiminnot (NVA – Non-Value Adding).
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Kuva 5. Tuotannon kehittämisen Lean-lähestymistapa (Malvalehto &
Haapasalo, 2016, s. 184)

Malvalehdon & Haapasalon artikkelin kuvasta on hyvin selkeästi ymmärrettävissä
Leanin ydinajatus. Lean ajattelussa keskitytään arvoa tuottamattomien toimien
(NVA)

eli

hukan

prosessikehittämisessä

vähentämiseen
useasti

yrityksen

keskitytään

prosesseista.

arvoa

tuottavien

Perinteisessä
prosessien

tehostamiseen, kuten tuotantolaitteiston päivittäminen. Arvoa tuottamattomien
toimien kehittäminen ei yleensä tule keskeiseksi osaksi tätä kehitystä. Malvalehto
& Haapasalo esittävät artikkelissaan, että yrityksissä joissa Lean ajattelu ei
hyödynnetä vain noin 5 % ajankäytöstä on arvoa-tuottavaa (VA).

VSM:ssa Prosessikehityksessä luodaan prosessikuvaus nykytilasta (AS IS), joka
toimii pohjana prosessin kehittämiselle. Tarkoituksena on luoda riittävän
yksityiskohtainen kuvaus nykyisestä toiminnasta. Arvovirtakuvauksessa kuvataan
asiakkaat, toimittajat, informaatiovirrat, materiaalivirrat ja koko prosessi yhdeksi
kuvauksi.

Nykytilan

kuvaaminen

vaatii

käytännössä

prosessikehittäjien

jalkautumisen kentälle, jotta nykytilasta saadaan riittävän kokonaisvaltainen
ymmärrys. Se auttaa ymmärtämään, kuinka informaatio ja tuotteet liikkuvat
yrityksessä. Tässä yhteydessä tunnistetaan prosesseista myös hukka eli
asiakasarvoa tuottamattomat toimet (NVA).
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Tulevaisuuden prosessikuvaus (TO BE) on kuvaus, josta on tunnistettu ja pyritti
poistamaan

nykytilassa

esiintyvä

hukka

ja

tehostettu

näin

prosessin

läpimenoaikaa. Seuraavassa kuvassa on esitettynä, kuinka yrityksen prosessien
nykytila on kuvattu ja kuinka sen pohjalta on esitetty yrityksen tulevaisuuden
tahtotila. Tarkoitus on siis kehittää prosessi, jossa hukka on pienempi sekä tuotteet
ja informaatio virtaavat vapaammin. (Malvalehto & Haapasalo, 2016, s. 184-186)

Kuva 6. Esitys tuotannon nykytilasta ja se pohjalta laaditusta tulevaisuuden
tavoiteprosessista (Väisänen, 2013)

Malvalehto & Haapasalo esittävät lisäksi artikkelissaan tämän tutkimuksen
kannalta keskeisen asian. Rakennusteollisuudessa yleensä pidetään tärkeänä sitä,
että työntekijät ja työvaiheet ovat maksimaalisessa käytössä, jolloin näennäistä
hukkaa ei työvaiheissa esiinny. Kuitenkaan työntekijän kuormittaminen ei
lähtökohtaisesti tuota liikevaihtoa tai tulosta, vaan loppuasiakkaalle toimitetut
tuotteet, palvelut tai valmiit kokonaisuudet, joita yritys voi asiakkaaltaan
laskuttaa. Tärkeää on siis oikeanlainen ja tehokas ajankäyttö, josta hukka on
tunnistettu ja saatu poistettua toimintaprosesseista.
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3 Hankintojen nykytila
Hankintojen nykytila kohdeyrityksessä on määritetty toimintatutkimuksena, jota
tukevat haastattelut, yrityksen sisäiset aineistot (kuten auditoinnit) sekä työn
tekijän havainnoinnit työntekijöiden toiminnasta. Haastatteluissa on haastateltu
yrityksen

hankintahenkilöstöä,

rakennusprojekteissa

työskenteleviä

toimihenkilöitä sekä muita välillisesti hankintaan liittyvää henkilöitä, kuten
assistentteja ja ICT-osaston toimihenkilöitä. Hankintojen nykytilan paremmaksi
ymmärtämiseksi työssä esitetään aluksi yrityksen liiketoiminnan sekä hankintojen
luonne.

Työn tutkimus on huomattavan laaja ja kokonaiskuvan saamiseksi tutkimuksen
toteuttaja on osallistunut ennalta sovittujen tapaamisten tai haastattelujen lisäksi
erilaisiin ryhmätöihin ja keskusteluihin, joista merkittävä osa on ollut ennalta
valmistelemattomia tai vain keskusteltava aihealue (teema) on ilmoitettu ennen
tapaamisia. Tutkimuksen tekijä on myös tutustunut ihmisten päivittäisiin
työtehtäviin

havainnoimalla

työtehtävistä

ja

ja

muodostanut

keskustelemalla

näin

kattavan

hankintoihin

kokonaiskuvan

liittyvistä
hankintojen

nykytilasta. Tekijä on työskennellyt lisäksi useamman vuoden kohdeyrityksessä,
joten tutkimuksessa on käytetty apuna omaa kokemusperäistä tietoa yrityksen
toiminnasta ja hankinnoista. Näin ollen yksittäisten tarkkojen tiedon lähteiden
ilmoittaminen tässä osiossa ei ole tarkasti mahdollista, mutta sen ei kuitenkaan ole
katsottu vähentävän tutkimuksen arvoa. Toisaalta osittain luottamuksellisistakaan
syistä ei tarkkoja lähteitä haluta tässä työn osiossa esittää. Lista työn nykytilan
tutkimusta tukevista haastatelluista on esitetty työn lähteissä.

3.1 Liiketoiminnan ja hankintojen luonne
Tutkimuksen

yritys

toimii

rakennusalalla

projektiurakointipalveluja

sekä

Projektiurakointimaista

rakentamista

tuottaen

pienempimuotoisempia
harjoitetaan

asiakkailleen

rakennuspalveluita.
uudis-

sekä
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korjausrakentamisessa. Tämän tyyppisessä liiketoiminnassa on tyypillistä, että
rakennustyöt suoritetaan yrityksen asiakkaiden kohteissa ja vain työn suunnittelua
sekä valmistelua voidaan suorittaan yrityksen omissa toimitiloissa. Yrityksen
projektiurakointikohteita voivat olla esimerkiksi liikekeskukset, sairaalat, koulut,
palvelukodit tai asuinkerrostalot. Vuosittain yritys toimii tuhansissa asiakkaidensa
kohteissa ja toimintaa on ympäri Suomea.

Näissä edellä mainituissa rakennuskohteissa käytetään kymmeniä tuhansia
erilaisia materiaaleja vuosittain ja jokaisella asiakkaalla sekä rakennuskohteella on
yksilölliset

materiaalitarpeensa.

kertaluonteisista
miestyövuosia

Kohteiden

rakennuspalvelukohteista
vieviin

vaativiin

koot

suurin

vaihtelevat
jopa

projektiurakoinnin

pienistä

kymmeniä/satoja

hankkeisiin,

joiden

materiaalitarpeet ovat sekä määrällisesti ja arvollisesti hyvin merkittävät.

Projektiurakoinnin materiaalihankinnoista tehdään pääosa työnjohtajan tai
hankintainsinöörin toimesta ja lähes kaikissa tapauksissa materiaalientoimittajat
hoitavat materiaalitoimitukset suoraan työkohteisiin. Osan pienistä täydennys- tai
noutotilauksista

voivat

hoitaa

myös

yrityksen

rakennusmiehet.

Projektiurakointikohteisiin materiaalinoutoja toimittajilta tehdään vain harvoin ja
niitä pyritään välttämään. Materiaalitoimitusten lisäksi osassa työkohteita
käytetään toimittajan ylläpitämiä työmaavarastoja, joiden avulla edullisten
tuotenimikkeiden hallintaa ja täydennystä pyritään tehostamaan.
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Kuva

7.

Havainnollistava

kuva

rakennusmateriaalitoimituksien

toteuttamisesta projektiurakointikohteisiin.

Pienempimuotoisessa rakennuspalvelutoiminnassa voidaan mahdollisia suurempia
kertahankintoja hoitaa kuten projektiurakoinnissa, mutta hankintoja tehdään
useimmiten rakennusmiesten noutamana materiaalitoimittajilta, koska työ on
useimmiten

enemmän

kertaluonteista,

tarvittavat

materiaalimäärät

ovat

huomattavasti pienemmät. Tämän lisäksi tarpeet pystytään usein määrittämään
vasta asiakkaan kohteeseen paikalle saapumisen jälkeen. Materiaalitoimittajien
varastointiratkaisuja voi olla järkevää hyödyntää näissäkin kohteissa, mikäli
pienempimuotoisten rakennuspalvelujen tarve on asiakkaalla jatkuvampaa.
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Kuva 8. Havainnollista kuva rakennusmateriaalitoimitusten järjestämisestä
pienimuotoisempiin

rakennuskohteisiin.

Materiaalitoimitusten

toteuttamiseen mietitään tulevaisuudessa uusia ratkaisuja yrityksen sekä
toimittajien toimesta tehokkuuden lisäämiseksi.

Suoria materiaalihankintoja tehdään yrityksessä useiden satojen henkilöiden
toimesta, joihin kuuluvat hankintainsinöörit, työnjohtajat sekä rakennusmiehet.
Tällainen toimintamalli on omiaan tekemään hankintojen kohdentamisesta,
seurannasta, johtamisesta ja hallitsemisesta haastavaa. Tämä tutkimus keskittyy
tarkastelemaan enimmäkseen projektiurakointikohteiden hankintojen nykytilaa,
mutta pienempimuotoisen rakennuspalveluliiketoiminnan tarpeita myös sivutaan.

3.2 Hankintaprosessin eri vaiheet
Yrityksen hankintaprosessi sisältää useita vaiheita ja työn tutkimuksessa se alkaa
tarpeiden kartoituksesta tai tutkimisesta ja päättyy laskun hyväksymiseen, ja
kirjaamiseen järjestelmiin. Yrityksellä on tiedossa, ettei hankintaprosessin eri
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vaiheissa hyödynnetä tehokkaasti mm. prosessin edeltävissä vaiheissa syntyvää
tietoa ja informaatiota. Näistä prosesseista yhtenä esimerkkinä voidaan pitää
tarjouslaskennan tietojen vain osittaista hyödyntämistä projektinhankinnoissa sekä
hankintahistoriatiedon heikkoja hyödyntämistyökaluja. Tämän lisäksi prosessissa
aiheutuu paljon manuaalisia aikaa vieviä työvaiheita mm. työnjohtajille ja
assistenteille, jotka osittain johtuvat esimerkiksi oman työn osaoptimoinnista,
aikaisemman tiedon hyödyntämättä jättämisestä tai jostain muusta myöhemmin
esitettävästä syystä. Alla olevassa kuvassa 9 esitetään tässä tutkimuksessa
tarkasteltavat hankintaprosessin vaiheet.

Kuva 9. Yrityksen hankintaprosessin vaiheet yksinkertaistettuna.

Seuraavissa kohdissa tarkastellaan tarkemmin hankintaprosessin nykytilaa ja
pyritään esittämään suurimmat eri vaiheissa esiintyvät haasteet ja ongelmat.
Näiden perusteella työssä esitetään nykytilaa kuvaavat prosessikaaviot, jotka
perustuvat

yrityksestä

tehtyihin

haastatteluihin,

seurantajaksoihin

ja

prosessikävelyihin, joiden perusteella empiirinen tutkimusaineisto on kerätty.

3.2.1

Tarjouslaskenta

Tarjouksen perusteella toteutettavissa kohteissa asiakkaalle annettava tarjoushinta
perustuu pääasiassa tarjouslaskentaan, jossa määritetään arvio projektin
omakustannushinnasta, lisätään omakustannushintaan tavoiteltu voittomarginaali
ja määritetään lopullinen tarjoushinta asiakkaalle. Tarjouslaskentavaiheessa
määritellään (arvioidaan) ja hinnoitellaan muun muassa projektissa tarvittavat
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rakennusmateriaalit

kustannuksineen,

palkkakustannukset,

alihankintatöiden

kustannukset sekä muut projektin toteutuskustannuksiin vaikuttavat tekijät.

Projektin tarjouslaskennan perusteella syntyvät projektikohtaiset sähköiset
laskentalistat, jotka sisältävät kaikki projektille lasketut (tai arvioidut) materiaalit,
arvion palkoista sekä muut projektista aiheutuvat suorat kustannukset. Nykyisessä
hankintaprosessissa ja järjestelmissä ei kuitenkaan viedä saatuja laskennan tietoja
sähköisesti hyödynnettäväksi projektin toteutukseen ja sen suunnitteluvaiheisiin.
Tästä syytä tarjouslaskennasta on syntynyt osittain erillinen prosessi, joka tähtää
enimmäkseen hinnanmääritykseen. Laskentavaiheen materiaalivalintoja olisi
järkevä hyödyntää projektin toteutusvaiheessa nykyistä enemmän.

Suurimpia kehityskohdat tarjouslaskennan kannalta:
•

Tarjouslaskenta on osittain toteutuksesta erillinen prosessi, joka tähtää
hinnanmääritykseen, vaikka se voisi palvella paremmin myös toteutusta.

•

Toteutusvaiheessa tulevat ratkaisut eivät välttämättä kehitä tulevien kohteiden
tarjouslaskentaa.

•

Järjestelmät eivät tällä hetkellä mahdollista tarjouslaskennan viemistä
projektihankintojen pohjaksi sähköisesti.

•

Tarjouslaskennan antamaa materiaali- ja palkkabudjettia ei välttämättä seurata
ja tästä syystä siinä ei välttämättä myöskään pysytä.

•

Projektin laskennasta saatua työaikoja ja materiaaleja ei hyödynnetä työ- sekä
materiaaliaikataulujen laadinnassa.

Kokonaisuudessa nämä edellä mainitut kohdat heikentävät hankintojen seurantaa
ja hallintaa, aikatauluttamista sekä aiheuttavat toteutusvaiheessa kaksinkertaista
työtä.
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3.2.2

Tarpeiden kartoitus, materiaalivalinnat ja kohdentaminen

Tarpeiden kartoituksessa määritellään rakennusmateriaalit, joita rakennuskohteen
toteuttamiseksi

vaaditaan.

Tarvekartoituksia

tehdään

useita

kertoja

projektikohteissa töiden edetessä. Projektien materiaalitarpeet perustuvat pääosin
kohteen suunnittelun asiapapereihin, kuten kuviin ja työselityksiin. Kohteen
suunnittelun

pohjalta

laaditaan

ovat

laadittu

myös

tarjouslaskennan

materiaalilistat. Tässä yhteydessä vaikuttaisikin järkevältä, että tarjouslaskentaa
materiaalilistoja

käytettäisiin

mahdollisimman

hankintojen

paljon

pohjana

ja

materiaalihankinnoissa.

hyödynnettäisiin
Nykyprosessissa

tarjouslaskennan jälkeen tehdään selkeästi kaksinkertaista työtä, koska läheskään
kaikissa tapauksissa materiaalilistoja ei hyödynnetä toteutuksessa välttämättä edes
tarvemäärittelyä tukevana toimena.

Todellisuudessa

siis

projektiurakoinnin

tarpeiden

kartoituksessa

ja

tuotevalinnoissa hyödynnetään tarjouslaskennassa määriteltyjä materiaaleja,
määriä ja budjettia vaihtelevasti. Syynä vähäiseen hyödyntämiseen voi myös olla
sekin, ettei laskennan tarkkuus riitä hankintojen toteuttamiseksi, mutta tällöinkin
sitä olisi järkevää hyödyntää mm. budjetin seurannassa. Eniten laskentaa
hyödynnetään rahallisesti suurissa materiaalihankinnoissa, mutta pienempiin
hankintoihin mennessä käytännöt vaihtelevat työnjohtajittain.

Projektiurakoinnissa

rahallisesti

suurimmista

tai

muuten

merkittävistä

hankinnoista vastaavat hankintainsinöörit ja projektien muista hankinnoista
vastaavat työnjohtajat. Vastuunjako sovitaan yrityksessä projektikohtaisesti.
Hankintainsinöörit ja työnjohtajat päättävät vastuunjaon mukaisten materiaalien
tarvemäärittelystä,

oikeista

ja

kustannustehokkaista

materiaali-

ja

toimittajavalinnoista sekä tilaamisesta.

Nykyinen hankintajärjestelmä ei kuitenkaan ohjaa työnjohtajia parhaisiin
materiaali- ja toimittajavalintoihin vaan materiaali- ja toimittajavalinnat tehdään
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vanhanaikaisia työkaluja käyttäen ja valinnat jäävät työnjohtajien vastuulle.
Rakennusalalla materiaalivalikoima on myös erittäin laaja ja se sisältää paljon
erilaisia ja keskenään toisiaan vastaavia tuotteita. Näiden seurauksena hankinnat
eivät läheskään aina onnistu kustannustehokkainta materiaalia ja toimittajaa
käyttäen. Hankintainsinöörien kannalta tämä ongelma ei ole niin suuri, koska
heillä on yleensä parempi tieto käytettävistä materiaaleista ja toimittajista.

Pienempimuotoisessa rakennuspalveluliiketoiminnassa toimitaan osittain kuten
projektiliiketoiminnassa, mutta tämän lisäksi suoritetaan määräisesti paljon pieniä
töitä, joissa tarvittavat materiaalit todetaan myös usein vasta paikan päällä. Usein
näissä

kohteissa

tarvekartoituksen

jälkeiset

materiaalihankinnat

tehdään

noutamalla toimittajien myymälöistä. Nykyiset järjestelmät eivät kuitenkaan tue
noutotilaamista, joten esimerkiksi mobiilikäyttöominaisuudet ja mahdollisuus
laatia ostotilaus tilaushetkellä puuttuu. Järjestelmän avulla voisi olla tehokasta
myös hallita kohteiden materiaalien hankintahistoriaa, koska se ohjaisi uudelleen
aikaisemmin kohteessa käytettyihin materiaaleihin ja nopeuttaisi näin niiden
valintaa.

Suurimmat ongelmat tarpeidenkartoituksessa, materiaalivalinnoissa ja
kohdentamisessa:
•

Tarjouslaskennan materiaalilistoja ei välttämättä hyödynnetä tehokkaasti
materiaalihankintojen pohjana.
o Uudelleen määrittelyt aiheuttavat kaksinkertaista työtä tapauksissa,
joissa tarjouslaskennan tiedot riittävän hankinnan perusteeksi.
o Hankinnat eivät välttämättä onnistu laskennan budjetissa, koska
seuranta tai vertailu laskentaan saattaa olla puutteellista.

•

Nykyisen järjestelmän työkalut, tuotetiedot ja käytettävyys ovat jääneet
selvästi jälkeen tukkureiden ja toimittajien tarjoamista Webshopeista.
o Järjestelmän materiaalien hakutoiminto ja materiaalitiedot ovat tasolla,
joka ohjaa työnjohtajia käyttämään tukkurien Webshoppeja, puheluita
ja sähköposteja hankintajärjestelmän sijaan.

33

o Yksittäisissäkin materiaali- ja toimittajavalinnoissa saatetaan hävitä
merkittäviä summia rahaa, kun yrityksen omista järjestelmistä ei haeta
kustannustehokkainta ratkaisua.
•

Työkalut puuttuvat hankintojen kontrollointiin ja ohjaamiseen haluttuihin
toimittajiin ja tuotteisiin.
o Hankinta voi vain ohjeistaa tai suosittaa sähköpostein ja tiedottein
oikeisiin ratkaisuihin, mutta ohjeistuksesta ei välttämättä välitetä.

•

Työnjohtajat optimoivat omaa ajankäyttöään ja tekevät materiaali- ja
toimittajavalintoja omien mieltymyksiensä mukaisesti.

•

Työkalut historiatiedon hyödyntämiseen ja hankintojen raportointiin ovat
heikot.

•

Erityisesti kokemattomille työntekijöille oikeiden materiaalinen löytäminen on
työlästä, koska oman hankintajärjestelmän materiaalinimiketieto on heikko.
o Tällöin joudutaan turvautumaan työkavereiden apuun, puheluihin
toimittajille sekä toimittajien katalogeihin materiaalivalinnoissa.

3.2.3

Materiaalien ostotilaaminen

Yrityksessä on ohjeistettu, että kaikki tilaukset tulee tehdä hankintajärjestelmää
käyttäen, lukuun ottamatta noutotilauksia toimittajalta. Käytännössä tilanne on
kuitenkin toinen, sillä tilauksia yrityksen järjestelmällä tehdään prosentuaalisesti
huomattavan vähän. Suurin osuus tilauksista tehdään käyttäen mm. webshoppeja
tai puheluita, sillä materiaalivalinnat ovat myös usein tehty näillä keinoilla.
Hankintajärjestelmällä ostotilausten laatiminen on myös melko epäkätevää
verrattuna muihin keinoihin. Syitä käytännössä ilmeneviin toimintatapoihin
selittävät lisää myös myöhemmin esitetyt prosessikaaviot materiaalitilauksien
ajankäytöstä.
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Ongelmat ja kehityskohdat ostotilaamisessa:
•

Työnjohtajat osaoptimoivat omaa työtään ja tekevät kiiretapauksissa tilauksen,
kuten parhaakseen kokevat. (Puhelut, Sähköpostit, webshopit)

•

Hankintajärjestelmän työkalut ostotilaamiseen ovat heikot.
o Tuotteille ei ole ostoskoria vaan ne pitää kirjata tuotevalintojen jälkeen
manuaalitoimin tilausriveille.
o Järjestelmällä

ei

ole

mahdollisuutta

kysellä

saatavuutta

ja

toimitusaikaa tilaushetkellä, kuten toimittajien tarjoamilla ratkaisuilla,
joka on omiaan lisäämään järjestelmän ohiostamista.
•

Tulevaisuudessa kaikille tilaustavoille tulisi pystyä luomaan ostotilaus tai
avata ostotilaus tilaushetkellä. (myös mobiililla)
o Vain hankintajärjestelmällä tehdyistä tilauksista jää ostotilaus (ja
kuluvaraus järjestelmään) ja ostotilauksetonta laskua ei välttämättä
osata odottaa.

•

Työkalut materiaalien tarveaikataulun hallintaa helpottaisi tulevaisuudessa
tilausten ja toimitusten aikataulutusta.

•

Ostotilauksien tilausrivit tulee saada muodostumaan laskurivejä vastaavasti tai
laskujenkäsittelyä täytyy näiden osalta keventää.
o Järjestelmän hankintanimikehinnastoissa on virheitä tai kulurivit eivät
muodostu oikein ostotilauksille.

•

Ostotilauksia laaditaan järjestelmässä ”könttänä” (esim. raudoitustarvikkeet)
eli ostotilauksesta puuttuvat laskua vastaavat eritellyt rivit.

3.2.4

Laskun vastaanotto ja käsittely

Hankinnoista koituvat suorien materiaalihankintojen laskut saapuvat joko
sähköisinä tai paperisina, jonka jälkeen ne kirjataan järjestelmään ja kohdennetaan
laskun omistavan yksikön assistentille. Assistentti tarkastaa onko järjestelmässä
laskua vastaava ostotilaus. Mikäli ostotilaus löytyy, korjataan mahdolliset
ostotilauksen ja laskun väliset poikkeamat ja välitetään lasku edelleen eteenpäin
hyväksyjälle. Tapauksissa, joissa ostotilausta ei löydy, joudutaan ostotilaus
luomaan manuaalisesti jälkikäteen assistentin toimesta ennen laskun välittämistä
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tarkastajalle. Järjestelmässä käsitellään materiaalitilausten kustannuksia niin, että
jokaista tulevaa laskua vasten on oltava vastaava ostotilaus, ennen laskujen
hyväksyntää ja kirjaamista järjestelmiin.

Materiaalien tilaushetkellä vain hankintajärjestelmällä tehdyille tilauksille syntyy
ostotilaus, johon toimittajalta saapuvaa laskua odotetaan ja saapumishetkellä
kohdennetaan. Hankintajärjestelmän ohi tehdyistä tilauksista ei muodostu
tilaushetkellä ostotilausta vaan se luodaan manuaalisesti tai generoidaan
järjestelmillä jälkikäteen suurimpien toimittajien laskuista. Näin toimitaan myös
noutotilauksien kohdalta, jossa tilausvaiheessa annetaan materiaalitoimittajalle
pelkkä viite. Mikäli lasku ei kuulu generoitavien toimittajien piiriin tai ei voida
muusta syystä generoida (esim. puuttuvat tai virheelliset viitteet), täytyy
assistentin

muodostaa

ostotilaus

sekä

ostotilausrivit

manuaalisesti

kokonaisuudessaan uudelleen laskun perusteella.

Käytännössä laskujen vastaanotossa ja käsittelyssä on paljon erilaisia ongelmia,
jotka aiheuttavat erittäin paljon manuaalisia aikaa vieviä työvaiheita. Näitä
aiheuttavat erityisesti mm. noutotilaukset, joissa on vuositasolla erittäin paljon
virheitä viitetiedoissa tai ne puuttuvat kokonaan. Tällaisten laskujen oikein
kohdistaminen saattaa viedä muutamista minuuteista jopa tunteihin aikaa, kun
laskun omistajaa, oikeellisuutta ja oikeaa kustannuspaikkaa tarkastellaan. Joissain
tapauksissa laskun oikeaa omistajaa etsitään laajoin kyselyin yrityksessä sisäisesti
tai tiedustellaan toimittajilta tarkempaa tietoa laskusta.

Tämän lisäksi manuaalista toimintaan aiheuttavat paljon laskut, joihin löytyy
järjestelmästä etukäteen laadittu ostotilaus, mutta tilausrivit ja laskun rivit eivät
täsmää. Tällaisten laskujen manuaalinen korjaaminen vie assistenteilta aikaa
minuutista kymmeniin minuutteihin. Syitä näihin ovat mm. ”könttänä” tehdyt
ostotilausrivit, ostotilauksista puuttuvat toimitus- tai kulurivit ja väärin kirjatut
ostotilaukset.
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Tutkimusotos laskunkäsittelystä:
Yhden toimintayksikön materiaalilaskuille toteutettiin 1350 laskun suuruinen
tutkimusotos yhdessä yksikön assistenttien kanssa keväällä 2017. Otos vastaa
vajaan 10%:n osuutta yksikön vuotuisista suorista materiaalien ostolaskuista.
Yksikön assistentit tunnistivat ennen otosta käytyjen keskustelujen perusteella,
että laskunkäsittely ja sen ongelmat vievät huomattavan osan heidän työajastaan.
Assistentit eivät kuitenkaan osanneet sanoa tarkkaa arviota siitä, kuinka suuri osa
laskuista vaati manuaalisia toimenpiteitä, joten otos oli ajankohtainen. Otoksessa
kirjattiin ylös kaikki otoksen aikaiset laskut ja niille tehdyt toimenpiteet sekä arvio
siitä, kuinka paljon erilaiset laskuille tehtävät toimenpiteet vievät keskimäärin
aikaa. Otoksen lopputuloksena saatiin seuraavia tuloksi:
o Noin 20 % (250 kpl) läpäisi kohdistamisen ilman manuaalisia
korjaustoimenpiteitä (Käsittelyaika alle 1min/kpl)
o noin

75

%

(1000

kpl)

kohdistamisista

vaati

ostotilauksen

muokkaamisen tai sen manuaalisen luomisen laskulta (Käsittelyaika
noin 3-5min /kpl)
o 5 % (65 kpl) laskuista vaati laajempaa selvittelyä, kuten tapaukset
joissa viite puuttui tai oli virheellinen (Käsittelyaika… <5min)

Edellä mainittujen laskujen kohdalla voidaan todeta, että niiden manuaalisissa
työvaiheissa sekä selvittelyssä kului noin 1000kpl x ~4min/kpl + 65kpl x ~5min =
~4300 minuuttia työaikaa. Sen sijaan laskut, jotka kohdistuivat suoraan
ostotilaukseen, veivät alle 1 minuutin työaikaa. Mikäli kaikkia otoksen laskut
olisivat siis kohdistuneet suoraan ostotilaukseen, olisi niiden käsittelyyn kulunut
noin 1000 minuuttia.

Yhteenlaskettuna 1350 otoksen laskun kokonaiskäsittelyaika oli noin 4500
minuuttia,

josta

3500

minuuttia

aiheutui

manuaalisista

toimista

tai

selvitystyöstä. Mikäli ostotilaamista, ostotilauksia, laskunkäsittelyprosessia sekä
toimittajalaskujen laatua pystyttäisiin parantamaan tulevaisuudessa niin, että
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esimerkiksi 50% laskujen manuaalisista toimista ja selvityksistä poistuisi,
säästyisi assistenteilta noin 40% laskujenkäsittelyn viemästä työajasta.

Tämä tutkimus otos koskee vain yhtä yksikköä ja pientä prosentuaalista osuutta
vuotuisista materiaalilaskuista, joten sen tulokset tai hyödyt eivät ole suoraan
monistettavissa koko yrityksen tasolla. Tämän otoksen perusteella on kuitenkin
todettavissa, että koko hankintaprosessin kehittämisellä voidaan saavuttaa erittäin
merkittäviä kustannussäästöjä myös laskujenkäsittelyssä vuositasolla. Seuranta
myös lisäsi yrityksen sekä laskujenkäsittely parissa toimivien henkilöiden
tietoisuutta laskunkäsittelyprosessin tehottomuudesta. Seurannan yhteydessä myös
selvisi toimittajia, joiden laskuissa on toistuvia virheitä, joten tämän tapaisia
seurantoja olisi järkevää järjestää yrityksessä myös tulevaisuudessa.

Ongelmat tai kehityskohdat laskun vastaanotossa ja käsittelyssä:
•

Assistentit korjaavat toistuvia puutteitta tai virheitä ostolaskunkäsittelyssä.

•

Ostaminen ilman hankintajärjestelmän ostotilausta sekä ostotilausnumero
tulisi estää tulevaisuudessa.
o Toimittajilta voidaan tämän jälkeen vaatia, että vastaanotettavissa
laskuissa on aina oltava sovittu kohdistustieto.
o Laskujen kohdentamisen tehostamiseksi noutotilauksiin on myös
saatava

hankintajärjestelmästä

viite

tilaushetkellä,

jotta

kohdennusongelmat saadaan minimoitua.
•

Laskulle ei välttämättä löydy ikinä oikeaa kohdistustietoa, jonka seurauksena
lasku joudutaan kirjaamaan esimerkiksi ”yleiskuluiksi”.
o Mikäli laskun materiaalit ovat asiakkaalta edelleen laskutettavia, on
mahdollista, että laskun kulut jäävät asiakkaalta laskuttamatta.

•

Ostotilauksille on saatava jatkossa luotua tulevaa laskua vastaavat toimitus,
pakkaus ym. kulurivit tai näiden käsittelyä tulee automatisoida tai keventää
laskunkäsittelyssä.

•

Yrityksen on jatkuvasti kehotettava materiaalitoimittajiaan siirtymään
paperilaskuista sähköiseen laskutukseen.
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•

Assistentti ei ole tietoinen laskutusperusteista ja ostotilauksen korjaaminen
laskua vastaavaksi voi lisätä kuluja, joita yrityksen ei sopimusehtojen mukaan
kuuluisi toimittajilleen maksaa.

•

Laskujen materiaalikustannuksia kirjataan väärille tileille ja ”könttinä”
pääasiassa

värikkäästä

ostotilaamisesta

johtuen,

jonka

seurauksena

jälkiraportointi hankinnoista vaikeutuu huomattavasti.

Näillä edellä mainituilla toimenpiteillä on mahdollista säästää vuositasolla
tuhansia laskun vastaanotosta ja käsittelystä aiheutuvia työtunteja, kuten
laskujenkäsittely tarkasteleva tutkimusotos osoittaa.

3.2.5

Laskun hyväksyminen ja kirjaus järjestelmiin

Laskun vastaanoton ja käsittelyn jälkeen assistentit välittävät materiaalilaskut
sähköisessä laskujenhallintajärjestelmässä vastuuhenkilöille hyväksyttäväksi.
Laskun tarkastuksen yhteydessä vastuuhenkilön tulee tarkastaa, että laskun
kohdistamiseen käytettävä projekti- tai laskutyönumero sekä tiliöintitiedot ovat
laskulla oikein, jotta laskun kulut kohdentuvat tarkoituksen mukaisesti. Useasti
laskun kirjautuminen oikealle lasku- tai projektinumerolle tarkastetaankin, mutta
varsinkin pienissä materiaalilaskuissa rivihintojen, toimituskulujen tai muiden
lisämaksujen tarkastaminen on pintapuoleista.

Ongelmat ja kehityskohdat laskujen tarkastamisessa:
•

Laskuntarkastus

on

osittain

pintapuoleista

ja

monesti

hyväksytään

sopimuksiin kuulumattomia kuluja.
o Rivihinnat saattavat poiketa sovituista tai laskuilla on ylimääräisiä
toimitus, pakkaus ym. kuluja.
•

Suurelle osalle laskuista ei ole tilausvaiheessa laadittua ostotilausta.
o Laskun kulujen oikeellisuuden arviointi hankaloituu.
o Sijaistapauksissa ja vastuuhenkilön vaihtuessa on tarkastajan vaikea
arvioida laskun oikeellisuutta.
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•

Laskuntarkastuksen yhteydessä voisi esittää yrityksen sopimushinnat niille
laskuriveille, joiden sopimushinnat löytyvät järjestelmästä.

•

Yhdellä rivillä ”könttänä” (Esim. tarjouksen mukaan) tehtyjä ostotilauksia on
hankala tarkastaa, varsinkin jos materiaalien tilaaja ja laskun hyväksyjä ovat
eri henkilöitä.

•

Kaikki laskut käyvät monivaiheisen laskujentarkastusprosessin, vaikka lasku
ja ostotilaus vastaavat toisiaan. Näiden kohdalta käsittelyä voisi olla järkevä
keventää tai automatisoida tulevaisuudessa.

3.3 Prosessikuvaukset materiaalitilauksien ajankäytöstä
Työnjohtajien päivittäin tekemistä materiaalihankinnoista on muodostettu
prosessikuvaukset perustuen haastatteluilla ja toiminnantarkkailulla kerättyihin
tietoihin.

Prosessikuvaukset esittävät yksinkertaistetun tilausprosessin sekä

keskimääräisen työnjohtajan materiaalitilauksen eri tilausvaiheissa kuluttaman
ajan. Kohdeyrityksen toiveesta ajat esitetään ymmärrettävinä aikayksiköinä (AY).
Prosessikuvaukset etenevät työnjohtajan tarpeiden kartoituksesta/tutkimisesta
vaiheeseen,

jossa

tapahtuu

manuaalinen

laskujen

hyväksyminen.

Kukin

prosessikuvaukseen arvioitu aika kuvaa yksittäisen keskimääräisen ostotilauksen
laatimisessa käytettyä aikaa. Projektikuvauksissa kuluvaa aikaa on arvioitu pääsekä täydennysmateriaalitilauksien osalta, jotka tarkoittavat tässä tutkimuksessa
seuraavaa:
o Päämateriaalin

tilaukset

–

tarkoittavat

jonkin

materiaalikokonaisuuden tilaamista, kuten jonkin rakennuksen tai
rakennuksen osan raudoitus- tai laatoitustarvikkeiden tilaamista.
Päämassoja tilatessa

pyritään kartoittamaan

kaikki

työvaiheen

valmiiksi saattamiseen tarvittavat materiaalit, kuitenkin niin, että
mahdolliselta materiaalihukalta vältytään. Epäselviä materiaalitarpeita
jätetään siis myöhemmin tai täydennystilauksin tilattaviksi.
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o Täydennysmateriaalien

–

tilaukset

johtuen

rakennusaikaisista

muutoksista ja/tai lisäyksistä sekä materiaalimäärän vaikeasta tarkasta
arvioinnista on päämateriaalitilaus harvoin 100 % tarkka. Tämän
seurauksena

materiaalimassoja

täydennetään

rakennustöiden

loppuvaiheessa täydennystilauksilla. Kaikkea ei ole yleensä myöskään
järkevää hankkia täysimäärisesti kertatilauksella, jotta esimerkiksi
työnaikaisista muutoksista aiheutuva hukka saataisiin mahdollisimman
vähäiseksi.

Prosessikuvauksien esitettyjen aikojen kohdalla on hyvä korostaa sitä, että ne
perustuvat haastateltujen henkilöiden sekä tutkimuksen tekijän yhteen vetämään
lopullisiin

arvioihin

kuluvasta

ajasta.

Varsinkin

työnjohtajien

kohdalla

työkokemuksella, vaihtelevilla toimintatavoilla sekä atk-taidoilla voi olla suurikin
merkitys yksittäisissä työvaiheissa kuluvaan aikaan. Lisäksi jokaisen ostotilauksen
sisältö, materiaalit ja tilausmäärät poikkeavat toisistaan, joten ajat eivät voi
perustua yksittäisten tilauksen laatimisessa tehtyihin arvioihin vaan henkilöiden
arvioihin

keskimäärin

käytetystä

ajasta.

Ja

lopuksi,

niissä

vaikuttavat

toimialakohtaiset erot, koska eri toimialoilla käyttävien eri materiaalinimikkeiden
määrät ja toimintakäytännöt vaihtelevat jonkin verran. Prosessikuvauksista on
kuitenkin selvästi nähtävissä se, kuinka erilaiset tilaustavat vaikuttavat
työnjohtajien tilaamisessa kuluttamaan työaikaan.

Seuraavaksi esitettävät prosessikuvaukset ovat käyttökelpoisia selittämään
nykyistä ostokäyttäytymistä ja syitä siihen, miksi yrityksessä tehdään paljon
materiaalihankintoja yrityksen hankintajärjestelmien ohi. On myös erittäin
todennäköistä,

että

materiaalientoimittajat

tunnistavat

hankaluudet

rakennusyritysten käyttämissä hankintatyökaluissa, koska ne kehittävät jatkuvasti
uusia ja parempia työkaluja, joita he aktiivisesti tarjoavat asiakkaidensa käyttöön.
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3.3.1

Prosessikuvaukset päämateriaalien tilaamisesta

Materiaalihankintojen suorittaminen yrityksen hankintatyökalulla on ainut keino
verrata kaikkia yrityksen toimittajilta saatavia eri materiaaleja sekä niiden hintoja
ja

näin

varmistaa

yrityksen

kannalta

kokonaiskustannustehokkain

hankintaratkaisu. Hankintajärjestelmän käytettävyys on kuitenkin jäänyt selkeästi
jälkeen

nykyaikaisista

hankintaa

tukevista

työkaluista.

Materiaalien

hintavertailuun ei ole käytännöllisiä työkaluja, eikä ostoskoria johon tuotteita
voisi valita tilattaviksi, vaan tilausrivit tulee kirjata manuaalisesti tilausvaiheessa
ostotilaukselle. Myös järjestelmän hankintanimiketiedot ovat tarpeeseen nähden
vaillinaiset, eivät ne aina sisällä riittävää tietoa materiaalivalinnan tekemiseksi,
kuten esimerkiksi kuvaa. Useasti materiaalivalintaa joudutaankin tukemaan
internetselailulla, toimittajayhteydenotoilla tai webshopeilla.

Kuva 10. Päämateriaalien tilaus työmaalle yrityksen hankintajärjestelmällä.

Laskujenkäsittely assistenttien kannalta on hankintajärjestelmällä tehdyille
tilauksille huomattavan aikaa vievä johtuen aikaisemmin tutkimuksessa
mainituista

puutteista

ostotilauksissa

sekä

toimittajalaskujen

laadussa.

Assistenttien työn keventämiseksi tulisi ostotilauksien sekä toimittajalaskujen
laatua kehittää jatkossa niin, että ne vastaisivat nykyistä paremmin toisiaan.
Työnjohtajien kannalta laskuntarkastus pitäisi olla rutiininomaista toimintaa,
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mikäli ostotilauksen rivihinnat ovat oikein kirjattuina tilausvaiheessa. Näin ei
kuitenkaan ole muun muassa tilanteissa, joissa kaikki on tilattu yhdellä
tilausrivillä könttänä. Kokonaisuudessa tarpeiden määrittämisen jälkeinen
tuotevalinta,

hintavertailu

ja

ostotilaaminen

hankintajärjestelmällä

vievät

työnjohtajilta keskimäärin (10 + 3 + 1,25) AY = 14,25 aikayksikkö, joka on
selkeästi enemmän kuin muilla tilaustavoilla.

Kuva 11. Päämateriaalien tilaus työmaalle materiaalitoimittajien tarjoamilla
webshopeilla.

Materiaalitoimittajien webshopit ovat vuosien aikana kehittyneet jatkuvasti
käyttäjäystävällisemmiksi ja niiden käyttöliittymät ovatkin hyvin lähellä
yksityiskuluttajille tarkoitettuja verkkokauppoja. Muun muassa materiaalien
hakutoiminnot ja tilaaminen ovatkin webshopeilla huomattavasti yrityksen omaa
järjestelmää kätevämpiä. Lisäksi materiaalitietoja on paremmin saatavilla sekä
tuotteen saatavuus on varmistettavissa toimittajalta tilausvaiheessa.

Webshop tilaamisessa on kuitenkin yrityksen kannalta muutama ongelmallisia
asioita, joista seuraavat toimivat esimerkkeinä. Tilatessa kyllä saatetaan etsiä
toimittajan edullisinta materiaali, mutta muilla toimittajilla saattaa olla saatavilla
sama tai vaihtoehtoinen materiaali huomattavasti edullisempaan hintaan.
Työnjohtajat saattavat myös tottua käyttämään pelkästään jonkin yksittäisen
toimittajan webshoppia materiaalitilauksissa, joka lisää edellä mainittua

43

ongelmaa. Heikkoutena webhopeissa voidaan myös pitää myös vasta laskulta
jälkikäteen muodostettavaa ostotilausta.

Assistenttien kannalta materiaalitilaukset webshopeilla ovat mahdollisesti jopa
hankintajärjestelmällä tehtyjä tilauksia nopeampia käsitellä, koska kaikki
ostotilausrivit muodostetaan toimittajan laskuilta generoiden ja kaikki kulurivit
muodostuvat tällöin oikein. Lähinnä laskuilla olevat virheet, viiteongelmat sekä
yrityksen hankintanimiketiedoissa olevat virheet hidastavat käsittelyä. Laskujen
tarkastusvaiheessa työnjohtajat luottavat usein toimittajalaskujen hintojen
oikeellisuuteen, joten tarkastus on useimmiten pintapuoleista. Kokonaisuudessa
tuotevalinta, hintavertailuun ja ostotilaamiseen kuluu työnjohtajilta keskimäärin
(10 + 1,5 + 0,75) AY = 12,25 aikayksikkö, joka on noin 85% ajasta, joka kuluu
hankintajärjestelmällä tehdyssä tilauksessa.

Kuva

12.

Päämateriaalien

tilaus

työmaalle

puhelimella

materiaalitoimittajalta.

Materiaalien puhelintilaaminen on vanha tapa, jota rakennusalan hankinnoissa on
käytetty vuosikymmenet.

Tämä ei ole mitenkään haluttu tai hyväksytty

toimintatapa yrityksessä, mutta työnjohtajat tekevät sitä edelleen useasta eri
syystä. Useasti syy on oman työn osaoptimoinnista, koska kiireessä materiaaleja
tilataan, kuten itse parhaaksi nähdään. Syy voi tietysti olla myös se, ettei
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työnjohtaja tunnista tarvittavaa materiaalia, mutta tällöinkin on mahdollista
tiedustella tarvittavasta materiaalista toimittajalta ja tehdä tilaus järjestelmällä,
kuten ohjeistetaan. Käytännössä tilaus tapahtuu usein samalla puhelun aikana.
Onneksi kuitenkaan harvemmin syynä puhelintilaukseen on tahallinen kiusanteko
yritystä kohtaan. Muitakin syitä puhelintilauksiin on tunnistettavissa yrityksessä,
joita työn teoriaosuudessa käsitellään tarkemmin.

Käytännössä puhelintilaukset ohjautuvat usein tutulle materiaalitoimittajan
myyjälle, jolle materiaalitarpeet ilmoitetaan. Myyjä avustaa työnjohtajaa
materiaalien

valinnassa,

mutta

puheluiden

avulla

mm.

hinta-

sekä

toimittajavertailu ovat rajoitteellisia ja materiaalivalinnatkin tulevat myös usein
toimittajan suosituksista tai mahdollisesti jopa valinnoista.

Assistenttien kannalta puhelintilaukset aiheuttavat eniten työtä. Puhelintilauksissa
onkin

huomattavasti

eniten

virheitä

tilausviitteissä,

joiden

seurauksena

yksittäisenkin laskun omistajan selvittäminen voi olla erittäin työlästä.
Puhelimella on myös mahdollisuus tilata toimittajilta, jotka eivät ole yrityksen
toimittajarekisterissä. Laskuntarkastus on myös melko kevyttä, koska sovittuja
hintoja ei välttämättä muisteta laskuntarkastushetkellä, eikä ole olemassa
kirjallista tilausta, johon hintoja voisi verrata. Tarkastusta hankintasopimuksen
hintoihin tai ehtoihin ei myöskään yleensä tehdä. Lisäksi jälkikäteen on suuri
kynnys

reklamoida

materiaalivalinnoista

ja/tai

hinnasta,

varsinkin

jos

materiaalivalinnan on ulkoistanut toimittajalle. Tilaaminen puhelimella on nopein
tapa tilata materiaaleja ja vie arvioiden mukaan noin (10 + 1,5) AY = 11,5
aikayksikkö, joka selittyy prosessin vaiheissa tehdyistä oikaisuista. Tämä on noin
80 % hankintajärjestelmällä laaditun tilauksen kuluttamasta ajasta.
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3.3.2

Prosessikuvaukset täydennystilauksista

Täydennystilauksen kohdalla prosessikaaviot ovat lähes vastaavat, mutta tarve
tulee työnjohtajan tarvemäärityksen sijaan useasti työkohteen rakennusmiehiltä,
kun jokin kriittinen materiaalitarve ilmenee. Toimitustarve onkin usein nopeasti
tarpeen havaitsemisen jälkeen, toisin kuin päämateriaalitilauksissa, jotka tehdään
ennakoiden tulevat materiaalitarpeet. Täydennystilauksissa työnjohtajat helposti
osa-optimoivatkin omaa työaikaansa ja oikaisevat tekemällä tilauksia webshopilla
tai puheluilla, joilla tilaus on usein nopein toteuttaa. Muutoin näissä tilaustavoissa
vaikuttavat pääosin samat päämateriaalitilauksien prosessikaavioiden yhteydessä
esitetyt asiat.

Kuva

13.

Täydennysmateriaalien

tilaus

työmaalle

yrityksen

hankintajärjestelmällä.

Hankintajärjestelmällä tilatessa saatavuus tai toimitusaika ei ole tarkistettavissa
tilaushetkellä, toisin kuin Webshop- ja puhelintilauksen yhteydessä. Kiireellisiin
tilauksiin järjestelmä on myös hidaskäyttöinen, joka omalta osaltaan lisää
työnjohtajien

halua

muiden

tilaustapojen

käyttöön.

Hankintahistorian

hyödyntäminen tilauksissa helpottaisi myös materiaalivalintoja, mutta se ei ole
nykyisin helposti hyödynnettävissä. Tilauksia voidaan tehdä myös vain
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tietokonetta käyttäen, joka rajoittaa tilaamista pois työpisteeltä ollessa ja lisäksi
rakennusmiehillä ei ole mahdollisuutta hyödyntää järjestelmää lainkaan.
Hankintajärjestelmällä tehty täydennystilaus vie tutkimuksen arvioiden perusteella
työnjohtajalta noin (0,75 + 2,0 +1,0) AY = 3,75 aikayksikköä, ollen selkeästi
hitain toteutustapa materiaalien täydennystilaamiseen.

Kuva 14. Täydennysmateriaalien tilaus työmaalle materiaalitoimittajien
tarjoamilla webshopeilla.

Webshop tilauksien hyvänä puolena pidetään mahdollisuutta kysellä saatavuutta
sekä toimitusaikaa materiaalien tilaushetkellä. Lisäksi ostoskori ja hakutoiminnot
tekevät täydennystilauksista huomattavasti hankintajärjestelmällä tehtyjä tilauksia
nopeampia. Rakennusmiehille voi olla myös järkevää antaa mahdollisuus käyttää
webshoppeja työmaalta mobiililaitteella. Huonot puolet webshoptilaamisessa ovat
pääsääntöisesti samat kuin webshop päämateriaalitilauksissa. Täydennystilaus
webshopilla vie keskimäärin (0,75 + 1,2 5+ 0,75) AY = 2,75 aikayksikköä, joka
on noin 75% hankintajärjestelmällä tehdyn täydennystilauksen kuluttamasta
ajasta.
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Kuva

15.

Täydennysmateriaalien

tilaus

työmaalle

puhelimella

materiaalitoimittajalta.

Puhelimella materiaalitäydennyksiä tekevät työnjohtajat ja rakennusmiehet.
Rakennusmiehille puhelintilaukset ovat useasti materiaalinnoutojen lisäksi ainut
keino tilata materiaaleja, koska sähköisiä työkaluja ei ole käytettävissä.
Työnjohtajilla suurimmat syyt puhelintilaukseen ovat tutkimuksen perusteella
oman ajankäytön optimointi ja tarve tiedustella saatavuudesta tai materiaaleista
kiireessä, jopa työkohteesta paikanpäältä. Toki myös inhimilliset syyt ajavat
tekemään tilauksia puhelimella, kuten ennestään tuntemattomat materiaalit.
Puhelimella tehdyt täydennystilaukset vievät aikaa työnjohtajalta keskimäärin
(0,75 + 1,0) AY = 1,75 aikayksikköä, Joka on noin 50% hankintajärjestelmän
kuluttamasta ajasta.

3.3.3

Päätelmät ja kehitysehdotukset prosessikaavioista

Edellä esitettyjen prosessikaavioiden perusteella on helposti ymmärrettävissä,
miksi materiaalitilaukset tehdään usein muilla keinoin kuin hankintajärjestelmää
hyödyntäen. Tämä esiintyy erityisesti täydennystilauksista, joissa itse tilaaminen
tarpeen määrittämisen jälkeen vie merkittävän osan koko tilausprosessin
kuluttamasta

ajasta.

Lisäksi

hankintajärjestelmän

käytettävyyden

ja

hankintanimiketiedot ollessa tasolla, jonka seurauksena yrityksessä ei voida
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katsoa järkeväksi täysin kieltää muita tilauskeinoja hankintajärjestelmän sijasta,
etenkään täydennystilauksissa.

Työnjohtajalle materiaalien tilaaminen on kuitenkin osa lähes jokapäiväistä
työtoimea ja heidän työnsä on myös ajoittain erittäin kiireistä, jonka seurauksena
materiaalitilauksiin käytettävä aika voi olla rajallinen. Yrityksessä ei kuitenkaan
ole millään lailla suotavaa se, että esimerkiksi oman työn mukavuus menee
yrityksen etujen edelle, mikäli hankinnat voisi olla mahdollisista tehdä yrityksessä
ohjeistetuin menetelmien. Läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä myös oikeiden
toimintatapojen eduista tulee lisätä, koska työnjohtajat näkevät osaoptimoinnin
usein

järkeväksi,

koska

he

eivät

näe

mm.

välillisiä

aiheutuvia

prosessikustannuksia tai muutoin hankintojen keskittämisellä saavutettavia etuja.

Työnjohtajat kokevat, ettei nykyinen hankintajärjestelmä ole käyttäjäystävällinen
materiaalien hakemiseen ja tunnistamiseen, eivätkä sen toiminnot materiaalien
ostotilaukseksi viemiseksi ole kovinkaan tehokkaat, vaan ne vaativat mm. useita
manuaalisia työvaiheita. Työnjohtajat tekevät materiaalitilauksia lähes päivittäin
ja näiden tekemiseen ovat muun muassa toimittajien webshopit huomattavasti
nopeampia ja kätevämpiä käyttää. (Henkilöt F & G, 2017) Prosessikaavioita
esitettäessä ja aikoja arvioitaessa heräsi myös työnjohtajilla suora kysymys,
miksi käytämme näin hankalaa hankintatyökalua, koska nopeampiakin keinoja
suorittaa materiaalitilauksia on olemassa, kuten webshopit tai puhelut.

Työn teoriaosuudessa ohiostojen kitkemiseksi yleisesti käytettynä keinona
esitetään sähköisen hankintatyökalun implementointia. (Karjalainen ym. 2008)
Yrityksellä on jo käytössä sähköinen hankintatyökalu, joten ajankohtaista on
yrityksen hankintaprosessien päivitys sekä hankintatyökalun modernisointi tai
uusiminen.

Prosessikuvauksien

ja

toimintatutkimuksen

perusteella

havaittavissa seuraavia tärkeitä kehittämiskohtia hankintatyökalussa.

on
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Tärkeitä kehityskohtia yrityksen omaan hankintatyökaluun:
•

Erittäin tärkeää on hankintajärjestelmän käyttömukavuuden ja käyttönopeuden
kehittäminen
o Mm. Hakutoiminnot, ostoskorit, oikeisiin valintoihin ohjaus
o Kilpailukykyinen käytettävyys toimittajien tarjoamien webshoppien
kanssa
o Järjestelmässä olevien hankintanimiketietojen kehittäminen
o Hintaoptimoinnin ja materiaalivastaavuuksien hallinnan kehittäminen
o Mahdollisuus tiedustella saatavuutta ja toimitusaikaa, koska mm.
täydennystilaukset

ovat

useasti

kiireellisiä

(tarveajankohta

mahdollisesti seuraava työpäivä)
o Historiatiedon hyödyntämisen mahdollistaminen tilausprosessissa
•

Hankintojen seurannan ja raportoinnin kehittäminen

•

Mahdollisuus myös mobiililaitteella käyttämiseen, joka mahdollistaisi myös
rajatut tilausmahdollisuudet rakennusmiehille täydennystilauksiin

•

Hankintahenkilöstön mahdollisuus ohjata hankintoja oikeisiin valintoihin sekä
tärkeimpien sopimus, toimitus ym. ehtojen esittäminen tilaajalle

•

Järjestelmään tulee saada näkyviin hankintaehdotukset

•

Hankintojen käsitteleminen järjestelmässä projektikohtaisesti

Lisäksi on olemassa useita muita kohtia, jotka ovat enemmän tai vähemmän
kriittisiä tilausprosessin tehostamisen kannalta, mutta välttämättä aivan kaikki
tarpeet näistä eivät ole järkevästi toteuttavissa. On selvää, että työvaiheita, joita
voidaan nopeuttaa automatisoimalla kokonaan tai osittain tietojärjestelmien
tekemiksi,

ei

kannattaisi

jatkossa

manuaalisin

toimin

tehdä,

ainakaan

kokonaisuudessaan. Järjestelmä voisi esimerkiksi ehdottaa ratkaisua/ratkaisuja,
joista työnjohtaja voisi harkintaa käyttäen valikoida tarpeeseen sopivimman.
Yllämainituillakin kehityskohdilla on saavutettavissa huomattavaa hyötyjä
materiaalitilauksissa, hankintojen seuraamisessa sekä laskunkäsittelyssä.
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3.4 Materiaalitoimittajien kokemukset yrityksestä sekä vertailu
kilpailijoihin
Tutkimuksessa on kerätty tietoa siitä, kuinka materiaalitoimittajat kokevat
yhteistyön yrityksen kanssa ja kuinka sitä voisi jatkossa kehittää.

Lisäksi

bechmarkissa on kerätty tietoa, mikä on sähköisten hankintojen nykytila
verrattuna vastaavanlaista liiketoimintaa harjoittaviin kilpailijoihin. Tämän
tapaisen tiedon kerääminen aikaisemmista tutkimuksista on haastavaa, koska
yrityksen toimialojen hankintoja on tutkittu vain vähäisesti Suomessa ja tämän
tapaista tietoa ei yleensä haluta julkaista kattavasti tutkimuksissa. Myös
haastatellut tahot vastasivat kysymyksiin varovaisesti, jonka seurauksena tässä
kohdassa haastateltuja henkilöitä tai heidän edustamiaan yrityksiä ei esitellä.

Nykytilaa tutkittaessa saatiin kuitenkin tärkeää tietoa muun muassa siitä, että
useammalla kilpailijalla on käynnissä eri vaiheissa olevia kehitysprojekteja
materiaalihankintoihin

liittyvissä

prosesseissa

sekä

järjestelmissä.

Näissä

kehitysprojekteissa kehitetään muun muassa hankintaprosesseja, toimintamalleja
sekä sähköistä materiaalitilaamista. Osassa kehitysprojekteja ovat mukana myös
materiaalitoimittajia ja projekteissa kehitetään muun muassa materiaalien
kustannustehokkaampia

toimitusmalleja

työkohteisiin.

Näistä

esimerkkinä

voidaan mainita mobiilikäyttöliittymien kehittäminen, jonka avulla työkohteiden
rakennusmiehet voivat tilata nykyistä tehokkaammin täydennysmateriaaleja
työmaalle kuormittamatta tilauksissa työnjohtajia.

Benchmarkkiin

saatujen

tietojen

perusteella

prosessejaan

kehittäneet

edistyneimmät kilpailijat tekevät materiaalihankinnoistaan sähköisesti tilaamalla
jopa 80 % (arvio), joka on selkeästi enemmän kuin tutkimuksen yrityksellä, jolla
se on selkeästi alle 50 % kaikissa suorissa materiaalihankinnoissa. Kuitenkin
usealla

yrityksen

merkittävistä

kilpailijoista

sähköiset

hankinnat

ovat

kohdeyrityksen tasolla tai jonkin verran heikommalla tasolla. Pienemmillä
toimijoilla ei yleensä ole edes käytössään omia sähköisiä hankintatyökaluja, mutta
sähköisissä tilauksissa saatetaan hyödyntää toimittajien webshoppeja. Sähköisen
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tilaamisen

lisäksi

kilpailevat

yritykset

pyrkivät

selvästi

rajaamaan

toimittajamääräänsä mm. edullisissa perusmateriaaleissa, jotta hankintaprosessissa
saataisiin välillistä sekä välitöntä kustannustehokkuutta.

Yrityksen toimialalla 1 sähköisien tilauksien osuus kaikista hankinnoissa on
selkeästi suurin ja näiden materiaalien toimittajat ovat kehittäneet selvästi eniten
sähköisiä hankintoja tukevia ratkaisuja. Toimialalla 3 sähköinen kaupankäynti on
taas selkeästi vähäisintä verrattuna kaikkiin toimialoihin, eikä toimittajilla ole
välttämättä käytössään edes järjestelmiä, jotka voisivat vastaanottaa sähköisen
ostotilauksen.

Benchmarkin perusteella on selvää, että yrityksen tulee jatkossa kehittää
sähköisen hankinnan ratkaisuja, hankintaprosessiaan, mobiiliratkaisuja sekä
toimitusmallejaan, jotta hankintojen kustannustehokkuutta voidaan parantaa ja
kilpailukyky tulevaisuudessa varmistuu. Tehokkailla ratkaisuilla voi olla myös
mahdollisuus

saavuttaa

kilpailuetua

tulevaisuudessa,

kilpailijoihin verrattuna, joiden prosessit ovat vanhentuneet.

varsinkin

sellaisiin
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4 Hankintaprosessin

kehittäminen

nykytilasta

sekä

saavutettavat hyödyt
Tässä osassa esitetään yrityksen hankintaprosessi, joka on kuvattu yläpuolisessa
toimintatutkimuksessa kerättyjen tietojen perusteella. Yrityksessä ei ole
aikaisempaa prosessikuvausta nykyisestä toimintamallista, joten nykytila on
kuvattu työn yhteydessä. Nykyprosessin kuvauksen jälkeen tässä osiossa esitetään
kolme

vaihtoehtoista

prosessikuvausta

tulevaisuuden

hankintaprosessiksi.

Vaihtoehtoprosessi 1 on vähimmäismuutos nykyiseen toimintaa. Vaihtoehdot 2 ja
3 ovat sen kehittyneempi vaihtoehtoja. Vaihtoehdossa 1 suurimmat muutokset
liittyvät toimintatapaan, jolla tilattavia materiaaleja lähdetään etsimään ja kuinka
ne tilataan. Vaihtoehtoprosessissa 2 tämän lisäksi tarjouslaskennan materiaalirivit
siirretään

hankintajärjestelmään

projektihankintojen

pohjaksi.

Vaihtoehtoprosessissa 3 projektin aikataulutus liitetään osaksi hankintaprosessia,
jolloin hankintajärjestelmään saadaan tarjouslaskennan materiaalirivit lisättynä
tiedolla alustavasta tarveajankohdasta.

Nykyisessä prosessissa sekä uusissa prosessivaihtoehdoissa on selkeästi
tunnistettu 3 eri työvaihetta prosessissa (työvaiheet 1, 2 ja 3), jotka on esitetty
myös prosessikuvauksissa. Työvaihe 1 on ensimmäinen vaihe ja se päättyy
kokonaisuudessa, kun projektin materiaalit, työt sekä niiden kustannukset on saatu
määritettyä. Mikäli tarjouskilpailu asiakkaan kohteesta voitetaan, siirrytään
projektissa työvaiheeseen 2 ja edelleen työvaiheeseen 3, jotka jatkuvat osittain
rinnan koko projektin toteutuksen ajan. Projektin alkuvaiheissa painotus on
huomattavasti

enemmän

aikataulutuksessa,

työvaiheessa

tarvemäärittelyssä

ja

2

liittyvissä

lopullisissa

tehtävissä,

kuten

materiaalivalinnoissa.

Työvaihe 3 on enemmän varsinaista materiaalien tilaamista, täydennystilaamista,
tilausten

vastaanottoa

ja

hankintojen

seurantaa.

Prosessikuvauksista

on

huomattavissa, että materiaalihankinnat liittyvät hyvin läheisesti koko projektin
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toteutukseen

mm.

toteutusaikataulun

kautta.

Prosessi

ei

siis

käsittele

kokonaisuudessaan pelkkää hankintaa.

Lopuksi tässä osiossa arvioidaan eri prosessivaihtoehtoja yhdessä työn tuloksia
varten kootun referenssiryhmän toimesta ja esitetään suositus käyttöön otettavasta
hankintaprosessista.

Tämän

lisäksi

arvioidaan

prosessin

uudistamisella

saavutettavia hyötyjä, jotka toimintatapamuutoksella ja hankintajärjestelmä
päivittämisellä ovat saavutettavissa. Referenssiryhmän tärkein tehtävä on arvioida
esitettyjen prosessivaihtoehtojen liiketoimintaläheisyyttä sekä tuoda omia
ajatuksiaan osaksi prosessikehitystä. He myös antavat omat suosituksensa sitä,
kuinka ehdotettuja kehitysaskelia voitaisiin ottaa tulevaisuudessa yrityksessä
käyttöön.

4.1 Nykyinen projektihankintojen hankintaprosessi
Kaikki prosessikuvaukset alkavat projektin tarjouslaskennasta ja päättyvät
tilauksen kirjaamiseen järjestelmään. Nykyprosessia kuvatessa ei ole tarkoituksen
mukaisesti esitetty etenemää esittäviä nuolia prosessin alkupäässä, koska
tarjouslaskenta on nykyisessä toimintamallissa enemmän tai vähemmän irrallinen
suunnittelu ja toteutusvaiheista. Prosessissa ei siis järjestelmällisesti hyödynnetä
tarjouslaskennasta jo nykyisinkin saatavissa olevaa materiaalitietoa, joka osittain
johtuu siitä, etteivät nykyiset järjestelmät mahdollista tätä, mutta myös nykyiset
toimintakäytännöt vaihtelevat. Tämä aiheuttaa prosessiin päällekkäistä työtä mm.
tarvemäärittelyssä ja vähentää suunnitelmallista toimimista prosessissa.

Prosessikaaviossa ei ole tarkoitus esittää kaikkia prosessin yksityiskohtia tai
ongelmakohtia, mutta siinä pyritään esittämään pääasiat, jotka ilmenevät nykyisen
hankintaprosessin aikana. Prosessin vaiheiden liittyviä yksityiskohtia on esitetty
tarkemmin hankintojen nykytilaan käsittelevässä osiossa.
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Kuva 16. Hankintaprosessin nykytila
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Hankintoja ei myöskään nykyisin käsitellä järjestelmissä projektikohtaisena
kokonaisuutena, vaan tiedot ovat järjestelmässä ja muistiinpanoissa hajanaisesti,
joka

on

omiaan

hankaloittamaan

hankintojen

edistymisen

seurantaa,

kustannusseurantaa ja kokonaisuuden hallintaa. Näissä asioissa joudutaankin
nykyisin

luottamaan

Työnjohtajien

ammattitaitoon

ja

suunnitelmalliseen

toimintaan, jota haastavat mm. erilaiset toimintatavat sekä henkilövaihdokset.

Suurimmat haasteet / kehityskohdat nykyisessä prosessissa:
•

Materiaalihankintoja ei lähdetä usein etsimään oman järjestelmän kautta, vaan
turvaudutaan webshoppeihin, puheluihin ym. mainittuihin tilauskeinoihin.
o Järjestelmätilauksia tehdään huomattavan vähän ja vain ne kirjautuvat
järjestelmiin tilaushetkelle

•

Hankintoja ei käsitellä selkeästi projektikohtaisesti hankintajärjestelmässä
o Hankintojen

seuranta

on

työnjohtajien

muistin

varassa

ja/tai

henkilökohtaisissa muistiinpanoissa
o Suunnitelmallinen toiminta prosessissa vaatii kokemusta ja hyvää
ammattitaitoa
•

Kun laskentaa ei tuoda hankintojen pohjaksi ja verrata toteumaan (budjetti ja
määrät ym…), on vaikea ennustaa lopullisia materiaalikustannuksia ja
budjetin seuranta voi olla puutteellista
o Mahdollisia lisäkustannuksia voi jäädä laskuttamatta asiakkaalta
o Työnjohtaja ei välttämättä tiedä/muista mitä projektille on tilattu ja
tilaamatta
o Lisäksi henkilövaihdokset ovat hankalia, koska ei ole seurannan
välineitä siitä, mitä on tilattu ja mitä on vielä tilaamatta

•

Prosessissa

ei

hyödynnetä

tehokkaasti

jo

toteutuneiden

hankintojen

historiatietoa (mm. täydennystilauksissa)
•

Prosessi ei pyri tehokkaasti kehittämään tarjouslaskentaa

•

Nykyprosessi tekee tehokkaasta laskujenkäsittelystä lähes mahdotonta
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4.2 Vaihtoehtoprosessi 1
Vaihtoehto 1 eli vähimmäismuutos nykyiseen toimintaan on suurimmaksi osaksi
toimintatapamuutos siihen, kuinka tilattavia materiaaleja lähdetään etsimään ja
kuinka ne tilataan. Sen toteuttamiseksi vaaditaan nykyistä parempi järjestelmän
käytettävyys sekä tehokkaat työkalut mm. materiaali- ja toimittajavalintaan. Tämä
muutos

vaatii

järjestelmissä

nykyisten

hankintajärjestelmän

olevien

päivittämisen

hankintanimiketietojen

ja

omissa

kehittämistä.

Vähimmäismuutoksessa tarjouslaskenta jää edelleen irralliseksi suunnittelu- ja
toteutusvaiheista, kuten nykyisessäkin toimintamallissa.

Muutokset työnjohtajien kannalta:
•

Tarvittavia materiaaleja lähetään etsimään oman hankintajärjestelmän avulla,
eikä toimittajien tarjoamista web-shopeista tai puheluin

•

Hankinnoissa toimitaan aina projektin alla, jolloin kaikki projektin hankintaan
liittyvät ovat helpommin hallittavissa ja seurattavissa

•

Kaikkiin tilauksiin edellytetään ennalta järjestelmään laadittu ostotilaus

•

Projektille syntyy projektikohtainen tilaushistoria

Muutokset hankinnan / esimiesten kannalta:
•

Mahdollista saada nykyistä parempia raportteja projektin hankinnoista

•

Järjestelmään on mahdollista päivittää projektikohtaisia hankintasopimuksia

•

Järjestelmän avulla voidaan ohjata esimerkiksi tietyn toimittajan käyttöön

Muutokset järjestelmien kannalta:
•

Hankintanimikkeiden

ylläpito

tulee

siirtää

nykyisestä

ERP:stä

hankintajärjestelmään, jotta materiaalitiedot saadaan vaaditulle tasolle
•

Vaatii nykyisten toimittajaintegraatioiden kehittämistä, jotta järjestelmään
saadaan riittävät tiedot materiaaleista
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Kuva

17.

Vaihtoehtoprosessi

toimintatapaan.

1

eli

vähimmäismuutos

nykyiseen
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4.3 Vaihtoehtoprosessi 2
Vaihtoehtoprosessissa 2 tehdään vaihtoehdossa 1 esitetyt muutokset prosessiin,
mutta tämän lisäksi tarjouslaskennassa määritetyt materiaalirivit tuodaan
projektihankintojen pohjaksi. Vaikka tarjouslaskennassa määritellään projektin
materiaalitarpeet, ne tähtäävät enemmän tai vähemmän tarjouslaskentavaiheen
hinnanmääritykseen. Arviolta noin puolet materiaaliriveistä on suoraan tilattavissa
tarjouslaskennan perusteella työnjohtajan varmistettua niiden todellisesta tarpeesta
ja

sopivuudesta

kohteeseen.

Tämä

vähentää

laskentavaiheessa

ja

suunnitteluvaiheessa tehtävää kaksinkertaista työtä materiaalivalinnoissa. Loput
rivit vaativat enemmän tai vähemmän materiaalinimikkeiden muokkausta /
lisäystä tai poistoa, mutta niidenkin kohdalta on saatavissa laskennasta
käyttökelpoista tietoa, kuten budjetoitu hankintahinta.

Vaihtoehdon 2 tuomat lisämuutokset työnjohtajan kannalta:
•

Nykyinen tarpeiden kartoitus muuttuu toimintamalliin, jossa työnjohtaja
työstää laskennasta tuotuja materiaalirivejä hankintajärjestelmässä
o Työnjohtaja voi valmistella materiaalirivejä järjestelmässä ennen
varsinaista tilaamisvaihetta
o Työnjohtaja

näkee

järjestelmässä

lasketut

materiaalimäärät

ja

budjetoidut hankintahinnat, joita hän pystyy vertaamaan toteutuneisiin
tilauksiin
•

Materiaalien

tarkennuspalaveri

käydään

järjestelmään

tuotuihin

materiaaliehdotusriveihin tukeutuen

Vaihtoehdon 2 tuomat lisämuutokset esimiesten / hankinnan kannalta:
•

Hankinnan etenemisen seuranta helpottuu, koska järjestelmästä nähdään mitä
on hankittu / mitä on hankkimatta

Vaihtoehdon tuomat lisämuutokset järjestelmien kannalta:
•

Laskentajärjestelmän ja hankintajärjestelmän välillä on oltava integraatio, joka
mahdollistaa materiaalirivien siirron
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Kuva 18. Vaihtoehtoprosessi 2.
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4.4 Vaihtoehtoprosessi 3
Vaihtoehtoprosessissa 3 liitetään projektin aikataulutus osaksi hankintaprosessi
aikaisemmin esitettyjen muutoksien lisäksi. Projektin Gantt-toteutusaikataulu
suunnitellaan tarjouslaskentaan perustuvien työtehtävien ja näihin tehtäviin
sidottujen työmäärien perusteella. Myös tehtäviin määritetyt materiaalit ovat
sidottuna kyseisiin tehtäviin. Tällöin kullekin materiaalille syntyy aikataulutuksen
yhteydessä alustava tieto siitä, millä ajanhetkellä materiaali tarvitaan viimeistään
työmaalle. Tämä on selvästi kehittynein prosessivaihtoehto ja askel selvästi
nykyistä suunnitelmallisempaan toimintatapaan. Tässä prosessi tapahtuu samalla
siis

toteutuksen

työtehtävien

ja

materiaalien

aikataulutus.

Lisäksi

aikatauluviivojen perusteella saadaan myös tarkasteltua projektin resurssitarpeita.

Vaihtoehtoprosessin 3 tuomat lisämuutokset työnjohtajan kannalta:
•

Työnjohtaja aikatauluttaa projektin ennen laskennan materiaalirivien viemistä
hankintajärjestelmään

•

Työnjohtaja pystyy hyödyntämään tarveajan hankintojen suunnittelussa ja
toteutuksessa

Vaihtoehtoprosessin 3 tuomat lisämuutokset esimiesten / hankinnan
kannalta:
•

Hankintahenkilöstä pystyy hyödyntämään myös materiaalien tarveaikaa
tilauksissa sekä projektitarpeiden yhdistämisessä

Vaihtoehtoprosessin 3 tuomat lisämuutoksen järjestelmien kannalta:
•

Hankintajärjestelmän lisäksi on käyttöönotettava työkalu, joka mahdollista
työ- ja materiaaliaikataulutuksen

•

Aikataulutus vaihe on mahdollisesti pystyttävä ohittamaan tai tarpeita on
pysyttävä tilaamaan ennen projektin aikataulutusta kiiretapauksissa
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Kuva 19. Vaihtoehtoprosessi 3.
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4.5 Referenssiryhmän

arvio

hankinnan

nykytilasta

sekä

tulevaisuuden prosessivaihtoehdoista
Työn referenssiryhmän tapaamisiin on osallistunut kerralla noin 4-8 kokenutta
yrityksen työnjohtajaa ja hankintahenkilöä. Heidän kanssaan on käyty läpi
yhdessä työssä tutkittu hankinnan nykytila, sen prosessikuvaukset sekä
tulevaisuuden prosessivaihtoehdot läpi. Referenssiryhmä koki tapaamisissa, että
työn tekijän käsitys hankintojen nykytilasta on oikeanlainen ja esitetyt
prosessikuvaukset vastaavat työn kannalta riittävällä tarkkuudella todellista
toimintaa. Tämä on tärkeää, koska prosessikehitys perustuu useasti nykytilan
kuvaamisen ja sen pohjalta kehittyneemmän toimintamallin esittämiseen.
Arvovirtakuvaus

(VSM)

prosessikehityksessä,

perustuu

mm.

tällaisiin

myös

Malvalehto

&

kuten

lähestymistapaan

Haapasalo

esittävät

artikkelissaan. Alla esitetään referenssiryhmän näkemykset tulevaisuuden
prosessivaihtoehdoista:

Prosessivaihtoehto 1 (Edut ja Haasteet):
 Hankintanimiketietojen

kehitys

parantaa

tuotteiden

etsimistä

ja

käytettävyyden kehittäminen lisää oman järjestelmän käyttöä tilattaessa
 Muutos nykyiseen on vähäisin ja prosessi on helppo käyttöönottaa
 Toiminta prosessi ei ole välttämättä tarpeeksi suunnitelmallista, koska prosessi
ei tuoda tarjouslaskennan materiaalitietoja hankintojen pohjaksi
 Prosessi ei irrallisuuden vuoksi kehitä tarjouslaskentaa
 Virheherkät toimintatavat, koska hankintojen toteuman seuranta on edelleen
työnjohtajat muistiin ja henkilökohtaisten muistiinpanojen varassa
 Sijais- ja henkilövaihdostapaukset aiheuttavat hankaluuksia
 Hankintayksikkö

ei

voi

järjestelmien

avulla

yhdistää

projektien

hankintatarpeita, koska materiaalirivejä ei siirretä hankintajärjestelmään
 -Ajaudutaanko prosessissa edelleen herkästi tilanteeseen, jossa materiaaleja
tilataan kiireessä seuraavalle työpäivälle
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Prosessivaihtoehto 2 (Edut ja Haasteet):
 Tarjouslaskennan tiedot tuodaan materiaalihankintojen pohjaksi
 Selkeiden tarjouslaskennasta saatavien uudelleen määritys vähenee
 Materiaalihankintojen toteumaa voidaan seurata ja verrata laskennan
määriin
 Hankintainsinöörit voi yhdistellä eri projektien hankintatarpeita
järjestelmien avulla
 Suunnitelmallinen toiminta prosessi voi jäädä edelleen puutteelliseksi
 Ajaudutaanko ilman materiaalien aikataulutusta edelleen tilanteeseen,
jossa materiaaleja tilataan kiireessä seuraavaksi päiväksi
 Materiaaleja tilataan tarjouslaskennan perusteella varmistamatta soveltuvuutta
ja todellista tarvetta, jolloin syntyy hukkaa

Vaihtoehtoprosessi 3 (Edut ja haasteet):
 Toiminta

prosessissa

tarjouslaskennan

on

kaikkein

materiaalirivit

suunnitelmallisinta,

tuodaan

koska

hankintajärjestelmään

aikataulutettuina
 Suunnitelmallisuus vähentää tarvetta kiiretilauksiin
 Hankinta voi yhdistellä projektien tarpeita tehokkaimmin, koska
materiaaliriveillä on esitettynä tarveajat
 Prosessi kehittää myös tarjouslaskentaa
 Usean työkalujen oppiminen vie selvästi eniten aikaa
 Suuret muutokset projektissa voivat viedä osittain suunnittelun hyötyjä
 Kaikkia projekteja ei pystytä välttämättä suunnittelemaan riittävän tarkasti
projektin alkuvaiheessa
 Materiaaleja tilataan liian suoraviivaisesti laskennan materiaalirivien ja
tarveajankohdan perusteella, tarkistamatta todellista tarvetta ja tarveaikaa
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 Suunnitteluvaihe vie selvästi eniten työnjohtajan aikaa projektin alussa
 On olemassa riski, että kriittisissä vaiheissa oiotaan ja suunnittelun
hyödyt menetetään

4.5.1

Suositus tulevaisuuden hankintaprosessista

Eri prosessivaihtoehtojen etujen ja haasteiden arvioinnin lisäksi referenssiryhmän
kanssa käytiin keskustelua siitä, mitä vaihtoehtoa he ehdottaisivat tulevaisuuden
hankintaprosessiksi. Näin myös saadaan referenssiryhmän liiketoimintaläheinen
näkemys siitä, minkälainen hankintaprosessi palvelisi heidän mielestään parhaiten
heidän toimintaansa. Positiivista tässä keskustelussa oli se, että referenssiryhmä
koki tutkimuksen prosessikehityksen positiivisena asiana ja näkivät sen
kehittämisestä olevan hyötyjä työnantajalle sekä työntekijöille itselleen.

Keskusteluissa ryhmä päätyi ajatukseen, että hankintaprosessi tuli kehittää
vähintään vaihtoehtoa 2 vastaavalle tasolla, sillä vaihtoehdossa 1 esitettyjä
muutoksia ei koettu riittäviksi. Vaihtoehdossa 3 nähtiin selkeitä etuja mm.
suunnitelmallisuudessa,

mutta

se

koettiin

mahdollisesti

liian

suurena

kertamuutoksena nykyiseen toimintamalliin. Ryhmä koki, että vaihtoehtoa 3
vastaavan toimintamallin voisi ottaa käyttöön vasta tulevaisuudessa, kun
organisaatio on tottunut vaihtoehdon 2 muutoksiin. vaihtoehto 3 koettiin hyvänä
tulevaisuuden kehityssuuntana ja tulevaisuuden tavoitetilana.

Suosituksena tulevasta toimintamallista ryhmä esitti hybridimallin vaihtoehtojen 2
ja 3 väliltä. Tässä mallissa yrityksen suurimmissa projekteissa hyödynnettäisiin
kehitysaskeleen tuomaa työ- ja materiaaliaikataulutus osana hankintaprosessia
sekä työn muuta toteutusta. Tämä toimintamalli voitaisiin aluksi pilotoida jossain
projektissa ja tulevaisuudessa voitaisiin määrittää esimerkiksi jokin kynnysarvo
(Esim. urakkasumma), jonka ylityttyä projekti toteutetaan vaihtoehtoa 3 vastaavan
prosessin mukaisesti.
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4.6 Prosessikehityksellä saavutettavat hyödyt
Tässä työn osassa arvioidaan toimintamallin muutoksella ja hankintatyökalun
päivittämisellä saavutettavia suoria kustannus- ja työaikasäästöjä. Välittömiä
kustannussäästöjä,

kuten

työajansäästö

sekä

suorat

hankintahinnoissa

saavutettavat säästöt ovat kohtuullisesti arvioitavissa. Hyödyt ovat pyritty
arvioimaan niin, että kyseiset säästöt ovat vähintään saavutettavissa. On myös
todennäköistä,

että

suorat

kustannussäästöt

ovat

esitetty

suuremmat.

Hyötylaskelmia laadittaessa on oletettu, että yritys ottaa käyttöönsä vähintään
vaihtoehtoprosessia 2 vastaavan toimintamallin.

Välillisiä

hyötyjä,

kuten

jälleen

laskutuksen

tehostuminen,

hankintojen

neuvotteluvoiman parantuminen ja prosessin suunnitelmallisuudesta saavutettavat
edut eivät ole helposti työaikana tai rahallisesti mitattavissa. Nämä edut ovat
kuitenkin tunnistettu ja ne esitetään tässä hyötylaskelmia käsittelevässä osiossa
aiheina.

4.6.1

Toimintatapamuutoksella ja järjestelmäpäivityksellä saavutettava
hyöty mitattuna työnjohtajien ajankäyttönä

Työn kohdassa ”3.3.1 – prosessikuvaukset materiaalitilauksien ajankäytöstä” on
arvioitu eri tilaustapojen kuluttamaa aikaa yksittäistä työnjohtajan laatimaa
tilausta kohden. Seuraavaksi esitettävät arviot säästettävästä työajasta perustuvat
näihin ylläoleviin prosessikuvauksiin sekä jäljempänä esitettyyn arvioon siitä,
kuinka paljon uusi tehokkaampi toimintamalli ja hankintatyökalu säästäisivät
työnjohtajan työaikaa.

66

Kuva

20.

Arvio

saavutettavasta

hyödystä

kun

toimintamalli

sekä

hankintatyökalu päivitetään.

Uudessa toimintamallissa laskennan materiaalirivit ovat hyödynnetään ja
materiaalien haku-, ostoskori- sekä tilaustoiminnot ovat nykyistä kehittyneempiä.
Näillä

perusteilla

arvioidaan

yksittäisessä

päämassatilauksena

säästävän

työnjohtajan aikaa noin 3,75 aikayksikkö / 25% yksittäistä päämateriaalitilausta
kohden.

Tämän

lisäksi

on

arvioitu,

että

yksittäisessä

materiaalien

täydennystilauksessa säästetään aikaa noin 0.5 – 1.25 aikayksikkö tilausta
kohden, joka vastaa myös noin 15-35 %:n aikasäästöä tilausta kohden.
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Materiaalihankintojen ollessa keskeinen osa työnjohtajien työntehtäviä on edelle
esitetyn laskelman valossa havaittavissa, että toimintatapamuutoksella ja
hankintatyökalun päivittämisellä on saavutettavissa merkittävä vuosittainen
ajansäästö.

Arvioiden mukaan sekä pää- ja täydennysmateriaalitilauksissa

arvioidaan säästettävän noin 25 % osuus työnjohtajan laatiman keskimääräisen
materiaalitilauksen

kuluttamasta

ajasta.

Kohdeyrityksen

tapauksessa

kokonaissäästö on mitattavissa useissa miestyövuosissa. Toki puheluiden tehtävä
tilaaminen

tulee

tulevaisuudessakin

olemaan

useassa

tapauksessa

järjestelmätilaamista nopeampaa, mutta oikealla toiminnalla saavutettavat muut
hyödyt ovat niin suuria, että oikeanlainen tilaamisen ajankäyttö on perusteltua.

4.6.2

Toimintatapamuutoksella ja järjestelmäpäivityksellä saavutettava
suorat säästöt hankintakategorioissa

Toimintatapamuutoksella ja kehittyneemmillä hintaoptimointityökaluilla on
arvioitu saavutettavan myös merkittäviä suoria hankintasäästöjä yrityksessä
vuositasolla. Uudessa toimintamallissa hankintoja lähdetään toteuttamaan
yrityksen omalla hankintajärjestelmällä toimittajien webshoppien, puheluiden ym.
vaihtoehtojen sijasta, joka on suuressa roolissa näiden säästöjen toteutumisen
kannalta. Tämän työn laskemissa säästöjä ovat arvioitu toimialojen 1, 2 ja 3
hankintakategorioissa B&C. Työssä laaditut hankintakategoriat on esitetty
tarkemmin työn seuraavassa osiossa.

Työn aikana on arvioitu, että toimialojen 1-3 kategorioissa B&C on
saavutettavissa vuositasolla merkittävät suorat prosentuaaliset hankintasäästöt.
Kategorian C kohdalla vuosittaisen suoran hankintasäästön arvioidaan asettuvan
noin 3-6 % prosentin välille vuositasolla. Kategorian B kohdalla kyseisen
säästöpotentiaalin arvioidaan asettuvan 2-5 % tasolla, joka on myös vuositasolla
erittäin

huomattava

summa.

Yksi

merkittävä

tekijä

säästöpotentiaalin

saavuttamiseksi on toimiva materiaalien hankintahintojen hintavertailu sekä
hankintojen tehokkaampi ohjaus halutuille toimittajille. Edellä mainittujen kohtien
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arvioidaan yhdessä muodostavan kyseiset prosentuaaliset säästöt vuositasolla
hankintakategorioissa.

C-kategorian kohdalla potentiaali on eritoten suuri, koska hajonta eri toimittajien
materiaalihinnoissa on

huomattavaa, jolloin ohjaus oikeisiin valintoihin

osoittautuu tärkeäksi. B-kategoriassa saavutetaan etua mm. uuden järjestelmän
mahdollistamasta paremmasta projektikohtaisesta sopimustenhallinnasta. Akategorialle ei tässä yhteydessä haluta arvioida prosentuaalista säästöpotentiaalia,
mutta siellä on välillisiä hyötyä saavutettavissa mm. toiminnoilla joilla voidaan
yhdistää helpommin eri projektien materiaalien hankintatarpeita.

4.6.3

Välilliset hyödyt

Toimintamallin

ja

hankintajärjestelmän

päivittämisellä

on

tunnistettu

saavutettavan myös useita välillisiä hyötyjä, joista tärkeimmät on pyritty
tunnistamaan tämän tutkimuksen yhteydessä. Näiden lisäksi on olemassa useita
muita välillisesti saavutettavia hyötyjä, joita kaikkia ei välttämättä edes tunnisteta.
Nämä alapuolella esitetyt välilliset hyödyt ovat aikaisemmin esitettyjen suorien
työaika- ja hankintasäästöjen lisäksi kohdeyritykselle merkittäviä. Osaa
esitettävistä kohdista tukee myös hankintojen johtamista käsittelevät kirjallisuus ja
julkaisut, kuten tämänkin tutkimuksen lähteenä esitetty Ilorannan & Pajunen
Muhosen teos Hankintojen Johtaminen.

Esimerkkejä

toimintamallin

ja

hankintajärjestelmän

päivittämisellä

saavutettavista välillisistä hyödyistä:
•

Oikeanlaiset tilauskäytännöt ja viitetiedot ovat edellytys tehokkaaseen
laskunkäsittelyyn
o Oikeiden

tilaustapojen

seurauksena

laskujenkäsittelyssä

on

säästettävissä vuositasolla tuhansia assistenttien työtunteja
o Ostotilaukset
kuluvaurauksen

muodostavat

järjestelmään

tilaushetkellä
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▪

Projektien jälleen laskutus paranee, koska on olemassa tieto
siitä, mitä kuluja projektille on tulossa

•

Kehittyneemmillä järjestelmän työkaluilla voidaan ohjata oikeisiin
tilausvalintoihin ja toimittajiin
o Materiaalitoimittajien määrää saadaan vähennettyä
o Mahdollisuus karsia ei haluttuja toimittajia

•

Hankinnoista saadaan parempia analyyseja ja raportteja

•

Projektihankinnat

ovat

järjestelmästä

seurattavissa

ja

historiatieto

hyödynnettävissä

Työn ohiostaja käsittelevässä teoriassa mainittiin myös paremman hankintojen
ohjauksen parantavan yrityksen neuvotteluvoimaa toimittajia kohtaan ja tämä
tunnistetaan myös suureksi eduksi kohdetyrityksessä. Rakennusmateriaalien
toimittajat ovat yhä kiinnostuneimpia kilpailukykyisestä hinnoittelusta ja
palvelutason ylläpidosta yritystä kohtaan, joka pystyy pitämään kiinni sovituista
vuosittaisista hankintavolyymeista sekä tehokkaasti ohjaamaan pois hankintoja
toimittajilta, jotka eivät toimi yrityksen vaatimusten mukaisesti.
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5 Analyysit

materiaalihankinnoista

ja

hankinnan

ABC(D)-kategoriat
Kokonaiskuvan saamiseksi sekä kategorioinnin tarpeisiin analysoitiin työn
yhteydessä vuonna 2016 toteutuneita materiaaliostoja. Analyysit rajattiin
tarkastelemaan toimialojen 1, 2 ja 3 suoria materiaalihankintoja, jotka kattavat
merkittävän osan koko yrityksen materiaalihankinnoista. Aikaisemmin työssä
mainituista ostotilauskäytännöistä ja kirjausvirheistä johtuen voidaan todeta, ettei
analysoitu ostodata ole 100% tarkkaa, vaan se sisältää virheitä. Se on kuitenkin
riittävän tarkat tämän tutkimuksen käyttötarkoitukseen. Datan analysointiin on
käytetty Microsoft Exceliä ja teoriassa tukeudutaan Pareton 80/20 periaatteeseen,
ABC-analyysiin sekä Kraljicin ostoportfolioon.

Analyysien tuloksien perusteella on tunnistettavissa ne materiaaliryhmät, jotka
aiheuttavat

paljon vuotuisia ostotilauskertoja, mutta niiden vuosittainen

kokonaishankinta-arvo on kuitenkin vähäinen tai korkeintaan keskinkertainen.
Tällaiset materiaaliryhmät sijoittuvat ABC-analyysin näkökulmasta pääosin Cryhmään

ja

ovat

teoriassa

esitetyn

Kraljicin

portfoliomallin

kannalta

rutiinituotteita, joiden ohjauksesta ja hallinnasta kannattaa tehdä mahdollisimman
yksinkertaiseksi. Analysoitu aineisto on laaja ja sen perusteella on mahdollisuus
tehdä tulevaisuudessa myös monenlaisia muita analyyseja. Tätä analyysi rajautuu
tarkastelemaan materiaaliryhmien vuotuisia hankinta-arvoja sekä muodostuvia
ostotilausrivejä.

5.1 Materiaaliryhmien analyysit
Materiaaliryhmien analyysit keskittyvät tarkastelemaan eri materiaaliryhmien
vuosittain tuottamia hankinta-arvoja sekä ostotilauskertoja (ostotilausrivejä)
toimialoilla 1, 2 ja 3. Yksittäinen materiaalilasku tai sitä vastaava ostotilaus voi
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sisältää 1-N ostotilausriviä ja yksittäinen ostotilausrivi voi sisältää 1-N
hankintayksikköä

tilattavaa

materiaalia.

Analysoitu

ostodata

sisältää

kokonaisuudessa satoja tuhansia ostotilausrivejä, joista kuitenkin osa rajautuu
tarkasteluiden

ulkopuolelle.

Analyyseissa

tarkastellaan

ainoastaan

materiaaliryhmien vuotuisia hankinta-arvoja, joten esimerkiksi pakkaus, toimitus
tai ym. kulut eivät kuulu tarkastelun piiriin. Niitä ei myöskään ole jaettu osaksi
tuotteiden hintaa.

Yksittäisessä materiaaliryhmässä voi olla muutamia kymmeniä tai jopa tuhansia
erilaisia

käytettäviä

materiaalinimikkeitä.

Esimerkkinä

materiaaliryhmästä

voidaan esittää raudoitusmateriaalit, joka sisältää runsaasti erilaisia raudoituksessa
käytettäviä materiaaleja, joita on saatavilla lisäksi useina erilasia pakkauskokoina.
Suuresta materiaalimäärästä johtuen yksittäisten materiaalien tarkastelu ei ole
järkevää vaan niitä on järkevämpi analysoida materiaaliryhminä. toimialojen 1-3
materiaalit jaetaan noin 200 eri materiaaliryhmään, mutta osa näistä ryhmistä on
vain vähäisellä käytöllä (esim. vanhentuneita) ja ne ovat jätetty tämän tarkastelun
ulkopuolelle.

Analysoitujen

materiaaliryhmien

vuotuisissa

hankinta-arvoissa

sekä

ostotilausrivimäärissä on huomattavia eroa. Ryhmät joiden hankinta-arvo
vuositasolla on useita miljoonia euroja saattavat sisältää vain muutamia tuhansia
ostotilausrivejä. Toisaalta taas sellaiset ryhmät, joiden ostotilausrivien määrä on
merkittävän suuri, saattaa vuosittainen hankinta-arvo olla vain muutamia satoja
tuhansia euroja, joka on pieni osa yrityksen vuotuisesta materiaalien
kokonaishankinta-arvosta.

5.1.1

Analyysit toimialan 1 materiaaliryhmistä

Toimialalla

1

käytettävät

materiaaliryhmät

sisältävät

tuhansia

erilaisia

rakennusmateriaaleja, kuten ikkunoita, runkotarvikkeita tai pellitystarvikkeita.
Toimialan 1 materiaalien ja niiden erilaisten vaihtoehtojen kokonaismäärä
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markkinoilla on erittäin suuri. Yksittäisen materiaaliryhmän vuosittaiset hankinnat
voivat sisältää tuhansia erilaisia vuositasolla ostettavia materiaalinimikkeitä.

Kuva 21. Esitys Toimialan 1 materiaaliryhmistä ostotilausrivien mukaan
järjestettynä.

Ylläolevassa kuvaajassa esitetään

12

eniten ostotilausrivejä

aiheuttavaa

materiaaliryhmää. Toimialan 1 hankintoja analysoidessa on tutkittu yhteensä 33
materiaaliryhmää. Ryhmiä on yhteensä yli 40 kappaletta, mutta tapahtumat näissä
lopuissa ryhmissä ovat niin vähäisiä, ettei niitä katsottu järkeväksi tarkastella
erikseen. Toimialan 1 tarkastelussa olleet 34 materiaaliryhmää esitetään liitteessä
1 havainnollistamaan kokonaisuutta.

Kuvaajassa kolme eniten ostotilausrivejä tuottavaa tuoteryhmää (A, B ja C)
muodostavat 5 % vuotuisesta hankinta-arvosta ja noin 32 % vuotuisista
ostotilausriveistä Toimialan 1 liiketoiminnassa. Ylläolevat 12 tuoteryhmää
kattavat kokonaisuudessa 69 % hankinta-arvosta ja 81 % ostotilausriveistä.
Kuvaajan harmaalla esitetty viiva osoittaa, että materiaaliryhmien välillä on suuria
eroja keskimääräisessä ostotilausrivin arvossa.
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5.1.2

Analyysit toimialan 2 materiaaliryhmistä

Toimialan

2

materiaaliryhmät

rakennusmateriaaleja,

joita

sisältävää

käytetään

myös

yrityksen

tuhansia

rakennustoimissa,

erilaisia
kuten

toimialalla 1. Tällaisia materiaaleja ovat esimerkiksi laatat, pinnoitusmateriaalit,
tasoitteet ja maalit. Kuten toimialalla 1, esitetään alla olevassa kuvaajassa 12
eniten ostotilausrivejä muodostavaa materiaaliryhmää.

Kuva 22. Esitys toimialan 2 materiaaliryhmistä ostotilausrivien mukaan
järjestettynä.

Toimialan 2 rakennusmateriaaliryhmistä tämän tarkastelun piiriin otettiin 39.
Ryhmiä on enemmän (noin 50 kpl), kuten toimialalla 1, mutta niiden tapahtumat
ovat myös niin vähäisiä, ettei niitä ole tarpeellista tarkastella tässä analyysissa.

Toimialan 2 hankinnoissa kolme eniten ostotilausrivejä tuottavaa
materiaaliryhmää (A, B ja C) muodostavat suuren osan koko toimialan
materiaalitilauksien ostotilausriveistä. Ryhmien osuus on koko toimialan 1
materiaalien hankinta-arvosta vain noin 21 %, mutta ne muodostavat jopa 57 %
toimialan kaikista ostotilausriveistä. Yhteensä nämä 12 materiaaliryhmää
muodostavat 61% toimialan materiaalien vuotuisista ostoista ja 92 %
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ostotilausriveistä. Kuvaajasta on huomattavissa, että toimialan 2 materiaaliostot
muodostuvat hyvin suuresta määrästä keskimäärin vähäarvoisista
ostotilausriveistä.

Alapuolisessa kuvassa on havainnollistava esitys materiaaliryhmän A hankintaarvon muodostumisesta kumulatiivisesti aloittaen korkeimman hankinta-arvon
omaavasta

ostotilausrivistä.

Kuvan

materiaaliryhmä

on

yksittäisistä

materiaaliryhmistä selvästi suurin vuotuisten ostotilausrivien (yli 60.000 riviä)
aiheuttaja, joka on yli 10 % osuus kaikista toimialojen 1-3 materiaalihankintojen
ostotilausriveistä.

Kuva 23. Esitys materiaaliryhmän A ostotilausriveistä kumulatiivisesti.

Kuvaajasta on havaittavissa, että valtaosa hankinta-arvosta muodostuu pienestä
osasta ostotilausrivejä ja loput ostotilausriveistä ovat huomattavan vähäarvoisia.
Kyseisessä kuvaajassa toteutuu teoriaosuudessa erittäin havainnollisesti työn
teoriaosuudessa esitetty Pareton 80/20-sääntö. 80/20-sääntö toteutuu sekä
projektiurakoinnin

ja

korjaus-

ja

huoltopalvelujen

hankinnoissa

sekä

yhteenlaskettuna yrityksen kaikissa hankinnoissa. Liitteessä 2 on esitettynä
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toimialan 1 ja 3 eniten ostotilausrivejä muodostavat materiaaliryhmät, jossain
toteutuu myös selkeästi Pareton 80/20-sääntö. Toimialasta riippumatta hankintaarvo ja ostotilausrivit käyttäytyvät hyvin samantapaisesti.

5.2 Päätelmät mteriaaliryhmien analyyseista
Analyysien

pohjalta

on

helposti

havaittavissa,

että

suurella

osalla

materiaalihankintojen ostotilausriveistä on melko pieni hankinta-arvo. Lisäksi
yksittäinen rivi voi sisältää useamman kappaleen samaa materiaalia, joten
yksittäisen materiaalin yksikköhinta voi olla todella pieni. Alla esitettävästä
taulukosta on selkeästi esitettynä, kuinka suuren osan muutamat edullisia
materiaaleja sisältävät materiaaliryhmät muodostavat ostotilausriveistä, vaikka
niiden yhteenlaskettu hankinta-arvo edustaa vain pientä osuutta toimialojen 1-3
materiaalihankintojen kokonaisarvosta.

Kuva 24. Eniten ostotilausrivejä muodostava materiaaliryhmät toimialojen
1-3 materiaalihankinnoissa.

Kuten työn teoriaosuudessakan esitetään, tulee tällaista rivien hallinnasta tehdä
mahdollisimman automaattista ja yksikertaista, koska hankintaprosessin välilliset
kustannukset voivat useassa tapauksessa ylittää varsinaisen tuotteen suorat
hankintakustannukset. Tämän analyysin perusteella on helppo perustella se, miksi
yrityksen

kannattaa

kehittää

mm.

hankintajärjestelmän

käytettävyyttä ja ohjata tehokkaasti oikeisiin ratkaisuihin.

hakutoimintoja,
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5.3 Hankinnan ABC(D)-kategoriat
Työn tavoitteena oli myös luoda selkeät ABCD-hankintakategoriat tukemaan
tulevaisuudessa hankintojen vastuun jakamista sekä selkeyttämään sitä, kuinka
tulevissa hankinnoissa halutaan eri materiaaliryhmissä toimia. Tässä työssä
ABCD-kategoriointi on laadittu toimialojen 1-3 materiaaliryhmille, koska se
katsottiin olevan selkeä rajaus tälle tutkimukselle.

5.3.1

ABC(D)-kategorioiden esittely ja perustat työn teoriasta

Materiaaliryhmille muodostetut ABC(D)-kategoriat perustuvat sovellukseen työn
teoriaosuudessa esitellystä Kraljicin portfoliomallista sekä ABC-analyysista.
Portfoliomallia tutkiskellessa on selkeästi havaittavissa, että työn yrityksellä on
toiminnan kannalta strategisia-, volyymi- ja rutiinimateriaaleja, joten mallissa
esitetyt nimeämiset on tuotu myös osaksi kategorisointia. Portfoliomallin
pullonkaulamateriaaliryhmiä ei katsottu olevan niin laajasti yrityksessä, joten
näitä ei ole tuoda omaksi ryhmän tässä kategorisoinnissa. Ja toisaalta, eihän
pullonkaulatuotteita haluta yrityksessä tulevaisuudessa hankkiakaan. Toki
yrityksellä on tiettyjä tuotteita ja toimittaja joita halutaan karsia, mutta ne eivät ole
tämän materiaalikategorioinnin päätarkastelukohde.

Työssä laaditun ABCD-kategorioiden kohdalla tukeudutaan sekä Kraljicin
portfolion ja ABC-analyysin ajatukseen siitä, että analyyseissa eri ryhmiin
sijoittuvia

materiaaliryhmiä tulee ohjata erilaisin periaattein.

Teorioissa

painotetaan keskittämään ajankäyttöä tärkeimpiin materiaaliryhmiin (tässä työssä
kategoriat A ja B), jotka kattavatkin myös yrityksen tapauksessa suurimman osan
vuosittaisesta

hankinta-arvosta.

Rutiininomaisten

ja

edullisimpien

rakennusmateriaalien hankkimista tulee automatisoida ja yksinkertaistaa. (työn
kategoriat B ja C) Portfolion strategiset tuotteet ovat ABC-analyysissä kannalta
osaksi A-materiaaleja. Portfolion volyymituotteet ovat vahvasti ABC-analyysin
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B-materiaaleja ja vastaavasti rutiinituotteet C-materiaaleja. Myöskin D-materiaalit
eli pientarvikkeet kuuluvat rutiinituotteisiin. Kategoriointi perustuu siis vahvasti
tunnettuihin hankintojen- ja varastonohjauksen teorioihin.

Esittely työssä laadituille rakennusmateriaalien hankintakategorioille:
Kategoria A – Strategiset materiaaliryhmät, joiden hankinnoista ja tarpeiden
yhdistämisestä vastaavat yrityksen hankintainsinöörit. Hankinta-arvoltaan suurin
kategoria Toimialojen 1, 2 ja 3-hankinnoissa. Ryhmässä on tunnistettu selvä
tulevaisuuden mahdollisuus ulkomaisten materiaalien ja toimittajien lisäämiseen,
joka kuuluu hankinnan tavoitteisiin.
Kategoria B – Volyymimateriaaliryhmät, joiden hankintojen vastuunjako ja
hankintatapa määritetään projektikohtaisesti materiaalien tarkennuspalaverissa.
Myös tässä ryhmässä nähdään potentiaalia ulkomaisten materiaalien ja
toimittajien lisäämisessä. Tämä kategoria on hankinta-arvoltaan jonkin verran Akategoriaa pienempi, mutta ostotapahtumia (ostotilausrivejä) on huomattavasti
enemmän.
Kategoria C – Rutiinimateriaaliryhmät, jotka työnjohtajat hankkivat yrityksen
hankintatyökalulla sopimuksia noudattaen. Tässä ryhmässä materiaalien hankinta
prosessin tulisi olla mahdollisimman tehokasta. Myös erilaisten kehittyneiden
työmaavarastoratkaisuilla

voidaan

tuoda

tehokkuutta

lisää

kategorian

materiaaliryhmiin. Tämä ryhmä aiheuttaa huomattavan paljon vuosittaisista
ostotilausriveistä.
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Kategoria D – Pienrakennustarvikkeet (myöskin rutiinituotteita), joiden hankinta
tapahtuu vuosisopimuksia noudattaen. Tässä ryhmässä materiaalien hankinta
prosessin tulisi olla mahdollisimman tehokasta ja tilausten kertaluonteista. Myös
työmaavarastoratkaisut ovat tässä ryhmässä käyttökelpoisia. Tämä ryhmä ei ole
osana analyysia, vaan luonteensa perusteella se on suoraan sijoitettavissa
pientarvikekategoriaksi D.

ABCD-kategorioille

on

myös

luotu

työn

aikana

sisäinen

tarkempi

toimintaohjeistus, kuinka eri kategorioiden materiaaleja tulisi yrityksessä
tulevaisuudessa hankkia, mutta sitä ei luottamuksen takia voida esittää tämän työn
liitteenä.

5.3.2

Tuoteryhmien asettaminen ABC(D)-kategorioihin

Tuoteryhmien asettamisessa kategorioihin on hyödynnetty Toimialojen 1, 2 ja 3materiaaliryhmille edellä esitettyjä analyyseja. Tämän lisäksi suuri rooli
kategorioinnissa on ollut yrityksen hankintahenkilöstöllä, joka on avustanut työn
tekijää materiaaliryhmien sijoittelussa kategorioihin. Tuotteen voidaan ABCanalyysin perusteella kyllä karkeasti asettaa ABC-kategorioihin, mutta johtuen
esimerkiksi

materiaaliryhmän

monimutkaisuudesta,

voi

toimittajamarkkinoista

ryhmän

lopullinen

tai

sijoittuminen

tuoteryhmän
vaihdella

eri

kategorioiden välillä. Pientarvikkeet on työn yhteydessä päätetty sijoittaa
kokonaisuudessa omaan kategoriaansa D ja ne eivät ole osana tätä analyysia.

79

Kuva 25. Esitys siitä kuinka hankinta-arvot ja ostotilausrivit jakautuvat
toimialoittaan A, B ja C-kategorioihin sekä yhteenveto kun toimialojen 1-3
hankinta-arvot ja ostotilausrivit ovat kategorioittain yhteenlaskettu.

Ylläolevassa kuvaajassa on havaittavissa, että strategiset A-kategorian tuotteet
muodostavat lähes puolet kaikkien toimialojen hankinta-arvosta, mutta muodostaa
vain noin 8% osuuden ostotilausriveistä. Saadut tulokset muistuttavatkin
huomattavasti ABC-analyysin lopputuloksia, vaikka siinä ei Pareton 80/20 jako
tarkasti

esiinnytkään.

Suurin

hyöty

tulevaisuuden

toimintamallin

ja

hankintajärjestelmän päivittämisestä saavutetaankin kategoriassa B ja etenkin
kategoriassa C, jotka muodostavat huomattavan paljon ostotilausrivejä ja eli
yksittäisiä tilaustapahtumia sekä välillisiä prosessikustannuksia. Mahdollisuuksien
mukaan tämä kategoriointi ja siihen aikaisemmin liittyvät ohjeistus halutaan tuoda
näkyväksi myös tulevassa hankintajärjestelmässä työnjohtajille.

Liitteessä 3 on esitettynä Toimialan 1 materiaaliryhmien sijoittuminen
hankintakategorioihin. Kategoriointi asettaa myös tavoitteita esimerkiksi tiettyjen
materiaaliryhmien ulkomaisten toimittajien lisäämiseen sekä uudenlaisten
logististen

ratkaisuiden

hyödyntämiseen

ja

kehittämiseen

(Liitteessä

varastoratkaisuksi nimetty laatikko). Liitteessä 4 on esitys, kuinka toimialan 1
materiaaliryhmiä on asetettu alustavasti hankintakategorioihin ABC-analyysin ja
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hankintahenkilöstön avustuksella. Tämän pohjalta on tehty myös lopullinen
materiaalien kategoriointi, jota myös Kraljicin portfoliomalli on ollut osaltaan
tukemassa.
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6

Pohdinta

Yrityksen hankintaprosessissa on tunnistettavissa lukuisia kehityskohtia, joilla
nykyistä

toimintaa

voidaan

tehostaa.

Tämä

tutkimus

keskittyy

näiden

kehityskohtien tunnistamiseen, vaihtoehtoisten prosessien esittämiseen sekä
hankintajärjestelmän kriittisimpien kehityskohtien tunnistamiseen. Tämän työn
aikana ei ole implementoitu uutta toimintamallia tai järjestelmää, mutta työssä
esitetään kriittiset muutosvaatimukset ja kehitysehdotukset. Tarve toiminnan
tehostamiseen sekä kustannustehokkuuden lisäämiseen on tunnistettu myös työn
yhteydessä suoritetussa benchmarkissa, jossa todetaan yrityksen merkittävien
kilpailijoiden kehittävän sähköistä kaupankäyntiä ja hankintamallejaan, jopa
läheisessä yhteistyössä materiaalitoimittajien kanssa. Alla pohditaan tarkemmin
työn kehitysehdotuksia, johtopäätöksiä ja jatkotutkimusaiheita.

6.1 Tärkeimmät huomiot ja kehitysehdotukset
Työn nykytilaa tutkittavasta osuudesta on havaittavissa selkeästi, että yrityksen
nykyinen hankintaprosessi on päivittämisen tarpeessa lähitulevaisuudessa. Pelkkä
toimintamallin muuttaminen ei ole kuitenkaan riittävä toimenpide vaan se
tarvitsee tuekseen myös hankintajärjestelmän, joka mahdollistaa tulevalle
prosessille asetetut vaatimukset käytännössä. Työ esittää 3 vaihtoehtoista
hankintaprosessia

nykyiselle

(Vähimmäismuutos

nykyiseen

prosessille:
prosessiin),

Vaihtoehtoprosessin
sekä

sen

pohjalta

1

laaditut

kehittyneemmät prosessivaihtoehdot 2 ja 3.

Vaihtoehtoprosessia 1 ei kuitenkaan pidetty vaihtoehtoja arvioidessa riittävän
kehittyneenä ja tämän seurauksena yrityksessä ehdotetaan käyttöönotettavaksi
vähintään vaihtoehtoprosessia 2 vastaavat muutokset. Vaihtoehtoprosessin 2
ehdottamat muutokset ovat selvästi nykytilaa kehittyneempiä, koska mm.
tarjouslaskenta tulee nykyistä tehokkaammin hyödynnettyä osana yrityksen
hankintaprosessia, kun taas vaihtoehtoprosessi 1 kehittää lähinnä materiaalien
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tehokkaampaa

valintaa

ja

tilaamista.

Referenssiryhmä

esitti

myös

vaihtoehtoprosessin 3 muutosten käyttöönottoa yrityksen hankintaprosessissa,
jolloin työ- ja materiaaliaikataulutus tulisi myös osaksi hankintaprosessia.
Vaihtoehtoprosessin 3 esittämät muutokset koettiin kuitenkin liian suureksi
kertamuutokseksi nykyiseen toimintamalliin, mutta yrityksessä on kuitenkin
harkittava,

halutaanko

prosessivaihtoehdon

3

muutokset

mahdollisesti

käyttöönottoa tulevaisuudessa.

Materiaalien ostotilaaminen vie huomattavan osuuden työnjohtajien työajasta
materiaalihankintojen ollessa keskeinen osa työnjohtajien toimenkuvaa ja
työnjohtajat laativatkin paljon materiaalitilauksia vuositasolla. Materiaalitilauksia
käsittelevistä prosessikaavioista on todettavissa, että tilaaminen yrityksen
nykyisellä hankintajärjestelmällä on muita vaihtoehtoja huomattavasti hitaampaa.
Tämä selittää osittain syitä siihen, miksi yrityksen nykyinen hankintajärjestelmä
ohitetaan useasti mm. kiireisissä tilauksissa mm. työnjohtajien optimoidessa omaa
ajankäyttöään, jopa osittain mukavuussyistä. Myös muita työn teorian esimerkkejä
ohiostamiselle on tunnistetavissa, joita Karjalainen ym. selkeästi esittävätkin
tutkimusartikkelissaan. Teoria myös tukee vahvasti ajatusta, että sähköisen
hankintajärjestelmän

käyttöönoton

myötä

ohiostamista

saadaan

karsittua.

Yrityksen tapauksessa sähköinen hankintajärjestelmä on käytössä, mutta se on
pikaisen päivittämisen tarpeessa.

Materiaalihankintojen

analyysit

osoittavat,

että

huomattavan

suurin

osa

hankittavista materiaaleista on vähäarvoisia, mutta määrällisesti ne muodostavat
vuositasolla valtaosan ostotapahtumista (ostotilausriveistä). Teoriassa Kraljicin
ostoportfoliomalli esittää tällaiset tuotteet rutiinimateriaaleiksi, joiden tilaamisesta
tulisi tehdä mahdollisimman helppoa ja automatisoitua, koska prosessin
kustannukset voivat ylittää jopa materiaalien suorat hankintakustannukset.
Tutkimuksen yrityksessä niiden tilaaminen ja hallinta ovat enemmän tai
vähemmän manuaalisien aikaa vievien toimien takana, joten tilaamisen
tehokkuuteen ja automatisointiin tulee tulevaisuudessa yrityksessä panostaa.
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Myös ABC-analyysi ja Pareton periaate esittävät samantapaisia toimenpiteitä
sellaisilla materiaaleille tai palveluille, jotka eivät ole yrityksen toiminnan
kannalta ole niin merkittäviä. Malvalehto & Haapasalo esittävät artikkelissaan,
että rakennusteollisuudessa pidetään yleensä tärkeänä ja tehokkaana työntekijän
resurssien maksimaalista käyttöä, jolloin näennäistä hukkaa ei esiinny. Kuitenkin
lopulta tulosta tuottavat vain ne työvaiheet, jotka tuottavat loppuasiakkaan
kannalta tärkeitä tuotteita tai palveluita. Tärkeää on siis oikeanlainen ja tehokas
ajankäyttöä, jossa painotutaan tekemään loppuasiakkaan kannalta arvoa tuottavia
työvaiheita prosessissa (Value Added).

Materiaalien hankintanimiketietoa tulee kehittää niin, että yrityksen työnjohtajat
ja mahdollisesti myös rakennusmiehet voivat edetä materiaalien tilausprosessissa
omasta järjestelmän materiaalitietoihin tukeutuen. Lisäksi hankintajärjestelmän
tulee olla käytettävyydeltään mahdollisimman selkeä ja nopeakäyttöinen, ettei
aikaa tilatessa hukkaudu arvoa tuottamattomiin toimenpiteisiin, kuten jo
aikaisemmin esitettiin. Uuden järjestelmän tulee vastata käytettävyydeltä,
hakutoiminnoiltaan ja nimiketiedoiltaan toimittajien tarjoamia webshoppeja tai
vastaavasti

nykyisiä

hintaoptimoinnin

kehittyneitä

automatisointi

ja

hankintajärjestelmiä.
materiaalivastaavuuksien

Järjestelmän
kehittäminen

varmistavat myös nykyistä paremmin kustannustehokkaimpien materiaalien ja
toimittajien valitsemisen.

Toimintamallin ja hankintajärjestelmän päivittämisellä saavutettavat arviot
hyödyistä osoittavat, että kohdeyrityksessä on vuositasolla saavutettavissa
merkittäviä säästöjä suoraan materiaalien hankintakustannuksissa sekä prosessin
ajankäytössä. Työn hyötylaskelmissa on arvioitu työnjohtajan ajankäyttöä, kun
tilaus tehdään hyödyntäen nykyistä toimintamallia sekä hankintatyökalua. Sitä
verrataan rinnalla esitettävään arvioon ajankäytöstä, mikäli käyttöön otettaisiin
vaihtoehtoa 2 vastaava toimintamalli sekä kehittyneempi hankintatyökalu.
Vertailussa on havaittavissa keskimääräisen ostotilauksen läpimenoajassa
tapahtuvan jopa noin 25% tehostumisen, joka on todella merkittävä, varsinkin sen
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koskiessa sekä päämateriaali- ja täydennystilauksia. Nykyisin tilaamisen
tapahtuessa usein muutoin kuin hankintajärjestelmää hyödyntäen, säästyy toki
työnjohtajien aikaa, mutta usein rahaa haaskautuu mm. suoraan hankintahinnassa.

6.2 Muut kehitysehdotukset
Yrityksessä kannattaa tulevaisuudessa miettiä sisäisesti, kuinka tarkalla tasolla
ostotapahtumien rivitietoja kirjataan yrityksen järjestelmiin, koska varsinkin
nykyisillä
assistenttien

ostotilauskäytännöillä
työaikaa

kirjaamisen

tarkka

kirjaaminen

tapahtuessa

myös

vie

huomattavasti

merkittäviltä

osin

manuaalisesti. Tästä kannattaa käydä sisäisesti keskusteluja, koska vuosittain
manuaalikirjauksista aiheutuva työmäärä on huomattavan suuri. Tässä yhteydessä
tulee myös harkita tarkan kirjaamisen tarvetta yrityksen loppuasiakkaan kannalta
(Value Added) ja arvioida myös sitä, missä määrin siitä on yritykselle itselleen
hyötyä.

Kaikista materiaalihankintatavoista voisi olla järkevää avata jatkossa ostotilaus
aina tilaushetkellä järjestelmää riippumatta hankintatavasta. Kaikissa tapauksissa
varsinaisia ostotilausrivejä ei ole mahdollista saada tilaushetkellä (noutotilaukset),
mutta tarvittavat rivit on kuitenkin mahdollista muodostaa toimittajan laskuista
jälkikäteen. Näin tiedettäisiin jatkossa nykyistä paremmin, että projekteilla on
avoimia kustannuksia, kun toimittajan lasku ei ole vielä saapunut.

Lisäksi

toimittajille annettaisiin näin vain yhden tyyppistä tilausviitettä nykyisten
erilaisten viitetietojen sijaan. Näin toimittajilta voidaan jatkossa vaatia aina laskun
liitteeksi vain yksi määrämuotoinen viitetieto, joten laskujenkäsittelyn nykyinen
jatkuva viitteiden selvittely tulisi todennäköisesti merkittävästi vähentymään.
Tällä tavoin yritys voi myös rajata käytettävien materiaalitoimittajien lukumäärää,
koska ostotilauksen voisi avata vain yrityksen käyttämille toimittajille.
Ostotilaamisen kehittäminen on myös ehto tehokkaaseen laskunkäsittelyyn.

Osaksi tulevaisuuden toimintamallien kehittämistä kannattaa ottaa myös yrityksen
materiaalitoimittajat, koska heillä on hyviä ajatuksia mm. tulevaisuuden trendeistä
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sekä logistisista ratkaisuvaihtoehdoista, joilla materiaalit saadaan nykyistä
kustannustehokkaammin rakennuskohteisiin. Useat materiaalitoimittajat näkevät,
että tulevaisuudessa rakennuskohteisiin tuodaan esimerkiksi yhä pidemmälle
kohdekohtaisesti materiaalitoimittajien valmistelemia toimituksia juuri niiden
tarveajankohtana (Just-in-time). Tällöin tarve varastointiin vähenee huomattavasti
työkohteissa ja samalla myös materiaaleihin sitoutunut pääoma laskee. Tämäkin
on omiaan tehostamaan nykyistä hankintaprosessi ja vähentämään prosessin arvoa
tuottamattomia vaiheita (Non Value Added). Materiaalitoimittajien ajatuksiin
kannattaa tutustua, ja löytää parhaat puolet tulevaisuudessa hyödynnettäviksi.

6.3 Jatkotutkimusaiheet
Tärkeänä jatkotutkimusaiheena voidaan esittää yrityksen tarjouslaskennan
kehittämistä ja toimintamallien yhtenäistämistä. Nykyisin yrityksessä ei ole yhtä
yhtenäistä toimintatapaa toteuttaa tarjouslaskentaa, vaan havaittavissa on sekä
toimipiste

että

tarjouslaskijakohtaisia

eroja

toimintakäytännöissä.

Mikäli

tulevaisuudessa tarjouslaskennan materiaalirivit siirretään hankintajärjestelmään
hankintaehdotusriveiksi,
työtehtäväjaottelulle

asettaa
nykyistä

se

laskennan

suuremmat

materiaalimäärittelylle
kriteerit.

ja

Tarjouslaskennan

kehittämisellä on saavutettavissa myös työajan säästöä, koska mm. päällekkäinen
tarpeidenmäärittely projektien tarjouslaskenta- ja toteutusvaiheessa vähenee.

Työnjohtajat hankkivat pääasiassa C-kategorian materiaalit sekä merkittävän osan
myös

B-kategorian

materiaaleista.

Lisäksi

näitä

materiaaleja

hankkivat

rakennusmiehet projektiurakoinnin täydennystilauksissa ja pienempimuotoisissa
rakennuspalveluiden töissä.

Näissä kategorioissa ei kuitenkaan toimi yhtään

ammattimaista hankkijaa. Tulevaisuudessa yrityksessä tulisi ainakin harkita
sellaisia toimintamallia, jossa B- ja C-kategorioissakin olisi ammattimaisia
hankintahenkilöitä.

He

voisivat

avustaa

työnjohtajia

projektien

materiaalitilauksissa sekä täydennystilauksia. He voisivat myös tuottaa nykyistä
parempaa ohjeistavaa materiaalia siitä, mistä näiden kategorioiden materiaaleja
tulisi kullakin ajanhetkellä tilata ja ylläpitää järjestelmän hankintanimiketietoa.
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7 Yhteenveto
Tutkimuksen

perusteella

on

todettavissa,

että

yrityksen

nykyisessä

hankintaprosessissa on useita kehityskohtia. Edullisten rakennusmateriaalien
hankinnasta

tulee

tehdä

nykyistä

tehokkaampaa

ja

automatisoidumpaa

kehittämällä yrityksen omaa hankintatyökalulla. Myös yrityksen hajautetusti
tapahtuvien materiaalihankintojen haasteita on ratkaistava tulevaisuudessa, jotta
hankinnan tapahtuisivat nykyistä tehokkaammin. Ohiostamiset ovat yksi suuri
haaste hankinnoissa ja niitä tulisi vähentää huomattavasti tulevaisuudessa.
Karjalaisen ym. tutkimusartikkelissa olevat ohiostamisen tyypit, muodot sekä
välilliset ja välittömät seuraukset ovat havaittavissa tutkimuksen yrityksessä ja
tehokkaaksi keinoksi niiden kitkemiseksi esitetään hankintatyökalun päivitystä.
Lisäksi prosessissa syntyvää tietoa tulisi hyödyntää tietojärjestelmien avulla
tulevaisuudessa nykyistä tehokkaammin, kuten tarjouslaskentaa.

Tutkimuksen

perusteella hankintaprosessin kehittämisellä on saavutettavissa merkittävä
prosentuaalinen säästö (n. 25 %) materiaalitilausten kuluttamassa työajassa sekä
huomattava

prosentuaalinen

kustannussäästö

hankintakategorioissa.

Kehittämisellä on myös saavutettavissa huomattavia välillisiä hyötyjä mm.
tehokkaan laskujenkäsittelyn seurauksena. Tutkimuksen perusteella on selvää, että
pelkkä hankintaprosessin ja -työkalun päivittäminen ei ole riittävä ratkaisu
nykyisen toiminnan kehittämiseen vaan yrityksessä on toteutettava myös selkeä
toimintatapamuutos nykyisestä toiminnasta. Toimintakulttuuri hankinnoissa on
saatava sellaiseksi, että yrityksen hankintaprosessia sekä ohjeistusta noudatetaan
nykyistä paremmin ja hankinnat toteutetaan ensisijaisesti yrityksen omia
hankintatyökaluja hyödyntäen. Tämä muutos on haastava ja vaatii huomattavasti
panostusta lähitulevaisuudessa, mutta sen onnistuneella implementoinnilla on
saavutettavissa huomattavia välillisiä ja välittömiä etuja vuositasolla. Työn
tuloksien valossa yrityksellä on täydet perusteet aloittaa määrätietoinen työ
toimintatapamuutoksen

toteuttamiseksi

sekä

hankintajärjestelmänsä

päivittämiseksi. Lisäksi tutkimuksia tai kehitysprojekteja on perusteltua toteuttaa
myös muihin hankintoihin läheisesti liittyviin toimiin, kuten tarjouslaskentaan.

87

LÄHTEET
Ankunda, Kiremire. 2011. The application of the pareto principle in software
engineering.
http://www2.latech.edu/~box/ase/papers2011/Ankunda_termpaper.PDF

Eskola, Jari., Suoranta, Juha. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen.
Osuuskunta vastapaino.

Flaum, Sander. 2007. Paretos Principle. Pharmaceutical Executive Feb 2007.
Vol.27(2), Page 54.

Gordom,

Murrau.

2011.

Effective

Contract

management.

Slideshares.

https://www.slideshare.net/DrGordonMurray/effective-contract-management8159213

Iloranta Kari, Pajunen-Muhonen Hanna. 2008. Hankintojen johtaminen,
ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan. Tietosanoma Oy. ISBN 978-951885-276-9.

Karjalainen Katri, Katariina Kemppainen, Van Raaij Erim M. 2008. NonCompliant Work Behaviour in Purchasing: An exploration of Reasons Behind
Maverick Buying. Journal of Business Ethics. Vol. 85(2), pp. 245-261.

Kabasavoka Iveta, Poliakova Bibiana, Kubanova Jaroslava. 2015. ABC Analysis
in the Manufacturing Company. Applied Mechanics and Materials. Vol. 830 pp.
33 -39.

Malvalehto, Jukke. & Haapasalo, Harri. 2012. Arvovirtakuvaus työkaluna
rakennusteollisuuden tuotannon kehittämisessä. www.rakennustieto.fi.

88

Peter Kraljic. 1983. Harvard business review, Purchasing must become supply
management.

https://hbr.org/1983/09/purchasing-must-become-supply-

management

Rusanescu, Marin. 2014. ABC analysis, Model for classifying inventory.
Hidraulica 2014, issue 2, p. 17. ISBN 1453-7303

Sakki, Jouni. 2014. Tilaus-toimitusketjun hallinta, digitalisoitumisen haasteet. 8.
painos. Jouni Sakki Oy. Vantaa. ISBN 978-951-97668-7-4
Väisänen, Jouni. 03.06.2013. VSM (Value Stream mapping) – Arvovirtakuvaus.
Quality

knowhow

Karjalainen

Oy.

Luettu

16.06.2017.

http://www.qk-

karjalainen.fi/fi/artikkelit/vsm-value-stream-mapping-arvovirtakuvaus/

HAASTATTELUT

Henkilö A. Hankinta-insinööri. Teemahaastattelu. Jyväskylässä 27.2.2017

Henkilö B. Hankinta-insinööri. Teemahaastattelu. Vantaalla 6.4.2017

Henkilö C. Johtaja A. Teemahaastattelu. Vantaalla 13.5.2017

Henkilö D. Johtaja B. Teemahaastattelu. Tampereella 24.5.2017

Henkilö E. Työpäällikkö, Toimiala 3. Haastattelu. Vantaalla 6.4.2017

Henkilö F. Työnjohtaja, Toimiala 1. Haastattelu. Vantaalla 9.3.2017

Henkilö G. Työnjohtaja, Toimiala 3. Haastattelu. Vantaalla 16.3.2017

89

Henkilö H. Työnjohtaja, Toimiala 2. Haastattelu. Vantaalla 6.4.2017

Henkilö I. Työnjohtaja, Toimiala 2. Haastattelu. Vantaalla 14.06.2017

Henkilö J. Laskentapäällikkö. Haastattelu. Vantaalla 15.3.2017

Henkilö K. Sovellusasiantuntija. Teemahaastattelu Vantaalla 28.2.2017

Henkilö L. Järjestelmä-asiantuntija. Teemahaastattelu. Vantaalla 1.3.2017

Henkilö M. Assistentti A. Haastattelu. Lappeenrannassa 4.4.2017

Henkilö N. Assistentti B. Haastattelu. Vantaalla 5.4.2017

Henkilö O, P ja Q. Assistentit C, D ja E. Ryhmähaastattelu (Teema). Vantaalla
05.04.2017

Henkilö R. Laatupäällikkö. Teemahaastattelu. Vantaalla 29.3.2017.

Henkilö S. (2017A) Rakennusmateriaalitoimittaja A:n edustaja. Haastattelu.
Vantaalla 29.03.2017.

Henkilö T. (2017B) Rakennusmateriaalitoimittaja A:n edustaja. Haastattelu.
Vantaalla 29.05.2017.

Henkilö U. (2017C) Rakennusmateriaalitoimittaja A:n edustaja. Haastattelu.
Vantaalla 23.08.2017.

Henkilö V. Rakennusmateriaalitoimittaja B:n edustaja. Haastattelu. Vantaalla
29.05.2017.

90

Henkilö W. Rakennusmateriaalitoimittaja C:n edustaja. Haastattelu. Vantaalla
09.06.2017.

Henkilö X. Rakennusmateriaalitoimittaja D:n edustaja. Haastattelu. Vantaalla
09.06.2017.

91

LIITTEET
Liite 1. Toimialan 1 ostotilausrivimäärältään 33 suurinta materiaaliryhmää.
(Tarkkaa materiaalien hankinta-arvoa ei haluta kuvaajassa esittää)

92

Liite 2. Kumulatiivinen kuvaaja Toimiajan 1 ja 3 eniten ostotilausrivejä
muodostavista materiaaliryhmistä.

93

Liite 3. Esimerkki tutkimuksessa laadituista hankintakategorioista

94

Liite

4.

Esitys

hankintakategorioiden

laadinnan

perustana

toimineista

analyyseistä. Taulukossa esitettyjä materiaaliryhmän nimet sekä hankinta-arvot
ovat muutettu todellisesta.

