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Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten hankintatoimea voidaan parantaa 

käyttämällä kokonaiskustannusajattelua kansainvälisten palveluiden hankintastrategian osana 

toimittajavalinnan ja toimittajien suorituskyvyn mittaamisen kehittämisessä sekä 

hyödyntämällä kokonaiskustannusajattelua kommunikaatiovälineenä yrityksen ja toimittajan 

välillä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista tutkimusta ja kirjallisuuskatsauksen 

avulla selvitettiin aiheesta tehtyä aikaisempaa tutkimusta. Kvalitatiivinen tutkimus koostuu 

kohdeyrityksessä suoritetuista kahdesta erillisestä strukturoidusta haastattelusta sekä 

tapaustutkimuksesta, jonka tarkoituksena on kerätä yksityiskohtaista ja vertailukelpoista tietoa 

yksittäisestä yrityksestä. 

Tutkimuksen kohteena ollut yritys käyttää kansainvälistä palveluhankintaa suorittaessaan 

kokonaiskustannusajattelua enemmänkin päätöksenteon taustalla olevana toimintafilosofiana 

kuin konkreettisena laskentatyökaluna johtuen kokonaiskustannusajattelun käytön suuresta 

resurssitarpeesta ja monimutkaisesta sekä aikaa vievästä kokonaiskustannuslaskentaprosessin 

läpiviennistä. Yrityksen todettiin hyötyvän kokonaiskustannusajattelusta erityisesti 

kustannustietämyksen lisääntymisenä, toimittaja-arvioinnin ja –valinnan kehittymisenä, 

prosessien ja toimintatapojen tehostumisena. Tämän lisäksi kokonaiskustannusajattelusta 

nähdään saatavan selkeää hyötyä toimittajien suorituskyvyn arviointiin ja arvioinnin 

kehittämiseen. 

Tutkielman johtopäätöksenä todetaan, että yrityksen on mahdollista saavuttaa merkittäviä 

etuja käyttämällä kokonaiskustannusajattelua edellyttäen selkeää arviointia millaisen 

hankinnan kohdalla kokonaiskustannusajattelua on kannattavaa käyttää. 

Kokonaiskustannusajattelun nähdään myös hyödyttävän yritystä pelkästään 

toimintafilosofiana, sillä se yksinkertaisimmillaan ohjaa tarkastelemaan tehtävää 

palveluhankintaa kokonaisuutena pelkän ostohinnan sijaan. 
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The aim of the study is to create deeper understanding regarding how supply management can 

be improved by using the total cost of ownership as a part of international business service 

purchasing strategy especially in supplier selection process, developing suppliers’ 

performance indicators and utilizing total cost of ownership as a method of communication 

between buyer and supplier. The study’s research method is qualitative by nature and it 

consists a theoretical and an empirical part. The theoretical part is a literature review, which 

presents the basic theories of total cost of ownership, international markets and service 

purchasing. The empirical part is a descriptive and comparative case study, which is based on 

two conducted structured interviews in order to get specific and comparable information. 

The target corporation doesn’t use total cost of ownership in international service purchasing 

as a concrete calculation and evaluation tool but its role can be seen more like theoretical 

guideline or philosophy behind purchasing decisions. Large demand for resources, 

complicated and time-consuming execution can be recognized as main reasons why total cost 

of ownership has not been implemented in a more concrete form into purchasing process. The 

corporation benefits from using total cost of ownership especially in following areas: 

Increased knowledge regarding costs, improved supplier assessment and choosing process, 

overall process and procedure development. 

The total cost of ownership can be used as a tool to achieve notable benefits as long it is 

clearly assessed in which kind of purchase situations should be evaluated with the total cost 

ownership. The total cost of ownership can be seen as a positive factor in international service 

purchasing even if it remains only as a guideline because it constantly leads to assessing 

purchase decision as a whole package instead of concentrating on simple purchasing price.
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1. Johdanto 

Kansainvälisten markkinoiden jatkuva muutostila ja monimutkainen luonne asettaa lukuisia 

haasteita hankintatoimen osaamiselle. Yhä vain tiukentuva kilpailu ohjaa yrityksiä etsimään 

kilpailuetuja keskittymällä omiin ydinkyvykkyyksiinsä ja ulkoistamalla tarvittavat 

tukitoiminnot ulkopuolisille toimittajille. Toimittajalta voidaan hankkia materiaalia, tavaroita 

ja palveluita tai näiden yhdistelmiä. Yritysten on myös keskityttävä analysoimaan 

hankinnoista aiheutuvia kustannuksia ja tekijöitä niiden taustalla muodostaakseen 

kokonaisvaltaisen käsityksen mistä kustannukset koostuvat, miten niihin voi vaikuttaa sekä 

kustannusarvioinnin kautta saavutettavista hyödyistä.  Tutkielman painopiste keskittyy 

kokonaiskustannusajattelun pohjalta suoritettuun palveluhankintaan kansainvälisessä 

toimintaympäristössä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 73, 77-78; Van Weele 2010, 91)  

Yritykset haluavat keskittyä vain omaan pääliiketoimintaansa parantamiseen, jonka nähdään 

kasvattavan palveluiden hankintaa. Tämän seurauksena yritykset vähentävät yritystoimintansa 

tukemiseen tarkoitettujen palveluiden tuotantoa ja ydintoimintojen ulkopuolelle jäljelle 

jääneet toiminnot hankitaan ostopalveluina ulkoisilta toimittajilta. Kehittyneet 

toimittajamarkkinat puolestaan tukevat tätä yritysten nykytrendiä keskittyä vain omiin 

ydintoimintoihinsa. (Axelsson & Wynstra 2002, 20; Baily et al. 2005, 300; Fitzsimmons et. 

1998, 370) Sähköisten hankintajärjestelmien sekä muiden hankintatyökalujen käytön 

yleistyminen voidaan nähdä palveluhankintojen osuutta kasvattavina tekijöinä. Nykyään 

kilpailuetua haetaan panostamalla entistä suuremmassa määrin palveluiden hankintaan joka 

on muovannut hankintatoimea kohti strategisempaa ja ennakoivampaan suuntaan. (Bals & 

Hartmann 2008, 2)  

Palveluhankinnan trendi kasvattaa osuuttaan kaikissa yrityksissä tehtävistä hankinnoista 

jatkuu vahvana. Rahallisesti mitattuna palveluiden hankinta on noussut merkittäväksi osaksi 

yrityksissä tehtävistä hankinnoista. (Cousins et al. 2008, 75; Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2012, 76) Palveluiden hankintaprosessi voidaan luokitella astetta vaikeammaksi verrattuna 

perinteisten materiaalien hankintaprosessiin palvelun erikoispiirteiden sekä vaikeammin 

hallittavien riskien vuoksi. (Fitzsimmons et al. 1998, 371). Palveluiden hankkiminen 

kansainvälisiltä markkinoilta on verrattain uusi tutkimusaihe, joka yhdistettynä 

kokonaiskustannusajattelun mukanaan tuomiin näkökulmiin kustannusten arvioinnista tarjoaa 

varsin mielenkiintoisen tutkimuskohteen.  
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1.1 Tutkimuksen tavoite, tutkimusongelma ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena on laajentaa ymmärrystä siitä, miten hankintatoimi voi parantaa 

kokonaiskustannusajattelua kansainvälisten palveluiden hankintastrategian osana esimerkiksi 

toimittajavalinnassa, toimittajien suorituskyvyn mittaamisessa ja kommunikaatiovälineenä 

yrityksen ja toimittajan välillä. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään millaisia haasteita 

kokonaiskustannusajattelun käyttäminen luo yritykselle ja millaisissa tapauksissa 

kokonaiskustannusajattelun käyttäminen on suositeltavaa. Työ koostuu sekä teoreettisesta että 

empiirisestä tutkimuksesta, joiden avulla etsitään vastausta päätutkimusongelmalle.  

Tutkimuksen päätutkimusongelmaksi muodostuu seuraava kysymys: 

• Mitä hyötyä kokonaiskustannusajattelulla voidaan saavuttaa kansainvälisissä 

palveluhankinnoissa ?  

Päätutkimusongelmasta johdetut tutkimuskysymykset ovat: 

• Mitä tarkoitetaan kokonaiskustannusajattelulla, palvelulla ja kansainvälisellä 

hankinnalla? 

• Mitä haasteita kokonaiskustannusajattelun käyttöön liittyy? 

• Kuinka kansainvälinen toimintaympäristö vaikuttaa palveluiden hankintaan? 

• Mistä kansainvälisten palveluiden hankinnan kokonaiskustannukset muodostuvat? 

• Mitä tekijöitä on otettava huomioon kokonaiskustannusajattelun hyödyntämisessä? 

Tutkimuskysymysten myötä on tarkoitus selvittää, millaiseen yritykseen 

kokonaiskustannusajattelu sopii parhaiten, millaisissa hankintatilanteissa 

kokonaiskustannusajattelun käyttö on suositeltavaa ja kuinka kokonaiskustannusajattelun 

hyödyntämisestä saataisiin mahdollisimman suuri hyöty palveluiden hankinnassa 

kansainvälisiltä markkinoilta.  

Tutkimuksessa keskitytään yrityksen ulkomailta suorittamiin palveluhankintoihin, joihin on 

hyödynnetty kokonaiskustannusajattelua. Tutkimuksen painopisteiksi ovat valittu 

kansainväliset markkinat, palveluiden hankinta, kokonaiskustannusajattelun hyödyntäminen 

sekä kokonaiskustannusajattelun käytöstä yritykselle aiheutuvat haasteet. Kansainvälisten 

markkinoiden tutkiminen on perusteltua, sillä yritysten kansainvälisillä markkinoilla 

kohtaamat haasteet ja kansainvälisistä hankinnoista saavutettavat hyödyt ovat samanlaisia 

yrityksille, jolloin tutkimuksen tuloksia pystytään hyödyntämään laaja-alaisesti. Työssä 

pohditaan mistä koostuvat ulkomaisten palveluiden hankinnan kustannukset, kuinka 
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palveluhankinnasta aiheutuvia kustannuksia voi tunnistaa, mitä keinoja kustannusten 

hallintaan on olemassa ja minkälaisia ongelmia yritys kohtaa käyttäessään 

kokonaiskustannusajattelua palveluhankinnan tukena. 

Tutkimuksen ulkopuolelle jätetään tuotteiden hankinta, kotimaiset palveluntarjoajat sekä 

yritysten tuottamat palvelut kuluttajamarkkinoille. Sen sijaan työssä tutkitaan yrityspalveluita, 

joita yritykset tai organisaatiot tuottavat toisia yrityksiä varten. Toimittajina olevat tahot 

voivat olla julkisia tai yksityisiä palveluntarjoajia. Asiakaskunta muodostuu lukuisista 

erilaisista tavaran- ja palveluntuottajista.  

Kirjallisuudessa on tehty selkeähkö ero kansainvälisen hankinnan ja globaalin hankinnan 

välille, joka käydään tarkemmin läpi työn kohdassa 1.4.1. Vaikkakin kohdeyrityksestä on 

löydettävissä jonkin verran globaalin hankinnan tunnusmerkkejä, pidetään työn painopiste 

kuitenkin kansainvälisessä hankinnassa, sillä se ilmentää paremmin kyseessä olevan case-

yrityksen tapoja tehdä hankintoja. Yrityksen tulevaisuuden suuntaus on kohti globaalia 

hankintatoimea, jonka vuoksi siihen viitataan ajoittain tutkimuksessa. 

1.2 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

Tutkimusmenetelmänä on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimuksen teoreettisena 

perustana toimii kirjallisuuskatsaus, jolla pyritään selvittämään aiheesta tehtyä aiempaa 

tutkimusta (Hirsjärvi et al. 2009, 261). Tutkimuksen empiriaosa on toteutettu suorittamalla 

haastattelut suuressa kansainvälistä hankintaa aktiivisesti harjoittavassa yrityksessä. 

Kansainvälisten palveluiden hankintaa pidetään vielä uutena tutkimusaiheena, mikä luo 

mielenkiintoisia kysymyksiä yhdistettynä kokonaiskustannusajattelun hyödyntämiseen. 

Näihin haasteisiin pyritään löytämään vastauksia tapaustutkimuksella, joka kohdistuu 

yksittäiseen yritykseen. 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa keskitytään teoksiin ja artikkeleihin, joiden 

painopisteitä ovat kansainvälinen hankinta, palvelut ja kokonaiskustannusajattelu. 

Tutkimuksessa käytetyistä teorialähteistä on noussut muutamia ylitse muiden: Kari Ilorannan 

ja Hanna Pajunen-Muhosen Hankintojen johtamisen käsikirja tarjosi yleisluontoista 

informaatiota käytännöllisesti katsoen jokaisesta tutkielman aihealueesta. Palveluita 

käsiteltäessä herrat Van der Valk, Axelsson ja Wynstra tulivat tutuiksi julkaisemistaan 

lukuisista artikkeleista. Kokonaiskustannusajattelun kohdalla ei voinut välttyä törmäämistä 

Lisa Ellramin esittelemiin ajatuksiin kokonaiskustannusajattelun ominaisuuksista ja 

mahdollisista käyttökohteista.  
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Työn empiriaosuuden muodostavat kvalitatiivinen tutkimus, jossa tutkimusmenetelmänä on 

käytetty haastatteluja sekä tapaustutkimusta (Hirsjärvi et al. 2009, 161). Käytetty 

tapaustutkimus muodostaa tutkimusstrategian, jonka tarkoituksena on kerätä tarkkaa ja 

vertailukelpoista informaatiota yksittäisestä yrityksestä. Kyseisestä yrityksestä saatuja 

tutkimustuloksia verrataan kuinka hyvin ne sopivat yhteen teoriaosuuden esittämiin 

argumentteihin (Hirsjärvi et al. 2009, 266-267). Tutkimuksen toteutustapa oli strukturoitu 

haastattelu, jossa kahdelle haastatetulle henkilölle annettiin identtinen kyselylomake, joka 

sisälsi valmiiksi laadittuja kysymyksiä (Hirsjärvi et al. 2009, 208). Kysymysten avoin muoto 

antoi haastatelluille henkilöille mahdollisuuden ilmaista itseään mahdollisimman laajasti ja 

tarkasti jonka vuoksi avoin kysymys valikoitui käytetyksi kysymysmalliksi eivätkä 

esimerkiksi monivalintakysymykset (Hirsjärvi et al. 2009, 201). Haastattelu suoritettiin 

suuressa kotimaisessa yrityksessä, joka toimii aktiivisesti kansainvälisillä 

hankintamarkkinoilla. 

1.3 Tutkimuksen rakenne ja teoreettinen viitekehys  

Tutkimuksen ensimmäisessä kappaleessa tarkastellaan tutkimuksen taustaa, tavoitteita, 

esitellään tutkimusongelmat sekä rajaukset. Lisäksi käydään läpi tutkimuksessa käytetyt 

tutkimusmenetelmät ja aineisto. Ensimmäisessä kappaleessa ovat myös lyhyet selitteet 

keskeisistä tutkimuksessa käytetyistä käsitteistä. 

Toinen kappale keskittyy selvittämään mikä on palvelu ja keskeisiä palveluhankintaan 

liittyviä asioita. Kappaleessa esitetään millaisia vaikeuksia palveluhankintaan sisältyy, 

toimittaja-arvioinnin ja –valinnan kriteeristöä sekä palvelun hankintaprosessia. 

Kolmas kappale käsittelee kansainvälistä hankintaa ja kansainvälisen hankinnan hyötyjä. 

Lisäksi kappale syventyy palveluhankintaan ja sen haasteisiin kansainvälisessä 

toimittajakentässä. Neljäs kappale pitää sisällään kokonaiskustannusajattelun esittelyn, 

kokonaiskustannusajattelun hyötyjen, haittapuolien sekä rajoitteiden arvioimista, toimittajan 

kustannusten mallintamista sekä pisteytykseen perustuvaa vertailua käyttämistä 

kokonaiskustannuslaskelman vaihtoehtona. Viidennessä kappaleessa esitellään työn 

empiiriset tulokset ja käydään läpi case-yrityksessä suoritetun haastattelun tuloksia. 

Kuudennessa kappaleessa esitellään tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset. 

Tutkimuksen viitekehyksen tehtävänä on antaa yleiskuva tutkimusaiheesta selventäen myös 

mitä tutkimus pitää sisällään. Viitekehys antaa tietoa myös tutkimuksen tärkeimmistä 

käsitteistä. Kuviossa 1 on esitetty tutkimuksen viitekehys, jossa kuvataan 
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kokonaiskustannusajattelun vaikutusta kansainvälisessä hankintaympäristössä tehtävään 

palveluhankintaprosessiin. 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen viitekehys  

1.4 Tutkimuksen käsitteet 

Tämä luku esittelee työssä esiintyvien tärkeiden käsitteiden määritelmät. Selvitetään mitä 

käsitteet tarkoittavat ja kuvaillaan työssä esiintyviä aihepiirejä kuten kansainvälinen hankinta, 

palvelu ja kokonaiskustannusajattelu. 

1.4.1 Kansainvälinen hankinta 

Kansainvälinen hankinta (engl. purchasing) tarkoittaa kaupankäyntiä, jossa ostaja ja toimittaja 

sijaitsevat eri maissa. Kansainvälinen hankinta ei vaadi liiketoimintayksiköiden koordinointia. 

(Trent & Monczka 2003, 29) Quitens et al. (2006, 171) mukaan kansainvälinen hankinta on 

palveluiden, tuotteiden ja muiden resurssien maailmanlaajuista etsintää yrityksen tarpeita 

varten sekä samalla ylläpitää ja parantaa yrityksen asemaa markkinoilla. Globaali hankinta 

(engl. global sourcing) on puolestaan pidemmälle vietyä hankintaa jossa toimittajan ja 

asiakkaan välisestä yhteistyöstä voidaan tunnistaa strategisen kumppanuuden piirteitä. 

Globaali hankinta käsittää prosessien, toimittajien, teknologian maailmanlaajuista ohjausta 

sekä integrointia kaikkien yrityksen liiketoimintayksiköiden välillä. (Trent & Monczka 2003, 

29) Tässä työssä pyritään tutkimaan ulkomailta suoritettavaa hankintaa kansainvälisen 

hankinnan näkökulmasta. 
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1.4.2 Palvelu 

Palvelu mielletään vaikeaselkoiseksi ja monimutkaiseksi ilmiöksi, jonka määritteleminen on 

hankalaa. Palvelun oikeasta määritelmästä käydään keskustelua vielä nykyäänkin mutta yksi 

yleisemmin alan kirjallisuudessa käytetty määritelmä on Grönroosin, jonka vuonna 2009 

päivitetty versio esitetään seuraavasti: 

 ”Palvelu on ainakin jossain määrin aineettomien toimintojen sarjasta koostuva prosessi, jossa 

toiminnot tarjotaan ratkaisuina asiakkaan ongelmiin ja toimitetaan yleensä, muttei välttämättä, 

asiakkaan, palvelutyöntekijöiden ja/tai fyysisten resurssien tai tuotteiden ja/tai 

palveluntarjoajan järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa.” (Grönroos 2009, 76–78) 

1.4.3 Kokonaiskustannus 

Professori Lisa Ellramin 1990-luvulla esittämä ajatus omistamisesta yritykselle aiheutuvasta 

kokonaiskustannuksesta (Total Cost of Ownership, TCO) hahmottelee hankinnan elinkaaren 

aikana esiintyviä kustannuksia. Sen sijaan, että arvioitaisiin hankintaa pelkän ostohinnan 

perusteella, halutaankin tietää millaisia kustannuksia nousee esiin tuotteen elinkaaren aikana. 

Hankittavan tuotteen tai palvelun elinkaari jaotellaan erillisiin osiin, jotta voidaan tarkastella 

millaisia kustannuksia aiheutuu ennen hankintapäätöstä, hankintahetkellä, tavaran tai palvelun 

käytön aikana tai hyödykkeen elinkaaren lopussa. (Ellram 1993a, 49) Omistamisesta 

aiheutuviin kokonaiskustannuksiin viitataan Ilorannan ja Pajunen-Muhosen teoksessa 

yksinkertaisella suomennuksella kokonaiskustannus, jota käytetään myös tässä työssä. 

1.4.4 Kokonaiskustannusajattelu ja -laskenta 

Kokonaiskustannusajattelu mielletään enemmänkin teoreettiseksi kokonaiskustannuksista 

perustuvaksi ajatusmalliksi tai filosofiaksi, jossa hankinnoista aiheutuvia kustannuksia 

arvioidaan mahdollisimman kattavasti, kun taas kokonaiskustannuslaskentaa voidaan pitää 

konkreettisena työkaluna kokonaiskustannusten tunnistamiseksi ja selvittämiseksi. 

Kokonaiskustannusajattelua on mahdollista soveltaa hankinnoissa erittäin laaja-alaisesti mutta 

parhaimman hyödyn kokonaiskustannuksien arvioimisesta saa rahallisesti suurien ja 

pitkäaikaisten hankintojen kohdalla.  (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 152-154, 156) 

1.4.5 Transaktiokustannusteoria 

Transaktiokustannusteoria perustuu ulkoistamiseen liittyviin välillisiin ennen ja jälkeen 

sopimuksenteon syntyviin kustannuksiin, joista käytetään nimitystä transaktiokustannus. 

Teorian mukaan useat eri tekijät aiheuttavat ulkoistamisprosessin eri vaiheissa kustannuksia. 
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Transaktiokustannusteoria keskittyy ulkoistamisen arviointiin Make or Buy-päätöksenteon 

kautta. (Lacity & Willcocks 1995, 204) Transaktiokustannusteoria perustuu kahteen eri 

perusoletukseen, joista ensimmäinen on päätöksentekijän rajoittunut päätöksentekokyky ja 

toinen on opportunismi, joka tässä tapauksessa tarkoittaa tiedon salaamista ja 

harhaanjohtamista liike-elämässä (Williamson 1985, 47-49).   
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2. Palvelut ja palveluiden hankinta 

Tässä kappaleessa käydään läpi millaisia palveluiden ominaispiirteet ovat ja mitä eroa on 

tuotteella ja palvelulla. Kappale käsittelee myös syitä palveluhankinnan taustalla sekä 

millaisiin osiin palveluiden hankintaprosessi jakautuu. Lisäksi tarkastellaan erilaisia 

palveluhankintaan liittyviä haasteita sekä millaisia vaihtoehtoja on käytettävissä palvelun 

sisällöstä sopimiseen ja laadun tarkkailua varten. Kappaleen lopussa käydään läpi 

palveluhankinnan kustannusten mallintamista ja kriteeristöä, jonka perusteella 

palveluntarjoaja valitaan. 

2.1 Palveluiden ominaispiirteet ja luokittelu 

Palveluiden hankintaa pidetään yleisesti ottaen vaikeampana kuin perinteisen tavaran, sillä 

palveluissa hankinnan kohdetta ei usein ole mahdollista määritellä ja mitata tarkasti (Iloranta 

et al. 2012, 202). Palveluiden määritteleminen ja erottaminen tuotteesta ei ole nykypäivänä 

yksinkertaista, sillä palvelut voivat itsessään sisältää useita fyysisiä tuotteita (Grönroos 2009, 

78). Monimuotoisten palveluiden osuus hankinnoista on jatkuvassa kasvussa, joista ne 

muodostavat huomattavan osuuden. Näkyvän palveluhankinnan lisäksi palveluja voidaan 

tunnistaa tavaroiden, komponenttien ja materiaalien taustalta sillä palvelut kätkeytyvät 

fyysisten tavaroiden hankintoihin. Tästä johtuen onkin perusteltua sanoa, että 

organisaatioiden hankinnoista palveluiden ostaminen muodostaa huomattavan osan. (Iloranta 

& Pajunen-Muhonen 2012, 202)  

Perinteisessä ajattelumallissa palveluita verrataan usein tuotteisiin ja karkea tapa määritellä 

palvelu onkin miettiä mitä tavaralle ominaisia luonteenpiirteitä ei sisälly palveluun (Spring & 

Araujo 2010) Palveluiden analysointiin ehdotetaan apukeinoksi ARA-mallia (Actor-

Resource-Activity), jonka avulla voidaan arvioida käsillä olevan tarpeen ja vallitsevan 

tilanteen tärkeimpiä piirteitä. Malli auttaa miettimään kuka on suorittava osapuoli, mitkä ovat 

käytettävissä olevat resurssit, mitä tehdään ja kuinka se toteutetaan. Lisäksi arvioidaan 

kriittisimmät onnistumistekijät esimerkiksi tekijän, vallitsevien resurssien ja tekemisen 

sisällön suhteen. ARA-mallin avulla mietitään myös mikä on kunkin yksittäisen tekijän 

kannalta juuri se tärkeä tekijä hankinnan onnistumiseen. ARA-malli antaa myös jonkinlaisia 

työvälineitä palvelun sisällön määrittelyyn, tavoitteiden asettamiseen ja palvelun laadun 

mittaamiseen. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 211) 

Kirjallisuudessa on esitetty vuosikymmenten ajan erilaisia palveluille luonteenomaisia 

ominaisuuksia, jotka erottavat palvelun tavarasta. Tarkemmin sanottuna voidaan puhua 
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ominaisuuksista, joita tavaroista ei ole löydettävissä. Palveluista voidaan toistuvasti tunnistaa 

neljä erilaista piirrettä: 

• epäkonkreettisuus 

• erottamattomuus käyttäjästä 

• heterogeenisyys 

• säilymättömyys 

(Axelsson & Wynstra 2002; Van der Valk et al. 2005; Ambrose & Brandon Jones 2010; 

Holschbach & Hoffman 2010; Fitzsimmons & Fitzsimmons 2011) 

Nämä edellä mainitut ominaisuudet edustavat palveluiden ominaispiirteitä tavaraan liittyvien 

eroavaisuuksiensa avulla. Näihin palvelulle ominaisiin piirteisiin viitataan usein IHIP-

ominaisuuksina, jotka koostuvat englanninkielisistä termeistä intangibility, heterogeneity, 

inseparability ja perishability. Työssä viitataan tästä eteenpäin näihin kyseiseen neljään 

palvelua määrittelevään ominaisuuteen IHIP-ominaisuuksina. (Lovelock & Gummesson 

2004; Spring & Araujo 2009; Ambrose & Brandon-Jones 2010) 

IHIP-ominaisuudet muodostavat yhdessä monimutkaisen palveluprosessin ilman käsin 

kosketeltavia toimintoja, joka kuitenkin kustomoidaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Lisäksi palvelun kuluttaminen tapahtuu samanaikaisesti kuin sen tuottaminen, joka puolestaan 

aiheuttaa sen, ettei palvelua voida varastoida. (Van der Valk et al. 2005) Palvelu pyrkii 

lähtökohtaisesti täyttämään asiakkaan tarpeet mahdollisimman hyvin. Tähän lopputulokseen 

päästäkseen toimii asiakas myös itse osaltaan palvelun tuottajana, sillä asiakas tuo ilmi mitä 

haluaa palvelulta ja pyrkii ratkaisemaan käsillä olevat ongelmat toimittajan kanssa vallitsevan 

yhteistyön kautta. (Axelsson & Wynstra 2002, 10). Tämä tukee osaltaan Vargon ja Luschin 

väitettä (2008), että palvelu on määritelty kompetensseista koostuvaksi toiminnoksi, jonka 

tarkoitus on hyödyttää asiakasta. Vargo ja Lusch (2008) selventävät kompetenssien 

tarkoittavan tässä tapauksessa osaamista ja tietoa.  Palvelu kuvataankin tämän vuoksi usein 

hyötyä tuottavana prosessina, jota voidaan käyttää lähtökohtana vielä tarkemmille 

kuvauksille. 

Aikaisemmin esitellyistä IHIP-ominaisuuksista epäkonkreettisuus nostaa esille perinteisen 

vastakkainasettelun tavaran käsinkosketeltavuudesta ja palvelun epäkonkreettisesta 

luonteesta. Iloranta et al. (2012, 205-206) kritisoivat kuinka tämä perinteinen näkemys 

palvelun ja tavaran eroavaisuudesta on epätäsmällinen, sillä hankittavan palvelun tarjoama 

voi osoittautua hyvinkin konkreettiseksi ja tavaran hankinnan motiivina voi olla 
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epäkonkreettisia hyötyjä. Perusväittämä palvelun erottamattomuutta käyttäjästä perustellaan 

sillä, että palvelun tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuu samanaikaisesti. Toisaalta tilanteissa, 

joissa palvelun käyttäminen ei ole jatkuvaa, huomataan arvon syntyvän vasta palvelua 

käytettäessä. (Iloranta et al. 2012, 206) 

Tuotteen standardoitu luonne on kolmannen väittämän mukaan erottava piirre 

heterogeeniseen palveluun verrattuna. Vaikkakin osa tuotteista on pitkälle ja tiukasti 

standardoituja, myös tavarantoimittajat yksilöivät tarjoamiaan tuotteita, jopa niin pitkälle että, 

kyseinen tuotteesta tulee täysin yksilöllinen. Neljännen väitteen perusteella palvelun ja 

tuotteen eroa voidaan ilmentää palvelun säilymättömyydellä, sillä tavara voidaan varastoida ja 

se pystyy pitämään arvonsa kun taas nämä toiminnot eivät onnistu palvelun kohdalla. Vasta-

argumenttina esitetään, että tavaran säilymisaika voi olla hyvinkin rajallinen, koska tavaran 

kyky säilyä muuttumattomana säilönnän aikana ei takaa sitä, ettei tavara voisi menettää 

arvoaan. (Iloranta et al. 2012, 206-207) IHIP-ominaisuudet palvelun ja tavaran erottavina 

tunnisteina ovatkin saaneet osakseen laajaa kritiikkiä. Osa kritiikin esittäjistä pitää näitä 

palvelua ja tavaraa erottavia IHIP-piirteitä vähintään puutteellisina kun taas esimerkkinä 

yhtenä voimakkaimmista vastaväitteistä IHIP-ominaisuuksille voidaan mainita Lovelockin ja 

Gummessonin väite, jonka mukaan 70-luvulla ensimmäistä kertaa esitetyt IHIP-ominaisuudet 

eivät perustu mihinkään empiiriseen tutkimukseen eikä niille ole löydettävissä teoreettisia 

lähteitä. (Lovelock & Gummesson 2004)  

Palvelun ominaisuudet ja tunnistettavat piirteet riippuvat hyvin pitkälti siitä mistä 

näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Mikäli palvelua arvioidaan markkinoinnin näkökulmasta, 

voidaan sen todeta mahdollistavan erittäinkin laajan kriteeristön palvelun määrittämiseksi. 

Tämä erittäin avokätinen tapa määritellä palvelu puolestaan koetaan ongelmalliseksi 

erityisesti toimintojen ja markkinointistrategioiden suunnittelussa. Mikäli palvelua 

tarkastellaan hankintatoimen näkökulmasta, on tärkeää huomioida kuinka palveluntarjoaja 

itse ymmärtää palvelun ja kuinka se on määritelty. Palveluntarjoajan näkemys palvelusta 

sisältää usein niin markkinointia, toimintojen hallinnointia tai toimintojen strategista 

suuntaamista. Hankintatoimen on oltava läheisessä yhteistyössä toimittajan kanssa voidakseen 

muokata hankittavaa palvelua haluttuun suuntaan. Tämä yhdessä aikaansaatu ymmärrys 

palvelusta ja sen sisällöstä luo kumpaakin osapuolta miellyttävän lopputuloksen. (Van der 

Valk et al. 2009) 

Keskustelu palvelun todellisesta luonteesta, ja miten se tulisi määritellä, jatkuu vielä 

nykyäänkin. Kuitenkin palvelua määritellessä huomataan hyvin usein sen tapahtuvan 
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vertailemalla tavaraa palveluun. Vaikkakin IHIP-ominaisuudet ovat saaneet osakseen 

runsaasti kritiikkiä, kirjallisuudessa huomataan loppujen lopuksi palvelua määriteltävän 

yleisesti juuri palvelun ja tavaran eroavaisuuksien avulla. (Axelsson & Wynstra 2002, 10) 

Yritystoiminnan näkökulmasta yrityksen on kannattavaa luoda itselleen työkaluja ja 

arviointimenetelmiä, joilla se varmistaa hankittavan palvelun olevan juuri tarpeidensa 

mukainen. Onnistuneessa palveluhankinnassa yrityksen on määriteltävä mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti haluamansa palvelu sisältöineen kuitenkin ymmärtäen samalla, että 

jokainen hankittava palvelu on yksilöllinen ja tilannekohtainen. Taulukko 1 vertailee 

kirjallisuudesta löytyviä yleisimpiä palveluiden ja tavaroiden välisiä eroavaisuuksia joihin on 

suotavaa perehtyä ennen palvelun tarkempaa määrittelemistä. 

Taulukko 1. Palveluiden ja tavaroiden eroavaisuudet (Grönroos 2000, 47; Rantala & 

Virolainen 2001; Ellram et al. 2004; Van der Val et al. 2005; Ellram et al. 2007; Vargo & 

Lusch 2008) 

Palveluiden ominaispiirteet Tavaroiden ominaispiirteet 

• heterogeenisyys 

• ei kosketeltavissa 

• toiminto tai prosessi 

• tuotanto, jakelu ja kulutus samanaikaisia 

prosesseja 

• vaikea demonstroida 

• helpompi räätälöidä tai muokata 

• ei varastoitavissa 

• ei voida kuljettaa tai siirtää 

• asiakkaan osallistuminen tuotantoprosessiin 

• asiakas vaikuttaa ja osallistuu arvon 

tuottamiseen 

• ei omistajuutta 

• odotukset perustuvat epämääräiseen 

palvelutasosopimukseen 

• laatu arvioidaan subjektiivisesti asiakkaasta 

riippuen 

• hinta riippuu hankittavasta palvelusta, 

tilannekohtainen ja usein muuttuva 

• homogeenisyys 

• käsin kosketeltava 

• tuote, aineellinen kappale 

• tuotanto ja jakelu erillään kulutuksesta 

• voidaan demonstroida ennen hankintaa 

• vaikea räätälöitävä tai muokattava 

• voidaan varastoida 

• voidaan kuljettaa tai siirtää 

• asiakas ei yleensä osallistu tuotantoprosessiin 

• arvo muodostuu tuotantopanoksien 

muokkaamisesta tuotantoprosessissa 

• omistajuus luovutetaan asiakkaalle 

• odotuksiin vastataan annetuilla 

spesifikaatioilla 

• laatu arvioitavissa, määritelty etukäteen 

• hinta on etukäteen sovittu, kappalekohtainen, 

helposti laskettavissa  
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Erilaisia tapoja luokitella palveluja on kirjallisuudessa esitetty runsaita määriä. Yrityspalvelut, 

tarkemmin sanottuna B2B-palvelut, määritellään palveluiksi, joita organisaatio tai yritys 

tuottaa toista organisaatiota tai yritystä varten (Axelsson & Wynstra 2002, 19; Van der Valk 

& Rozemeijer 2009; Holschbach & Hofmann 2010). Iloranta & Pajune-Muhonen (2012, 202-

203) puolestaan tukevat Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD, eng. 

Organisation for Economic Cooperation and Development) liiketoimintaan liittyvien 

palveluiden luokittelua, jonka ryhmittelyn pohjana on käytetty sitä toiminnallista ympäristöä, 

jossa palvelun kulutus mitä todennäköisimmin tulee tapahtumaan. OECD luokittelee palvelut 

kahdeksaan eri ryhmään: 

• yritys- ja ylläpitopalvelut 

• rahoituspalvelut 

• informaatio- ja tietotekniikkapalvelut 

• liiketoimintaorganisaation palvelut 

• tutkimus- ja kehityspalvelut 

• kuljetus- ja jakelupalvelut 

• henkilöstön kehittämispalvelut 

• markkinointipalvelut 

Vielä 1980-luvulla palvelut tyydyttiin jakamaan vain neljään eri kategoriaan, joita olivat: 1) 

ammatilliset palvelut, 2) tiloihin ja laitteisiin liittyvät palvelut, 3) henkilöstöpalvelut ja 4) 

työvoima- ja ammattipalvelut (Fitzsimmons et al. 1998). Yrityspalveluiden (B2B) eroa 

kuluttajille tai valtiolle tuotettuihin palveluihin verrattuna voidaan ilmentää kontekstin avulla 

jossa liiketoiminta tapahtuu. Yrityspalvelut ja valtiolle tuotetut palvelut ovatkin viime vuosina 

olleet avainasemassa palvelusektorin voimakkaaseen kasvuun. (Wynstra et al. 2006) 

Palveluiden luokittelua pidetään erittäin tarpeellisena toimenpiteenä yrityksille, jotka ovat 

aikeissa ostaa palvelua ulkoiselta toimittajalta. Perusteluna tälle väitteelle on palveluiden 

luokittelusta saatava kokonaisvaltaisempi ymmärrys koko palveluiden hankintaprosessista ja 

sen aikaansaama hankintaprosessin kehittyminen. (Van der Valk & Rozemeijer 2009). Yksi 

keino luokitella palveluita on tarkastella niitä Kraljicin (1983) luoman liitteessä yksi esitetyn 

matriisin mukaisesti, jossa tuotteet ja palvelut ovat jaoteltu volyymi-, rutiini-, pullonkaula- ja 

strategisiksi palveluiksi sen perusteella mikä on hankittavan palveluryhmän tulosvaikutus 

yritykselle ja miten yrityksellä on mahdollista hallita toimittajamarkkinoita. 
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Kuten aikaisemmin todettiin, palvelun määritteleminen jakaa voimakkaasti tiedeyhteisön 

mielipiteitä tälläkin hetkellä. Palvelut muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti, joka on yksi selkeä 

syy miksi yhteistä hyväksyttyä määritelmää ei ole pystytty luomaan. Kyvyttömyys päästä 

yhteisymmärrykseen palvelun määrittelystä näkyy suoraan erilaisten palveluluokittelumallien 

suurena lukumääränä, jotka muotoutuvat tekijöidensä oikeiksi arvostamien palveluihin 

liittyvien lähtökohtien pohjalta. Kun tähän lisätään vielä palveluiden jatkuvasti kasvava osuus 

hankinnoista, seurauksena on vähintäänkin mielenkiintoinen keskustelunaihe. 

2.2 Palvelun hankinnan vaikeudet ja palvelun sisällöstä sopiminen 

Palveluhankinnan suurimmat ongelmat johtuvat yksinkertaisen ja toimivan 

määrittelytyökalun puutteesta. Palveluhankinnasta aiheutuvat riskit ovat nousseet verrattuna 

tavaran hankintaan juuri palveluiden määrittelyongelman vuoksi. Palvelutuotanto vaatii 

osakseen paljon henkilökuntaa, joka luo haasteensa palvelun standardoinnille, joka taas 

puolestaan lisää riskiä epäonnistua palveluhankinnoissa. Palvelun laatu, sisältö ja lopputulos 

ovat hyvin pitkälti kiinni palveluntuottajan osaamisesta.  Laadittaessa määritelmiä palvelusta 

sisällytetään määritelmään virheellisesti subjektiivisia arviointimenetelmiä ja –tekijöitä, 

jolloin tuotettu palvelu ei vastaa suurella todennäköisyydellä haluttuja kriteereitä. 

Palveluostajan osaamistaso ja etukäteen saatu kokemus toimittajasta koetaan edustavan 

riskitekijöitä, sillä tutun toimittajan ollessa kyseessä ostaja ei useinkaan vaivaudu etsimään 

informaatiota toimittajasta ennen ostopäätöstä. Ostajan rooli onnistuneessa 

palveluhankinnassa on siis hyvin keskeinen. (Axelsson & Wynstra 2002; Boschoff 2003, 39; 

Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 209-210) 

Palvelun moniulotteisuus aiheuttaa palvelun sisällön määrittelemiselle ongelmia. Tätä 

pyritään ratkaisemaan palvelutasosopimuksilla (eng. Service Level Agreement, SLA). 

Vaikkakin palvelutasosopimus viittaa palvelun laadun tarkasteluun, on sen tärkeä tehtävä 

myös toimia keinona määritellä palvelun sisältöä. Palvelutasosopimus ei ratkaise itsestään 

palvelun sisällön määrittelyyn liittyviä epäkohtia mutta yhdistettynä kykyyn arvioida 

toimittajan palvelun tasoa siitä on muodostunut elintärkeä työväline tukemaan 

palveluhankintaa. Tässä kohtaa nousee jälleen esiin asiakasyrityksen lähtökohta 

palveluhankinnalle eli tarpeen tunnistaminen ja määrittely siitä millainen palvelu sisältöineen 

halutaan palveluntarjoajalta ostettavan. Mikäli asiakasyrityksen palvelun määritteleminen on 

suurpiirteistä, ei erinomaisellakaan palvelutasolla tuotettu palvelu tyydytä asiakasyrityksen 

tarvetta. Erityisen tärkeää on, että hankintaa suorittava ja palvelua tarjoava osapuoli yhdessä 

dokumentoivat mitä ja minkälaista palvelua tuotetaan, mitä palvelutarjoajalta odotetaan, 



14 

 

käytettävät mittaustavat sekä mitkä ovat toimintatavat epäonnistumisen tapahtuessa. 

(Axelsson & Wynstra 2002, 142; Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 221)  

Palvelutasosopimuksen ohella toinen hyödyllinen työkalu on avainmittaristo (Key 

Performance Indicator, KPI), jonka funktiona on selvittää ovatko asiakkaan tarpeet tyydytetty. 

Etukäteen määriteltyjen mittareiden perusteella voidaan määritellä onko palveluntuottaja 

onnistunut tehtävässään. Avainmittaristo toimii myös vahvana motivaattorina, sillä 

palveluntuottajan saama korvaus voi olla sidottu sen suorituskykyyn kyseisten mittareiden 

perusteella. On tärkeää, että palveluntuottaja ja asiakas kummatkin ymmärtävät samalla 

tavalla avainmittarit ja mihin palvelulla pyritään. Palvelusopimus on syytä laatia tarkoin ja 

erikseen jokaiselle palveluhankinnalle. (Axelsson & Wynstra 2002, 143; Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2012, 221-222; Van Weele 2010, 99)  

Ilorannan ja Pajunen-Muhosen (2012, 222) mukaan palvelusopimusta laatiessa tulisi 

kiinnittää huomiota seuraaviin kysymyksiin: 

• mitä tarkasti ottaen tarvitaan? 

• mitä hyötyä hankittavasta palvelusta halutaan saada ja kenelle? 

• miten hyöty voidaan mitata? 

• mitä ja minkälaiset ovat odotetut lopputulokset? 

• mitä resursseja odotetun tasoisen lopputuloksen tuottaminen vaatii molemmilta 

osapuolilta?  

• mitä vaaditaan ostavalta osapuolelta? 

• mitkä ovat erillisten resurssien käytön kustannukset (esim. tuntihinnat)? 

• kuinka pitkäksi aikaa arvokkaat erikoisosaajat ja ammattilaiset joudutaan sitomaan 

projektiin? 

• mitä muita panoksia tarvitaan palvelun tuottamiseen? 

• milloin, missä ja miten tuotettu palvelu voidaan ja halutaan ottaa vastaan? 

• milloin palvelu katsotaan valmiiksi tai suoritetuksi? 

• kuka arvioi, milloin palvelu on täyttänyt sille asetut tavoitteet (käytettävät kriteerit)? 

• millainen on palkkion ja tulosten välinen riippuvuus ja mihin se perustuu? 

Palveluprosessissa ostajan kuuluu jatkuvasti arvioida ja seurata palvelutasoa, jolla 

varmistetaan palvelun onnistuminen. Hankintavaiheessa on syytä kiinnittää huomiota kuinka 

palvelua tullaan käytännössä seuraamaan ja mittaamaan. Lisäksi on myös arvioitava kuinka ja 

milloin annetaan palautetta toimittajalle sekä kuinka toimitaan mahdollisissa 
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ongelmatilanteissa. Yleensä asia on ratkaistavissa jatkuvan uusia ratkaisuja etsivän sekä 

palvelun parantamiseen tähtäävän vuoropuhelun kautta. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 

222) 

2.3 Palveluntarjoajan valinta 

Laadukkaan palveluntarjoajan tunnistaminen ja valikoiminen on vaativaa sekä resursseja 

vievää toimintaa, joka on kuitenkin suoritettava, sillä epäpätevän toimittajan valikoituminen 

palveluntuottajaksi voi aiheuttaa palveluhankinnan epäonnistumisen. Palveluntarjoajan 

valintaprosessissa on hyödyllistä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: 

• tavoitteiden ja vaatimusten määritteleminen etukäteen 

• toimittajan kapasiteetin, resurssien ja osaamisen varmistaminen 

• toimittajan laadun varmistaminen etukäteen 

• tarjottujen avainhenkilöiden osaamisen tarkistaminen 

• henkilökemioiden arviointi 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 224) 

Palveluiden hankinnan jatkuva kasvaminen on saanut yritysjohdon asennoitumisen 

hankintatoimea kohtaan muuttumaan, sillä joissain tapauksissa reilusti yli puolet yrityksen 

kokonaishankinnoista on mahdollista muodostua palveluhankinnoista. Kiinnostusta herättävät 

erityisesti ne palvelut, jotka mielletään yritystoiminnalle strategisesti merkittäviksi. 

Yritystoiminnalle tärkeäksi mielletyn palveluhankinnan epäonnistuessa yritykseen kohdistuva 

vaikutus voikin muodostua erittäin haitalliseksi, jonka vuoksi palveluhankinnasta nähdään 

muodostuvan huomattava riski. Tämän vuoksi on erittäin suositeltavaa, että hankintaprosessia 

vievät läpi hankintatoimen asiantuntijat yhteistyössä yrityksen sen osaston kanssa, jolle 

kyseistä palvelua ollaan hankkimassa.  (Fitzsimmons et al. 1998, 374; Van der Valk & 

Rozemeijer 2009) Syyt palvelun hankinnan taustalla ovat lukuisat. Tärkeimpinä esille 

nousevina syinä voidaan mainita esimerkiksi: palveluntuottamiseen tarvittava 

erikoisosaaminen ja erikoistuminen, kapasiteetin riittämättömyys, taloudellinen 

kannattamattomuus tuottaa palveluita sisäisesti sekä vain ajoittain esiintyvä tarve palvelulle. 

(Axelsson & Wynstra 2002, 20-21; Fitzsimmons et al. 1998, 371) 

Palveluhankintaa tehdessä on kiinnitettävä huomiota useisiin eri tekijöihin. Yrityksen tarpeen 

tunnistaminen ja hankittavan palvelun sisällön määrittely ovat onnistuneen palveluhankinnan 

lähtökohdat. Tällöin tulevat esille palvelun laadun määritteleminen ja kuinka laadun taso 

tarkistetaan. Palvelun hinta riippuu suuresti palvelun sisällöstä ja palvelun vaaditusta laadusta, 
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joka tekeekin palvelun hinnoittelusta paljon monimutkaisempaa verrattuna tavaran 

hinnoittelemiseen. Lisäksi on selvitettävä kuinka toimitaan, mikäli palvelun sisältö tai laatu ei 

vastaa sovittua. Etukäteen sovitut valituskäytännöt ja mahdollisuudet korvausvaatimuksiin 

helpottavat toimintaa kyseisen tilanteen tapahtuessa kun pelisäännöt ovat selvät molemmille 

osapuolille. Hankintaa suorittavan yrityksen on arvioitava palveluntarjoajana toimivan 

yrityksen henkilöstön osaamistason olevan riittävän korkea hankittavan palvelun 

toteuttamiseen. Ympäristö, jossa hankittava palvelu tuotetaan, tulisi myös arvioida, sillä se on 

tärkeä osa palvelun tuottamisprosessia, jonka vaikutukset näkyvät hankittavassa palvelussa. 

Esimerkkinä haastavasta tuotantoympäristöstä voidaan mainita teollisuuden ala, joka luo omat 

haasteensa palvelun tuottamiselle. (Axelsson & Wynstra 2002, 24-25)  

2.4 Palveluiden hankintaprosessi 

Iloranta & Pajunen-Muhonen (2012, 215) esittävät, että hankintaprosessi on periaatteessa 

sama, olipa hankinnan kohteena sitten tavara, materiaali tai palvelu, vaikka eri 

hankintakohteissa painotukset vaihtelevat. Huomiota kehotetaan kiinnittämään prosessin 

alkuvaiheessa tapahtuvaan tarpeiden ja tavoitteiden määrittelyyn sekä arviointiin pystytäänkö 

tarpeeseen vastaamaan vallitsevasta toimittajakentästä. Lisäksi painotetaan, että optimaalista 

ratkaisua tulisi etsiä poikkiorganisatorisen tiimin avulla. 

Kuviossa 2 kuvataan Seuri et al. (2011) esittämä palvelujen hankintaprosessin läpivienti.   
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Kuvio 2. Palvelun hankintaprosessi (Seuri et al. 2011 mukaelma) 

Kuviossa 2 on esitetty yksityiskohtainen palvelun hankintaprosessi, jonka eduksi 

mainittakoon se, että se ottaa huomioon myös hankintasopimuksen jälkeiset vaiheet. 

Palveluprosessin ensimmäinen vaihe alkaa asiakasyrityksen tarpeiden määrittelyllä ja 

minkälaisella palvelulla ongelmatilanne olisi mahdollisesti ratkaistavissa. Toisessa vaiheessa 

arvioidaan palvelusta aiheutuvia kustannuksia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

Kolmannessa palveluiden hankintaprosessin vaiheessa kartoitetaan millainen tilanne on 

potentiaalisten toimittajien keskuudessa. Tässä kohtaa käydään ensimmäisen kerran 

vuoropuhelua toimittajien kanssa tiedustelemalla mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden 

toteutustapoja. Mikäli toimittajamarkkinoilta ei ole saatavissa halutunlaista palvelua tai 

osaamista tarjolla, Iloranta & Pajunen Muhonen (2012, 221) esittävät mahdolliseksi 

ratkaisuksi 1) tarpeen miettimistä uudelleen, 2) toimittajien tarjonnan miettimistä toisesta 

näkökulmasta, 3) tarpeen paloittelemista pienempiin osiin, 4) toimittajien tarjonnan 
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paloittelemista osiin tai 5) ratkaisun etsimistä kokoamalla eri toimittajien tarjoamista 

vaihtoehdoista yhdistelemällä.  

Palveluhankintaprosessin neljäs vaihe sisältää hankintastrategian luomisen, joka puolestaan 

määrittelee minkälaisten toimittajakriteerien perusteella toimittajavalinta tehdään. Viides 

vaihe keskittyy toimittajavalinnan tekemiseen, jossa potentiaaliseksi todetuilta toimittajilta 

pyydetään tarjouspyynnöt, selvennetään hankittavaa palvelua ja sen sisältöä, suoritetaan 

kilpailutus ja lopulta luodaan hankintasopimus. Kuudes vaihe on toimittajan ja asiakkaan 

välisen kokonaisvaltaisen yhteistyön kehittämistä parhaan mahdollisen lopputuloksen 

aikaansaamiseksi. Viimeisessä vaiheessa asiakasyritys seuraa aktiivisesti toimittajakentässä 

tarjolla olevien ratkaisujen kehittymistä ja mahdollisten laadukkaampien 

toimittajakumppanien ilmaantumista. Uuden tarpeen ilmentyessä kuin myös uuden toimittajan 

kanssa toimiessa palvelunhankintaprosessi käynnistyy taas alusta. (Seuri et al. 2011)  

Kuviossa 3 esitetään palveluiden hankintaprosessi hieman eri tavalla kuin kuviossa 2. 

Huomioitavaa kuviossa 3 kuvatussa hankintaprosessissa ovat tavaran hankintaprosessista 

eroavat punaisella merkityt kohdat kaksi ja kolme. Palvelun hankintaprosessin ensimmäinen 

osa on määritellä tarve ja palvelun sisältö mahdollisimman hyvin. Osat kaksi ja kolme 

tähtäävät mahdollisimman yksityiskohtaisen palvelun sisällön ja laadun määrittelemiseen 

jossa käytetään apuna potentiaalisia toimittajia tiedonlähteenä. Kohdat kaksi ja kolme koetaan 

erittäin tärkeiksi palvelun hankintaprosessin onnistumisessa. Prosessi etenee kilpailuttamisen 

kautta sopivimman toimittajan valintaan jolloin hankinnan kohteesta olevasta palvelusta 

laaditaan hankintasopimus ja tehdään ostotilaus. Kohta seitsemän tarkoituksena ovat 

asiakasyrityksen toimet palvelun tuottamisen tehostamiseksi ja parantamiseksi. Tämän 

jälkeen asiakasyritys arvioi vastaako tuotettu palvelu asetettuja vaatimuksia ja omia 

tarpeitaan. Kohdat 6-8 ovat vaiheita, joissa tuotettavan palvelun sisältöä hallitaan 

palvelusopimuksen antamissa raameissa.  
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Kuvio 3. Palveluiden hankintaprosessi (Van der Valk & Rozemeijer 2009; Van Weele 2010, 

96-101 mukaelma) 

Järjestelmällisen palveluhankintaprosessin osa-alueiksi voidaan siis tiivistää seuraavat 

toiminnot: 

• huolellinen tarpeen ja tavoitteiden määrittely 

• toimittajamarkkinoiden perinpohjainen analyysi 

• tarpeiden, tavoitteiden ja toimittajamarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien 

vertaaminen toisiinsa sekä parhaan strategian valitseminen 

• hankinnan kustannustekijöiden perusteellinen mallintaminen 

• huolellinen toimittajien valintakriteerin määritteleminen ja toimittajavalinta 

• ammattimainen neuvottelustrategia ja neuvotteleminen 

• mielekäs sopimus, joka ohjaa oikeaan suuntaan ja välttää turhia riskejä 

• riittävä toimittajan ohjaaminen, kehittäminen ja tarkkailu 
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3. Kansainvälinen hankinta 

Kappaleessa käydään läpi kansainvälistä hankintaa ja siitä saavutettavissa olevia hyötyjä, 

tutustutaan palveluiden hankintaan kansainvälisiltä markkinoilta sekä selvitetään millaisia 

haasteita kansainvälisessä palveluhankinnassa usein kohdataan. Yritykset tavoittelevat 

kansainvälisen hankinnan avulla parempaa kilpailukykyä. Kansainvälisille markkinoille 

siirtymisen motiivit ovat mahdolliset kustannussäästöt ja halu etsiä aktiivisesti omaa 

kilpailukykyä parantavia tekijöitä, joilla pyritään vastaamaan kasvaviin sekä muuttuviin 

haasteisiin yritystoiminnassa. Kansainvälisiltä markkinoilta etsitään ratkaisuja esimerkiksi 

kustannusten alentamiseen, laatu- ja toimitusvarmuuden parantamiseen sekä asiakkaiden, 

kilpailun ja rahoitusmarkkinoiden asettamien haasteiden selättämiseen. Syynä kansainvälisille 

markkinoille lähtemisestä voi johtua myös tarpeesta, jota ei osata kotimaisella osaamisella 

tyydyttää. Parhaimpana keinona vastata kysynnän muutoksiin esitetään globaalien 

strategioiden ja toimintatapojen jalostaminen, joista tärkeänä esimerkkinä mainittakoon 

kansainväliset hankintastrategiat. (Branch 2009, 13; Lysons & Farrington 2006, 514; Trent & 

Monczka 2003, 26)  

Kansainvälinen hankinta mielletään monimutkaisemmaksi verrattuna kotimaiseen hankintaan, 

sillä ulkomaisilla markkinoilla toimiessaan ostaja kohtaa hyvin erilaisia haasteita kuten 

esimerkiksi: sääntöjen ja säädösten jatkuvasti kasvava lukumäärä, valuuttakurssien vaihtelut, 

tullitoiminta sekä erilaiset kulttuurierot kuten kieli- ja aikaerot. Lisäksi toimintaa voivat 

haitata pitkät välimatkat ja tiedon saatavuuden puute. (Trent & Monczka 2003, 29; Cho & 

Kang 2000, 546) Kansainvälisille toimittajamarkkinoille yrityksiä ajavat kiristynyt 

kansainvälinen kilpailu, paine kustannusten alentamisesta sekä teknologian päättymätön 

kehitys. Kansainvälisen hankinnan lisääntyminen voidaan selittää myös toimitusaikataulujen 

tiukentuminen ja halu laajentaa toimittajakenttää. (Carter & Narasimhan 1990; Handfeld 

1994, 41) Kansainvälisen hankinnan toteuttaminen vaatii yritykseltä resursseja niin 

taloudellisesti kuin yrityskulttuurin puolestakin. Kansainvälistä hankintaa ei ole järkevää 

aloittaa ilman kansainvälisen liiketoiminnan ymmärrystä ja ylimmän johdon tukea, muutoin 

yritystoiminnalle voi muodostua liian suuria haasteita. Kansainvälisen ilmapiirin ja joustavan 

organisaatiorakenteen omaavalla yrityksellä, joka hyödyntää keskitettyä päätöksentekomallia 

laajaan toimittajakenttään, on mahdollisuus menestyä kansainvälisessä hankinnassa. (Quitens 

et al. 2006, 174) 
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3.1 Kansainvälinen palveluhankinta 

Kansainvälisiä markkinoita kahlinneet maakohtaiset rajat menettävät jatkuvasti merkitystään, 

joka luo tilaa uudenlaisille hankintamarkkinoille. Toimittajat keskittyvät luomaan tuotteensa 

siten, että niitä voidaan markkinoida ja myydä useisiin eri maihin samalla kertaa. 

Kansainväliset markkinat luovat haastavan toimintaympäristön tuotteiden tai palvelujen 

ostajalle. Tietojärjestelmien ja tietoliikenteen kehitys on mahdollistanut sen, että yhteydenpito 

onnistuu vaivatta mihin päin maailmaa tahansa ja eri aikavyöhykkeillä toimivat toimittajat 

ovat yrityksen käytössä kellonajasta riippumatta. (Angdal et al. 2007, 201; Iloranta & 

Pajunen-Muhonen 2012, 67, 70) 

Angdal et al. (2007) selvittivät palveluhankinnan trendejä 18 ruotsalaisessa teollisuus- ja 

palvelualanyrityksessä. Tutkimuksessa ilmeni hankintatoimen ammattilaisten kokevan selviä 

vaikeuksia yrittäessään vakuuttaa yrityksen päätöksentekijöitä kansainvälisen hankinnan 

kautta saavutettavista hyödyistä. Tutkimuksessa ilmeni, että yrityksien korkeimmat 

päätöksentekijät kokivat ongelmia muodostuvan erityisesti vieraasta kielestä ja kulttuurista. 

Kansainvälisille hankintamarkkinoille pyrkivä yritys voi myös huomata kamppailevansa 

yrityksen sisällä vallitsevia negatiivisia mielipiteitä ja ennakkoluuloja vastaan olisiko 

kansainvälisiltä markkinoilta mahdollista saada kilpailuetua. Muita kansainvälisten palvelujen 

hankintaa vaikeuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi lainsäädäntö ja erilainen ymmärrys 

palvelun laadusta. (Angdal 2007, 201-202) 

Angdal et al. (2007, 202) esittävät tutkimuksessaan, että kansainvälisellä palveluhankinnalla 

voidaan saada kilpailuetua kustannussäästöjen muodossa muun muassa tietoteknisissä 

palveluissa, puhelin- ja helpdesk-palveluissa, tuotekehityspalveluissa sekä yritysmatkoihin 

liittyvissä palveluissa. Tutkimukseen osallistuneet yritykset suorittivat palveluiden hankintaa 

suurelta osin kehittyviltä markkinoilta Aasiasta, Itä-Euroopasta ja Latinalaisesta Amerikasta.  

3.2 Kansainvälisestä hankinnasta saavutettavat hyödyt 

Kansainväliseen hankintaan ryhtyvä yritys haluaa saavuttaa paremman kilpailuedun kuin 

mihin kotimaisilla hankinnoilla olisi mahdollisuus. Kansainvälisen hankinnan merkittävimmät 

hyödyt ovat kustannusten pieneneminen, laadun parantuminen ja hyvä saatavuustaso. (Birou 

& Fawcett, 1993, 29) Kansainväliset hankinnat mahdollistavat kustannussäästöjen syntymisen 

erityisesti kypsillä markkinoilla yleisluontoisia tuotteita hankkiessa mutta myös onnistuneilla 

palveluhankinnoilla on saavutettavissa selkeää kilpailuetua. Yritysten tavoitteena on yltää 

tuotannossaan mahdollisimman kustannustehokkaasti korkeaan laatuun, mitä tavoitellaan 
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kansainvälisillä hankinnoilla. Laatutietoiset kuluttajat ja yritysasiakkaat ovat valmiita 

maksamaan laadukkaasta tuotteesta tai palvelusta entistä enemmän, joka tarjoaa yritykselle 

tilaisuuden parantaa yrityksen mainetta laadukkaana tuottaja ja sitä kautta kasvattaa 

asiakasuskollisuutta. (Cho & Kang 2000, 544-545) 

Kansainvälisiltä hankintamarkkinoilta on saatavissa sellaisia tuotteita ja palveluita, joita ei ole 

tarjolla kotimaisilla markkinoilla. Kansainväliset hankintamarkkinat avaavat myös 

mahdollisuuksia erikoisempien palveluiden hankintaan, esimerkiksi teollisuuden ja 

tutkimuksen aloilta. Tämän lisäksi muita saavutettavia hyötyjä ovat pääsy high end-

teknologiaan, positiivisempaan suuntaan kehittynyt kilpailuasema, toimitusaikojen ja –

varmuuden sekä asiakaspalvelun parantuminen sekä käytettävissä olevien toimittajien määrän 

kasvaminen. Edellä mainittuja hyötyjä voidaan onnistua luomaan niin tavaran, materiaalin 

kuin palvelun hankinnassakin. (Birou & Fawcett, 1993, 29; Bozarth & Handfeld 1998, 242–

243; Monczka & Guinipero, 1984) 

3.3 Kansainvälisen hankinnan vaikeudet 

Aikaisemmin työssä mainittiin kuinka yritykset kohtaavat lukuisia erilaisia haasteita 

kansainvälisillä hankintamarkkinoilla. Kansainvälisen hankinnan haasteet ovat luokiteltu 

Chon ja Kangin (2000) toimesta kolmeen eri kategoriaan: logistiikkaan, kulttuurieroihin ja 

lakeihin sekä säännöksiin. Cho ja Kang (2000, 547) esittävät, ettei logistiikka kuitenkaan 

muodosta laajaa ongelmaa kansainvälisessä palveluhankinnassa sillä varauksella, että sen 

rooli voi hyvin muuttua tärkeämpään suuntaan etenkin teollisuuden toimialalla, joissa 

materiaalien hankintaan sisällytetään mitä enemmissä määrin erilaisia palveluita. Logistiikan 

suurimmat ongelmat nähdään kansainvälisen hankinnan näkökulmasta liittyvän kasvaneisiin 

välimatkoihin, jotka tarkoittavat esimerkiksi pidentyneitä toimitusaikoja sekä kuljetusten 

viivästymisriskin kasvua (Lysons & Farrington 2006, 517; Monnczka & Guinipero 1984, 7). 

Kulttuurierojen ja niihin liittyvien ongelmien vaikutukset näkyvät erityisesti 

palveluhankinnassa. Kulttuuri sisältää arvoja, uskomuksia, erilaisia käyttäytymismalleja, 

kieliä sekä uskontoja. Ostavan osapuolen on käsitettävä, että jokaisella kansallisuudella on 

erilaiset kulttuurit ja näiden kulttuuristen välisten erojen ymmärtäminen on askel kohti 

onnistunutta hankintaa. Kulttuurieroista voi aiheutua väärinkäsityksiä, jotka puolestaan 

kertautuvat erilaisina ongelmina toimittaja-arvioinnissa, sopimusneuvotteluissa, 

laaduntarkkailussa ja yritysten välisissä suhteissa.   (Cho & Kang 2000, 547; Lysons & 

Farrington, 2006, 517; Monczka & Guinipero, 1984, 7-8)   
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Lysons ja Farrington (2006, 517-518) ovat kirjanneet erilaisia kulttuuritekijöitä, jotka täytyy 

ottaa huomioon kansainvälisissä hankinnoissa: 

• neuvottelutahti: kuinka nopeasti neuvottelussa täytyisi edetä? 

• suhteet: arvostetaanko enemmän yritysten välistä suhdetta vai sopimusta? 

• kieli: sanaton kommunikaatio voi olla tärkeämpää kuin verbaalinen 

• aikaorientoituneisuus: miten merkittävinä toimitusaikatauluja pidetään? 

• tiedon jakaminen ja päätöksenteko: kuinka vastuuta ja tietoa jaetaan? 

• arvot: kulttuurinen relativismi ja kulttuurinen imperialismi 

Kulttuurinen relativismi tarkoittaa, että kyseessä olevan maan tai kulttuurin etiikka riippuu 

kyseisessä maassa normaalina pidettävistä arvoista ja, että erilaiset arvot eivät sulje toisiaan 

pois. Esimerkiksi kyseissä maassa lahjusten antamista kaupankäynnin ohessa voidaan pitää 

normaalina käytäntönä. Kulttuurinen imperialismi puolestaan nojautuu ajatukseen, jossa 

määritetyt arvot ja niiden pohjalta muovautuva etiikka on ylempiarvoinen kuin esimerkiksi 

toimittajakandidaatin kulttuurissa. (Lysons & Farrington 2006, 518)Tällöin ostava osapuoli ei 

suostu lahjuskäytäntöön, vaan yrittää yhdenmukaistaa totuttuja toimintatapoja esimerkiksi 

antamalla pienen yrityslahjan.  

Kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset kohtaavat haasteita, joita eri maiden lait ja 

säännöt asettavat. Näistä selkeimpiä esimerkkejä ovat tullimaksut, tullikiintiöt ja 

tullikäytännöt sekä useat vaaditut asiakirjat, jotka vaativat osakseen työaikaa. Valtiot pyrkivät 

tullitoimintaa, tarkemmin sanottuna kaupankäynnin esteitä, käyttämällä pienentämään 

kauppavajetta sekä turvaamaan kotimaista tuotantoa. (Cho & Kang 2000, 548; Leonidou 

1999, 501) Lakiin liittyen on määriteltävä minkä maan lainsäädäntöä hankintaprosessissa 

noudatetaan, mutta usein päädytään sen maan oikeussääntöihin, jossa hankintasopimus 

allekirjoitetaan. Hankinnan osapuolet sopivat selkeästi lisäksi vastuun jakamisesta erilaisilla 

toimituslausekkeilla, jotka eivät kuitenkaan päde palveluiden hankinnassa palveluiden 

aineettoman yleispiirteen vuoksi. (Lysons & Farrington 2006, 516-520)  
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4. Kokonaiskustannusajattelu 

Ostotoiminnassa unohdetaan hyvin usein, että huomiota tulisi kiinnittää 

kokonaiskustannuksiin, jotka ovat usein pitkällä aikavälillä tärkeämpiä kuin pelkkä suora 

ostohinta (Iloranta et al. 2012, 152). Kokonaiskustannusajattelun tarkoitus on selvittää 

hankinnasta aiheutuvia kustannuksia kokonaisvaltaisemmin kuin pelkkään ostohintaan 

keskittyen huomioiden kaikki tuotteen tai palvelun hankintaan ja käyttöön liittyvät 

kustannukset yrityksen koko arvoketjussa (Degrave et al. 2004, s.3). Ellram (1995, 24) 

puolestaan esittää kokonaiskustannusajattelun olevan hankinnan työkalu ja filosofia, joka 

antaa mahdollisuuden selvittää paremmin tietyltä toimittajalta hankittavan palvelun tai 

tuotteen todelliset kustannukset.  

Visani et al. (2015, 2) korostavat hankintapäätösten tärkeyttä kertomalla, että tehdyt 

hankintapäätökset vaikuttavat voimakkaasti yritykselle muodostuviin kustannuksiin, mutta 

myös oleellisesti yrityksen asiakkaiden päätöksentekoon, sillä asiakasyritykset tekevät 

tahoillaan myös kokonaiskustannusanalyysia selvittääkseen millaisia ovat ja miten suureksi 

hankitun hyödykkeen kustannukset oikeasti kasvavat elinkaaren eri vaiheissa. 

Kokonaiskustannusajattelun yksinkertaistettu idea on ymmärtää hankinnasta aiheutuvien 

kokonaiskustannusten muodostuminen ja määrä, mitä käytetään vaihtoehtoisien tuote- tai 

palveluratkaisujen kuin myös toimittajien vertailuun. Kokonaiskustannusajattelussa 

hankintojen kustannuksia arvioidaan hankinnasta aiheutuvien suorien ja epäsuorien 

kustannuksien avulla kun taas omistamisen kokonaiskustannuksilla (eng. Total cost of 

ownership, TCO) viitataan hankitun hyödykkeen oletetun elinkaaren aikana aiheutuviin 

kustannuksiin. (Iloranta et al. 2012, 153) Omistamisen kokonaiskustannuksia esitellään 

tarkemmin työn kohdassa 4.1.  

Kokonaiskustannusajattelu pohjautuu toimintolaskentaan, jonka mukaan jokaiselle 

yksittäiselle työvaiheelle, toiminnolle ja tehtävälle voidaan koosta riippumatta laskea aika ja 

muodostuvat kustannukset. (Iloranta et al. 2012, 152). Kokonaiskustannusajattelun juuret ovat 

lähtöisin transaktiokustannusteoriassa, jonka mukaan ulkoisia hankintoja tulisi tarkastella 

laaja-alaisemmin käyttäen hyväksi transaktiokustannus-näkökulmaa. Perinteisesti 

taloustieteilijät ovat käsitelleet transaktiokustannuksia Make or Buy-päätöksenteon kautta, 

jonka avulla vertaillaan onko kannattavampaa tuottaa tarvittava hyödyke itse vai hankkia se 

markkinoilta. Vaikkakin kokonaiskustannusajattelu tarjoaa työkalun vertailla ulkoistamisesta 

ja omasta tuotannosta saatavaa hyötyä, todetaan yritysten käyttävän 

kokonaiskustannusajattelua suuremmaksi osaksi tilanteissa joissa on tehty päätös hankkia 
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tarpeellinen hyödyke ulkoiselta toimittajalta. Transaktiokustannukset eivät ole vakiintuneita 

vaan ne voivat vaihdella suurestikin toimittajien välillä jonka vuoksi niihin on järkevä 

kiinnittää huomiota päätöksenteon yhteydessä. Tämän vuoksi on perusteltua sanoa, että 

kokonaiskustannusajattelun teoreettinen pohja on peräisin taloustieteen 

transaktiokustannusteoriasta. (Ellram & Siferd 1998, 58; Alaghehband et al. 2011, 126-130) 

Kokonaiskustannusajattelua pidetään vaikeana työkaluna, jonka käytön edellytyksenä on, että 

ostajana toimiva yritys määrittelee suurimmat ja tärkeimmät kustannukset, jotka aiheutuvat 

tavaran ostamisesta, omistamisesta, käytöstä tai hävittämisestä. Tavarasta tai palvelusta 

maksetun ostohinnan lisäksi kokonaiskustannusajattelu tarkastelee myös muista kustannuksia, 

jotka aiheutuvat esimerkiksi toimittajien etsimisestä, toimittajien arvioinnista, palvelun 

sisällön määrittelystä, tilausten tekemisestä, logistiikasta, tavaran vastaanotosta, 

tarkastamisesta, hylkäämisestä, jälkitoimituksesta, hävittämisestä, viallisesta tuotteesta, 

palvelun laadun tarkkailusta ja sen kehittämisestä. (Ellram 1995, 4) Pareton lain perusteella 

yleensä 20 % kustannustekijöistä aiheuttaa 80 % kokonaiskustannuksista, millä voidaan 

perustella kiinnostus kustannustekijöiden tunnistamista ja arviointia kohtaan. (Ellram 1994, 

171). Kokonaiskustannusajattelu on hyvin moniulotteinen, vaikkakin vaativa työkalu, jota 

voidaan käyttää hyvin erilaisissa hankintatilanteissa. Kokonaiskustannusajattelua käytettäessä 

on kuitenkin kiinnitettävä huomiota erilaisten palveluiden, tuotteiden tai eri 

hankintakategorioiden kustannustekijöihin, sillä ne voivat olla hyvin erilaisia tilanteesta 

riippuen. (Ellram 1995, 4)  

Kokonaiskustannusajattelua käytetään yhä tiiviimmin yritysmaailmassa tarkoituksena sekä 

luoda ymmärrystä, että keinoja toimittajavalinnan ja toimittajasuhteiden hallinnan 

kustannusten kontrollointiin (Garfamy 2006, 663). Kokonaiskustannusajattelun 

hyödyntäminen toimittajiin liittyvien kustannusten arvioinnissa ja hallinnassa ei ole uusi 

keksintö, mutta viime vuosien vallalla olleet trendit ovat taas nostaneet 

kokonaiskustannusajattelun suosiota. Kokonaiskustannusajattelun käyttöä lisääviä muoti-

ilmiöitä ovat muun muassa huomion kiinnittäminen hankittujen tuotteiden ja palveluiden 

entistä parempaan laatuun, jatkuvasti tiukentuva kansainvälinen kilpailu sekä kasvanut 

ymmärrys hankintakustannuksien analysoinnin avulla saavutettavista hyödyistä. (Ellram 

1993a, 49) 
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4.1 Kokonaiskustannukset 

Omistamisesta aiheutuvilla kokonaiskustannuksilla (Total Cost of Ownership, TCO) viitataan 

yleensä niihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat hankittavasta tuotteesta, palvelusta tai 

pääomahyödykkeestä niiden oletetun elinkaaren aikana. Kyseinen määritelmä ei kuitenkaan 

ole yksiselitteinen eikä vakioitu.  Kokonaiskustannusajattelu arvioi laajemmin hankinnasta 

aiheutuvia kustannustekijöitä suorien ja epäsuorien kustannusten avulla kun taas 

kokonaiskustannuksia on helpoin tarkastella hankittavan tuotteen tai palvelun elinkaaren 

avulla. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 153) 

Kokonaiskustannuksia voidaan hahmottaa jaottelemalla ne ennen hankintaa syntyviin 

kustannuksiin, hankintaan liittyviin kustannuksiin ja hankinnan jälkeisiin kustannuksiin. 

Kuviossa 4 on esitetty viitekehys kokonaiskustannusten jaottelusta, jota voidaan käyttää 

apuna kustannusten hahmottamisessa. 

 

Kuvio 4. Kokonaiskustannusten laskentaelementtejä ja kustannuskomponentteja (Ellram 

1993b, 7; Iloranta et al. 2012, 154) 

Kuviossa 4 esitettyihin hankintaa edeltäviin kustannuksiin voidaan käsittää kaikki 

kustannukset aina hankintatarpeen ilmentymisestä ja hyödykkeen hankintamahdollisuuksien 



27 

 

kartoittamisesta siihen pisteeseen saakka, jossa päätetään tehdä toimittajalle ostotilaus. 

Varsinaisen ostotilauksen tekeminen kuuluu kuitenkin jo hankintaan liittyviin 

kustannustekijöihin. (Ellram 1993b, 7) Ennen hankintaa aiheutuviksi kustannuksiksi 

tunnistetaan tarpeen tunnistaminen, tarveanalyysi, toimittajien etsiminen, toimittajien arviointi 

ja laadun varmistus, toimittajavalinnan tekeminen sekä toimittajan kehittäminen (Iloranta et 

al. 2012, 154) 

Hankintaan liittyvät kustannukset aiheutuvat varsinaisen hankinnan yhteydessä (Ellram 

1993b, 7). Hankinnan yhteydessä kustannuksia aiheuttavia tekijöitä ovat muun muassa 

ostohinta, tilauksen valmistelu ja tilauksen tekeminen, osapuolten välinen tiedonsiirto, 

toimitusjärjestelyt, varsinainen toimitus, tilauksen seuranta, vastaanottaminen sekä 

tarkastaminen ja maksuliikenne (Iloranta et al. 2012, 154). 

Hankinnan jälkeisiin kustannuksiin voidaan tunnistaa ne kustannukset, jotka muodostuvat 

hankintatapahtuman jälkeen kun hyödykkeen omistus on siirtynyt yritykselle ja kyseinen 

hankittu hyödyke on joko yrityksen, agentin tai asiakkaan hallussa. Hankinnan jälkeisien 

kustannuksien ilmaantumiselle ei ole määriteltävissä tarkkaa ajankohtaa, vaan ne voivat 

ilmaantua heti tavaran vastaanoton jälkeen tai vasta vuosien jälkeen myöhäisemmässä 

elinkaaren vaiheessa. (Ellram 1993b, 7) Virheelliset tuotteet, palauttamiset, korjaus ja 

uudelleen tekeminen, varaosat, ylläpito ja huollot, menetetyn myynnin kustannukset, 

arvonalentumiset ja imagotappiot, kierrätys sekä elinkaaren päättäminen voidaan myös 

luotella kuuluvan hankinnan jälkeisiin kustannuksiin (Iloranta et al. 2012, 154). Kustannusten 

tunnistaminen ja yhdistäminen tiettyyn hankintaan hankaloituu sitä mukaa mitä pitempi aika 

kyseisestä hankinnasta on kulunut. Hankinnan jälkeiset kustannukset jäävät usein hyvin 

vähälle huomiolle yrityksissä, sillä ne harvoin mielletään enää osaksi kyseistä hankintaa. 

(Ellram 1993b, 7)   

Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2012, 153) esittävät, että kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat 

hankinnan tai tarjouspyynnön valmistelusta, toimittajan valinnasta ja yhteistyön tekemisestä 

tietyn toimittajan kanssa, kuuluisi ottaa kokonaiskustannuksia laskettaessa huomioon. Ferrin 

ja Plank (2002) luokittelevat erilaisia yrityksistä tunnistettuja kustannuselementtejä 

kokonaiskustannuslaskelmien pohjaksi. Tutkimuksessa esitettiin yhteensä 153 erilaista 

kustannustekijää, jotka jaettiin 13 eri kustannuskategoriaan, jotka esitellään seuraavassa 

taulukossa numero kaksi. 
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Taulukko 2. Kustannustekijöiden luokittelu kustannuskategorioihin (Ferrin et al. 2002, 25 

mukaelma) 

 

.  
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4.2 Kokonaiskustannusajattelun hyödyt 

Yritys voi saavuttaa useita erilaisia hyötyjä kokonaiskustannusajattelun avulla sekä 

kokonaiskustannusajattelun kautta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää muilla yrityksen 

osastoilla kuin pelkässä ostotoiminnassa. Kokonaiskustannusajattelu ei ole kaikista 

yksinkertaisin tapa tarkastella hankintakustannuksia mutta usein sen aikaansaamat hyödyt 

ovat kokonaiskustannusajatteluun liittyvien haasteiden ratkaisemisen arvoisia. (Ellram 1993b, 

4)  

Ilorannan ja Pajunen-Muhosen (2012, 154-155) mukaan kokonaiskustannusajattelusta 

saadaan hyötyä erilaisissa hankinnoissa ja toimitusprosesseissa, joita esimerkiksi ovat: 

• tuotteen tai palvelun sisällön ja spesifikaatioiden määrittely 

• toimittajien arviointi ja valinta 

• hankinnan sisällön määrittely ja vaihtoehtoisista ratkaisuista päättäminen 

• toimittajien suorituskyvyn seuranta ja arviointi 

• ulkoistamiseen liittyvä päätöksenteko 

• toimintatapojen ja prosessien kehittäminen 

• ulkoistamiseen liittyvä päätöksenteko 

• toimintatapojen ja prosessien kehittäminen 

• asiakaspalvelun ja lopputuotteen kehittäminen 

Kokonaiskustannusmallien kehittämisellä saadaan tietoa hankintatoimen kustannuksista sekä 

työvälineitä hankintojen keskeisimpien kustannusajureiden tunnistamiseen (Iloranta et al. 

2012, 155).  

Kokonaiskustannusajattelun käytön yksi merkittävimpiä yksittäisiä hyötyjä on 

yksityiskohtaisempi ymmärrys toimittajan tehokkuudesta sekä elinkaaren eri vaiheiden 

vaikutuksista yrityksen omaan organisaatioon että asiakkaaseen. Kokonaiskustannusten 

laskemisen tarkoituksena on ohjata järjestelmälliseen kustannusten tarkasteluun sekä pakottaa 

arvioimaan hankinnasta aiheutuvia todellisia kustannusvaikutuksia. 

Kokonaiskustannuslaskelmasta saatava kustannustieto nostaa todennäköisyyttä entistä 

laadukkaampien päätöksien tekemiselle. Ellram (1993b, 4) puolestaan luokittelee 

kokonaiskustannusajattelun hyödyt viiteen eri kategoriaan: 1) parempaan toimituskyvyn 

mittaamiseen, 2) parempaan päätöksentekoon, 3) sisäisen ja ulkoisen kommunikaation 

kehittymiseen, 4) ymmärryksen lisääntymiseen ja 5) yrityksen jatkuvan kehityksen 
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tukemiseen. Nämä viisi edellä mainittua kategoriaa ovat avattu tarkemmin taulukossa numero 

3. 

Taulukko 3. Kokonaiskustannusajattelun hyötyjä (Ellram 1993b, 4 mukaelma) 

 

Toimittajan suorituskyvyn mittaamisen paraneminen selitetään siten, että 

kokonaiskustannusmenetelmä on strukturoitu ja looginen lähestymistapa, jonka avulla yritys 

pystyy muodostamaan paremmin entistä kokonaisvaltaisemman käsityksen toimittajan 

suorituskyvystä. Kokonaiskustannuksien tarkastelu luo käyttäjälleen mahdollisuuden 

toimittajansa suorituskyvyn yhtenäiseen mittaukseen sekä toimivan työkalun 

toimittajavertailua varten. (Ellram 1993a, 51) 

Yrityksen kyky tehdä päätöksiä paranee kokonaiskustannusajattelua hyödyntämällä sillä sen 

avulla voidaan arvioida hankintapäätösten pitkän aikavälin vaikutuksia (Ellram 1993, 51-52). 

Kokonaiskustannuksia arvioimalla saatu kustannustieto mahdollistaa objektiivisen ja 
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yksityiskohtaisen vertailun sekä sitä kautta parempien päätösten tekemisen. Järjestelmällisesti 

käytettynä kokonaiskustannusajattelu tarjoaa perusteluja miksi joku muu vaihtoehto olisi 

parempi kuin ostohinnaltaan halvin mahdollinen tarjous. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 

156) 

Kokonaiskustannusajattelu toimii varsin toimivana kommunikointikeinona niin yrityksen 

sisällä kuin yrityksen ulkopuolisille toimittajillekin (Ellram 1993a, 51).  

Kokonaiskustannusajattelun kautta saatava kustannustieto on yritykselle hyödyllinen asia 

ottaa esille esimerkiksi toimittajaneuvotteluita käydessä, sillä tämän oleellisen informaation 

avulla yrityksen neuvotteluasema vahvistuu toimittajaan nähden selkeästi (Iloranta & 

Pajunen-Muhonen 2012, 156). Lisäksi kokonaiskustannusanalyysin avulla on saatavissa 

luotettavaa tietoa yrityksen suorituskyvystä, joka mahdollistaa entistä paremman 

kommunikoinnin toimittajan suuntaan. Kokonaiskustannusajattelun avulla voidaan myös 

aktivoida muita yrityksen toimintoja ottamaan osaa hankintapäätöksiin joko tuottaen 

tarvittavaa informaatiota päätöksenteon tueksi tai tunnistamaan keskeisiä kustannustekijöitä. 

(Ellram 1993b, 4) 

Kokonaiskustannusajattelun moninaisiin hyötyihin kuuluvat kustannustietoisuuden 

kasvaminen ja laaja-alaisempi ymmärrys toimittajan suorituskyvystä. Toimittajan 

suorituskyvyn voidaan saada kokonaiskustannusanalyysin avulla tietoa kustannustrendien 

analysointiin, toimittajavertailuun, toimittajaneuvotteluihin sekä tavoitehinnoitteluun. (Ellram 

1993b, 5) Kokonaiskustannusanalyysin kautta yrityksen toimintatavat ohjautuvat 

johdonmukaiseen kustannusten tarkasteluun sekä painostaa huomiomaan kaikki hankinnasta 

aiheutuneet todelliset kustannusvaikutukset (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 156).   

Aikaisemmin mainitut hyötykategoriat toimivat ennakoivina keinoina, joiden avulla 

hankintatoimi pystyy jatkuvasti sekä yrityksen että toimittajan toimintoja. Taulukossa kaksi 

esitetty viimeinen kokonaiskustannusajattelun hyötykategoria, jatkuvan kehityksen 

tukeminen, ilmentää juuri niitä hyötyjä, joiden tarkoituksena on tukea yrityksen jatkuvaa 

kehitystä. Kokonaiskustannusajattelun kautta voidaan määritellä ja priorisoida alueet, joihin 

toimittajien kehittämistoimet kannattaisi kohdistaa. Toimittajia voidaan ohjata 

kokonaiskustannusajattelun avulla kiinnittämään huomiota tarpeellisiin asioihin, joiden 

ansiosta saavutetaan kustannussäästöjä ja laatuparannuksia. Kokonaiskustannusajatteluun 

kuuluu myös itsekriittisyys, jossa yritys joutuu arvioimaan sisäistä toimintaansa sekä 

tunnistamaan erilaisia kehityskohteita. Yrityksen tulisi arvioida kuinka heidän omat 
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vaatimuksensa ja toimittajalle esittämänsä yksityiskohdat vaikuttavat hankinnan 

kokonaiskustannuksiin. (Ellram 1993b)  

Kokonaiskustannusajattelusta saadaan paras mahdollinen hyöty seuraavanlaisissa 

hankinnoissa: 

• taloudellisesti merkittävät hankinnat 

• hankinnat joihin liittyy tai joista koituu huomattavia epäsuoria kustannuksia 

• kattavaa suunnittelua ja räätälöityjä asiakasratkaisuja sisältävät hankinnat 

 

4.3 Toimittajien kustannusten mallintaminen 

Hankinnan kustannusrakennetta pohdittaessa lähtökohta on kiinnittää huomiota mistä 

kustannustekijät muodostuvat ja mikä niiden keskinäinen suhde on. Mikäli palvelun 

kustannusrakenteeseen kuuluvia kustannuksia muodostuu erillisistä esimerkiksi ohjelmista tai 

muista erikoistyökaluista, on hyvä miettiä mikä niistä saatava hyöty on verrattuna 

kustannukseen. Lähtökohtaisesti asiakkaan on määriteltävä mahdollisimman tarkasti 

hankinnan alkuvaiheessa mitä halutaan ja mitä siitä ollaan valmiita maksamaan. Tämä 

helpottaa esimerkiksi turhien toimintojen tunnistamista ja karsimista pois toimittajien 

tarjouksista. Kustannusrakenteen hahmottelun jälkeen on siirryttävä pilkkomaan jokainen 

kustannustekijä osiin, jonka tarkoituksena on hahmottaa mitkä tekijät vaikuttavat mihinkin 

kustannustekijään ja millä tavoin. Kustannustekijöiden arviointia tehdessä on syytä miettiä 

toimittajan tarjouksen hinnoittelun logiikkaa ja millainen toimittajan kokonaispanos 

muodostaa kokonaishinnan. Ulkoista erikoisosaamista hankkiessa on myös hyvä arvioida 

onko mahdollista käyttää palvelun osatekijöissä osaamattomampaa työvoimaa kustannusten 

tiputtamiseksi ilman palvelun laadun kärsimistä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 223)  

4.4 Kokonaiskustannusajattelun haasteet ja rajoitukset 

Kokonaiskustannusajattelun tarjoamista hyödyistä riippumatta varsin harvat yritykset 

käyttävät kyseistä menetelmää vaikka kokonaiskustannusajattelun käsite on helposti 

ymmärrettävä. Sen sijaan varsinainen kokonaiskustannusanalyysi on monimutkainen ja 

vaikeasti omaksuttava. Lähtökohtaisesti kokonaiskustannusanalyysiin tarvittavan tiedon 

kokoaminen on vaikea, mutkikas ja erittäin hidas prosessi. (Ellram 1993a, 50; Ellram 1995, 7) 

Toinen monimutkaisuutta lisäävä tekijä on, että kokonaiskustannusanalyysille ei ole olemassa 

yhtä standardoitua lähestymistapaa, vaan kokonaiskustannusmallit voivat vaihdella jopa 

yrityksen sisäisessä käytössä eri yritysten kokonaiskustannusmallien vaihtelusta 
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puhumattakaan. Kokonaiskustannukset ovat lisäksi tilannekohtaisia ja näin ollen hankinnan 

päätöksenteon kannalta tärkeät kustannukset vaihtelevat usein eri tekijöiden, kuten 

esimerkiksi hankinnan luonteen, suuruusluokan ja tärkeyden suhteen. (Ellram 1995, 7) 

Ellram (1994) esittää tärkeimpien kokonaiskustannusajatteluun liittyvien haasteiden liittyvän 

koulutukseen, yrityskulttuuriin ja resurssien jakamiseen liittyviin tekijöihin. Edellä mainitut 

kokonaiskustannusajattelun käyttöönottoa vaikeuttavat tekijät esitetään taulukossa numero 

neljä. 

Taulukko 4. Kokonaiskustannusajattelun haasteet (Ellram 1994, 175 mukaelma) 

 

Kokonaiskustannusajattelu on työkalun lisäksi filosofia, joka vaatii toimiakseen 

kulttuurimuutosta yrityksessä. Hintaorientoitunut ajattelumalli on saatava korvattua 

kokonaiskustannusajattelulla, jolloin on otettava huomioon, että se voi aiheuttaa 

vastareaktiona kehitystä jarruttavan muutosvastarinnan. Muutosvastarintaa voidaan kuitenkin 

lieventää koulutuksen avulla. (Ellram 1993a, 51) Kouluttamisella pyritään oikomaan 

syntyneitä ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä. Jotta tämä toteutuisi, on luotava toimivia 

työvälineitä kokonaiskustannusten ymmärtämisen ja hyödyntämisen avuksi. (Ellram 1994, 

174-175) Koulutusohjelmien luominen ja järjestäminen vaatii tarpeeksi merkittäviä 

resursseja, jotta kokonaiskustannusajattelun merkityksestä, menetelmän käytöstä, hyödyistä 

sekä soveltamismahdollisuuksista voidaan informoida erityisesti mallia käyttäviä työntekijöitä 

ja yrityksen muuta henkilöstöä. (Ellram 1993a, 51) Kokonaiskustannuslaskennan 

hyödyntäminen vaatii yritykseltä poikkiorganisatorista yhteistyötä sekä uudenlaista osaamista. 

Hankintatoimi kaipaa muun organisaation apua kokonaiskustannuslaskentaan soveltuvan 

tiedon tuottamiseen ja kehittämiseen. Kehittäminen puolestaan vaatii oman osansa 
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resursseista, jonka vuoksi on tärkeää, että yritysjohto tukee kokonaiskustannusajattelun 

käyttöä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 167) 

Suurimman resurssiongelman muodostaa raportointi-/tietojärjestelmien puute sekä se tosiasia, 

että kokonaiskustannusajattelua tukevaa tietoa on huonosti saatavilla. Tiedosta suuri osa 

joudutaan keräämään käsin, joka puolestaan sitoo resursseja. Kokonaiskustannuslaskennan 

tehostamiseksi ja siihen kulutetun vaivannäön vähentämiseksi dataa tulisi kerätä yrityksen 

tietojärjestelmistä. (Ellram 1993a, 51) Kokonaiskustannuslaskenta pohjautuu analyysin 

tekohetkellä vain niihin arvoihin, jotka ovat sillä hetkellä saatavilla, eikä näiden kyseisten 

arvojen avulla voida arvioida mahdollisia yllättäviä kustannustason muutoksia. Laskelmaan 

vaikuttavat useat eri asiat kuten minkälainen on arvioitavan hyödykkeen eliniänodote ja 

korkokanta. Tulevat kustannukset ovat vain parhaimmillaan diskontattavia arvioita siitä mitä 

tulevaisuudessa tapahtuu. Tämän perusteella kokonaiskustannuslaskelma voi tarjota vain 

valistuneita arvioita tulevista kustannuksista ja niihin perustuen joudutaan tekemään 

päätöksiä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen (2012, 167-168) 

4.5 Pisteytykseen perustuva vertailu vaihtoehto kokonaiskustannuslaskennalle 

Kokonaiskustannuslaskelman avulla on mahdollista saada hyödyllistä tietoa eri 

kustannuksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä, mutta joissain tilanteissa 

kokonaiskustannuslaskelman suorittaminen ei ole kannattavaa siihen tarvittavan työmäärän ja 

ajallisen panostuksen vuoksi. Tilanteessa, jossa arvioitavat vaihtoehdot ovat suhteellisen 

samankaltaisia, voidaan käyttää puolueetonta vertailua. Kyseinen vertailu ei anna kuvaa 

todellisista kustannuksista, mutta sen avulla voidaan asettaa vaihtoehdot 

sopivuusjärjestykseen. Subjektiivista näkökulmaa pyritään estämään pisteyttämällä erilaiset 

kustannuksiin ja hyötyihin vaikuttavat tekijät etukäteen mietittyjen asteikkojen mukaisesti. 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 159) 

Pisteytykseen perustuva vertailu on vaihtoehtoinen työkalu kokonaiskustannuslaskennalle, 

jossa jotkin tai mahdollisesti kaikki kustannustekijät arvostellaan erikaltaisilla skaalatuilla 

toimittajan suorituskykyyn perustuvilla suhdeluvuilla. Pisteyttämiseen perustuvan vertailun 

haaste on skaalata painoarvot ja kertoimet järkeviksi sekä todellisia tarpeita vastaaviksi. 

Yrityksellä on huomattavasti suurempi vapaus painottaa ja pisteyttää haluamiaan kohtia 

toimittajaltaan saamasta tarjouksesta esimerkiksi verrattaessa julkisiin hankintoihin, joissa 

hankintalaki ja pelko markkinaoikeuteen joutumisesta pitävät huolen pisteytyksen 

objektiivisista luontiperusteluista. Tämä on yksi syy, jonka vuoksi pisteyttämiseen 
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perustuvassa vertailussa on vaarana, että painoarvot määritellään liian subjektiivisesta 

näkökulmasta. Näillä kahdella eri lähestymistavalla kummallakin on omat vahvuutensa ja 

heikkoutensa, jonka vuoksi päätös käytettävästä työkalusta riippuu vertailtavasta tilanteesta, 

hankkivan osapuolen kehitystasosta sekä tehtävästä hankintapäätöksestä. (Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2012, 162; Pekkala 2007, 401-412)  
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5. Empiiriset tulokset  

Tässä kappaleessa käsitellään tutkielman empiriaosuus, joka toteutettiin tapaustutkimuksena. 

Tapaustutkimuksen tarkoituksena oli etsiä tietoa kokonaiskustannusajattelun hyödyntämisestä 

kansainvälisessä palveluhankinnassa kirjallisuudesta ja case-yrityksessä suoritetusta 

haastattelusta vertaillen kuinka hyvin teoriaosuudessa esitetyt asiat toteutuvat käytännössä. 

Case-yrityksenä on suuri kansainvälistä hankintatoimea harjoittava yritys, jolla on toimintaa 

lähes 60 maassa. Yrityksen liikevaihto koostuu pääasiassa uuslaiteliiketoiminnasta, 

huoltoliiketoiminnasta ja modernisointiliiketoiminnasta. Haastatteluun ottivat osaa yrityksen 

kaksi johtotason henkilöä, joiden yksittäisinä erikoisosaamisalueina olivat epäsuorat 

hankinnat ja logistiikka. Vaikkakin logistiikka kuuluu epäsuoriin hankintoihin, tarjoaa se 

itsekseen käsiteltynä oivan vertailukohteen muihin epäsuoriin hankintoihin haastavien 

ominaispiirteidensä vuoksi. Haastattelussa käytiin läpi palveluiden hankintaa kansainvälisessä 

ympäristössä, kokonaiskustannusajattelun koettuja hyötyjä ja haasteita, palveluhankintaa, 

palveluiden sisällön määrittelemistä sekä toimittajan valintaan liittyviä elementtejä. 

Haastattelu päätettiin kysymällä millaiseksi koetaan kansainvälisiltä markkinoilta 

suoritettavien hankintojen ja kokonaiskustannusajattelun tulevaisuuden suuntaus. Haastattelun 

runko on esitetty työn liitteissä numerolla kaksi. Haastattelussa viitataan kyseiseen 

organisaatioon lyhyesti yrityksenä.  

5.1 Haastattelu 

Palveluhankinnan koetaan vaikuttavan voimakkaasti yrityksen kannattavuuteen. Hankinta 

muodostaa yrityksen kuluista noin puolet, joista epäsuorien hankintojen osuus on noin 

kolmasosa. Logistiikan kohdalla palveluhankinnan tärkeys korostuu, sillä yritys ei tuota 

logistiikkapalveluita omalla henkilöstöllään. Yrityksen merkittävät hankintapäätökset tehdään 

keskitetysti pääkonttorilla ja palveluhankinta suoritetaan tällä hetkellä noin 95 prosenttisesti 

ulkomaisilta toimittajilta. Ulkomaisilta toimittajilta hankitut palvelut sisältävät suurelta osin 

asennus-, tietotekniikka- ja autopalveluita. Logistiikka puolestaan sisältää esimerkiksi 

varastointi-, pienimuotoista tarkistus- ja kokoamis-, ohjaus- ja seuraus- sekä 

laskutuspalveluita.  

Haastateltavat kokevat, että kansainväliset hankinnat ovat kasvattaneet osuuttaan jatkuvasti. 

Toimittajien kanssa kommunikointia pidetään erittäin tärkeänä toimintona onnistuneessa 

hankintatoimessa. Luotettavaksi todettujen ja vakiintuneiden toimittajien kohdalla 

tärkeimpinä tilauskanavina esitellään toiminnanohjausjärjestelmä sekä vähemmässä määrin 



37 

 

myös yhteydenotot sähköpostitse ja puhelimella. Logistiikan puolelta mainitaan myös, että 

jossain määrin käytetään toimittajien omia järjestelmiä. Kysymykseen yrityksen 

merkittävyydestä toimittajille, riippuu vastaus hankittavasta toiminnosta. Joillekin 

toimittajille, kuten esimerkiksi autoliikkeille, yritys on merkittävä asiakas mutta 

logistiikkapalveluita tuottaville isoille toimittajille taas ei. Sen sijaan yritys pyrkii 

profiloitumaan mahdollisimman kiinnostavaksi toimittajiensa silmissä, jolla osittain korvataan 

pientä tilauskantaa.   

Kansainvälisten palveluiden hankinnassa suurimmaksi tavoitteeksi on asetettu ratkaisu, jolla 

saavutetaan maksimaalinen hyöty tukien samalla paikallista liiketoimintaa. Tätä ratkaisua 

haetaan monimuotoisen kansainvälisen yhteistyön avulla. Ongelmiksi puolestaan tunnistetaan 

kustannuksien sovittaminen haluttuun laatutasoon, kuin myös kulttuuriin liittyvien 

yksilöllisten ajattelumallien muuttaminen, esimerkiksi työturvallisuuden suhteen. Logistiikan 

kannalta suurimmat haasteet aiheutuvat kohdemaan lainsäädännöistä, mutta myös paikalliset 

toimintatavat ja käytännöt vaikeuttavat toimintaa. Lisäksi logistiikassa ongelma on löytää 

laadukkaita ja pystyviä toimittajia, joiden avulla saataisiin mahdollisimman laaja logistinen 

kattavuus. Ongelman taustalla on ilmiö, että jokaisella toimittajalla on omat maantieteelliset 

vahvuusalueensa eikä yksikään logistiikkayritys pysty toimimaan tehokkaasti missä päin 

maailmaa tahansa.  

Palveluhankintojen kustannustekijöitä koetaan aiheutuvan pääasiassa riskien minimoinnista ja 

erilaisista palveluiden elinkaarien aikana ilmentyneistä kustannuksista. Yrityksellä on 

kustannusten arviointia varten käytössään kilpailutusarviointipohja, jossa on erilaisia 

tapauskohtaisia painotuksia. Yrityksen palveluhankintaan liittyviä vaatimuksia ovat 

turvallisuus, palvelun laatu sekä tuottavuus. Logistiikassa toimitaan hyvin pitkälti yrityksen 

itse luomien standardoitujen sopimuskäytäntöjen mukaisesti, joihin toimittaja pyritään 

sitouttamaan. Nämä toimittajalle esitetyt sopimuskäytännöt sisältävät muun muassa erilaisia 

vastuu- ja laatuvaatimuksia sekä hyvien kaupankäyntitapojen mukaisia pelisääntöjä (Code of 

conduct). Varsinaisia rajoituksia suoritettavalle palveluhankinnalle kansainvälisiltä 

markkinoilta ei ole, mutta yritys haluaa kuitenkin toimia sosiaalisesti vastuullisesti, 

turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Myöskään logistiikan puolella ei koeta rajoituksia 

palveluhankinnalle kansainvälisessä ympäristössä, vaan ne koetaan enemmänkin yksittäisiin 

toimittajiin liittyviksi, jotka eivät sovellu toimittajiksi esimerkiksi maineensa pohjalta tai 

kansainvälisten sanktioiden uhkan vuoksi. Poikkeuksena logistiikassa mainitaan 
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remburssikauppa, jossa asiakas voi sisällyttää asiakassopimukseen ehtoja esimerkiksi 

käytettävistä toimittajista. 

Kokonaiskustannusajattelun koetaan olevan läsnä jokaista hankintapäätöstä tehdessä. 

Yrityksellä ei ole varsinaista kokonaiskustannusajattelu-prosessia mutta kokonaiskustannus-

filosofiaa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon hankintapäätöksien tekemiseen. 

Tutkimuksen teoriaosassa 4.4 mainitaan kokonaiskustannusajattelun yhtenä suurena 

haittapuolena yrityksen sisältä kumpuava muutosvastarinta. Haastateltujen henkilöiden 

vastauksien perusteella kokonaiskustannusajattelun kautta saatavat hyödyt ovat hyvin 

sisäistetty ja kokonaiskustannuksiin liittyvää koulutusta ja tiedottamista pyritään myös 

viemään eteenpäin yrityksen sisällä.  

Kustannuksista saatavaa informaatiota pidetään erittäin tärkeänä ja informaatiota pyritään 

keräämään mahdollisimman monista eri lähteistä, jotta se olisi laadukasta ja luotettavaa. 

Yrityksen käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa osaltaan suuren määrän 

informaatiota, mutta sitä täytyy osata muokata ja tulkita oikein. Yrityksen kustannusten 

tiedonhakuprosessia kehitetään jatkuvasti mutta kustannusohjausjärjestelmät eivät tahdo 

pysyä mukana yrityksen nopeassa kasvussa. Kokonaiskustannusajattelun antama informaatio 

koetaan osaksi kokonaisvaltaista tilannekuvan hahmottamista hankinnan ja toimittajavalinnan 

suhteen: ostohinnan tärkeyttä vähättelemättä se ei ole automaattisesti ainoa ratkaiseva tekijä, 

vaan hankintaa ja toimittajan tarjoamaa palvelua tarkastellaan kokonaisuutena verraten 

asetettuun budjettiin.  

Kokonaiskustannusajattelun omaksumista voidaan parantaa käymällä keskustelua toimittajan 

kanssa ja saada yhteisymmärrys tavoiteltavista asioista. Lisäksi keskustelussa molempien 

osapuolten tulisi antaa toisilleen todenmukaista informaatiota, jotta tilanteeseen voitaisiin 

luoda mahdollisimman toimivia ratkaisuvaihtoehtoja. Haastattelussa nostettiinkin esille 

kokonaiskustannusajattelun yhdeksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi kommunikoinnin 

tehostaminen yrityksen ja toimittajien välillä, jolloin toimittaja saadaan ymmärtämään 

yritykselle aiheutuva kokonaiskustannus ja näin ollen toimittaja voi toimenpiteillään vaikuttaa 

yritykselle muodostuvaan kokonaiskustannukseen. Tämän edellä mainitun voi tiivistää 

haastattelussa esitettyyn kommenttiin:  

”Kommunikointi toimittajan kanssa mahdollistaa kokonaiskustannusajattelun.”  
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Kokonaiskustannusajattelun eduiksi mainitaan haastattelussa myös yrityksen ja tärkeimpien 

toimittajien kanssa luodut yhteiset suorituskykymittarit, jatkuvan kehityksen tukeminen ja 

laaja-alainen ymmärrys kustannuksista.  

Kokonaiskustannusajattelun suurimmiksi haasteiksi koetaan, että päätöksenteko perustuu 

lyhyelle aikavälille, päätöksiä joudutaan tekemään puutteellisella informaatiolla, jonka 

taustalla on ongelma, että informaatio on usein väärässä muodossa, tarkkuusluokassa tai sitä 

on hyvin niukasti saatavilla. Tämä tukee osaltaan tutkielman kohdassa 4.4 esitettyä kritiikkiä 

kokonaiskustannusajattelun kyvyttömyydestä tarjota konkreettisia luotettavia 

kustannuslukuja, vaan sen sijaan pelkkiä arvioita tulevaisuudessa ilmenevistä kustannuksista. 

Palveluhankintojen kohdalla pidetään vaikeana arvottaa mitä kyseisestä palvelusta ollaan 

valmiita maksamaan. Arviointikriteerien luominen ja arvioinnin tekeminen objektiivisesti 

koetaan myös merkittävänä haasteena. Kokonaiskustannusajattelun tueksi tarvittava datan 

kerääminen, lajittelu, muokkaaminen ja ylläpito koetaan asettavan merkittäviä vaatimuksia 

resurssien suhteen. Informaation tuottamiseen tarvittava resurssimäärä kasvaa yrityksen koon 

ja lisääntyneen hankintatarpeen mukana. Entistä yksityiskohtaisemman 

kokonaiskustannusinformaation tarvitseminen ja sen tuottamiseen tarvittavien resurssien 

epäsuhta on tekijä, joka rajoittaa selkeästi kokonaiskustannusajattelun käyttöä.  

Laatu- ja hankintariskitekijöitä todetaan arvioitavan säännöllisesti. Esimerkiksi 

toimittajavaihdoksen kohdalla mahdollinen hankintariski käydään hyvin tarkasti läpi mistä se 

koostuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Laaturiskien hallinnassa yrityksen yksi keino on jo 

aikaisemmin mainittu yrityksen oma standardoitu sopimuskokoelma, joka määrittelee 

esimerkiksi haluttua laadun tasoa.   

Toimittajista seurataan ja arvioidaan niitä, jotka ovat todettu olevan kriittisiä yrityksen 

toiminnalle ja joiden arvioinnista saa suurimman mahdollisen hyödyn. Näihin toimittajiin 

kohdennetaan resursseja erilaisten arviointien ja analyysien muodossa. Logistiikassa 

toimittaja-arviointi tapahtuu käytännössä auditoimalla, laaturaporttien, toimittajapalaverien ja 

jatkuvan laatumittauksen avulla. Edellä mainittuja toimittaja-arvioinnin kriteerejä on 

sisällytetty standardoituun sopimusmalliin, jonka yhtenä tehtävänä on varmistaa toimittajien 

yhdenvertainen kohtelu. Tällöin toimittajia voidaan arvioida vertailtavissa olevilla kriteereillä 

ja palveluiden hinnasta ja laadusta muodostuu myös vertailukelpoisia. 

Yrityksessä toimittajavalintaa tehdään projektikohtaisten vaatimuksien perusteella, joita ovat 

esimerkiksi erikoisosaaminen, preferenssit ja tietynlaiset tietojärjestelmät. Lisäksi 
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analysoidaan toimittajan kykyä suoriutua mahdollisesta tehtävästä kapasiteetin ja resurssien 

puolesta. Päätös toimittajavalinnasta pyritetään tekemään siis mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti, jota tukee myös yhtenä osana kokonaiskustannusajattelu. 

Toimittajavalinnan tärkeimmiksi kriteereiksi todetaan arvioitavan kuinka hyvin kyseinen 

tarjolla oleva kokonaisratkaisu soveltuu kyseiseen tarpeeseen, mikä on palvelun laatu, mitkä 

ovat kokonaiskustannukset, mahdolliset riskitekijät elinkaaren eri vaiheissa sekä ostohinta.  

Yritys pyrkii mahdollisimman paljon kehittämään yhteistyötään ja kommunikaatiotaan 

strategisesti tärkeiksi todettujen toimittajiensa kanssa. Toimittajat halutaan sisällyttää 

yhteistyöhön aina yrityksen tuotteen tai palvelun tuotekehityksestä käyttövaiheen huoltoihin 

saakka. Toimittajia pyritään kehittämään määrätietoisella otteella erilaisten kehitysprojektien, 

resurssien tarjonnan sekä valvonnan kautta. Haastattelussa alleviivattiin yhteistyön merkitystä 

seuraavalla kommentilla: 

”Yrityksen liiketoimintaa olisi erittäin vaikeaa harjoittaa ilman yhteistyötä toimittajien 

kanssa.” 

Kansainvälisiltä markkinoilta ostettavien palvelujen määrän nähdään tulevaisuudessa pysyvän 

vähintäänkin samanlaisena kuin nykyään. Vaikka ylivoimaisesti suurin osa 

palveluhankinnoista suoritetaan kansainvälisiltä markkinoilta, haluaa yritys mahdollisimman 

paljon integroida kansainväliseen palveluhankintaansa suomalaista laatuajattelua ja 

hankintaprosessiosaamista. Tulevaisuuden palveluhankinnan näkymistä keskusteltaessa 

haastateltavat esittävät arvion, että palvelujen hankinnan kehittämistoiminta nähdään jatkuvan 

tasaisena tulevaisuudessakin. Keskustelussa kokonaiskustannusajattelun suosiosta kyseisellä 

toimialalla esitettiin arvio, jonka mukaan suuri osa kilpailevista yrityksistä hyödyntää 

toiminnassaan ainakin jollain tasolla kokonaiskustannusajattelua. Kokonaiskustannusajattelun 

suosion nähdään pysyvän samana kuin tähänkin saakka, vaikka kokonaiskustannuksien 

muovaaman ajatusmallin oletetaan syvenevän ja kehittyvän.   
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6. Johtopäätökset 

Tässä käsitellään tutkimuksen tuloksia, jotka saadaan vertailemalla empiriaosiossa ilmi 

tulleita vastauksia teoriaosiossa käsiteltyihin teemoihin. Tämän perusteella mietitään 

ilmenneitä eroja ja yhtäläisyyksiä. Teoreettisen pohjan perusteella voidaan todeta 

kansainvälisien hankintojen muodostavan oleellisen osan yrityksen toimintaan tukevista 

palveluista. Haastattelun perusteella yritys kokee kokonaiskustannusajattelun hyödyllisenä 

työkaluna, mutta ymmärtää myös milloin sen käyttö ei ole järkevää.  

Ensimmäisenä alatutkimuskysymyksenä esitetään mitä tarkoittavat 

kokonaiskustannusajattelu, palvelu ja kansainvälinen hankinta. Kokonaiskustannusajattelua 

voidaan käyttää palvelun elinkaaren aikana ilmentyvien kustannusten tunnistamiseen, 

ennakointiin ja analysoimiseen, jonka vuoksi kokonaiskustannusajattelusta muodostuu 

yritykselle tehokas arviointityökalu erityisesti taloudellisesti merkittäviin ja pitkäaikaisiin 

investointeihin. Palvelua voidaan pitää hyvin monitahoisena ilmiönä, joka asettaa 

hankintatoimelle moninaisia haasteita esimerkiksi palvelun sisällön, palvelun laadun ja hinnan 

määrittelemisen kautta. Kansainvälisen hankinnan määritelmän miniminä voidaan pitää sitä, 

että ostajan hankkima tuote tai palvelu tuotetaan ulkomaisen tuottajan toimesta.  

Toisena alatutkimuskysymyksenä esitettiin, että millaisia haasteita 

kokonaiskustannusajattelun käyttöön liittyy. Kokonaiskustannusajattelun huonoina puolina 

mainitaan suuri tarve resursseille, joita tarvitaan kustannusinformaation keräämiseen, 

lajitteluun, muokkaamiseen sekä ylläpitoon kokonaiskustannuslaskennan perustaksi. Lisäksi 

kokonaiskustannusajattelu pystyy tarjoamaan parhaimmillaan vain nykyarvoihin perustuvan 

arvion tulevista kustannuksista. Kokonaiskustannusajattelun käyttö voi lisäksi kohdata 

vastustusta yrityksen sisäisen muutosvastarinnan muodossa, johon on pyrittävä vaikuttamaan 

aktiivisella koulutuksella painottaen kokonaiskustannusajattelun kautta saavutettavia hyötyjä. 

Kokonaiskustannukset riippuvat vallitsevasta tilanteesta, jonka vuoksi hankinnan 

päätöksenteon kannalta tärkeät kustannukset vaihtelevat usein eri tekijöiden, kuten 

esimerkiksi hankinnan luonteen, suuruusluokan ja tärkeyden suhteen. Palveluhankintaa 

tarkastellessa palveluiden projektityyppiset ostot vahvistavat niiden kertaluontoisesti tehtäviä 

hankintoja, joista jokainen on arvioitava erikseen kokonaiskustannuslaskennan kautta. 

 Kolmantena alatutkimuskysymyksenä esitettiin kuinka kansainvälisen toimintaympäristö 

vaikuttaa palveluhankintaan. Kansainvälisen palveluhankinnan haasteet, esimerkiksi 

moninainen lainsäädäntö ja kohdemaan kulttuuri, tiedostetaan yrityksessä erittäin hyvin ja 
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niihin pyritään vastaamaan muun muassa yrityksen omalla standardoidulla 

sopimuskokoelmalla, joka auttaa osaltaan määrittelemään perinteisiä palveluhankinnassa esiin 

tulevia kysymyksiä kuten mitä hankittavalta palvelulta odotetaan, miten palvelun laatua 

mitataan, mitkä ovat toimittajan vastuut ja velvollisuudet.  Jokainen palveluhankinta 

käsitellään lisäksi omana yksittäisenä tapauksenaan, jolloin tilannekohtaisiin eroavaisuuksiin 

ja yksityiskohtiin pystytään vaikuttamaan jo toimittajavalinnan miettimisestä lähtien aina 

hankittavan tuotteen palvelun kehittämiseen saakka. Yksityiskohtaiset hankintasopimukset, 

yhdessä toimittajan kanssa luotuihin mittaristoihin ja halu toimittajien kehittämiseen erilaisin 

yhteistyön keinoin luovat hyvän perustan toimivalle hankintatoimelle.     

Neljännen alatutkimuskysymyksen avulla arvioidaan mistä kansainvälisten palveluiden 

hankinnan kokonaiskustannukset muodostuvat. Yritykselle merkittävimpiä kustannuksia 

luovat tekijät voidaan nimetä palvelun kohdalla johtuvan sen abstraktista luonteesta ja siihen 

liittyvistä tekijöistä. Yritys joutuu näkemään paljon vaivaa määritellessään mikä palvelu on 

kyseessä, mitä palvelu sisältää, mikä on palvelun laatu ja mikä on palvelun rahallinen arvo. 

Kansainvälistä toimintaympäristöä tarkastellen yritys joutuu uhraamaan resursseja jatkuvasti 

uusien potentiaalisten toimittajien tunnistamiseen, arvioimiseen sekä valinta- ja 

kehittämisprosessiin. Lisäkuluja tuovat esimerkiksi valtioiden rajojen ylittäminen erilaisten 

tullimaksujen muodossa ja maakohtaiset erilaisuudet lainsäädännössä sekä tapakulttuurissa 

aiheuttavat omat välilliset lisänsä kokonaiskustannuksiin. Yritys ymmärtää omat eettiset ja 

ekologiset vastuunsa toimiessaan kansainvälisillä markkinoilla ja onkin valmis käyttämään 

resursseja, jotta tarvittava palvelu pystyttäisiin tuottamaan turvallisesti, kustannustehokkaasti 

ja laadukkaasti paikallisia palveluntarjoajia hyödyntäen. 

Viides alatutkimuskysymys puolestaan selvittää mitä tekijöitä on otettava huomioon 

kokonaiskustannusajattelun hyödyntämisessä. Kokonaiskustannusajattelusta esitetään teorian 

perusteella saatavan parhaat mahdolliset hyödyt muun muassa taloudellisesti mittavissa, 

monimutkaisissa ja pitkäaikaista suunnittelua sisältävissä sekä suuria epäsuoria kustannuksia 

sisältävissä hankinnoissa. Tämän perusteella yrityksen olisi suositeltavaa kiinnittää huomiota 

milloin ja millainen hankinta olisi suotava analysoida kokonaiskustannusajattelua käyttäen. 

Päätutkimuskysymyksenä esitettiin mitä hyötyä yritys voi saada kokonaiskustannusajattelun 

käyttämisestä kansainvälisessä palveluhankinnassa.  Ottaen huomioon yrityksen 

yritystoiminnan luonteen, jossa asiakaskunta on erittäin maantieteellisesti laajalle 
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levittäytynyttä ja jatkuvan uusien toimittajien tarpeen, esitän kokonaiskustannusajattelusta 

saatavan erityisesti hyötyä seuraavissa toiminnoissa: 

• kustannustietämyksen lisääntyminen 

• toimittaja-arvioinnin ja – valinnan kehittäminen 

• prosessien ja toimintatapojen tehostuminen 

• toimittajien suorituskyvyn arvioinnin seuranta, arviointi ja kehittäminen 

Yrityksen saadessa entistä yksityiskohtaisempaa tietoa itselleen koituvasta hankitun palvelun 

kokonaiskustannuksesta, voidaan sen perusteella tehdä entistä laadukkaampia 

hankintapäätöksiä tai pitkäaikaisen toimittajan ollessa kyseessä palvelun eri elinkaaren 

kohdissa piileviin kustannustekijöihin helpompi puuttua yhteistyössä toimittajan kanssa. 

Toimittaja-arvioinnin sekä toimittajavalinnan kehittämistä voidaan perustella tilanteella, jossa 

yrityksen saatua toimeksiannon uudessa ulkomaisessa toimintaympäristössä ei olekaan 

käytettävissä jo aikaisemmin hyväksi havaittuja toimittajia. Kokonaiskustannusajattelun 

hyödyntäminen hankintastrategian osana toimittajien arviointia ja valintaprosessia on 

mahdollista tunnistaa kyvykkäät potentiaaliset toimittajat markkinoilta ja saada entistä 

laadukkaampaa informaatiota esimerkiksi toimittajan suorituskyvystä päätöksenteon tueksi. 

Kokonaiskustannusajattelu osaltaan ajaa yritystä määrätietoiseen omien prosessien ja 

toimintatapojen arviointiin ja kehittämiseen. Entistä tehokkaammat ja suoraviivaisemmat 

prosessit vähentävät kustannuksia sekä niihin tarvittavia resursseja.  

Neljäntenä asiana yrityksen täytyy varmistua jatkossakin, että valittu toimittaja pystyy 

tuottamaan siltä odotettua laadukasta palvelua vaaditussa aikataulussa kansainvälisesti 

tunnustettujen hyvän kaupankäynnin sääntöjen ja tai yrityksen oman standardoidun 

sääntökokoelman mukaisesti. Toisin sanoen yrityksen täytyy varmistua toimittajiensa 

tuottamien palveluiden laadusta, tuottamisprosessista ja korkealaatuisen palvelun tuottamisen 

jatkuvuudesta. Kokonaiskustannusajattelu on hyvä lisä palvelutasosopimuksien ja toimittajan 

kanssa luotujen avainmittaristojen kanssa määrittämään palvelun tuottamiseen ja palvelun 

sisältöön liittyviä kysymyksiä.  

Yhtenä tärkeimpänä kokonaiskustannusajattelun kautta saavutettavana hyötynä voidaan 

alleviivata yhteistyön tiivistyminen ja kehittyminen toimittajan ja ostajan välillä, mikä tuli 

myös vahvasti esiin haastattelun aikana. Kokonaiskustannusajattelu toimii osaltaan 

kommunikaatiokanavana eri osapuolten välillä, jonka avulla tunnistetaan ja arvioidaan 



44 

 

erilaisia kustannuksia sekä tekijöitä niiden taustalla. Yhteistyön avulla näihin kustannusten 

taustalla oleviin tekijöihin voidaan vaikuttaa tehokkaammilla ratkaisuilla. 

Kokonaiskustannusajattelusta ammennettava ideologia näkyy siinä, ettei enää tuijoteta 

pelkkää ostohintaa vaan keskitytään sen sijaan mahdollisimman hyvin tarvetta palvelevan 

kokonaisuuden hankintaan budjetin rajoissa. Vaikkakin kokonaiskustannusajattelun 

käyttäminen jäisi yrityksessä pelkän ideologian tasolle, näen siitä olevan siitä olevan erittäin 

paljon hyötyä hankintapäätöksiä tehdessä, sillä pelkkä vakiintunut ajatusmalli 

kokonaisvaltaisesti arvioiden tehtävästä palveluhankintaprosessista on riittävä syy todeta 

kokonaiskustannusajattelun hyödyllisyys lyhytnäköiseen palvelun ostohintaan keskittymiseen 

verrattuna. Lisäksi tuon esille, että haastatteluun osallistuneiden henkilöiden edustamalla 

yrityksen korkealla hierarkiatasolla kokonaiskustannusajattelun hyödyt ovat hyvin tiedostettu 

eikä se näin ollen kohtaa muutosvastarintaa. Parhaimmassa tapauksessa yksinkertaisella 

hankintaorganisaatioon iskostetulla kokonaiskustannusajattelulla voidaan havaita hankittavan 

palvelun elinkaaren aikana ilmeneviä päätöksenteon kannalta kriittisiä kustannuksia ja 

kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä sekä välttää näin kannattamaton palveluhankinta.  

Kokonaiskustannusajattelu ottaa huomioon hyvin laaja-alaisesti erilaisia asioita ennen 

hankintaa aina hankinnan jälkeen ilmeneviin mahdollisiin kustannustekijöihin. 

Monimutkainen ja pitkä arviointiprosessi vaatii osakseen paljon resursseja, joka vaatii 

yritykseltä kykyä hahmottaa milloin ja miten yksityiskohtaisen analyysiprosessin käyttäminen 

on järkevää. Yrityksessä on käytössä hankinnan apuna kilpailutusarviointipohja 

tilannekohtaisilla painotuksilla, joka vastaa hyvin pitkälti tutkimuksen kohdassa 4.5 esiteltyä 

vaihtoehtoista työkalua kokonaiskustannuslaskennalle. Kilpailutusarviointipohjan puutteita 

pyritään täydentämään erilaisilla kokonaiskustannusajattelusta tutuilla elementeillä. 

Kilpailutusarviointipohjan tai jonkun muun kevyemmän työkalun käyttäminen on sellaisissa 

tilanteissa erittäin suositeltavaa, mikäli kokonaiskustannuslaskennan läpikäymiseen 

tarvittavien resurssien sitominen ei ole järkevää kyseistä hankintaa varten verrattuna 

saavutettavaan hyötyyn. 

Yrityksellä ei ole luotuna pelkkiin kokonaiskustannuksiin keskittyvää arviointiprosessia. 

Vaikka kyseessä onkin haasteellinen ja resursseja vaativa tehtävä luoda toimiva 

tilannekohtaisten palvelu- ja tuotehankintojen kokonaiskustannuksiin pureutuva 

arviointiprosessi ja siihen liittyvä työkalu, joka ottaisi myös huomioon kansainvälisen 

toimittajakentän asettamat haasteet, uskoisin kyseisestä prosessista kuitenkin olevan 

merkittävää hyötyä yrityksessä tehtävien kokoluokaltaan suurimpien hankintapäätösten 
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analysointiin. Luomalla alkeellinen kokonaiskustannusanalyysityökalu tuote- ja 

palveluhankintaa varten palvelee se jatkuvan kehittämisen kautta kokonaiskustannusten 

arviointiprosessin luomista tulevaisuudessa.  

Mahdollisia jatkotutkimuskohteita voisi olla edellä mainitun alkeellisen 

kokonaiskustannusanalyysityökalun luominen tai tutkiminen kuinka hyvin yrityksen 

hankintaorganisaation kaikilla tasoilla tunnetaan kokonaiskustannusajattelua ja että, 

kokevatko kyseiset henkilöt kokonaiskustannusanalyysin tehostavan heidän työtehtäviensä 

suorittamista.  
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LIITTEET 

Liite 1. Kraljicin matriisi hankittavien tuotteiden ja palveluiden ryhmittelyä varten (Kraljic 

1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 2. 

Haastattelu 

HAASTATELTAVA JA ORGANISAATIO 

1. Mikä on toimenkuvanne yrityksessä? 

2. Voisitteko kertoa lyhyesti yrityksen toiminnasta, tuotteista, palveluista ja keskeisistä 

tunnusluvuista? 

PALVELUIDEN HANKINTA 

3. Kuinka tärkeänä näette palvelujen hankinnan yrityksessä? 

4. Kuinka suuri on palveluiden hankinnan osuus kaikista yrityksessä tehtävistä 

hankinnoista? 

5. Kuinka suuri osa palveluiden hankinnoista suoritetaan ulkomailta? 

6. Millaisten palveluiden hankintaa suoritatte ulkomailta? 

7. Miten kansainvälisten palvelujen hankintojen osuus tulee kehittymään 

tulevaisuudessa?  

8. Mitkä ovat pääasialliset kanavat joiden kautta yrityksessä tehdään tilauksia? 

9. Minkälainen on yrityksen asema suhteessa toimittajiin? (Onko yritys suuri ostaja, 

merkittävä ostaja vai pieni ostaja?)  

10. Millaisia haasteita kansainvälisten palveluiden hankinta luo yritykselle? 

11. Millaisia vaatimuksia hankittaviin palveluihin liittyy? 

12. Onko ulkomailla suoritettavalle palveluiden hankinnalle rajoituksia? (Mitä ei voida 

hankkia?) 

KOKONAISKUSTANNUSANALYYSIN HYÖDYT JA HAITAT 

13. Käytetäänkö kokonaiskustannusajattelua hyödyksi ulkomaisten palveluiden 

hankinnassa? 

14. Millaisia erilaisia kustannustekijöitä palvelujen hankintaan sisältyy? 

15. Mitataanko edellä mainittuja kustannuksia ja miten niitä mitataan? 

16. Onko hankintojen kustannuksista saatavilla tarpeeksi tietoa? Kuinka tietoa 

hyödynnetään? 



 

 

17. Mitkä kustannukset vaikuttavat toimittajavalintaan? 

18. Mitä hyötyä kokonaiskustannusajattelusta on ulkomaisten palveluiden hankinnassa? 

19. Mitkä ovat kokonaiskustannusajattelun suurimmat haasteet? Kohtaako yritys haasteita 

kokonaiskustannusajattelun hyödyntämisessä seuraavien tekijöiden kohdalla? 

20. Kuinka kokonaiskustannusajattelun omaksumista voidaan parantaa? 

LAATU- JA RISKITEKIJÄT 

21. Arvioidaanko hankintariskejä tai niiden mahdollista vaikutusta? 

22. Miten hankinnoista johtuvia riskejä hallitaan? 

23. Millaisia haasteita ja riskejä seuraavat tekijät luovat hankintaprosessille: 

• Poliittiset tekijät 

• Taloudelliset tekijät 

• Sosiaaliset tekijät 

• Teknologiset tekijät 

• Ympäristötekijät 

 

 

TOIMITTAJAN VALINTA 

24. Arvioidaanko toimittajia säännöllisesti? 

25. Millä perustein toimittajavalinta yleisimmin tehdään?  

26. Mitkä ovat toimittajavalinnan tärkeimmät kriteerit? 

27. Kuinka mittaatte toimittajienne suoritusta? 

28. Tekeekö yritys yhteistyötä toimittajiensa kanssa? 

 

HAASTATTELUN PÄÄTÖS 

29. Arveletteko kansainvälisten palveluiden hankinnan osuuden lisääntyvän tällä 

toimialalla lähitulevaisuudessa? 



 

 

30. Uskotteko, että palvelujen hankinnan kehittämistoimintaan tullaan investoimaan 

enemmän tulevaisuudessa? 

31. Uskotteko, että kokonaiskustannusajattelu kasvattaa tulevaisuudessa suosiotaan 

toimialalla toimivien yritysten keskuudessa? 

 

 


