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1
1.1

JOHDANTO
Työn tausta

Viimeisten vuosikymmenten aikana hankinta on muuttunut paljon yritysten toiminnassa, ja
hankinnasta on tullut tärkeä osa yritysten liiketoimintaa. Yritysten johdossa tunnistetaan
hankinta yhä useammin strategisena liiketoimintana, ja nykyään tunnistetaan, että hankinta voi
tuottaa lisäarvoa sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Yritysten hankinnat voivat olla
erilaisia palveluita ja tuotteita. Erilaisilla hankinnoilla voi olla hyvin erilainen merkitys
organisaatiossa ja toisaalta myös toimittajamarkkinat ovat toisistaan poikkeavia. Näin ollen
kaikkia hankintoja ei voida käsitellä samalla tavoin. Tämän sisäistämisen jälkeen siirtyminen
kohti strategista hankintaa voi alkaa.

Nykyaikainen hankintojen toimintamalli on hankintojen kategoriajohtaminen. Hankintojen
kategoriajohtamisella voidaan löytää ja luoda parhaimmat toimintamallit erilaisille
hankinnoille tarpeen mukaan. Kategoriajohtamisen avulla hankinnat voidaan jaotella erilaisiin
hallittaviin kokonaisuuksiin. Samankaltaiset palvelut tai tuotteet voidaan käsitellä yhtenä
kokonaisuutena ja hallita hankintastrategialla. Jaottelun ja hankintastrategian avulla
kategorioita voidaan tarkastella erikseen ja jokaiseen voidaan määrittää omat kehittämisalueet.

Tuloksellinen hankintojen johtaminen edellyttää poikkiorganisatorisia toimintamalleja ja
prosesseja sekä toimittajasuhteiden johtamista. Tanskasen mukaan yritysten kannattavuus ja
kilpailukyky rakentuvat suurilta osin ulkopuolelta hankittujen resurssien varaan. Kaikki mistä
yritys saa laskun on hankintaa, jolloin hankinnat muodostavat yleisesti 80-90 % yritysten
kustannuksista. (saatesanat Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2018) Useat tutkimukset ovat
osoittaneet, että rakennusalalla noin 90 %:a pääurakoitsijan liikevaihdosta kuluu palveluiden
tai materiaalien ostoon (Bemelmans ym. 2012).

Rakennustyötä tai sen osia on toteutettu kautta aikojen sopimuksin, esimerkiksi Colosseumin,
noin 70 -80 vuotta jälkeen ajan laskun alun, rakentamisvastuu jaettiin neljän sopimustoimittajan
kesken (Artto ym. 2008, 14). 2000-luvulla on rakennusliikkeissä ymmärretty hankintojen
merkitys yrityksissä, aliurakointiaste on noussut huomattavasti, toimintoja on ulkoistettu ja
keskitytty ydinosaamiseen. Yritykset voivat hankintojen avulla tukea taloudellisen toiminnan
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lisäksi yrityksen strategiaa ja brändiä toteuttamalla hankinnat vastuullisesti kestävän kehityksen
mukaisesti.

Tässä työssä tavoitteena oli perehtyä kohdeyrityksen hankintatoimen nykytilaan haastattelujen
avulla ja nykytilan kartoituksen sekä kirjallisuuskatsauksen jälkeen tehdä ehdotuksia siitä,
miten hankintaa tulisi kehittää siten, että sitä tehtäisiin osana yrityksen strategista toimintaa.
Tutkimuksen tekijän havaintojen mukaan hankintojen hajautettu malli voi pahimmassa
tilanteessa ajaa organisaation hankinnat tehottomuuteen, läpinäkyvyyden puutteeseen ja
samojen

virheiden

toistumiseen

eri

projekteissa

ja

eri

liiketoimintayksiköissä.

Optimitilanteessa hankinnat nähdään yrityksessä strategiseksi toiminnoksi ja organisaatiossa
ymmärretään, millaisia etuja on saavutettavissa keskitetyn hankinnan avulla, kuitenkaan
poistamatta täysin projekteissa tapahtuvaa ketterää hankintaa.

Keskitetyn hankinnan avulla organisaatio pääsee oppimaan hankinnoista, kun hiljaista tietoa
päästään jakamaan samaa työtä tekevien henkilöiden kanssa ja mahdollisesti järjestelmien
avulla tietoa voidaan myös muuttaa informaatioksi mittareiden muodostamisen kautta.
Hajautetussa mallissa yksittäisillä hankintaa tekevillä henkilöillä tieto on hiljaisena tietona
yksilöllä organisaation sijaan ja suunnitelmallisuus sekä tavoitteet voivat puuttua kokonaan tai
osittain. Hankintojen kehittäminen strategisena liiketoimintana mahdollistaa hankintatoimen
jatkuvan kehittämisen ja suorituskyvyn parantamisen.

1.2

Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä keinoja rakennusliikkeen hankintatoimen
kehittämiseen. Kohdeyritys on rakennusalalla toimiva konsernirakenteinen yritys, joka toimii
asunto-, toimitila- ja infrasegmenteissä. Tutkimuksen päätavoitteena oli löytää näkemyksiä ja
suosituksia, joilla yritys voi kehittää organisaation hankintatoimea ja hankintoja.
Tutkimustyössä reflektoidaan hankinnan organisoitumista ja toimintatapaa akateemisiin
teorioihin. Tavoitteena on lisätä hankinnan lisäksi muiden organisaatio-osien ymmärrystä
teoreettisista lähtökohdista hankinnan strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen, ja auttaa
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vapautumaan perinteisistä ajattelumalleista sekä sidonnaisuuksista luoden uusia näkökulmia
toimintaan.

Uusilla

näkemyksillä

Kohdeorganisaatiolla

on
on

mahdollista
tahtotila

parantaa

kehittää

ja

hankinnan

ymmärtää

nykyistä

organisoitumista

tilannetta.
ja

kehittää

toimintamalleja. Tutkimustyössä perehdyttiin koko konsernin hankintatoimeen ja sen asemaan
organisaatiossa. Tähän asti yrityksessä on vaadittu operatiivista suorituskykyä, mutta nyt on
alettu kiinnittämään huomiota liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, ja näin ollen
on syntynyt tarve laajemmalle ymmärrykselle hankinnoista. Tavoitteena on ymmärtää ja saada
kokonaisvaltainen näkemys organisaation hankintatoimesta sekä organisaation kyvykkyydestä
uudistaa toimintaansa strategiselta tasolta lähtien.

Tutkimuksessa tarkastellaan kohdeyrityksen kaikkien liiketoimintasegmenttien hankintatoimea
ja hankintoja kokonaisuudessaan, eikä tässä tehty rajauksia mihinkään yksiköihin tai osaalueisiin. Tavoitteena oli saada kokonaisvaltainen näkemys hankintatoimesta ja löytää
kehitysehdotukset palvelemaan koko konsernia. Työssä ei käsitellä hankinnan prosesseja,
toimittajayhteistyötä tai hankinnan riskienhallintaa. Työssä lähestytään hankintatoimea
strategiselta tasolta, koska tällä tasolla määritellään yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteet ja
toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankintatoimeen liittyy myös suurin osa sitoutuvista
kustannuksista, ja tämän takia on tärkeää suunnitella hankinnat strategisesti. Tässä
tutkimuksessa strategia käsitettä käsitellään strategisen johtamisen kautta, millä tarkoitetaan
strategian rakentamista, tavoitteiden asettamista, toteuttamista ja arviointia. Työssä ei
perehdytä syvällisesti operatiivisen tason tehtävien hoitoon.

Tutkimuksen tavoitteena on vastata tässä luvussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja niihin
palataan diplomityön loppupuolella, kun arvioidaan vastaavatko tulokset asetettuja tavoitteita
ja tarkastellaan, onko työ vastannut asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymykset
tarkentuivat organisaation hankintatoimeen perehtymisen jälkeen muutaman iteraatiokerran
jälkeen seuraavasti:
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Päätutkimuskysymys;

Miten hankintatoimi pystytään sitomaan osaksi yrityksen strategiaa?

Alatutkimuskysymykset;

Miten kohdeyrityksen tulisi strategisesti tarkastella hankintoja?

Miten

kohdeyrityksen

hankintatoimi

tulisi

organisoida

kategoriajohtamisen

käyttöönottamiseksi?

Mitä

etuja

ja

toisaalta

haittoja

voidaan

saavuttaa

siirtymällä

rakennusliikkeen

projektihankinnan hajautetusta mallista keskitettyyn malliin?

1.3

Työn toteutus

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. Aineiston keruumenetelmänä
hyödynnettiin

primääriaineistoa

teemahaastatteluista,

sekä

toimittajakyselystä

sekundääriaineistoa.
ja

Primääriaineisto

sekundääriaineisto

yritykseltä

koostuu
saatavista

dokumenteista. Teemahaastattelun menetelmälle on ominaista, että haastattelun aihepiirit ovat
tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat (Hirsijärvi ym. 2007, 203).

Teemahaastattelun ominaispiirteenä on, että haastateltavat ovat kokeneet tietyn tilanteen ja tällä
menetelmällä voidaan tutkia yksilön kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita, eikä
olennaista ole yksityiskohtaiset kysymykset vaan keskeiset teemat (Hirsijärvi & Hurme 2008,
47-48). Tutkimustyön alussa perehdyttiin yrityksen nykytilaan ja kartoitettiin johdon tavoitteita
keskusteluiden kautta, minkä pohjalta tutustuttiin eri teorioiden viitekehyksiin, joiden avulla
rakennettiin kysymyspatteristot eri organisaatiotasoille. Kuvaan 1 on havainnollistettu
tutkimustyön metodologia ja toteutus.
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Kuva 1. Tutkimustyön metodologia ja toteutus

1.4

Työn rakenne

Tutkimustyön johdantoluvussa käsitellään tutkimuksen tavoitteita, tutkimusmetodologiaa ja
työn rajauksia. Luvuissa kaksi, kolme ja neljä perehdytään työssä käytettäviin käsitteisiin,
viitekehyksiin ja menetelmiin empiiristä osuutta varten. Luvussa kaksi käsitellään hankinnan
käsitettä, määritelmää, merkitystä sekä vaikutusta. Luvussa kolme perehdytään hankintojen
strategiseen käsitteeseen ja johtamiseen sekä hankintojen organisointiin.

Luvussa neljä

perehdytään kategoriajohtamisen käsitteeseen, periaatteisiin ja johtamiseen.

Luvussa viisi esitellään tutkimusmetodologia. Luvussa kuusi esitellään työn tulokset ja luvussa
seitsemän käydään läpi johtopäätökset, suositukset, tarkastellaan tutkimuksen onnistumista
sekä jatkotutkimusaiheita. Luvussa kahdeksan on vielä yhteenveto. Kuvassa 2 on vielä
havainnollistettu työn sisältö.
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Kuva 2. Tutkimuksen rakenne
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2
2.1

HANKINNAN MERKITYS
Hankinnan määritelmä

Hankinnan määritelmä ja merkitys vaihtelevat kirjallisuudessa sen mukaan mitä halutaan
korostaa. Termistö suomen ja englannin kielen välillä on epätäsmällistä ja vaatii asiayhteyden
tietämistä. Suomen kielessä ostaminen määritellään yleensä hankinnan toteutukseen liittyvänä
toimintona kuten tilaaminen tai kotiinkutsu sekä maksuliikenteeseen liittyvien tehtävien
hoitamisena.

Hankintatermi puolestaan pitää sisällään laajemman määritelmän sisältäen

tarpeen määrityksen. Hankinnan käsite laajemmassa merkityksessä pitää ymmärtää, jotta
voidaan ymmärtää sen mahdollisuudet strategisena toimintona. Ilorannan ja Pajusen-Muhosen
(2018, 53) mukaan hankinta voidaan määritellä seuraavasti:
”Hankinta on organisaation ulkoisten resurssien hallintaa. Organisaation toiminta, ylläpito,
johtaminen ja kehittäminen vaativat erilaista osaamista ja tietämystä organisaation
ulkopuolelta,

erilaisia

ulkoisia

resursseja.

Hankinta

pyrkii

hyödyntämään

toimittajamarkkinoiden mahdollisuudet niin, että lopullisen asiakkaan tarpeet tulevat
tyydytetyiksi halutulla, yrityksen kokonaisetua maksimoivalla tavalla.”

Edellä mainitun kuvauksen mukaan hankinta on strateginen toiminto, jonka tehtävänä on
mahdollistaa, että yrityksellä on tarvittavat resurssit käytössä tarpeen mukaan. Myös Van
Weelen (2005, 12) mukaan:
”Hankinta on yrityksen ulkoisten resurssien hallintaa siten, että yrityksen ensisijaisten ja
tukitoimintojen hoitamiseen, ylläpitoon ja hallinnointiin tarvittavat tavarat, palvelut,
kyvykkyydet ja tiedot on hankintojen osalta turvattu mahdollisimman suotuisin ehdoin.”

Julkisen hankinnan määritelmä on suppeampi kuin edellä kuvatut. Julkinen hankinta
määritellään tavaroiden, palveluiden tai urakoiden ostamiseksi julkisin varoin kirjallisella
hankintasopimuksella taloudellista vastiketta vastaan (Pekkala & Pohjonen 2012, 21).

Tässä tutkimustyössä hankintaa käsitellään laajemman merkityksen kautta, pitäen sisällään
ennakoinnin ja tarpeen tunnistamisten.

Lisäksi hankintaan tässä merkityksessä sisältyy
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toimittajien ja toimittajamarkkinoiden hallinta, jolla tarkoitetaan toimittajamarkkinoiden
hyödyntämistä sekä toimittajien kehittämistä ja johtamista.

2.2

Hankintatoimen merkitys

Yritykset pystyvät harvoin toteuttamaan toimintaansa omavaraisesti, vaan ne tarvitsevat
toimiensa tueksi toisten osapuolien tuottamia raaka-aineita, komponentteja, tuotteita ja
palveluita. Toisten yritysten tuottamien hyödykkeiden ja palveluiden käyttäminen vaatii
hankintoja. (Martinsuo 2016, 309) Hankintatoimi on yksi yrityksen tukitoiminnoista, jonka
tehtävänä on hankkia ulkoisia resursseja tukemaan yrityksen omaa tuotantoa. Hallikas ym.
(2011) toteavat artikkelissaan, että hankintatoimesta on tullut viime vuosina yksi yrityksen
tärkeimmistä suorituskyvyn ja kilpailukyvyn tekijöistä. Sen merkitystä kuvaa hyvin se, että
hankintakustannukset ovat noin 60 – 70 %:a yrityksen liikevaihdosta. Näin ollen
hankintatoimella on iso vaikutus yrityksen talouteen.

Porterin (1985, 436) arvoketjumallilla voidaan kuvata sisäistä arvoketjua, joka on esitetty
kuvassa 3. Mallissa sisäiset toiminnot jaetaan ensisijaisiin toimintoihin ja tukitoimintoihin.
Ensisijaiset toiminnot käsittelevät tulologistiikkaa, jalostusoperaatioita, lähtölogistiikkaa,
markkinointi- ja myyntitoimintoja sekä huoltoa. Näitä toimintoja tuetaan yrityksen
tukitoiminnoilla joita ovat hankintatoimi, tekniikan kehittäminen, henkilöstöresurssit ja
yrityksen infrastruktuuri. Porterin mukaan hankintatoimi tukee yrityksen päätoimintoja sekä
tukitoimintoja, jolloin se on määritetty osaksi arvoa lisäävää toimintaa.
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Kuva 3. Porterin arvoketju (mukaillen: Porter 1985, 436)

Ellram & Carr toteavat artikkelissaan (1994), että hankintatoimella voidaan vaikuttaa yrityksen
kannattavuuteen vain, kun se toimii strategisella tasolla yrityksessä. Tämä tapahtuu, kun
hankinta toimii samassa roolissa muiden tuotannollisten osa-alueiden kanssa ja ylimmässä
johdossa on ymmärretty hankinnan tärkeys.

Riippuen organisaation ulkoisen hankinnan asteesta, hankinnoilla voidaan vaikuttaa lyhyellä ja
pitkällä tähtäimellä yrityksen kannattavuuteen sekä kilpailukykyyn. Hankinnan taloudellista
merkitystä voidaan kuvata myös erilaisten laskentamallien avulla. Yleisin käytetty on DuPontlaskentamalli, minkä avulla voidaan havainnollistaa yrityksen tunnuslukujen välisiä yhteyksiä
ja yrityksen taloudellista tilaa. Mallin ytimen muodostaa pääoman tuottoprosentti ROI (Return
On Investment), joka on yksi käytetyimmistä tunnusluvuista (Huuhka 2019, 30). Kuvassa 4 on
havainnollistettu, miten hankinnat vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen.
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Kuva 4. ROI:n ja hankintojen kehittämis- ja kannattavuusvaikutusten laskentamalli (Huuhka
2019, 30)

DuPont-malli on alun perin kehitetty yrityksen pääoman tuottoasteen laskemiseen (Return On
Assets ROA). Mallin avulla voidaan kuvata ja todentaa hankinnan aikaansaamien
tulosparannusten vaikutukset yrityksen tulokseen ja kannattavuuteen. Lisäksi voidaan osoittaa
myös, miten epäonnistunut tai puutteellinen hankintapolitiikka heikentää yrityksen
kannattavuutta. ROA on käytetyimpiä kannattavuuden suhteellisista mittareista. Sitoutuneen
kokonaispääoman tuottoaste kuvastaa pääomien käytön tehokkuutta ja osoittaa, kuinka
yritykseen sijoitetut korollinen, vieras ja oma pääoma on saatu tuottamaan. (Iloranta & PajunenMuhonen 2018, 31)
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2.3

Hankintojen kehittyminen

Hankinta on muuttunut ja kehittynyt viimeisten vuosikymmenten aikana huomattavasti. Yhtenä
selittävänä tekijänä pidetään globalisaatiota, jonka vuoksi teollisuuden kilpailusta on tullut
nopeampaa ja yhä kovempaa. Halvempien tuotantokustannusten maat ovat nousseet
houkuttelevimmiksi yritysten silmissä. Trent & Monczkan (1998) artikkelin mukaan
toimintaympäristön muutokset ja suuntaukset näkyvät seitsemällä alueella:

1. suorituskyvyn parantamista koskevat vaatimukset
2. toimittajan ja ostamisen / hankinnan merkitys
3. organisaatio
4. järjestelmien kehittäminen
5. suorituskyvyn mittaaminen
6. toimituspohjan hallinta
7. ostovastuut ja toiminta.

Hankintatoimi

on

kehittynyt

ostotoimesta

strategiseksi

hankintatoimeksi

ja

kokonaisvaltaisemmaksi käsitteeksi (Ellram ja Carr 1994; Paulraj, Chen & Flynn 2006).
Hankinnan kehittymistä on kuvattu erilaisilla kehitysmalleilla ja kuvauksilla. Yksi
monipuolisimmista ja käytetyimmistä malleista on Van Weelen (2005, 94) Keoughin mallista
jalostama kuusi vaiheinen malli. Mallin mukaan hankinta kehittyy passiivisesta transaktioihin
keskittyvästä hajautetusta toiminnosta aktiiviseen integroivaan keskitetysti johdettuun
organisaatioon. Malli on esitetty kuvassa 5.
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Kuva 5. Keoughin laajennetun kehityskaarimallin vaiheet (mukaillen Keough 1993; Van
Weele 2005)

Ensimmäisellä tasolla hankinnan ensisijainen tehtävä on löytää sopivat toimittajat ja varmistaa,
että yrityksellä on riittävästi raaka-aineita sekä komponentteja. Yrityksellä ei ole käytössä
selkeää hankintastrategiaa. Tavoitteiden muotoilu on hyvin alkeellista ja intuitiivista.
Pääasiallisena panoksena pidetään oikeiden materiaalien saatavuuden turvaaminen yrityksen
ensisijaiseen tarkoitukseen. Hankintatoimi voidaan luonnehtia hajautetuksi alaosastoksi, joka
on yleensä tuotannon tai logistiikan alaisuudessa. Hankintatoimi on vahvasti suuntautunut
operatiiviseen ja hallinnolliseen toimintaan. Tuotannon ulkopuolisia hankintoja pidetään
toisarvoisina ja niitä suorittavat niiden käyttäjät. Näihin ei juurikaan kiinnitetä huomiota.
Tämän tason toimintakulttuuri on reaktiivinen ja toiminnan ohjaaminen perustuu muiden
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tekemiin valituksiin. Hankinta on suoriutunut työstä hyvin, jos ei tule valituksia. (Van Weele
2005, 93)

Toisella tasolla käydään paljon neuvotteluja ja hankinnan huomio on alhaisissa
yksikköhinnoissa. Tässä vaiheessa rekrytoidaan hankintapäällikkö, joka hoitaa neuvottelut
hinnoista toimittajien kanssa. Pienempien yksikköhintojen saavuttaminen vaatii jonkin verran
riippumattomuutta yrityksen muista toiminnoista, kuten suunnittelusta, tuotekehityksestä ja
tuotannosta. Tämän vuoksi hankintatoimella on enemmän itsenäisyyttä kuin alemmalla tasolla.
Hankinta raportoi tässä ylimmälle johdolle, joka on kiinnostunut ensisijaisesti hankinnan
kustannussäästöistä ja niiden vaikutuksista tuloksiin. Hankinnasta kehittyy tässä vaiheessa
enemmän erikoistoiminto, jossa on erikoistuneita ostajia. Operatiivisten ostajien ammatillinen
osaaminen perustuu käytännön kokemukseen, tärkeitä taitoja ovat neuvottelutaidot sekä kyky
tehdä hintavertailuja. Suorituskyvyn mittaaminen perustuu ensisijaisesti toimittajien hintaan ja
toimituskyvyn seurantaan. (Van Weele 2005, 93)

Kehityskaaren

kolmannessa

koordinointiin.

Yrityksessä

vaiheessa
on

huomio

keskitetty

siirtyy

hankintojen

hankintaosasto,

joka

kokonaisuuden
suunnittelee

liiketoimintayksiköiden hankinnat sekä neuvottelee kansalliset sopimukset. Tässä vaiheessa
luodaan ensimmäistä kertaa jonkinlainen strategia, jolla pyritään saavuttamaan hyötyä
sisäisestä koordinoinnista ja synergiasta. Hinnan ja kustannusten lisäksi hankintatoimella
nähdään olevan merkittävä vaikutus ostettujen tuotteiden laatutasoon. Myös tuotannon
ulkopuolisten ostojen tärkeys havaitaan tässä vaiheessa. Ylimmän johdon huomio kiinnittyy
hitaasti hankintatoimeen, muu organisaatio ei ole vielä kuitenkaan vakuuttunut hankintatoimen
lisäarvopotentiaalista. Hankintahenkilöillä on tyypillisesti hankintatausta ja -koulutus sekä
runsaasti

hankinnan

kokemusta.

Lisäkoulutus

on

suunnattu

analyyttisten

taitojen,

laatujohtamisen ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen. (Van Weele 2005, 95)

Neljännessä vaiheessa tapahtuu sisäinen integraatio. Tässä vaiheessa painopiste on rajat
ylittävässä ongelman ratkaisussa, jonka tavoitteena on alentaa kokonaiskustannuksia eikä vain
ostettujen komponenttien yksikkökustannuksia. Kokonaiskustannusten alentaminen edellyttää
usein vastakkainasettelusta siirtymistä kumppanuuksien hankintaan. Tähän vaiheeseen asti
hankinta on ollut toiminnallisesti suuntautunut ja keskittynyt tehtävien organisoimiseen oman
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osaston sisällä. Tässä vaiheessa hankinta on muuttumassa prosessisuuntautuneemmaksi ja se
laajenee hankinnan sisäisiin asiakkaisiin. Tuotantoon liittymättömiin hankintoihin kiinnitetään
enemmän huomiota ja hankintatoimen strateginen merkitys lisääntyy. Hankintahenkilöstö
osallistuu enemmän ydinliiketoimintaa ja ulkoistamista koskeviin päätöksiin. Hankintatoimi on
keskitetysti johdettu ja operatiivisen ostamisen tiettyjä osia pyritään integroimaan käytettävissä
oleviin tietojärjestelmiin kuten materiaalisuunnitteluun ja tai aikataulutukseen. Kulttuurille on
ominaista tiimipohjainen johtaminen, usein toiminnallisilla tiimeillä. Suorituskyvyn mittausta
tehdään

asiakastyytyväisyystutkimusten

muodossa

ja

sisäisillä

vertailutoiminnoilla.

Hankintaan osallistuvilla henkilöillä on edellisiä vaiheita korkeampi koulutustaso sekä laaja
näkemys yritystoiminnasta ja liiketaloudellisista asioista. Lisäksi muita tarvittavia taitoja ovat
vahvat vuorovaikutustaidot ja kyky muodostaa tiimejä. (Van Weele 2005, 95)

Viidennellä tasolla hankinnat integroidaan ulkoisesti. Tälle vaiheelle on ominaista
ulkoistamisstrategia, johon liittyy avaintoimittajien kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen ja
syventäminen. Toimittajat ovat aktiivisesti mukana myös uusien tuotteiden tuotesuunnittelu- ja
tuotannonsuunnittelunvaiheessa. Hankinta keskittyy erityisesti kumppaneiden suorituskyvyn ja
kyvykkyyksien hallintaan sekä loppuasiakkaalle tarjottavaan lisäarvoon. Toimittajien
hallinnasta tulee tässä vaiheessa toimitusketjun hallintaa. Yritykset investoivat voimakkaasti
hankintakumppaneiden saamiseksi mukaan eri liiketoimintaprosesseihin sen sijaan, että he
ostaisivat heiltä tuotteita ja palveluita mahdollisimman tehokkaasti. Tuotantoon liittymättömät
hankinnat ovat hankintatoimen alaisuudessa ja ohjauksessa. Hankinta panostaa huomattavasti
sisäisten asiakkaiden tilausprosessien yksinkertaistamiseen. Organisaatiorakenteessa ei ole
enää erillistä hankintaosastoa, vaan vastuu on poikkiorganisatorisilla hankintatiimeillä, jotka
toimivat

liiketoimintadivisioona-

ja

organisaatiotasolla.

Kulttuurille

on

ominaista

osallistuminen ja konsensus päätöksenteossa. Tärkeitä taitoja ovat kokonaiskustannusten
hallinta, strateginen toimitusketjun hallinta ja johtamistaidot. Tietojärjestelmät eivät ole vain
integroitu sisäisesti, vaan myös toimittajien järjestelmien kanssa. (Van Weele 2005, 96)

Tasolla kuusi eli viimeisessä vaiheessa integroidaan koko arvoketju. Tämän vaiheen tavoitteena
on maksimoida asiakkaan kokema arvo ja sen lisääminen. Toimittajia haastetaan jatkuvasti
tukemaan

asiakkaan

tuote-

ja

markkinastrategioita

sekä

osallistumaan

aktiivisesti

tuotekehitykseen. Tavoitteena on suunnitella mahdollisimman tehokas ja vaikuttava arvoketju,
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joka luo arvoa loppuasiakkaille sekä kaikille verkostossa toimiville kumppaneille.
Hankintastrategia haihtuu koko liiketoimintastrategiasta. Toiminta perustuu kaikkien
organisaation jäsenten yhteiseen näkemykseen. Johtamisessa painottuvat tulosohjautuvuus sekä
yrittäjämäisyys. Tietojärjestelmät on integroitu mahdollisimman pitkälle. (Van Weele 2005,
96)

Edellä kuvattu malli ja sen kuusi vaihetta kuvaavat, miten eri organisaatiot ovat toimineet ja
reagoineet uusiin haasteisiin sekä luoneet mahdollisuuksia hyödyntää aktiivisemmin
toimittajamarkkinoitansa. Hankintojen kehittyminen on toimialakohtaista ja kehittyminen
liiketoimintaympäristöissä tapahtuu eri tahdissa. Edistyneimmät tasot edellyttävät yrityksiltä
kalliita henkilöstö- ja ICT-kustannuksia. Ilorannan & Pajusen-Muhosen (2018, 94) mukaan on
tärkeää tiedostaa, ettei kaikissa hankinnoissa kannata pyrkiä kohti ylimpiä tasoja.
Kehityskaaren viimeisiä vaiheita ei ole tarpeen tavoitella kuin tärkeimmissä hankinnoissa.
Hankinnan kehittämisen on oltava linjassa yrityksen liiketoiminta- sekä hankintastrategian
kanssa.

2.4

Reaktiivinen/proaktiivinen hankinta

Perinteisen kaupallisen näkemyksen mukaan ostajan tehtävänä on hankkia mahdollisimman
paljon resursseja mahdollisimman vähällä rahalla. Näkemys ei ole vielä vanhentunut, se on
edelleen sopiva tapa tarkastella prosessia, jossa on paljon halpoja tuotteita, joille on paljon
kilpailevia toimittajia. (Baily 2005, 12) Ilorannan & Pajusen (2018, 95) mukaan tämä on
edelleen erittäin iskostunut näkemys hankinnan ammattilaisisille sekä johtajille. Nykypäivän
kilpailutilanne vaatii siirtymistä reaktiivisesta kohti proaktiivista hankintaotetta. Taulukkoon 1
on koottu reaktiivisen ja proaktiivisen hankinnan eroja.

20

Reaktiivinen hankinta
Hankinta on kustannusyksikkö.
Hankinta voidaan hajauttaa.
Hankinta vastaanottaa spesifikaatiot;
ei osallistu suunnitteluun.
Hankinta palauttaa virheelliset ja
huonolaatuiset toimitukset.
Hankinta raportoi taloushallinnolle tai
tuotannolle.
Hankinta on tukitoiminto.
Hankinnan painotus on päivittäisissä
rutiinitoiminnoissa.
Hinta on avainmuuttuja.
Ongelmat ovat toimittajan vastuulla.
Suuri määrä toimittajia varmistaa
saatavuuden.
Suuret varastot merkitsevät varmuutta.
Informaatio lisää neuvotteluvoimaa,
eikä sitä jaeta muille.
Toisen voitto on toisen häviö.
Hankinta on eriytynyt toiminto.
Toimittajien kanssa ei tehdä
yhteistyötä.

Proaktiivinen hankinta
Hankinta voi tuottaa lisäarvoa.
Keskitetystä hankintojen koordinoinnista on
hyötyä.
Hankinta osallistuu tuotekehitykseen ja voi
vaikuttaa spesifikaatioihin.
Hankinta eliminoi laatuongelmat ennakolta.
Hankinta raportoi ylimmälle johdolle.
Hankinta on yksi yrityksen päätoiminnoista.
Hankinnan painotus on pitkäjänteisissä
kehittämistehtävissä.
Kokonaiskustannukset ja –arvo ovat
avainmuuttujia.
Ongelmista vastataan yhdessä toimittajan kanssa.
Suuri määrä toimittajia tarkoittaa menetettyjä
mahdollisuuksia.
Suuret varastot merkitsevät tuhlausta.
Onnistumisen kannalta tärkeätä informaatiota
jaetaan toimittajien kanssa.
Neuvotteluissa pyritään win-win-lopputulokseen.
Hankinta toimii tiiviissä yhteistyössä muiden
toimintojen kanssa.
Tärkeimpien toimittajien kanssa tehdään tiivistä
yhteistyötä.

Taulukko 1. Reaktiivisen ja proaktiivisen hankinnan eroja (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018,
96 mukaillen Baily ym. 2005)

Konkreettinen ero reaktiivisen ja proaktiivisen hankinnan välillä on suhtautuminen
toimittajamarkkinoiden muutokseen. Reaktiivinen hankinta pyrkii reagoimaan jo tapahtuviin
muutoksiin, kun proaktiivinen taas ennakoimaan näitä tapahtumia ja ohjaamaan niitä haluttuun
suuntaan. Organisaation lisääntyvä ulkopuolisten resurssien käyttö vaatii avoimempaa
yhteistyötä yrityksen sisällä sekä yritysten välillä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 95)
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2.5

Hankinnan tasot

Van Weelen (2005, 13, 232) mukaan hankinta voidaan jakaa strategisiin, taktisiin ja
operatiivisiin funktioihin. Myös Baily (2005, 31) jakaa hankintatoimen edellä mainittujen
tasojen mukaisesti. Strategiselle tasolle kuuluvat ne pitkän aikavälin tehtävät ja päätökset, joilla
on vaikutuksia yrityksen asemaan. Taktisen tason tehtäviä ovat puolestaan sopimusten
valmistelu ja laatiminen sekä henkilökunnan kehittäminen. Operatiivisen tason tehtäviä ovat
rutiinin omaiset tehtävät kuten tuotteiden tilaukset, kotiinkutsut, maksuliikenteen hoitaminen ja
toimittajien arviointi. (Baily 2005, 32) Kuvassa 6 kuvataan hankinnan toimintoja
hankintaprosessin eri vaiheissa.

Kuva 6. Hankintaprosessi ja siihen liittyvää termistöä (mukaillen Van Weele 2005, 13)

Strateginen taso kattaa ne hankintapäätökset, jotka vaikuttavat yrityksen markkina-asemaan
pitkällä aikavälillä. Nämä päätökset ovat ensisijaisesti vastuullisen johdon alaisuudessa.
Taktinen taso sisältää hankintatoimen, joka vaikuttaa tuotteeseen, prosessiin ja toimittajan
valintaan. Operatiivisella tasolla käsitellään kaikkia tilaamiseen liittyviä asioita. Tähän tasoon
kuuluu

materiaalien

tilaaminen,

toimitusten

seuranta

laatuvaatimusten ratkaiseminen. (Van Weele 2010, 282-283)

ja

saapuvien

materiaalien
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Ellramin & Carrin (1994) kirjallisuuskatsauksessa todetaan, että käsitteet strateginen hankinta
ja hankintastrategia sekoitetaan usein keskenään. Carr & Smeltzer (1997) mukaan näillä on
kuitenkin eroa. Strateginen hankinta määritellään hankinnan suunnitteluprosessiksi ja
hankintastrategia määritellään eri toimiksi, joita hankintatoimi toteuttaa tavoitteiden
saavuttamiseksi (Carr & Smeltzer 1997). Yrityksissä, joissa on tunnistettu strategisen
hankinnan merkitys, hankinta voi tuoda yrityksille kilpailuetua toimittajasuhteiden kautta.
Strategiselta

hankinnalta

odotetaan

myös

yhä

tehokkaampien

ja

tuottavampien

toimittajasuhteiden luomista. (Easton ym. 2002) Strategisen hankinnan tärkeimpiä tehtäviä
ovat sellaisten toimittajien etsiminen, jotka soveltuvat parhaiten organisaation strategiaan ja sen
pitkäaikaisiin tavoitteisiin (Sollish ja Semanik 2011).

Tehokkaat

hankintapäätökset

ovat

moitteettoman

toimituksen

perusta

kaikille

organisaatioille. Näiden päätösten tulisi perustua hankintastrategiaan, joka liittyy suoraan
organisaation strategiaan ja tavoitteisiin. Monet organisaatiot ovat omaksuneet termin
strateginen hankinta tartuttaakseen yhteyden hankintastrategian ja organisaatiostrategian
välillä. Strateginen hankintaprosessi pitää toimittajia ja toimituspohjaa olennaisena osana
organisaation kilpailuetua. On tärkeää määritellä selkeästi termi strateginen ja selvittää, mikä
tekee ostosta tai toimittajasta strategisesti tärkeän organisaatiolle. Tyypillisesti strateginen
hankinta on operaatiokriittinen.

Tavaralla tai palvelulla on potentiaalia joko auttaa tai estää organisaation tehtävän
saavuttamista. Ostojen luokittelu strategisiin ja ei-strategisiin ryhmiin on ensimmäinen askel
strategisessa hankintaprosessissa. Tämän tyyppinen luokittelu ohjaa päätöksiä koko hankintaja valintaprosessissa, mukaan lukien resurssien kohdentamisen mihin tahansa tiettyyn
ostoon. Ilman tätä luokittelua hankintapäällikkö tai hankintaryhmä voi investoida resursseja,
aikaa ja huomiota taktisiin tai operatiivisiin hankintoihin ja investoida liian vähän strategisiin.
(Leenders ym. 2006, 256)

2.6

Vaikutus kannattavuuteen

Hankintahinnan pienentyessä yrityksen kate ja kannattavuus paranevat, vaikka myynti pysyisi
samana. Hankinta vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen ja kasvuun muillakin tavoilla. Viisailla
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hankintatoimen ja toimittajamarkkinoiden johtamisella voidaan vaikuttaa kaikkiin yrityksen
kilpailukyvyn ja kannattavuuden elementteihin kuten kustannuksiin, katteisiin, liikevaihtoon,
kiertonopeuksiin, sitoutuneeseen pääomaan, joustavuuteen, ketteryyteen, maineeseen,
yrityskuvaan ja strategisen asemaan. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 25) Nämä keinot on
esitetty kuvassa 7.

Kuva 7. Hankinnan vaikutusmahdollisuudet (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 25)

Operatiivisten päätösten lisäksi hankintapäätöksillä voi olla strategisempia vaikutuksia
osaamiseen ja innovaatioihin, teknologiaan, asiakkaisiin, maineeseen ja toimittajaverkoston
rakenteeseen laajemminkin. Jos hankinta ja ulkoisten resurssien hyödyntäminen nähdään
strategisena funktiona, sitä laaja-alaisempia ja kokonaisvaltaisempia ovat hankinnan tavoitteet.
Hankintaorganisaation luovuus ja innovatiivisuus ovat yhtä tärkeitä kuin toimittajien luovuuden
ja innovatiivisuuden hyödyntäminen. Jatkuvassa parantamisessa tarvitaan uusia ideoita
vaihtelevassa liiketoimintaympäristössä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 365, 367)
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3

HANKINNAN STRATEGINEN JOHTAMINEN

3.1

Strategian käsite

Ronda-Pupon ja Guerras-Martinin tutkielman (2011) mukaan strategian akateeminen
tutkiminen on alkanut 1960-luvulla. Ronda-Pupon ja Guearras-Martinin tutkimuksen
perusteella strategiakonseptin ytimenä on se toimintamalli, jolla yritys liittyy ympäristöönsä ja
jonka avulla tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamisen ja / tai suorituskyvyn
parantamiseksi saadaan aikaan käyttäen järkevästi yrityksen resursseja.

Sana strategia on peräisin kreikan kielestä strategos; kenraali, joka tulee armeijaa ja johtamista
tarkoittavista sanoista. Kreikkalainen verbi stratego tarkoittaa suunnitelmaa, jolla vihollinen
voitetaan käyttämällä tehokkaasti käytettävissä olevat resurssit. Ensimmäisen kerran strategia
mainittiin Vanhassa testamentissa ja tämän jälkeen strategia käsitteen määrittämiseen on tehty
runsaasti erilaisia kuvauksia. Sokrateskin vertasi sodankäyntiä ja liikkeenjohtoa; niissä
molemmissa pätevät samanlaiset lainalaisuudet: resurssien käyttö on suunniteltava huolellisesti
tavoitteen saavuttamiseksi. (Bracker 1980)

Mintzberg (1987) määrittelee strategia-käsitteen artikkelissaan viiden P:n avulla. Nämä ovat
suunnitelma (plan), juoni (ploy), toimintatapa (pattern), asema (position) ja näkemys
(perspective). Viitalan ja Jylhän (2013, 61) tulkinta Mintzbergin strategiasta on:

-

”Strategia on suunnitelma, joka voi olla yksityiskohtainen tai yleisellä tasolla. Se on
määritelty ja systemaattinen ajattelu- ja päätösprosessi, jonka tuloksena syntyy
suunnitelma”

-

”Strategia on juoni, jolla päätetään selviytyä vaikeasta markkinatilanteesta”

-

”Strategia on toimintamalli, joka muotoutuu ajan myötä yrityksen tiedostetuista tai
tiedostamattomista tavoista toimia”

-

”Strategia on yrityksen asema markkinoilla ja se määritellään suhteessa kilpailijoihin ja
toimintaympäristöön”

-

”Strategia on käsitys siitä, miten edetään”.
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Yritys tarvitsee kaksi strategiatasoa; konserni- tai yritysstrategian ja liiketoimintastrategian
kullekin liiketoiminnolle. Kun hankintojen osuus alkaa näyttelemään merkittävää osaa kaikista
kustannuksista, tulisi myös yritysjohdolla olla strategista otetta hankintoihin. (Iloranta &
Pajunen-Muhonen 2018, 131, 145) Perinteinen hankinta- ja logistiikka-ajattelu on hiljalleen
väistynyt laajemman strategisen otteen tieltä (Tan 2001). Paulraj ym. (2006) mukaan
hankintatoimen strateginen merkitys on kasvanut toimitusketjun hallinnan merkityksen
kasvaessa.

3.2

Strategia rakennusalalla

Porterin (1998, 35) mukaan on olemassa kolme potentiaalista menestyvää yleistä strategista
lähestymistapaa muihin yrityksiin nähden:
1. kokonaiskustannukset, kustannusjohtajuus
2. erilaistuminen
3. keskittyminen.
Hinnalla kilpailulla on pitkät perinteet talonrakennuksen toimialalla, eikä tässä ole tapahtunut
oleellisia muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Hinta on ollut aina merkittävässä
roolissa. 1980-luvulla alkoi kuitenkin erilaistuminen näkyä alalla asuntotuotannossa,
kilpailuasemaa

pyrittiin

rakennusliikkeistä

pyrki

rakentamaan

asiakkaan

rakentamaan

erilaisia

vaikutusmahdollisuuksista
toimintamalleja

ja

päästääkseen

osa
pois

hintakilpailusta. (Liinamaa 2011, 48-79)

Kale & Arditin (2002) kyseenalaistavat Porterin mallin jaottelun ja yhteen osa-alueeseen
keskittymisen. Heidän mukaansa useampaan alueeseen keskittyvät rakennusyritykset ovat
kannattavampia kuin yhteen alueeseen keskittyvät, esimerkkeinä tästä ovat hinta, laatu ja
innovaatio. Junnosen (1998) mukaan rakennusliikkeiden on johdettava toimintaansa
strategisemmin, koska toimintaympäristössä on käynnissä jatkuva muutos, vaikkakin hidas.
Rakennusliikkeiden on muodostettava liiketoimintastrategiansa niin, että se yhdistää yhteisen
näkemyksen sekä yksilöiden näkemykset. Junnonen toteaa myös, että inkrementaalisen
näkökulman mukaan liiketoimintastrategia muodostuu inkrementaalisesti läpi rekursiivisen
prosessin sovittaen organisaation jäsenten tavoitteet yhteen.
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3.3

Hankinnan strategiat

Tärkeä osa hankintatoimea on hankinnan strategia. Hankintastrategian avulla määritellään
hankintatoimen toiminta ja ohjaus. Yrityksellä on käytössä liiketoimintastrategia ja hankinnan
strategian tulee olla yhdenmukainen tämän kanssa (Watts ym. 1995). Kuvassa 8 on kuvattu,
miten

liiketoimintastrategiasta

voidaan

johtaa

kysymyksiä

hankintastrategiaan

liiketoimintamallin avulla (Osterwalder & Pigneur 2010, 44)

Kuva 8. Liiketoimintamalliin sijoitettuun hankintastrategiaan liittyvät kysymykset (mukaillen
lähteestä Osterwalder & Pigneur, 2010)

Liiketoimintamallin hahmottamisella on tärkeä rooli, jotta toimintaa ohjataan valitun strategian
mukaisesti. Saatavien tietojen avulla tehdään valintoja, joiden avulla pyritään luomaan
kilpailuetua tuova hankintastrategia. Strategian luomisessa tulee ottaa huomioon yrityksen
kiinnostavuus markkinoilla sekä sen tuomat mahdollisuudet ja rajoitteet. Huomionarvoista on,
että liiketoimintaympäristö muuttuu koko ajan, ja tämän vuoksi strategioiden on oltava riittävän
joustavia.
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Van Weelen (2005, 149) mukaan luotaessa tehokasta hankintastrategiaa, ovat seuraavat
kysymykset hyödyllisiä:

-

Tukeeko nykyinen hankintastrategia liiketoimintastrategiaa ja vastaako se pitkän
aikavälin vaatimuksiin? Ovatko yrityksen liiketoimintayksiköiden väliset synergiaedut
täysin hyödynnetty, esimerkiksi tekemällä yhteiset sopimukset?

-

Mikä on tasapaino yrityksemme ja suurimpien toimittajien välillä? Mistä tuotteita /
materiaaleista yritys on riippuvainen yhdestä ainoasta toimittajasta?

-

Hankintaanko strategiset tuotteet ja palvelut parhaalta toimittajalta? Missä määrin
ostotarpeet ja –määrät ovat jakautuneet tasaisesti useille toimittajille?

-

Kuinka monta prosenttia ostotarpeistamme kattavat pitkäaikaiset sopimukset? Kuinka
suuri osuus lyhytaikaisilla sopimuksilla on?

-

Missä määrin sisäisiä toimia verrataan ulkoisiin toimijoihin?

-

Millaisia toimitusvaikeuksia tai keskeytyksiä voidaan odottaa lähitulevaisuudessa ja
miten nämä ongelmat voivat vaikuttaa yrityksemme toimintaan?

-

Mitä mahdollisuuksia yhteistyöhön toimittajien kanssa on tuotekehityksen, laadun
parantamisen, läpimenoaikojen ja kustannusten vähentämisen suhteen? Käytetäänkö
näitä mahdollisuuksia riittävästi?

3.4

Hankintojen johtaminen

Hankintojen oikealla johtamisella voidaan vaikuttaa kustannuksiin, riskeihin ja lisäarvoon.
Hankintojen hallinta on jatkuvaa tasapainoilua hankintakustannusten, riskitekijöiden ja arvon
paranemisen suhteen kuten kuvasta 9 ilmenee.
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Kuva 9. Hankintojen johtamisen hallintamalli (mukaillen Van Weele 2010, 55)

Hankintojen johtamisessa pyritään löytämään optimaaliset ratkaisut, jotta asiakkaan tarve
täyttyy. Ratkaisuja tulee etsiä laaja-alaisesti huomioiden koko arvoketju ja siinä operoivat
toimijat.

Tehokas

hankintojen

johtaminen

on

tasapainoilua

hankintakustannusten,

riskitekijöiden ja arvon parantamisen suhteen. Yritykset usein pyrkivät Porterin mukaisesti
kustannusten minimointiin, toiminnan tehostamiseen sekä joustavuuteen. Hankintojen
kokonaisvaltaiseen osaamiseen ja hallintaan kuuluvat myös hankinnan prosessien johtaminen.

3.5

Hankintojen organisointi

Hankintatoimen

kehittäminen

edellyttää

panostusta

resursseihin,

osaamiseen

sekä

hankintaorganisaation muodostamiseen. Hankinnan volyymien ja merkityksen kasvun vuoksi
hankinta muuttuu yhä strategisemmaksi, jolloin yrityksessä pitää olla uudentyyppisiä osaamisia
ja kyvykkyyksiä. Hankintatoimen organisointiin liittyvät kehitystarpeet voivat kohdistua
hankintaorganisaation muodostamiseen, uudelleen organisointiin tai hankintatoimen tehtävien
uudelleen järjestelyihin. (Anttila ym. 2013, 15-16) Yrityskoon kasvaessa hankintatoimen
tehtäväjako perustuu usein strategisten ja operatiivisten tehtävien jaotteluun kuten aikaisemmin
kuvattiin. Strategisen tason tehtäviin kuulu mm. hankintatoimen suunnittelu ja resursointi,
uusien toimittajien etsintä, markkinamuutosten seuranta ja toimittajayhteistyön kehittäminen.

29

Aikajänne on yleensä vuodesta ylöspäin. Operatiivisen tason tehtäviin kuuluvat rutiininomaiset
hankintatehtävät sekä sopimuksien uusiminen. Näitä tehtäviä suoritetaan päivittäin tai
viikoittain.

Iloranta & Pajunen-Muhonen (2018, 330-331) ovat kuvan 10 mukaisesti jaotelleet miten
eritasoiset hankintatehtävät on luontevaa jakaa useamman yksikön organisaatiossa.

Kuva 10. Hankintojen organisoinnin perusperiaatteet (Iloranta & Pajujen – Muhonen 2018,
330)

Strategiset linjaukset ja hankintapolitiikka kuuluvat ylimmän johdon vastuualueelle, kuten
myös

vastuu

yhteisestä

infrastruktuurista,

tietojärjestelmistä,

raportoinnista,

henkilöstöpolitiikasta sekä koulutus- ja kehityshankkeista. Strategisen hankinnan tehtävät,
erityisesti

tuoteryhmäkategorioiden

hankintastrategiat

kuuluvat

ylimmän

johdon

ja

poikkiorganisatoristen tiimien vastuulle. Päivittäiset hankinta-asiat on puolestaan luonnollista
hoitaa lähellä tuotantoa, asiakasta ja loppukäyttäjää. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 330331)
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Isoissa organisaatioissa eri yksiköt ja osastot tarvitsevat samankaltaisia palveluita ja tuotteita.
Eri yksiköissä ja osastoissa toteutetut hankinnat työllistävät turhaan sekä on riskinä se, että
hankitaan eri hinnoilla ja erilaisilla ehdoilla. Yhteisillä hankinnoilla voidaan saavuttaa
taloudellista etua ja hankinnan osaamista voidaan kehittää. Hankintatoimen kehittämisprojektit
suurissa organisaatioissa ovat osoittaneet, että hajallaan olevia hankintoja koordinoimalla
voidaan saavuttaa merkittäviä tehokkuusetuja. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 317-318)

3.6

Keskitetty ja hajautettu hankinta

Hankinnat voidaan hoitaa keskitetysti, hajautetusti tai toiminta voidaan suorittaa näiden kahden
yhdistelmällä. Taulukosta 2 ilmenee näiden organisointitapojen erot.

Keskitetty

Hybridi

Hajautettu

-

-

-

-

yhteinen hankintapolitiikka
vastuu keskittynyt
suuret ostoerät:
hankintahintojen alentuminen
työkustannusten
vähentyminen
laskujen määrän,
reskontratyön ja laskutuksen
vähentyminen
hankintaosaaminen
keskittynyt
edellyttää korkeaa
ammattitaitoa

-

osa toiminnoista hoidetaan
keskitetysti ja osa hajautetusti
(esimerkiksi toimittajavalinta
ja suurhankinnat keskitetysti,
muuta hankinnat hajautetusti)
joustavuus hankinnoissa
ostovoima hyödynnetään
täysimääräisesti

-

mahdollistaa nopeat
toimitukset
pienet ostoerät
ostovoima pirstoutunut
osto-osaaminen hajautunut
vastuu hajautunut
päällekkäistä työtä
edellyttää paikallistuntemusta

Taulukko 2. Hankintojen organisoinnin vertailua (mukaillen lähteestä Huuhka 2019, 176;
Ritvanen ym. 2011)

Keskittämistä suosivia tekijöitä Johnsonin & Leendersin (2006) mukaan ovat suurempi
erikoistuminen, käytäntöjen ja järjestelmien koordinointi, vaatimusten yhdentyminen ja
kustannusten alentuminen. Taulukossa 3 on tarkemmin vertailtu keskittämisen etuja ja haittoja.
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Keskittämisen etuja

Keskittämisen haittoja

-

-

-

volyymien keskittäminen tuo hankintaan
skaalaetua ja neuvotteluvoimaa
hankintoja on mahdollista standardoida
laajemmin
voidaan saavuttaa yhteiset edulliset ostohinnat
hankintaorganisaatio on tehokkaampi ja
kustannuksiltaan pienempi
henkilöstön keskittymisen myötä erikoistuminen
tulee mahdolliseksi, koulutuksen merkitys
lisääntyy ja osaaminen kumuloituu
hankintaorganisaatio on tiivis, ja sitä on
helpompi johtaa, mitata ja palkita
pääomakulujen ja varastojen hallittavuus
helpottuu

-

yksiköiden päätöksenteko rajoittuu mahdollisesti
myös strategisesti tärkeissä asioissa
standardointi saatetaan tehdä ohi
liiketoimintayksiköiden strategisten tarpeiden
saattaa herättää vastarintaa yksiköissä
pääkonttorissa on paljon työntekijöitä
hankintahenkilöstön fokus jää kapeaksi ja yhteys
muihin funktioihin heikoksi
hankinnan ammattilaisten etäisyys hankittavien
tavaroiden tai palvelujen käyttäjiin ja
tarvitsijoihin on suuri

Taulukko 3. Hankintaorganisaation keskittämisen etuja ja haittoja (Iloranta & PajunenMuhonen 2018, 319; Koski 2007)

Hajauttamista suosivia tekijöitä Johnsonin & Leendersin (2006) mukaan ovat palvelutason
parantaminen, paremmat toimittajasuhteet sekä loppukäyttäjän mahdollisuus osallistua
kokonaiskustannusten hallintaan. Taulukossa 4 on tarkemmin vertailtu hajauttamisen etuja ja
haittoja ja taulukkoon 5 on tuotu esiin näkökulmia keskittämisen tai hajauttamisen valinnan
avuksi.

Hajauttamisen etuja

Hajauttamisen haittoja

-

-

-

hajauttaminen mahdollistaa rajoituksettoman
päätöksenteon liiketoiminnan ehdoilla, mistä
seuraa suora tulosvastuu
toimittajat ja tavaroiden tai palvelujen paikalliset
käyttäjät ovat välittömässä yhteydessä toisiinsa
toimittajia pystytään hyödyntämään paremmin
tuotekehityksessä
ostoon osallistuvien tehtävät ovat laaja-alaiset
raportointi on yksinkertaista
byrokratia ja koordinoinnin tarve vähenevät

-

ostovolyymit sirpaloituvat ja neuvotteluvoima
menetetään
sopimukset, hinnat ja ehdot ovat erilaisia eri
yksiköissä
standardointi on vaikeaa
osaamisen kehittäminen on vaikeaa
hankintojen kokonaiskustannukset konserni- tai
yritystasolla on vaikea hahmottaa
hankinnan pääpaino on paikallisilla toimittajilla;
globaaleja mahdollisuuksia on vaikeampi
hyödyntää

Taulukko 4. Hankintaorganisaation hajauttamisen etuja ja haittoja (Iloranta & PajunenMuhonen 2018, 319; Koski 2007)
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Keskittämistä kannattaa harkita, jos

Hajauttamista kannattaa harkita, jos

-

-

-

yksiköillä on paljon yhteisiä tarpeita
yksiköt sijaitsevat maantieteellisesti lähekkäin ja
niiden välillä on hyvät kulkuyhteydet
toimittajilla on vahva neuvotteluasema
toimialan tuotantorakenteen tai muun syyn
vuoksi volyymi- ja skaalaeduilla on suuri
merkitys
hankinta vaatii paljon erityisosaamista, jonka
hajauttaminen useisiin yksiköihin aiheuttaa
turhaa päällekkäisyyttä
hintaherkkyys ja hintavaihtelut ovat suuria ja
niiden hallinta vaatii tiivistä markkinoiden
seurantaa, jota ei kannata hajauttaa useisiin
yksiköihin

-

asiakkaalla on suuri vaikutus yrityksen
hankintapäätöksiin
yksiköiden tarpeet ovat keskenään hyvin erilaiset
yksiköt sijaitsevat eri mantereilla
yksiköt ovat suhteellisesti suuria ja niillä on
neuvotteluvoimaa erillisinäkin
hankintatehtävät ovat yksinkertaisia
toimittajamarkkinoiden hinta- ja
kustannuskehitys ovat suhteellisen stabiileja

Taulukko 5. Hankintojen keskittämisen ja hajauttamisen hyötyjä (Iloranta & PajunenMuhonen 2018, 320; Van Weele 2005)

Hankintojen

organisaatiorakennetta

voidaan

määritellä

myös

yrityksen

sisäisten

ominaisuuksien mukaan, kuten kuvasta 11 ilmenee. Rozemeijer ym. (2003) ovat ehdottaneet,
että hankintatoimen organisaatiorakenteen valintaan tulisi vaikuttaa yksiköiden yhtenäisyys ja
hankintatoimen kypsyys.

Kuva 11. Organisaation ominaisuuksien vaikutus hankintatoimen organisaatiorakenteeseen
(Rozemeijer ym. 2003)
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Organisaation yhdenmukaisuudella viitataan yrityksen eri osa-alueiden yhtenäiseen toimintaan
ja hallintaan, esimerkkinä tässä eri yksiköiden erilaiset strategiat, johtamistyylit, kulttuuri ja
rakenne. Hankintojen maturiteetilla kuvataan hankintafunktion statusta, tietojärjestelmien
käyttöä, henkilöstön asiantuntevuutta sekä yhteistyötä toimittajien kanssa. (Rozemeijer ym.
2003) Van Weele (2005, 37) korostaa myös hankintojen monimutkaisuutta. Kun hankitaan
uusia järjestelmiä tai koneita, tämä vaatii organisaatiolta koulutusta tai uusia toimintatapoja.
Keskitetyn ja hajautetun organisaatiorakenteiden yhdistetty hybridimalli on lisännyt
suosioitaan (Johnson & Leenders 2006, Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 331).

3.7

Hankintojen jaottelu

Hankintojen jaottelu on keino jäsentää hankintoja paremmin hallittaviksi osa-alueiksi. Jaottelua
voida tehdään sen perusteella mitä halutaan painottaa. Yleisin tapa segmentoida hankintoja on
jakaa ne suoriin ja epäsuoriin hankintoihin. Tällainen tuloslaskelman mukaan jaottelu on myös
ohjannut hankintojen organisointia. Suorat hankinnat ovat tuotantoon käytettäviä raaka-aineita,
puolivalmisteita ja komponentteja. Näistä käytetään myös nimitystä tuotannolliset hankinnat.
Epäsuoria hankintoja ovat puolestaan henkilöstöön kohdistuvat palvelut, työkalut ja tuotannon
hyödykkeet kuten energia. Muita hankintoja joita kululajikohtaisesti voidaan segmentoida ovat
kauppatavarat sekä investoinnit. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 57-58, 131) Van Weele
(2005, 19-20) esittää hankinnoille yksityiskohtaisempaa kahdeksan luokan jaottelua:

1) raaka-aineet
2) tuotannon lisämateriaalit
3) puolivalmisteet
4) komponentit
5) valmiit tuotteet
6) investoinnit
7) kunnossapitomateriaalit
8) palvelut.

Jaottelu hankittavien hyödykkeiden perusteella on pehmeärajaista ja osittain päällekkäistä.
Yhtenä haasteena tällaisessa jaottelussa on se, että tämän jaottelun avulla ei voida tunnistaa
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sopivimpia toimintatapoja eri tuote- ja palveluryhmien hallinnassa. (Iloranta & PajunenMuhonen 2018, 56)

3.7.1 Strateginen segmentointi

Hankintojen strategisen segmentoinnin yleisenä työkaluna pidetään Kraljicin matriisia. Peter
Kraljic (1983) luokitteli artikkelissaan hankittavat tuote- ja palveluryhmät niiden suhteellisen
merkityksen perusteella sekä toimittajamarkkinan monimutkaisuuden mukaan. Kraljicin
matriisi tuo esiin sen, että kaikki tuotteet ja palvelut eivät ole aina strategisesti samanarvoisia,
ja tämän vuoksi niitä pitää johtaa ja hankkia eri tavoin. Malli antaa hyvän lähtökohdan minkä
tahansa hankinnan strategian pohtimiseen, mutta tärkeää on huomata, että mallissa tarkastellaan
tuote- ja palveluryhmiä, mutta toimittajien arvioinnissa nelikenttien ulottuvuudet ovat erilaisia
(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 114-116). Kuvassa 12 näkyy tuote- ja palveluryhmien
jaottelu taloudellisen merkityksen ja hankintariskin mukaan.

Kuva 12. Kraljicin matriisi (mukaillen Kraljic 1983)
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Tuote- ja palveluryhmien tulosvaikutusta arvioidaan vuosittain taloudellisesti mitattuna.
Toisena ulottuvuutena

olevaa

toimittajamarkkinoiden hallittavuutta voidaan

kuvata

markkinoiden monimutkaisuutena ja siihen liittyvinä riskeinä. Matriisin oikeaan reunaan
sijoittuvat sellaiset tuote- ja palveluryhmät, joissa on yksi tai pari toimittajaa ja näillä
käytännössä monopoliasema. Vasemmalle tulevat tuote- ja palveluryhmät, joita on runsaasti
markkinoilla. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 117)

Volyymihankintoja ovat tuotteet joiden kulutus ja hankintavolyymit ovat suuria. Hankintariski
on pieni ja markkinoilla on runsaasti vaihtoehtoisia hankintakanavia ja toimittajia. Tämän
neljänneksen muodostavat suurimman osan organisaation hankinnoista, vaikka nimikkeitä ei
olisikaan määrällisesti paljon. Tässä kategoriassa hankintaorganisaatiolla on paljon
mahdollisuuksia, ja keinoina ovat aggressiivinen kilpailuttaminen ja neuvottelutaktiikka.
(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 119)

Rutiinihankinnat koostuvat tyypillisesti monista hyvin erilaisista hankinnoista, joiden arvo ei
ole suuri, mutta markkinoilla on runsaasti kilpailevia toimittajia. Tälle neljännekselle on
ominaista se, että hankintaprosessi itsessään aiheuttaa suhteellisen paljon kustannuksia
hankinnan arvoon nähden. Hankintojen automatisointi ja delegointi käyttäjille ovat keinoja
pitää hankintakustannukset hallinnassa. Tässä segmentissä on taloudellisesti kannattavampaa
ostaa suuria määriä kerralla. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 119-120)

Pullonkaulahankintojen volyymi on suhteellisen pieni ja mahdollisia toimittajia on vähän,
yleensä vain yksi. Vaikka hankittavien tuotteiden arvo on pieni, niiden puuttuminen saattaa
aiheuttaa merkittäviä ongelmia yrityksen tuotannossa. Kriittisten tuotteiden osalta
hintaneuvottelumahdollisuudet ovat rajalliset, minkä vuoksi on tärkeää löytää tähän
kategoriaan lisää toimittajia. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 121)

Strategiset hankinnat ovat arvoltaan suuria ja yrityksen toiminnan ja menestymisen kannalta
kriittisiä. Toimittajien määrä on rajallinen. Lisäksi tämän kategorian hankinnat ovat usein
monimutkaisia ja aiheuttavat hankintaorganisaatiolle suurimmat haasteet. Perinteiset
kilpailuttamismallit eivät ole toimivia, koska vaihtoehtojen määrä on rajallinen. Tässä ryhmässä
tiiviin toimittajayhteistyön rakentaminen on ainut keino hallita strategista suhdetta.
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Laajamittainen yhteistyö vaatii uudenlaisia monipuolisia taitoja yksilöiltä sekä perinteisistä
poikkeavia toimintamalleja koko organisaatiolta. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 122)

3.7.2 Projektihankinnat

Nyky-yhteiskunnassa projektille annetaan useita erilaisia merkityksiä. Projektilla voidaan
tarkoittaa kertaluontoista tehtävää tai se voi myös tarkoittaa määräaikaista organisaatiota,
tavoitteellista, rajattua tehtävien jatkumoa tai ongelmaa, joka on aikataulutettu ratkaistavaksi.
Projekti voi myös tarkoittaa joillekin yleisemmin ympäristöä, jonka tehtävänä on toimittaa yksi
tai useampia tuloksia rajatun liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Laajasti hyväksytyn
määritelmän mukaisesti projekti on ennalta määritettyyn päämäärään tähtäävä, monimutkaisten
ja toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu
ainutkertainen kokonaisuus. (Artto ym. 2008, 24-26)

Projekteissa hankinnoilla on tavanomaista suunnitella ne huonosti ja suorittaa kiireessä.
Projektien ainutkertaisuuden vuoksi sopimukset tehdään aina vain kerran eikä kokemusta
välttämättä kartu ajan myötä, minkä vuoksi ostajan ei ole helppo aina arvioida oikeaa
hintatasoa. Lisäksi kiireen vuoksi ostajan neuvotteluasema on heikko. Kiivastahtisissa
projekteissa, missä ammattimaisen osaamisen vaikutus projektin onnistumiseen ja
taloudelliseen tulokseen on merkittävä, hyvän ja huonon hankinnan ero dramaattinen. (Iloranta
& Pajunen-Muhonen 2018, 331-332)

3.8

Hankintojen tavoitteet

Martinsuon ym. (2016, 317) mukaan, kun yritys hankkii materiaaleja ja toimintoja osana
tuotantoaan, se kohdentaa hankinnalle tavoitteita, joita ovat laatu, toimituskyky, joustavuus
sekä kustannustehokkuus. Huuhka (2019, 24) puolestaan toteaa, että hankinnan tärkein tavoite
on tuottaa lisäarvoa yritykselle ja sen asiakkaille, koska nykyaikaisen määritelmän mukaan
hankinta on strateginen toiminto, jonka tehtävä on huolehtia, että yrityksellä on aina käytössään
parhaiten tilanteeseen sopivat resurssit. Näin ollen hankinnan tehtävänä on ostotarpeiden
määrittäminen, mahdollisimman kilpailukykyisten, tehokkaiden, osaavien ja luotettavien
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hankintalähteiden etsiminen sekä toimittajien ja oman toiminnan yhteen sovittaminen, siten että
kaikki hyötyvät.

Huuhkan (2019, 25) mukaan hankintojen johtamisen tärkeimpiä tavoitteita ovat:

-

varmistaa raaka-aineiden, komponenttien, tavaroiden ja palveluiden häiriötön saatavuus

-

vähentää hankinnan riskitekijöitä

-

parantaa kustannustehokkuutta

-

osallistua tuotekehitykseen ja vaikuttaa innovaatioihin.

Leenders ym. (2006, 29) mukaan hankinnan yhdeksän kokonaisvaltaisempaa tavoitetta ovat:

1) organisaation kilpailuaseman parantaminen
2) keskeytymätön materiaalien, komponenttien ja palveluiden saanti organisaation tarpeisiin
3) varaston hallinnan kulujen ja investointien minimointi
4) laadun ylläpitäminen ja parantaminen
5) alan parhaiden toimittajien löytäminen ja kehittäminen
6) hankintaprosessien standardointi
7) tarvittavien tuotteiden ja palveluiden ostaminen alhaisilla kokonaiskustannuksilla
8) tuottavien sisäisten suhteiden luominen organisaatiossa
9) toimitustavoitteiden saavuttaminen mahdollisimman alhaisilla käyttökustannuksilla.

Hankinnan tavoitteet ovat hankintojen johtamisesta lähtien hyvin kokonaisvaltaisia.
Tavoitteiden saavuttaminen näkyy läpi organisaation toimintavarmuuden parantumisessa,
kustannustehokkuudessa
tyytyväisyydessä.

ja

lopulta

sekä

kumppaniverkoston

sekä

loppuasiakkaan
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4
4.1

KATEGORIAJOHTAMINEN
Kategoriajohtamisen käsite

Kategoriajohtaminen

on

strateginen

lähestymistapa,

jossa

fokus

on

organisaation

merkittävimmissä hankinnoissa. Se on prosessipohjainen lähestymistapa ja sisältää monia
tuttuja

näkökohtia

liiketoiminnan

Kategoriajohtaminen ei

parantamisprosesseista

ja

muutoksenhallinnasta.

rajoitu pelkästään ostamiseen vaan edellyttää tyypillisesti

sidosryhmien, toimintojen ja yksilöiden sitoutumista koko liiketoimintaan. (O’Brien 2009, 5)
Huuhkan (2019, 66) mukaan kategoriajohtamisella pyritään hallitsemaan yrityksen kaikkia
hankintoja, suoria sekä epäsuoria voiton kasvattamiseksi. Lisäarvoa voidaan saavuttaa
ostohinnan dramaattisilla alennuksilla. Lisäarvoa voidaan saada myös koko käyttöiän tai
kokonaiskustannusten alentamisesta, hintojen nousun hillitsemisestä nousevilla markkinoilla,
toimitusketjun riskien vähentämisestä tai tehokkuuden ja innovaatioiden rakentamisesta
yhteistyökumppaneiden kanssa (O’Brien 2009, 6).

Kategoriajohtaminen

esiintyi

ensi

kertaa

hankinnoissa

1980-luvun

lopulla.

Kategoriahankinnassa ei ollut yhtä edelläkävijää, vaan lähestymistapa kasvoi suhteellisen
pienessä määrässä edistyksellisiä yrityksiä, jotka työskentelivät strategisten hankintojen
eturintamassa. Kategoriahankinta oli keino vastata globalisaatiosta syntyneiden toimittajien
voimaan sekä niihin toimittajiin, jotka oppivat hyödyntämään jakelukanaviaan entistä
paremmin. Oivalluksena oli, että organisaatiot voisivat hyötyä enemmän, jos hankinnoilla olisi
strategisempi rooli. Edelläkävijäorganisaatiot alkoivat kehittää samanlaisia menetelmiä, joita
hyödynnettiin ostoissa, taloustieteissä, laadunhallinnassa ja organisaatiomuutoksen teorioissa.
(O’Brien 2009, 8)
Käsitteen perusteet ovat myynnin ja markkinoinnin maailmasta 1980-luvun alusta (O’Brien
2009, 8). Heikkilän & Kaipian (2009) mukaan termiä kategoriajohtaminen käytetään vähän
akateemisessa kirjallisuudessa, mutta ammattikirjallisuudessa se on alkanut olla yleisemmin
käytetty terminologia. Ilorannan & Pajusen-Muhosen (2018, 147) mukaan tällaisessa
toimintamallissa, jossa hankintoja jaotellaan niiden ominaisuuksien mukaan ei ole mitään uutta
hankinnan ammattilaiselle, mutta huomionarvoista on se, että erilaisille hankinnoille kehitetään
tietoisesti erilaisia toimintamalleja ja näitä pohditaan yhdessä muun organisaation kanssa.
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Kategoriajohtaminen on jatkuva prosessi, jonka tarkoituksena on kyseenalaistaa aiempia
toimintamalleja, sekä etsiä ja toimeenpanna uusia innovatiivisia ratkaisuja joilla luodaan arvoa
koko yritykselle (O’Brien 2009, 6).

4.2

Kategoriajohtamisen periaatteet

O’Brienin (2009, 40) mukaan kategoriajohtaminen rakentuu kolmen kulmakiven päälle, jotka
ovat strateginen hankinta, markkinoiden hallinta ja muutosten hallinta. Kuvassa 13
havainnollistetaan kategoriajohtamisen rakentumista.

Kuva 13. Kategoriajohtamisen kulmakivet (mukaillen O’Brien 2009, 41)

Kategoriajohtamisessa ensimmäisenä kulmakivenä on strateginen hankinta. Hankintastrategian
pitää olla linjassa yrityksen ylimmän strategian kanssa, joka määrittää pidemmällä aikavälillä
hankintatoimen suunnan ja laajuuden. Sen on vastattava yrityksen yleisiä tavoitteita ja
sidosryhmien tarpeita sekä odotuksia. Ihannetapauksessa hankintastrategia sovittaa resurssit ja
kyvyt tämän mukaisesti. Myös yksittäisten kategorioiden hankintastrategioiden on oltava
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linjassa yrityksen strategian sekä hankintastrategian kanssa. Juuri näitä yksittäisiä strategioita
muokataan kategoriajohtamisen kautta. (O’Brien 2009, 41-42)

Toisena kulmakivenä on hankintamarkkinoiden hallinta. Tavoitteena on ymmärtää, miten
liiketoiminta liittyy markkinoihin ja niiden rakenteeseen. Minkälaiset ovat markkinoilla
toimivien toimittajien väliset suhteet, kilpailutilanne ja oma neuvotteluasema. Markkinoiden
tutkiminen ja ymmärtäminen ovat haasteellista ja siihen liittyy sirpaleisen tiedon kerääminen.
Markkinat muuttuvat nopeasti ja sinne tulee uusia toimittajia. Kun tavoitteena on hinnan
alentaminen, keskitytään turhan usein tuttuihin markkinoihin. Luovalla ajattelulla voidaan
löytää muita ratkaisuja, jotka täyttävät tarpeen. (O’Brien 2009, 49-51)

Kolmantena kulmakivenä on muutosten hallinta. Hyvä strateginen hankinta on enemmän
muutosten hallintaa kuin mitään muuta. Vaikka jollekin hankinnan osa-alueelle on kehitetty
hieno strategia, on se arvoton, ellei sitä pysty implementoimaan tehokkaasti käytäntöön.
Hankintatoimi voi toteuttaa implementoinnin harvoin yksin, se vaati organisaation muiden
osien tukea, yhteistyötä ja aktiivista osallistumista. Keskeinen piirre, joka erottaa strategisen
hankinnan taktisesti toimivasta hankinnasta, on kyky hallita muutosta. Muutoksen hallintaan
on panostettava alusta asti, jotta kaikki ne asiat mitä tavoitellaan, saavutetaan. (O’Brien 2009,
51-52)
O’Brienin (2009, 55) mukaan kulmakivet kuvaavat erinomaisesti kategoriajohtamisen
käyttöönoton

haasteita

ja

tarjoavat

metodologian,

johon

toimintamalli

perustuu.

Kategoriajohtamisen päälle rakentuu neljä pilaria: läpimurtoajattelu, asiakaslähtöisyys, rajat
ylittävät tiimit sekä faktat ja tiedot. Nämä on kuvattu kuvassa 14. O’Brienin (2009, 55) mukaan
näiden käyttöönotto on mahdollista vain, kun mallin kulmakivet ovat kunnossa.
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Kuva 14. Kategoriajohtamisen pilarit (mukaillen O’Brien 2009, 55)

Ensimmäinen pilari on läpimurtoajattelu. Harvoissa organisaatioissa hankinta toimii jo niin
hyvin, että suurta hyötyä ei ole enää saavutettavissa. Kategoriahankinta muuttaa hankintaa
merkittävästi tavalla, josta seuraa nykyiseen toimintatapaan radikaali parannus ja arvon lisäys.
Läpimurtoajattelu on merkittävä muutos nykyiseen suorituskykyyn. Se voi olla esimerkiksi
entistä aggressiivisempi kilpailuttaminen, sisäisten prosessien muuttaminen, toimittajien
innovaatioiden hyödyntäminen tai yksinkertaisen tarpeen poistaminen. Läpimurtoajattelun
suurimpia esteitä ovat asenteet: näin on aina ennenkin tehty tai ei tehdä mitään. (O’Brien 2009,
55-56)

Toinen pilari on asiakaslähtöisyys. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa, että ymmärretään, keitä
asiakkaamme ovat ja ymmärretään heidän tarpeensa sekä toiveensa. Hankintatoimella on paljon
sisäisiä asiakkaita ja tämä osa-alue kuvaa miten heihin suhtaudutaan. Lisäksi pitää miettiä miten
vaikutetaan

ulkoisten

asiakkaiden

toiveiden

täyttymiseen.

Asiakaslähtöisyys

kategoriahankinnassa vaatii jonkinasteista sitoutumista tai yhteyttä molempiin asiakkaisiin joko
suoraan, tai muiden organisaation osien kautta, jotta ymmärrämme heidän tarpeensa, toiveensa,
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ongelmansa ja huolenaiheensa, jotta hankintastrategiassa voidaan huomioida nämä kaikki.
(O’Brien 2009, 58-56)

Kolmas pilari on rajat ylittävä tiimi. Suurin osa kategoriajohtamisesta on poikkiorganisatorista
tiimityötä ja tähän on yksikertainen syy. Jos kategoriajohtaminen on vain yhden henkilön tai
hankintatoimen ajama muutos, se todennäköisesti epäonnistuu, koska muilla organisaation
osilla ei ole halua toteuttaa muutosta. Poikkiorganisatoriset tiimit koostuvat organisaation eri
osa-alueiden

toimintojen

edustajista

sekä

hankintajohtajasta.

Kategoriajohtamisen

onnistuminen riippuu kyvystä valita oikeat resurssit tehtäviin. (O’Brien 2009, 59-60)

Neljäs pilari on faktat ja tiedot. Monet ihmiset tekevät päätöksiä, jotka eivät ole täysin
rationaalisia. Organisaatioissa päätöksiä tehdään monin tavoin, päätöksenteko voi perustua
yhden henkilön vaistoon tai äänestykseen. Päätökset mitkä perustavat tosiasioihin ja tietoon,
vähentävät merkittävistä riskiä seuraamuksista. Faktoilla ja tiedoilla on merkittävä rooli
kategoriajohtamisen kolmella osa-alueella: riskien vähentäminen päätöksenteossa, muutoksen
perustelu ja organisaation eri funktioiden osallistaminen. Tietoja keräämällä ja analysoimalla
saadaan pohja hankintastrategian valinnalle. (O’Brien 2009, 64-65)

4.3

Kategoriajohtamisen prosessi

O’Brienin (2009, 83) mukaan kategoriajohtaminen on jatkuva prosessi. Myös Monczka ym.
(2010, 203) määrittelevät kategoriajohtamisen prosessiksi. Ilorannan & Pajusen-Muhosen
(2018, 147-149) mukaan kategoriastrategiaprosessiin kuuluu kahdeksan vaihetta:

1. Kategorian määrittely; hankintojen jakaminen yritykseen sopiviksi kokonaisuuksiksi
2. Hankintahistorian analysointi; tiedon keruu, dokumentointi ja analysointi
3. Toimittajamarkkinoiden tunnistaminen; kustannustasot ja palvelut eri vaihtoehdoissa
4. Tarpeen uudelleen pohtiminen; standardointi ja todellisen tarpeen uudelleen määrittely
5. Mahdollisuuksien tunnistaminen, ideointi ja innovointi; mahdollisuuksien tunnistaminen
lisäarvon tuottoa varten
6. Kategoriastrategian hahmotelman tekeminen; uusi toimintamalli, jota kehitetään ja
testataan
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7. Toimittajien etsiminen, heihin tutustuminen ja heidän arviointinsa; markkinoiden
mahdollisuudet ja toimittajien arviointi
8. Toteuttaminen, seuranta, arviointi ja uudelleen mietintä; ei pidä lukkiutua liian pitkäksi
samaan.
O’Brienin prosessi on todistettu toimivaksi ja sitä hyödyntää suurin osa isoista organisaatioista.
Kategoriaprosessi on O’Brienin (2009, 83) mukaan jatkuva viisivaiheinen prosessi, kuten
kuvasta 15 ilmenee. Prosessin aikana löytyy aina uusia mahdollisuuksia, kun markkinat sekä
organisaatiot muuttuvat. Tämän vuoksi prosessia on hyvä ajatella ympyränä, jotta jatkuvaa
kehittämistä voidaan suorittaa.

Kuva 15. Kategoriaprosessi (mukaillen O’Brien 2009, 84)

Kun

prosessia

toistetaan,

organisaation

kypsyysaste

kehittyy,

hankinnoista

tulee

strategisempia, paremmin hallittuja ja painopiste siirtyy kategorioiden hallinnasta kohti
toimittajasuhteiden hallintaan (O’Brien 2009, 83). Lisäksi O’Brien (2009, 84) toteaa, että ei
ole merkitystä, kuinka monivaiheinen prosessi yrityksessä on käytössä, kunhan niitä ei ole
erilaisia. Kriittisiä menestystekijöitä kategoriajohtamiselle ovat:
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 organisaatiossa tulisi olla käytössä vain yksi prosessi
 kaikkien tulisi ymmärtää se ja omaksua
 prosessikielen tulee olla organisaation kannalta merkityksellistä
 prosessin

tulee

noudattaa

laajasti

ryhmähallinnan,

muutoksenhallinnan

ja

liiketoiminnan parantamisen parhaita käytäntöjä. (O’Brien 2009, 84)

Vaihe yksi pitää sisällään aloituksen. Aloitusvaiheessa koko kategoriaprosessi laitetaan
liikkeelle. Vaiheen tärkein tekijä on poikkiorganisatorinen tiimi. Aloituksen tärkeitä tavoitteita
ovat:

-

poikkiorganisatorisen tiimiin muodostaminen ja motivointi

-

selvitys miten sidosryhmät otetaan mukaan ja miten etenemisestä viestitään

-

näkemyksen muodostaminen liiketoiminnan vaatimuksista

-

hyötyjen ja tulosten tunnistaminen

-

projektin suunnittelu, ensimmäiset toimenpiteet, aikataulu ja tehtävät tiimien sisällä.
(O’Brien 2009, 95-96).

Vaihe kaksi on ymmärrys. Tässä vaiheessa kerätään monipuolista tietoa, jotta ymmärretään
kyseessä olevan kategorian nykytila ja sisäisten sidosryhmien tavoitteet. Tässä näkemyksen
keräämisen vaiheessa tietoja kerätään kolmelta osa-alueelta mahdollisimman monipuolisesti:

-

kyseessä oleva kategoria ja miten organisaatio käyttää sitä

-

toimittajat ja mahdolliset uudet toimittajat

-

markkina-alue ja mahdolliset uudet markkinat.

Olennaista on tunnistaa tiedon kolme erilaista osa-aluetta: tiedän, että tiedän / tiedän, mitä en
tiedä / en tiedä, mitä en tiedä. Viimeinen osa-alue en tiedä, mitä en tiedä on ryhmä, jota ei
aikaisemmin ole tunnistettu, joten siellä on paras potentiaali luoda lisäarvoa. (O’Brien 2009,
153-155)
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Vaihe kolme on innovaatio. Tässä vaiheessa luodaan edellisten vaiheiden tietojen ja analyysien
pohjalta muutamia erilaisia hankintastrategioita. Vaihetta kutsutaan innovaatioksi, koska
parhaat hankintastrategiat ovat innovatiivisia ja edustavat merkittävää läpimurtoa. Tässä
vaiheessa tietoa on kerätty niin paljon kuin mahdollista, mutta sitä ei ole muutettu sellaiseksi,
että sitä voidaan siirtää eteenpäin. Tämä tiedon laajentaminen ymmärrykseksi ja sitä seuraava
toiminnan muuttaminen strategiseksi suunnaksi, on keskeinen osa kategoriajohtamisen ydintä.
(O’Brien 2009, 233–234)

Vaihe neljä on toteutus. Tässä vaiheessa tutkitaan muutosten hallinnan vaikutuksia
organisaatioissa sekä suunnitellaan toteutuksen yksityiskohtia. Muutosten läpivienti ja
hankintojen suuntaaminen uusille toimittajille, saati uusille alueille, ovat vaikeita tehtäviä ja
sisältävät monia riskejä. Toteutusvaihe on yleensä pitkä kestoisin prosessin vaihe. Laajoja
muutoksia sisältävän kategorian toteutusaika voi olla jopa kuusi kuukautta tai pidempi. Riskinä
on, että tämän ja aikaisempien vaiheiden kanssa on kulunut niin paljon aikaa, että sidosryhmät
ja johto menettävät kiinnostuksensa asiaan, ellei heitä pidetä jatkuvasti ajan tasalla
edistymisestä ja hyödyistä. Tähän asti poikkiorganisatorinen tiimi on ollut mukana tietojen
keräämisessä, analysoinnissa ja tulevan hankintastrategian määrittämisessä. Tästä eteenpäin he
ovat mukana uusissa järjestelyissä, muutosvastarinnan voittamisessa sekä tehokkaassa
viestinnässä. (O’Brien 2009, 266-268)

Vaihe viisi on kehittäminen. Kategoriaprosessin viimeisessä vaiheessa toteutuksen
onnistumista arvioidaan ja painopiste siirtyy johtamisen ja toimittajasuhteiden kehittämiseen.
Tässä vaiheessa poikkiorganisatoriselle tiimille on vähemmän työtehtäviä, joten jäsen siirtyvät
takaisin päätehtäviensä pariin. Jatkuvan kehittämisen kannalta on tärkeää, että huomioidaan
jatkuva arvon etsintä, liiketoiminnan sekä vaatimusten optimointi ja kehittäminen sekä viestintä
ja sidosryhmien sitoutuminen. (O’Brien 2009, 325-327)

Tarkkailemalla eri indikaattoreita, kategoriajohtaja pystyy tunnistamaan, milloin kyseinen
kategoria vaatii toimia. Tämä saattaa tarkoittaa prosessin aloittamista uudestaan tai
hankintastrategian päivitystä. Kategoriaprosessin aloittaminen uudestaan on suoraviivainen
prosessi mikä vaati vain mahdollisuuden ja resurssin. Yritys voi sisäisesti määrittää ja päättää,
milloin prosessin aloitetaan uudestaan. Lopulta jokaisen kategorian maturiteettitaso kasvaa niin
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paljon, että organisaatiolla on täydellinen käsitys markkinoista, toimittajista sekä sisäisten ja
ulkoisten asiakkaiden tarpeista. Näin ollen voidaan todeta, että organisaatiolla on käytössä
tehokkaimmat hankintajärjestelyt kategorialle, kunnes taas tapahtuu uusi muutos markkinassa
tai asiakkaan tarpeissa. (O’Brien 2009, 370-371)

4.4

Hankintakategorioiden muodostaminen

Ilorannan & Pajunen-Muhosen (2018, 142) mukaan kaikkien hankintojen taloudellinen
merkitys on niin suuri, ettei mitään kannata jättää tarkastelun ulkopuolelle, varsinkaan
epäsuoria hankintoja. Heidän mukaansa erityisesti epäsuorat hankinnat jakautuvat
organisaatioissa eri yksiköille, eikä kenelläkään ole kokonaisvastuuta niistä. Kokonaisvastuun
puuttumisesta seuraa turhaa päällekkäistä työtä ja hankintojen tehottomuutta.

Sopivien

kategorioiden muodostaminen edellyttää riittävää tietoa hankinnoista. Tämän vuoksi tehokas
hankintojen nykytilakartoitus, josta käytetään myös nimeä spend-analyysi, on tärkeä lähtökohta
(Iloranta & Pajunen & Muhonen 2018, 104).

Heikkilän & Kaipian (2009) mukaan akateemisia vastauksia on hyvin vähän siihen, miten
hankintakategoriat pitäisi muodostaa ja niiden muodostamisen perusteet eroavat toisistaan.
Myös Trauttman ym. (2009) toteavat, että on hyvin vähän tutkimuksia siitä miten globaalit
yritykset hyödyntävät eri kategorioita. O’Brien (2009, 23) on määritellyt viisi vaihetta
kategorioiden muodostamiseen. Nämä vaiheet on kuvattu kuvassa 16.

Kuva 16. Kategorioiden määrittämisen viisi vaihetta (mukaillen O’Brien 2009, 58)
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Vaiheet O’Brienin mukaan ovat:

Vaihe 1:

Kulurakenteen tunnistaminen (identify spend); Kategorioiden määrittely alkaa
kulurakenteen analysoinnilla

Vaihe 2:

Resurssien ohjaaminen kulujen mukaisesti (direct resources on addressable
spend); kulujen kohdistus

Vaihe3:

Resurssien suuntaaminen mahdollisuuksien mukaan (direct resources on
categories with opportunity); kulujen ryhmittely Pareton säännön mukaisesti, 80
%:a spendistä aiheutuu 20 % toimittajista

Vaihe 4:

Hankintamarkkinoiden tunnistaminen (identify market boundaries); kategoriat
muodostetaan myös markkinoiden mukaisesti, ei pelkästään spendin

Vaihe 5:

Sopivat kategoriat (identify appropriate level to work); kategorioiden on oltava
tarpeeksi isoja

O’Brienin (2009, 27) mukaan kategorioiden on oltava riittävän suuria, jotta niistä voi löytää
mahdollisuuksia, mutta kuitenkin riittävän pieniä, jotta niitä voi käsitellä. Heikkilän & Kaipian
(2009) mukaan hankintojen jaottelu volyymiedun saavuttamiseksi ei ole yrityksissä mitään
uutta, mutta uudempi ilmiö on, että yritykset analysoivat systemaattisesti kaikki
ostokustannuksensa ja muodostavat kategorioita, joilla voi kattaa kaikki ostot.

4.5

Hankintakategorioiden implementointi

Kategoriajohtamisen implementointi vaatii yrityksessä uudelleen organisointia ja johdon tuen,
jotta uuden toimintamallin hyödyt voidaan saavuttaa (Van Weele 2005; O’Brien 2009; Iloranta
& Pajunen-Muhonen 2018). O’Brienin (2009, 374) mukaan kategoriajohtamisen toteuttaminen
vaatii organisaatiolta useita asioita ja yksi tärkeimmistä on koko yrityksen sitoutuminen ja sen
ymmärtäminen, että kategoriajohtaminen on koko liiketoimintaa koskeva filosofia. Trauttmann
ym. (2009) mukaan hankintatoimen organisoituminen on ollut harvoin tutkimisen kohteena,
kun tutkimukset ovat keskittyneet suorituskyvyn eri osatekijöiden tutkimiseen omina
kokonaisuuksinaan. Rozemeijer ym. (2003) mukaan yrityksen hankintatoimen pitää kehittyä
ostamisesta toimitusketjun hallinnan suuntaan, jotta yritys voi hyödyntää hankintatoimessa
tehokkaampia menetelmiä.
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Kuten Heikkilä & Kaipia (2009) totesivat, akateemista tutkimusta kategoriajohtamisesta ei ole
vielä tehty paljon, joten analogia implementointimallista on johdettu Dupren & Gruen (2004)
vähittäiskaupan kontekstista. Heidän mallissaan on tunnistettu myös onnistumisen vaiheet sekä
esteet, joita on neljä kappaletta. Kategoriajohtamisen implementointimalli on esitetty kuvassa
17.

Kuva 17. Kategoriajohtamisen implementointimalli (mukaillen Dupre & Gruen 2004)

Dupren & Gruenin malli lähtee liikkeelle oikeasta organisaatiorakenteesta sekä ylimmän
johdon tuesta, joita tarvitaan, jotta ensimmäinen este voidaan ylittää. Saman toteaa myös
O’Brien (2009, 374-377). Toisena esteenä on luottamuksen rakentaminen. Jotta muutos
voidaan viedä lävitse, ihmisten pitää sitoutua siihen. Käyttöönoton onnistumisen
varmistamiseksi, käyttöönottoa pitää olla oikeiden ihmisten viemässä eteenpäin (O’Brien 2009,
379). Kolmas este liittyy kategoriasuunnitelman implementointiin. Jos onnistumisia ei voida
mitata, vähentää se implementoinnin mahdollisuuksia. O’Brienin (2009, 397) mukaan säästöjä
on helppo mitata, mutta kategoriajohtamisella on myös muita hyötyjä, jotka pitää tunnistaa ja
kvantifioida. Viimeisenä esteenä on kategorioiden hallinta. Yrityksen pitää pystyä erittelemään
kategorioille omat tavoitteet ja roolit, jotta se voi hallita niitä paremmin ja saavuttaa kilpailuetua
(Dupre & Gruen 2002).
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O’Brien (2009, 378) esittää 5P-mallia kategoriajohtamisen toteuttamiseen. Nämä viisi P:tä
ovat: ihmiset (people), taidot (profiency), edistäminen (promote), tulokset (payoff) ja
toimintasuunnitelma (programme). Malli on esitetty kuvassa 18 tarkemmin.

Kuva 18. O’Brienin 5P-malli (mukaillen O’Brien 2009, 378)

Mallin ensimmäinen P on ihmiset. Ihmisiin liittyy organisaation rakenteen muodostus,
poikkiorganisatoriset tiimit ja toimeenpanoryhmä, joka toteuttaa ja validoi toteutusta. Toinen P
on taidot ja pätevyys ja tehtävänä on varmistaa oikeat kyvyt kategoriahankkijoille, yhteinen
prosessi, työkalut sekä työskentelytavat. Kolmannella P:lla pyritään edistämään sisäistä ja
ulkoista viestintää, jonka avulla pyritään saamaan sidosryhmät mukaan. Neljäs P liittyy
tuloksiin ja niiden raportointiin, saavutettujen tulosten mittaamiseen, seurantaan ja
ilmoittamiseen. Viimeinen P koskee toimintasuunnitelman laatimista kaikista yksittäisistä
strategisista hankkeista, mukaan lukien kategorian hallintaprojektit. (O’Brien 2009, 379-405)
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4.6

Strategisen ja perinteisen hankinnat erot

Organisaatio, joka aktiivisesti hyödyntää ulkoisina resursseinaan toimittajamarkkinoita,
tunnistaa eri hankintojen erilaisuudet sekä erilaiset liiketoimintalogiikat ja kilpailutilanteet.
Määrätietoinen ote ja kehittyneet taidot merkitsevät tahtoa vaikuttaa toimittajamarkkinoihin ja
halua kehittää toimittajia vastaamaan paremmin omiin tarpeisiin. Strateginen ote näkyy
toimittajamarkkinoiden
johtoryhmäkeskusteluina,

huomioimisena
monipuolisessa

strategiaprosessissa,
raportoinnissa

ja

säännöllisinä

toimittajien

varhaisessa

hyödyntämisenä tuote- ja palvelukehityksessä sekä liiketoiminnan kokonaistavoitteisiin
pohjaavissa mittareissa ja onnistumisen kriteereissä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2018, 151)
Organisaation strateginen ote vaikuttaa hankinnan ammattilaisten profiiliin, osaamisiin sekä
mielenkiinnonkohteisiin. Taulukkoon 6 on koottu passiivisen ja aktiivisen hankinnan
ammattilaisen eroja.

Passiivinen hankinnan ammattilainen

Aktiviinen hankinnan ammattilainen

Aiheuttaa kustannuksia

Etsii lisäarvoa

Pyrkii säästämään kustannuksia

Pyrkii kehittämään liiketoimintaa

Odottaa toimittajien yhteydenottoja

Etsii uusia toimittajia

Odottaa aktiivisten toimittajien perustelevan Markkinoi yrityksensä, ideansa ja tarpeensa
ehdotustensa paremmuuden

haluamilleen toimittajille

Luottaa toimittajien antamiin tietoihin

Käy tutustumassa toimittajiin ja arvioi näiden
osaamista ja resursseja

Valitsee hankinnan kohteen toimittajien Kuvaa aktiivisesti tarpeita, jotta uusia
tarjoamista ja kehittämistä ratkaisuista

ratkaisuja

voitaisiin

kehittää

yhdessä

toimittajan kanssa
Hyväksyy tai hylkää toimittajien ehdotuksen Kehittää toimittajilta saamiaan ehdotuksia
edelleen

Taulukko 6. Passiivisen ja aktiivisen hankinnan ammattilaisen ominaispiirteitä (Iloranta &
Pajunen-Muhonen 2018, 151; Axelsson & Wynstra)
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5

TUTKIMUKSEN METODOLOGIA
Tutkimuksen taustaa – kohdeyrityksen hankintatoimi

5.1

Kohdeyrityksen hankintapolitiikan tavoitteena on tukea omalta osaltaan konsernistrategian
toteutumista. Tavoitteena on jatkuva kustannustehokkuus sekä toiminnan parantaminen
kehittämällä hankinnan toimintaprosesseja sekä yhteistyötä alihankintaverkoston kanssa.
Hankintatoimi on merkittävässä roolissa. Kohdeyritys toimii projektinjohto-organisaationa,
jolloin käytännössä hankinta kattaa kaiken rakentamista toteuttavat resurssit sekä kaiken
rakentamisessa käytettävän materiaalin.

Hankintatoimen jatkuvan kehittämisen periaatteita kohdeyrityksessä ovat:
-

hankintatoimen roolin, organisoinnin ja prosessien sekä alihankkijaverkoston
kehittäminen määrätietoisesti yhtenä kokonaisuutena, ja konsernin synergioiden
hyödyntäminen

-

hankintatoimen ylläpitäminen ammattitaitoisena sekä osaamiseltaan kilpailukykyisenä
toimintona, joka on olennainen osa rakennustuotantoa

-

pyrkimys jatkuvaan kustannustehokkuuden parantamiseen kilpailuttamalla alihankinnat
järkevästi sekä hakemalla kokonaistaloudellisia ratkaisuvaihtoehtoja

-

hankintatoimen kansainvälisyyden lisääminen

-

toimivien kumppanuuksien hakeminen valituille hankinnoille

-

aktiivinen markkinoiden seuranta ja markkinoilla tapahtuvien muutoksien ennakointi

-

eettinen toiminta ja tuotteiden elinkaaren kannalta kestävin periaattein toimiminen.

Hankintatoimelle asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet sekä mittaristot, joiden avulla seurataan
ja raportoidaan toiminnan kehittymistä sekä kohdistetaan tarvittavia kehitystoimenpiteitä.

5.2

Tutkimusmetodologia

Tutkimukseksi voidaan nimetä monenlaista toimintaa kuten: kartoitusten tekeminen, tietojen
kerääminen ja luokittelu, tilastotietojen esitykset, haastatteluaineistojen kuvakset ja omien
kokemuksien kirjalliset kuvaukset, mutta sellaiselle tutkimustyölle, joita pidetään tieteellisenä
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tutkimuksena, asetetaan tietyt vaatimukset (Hirsijärvi ym. 2007, 21). Tutkimusmenetelmiä ovat
määrällinen eli kvantitatiivinen sekä laadullinen eli kvalitatiivinen menetelmä. Kvantitatiivinen
ja kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä ovat metodologioita, joiden välillä on niin paljon eroja,
että on mielekästä valita toinen päämetodologiaksi (Metsämuuronen 2008, 14).

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja yleisenä
pyrkimyksenä on löytää tai paljastaa tosiasioita, kuin myös todentaa jo olemassa olevia
väittämiä (Hirsijärvi ym. 2007, 157). Laadullista aineistoa tarkastellaan usein kokonaisuutena
ja yksittäisten havaintojen pohjalta muodostetaan laajempi kokonaisuus havainnoista
(Alasuutari 1999, 38-41). Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohdetta
(Hirsijärvi ym. 2007, 176). Tutkimustyön suorittaja kerää usein itse havaintoaineistonsa,
tällaista empiiristä tietoainesta kutsutaan primääriaineistoksi. On myös mahdollista hyödyntää
muiden keräämää aineistoa, niin sanottua sekundääriaineistoa. (Hirsijärvi ym. 2007, 181)

Hirsijärvi ym. (2007, 158) mukaan laadullinen tutkimus pitää sisällään joukon mitä
moninaisempia tutkimuksia, joista yhtenä menetelmänä on tapaustutkimus. Metsämuurosen
(2008, 18) mukaan lähes kaikki kvalitatiivinen tutkimus on tapaustutkimusta, sillä
tapaustutkimus voidaan ymmärtää keskeiseksi kvalitatiivisen metodologian tiedonhankinnan
strategiaksi. Tapaustutkimus voidaan määritellä yksinkertaisesti toiminnassa olevan
tapahtuman tutkimukseksi (Metsämuuronen 2008, 16; Syrjälä 1994, 11). Tutkimuksen avulla
pyritään tutkittavasta tapauksesta kokoamaan monipuolisesti tietoa ja ymmärtämään tutkittavaa
ilmiötä syvemmin (Metsämuuronen 2008, 17). Tapaustutkimuksen etuina ovat, että
tutkimuksen aineistoa voidaan yleistää, todentaa sosiaalisten totuuksien monimutkaisuutta ja
sisäkkäisyyttä, aineistosta voidaan tehdä erilaisia tulkintoja, tuloksia voidaan soveltaa
käytännössä sekä tapaustutkimuksen raportointi on mahdollista tehdä kansantajuiseksi
(Metsämuuronen 2008, 17).

5.3

Tutkimusprosessi

Empiirinen tutkimus on monivaiheinen kokonaisuus, mikä sisältää vaiheita, jotka ovat
riippuvuussuhteessa toisiinsa. Tutkimuksen kokonaisluonnetta voi olla vaikea kuvata
yleispäteväksi, mutta silti mahdollista nimetä joukko vaiheita, jotka esiintyvät lähes kaikissa
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tutkimuksissa. (Hirsijärvi & Hurme 2008, 14) Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tutkimus on
eri vaiheineen luova prosessi, mihin kuuluu aiheeseen perehtyminen, suunnitelman laadinta,
tutkimuksen toteutus ja tutkimusselosteen laadinta (Hirsijärvi ym. 2007, 63). Viisiportaisen
tutkimusprosessin päävaiheet ovat:

1. Valitse aihe
2. Kerää tieto
3. Arvioi materiaali
4. Järjestä ideat, tulokset, muistiinpanot
5. Kirjoita artikkeli, essee, esitelmä, tutkielma. (Hirsijärvi ym. 2007, 63)

Jokainen päävaihe pitää sisällään joukon erilaisia toimia ja tutkijan tekemiä valintoja. Nämä on
kuvattu yksityiskohtaisemmin kuvassa 19.

Kuva 19. Tutkimusprosessin viisi tarkennettua vaihetta (Hirsijärvi ym. 2007, 14)

Tutkimustyö eteni viisiportaisen mallin mukaisesti. Saadun tehtävän tavoitteena oli kehittää ja
tehostaa kohdeyrityksen hankintatoimea, joten työ alkoi tehtäväalueeseen tutustumisella,
tutkimuksia lukemalla ja sekundääriaineistoon tutustumisella.

Tavoitteena oli kerätä

mahdollisimman kattava tietämys tutkittavasta aiheesta. Aiheeseen perehtymisen jälkeen aihe
alkoi rajautua tarkemmin ja muodostua näkemys, mihin kohtaan aihealuetta kannattaa porautua
tarkemmin, jotta tehtäväannon voisi täyttää. Metodin pohdinnan ja teorioihin perehtymisen
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jälkeen varmistui, että työn on suoritettava laadullisena tutkimuksena teemahaastatteluin.
Konstruktio, eli tutkimuksen tulos saavutetaan iteratiivisen prosessin tuloksena.

5.4

Tiedon keräämisen menetelmät

Tutkimusaineiston tiedon kerääminen toteutettiin teemahaastatteluin. Haastateltavaksi valittiin
kohdeyrityksen yksikönjohtajia, projektijohtajia, projektipäälliköitä, hankintapäälliköitä sekä
hankintaa tekeviä projekti-insinöörejä. Yhteensä haastateltavia henkilöitä oli 23. Haastattelut
suoritettiin yksilöhaastatteluina Teams:n välityksellä. Kysymykset lähettiin haastateltaville
etukäteen. Näin pyrittiin vähentämään epäluuloja ja varmistettiin, että kaikki valitut henkilöt
suostuvat haastateltavaksi. Kysymyspatteristo oli suhteellisen laaja, koska haluttiin, että
aihealuetta lähestytään monesta näkökulmasta ja käsitellään laaja-alaisesti. Lisäksi haluttiin
varmistaa, että ainestoa saadaan kerättyä riittävästi, jos haastateltavat vastaavat suppeasti.
Toimimalla näin, oli paremmat mahdollisuudet kerätä näkemyksiä, miten ja millaisia
mahdollisuuksia on kehittää kohdeyrityksen hankintatoimea. Hirsijärvi ym. (2007, 200) toteaa,
että ihminen on nähtävä tutkimustilanteessa subjektina ja hänen kertomuksensa on mahdollista
sijoittaa laajempaan kontekstiin. Näin haluttiin myös tässä työssä menetellä. Ennen haastattelun
aloittamista haastateltaville kerrottiin haastattelun tarkoituksesta. Haastattelut kestivät
puolestatoista tunnista kahteen tuntiin. Haastattelukysymykset on esitetty liitteessä 1.

Yksilöhaastattelukysymykset

aloitettiin

yksikönjohtajista,

jonka

jälkeen

haastateltiin

projektijohtaja ja projektipäälliköitä. Näiden haastattelujen jälkeen suoritettiin hankintaa
tekevien henkilöiden haastattelut. Tarkoituksena oli saada ylätasolta huomioita ja havaintoja,
mitä voi selvittää alatasolta, koska strategisella tasolla näkemysvaje on huomattavasti pienempi
alatasoon nähden. Yksilöhaastattelun teemoina olivat:
1. Hankinnan merkittävyys
2. Strategia
3. Johtaminen
4. Toimintamalli/prosessi
5. Hankinnan kehittäminen
6. Toimittajat ja yhteistyö.
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Tutkimusta varten toteutettiin myös toimittajakysely. Tämä tiedonkeruu suoritettiin
lomakekyselynä. Alustana käytettiin Lyyti-palvelua. Tässäkin kyselyssä kysymyspatteristo oli
laaja, mutta koska vastausvaihtoehtoina olivat valittavat numeraaliset arvot, arvioitiin ettei
kysely veisi 20 minuuttia pidempää aikaa vastaajalta. Numeraaliset arvot kuvasivat asteikolla
yhdestä viiteen sitä, miten samaa tai eri mieltä vastaaja oli kyselyn väittämän kanssa. Kyselyn
tavoitteena oli nähdä miten kohdeyritys ja sen hankintatoimi nähdään toimittajien
näkökulmasta. Kysely lähetettiin 70 toimittajalle. Mukaan valittiin kymmenen suurinta
toimittajaa tärkeimmistä hankintaryhmistä. Vastausten varmistamiseksi lähetettiin vielä
toimijoille erillinen muistutus sähköpostilla, mutta vastauksia saatiin vain 21 kappaletta, jolloin
vastausprosentti oli 30 prosenttia. Toimittajakyselyn kysymykset on esitetty liitteessä 2.

Toimittajakyselyn teemoina olivat:
1. Kohdeyritys yleisesti
2. Yhteistyö
3. Projektihallinta
4. Arvojen mukainen toiminta
5. Hankintaprosessi
6. Rakentamisen aikainen toiminta.

5.5

Aineiston analyysi

Haastattelun aikana vastaukset kirjattiin ylös. Haastattelujen jälkeen vastaajien vastaukset
koottiin edellisessä luvussa listattujen teemojen alle. Teemoittelun jälkeen vastauksia voitiin
verrata toisiinsa ja samalla aloitettiin analysointi ja teorioihin peilaaminen. Sisältöä
analysoitaessa keskityttiin siihen, mistä asioista, aiheista ja teemoista aineisto koostui. Saatua
laadullista aineistoa pyrittiin analysoimaan ymmärryksen lisäämiseksi.

Toimittajakyselyn vastausten myötä oli mahdollista tulkita toimittajamarkkinan näkemyksiä
kohdeyrityksestä. Toimittajakyselyn vastaukset saatiin numeraalisessa muodossa, joten
aineistoa voitiin tutkia määrällisesti, ja näin saatiin muodostettua melko nopeasti käsitys siitä,
miten toimittajat näkevät kohdeyrityksen hankinnan nykytilanteen.
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Tutkimusprosessin seuraavissa analysoinnin vaiheissa pystyttiin tunnistamaan olennaisia
kehityskohteita,

minkä

tutkimuskysymyksiä.

perusteella

suoritettiin

aiheen

rajaus

ja

tarkennettiin
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6
6.1

TUTKIMUSTULOKSET
Haastattelujen tulokset

Suoritettujen haastattelujen avulla kartoitettiin kohdeyrityksen hankinnan nykytilaa.
Haastattelujen avulla pyrittiin selvittämään hankinnan merkitystä yrityksen toiminnalle ja miten
hankinta voi myös omalta osaltaan tukea yrityksen strategian toteutumista. Tukevatko
johtamismallit sekä toimintamallit näitä tavoitteita, joilla edesautetaan kilpailustrategian
toteutumista sekä mitä kehittämistarpeita ja kehittämisnäkemyksiä sekä ehdotuksia pintautuu
haastateltavilta. Lisäksi haluttiin saada näkemyksiä, miten toimittajiin suhtaudutaan ja miten
yhteistoimintaa kehitetään. Haastattelujen vastauksia ei ole kaikkia kerrottu, vaan näistä on
luotu yhteenvetokuvaus organisaatiotasojen mukaisesti.

Haastattelujen tuloksia ei järjestetty aihealueiden mukaan, vaan teemojen mukaan, koska
tuloksissa halutaan ilmentää, miten yrityksen eri organisaatiotasoilla hankinnan merkitys ja
toiminta nähdään. Yksikönjohtajat ovat organisaation ylimmällä tasolla, heidän alapuolella on
projektijohtajat

ja

–päälliköt

ja

operatiivisella

tasolla

on

hankintapäälliköt

sekä

hankintahenkilöt.

Toimittajakyselyn avulla pyrittiin selvittämään, miten kohdeyritys yleisesti nähdään
toimittajakentässä ja miten yrityksen arvojen mukainen toiminta näkyy päivittäisessä
hankintatoimessa. Koska yrityksellä on vuosittain yli 4 000 toimittajan kanssa sopimuksia,
päätettiin palaute kerätä merkittävimpien ostojen 10 suurimmalta toimittajalta. Tavoitteena oli
selvittää yhteistyön tasoa ja halukkuutta. Lisäksi kiinnostavana asiana nähtiin miten
hankintaprosessin toimiminen ja yhteistyön laajuus toimii projektitasolla.

6.1.1 Yksikönjohtajat

Strateginen näkemys
Kysyttäessä mitä hankinta on, moni vastasi, että se on materiaalien ja työn ostamista projektin
tarpeiden mukaan. Pari yksikönjohtajaa vastasi, että se on laajempi käsite kuin ostaminen,
koska siihen liittyy hankinta-asiakirjojen ja suunnitelmien läpikäyntiä, jotta hankinnassa
päästään tavoitteisiin. Miten hankinta tukee yrityksen strategiaa, oli haastava kysymys, koska
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vastausten perusteella sitä ei ole oletettavasti aikaisemmin syventävästi pohdittu. Yksi henkilö
vastasi, että ”hankinta on elinehto yritykselle, alusta saakka, koko firman ideologia perustuu
siihen, työt ja materiaalit hankitaan mahdollisimman tehokkaasti työmaahan liittyen”.
Hankinnan strateginen näkemys rajautui siihen, että hankittavat materiaalit ja palvelut
hankitaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, jolloin projektin tulosta on mahdollista
parantaa ja näin ollen myös yrityksen tulos paranee.

Hankintojen johtaminen
Tässä aihealueessa kuvastui hyvin yksiköiden toimintamallit ja havaittiin, että toimintamallit
vaihtelevat eri yksiköissä. Yhtenäisenä vastauksena tuli ilmi, että hankintoja johdetaan ylhäältä
alaspäin, yhdenmukaisella tavalla ja käytössä on yhteiset asiakirjat sekä toimintamallit. Eräs
yksikönjohtaja vastasi, että ”hankintaa pitäisi johtaa niin, että projekteissa on ammattitaitoista
henkilökuntaa ja toimitaan yhdenmukaisella tavalla”. Hankinnan johtaminen nähtiin
esimiestyönä ja sitä kautta tavoitteiden määrittämisenä. Yksikkökohtaisissa eroissa korostui se
organisaatiorakenne, jonka alaisuudessa hankinta toimii. Haastatteluissa kävi ilmi, että
hankintatoimea johdetaan operatiivisella tasolla perinteisin menetelmin: ”projektin alussa
tehdään hankintasuunnitelma, mihin hankinnat määritellään ja niitä käydään läpi
hankintakokouksissa”.

Toimintamalli ja prosessi
Hankintaprosessi kuvattiin yhtenäisesti. Todettiin, että ylittyneistä hankinnoista tulee
vaihtelevasti ilmoituksia ja yleensä aikaa on liian vähän, jotta suunnitteluratkaisua voitaisiin
enää tehostaa tai laittaa hankintaa uudelleen toimittajamarkkinaan kyselyyn. Näin ollen
joudutaan kiireen vuoksi tekemään huonoja päätöksiä. Eikä tieto ylittyneistä hankinnoista kulje
välttämättä laskentaosastolle. Hankinnan osallistumisen tärkeyttä suunnittelunohjaukseen
korostettiin. Korostettiin myös sitä, että hankinnan tulisi huomioida kriittiset hankinnat
tarkemmin hankinta-aikataulussa: ”raha tehdään suunnittelussa, mitä parempi suunnitelma,
sitä parempi hankkijan on tehdä työnsä”. Mutta ilmeni suurta vaihteluväliä siinä, millä
panoksella hankinta osallistuu suunnittelunohjaukseen.
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Hankinnan kehittäminen
Myös hankinnan kehittäminen ja tehostaminen oli haastava kysymys. Tehostamisen ehdotukset
koskivat pääasiassa prosessinäkökulmaa, enemmän aikaa hankinnan tekemiseen, tiedonkulun
tehostamista suunnittelunohjauksen kanssa sekä tarkempien aikataulujen tekemistä. Eräs
yksikönjohtaja vastasi että ”prosessille ei ole riittävästi aikaa, suunnittelu valuu liian lähelle
hankintaa”. Lisäksi vastauksena tuli, että ”hankinnan, suunnittelunohjauksen sekä
kustannusten välistä tiedonkulkua pitää kehittää”. Korostettiin myös ostamisen nälkää ja
uusien vaihtoehtoisten ratkaisujen kehittämistä sekä kaupankäyntikulttuurin parantamista.
Hankinnan seurantaan ja mittaamiseen ei ollut suoranaisia ehdotuksia vaan todettiin, että sitä
tehdään ohjauspalavereissa sekä kustannusseurannan ja hankinta-aikataulun kautta. Hankintaa
on helppo arvioida euromääräisesti vertaamalla sopimushintaa budjettiin. Erityisosaaminen
tiettyihin hankintoihin sai kannatusta, mutta myös pari vastusti ajatusta, koska ei ollut selkeää
näkemystä siitä, miten tämä toteutettaisiin.

Toimittajat ja yhteistyö
Tuttujen toimittajien kanssa yhteistyö koetiin helpoksi: ”tutun toimijan kanssa on helppo
toimia”.

Yhteisen näkemyksen mukaan toimittaja-arviointi on vaihtelevaa ja arviointeja

tehdään vähän vuositasolla. Arviointeja ei koettu merkittäviksi. Uusia toimittajia löytyy jonkin
verran vuositasolla, mutta ei tullut varmaa käsitystä siitä, miten aktiivisesti niitä etsitään ja
uskalletaan kokeilla. Eräs yksikönjohtaja vastasi, että ”uusia toimittajia löytyy, mutta uudella
toimijalla on vaikeuksia saada urakkaa, johtuen luottamuksesta”. Lisäksi toinen yksikönjohtaja
vastasi, että ”mestarit saattavat suhtautua nihkeästi uusiin toimijoihin”. Pitkäjänteiseen
yhteistyöhön suhtauduttiin epäilevästi, koska yhteisinä näkemyksinä oli, että hinnat lähtevät
automaattisesti nousemaan.
6.1.2 Projektijohtajat ja –päälliköt

Strateginen näkemys
Hankinnan kytkeytyminen strategiaan miellettiin kustannustehokkuuden ja kannattavuuden
kautta. Yksi projektipäällikkö vastasi, että ”pyritään saamaan hyötyä sillä, että löydetään
potentiaaliset toimijat, jotka menevät budjettiin ja ovat myös laadullisesti OK, jolloin jää
enemmän rahaa yritystasolla”. Projektijohtajat ja -päälliköt kuvasivat yhteisesti hankintaa
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siten, että pyritään ostamaan mahdollisimman laajoja kokonaisuuksia. Eräs projektijohtaja
kuvasi, että ”ostetaan jotain tuotetta ja palvelua avaimet käteen periaatteella”. Yksi
projektipäällikkö kuvasi hankinnan olevan kohdeyrityksen käyntikortti asiakkaalle ja
toimittajalle päin. Hankinnan strategisuus vastauksissa painottui laadukkaisiin hankintoihin,
joilla täytetään projektitason tavoitteet.

Hankintojen johtaminen
Kysyttäessä miten hankintaa pitäisi johtaa, saatiin vastaukseksi nykytilan kuvaus siitä, että
työmaatasolla joko teknisen toimiston päällikkö tai työ-/projektipäällikkö seuraa ja tukee. Eräs
projektipäällikkö vastasi, että ”samalla tavalla, kuin muita toimintoja”. Lisäksi yhtenä
vastauksena tuli, että ”esimiehet antavat selvät sävelet, miten tällä työmaalla toimitaan”. Mutta
tuli myös ehdotuksia, että hankinnan pitäisi olla keskitettyä, jotta volyymiä pystytään
hyödyntämään ja vuosisopimuksia kiristämään. Hankintaihmisten ammattitaitoa ja asennetta
pidettiin erittäin tärkeänä, mutta ongelmaksi koettiin, että hankintoja suoritetaan liian myöhään
tarpeeseen nähden. Eräs projektipäällikkö totesi, että ” aina ei tiedetä mitä ollaan hankkimassa
tai sitten tehdään hankinta huonosti, johtuen aikataulusta tai väsymyksestä”. Hankintojen
johtaminen miellettiin selvästi esimiestyöksi ja hankintahenkilön johtamiseksi projektin aikana
ja tähän liittyvien haasteiden käsittelyyn.

Toimintamalli ja prosessi
Kohdeyrityksen tämänhetkinen hankintaprosessi oli hyvin tiedossa ja hallinnassa tällä tasolla,
mutta todettiin myös, että kaikilla hankkijoilla ei ole täysin samanlainen tapa toimia vaan
pitkään alalla olleilla on muotoutunut omat tapansa toimia. Juuri tästä syystä yksi
projektipäällikkö totesi, että ”hankinta pitäisi auditoida kerran vuodessa, että tehdään samalla
tavalla”. Yksi projektijohtaja totesi myös, että ”kohdeyrityksen hankintaprosessi aiheuttaa
valitusta, koska sitä ei tunneta kunnolla kohdeyrityksen sisällä”. Hankintaprosessi on pääosin
samanlainen kaikissa projekteissa, pois lukien niissä jossa asiakas on lähellä hankintaa
osallistumassa päätöksentekoon. Näissä projekteissa on sovittu omat toimintamallit.

Hankinnan kehittäminen
Hankinnan kehittämisessä ja tehostamisessa lähdettiin liikkeelle resursoinnin kautta. Yksi
projektijohtaja kertoi, että ”ensimmäiseksi pitää olla resursoitu oikein, hankintaresursseja
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pitää olla riittäväsi, ne pitää olla oikea-aikaisesti ja pitää pystyä tunnistamaan hankkeella
olennaiset aikatauluasiat, kriittiset hankinnat, että hankintavoimaa on oikea-aikaisesti”.
Kaikilla oli yhteinen näkemys, että projektissa pitää olla riittävät resurssit oikea-aikaisesti, jotta
on

onnistumisen

edellytykset.

Suunnitelmien

tärkeyttä

korostettiin

myös.

Eräs

projektipäällikkö totesi, että ”suunnitelmia pitää kehittää enemmän hankintaa varten”. Toinen
projektipäällikkö vastasi, että ”enemmän pitäisi olla yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa”.
Hankinnan seurantaan ja mittaamiseen ei tullut suoraan ehdotuksia, mutta tunnistettiin tämä
erittäin vaikeaksi. Yksi projektipäällikkö ehdotti, että ” pitäisi seurata kolmessa vaiheessa;
ennakoiden toteutumista, vertailuvaiheessa ja lopullisessa toteutuksessa”. Hankinnan
erityisosaajien tarve tunnistettiin ja sitä pidettiin hyvänä ajatuksena.

Toimittajat ja yhteistyö
Myös projektijohtajat ja –päälliköt pitivät tuttuja toimittajia turvallisena vaihtoehtona. Eräs
projektipäällikkö totesi, että ”uusia toimittajia varmaan löytyy, jos niitä aletaan hakemaan”.
Etupäässä kaikki olivat sitä mieltä, että uusia toimijoita ei aktiivisesti etsitä. Toimittajaarviointia tehdään ohjeen mukaisesti työmaatasolla, mutta toimittajien kanssa ei käydä
systemaattisesti

palautekeskusteluja,

eikä

seurata

heidän

toimintansa

kehittymistä.

Toimittajayhteistyö nähtiin pääosin hyvänä, mutta eräs projektipäällikkö totesi, että
”kumppaneita on hyvä olla, mutta koskaan ei saa olla yhden varassa, koska hinta nousee”.
Yhteisten vaihtoehtoisten ratkaisujen kehittäminen toimittajien kanssa koettiin vähäiseksi ja
eräs projektipäällikkö totesi, että ”harvemmin niitä toimittajilta saadaan”. Ratkaisuehdotusten
pääasiallisena näkökulmana oli miettiä, millä saadaan hinta edullisimmaksi.

6.1.3 Hankintapäälliköt ja projekti-insinöörit

Strateginen näkemys
Yhteys strategiaan tunnistettiin kustannusten sekä toimittajaverkoston hyötyjen kautta. Eräs
hankintapäällikkö vastasi, että ”jos on laaja toimittajaverkko, niin joku siellä on nälkäisempi
kuin joku muu, niin saa taloudellisia hyötyjä”. Lisäksi toinen hankintapäällikkö totesi, että
”2010 ei hankinnoista puhuttu, mutta nyt on alettu puhumaan, että sillä on kannattavuuteen
erittäin suuri merkitys”. Hankinta miellettiin työmaiden tukitoimeksi; projekteille pitää saada
tehtyä oikea-aikainen hankinta, jotta työmaa voi edetä aikataulun ja budjetin mukaisesti. Yksi
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hankintaa tekevä projekti-insinööri totesi, että ”hankinta on resurssien saamista työmaalle
oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja kustannustehokkaaseen hintaan”. Lisäksi eräs projektiinsinööri vastasi, että ”hankinta antaa eväät projektin onnistumiselle”.

Hankintojen johtaminen
Johtamiselta odotettiin selkeämpää ohjausta, linjanvetoa asioihin ja urakoitsijoihin konsernin
tasolta. Eräs hankintapäällikkö totesi, että ”toimitilapuolella ihmisten pitäisi liikkua enemmän
projektitasolla, eikä olla pelkästään saman päällikön alaisuudessa”. Yksi projekti-insinööri
vastasi, että ”hankinnan johtamisessa on hyvä tietää näkemykset johonkin urakoitsijaan”.
Hankintojen johtaminen nähtiin projektitasolla konkreettisina tapahtuvina asioina, kuten
selvinä aikatauluina, päätöksinä ja tavoitteina. Lisäksi hankinnan johtaminen miellettiin
esimies-alainen-tapahtumana. Tässä aihealueessa ei keneltäkään tullut esiin odotuksia
konsernitasolle vaan odotusarvot koskivat operatiivista projektitasoa.

Toimintamalli ja prosessi
Hankintahenkilöiden toimintamalli on pääosin kaikilla samanlainen, koska hankintaprosessi on
ollut pitkään samanlainen. Eräs hankintapäällikkö vastasi, että ”malli toimii hyvin, nuorenkin
kaverin voi myös laittaa tekemään hankintoja”. Toimintaeroja löytyy kuitenkin asuntopuolen
ja toimitilapuolen sekä yksiköiden välillä. Tämä johtuu siitä, että yksiköt toimivat omina
kokonaisuuksinaan, jolloin niihin on alkanut kehittyä omia tapoja. Esimerkiksi alueyksiköissä
on eroja siinä, mitä hankitaan työmaalta käsin ja mitä toimistolta käsin. Yhtenä haasteena
hankintahenkilöt pitivät sitä, etteivät he välttämättä saa tietää hankintasopimusten puutteista.
Hankintahenkilöt eivät osallistu rakentamisen aikana urakan seurantaan tai taloudellisiin
loppuselvityksiin. Työmaa hoitaa itsenäisesti hankintojen ongelmat, lisä- ja muutostyöt sekä
taloudelliset

loppuselvitykset.

Eräs

projekti-insinööri

totesi,

että

”taloudelliseen

loppuselvitykseen osallistutaan, kun pyydetään mukaan”. Näin ollen hankintahenkilöt eivät
välttämättä saa tarvittavaa tietoa ja palautetta seuraavan hankinnan tekemiseen paremmin.

Hankinnan kehittäminen
Hankinnan kehittämisessä näkökulmat ja vastaukset painottuivat päivittäiseen tekemiseen
operatiivisella tasolla kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Kehittämisessä ja tehostamissa
korostettiin

sisäisiä

päätöksiä

ja

laadukkaita

oikea-aikaisia

suunnitelmia.

Eräs
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hankintapäällikkö vastasi, että ”on väärin kilpailutusta kohtaan, kun lähetetään vajavaiset
suunnitelmat toimittajille ja lopputulos on jotain muuta”. Talotekniikkahankinnoissa
korostettiin tiedonsiirtoa suunnittelunohjauksen kanssa, jotta saadaan laskelmat ja suunnitelmat
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa täsmäämään toisiinsa. Liian yleisellä tasolla olevilla
suunnitelmilla tarjouspyynnöt jättävät urakkarajoihin harmaita alueita ja samalla urakoitsijalle
mahdollisuuden lisä- ja muutostöihin. Kohdeyrityksen itselleen kehittämää Hankintakorttia
pidettiin hyvänä. Hankintakortissa on lueteltu urakan suoritus- ja laatuvaatimukset ja siinä on
pyritty varmistamaan hankinnan tekninen sisältö ja työn suorituksen aikataulu. Eräs projektiinsinööri kertoi, että ”hankintaa pitäisi tehdä yhdessä ja hankintakortti tukee tätä yhdessä
tekemistä”. Hankinnan seurantaan ja mittaamiseen ei hankintahenkilöilläkään ollut ehdotuksia.
Eräs hankintapäällikkö vastasi, että ”seurataan euroilla ja prosenteilla”.

Yksi

hankintapäällikkö totesi, että ”pitäisi nähdä mitä hankintaihminen tekee nyt ja mitä on tehnyt
kolmen kuukauden aikana”.

Toimittajat ja yhteistyö
Toimittajayhteistyöhön

suhtauduttiin

positiivisesti.

Kysyttäessä

toimittajien

kehitysehdotuksista, eräs projekti-insinööri vastasi, että ”välillä urakoitsija ehdottaa”.
Hankintahenkilöilläkin urakoitsijoiden kehitysideat rajautuivat säästöehdotuksiin. Uusien
toimittajien etsimiseen tuli kahdenlaisia vastauksia, eräs projekti-insinööri totesi, että ”koko
ajan haetaan uusia toimittajia” ja toinen projekti-insinööri totesi että, ”uusia toimijoita löytyy,
kun etsitään”. Eräs hankintapäällikkö totesi, että ”uusien toimittajia etsimiseen ei oikein ole
työkaluja, niin selvittäminen tapahtuu projektin sisällä ihmisiltä kyselemällä ja Projektiuutisia
selailemalla”. Projektiuutiset on noin kvartaaleittain ilmestyvä alan mainosprintti. Yhteinen
toteamus oli toimittaja-arvioinnista, että niitä pyritään tekemään ohjeistuksen mukaisesti.

6.1.4 Toimittajakyselyn tulokset

Kohdeyritys yleisesti
Saatujen vastausten perusteella kohdeyritys nähdään luotettavana ja houkuttelevana
yhteistyökumppanina. Yritys toteuttaa erilaisia kohteita asunto- ja toimitilasegmenteissä, mikä
herättää toimittajissa kiinnostusta, osin myös niiden suuren kokoluokan vuoksi. Toimijoita
kiinnostavat nämä suuret kohteet liikevaihdon sekä julkisuusarvon vuoksi. Kyselyn vastauksien
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perusteella kohdeyrityksen yrittäjähenkisyyttä ja innovatiivisuutta vähentää kohteiden
urakkasopimukset, joiden kautta kädet ovat tietyiltä osin sidotut. Organisaation toiminnassa
toimittajia kohtaan on parannettavaa vastausten perusteella esimerkiksi lisä- ja muutostöiden
käsittelyssä, todetaan olevan liikaa viiveitä ja joillain mestareilla koetaan olevan turhaa
ärhentelyä aliurakoitsijaa kohtaan. Avoimessa palautteessa oli vastaus, että ”kohdeyritys on
ollut kautta historian merkittävä tilaaja ja tekee merkittäviä hankkeita”.

Yhteistyö
Toimittajilta tuli hyvä palaute siitä, että yhteistyö on sujunut aikaisemmissa projekteissa hyvin
ja organisaation kanssa halutaan kehittää pitkäjänteisempää yhteistyötä. Yhteistyötä halutaan
kehittää varsinkin, jotta projekteilla voidaan helpottaa keskinäistä toimintaa ja parantaa
projektitason yhteistyötä. Kohdeyritystä pidettiin merkittävänä kumppanina toimittajien
asiakassuhteissa. Avoimen palautteen mukaan kiinteähintaisia urakoita halutaan välttää ja
siirtyä projektinjohtomalliin ja tavoitehintamalliin. Avoimessa palautteessa oli kommentti, että
”yhteistyön sujuvuus on riippuvainen henkilöistä – molemmin puolin. Meillä on valtavan hyviä
esimerkkejä yhteistyöstä ja joitakin, joissa on kehittämisen varaa”.

Projektinhallinta
Rakentamisen aikaisessa toiminnassa oli eniten kehittämisen varaa, vaikka siinäkin vastaukset
keskiarvoltaan olivat hyviä. Projektihallinnassa oli vastausten perusteella parantamisen varaa
ajallisessa hallinnassa ja johtamisessa. Vastausten mukaan aikataulun hallinnassa on ollut
haasteita toimittajilla myös itsellään sekä muilla alihankkijoilla. Avoimessa palautteessa oli
vastaus, että ”kohdeyrityksen työmaat eivät keskimäärin poikkea Suomen rakennusalan
normaalista”.

Arvojen mukainen toiminta
Arvojen mukaisessa toiminnassa vastausten keskiarvo oli hyvä. Erittäin hyvää palaute oli
vastuullisessa toiminnassa loppuasiakasta kohtaan ja lupausten täyttämisessä. Avoimuudessa
kaikkia osapuolia kohtaan nähtiin parannettavaa ja parannettavaa oli myös vastuullisuudessa
alihankkijaa kohtaan. Avoimessa palautteessa oli vastaus, että ”kohdeyrityksellä on hyvä ja
luotettava maine rakentajana”.
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Hankintaprosessi
Projektien lähettämät tarjouspyynnöt koetaan selkeiksi ja tieto keneltä saa lisätietoa
tarjouspyyntöön liittyen löytyy helposti. Hankintaan osallistuvien henkilöiden ammattitaito
koetaan hyväksi. Parannettavaa on tarjouspyyntöjen lähettämisen ajankohdassa isoissa
projekteissa, koska laskenta-aika jää liian vähäiseksi kohteen kokoon nähden. Lisäksi
tarjouspyyntöjen tarkkuustason pitäisi olla syvempi. Tarjousneuvottelut sujuvat hyvin
vastausten perusteella ja tekninen sisältö käydään hyvin lävitse. Avointa kritiikkiä vastauksissa
annettiin siitä, että tarjousneuvottelussa annetaan vielä muutostyökuvia, joilla tingitään hintaa
ja tarjouksen jättämisestä kuluu liian pitkä aika tarjousneuvotteluihin. Näin hukataan
valmistelu- ja rakentamisaikaa. Sopimusasiakirjat ja neuvottelutapahtumat koetaan hyväksi ja
toimivaksi malliksi, mutta esiin nostettiin kuitenkin, että projekti voisi käydä lävitse
alihankkijan tarjoamia sopimusehtoja, jotka ovat kevyempiä kuin kohdeyrityksen, jolloin ei
tarvitsisi kaikkia riskejä hinnoitella. Avoimessa palautteessa oli vastaus, että ”tarjouspyynnöt
samasta suoritteesta vaihtelevat eri projektien välillä, ilmeisesti käytössä ei ole yleistä
tarjouspohjaa”.

Rakentamisen aikainen toiminta
Velvoitteidensa hoitamisesta kohdeyritys on saanut hyvää palautetta, mutta parannettavaa
löytyy suunnitelma-asiakirjojen oikea-aikaisessa toimittamisessa sekä niiden laadullisessa
sisällössä. Hankintahenkilöiden ammattitaito projekteilla koetaan hyväksi, mutta lisä- ja
muutostöiden hoitamisessa on projektitasolla parannettavaa. Avoimessa palautteessa todetaan,
että ”suunnitelmat ovat mitä ovat, eivätkä ne aina ole kohdeyrityksen projekteista kiinni”.
Lisäksi oli vastaus, että ”heikosta suunnitelmien tasosta johtuen tulee lisä- ja muutostöitä, mikä
heikentää työmaan hyvää henkeä”.

6.2

Tulosten pohdinta

Vastaukset olivat pääosin saman sisältöisiä yksikönjohtajilla, projektijohtajilla ja -päälliköillä
sekä hankintaa suorittavilla henkilöillä. Hankinta mielletään laajemmaksi käsitteeksi, mutta se
rajautuu käytännössä enemmän ostotoimeksi. Hankinta tehdään prosessinäkökulmasta
teknisesti oikein, mutta siinä ei oteta syvällisesti kantaa suunnitteluratkaisuihin eikä toimittajien
ehdotuksia pystytä täysin hyödyntämään. Riittävä markkinatuntemus myös uupuu.
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Alueyksiköissä yhteistyö on tiivistä, tieto kulkee hyvin ja tehokkaasti, koska operatiivista työtä
tekevien henkilöiden määrä on pieni. Tämä helpottaa hankinnan ja suunnittelun yhteistyötä.

Kohdeyrityksen hankintapolitiikassa todetaan, että hankintapolitiikan tavoitteena on tukea
omalta

osaltaan

konsernistrategian

toteutumista.

Lisäksi

tavoitteena

on

jatkuva

kustannustehokkuuden ja toiminnan parantaminen kehittämällä hankinnan toimintaprosesseja
sekä yhteistyötä alihankintaverkoston kanssa. Haastateltaessa eri organisaation tasoja,
hankinnan rajapintana strategiaan on kustannustehokkuus.

Yleinen näkemys on, että

hankinnassa saadaan säästöjä, jolloin myös yrityksen kannattavuus paranee. Tosiasiassa
hankinta ei voi tukea konsernin strategiaa, koska se tapahtuu hajautetusti projekteilla, ilman
ylemmän tason

koordinointia ja tavoitteita. Konsernin potentiaalia, volyymiä

ja

markkinatuntemusta ei pystytä hyödyntämään operatiivisella projektitasolla.

Operatiivisella tasolla hankintatoimi toimii organisaation ohjeistuksen mukaisesti. Haasteiden
mielletään olevan prosessissa, hankintojen aikatauluttamisessa ja suunnitelmien sisällössä.
Hankinnan kehittäminen nähtiin pääasiassa prosessin sekä sisäisen yhteistyön parantamisena.
Hankintaprosessissa tärkeänä nähtiin takaisinkytkentä laskentaan, jotta hankinta voisi toimia
laajempana käsitteenä kuin ostaminen. Hankinnan tavoitteiden asettaminen, seuraaminen ja
mittaaminen ovat tärkeitä johtamisen ja kehittymisen välineitä. Näitä yrityksessä tulisi selkeästi
kehittää. Hankinnan suorituskykyä on vaikea arvioida ja kehittää, jos sitä ei millään tavalla
mitata. Samoin myös johtaminen vaikeutuu, kun ei ole systemaattista seurantaa yli ajan ja eri
näkökulmien. Tehokkaalla hankintaprosessilla on myös mahdollista vähentää hankinnan
aikaisia kustannuksia.

Toimittajayhteistyö on vaihtelevaa projekteilla. Riippuen projektin luonteesta, laajuudesta sekä
kestosta, yhteistyön taso vaihtelee työmaalla. Joidenkin toimijoiden kanssa käydään
syventävämmin toimitusratkaisua ja –sisältöä lävitse. Suurin huomio on se, että
toimittajayhteistyö on usein vain projektin mittainen ja pääosin yhteistyö keskittyy säästöjen
etsimiseen. Koska toimittajayhteistyön kesto on vain projektin mittainen, uusia innovaatioita ei
kehitetä yhdessä, sillä neuvottelupöydässä ei innovoida. Uusia toimijoita ei etsitä aktiivisesti
ja yrityksen toimittajarekisteriä ei hyödynnetä täysimääräisesti. Yhtenä esteenä tässä on
resursointi ja projektien aikataulupaineet.
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Kohdeyrityksen

hankinnan

Asuntoliiketoimintasegmentin

organisaatiorakenne
tärkeimmät

hankinnat

on

etupäässä

suoritetaan

hajautettu.

keskitetysti,

mutta

toimitilaliiketoimintasegmentissä nekin suoritetaan pääosin projekteilta käsin. Suoritettaessa
hankinnat projektitasolla ei konsernitasolla ole mahdollista nähdä milloin ja minne
merkittävämmät ja kriittisimmät hankinnat kohdistuvat. Kustannusrakennetta tarkastelemalla
on mahdollista katsoa ostojen historiatietoa toimittajakohtaisesti, mutta kustannuksia ei ole
mahdollista ennakoida, koska tieto on hajautuneena projektitasolle. Tämä vaikeuttaa myös
riskienhallintaa. Riskienhallinta rajoittuu projektitasolla tunnistettaviin riskeihin.

Hajautetun

organisaation

haittana

on

osaamistason

vaihtelu.

Haastateltavista

hankintahenkilöistä pääosa on aloittanut hankinnan, kun se on heille annettu tehtäväksi. Heille
ei ole annettu kunnollista perehdytystä aiheeseen, vaan he ovat itse opetelleet hankintatehtävää
työn ohessa. Koska hankintatoimi on erittäin kriittinen organisaatiolle, siihen pitäisi valita
henkilöitä, jotka ovat aidosti kiinnostuneet tästä työstä ja ovat valmiita kehittämään itseään tällä
saralla. Hankintahenkilöiden pitäisi seurata rakentamisen aikaista toimintaa sopimusten
näkökulmasta, jolloin tieto mahdollisista sopimusten epäkohdista on mahdollista korjata
seuraavissa sopimuksissa.

Rakennusprojektin suuret ja vaativat hankinnat aiheuttavat projektilla kokemattomille
hankintahenkilöille paljon suorituspaineita, minkä vuoksi olisi hyvä mahdollistaa heille
konsernitasolta tukea. Myös yksikönjohtajat, projektijohtajat ja –päälliköt tunnistivat
erityisosaajien tarpeen. Kaikilta haastateltavilta nousi hankinnan vaatimuksissa esiin
suunnitelmien oikeat tarkkuustasot, hankinta-asiakirjat sekä oikeat hankinnan aikaikkunat.
Näiden vaatimusten pohjalta nähtiin, että tietyissä hankinnoissa on erityisosaajille tarvetta.
Yrityksen pitäisi määritellä tarkemmin, kuka voi suorittaa merkittävimmät ja kriittisimmät
hankinnat, joiden perusteelle projektin ja yrityksen kannattavuus rakentuu.
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7
7.1

JOHTOPÄÄTÖKSET
Suositukset tutkimuksen perusteella

Kohdeyrityksen liikevaihto ja koko on kasvanut huomattavasti kymmenen vuoden aikana,
mutta hankinta on pysynyt samanlaisena parikymmentä vuotta. Hankinta ei ole skaalautunut
samassa suhteessa kohdeyrityksen koon kasvun kanssa, vaan käytännössä projektit toimivat
tällä hetkellä itsenäisinä eliminä hankintaa tehtäessä. Hankinnalle on alettu kohdistamaan
enemmän tavoitteita, jotta yritys voisi parantaa kannattavuuttaan. Yritykset pyrkivät usein
Porterin mallin mukaisesti kustannusten minimointiin, eivätkä tarkastele asioita pidemmällä
tähtäimellä. Hankintatoimella voidaan vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen vain, kun se toimii
strategisella tasolla. Hankinnan roolin pitää olla samassa asemassa muiden tuotannollisten osaalueiden kanssa. Hankintaa tulee seurata ylimmän johdon tasolla asti ja on pohdittava keinoja,
miten voidaan parantaa muun organisaation arvostusta hankintaa kohtaan.

Hankintojen kokonaisuuden koordinointi on haastavaa, koska hankinnat suoritetaan
projekteilla.

Tämän

vuoksi

organisaation

ei

ole

mahdollista tehdä

pitkäjänteistä

toimittajayhteistyötä tai toimittajasuhteiden kehittämistä. Lisähaasteena on myös, että
suoritetuista hankinnoista on vaikea tehdä jälkeenpäin syvempiä analyysejä ja johtopäätöksiä,
eikä ole todellista tietoa, onnistuneista hankinnoista ja toisaalta hankinnoista, joissa olisi
kehittämiskohteita. Projekteissa suoritetaan paljon samanlaisia hankintoja, joka aiheuttaa
päällekkäistä työtä. Koska kaikki hankintahenkilöt suorittavat kattavasti erilaisia hankintoja, ei
kenelläkään ole mahdollisuutta kehittyä jonkin hankittavan osa-alueen erikoisasiantuntijaksi.
Näin ollen organisaatiollakaan ei ole sisäisesti todellista erityisosaamista. Projektitasolla
suoritettavien hankintojen yhtenä heikkoutena on, että kustannusten kehittymistä ei pystytä
seuraamaan aktiivisesti. Markkinatuntemus on heikkoa, koska markkinoiden seuranta tapahtuu
viiveellä eikä mahdollisia muutoksia pystytä ennakoimaan.

Hankinnan suorituskyvyn parantamiseen liittyy poikkiorganisatorisesti kohdeyrityksen muut
osastot. Tehokkaan ja laadukkaan hankinnan suorittamista varten tarpeita kohdistuu erityisesti
suunnitelma-asiakirjoihin, joita johdetaan suunnittelutehtävissä. Sisäisellä yhteistyöllä
parannetaan sisäistä tiedon vaihtoa sekä luodaan hankinnalle paremmat onnistumisen
edellytykset. Lisäksi myös oikea-aikaiset tehokkaat päätökset ovat lähtökohtana hyvälle
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hankinnalle. Kilpailukyvyn varmistamiseksi on hyvä pohtia, hyödynnetäänkö aina samoja
ulkoisia toimittajia vai pyritäänkö määrätietoisesti löytämään parhaat hyödynnettävissä olevat
resurssit.

Kohdeyrityksen hankintaprosessi ja käytössä olevat järjestelmät ovat toimivia, joten
kehittämisehdotukset koskevat muita osa-alueita. Pelkän hankintaprosessin ja sen osa-alueiden
tarkastelulla on mahdollista tehostaa sekä hankintahenkilöiden että hankintaan liittyvien
muiden sidosryhmien toimintaa. Hankintatoimen kehittäminen kohdeyrityksessä edellyttää
laaja-alaisempaa strategisempaa lähestymistapaa, jotta hankintatoimi voi tuottaa todellista
lisäarvoa yritykselle ja sen asiakkaille. Kokonaisvaltainen kehittäminen vaatii myös
hankintaorganisaation, hankinnan toimintamallin ja hankinnan aseman tarkastelua yrityksessä.
Hankinnan

johtamiseen

vaikuttavaa

erityisesti

yrityksen

strategia

ja

tavoitteet,

organisaatiorakenne ja toimittajat. Yrityksen strategiasta johdetut tavoitteet hankintastrategialle
vaikuttavat hankintatoimen tehtävien suuntaamiseen ja tavoitteiden asettamiseen.

Päätutkimuskysymyksenä oli, miten hankintatoimi pystytään sitomaan osaksi yrityksen
strategiaa? Tutkimustulosten ja havaittujen epäkohtien perusteella ehdotuksena on
hankintastrategia luominen, kategoriajohtamisen käyttöönotto ja hankinnan organisointi
hybridimallilla. Kohdeyrityksen rakennusprojektit ovat ainutkertaisia kohteita, olivat ne sitten
omakehitteisiä tai kilpailukohteita. Samankaltaisuuksia kuitenkin on ainutkertaistenkin
projektien välillä paljon, ja oleellista on se, miten hyvin näistä samankaltaisuuksista pystytään
organisaationa oppimaan projektiriippumattomasti. Projektiliiketoiminnan haasteena on
projektien ainutkertaisuus, kiireaikataulut sekä suuri vaikutus taloudelliseen onnistumiseen.

Yrityksellä on käytössä selkeä hankintaprosessi ja sitä tukeva toimintajärjestelmä, mutta
hankintatoimelle ei ole luotu hankintastrategiaa eikä hankittaville kokonaisuuksille omia
hankintastrategioita. Kategoriajohtaminen on nykyaikainen kokonaisvaltainen lähestymistapa
ja

toimintamalli

hankinnan

kehittämiseen.

Tällä

toimintamallilla

on

mahdollista

projektiliiketoiminnassa parantaa erityisosaamista, markkinatietoutta, neuvotteluasemaa,
toimittajayhteistyötä sekä hankintojen parempaa valmistelua, kuten sisällön hallintaa,
vaatimuksia muille osapuolille ja hankinnoista oppimista.
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Organisaatiorakennetta voidaan luonnehtia hajautetuksi, mikä toimii tuotannon alaisuudessa
operatiivisella tasolla. Organisaation muut hankinnat, jotka eivät liity tuotantoon, hankkivat
niiden käyttäjät itse, eikä näihin juuri kiinnitetä huomiota. Hankintatoimen ensisijaisena
tehtävänä on varmistaa, että projekteilla on käytössä oikea-aikaisesti sopivat raaka-aineet sekä
toimittajat. Hankintatoimen organisoituessa hybridimallilla on mahdollista saavuttaa keskitetyn
ja hajautetun organisaation edut. Kuvassa 20 on vielä esitetty empiirisen tutkimuksen tuloksen
yhteenveto.

Kuva 20. Empiirisen tutkimuksen tulos.
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7.1.1 Hankintastrategian luonti

Ostaminen ja hankinta ovat kaksi eri asiaa. Hankinnan käsite laajemmassa merkityksessä pitää
sisällään mahdollisuuden toimia strategisena toimintona. Hankintatoimella on käytössään laajat
ulkoiset resurssit, joita se voi hyödyntää yrityksen ensisijaisten ja tukitoimintojen hoitamiseen
ja ylläpitoon.

Toimittajamarkkinoiden hallinnalla on mahdollista hyöyntää ulkopuolisia

resursseja niin, että loppuasiakkaalle voidaan tuottaa todellista lisäarvoa. Hankinnan
strategisemmalla otteella voidaan vaikuttaa yrityksen osaamiseen sekä innovaatioihin.
Määrätietoisella kehittämisellä organisaatiolla on paremmat mahdollisuudet tunnistaa erilaisia
liiketoimintalogiikoita sekä kilpailutilanteita ja keinoja vaikuttaa näihin. Strateginen ote
vaikuttaa myös hankintahenkilöiden asenteisiin ja mielenkiinnon kohteisiin. Aktiiviset
hankinnan ammattilaiset lähestyvät proaktiivisesti asioita.

Kohdeyrityksen ulkoisen hankinnan aste on erittäin korkea, minkä vuoksi sillä voidaan
vaikuttaa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä yrityksen kannattavuuteen. Perinteisen näkemyksen
mukaisesti ostajan tehtävänä on hankkia mahdollisimman paljon saatavilla olevia resursseja
mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tämä näkemys on myös syvälle juurtunut
kohdeyrityksen

toimintakulttuuriin,

eikä

ole

tunnistettu

proaktiivisen

hankinnan

mahdollisuuksia tai ainakaan askeleita siihen suuntaan ei ole vielä otettu. Hankintatoimen
strategista mahdollisuutta ei juurikaan aikaisemmin pohdittu, eikä se ole ollut osana yrityksen
liiketoimintastrategiaa.

Ennakoimalla toimittajamarkkinoiden muutoksia on mahdollista säilyttää tietty kilpailuetu
resurssikilpailussa. Tämä edellyttää, että hankintatoimella on strateginen funktio, jossa tehdään
pitkän aikavälin päätöksiä, joilla on vaikutuksia myös yrityksen markkina-asemaan. Oikeat
hankintapäätökset perustuvat hankintastrategiaan, jotka on johdettu yrityksen strategiasta.
Hankintojen strateginen lähestyminen alkaa luokittelemalla ostot strategiseen ja ei-strategisiin
ryhmiin. Tällä jaottelulla ohjataan koko hankinta- ja valintaprosessia sekä kohdistaan resursseja
oikeisiin kohtiin hankintaprosessissa. Kohdeyrityksen on tärkeää määritellä mikä tekee tietystä
ostosta strategisesti merkittävää koko yritykselle. Tällöin myös muut tuotannon funktiot alkavat
kiinnittää huomioita merkittäviin hankintoihin ja investoimiaan resursseja näihin oikeaaikaisesti.
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Hankinnan strategia on tärkeä osa hankintatoimea, minkä avulla määritellään hankintatoimen
ohjaus ja pitkän aikavälin vaatimukset. Hankintastrategialla tehdään myös eri tuoteryhmille
strategisia linjauksia, koska hankittavat tuoteryhmät eroavat luonteeltaan merkittävästi
toisistaan. Sen avulla saadaan luotua yhtenäinen perusta koko organisaation hankinnoille ja
tämän perustan avulla tunnistetaan paremmin sisäisten ulkoisten sidosryhmien ja asiakkaiden
tarpeet. Rakennusalallakin on käynnissä toimintaympäristön muutos, vaikkakin se tapahtuu
hitaasti.

Projektien

kestot

vaihtelevat

vuodesta

viiteen

vuoteen,

minkä

vuoksi

toimintaympäristön tarkkailu on tärkeää, jotta muutokseen ehditään ajoissa reagoimaan.

7.1.2 Kategoriajohtaminen

Nykyaikainen hankintojen johtamismalli on kategoriajohtaminen, minkä avulla hankintoihin
voidaan tuoda muutakin lisäarvoa kuin kustannusten minimointi. Kategoriajohtamisen avulla
kohdeyritys voi hallita projektien merkittävimpiä suoria ja epäsuoria hankintoja sekä kehittää
sisäisten poikkiorganisatoristen osastojen ja toimintojen yhteistyötä. Kategoriajohtaminen voi
olla ensi alkuun kohdeyrityksessä ostojen analysointia valittujen kategorioiden kautta, ja
toimintamallien kehittyessä seuraava askel voi olla hankintojen organisointia kategorioiden
kautta. Tärkeää on tunnistaa, minkälainen toimintamalli sopii parhaiten yrityksen
toimintaympäristöön. Kategoriajohtaminen on ensisijaisesti poikkihallinnollinen hankintojen
strategisen johtamisen konsepti ja siihen kuuluu hankintakategoriat, kategoriatiimi ja
kategoriastrategiat.

Kategoriajohtamisen ensimmäisenä kulmakivenä on strateginen hankinta, minkä vuoksi
lähtökohtana on, että hankintastrategia on luotu, koska se määrittää hankintatoimen suunnan
pitkällä

aikavälillä.

Poikkihallinnollisella

konseptilla

voi

kohdeyrityksen

keskeiset

toimialaedustajat ja tukifunktioiden edustajat yhdessä luoda sellaisen strategian joka toimii
kohdeyrityksessä. Ostojen analysoinnin ja tutkimisen jälkeen, hankintoja voidaan luokitella ja
järjestellä eri kategorioihin ja tunnistaa, mitkä ovat merkittävimmät ja kriittisimmät
kohdeyrityksen liiketoiminnan kannalta. Tämän jälkeen on mahdollista kehittää näille valituille
kategorioille erilaisia toimintamalleja yhdessä muun organisaation kanssa, joista on hyötyä
koko yritykselle.

73

Kategorioiden analysoinnin avulla kohdeyritys ymmärtää paremmin, mikä asema tietyllä
ostolla

on

toimittajamarkkinoilla

ja

mitkä

neuvottelumahdollisuudet

tässä

ovat.

Aliurakointiaste on noussut merkittävästi 2000-luvulla ja enää ei ole itsestäänselvyys, että
kaikki haluavat myydä tai päästä yhteistyökumppaniksi automaattisesti. Parhaista toimijoista
käydään rakennusalalla kovaa kilpailua, minkä vuoksi myös toimittajasuhteiden kehittäminen
on tärkeää. Rakennusprojekteissa toimijoiden virheet ovat kokonaistoteuttajan vastuulla, minkä
vuoksi myös vastuullisuus lähtee toimijoista ja heidän toimitusketjuista liikkeelle.
Toimitusketjun syvällisellä tuntemisella voi löytää myös uusia mahdollisuuksia, millä saavuttaa
lisäarvoa. Markkinasuhteiden luonti ja seuraaminen ovat kilpailukyvyn edellytyksiä, miksi
niihin on panostettava ja kategoriajohtamisella voidaan myös vastata tähän tarpeeseen.

Ennakoivalla markkinoiden seurannalla ja aktiivisella toimittajien etsinnällä saatetaan löytää
sellaisia toimittajia, joiden kyvykkyyksiä ja teknologiota voidaan hyödyntää kilpailuedun
saavuttamiseksi.

Minkä

vuoksi

myös

toimittajaverkoston

hyödyntäminen

innovaatiotoiminnassa on ensisijaisen tärkeää. Rakennusalalla toimittajien kanssa tehtävä
yhteistyö on vähäistä, mutta tässä olisi varmasti paljon mahdollisuuksia, jos ollaan valmiita
tekemään avointa yhteistyötä. Hankinnan painopiste on perinteisesti lyhyellä aikavälillä
kannattavuuden parantamisessa ja kustannusten pienentämisessä, mutta jos haluaa olla
edelläkävijäyritys, on myös kyettävät katsomaan myös pidemmälle kuin seuraava vuosi.

Kategoriajohtamisen avulla kohdeyritys voi yhdistää toisistaan erillään olevien projektien
hankintoja mittakaavaedun hyödyntämiseksi. Toisena etuna on tiedon ja osaamisen
parantuminen, jolloin jokaiselle kategorialle voidaan luoda oma strategia ja johtamismalli.
Jokaisen kategorian strategiaan vaikuttaa yrityksen strategiasta johdettu hankintastrategia.
Kategoriastrategian avulla hankinnoille voidaan paremmin luoda tavoitteet ja kehittää
seurattavia mittareita suorituskyvyn parantamiseksi. Hankintojen strategiset painopisteet
tulevat paremmin huomioiduksi sekä sisäistä asiantuntijuutta ja yhteistyötä voidaan tehostaa.
Hankintaprosessien kehityksessä otetaan myös muiden prosessien tarpeet huomioon, jolloin
voidaan

tehdä

sisäistä

poikkiorganisatorista

yhteistyötä,

jolloin

saadaan

myös

asiakasnäkökulma mukaan. Kategoriajohtamisen konsepti on erittäin hyvä, mutta se pitää
sovittaa kontekstiin ja siihen vaikuttaa organisaation kypsyystaso ja toimintamalli.
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7.1.3 Hankintaorganisaatio

Kohdeyrityksen asuntorakentamissegmentin hankintatoimi toimii pääosin keskitetyllä mallilla
eli tärkeimmät ja merkittävimmät hankinnat suoritetaan keskitetysti ja pienimmät hankinnat
suoritetaan hajautetusti projekteilla. Toimitila- ja infrasegmentin hankinnat suoritetaan
hajautetusti projektitasolla. Ilorannan & Pajunen-Muhosen (2018, 317) mukaan 1990-luvulle
asti suurissakin yrityksissä oli täysin keskitettyjä osto-osastoja, jotka hoitivat kaikki hankinnat,
mutta parin viime vuosikymmen trendinä, on ollut purkaa näitä keskitettyjä rakenteita ja
hajauttaa hankinnat itsenäisiin ja kevyisiin tulosyksiköihin. Tämä trendi on ohjannut myös
kohdeyrityksen

hankintojen

organisointimallia.

Hajautetulla

mallilla

toimivassa

hankintaorganisaatiossa on etunsa, mutta myös haittapuolensa. Suurissa yrityksissä
organisaation eri yksiköt ja projektit tarvitsevat samanlaisia palveluita ja tuotteita, joten on hyvä
pohtia, miten hyödykkeet saataisiin hankittua yrityksen ja sen projektien tarpeisiin kaikkein
tehokkaimmin.

Kohdeyrityksen on hyvä tunnistaa keskitetyn ja hajautetun hankinnan erot ja hyödyt sekä pohtia
yritysten käytänteiden yhdenmukaistamista eri segmenttien välillä. Eri yksiköiden
johtamistyyleissä ja rakenteissa on tunnistettavissa paljon samankaltaisuutta, joten keskitetyn
ja hajautetun hankintaorganisaation hybridimalli voisi vastata yrityksen tarpeeseen. Tämä
mahdollistaa samankaltaisten hankittavien ostosuoritteiden yhdistämisen mittakaavaedun
kasvattamiseksi. Hybridimalli mahdollistaisi kuitenkin myös hyväksi havaitut eri yksiköiden
ketterät toimintamallit etenkin projekteissa, joissa asiakas on lähellä toteutusta ja osallistuu
hankintaprosessiin. sekä myös niiden projektien, missä asiakas on lähellä toteutusta. Lisäksi
hybridimalli

mahdollistaa

hankintojen

organisoinnin

strategisesti

ja

operatiivisesti.

Strategisella tasolla määritetään pidemmän aikavälin päätökset, joilla vaikutetaan koko
organisaation toimintaan ja kilpailukykyyn tulevaisuudessa.

Kategoriajohtaminen edellyttää, että hankinta on Keoughin kehityskaarimallissa kolmannessa
vaiheessa, mikä on perustaso kategoriajohtamiselle. Tällä tasolla yrityksellä on hankintaosasto,
joka suunnittelee hankintoja sekä neuvottelee kausisopimukset. Pääpaino hankinnassa on
keskittynyt koordinointiin. Yritys pyrkii saavuttamaan hyötyä sisäisestä koordinoinnista ja
synergiasta, kustannusten lisäksi hankintatoimella on merkitystä ostettujen tuotteiden
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laatutasoon. Ylin johto on alkanut kiinnostua hankintatoimesta, vaikka muu organisaatio ei ole
vielä vakuuttunut hankinnan lisäarvosta. Hankintahenkilöillä on tyypillisesti hankintatausta
sekä runsaasti hankinnan kokemusta. Kategoriajohtamisen etu organisaation rakenteen
muodostamisessa

on

sisäisen

osaamisen

säilyttäminen

ja

lisääminen,

koska

kategoriaprosessissa hyödynnetään sisäisiä sidosryhmiä, joilla on paras ymmärrys kyseisestä
kategoriasta. (Van Weelen 2005, 95)

Tutkimuksen mukaan kohdeyrityksen hankintatoimi on Keoughin mallin tasolla kolme.
Hankinnan vaatimukset ovat alhaisissa yksikköhinnoissa ja johto on kiinnostunut ensisijaisesti
hankinnan kustannussäästöistä, joita raportoidaan säännöllisesti. Hankinnassa on kokeneita
ammattilaisia, joiden osaaminen perustuu käytännön kokemukseen. Projekteilla on myös
hankintoja tekeviä henkilöitä, joilla on vain vähän kokemusta ja erityisosaamista. Lisähaasteena
on myös, että jollain projekteilla hankintoja tehdään muun työn ohessa. Tällä tasolla
ammatillinen osaaminen perustuu kokemukseen ja fokus on tinkimisessä. Keskitetty
hankintaosasto neuvottelee muodolliset kausisopimukset ja yrityksellä on käytössä
hankintapolitiikka.

Suorituskyvyn

seuranta

perustuu

hinnan

seuraamiseen

eikä

hankintatoimelle ole vielä määritetty omia suorituskyvyn mittareita. Kohdeyrityksen on hyvä
tunnistaa, missä kehityskaaren vaiheessa organisaatio on tällä hetkellä ja mitä pitää tehdä, jotta
voi toimintaa voi kehittää.

Hankintatoimen

kehittäminen

on

riippuvainen

resursseista

ja

osaamisesta,

eikä

hankintaosaamisen merkitystä tule väheksyä. Hankinnassa tulee olla kiinnostuneita ja
kyvykkäitä henkilöitä. Giunipero ym. (2006) mukaan taidot, joita tarvitaan strategisessa
hankintojen johtamisessa ovat:

1. Tiiminrakennustaidot; johtaminen, päätöksenteko, vaikuttaminen ja kompromissien teko
2. Strateginen suunnittelu; projektitarkastelu, tavoitteiden asettaminen ja toteutus
3. Kommunikaatiotaidot; esiintymistaidot, kuuntelu ja kirjoittaminen
4. Tekniset taidot; hankinta-analyysi
5. Laajat taloudelliset taidot; kustannuslaskenta ja liiketoiminnalliset perusteet.
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Giuniperon luettelo on vain yksi kuvaus tarvittavista taidoista, mutta kuvaa hyvin nykyaikaisen
hankinnan

vaatimustasoa.

Kohdeyrityksellä

on

mahdollisuus

kehittää

hankinnan

organisaatiorakennetta, jolloin myös osaamista voidaan kehittää ja resursseja vahvistaa.
Kategoriajohtamisen avulla toimintamalleja kehitetään yhdessä muun organisaation kanssa,
jolloin osaaminen kumuloituu ja on myös muun organisaation hyödynnettävissä.
Kategoriajohtamisen strategiaprosessin avulla voidaan kehittää yrityksen maturiteettia, kun
prosessia toistetaan. Prosessin syklisyyden avulla näkemys sisäisistä ja ulkoisista asiakkaista,
markkinoista ja toimittajista kehittyy. Lopulta organisaatiolla on käytössään tehokkaimmat
hankintamallit ja yhteistyö toimii eri osapuolien kanssa.

7.2

Tutkimuksen arviointi

Tutkimuksenkin teossa puhutaan laadusta. Laatua tulee tarkkailla haastattelututkimuksen eri
vaiheissa. Sitä voidaan tavoitella etukäteen tekemällä hyvä haastattelurunko ja eduksi on myös,
että mietitään etukäteen, miten teemoja voidaan syventää ja pohditaan vaihtoehtoisten
lisäkysymysten muotoja. Haastattelun laatua parantaa myös, jos haastattelu litteroidaan, eli
puhtaaksi kirjoitetaan niin nopeasti kuin mahdollista. (Hirsijärvi & Hurme 2008, 184)
Tutkimuksen teossa pyritään välttämään virheiden syntymistä, mutta silti luetettavuus ja
pätevyys vaihtelevat. Reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta ja validius
tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoitus mitata.
Laadullisessa tutkimuksessa reliaabelius ja validius ovat saaneet erilaisia tulkintoja. Termit
liitetään kvantitatiiviseen tutkimukseen, jonka piirissä ne ovat syntyneetkin. (Hirsijärvi ym.
2007, 226-227)

Reliaabelius voidaan ymmärtää kolmella tavalla. Tutkittaessa samaa henkilöä, tavoitteena on
saada kahdella eri tutkimuskerralla sama tulos. Toinen tapa määritellä käsite on se, että tulos
on reliaabeli, jos kaksi arvioitsijaa päätyy samanlaiseen tulokseen. Kolmas tapa ymmärtää
reliaabelius on se, että kahdella rinnakkaisella tutkimusmenetelmällä saadaan sama tulos.
Validiutta

voidaan

arvioida

eri

näkökulmista;

ennustevalidiudesta,

tutkimusasetelmavalidiudesta ja rakennevalidiudesta. Ennustevalidius tarkoittaa sitä, että
yhdestä tutkimuskerrasta pystytään ennustamaan seuraavien tutkimuskertojen tulos.
Tutkimusasetelmavalidius jaetaan neljään eri muotoon; tilastollinen validius, rakennevalidius,
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sisäinen validius ja ulkoinen validius. Rakennevalidius liittyy tutkimuksen tulkinnan
ongelmaan, koskeeko tutkimus sitä, mitä sen on oletettu koskevan. Sisäinen validius koskee
päättelyn loogisuutta ja ulkoinen validius tarkoittaa tutkimustulosten yleistettävyyttä
esimerkiksi erilaisiin tilanteisiin ja tilanteisiin. (Hirsijärvi & Hurme 2008, 186-188)

Tutkimuksen validiteettia pyrittiin lisäämään haastattelemalla kohdeyrityksen oikeaa
kohderyhmää eri tasoissa organisaatiossa sekä laatimalla aiheeseen liittyvät kattavat
monipuoliset kysymyspatteristot. Tietoa haluttiin kerätä siitä, miten hankintatoimi nähdään,
miten se toimii ja miten sitä voidaan kohdeyrityksessä kehittää. Saatuja tuloksia referoidaan
kappaleessa kuusi, jotta voidaan luottaa saatuihin tuloksiin ja niistä nousevat johtopäätökset
rajataan tutkimuksessa läpikäytyihin viitekehyksiin.

Tutkimuksen reliabiliteettia, pyrittiin lisäämään siten, että valituiksi tulivat sellaiset
kohdehenkilöt, jotka ovat työskentelevät aiheen parissa suoraan tai epäsuoraan sekä otanta
pyrittiin kasvattamaan riittävän suureksi. Lisäksi haastateltaville toimitettiin kysymyspatteristo
etukäteen tutustuttavaksi, jolloin olettavasti he vastaisivat myös tarvittaessa toisella
haastattelukerralla samalla tavalla. Toisaalta otantakoko oli tutkimuksessa rajallinen, vaikkakin
haastatteluja kohdeyrityksen henkilöstölle tehtiin melko laajasti. Tutkimuksen tekijän omat
ennakkoasenteet ja oma kokemus alalta ja tutkittavasta aiheesta saattavat vaikuttaa tahattomasti
johdattelevasti haastateltaviin ja tätä kautta tutkimuksen tuloksiin. On myös mahdollista, että
tutkija ei välttämättä ole tulkinnut haastateltavien vastauksia, siten miten vastauksessa on
tarkoitettu.

Reliaabeliuden osalta tutkimuksessa oli kohteena vain yksi yritys ja kaikki haastateltavat olivat
samasta organisaatiosta. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että vaikka kohdeyritykselle suositukset
ovat tässä tutkimuksessa esitetyt, toiselle organisaatiolle ne eivät välttämättä pätisi.
Toimittajakyselyn osalta saatujen vastausten luotettavuutta nostaa, että vastukset sai jättää
anonyymisti, eikä saatuja tuloksia voi identifioida.
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7.3

Jatkotutkimusaiheita

Tässä työssä perehdyttiin hankinnan kehittämiseen ja päädyttiin kategoriahankinnan
käyttöönottamiseen. Tästä seuraa loogisesti mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe siitä, miten
kategoriajohtamisen käyttöönotto saadaan jalkautettua organisaatiossa. Asioita on totuttu
tekemään tietyllä tavalla ja muutosvastarintaa ei voitane täysin välttää. Kategoriajohtamisen
implementointiprosessi pitää suunnitella ja toteuttaa läpi organisaation, vastuukategoriat on
määriteltävä ja rajattava tarpeeksi selkeästi ja vastuuhenkilöillä pitää olla riittävä osaaminen ja
tuki muutoksen läpiviennissä.

Kategoriahankinnassa yhtenä positiivisena puolena on se, että organisaatiossa osastoittain
pystytään hankkimaan syväosaamista osaston vastuulla olevista kategorioista, kun hankintaa
tehdään kategorioittain eikä projekteittain, johon tällä hetkellä on totuttu. Osaamista voidaan
syventää

sekä

hankittavista

hyödykkeistä,

mutta

myös

toimittajista.

Jatkotutkimuskysymyksenä voitaisiinkin pohtia, miten kategoriajohtamisella voidaan edistää
organisaation oppimista.

Kunkin hankinnan osaston toimittajien määrä on rajallinen ja voidaan olettaa, että
toimittajasuhteita pystyttäisiin tulevaisuudessa kehittämään syvemmiksi ja paremmin
molempia osapuolia palveleviksi. Voidaan tutkia sitä, voisiko toimittajasuhteita kehittämällä
suhdetta toimittajaan päin kehittää kumppanuustasolle ja parantaa tätä kautta toimitusvarmuutta
ja saavuttaa kilpailuetua markkinassa hinnan lisäksi myös muilla keinoilla.

Kategoriahankinnan avulla tietoa hankinnoista kertyy keskitetymmin kuin tähän asti.
Aikaisemmin hankinta on tapahtunut pitkälti projektitasolla, mutta muutoksen jälkeen hankinta
siirtyy yhä enemmän organisaation tasolle. Hankintaprosessiin saadaan parempi läpinäkyvyys
eri projektien välillä. Hankinnan onnistumista pitäisi tulevaisuudessa myös entistä paremmin
mitata ja analysoida eri dimensioiden kautta. Näitä dimensioita ovat esimerkiksi kategoria,
projekti, hankintaosasto, hankintahenkilö, toimittaja ja asiakas. Kun dataa saadaan kerättyä
hankinnan eri vaiheista ja yhdistetään hankinnan data esimerkiksi suunnittelun dataan, voidaan
esimerkiksi löytää pullonkauloja tai muita kehityskohteita tehokkuuden parantamiseksi.
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Jatkotutkimusaiheena olisikin hyödyllistä tutkia datan hyödyntämistä kategoriahankinnassa.
Miten

datan

avulla

kategoriahankintaa

kategoriahankintaa tulisi mitata?

voidaan

kehittää?

Millaisilla

mittareilla
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8

YHTEENVETO

Aliurakointiaste on kasvanut huomattavasti rakennusliikkeissä viimeisen kahden kymmenen
vuoden aikana ja yleisesti ottaen alalla noin 90 % projektien liikevaihdosta kuluu palveluiden
ja materiaalien ostamiseen. Perinteisesti hinta on nähty merkittävänä tekijänä, eikä ole
tunnistettu proaktiivisen hankinnan mahdollisuuksia. Toimintaympäristön muutos kuitenkin
edellyttää uusien näkemyksien ja toimintamallien kehittämistä, jotta yritys voi pärjätä
tulevaisuuden kilpailuympäristössä. Parhaista toimijoista käydään kovaa kilpailua ja
rakennusliikkeiden suuren ulkoistamisasteen vuoksi ei ole itsestään selvyys, että kaikki
haluavat automaattisesti juuri kohdeyrityksen kumppaniksi.

Tutkimuksen tavoitteena oli perehtyä kohdeyrityksen hankintatoimen nykytilaan ja löytää
keinoja, miten hankintaa tulisi kehittää, että se toimisi osana yrityksen strategiaa.
Päätavoitteena oli löytää näkemyksiä ja suosituksia, joiden avulla kohde yritys voi kehittää
hankintatoimea ja hankintoja. Teoriaosuudessa läpikäytyjen kokonaisuuksien pohjalta
organisaation

on

mahdollista

ymmärtää

hankinnan

laajempi

merkitys

ja

vaikutusmahdollisuudet. Kehitysehdotusten tavoitteena on palvella koko konsernia eikä
pelkästään yhtä osa-aluetta. Tämän johdosta hankintoja tarkastellaan strategiselta tasolta ja
koko organisaation näkökulmasta. Hankintatoimen kehittäminen strategisena liiketoimintana
mahdollistaa hankinnan kehittämisen ja suorituskyvyn parantamisen niin, että se palvelee koko
organisaatiota.

Kohdeyrityksen

hankintatoimen

nykytilaan

perehdyttiin

teemahaastattelujen

ja

toimittajakyselyn avulla. Teemahaastelun etuna tässä tapauksessa oli, että haastateltavat voivat
vapaasti vastata omien näkemysten mukaisesti kysymyksiin, mutta olennaista eivät ole
kysymykset vaan aihealueiden teemat. Päätutkimuskysymyksenä oli, miten hankintatoimi
pystytään sitomaan osaksi yrityksen strategiaa? Päätutkimuskysymykseen vastaamisessa
auttavat alatutkimuskysymykset, joiden kautta kehitysehdotuksia rakennettiin:

-

Miten kohdeyrityksen tulisi strategisesti tarkastella hankintoja?

-

Miten

kohdeyrityksen

käyttöönottamiseksi?

hankintatoimi

tulisi

organisoida

kategoriajohtamisen
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-

Mitä etuja ja toisaalta haittoja voidaan saavuttaa siirtymällä rakennusliikkeen
projektihankinnan hajautetusta mallista keskitettyyn malliin?

Suoritetun tutkimuksen perusteella havaittiin, että hankinta nähdään kohdeyrityksessä
laajempana käsitteenä kuin ostaminen, mutta todellisuudessa se rajautuu operatiivisen
toiminnan mahdollistavaksi toiminnoksi. Hankinnan organisointi toimii hajautetulla mallilla,
mikä aiheuttaa konsernirakenteisessa yrityksessä hankintatoimen tehottomuutta ja samojen
virheiden toistamista eri rakennusprojekteissa. Osittain organisointitavasta johtuen yrityksen
hankinnan markkinatuntemus on heikkoa ja seuranta tapahtuu viiveellä ei ennakoiden.
Hankinnan kytkeytyminen yrityksen strategiaan nähdään kustannustehokkaissa hankinnoissa,
joilla saadaan säästöjä ja projektin kate paranee. Suorituskyvyn seurannan fokus on hankinnan
säästöissä, eikä hankinnan onnistumista tai tavoitteita arvioida kokonaisuudessa. Hankintaa
suorittavien henkilöiden osaamistaso vaihtelee projekteittain eikä erityisosaamista ole kaikkien
projektien saatavilla.

Nykytila-analyysin mukaan, kohdeyrityksen hankintatoimea voidaan merkittävästi kehittää.
Yrityksellä ei ole käytössä hankintastrategiaa ja hankinnan ohjeistukset ovat vajavaiset sekä
hankinnan kehittäminen on reaktiivista. Kohdeyrityksen kasvaessa hankinnalle on kohdistunut
enemmän vaatimuksia, mutta hankinnan toimintamalli on pysynyt samanlaisena parikymmentä
vuotta. Edellä mainitut asiat ovat olleet tämän tutkimuksen lähtökohtana. Hankinnan roolin
pitää olla samalla tasolla muiden tuotannollisten funktioiden kanssa. Kehitysehdotukset
suoritetun

empiirisen

ja

kirjallisuustutkimuksen

perusteella

kohdeyritykselle

ovat

hankintastrategian luominen, kategoriajohtamisen käyttöönotto sekä hankinnan organisointi
hybridimallilla.

Pelkkä kustannusten minimointi ei riitä pitkäaikaisen kilpailukyvyn kehittämisessä vaan
hankinnan pitää toimia strategisella tasolla. Hankintastrategian laadinnassa pitää huomioida,
että se on yhdenmukaisen yrityksen liiketoimintastrategian kanssa ja siinä tulee keskittyä
yritykselle tärkeisiin elementteihin. Kategoriajohtamisella yritys voi kehittää hankinnan
toimintamallia,

parantaa

erityisosaamista,

markkinatietoutta,

neuvotteluasemaa,

toimittajayhteistyötä ja prosessia sekä organisoitumista hybridimallilla. Organisaation koko ja
maturiteettitaso mahdollistavat hankinnan toimintamallin siirtämisen seuraavalle tasolle.
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Liite 1. Eri organisaatiotasojen haastattelukysymykset

KYSYMYKSET YKSIKÖJOHTAJILLE
1. Mitä on hankinta?
2. Mikä on kohdeyrityksen hankintamalli sekä prosessi?
3. Miten kohdeyritys toimii verrattuna muihin yrityksiin, miten kohdeyrityksen malli näkyy
käytännön työssä?
4. Miten hankinta tukee yrityksen strategiaa?
5. Miten hankintaa johdetaan?
6. Miten hankintaa voisi kehittää ja tehostaa?
7. Miten urakkasopimus vaikuttaa hankintaan?
8. Kuka tekee päätökset hankintapakettijaosta, kenen se pitäisi tehdä?
9. Pitäisikö hankintaa seurata ja mitata? Miten?
10. Kauanko hankinnan suorittaminen vie aikaa viikkoina?
11. Hankinnan osallistuminen suunnittelunohjaukseen?
12. Tuleeko ilmoituksia ylittyneistä hankinnoista?
13. Minkälainen toimintamalli pitäisi olla, jos hankinta ylittyy?
14. Pitäisikö olla erityisosaajia tiettyihin hankintoihin esim. julkisivut?
15. Minkälaisia johtamistaitoja hankintatoimi edellyttää?
16. Hankintaihmisten ammattitaito ja asenne?
17. Löytyykö uusia toimittajia vuositasolla? Löytyykö uusia innovaatioita?
18. Tehdäänkö toimittaja-arviointia?
19. Kuka hoitaa hankintojen ongelmat?
20. Voisiko jotain asioita automatisoida?
21. Mitkä hankinnat ovat haastavia?
22. Miten riskienhallinta huomioidaan hankinnassa?
23. Miten sisäinen viestintä toimii?
24. Miten lisä- ja muutostyöt hoidetaan?
25. Miten näet toimittajan yhteistyöhistorian/kumppanuustoiminnan?
26. Työmaalla olevien hankintaihmisten koordinointi?
27. Muita asioita?

Liite 1. Eri organisaatiotasojen haastattelukysymykset

KYSYMYKSET PROJEKTIJOHTAJILLE SEKÄ PROJEKTIPÄÄLLIKÖILLE
1. Mitä on hankinta?
2. Mikä on kohdeyrityksen hankintamalli sekä prosessi?
3. Miten hankinta tukee yrityksen strategiaa?
4. Miten hankintaa voisi kehittää ja tehostaa?
5. Miten hankintaa johdetaan?
6. Onko kehitysideoita?
7. Yhteistyö muiden sisäisten osapuolien kanssa?
8. Kuka tekee päätökset hankintapakettijaosta, kenen se pitäisi tehdä?
9. Miten riskienhallinta huomioidaan hankinnassa?
10. Tuleeko ilmoituksia ylittyneistä hankinnoista, minkälainen toimintamalli pitäisi olla?
11. Onko hankinnoissa ongelmia ja jos niin minkälaisia?
12. Kauanko hankinta vie aikaa viikkoina?
13. Montako kauppaa hankintaihminen tekee vuositasolla?
14. Pitäisikö hankintaa seurata ja miten?
15. Pitäisikö olla erityisosaajia tiettyihin hankintoihin esim. julkisivut?
16. Työmaalla hankintaa tekevien ihmisten koordinointi?
17. Hankintaihmisten ammattitaito ja asenne?
18. Miten sisäinen viestintä toimii?
19. Miten lisä- ja muutostyöt toteutetaan ja hoidetaan?
20. Miten hankinnan jälkiseuranta toimii?
21. Miten näet kokonaiskustannusajattelun?
22. Kuka hoitaa hankintojen ongelmat?
23. Osallistuuko hankinnan tekijä taloudelliseen loppuselvitykseen?
24. Löytyykö uusia toimittajia vuositasolla?
25. Tehdäänkö toimittaja-arviointia?
26. Tehdäänkö auditointeja?
27. Miten näet toimittajan yhteistyöhistorian ja toimittajayhteistyön?
28. Kyselläänkö toimittajilta ratkaisuehdotuksia?

29. Voisiko jotain asioita automatisoida?
30. Toimintajärjestelmän kehitysideat?
31. Hankintaihmisten kehitys ja koulutus?
32. Muita asioita?

Liite 1. Eri organisaatiotasojen haastattelukysymykset

Kysymykset hankintahenkilöille
1. Mitä on hankinta?
2. Minkälainen on kohdeyrityksen hankintamalli sekä prosessi?
3. Miten kohdeyritys toimii verrattuna muihin yrityksiin, miten kohdeyrityksen malli
näkyy käytännön työssä?
4. Miten hankinta tukee yrityksen strategiaa?
5. Miten hankintaa johdetaan?
6. Miten hankintaa voisi kehittää ja tehostaa?
7. Kuka tekee päätökset hankintapakettijaosta, kenen se pitäisi tehdä?
8. Pitäisikö hankintaa seurata ja mitata?
9. Onko hankinnoissa ongelmia?
10. Kauanko yksi hankinta vie aikaa?
11. Teetkö yhteistyötä muiden sisäisten osapuolien kanssa?
12. Teetkö ilmoituksia ylittyneistä hankinnoista?
13. Minkälainen yhteistyö on muiden hankkijoiden kanssa?
14. Onko yhteistä toimintamallia, onko tarvetta kehittää hankintaprosessia?
15. Miten kehität toimintaa tai omaa toimintaa yleensä?
16. Miten hankinnat suunnitellaan?
17. Miten lisä- ja muutostyöt toteutetaan ja hoidetaan?
18. Osallistutko taloudelliseen loppuselvitykseen?
19. Teetkö toimittaja-arviointia?
20. Teetkö auditointeja?
21. Löytyykö uusia toimittajia vuositasolla?
22. Miten näet toimittajan yhteistyöhistorian ja toimittajayhteistyön?
23. Kuka hoitaa hankintojen ongelmat?
24. Voisiko jotain asioita automatisoida?
25. Toimintajärjestelmän kehitysideat?
26. Miten sisäinen viestintä toimii?
27. Muita asioita?

Liite 2. Toimittajakyselyn kysymykset

Toimittajakysely
Arvioi kuinka seuraavat kysymykset kuvaavat tällä hetkellä kohdeyritystä sekä kohdeyrityksen
toimintaa. Arviointiasteikko on ykkösestä vitoseen. (1=ei kuvaa lainkaan, 5=kuvaa erittäin
hyvin) Lisäksi jokaisen kysymykseen voit myös vastata avoimesti, jos haluat antaa tarkempaa
palautetta.

Kohdeyritys yleisesti
1. Kohdeyritys on luotettava yhteistyökumppani?
2. Kohdeyrityksen kohteet ovat kiinnostavia?
3. Kohdeyritys on houkutteleva yhteistyökumppani?
4. Kohdeyritys välittää asiakkaasta?
5. Kohdeyritys on yrittäjähenkinen?
6. Kohdeyritys on innovatiivinen yritys?

Yhteistyö
7. Yhteistyö aikaisemmissa projekteissa on sujunut hyvin
8. Kommunikointi projektin aikana on ollut sujuvaa ja läpinäkyvää?
9. Toimimme jatkossa mielellämme kohdeyrityksen toimittajana?
10. Toivomme jatkossa pystyvämme tekemään enemmän yhteistyötä kohdeyrityksen kanssa?
11. Kohdeyritys on yksi merkittävimmistä kumppaneistamme?

Projektihallinta
12. Kohdeyrityksen projektit ovat hyvin suunniteltuja?
13. Kohdeyrityksen projektit ovat hyvin johdettuja?
14. Kohdeyritys auttaa ongelmatilanteissa?
15. Ilmoitettu aikataulu on toteutunut?
16. Aikataulussa pysymisessä on ollut haasteita kohdeyrityksestä johtuen?

17. Aikataulussa on ollut haasteita itsestä tai muista alihankkijoista johtuen?

Arvojen mukainen toiminta
18. Kohdeyritys täyttää lupauksensa?
19. Kohdeyritys kehittää rohkeasti toimintaansa?
20. Kohdeyritys toimii avoimesti kaikkia osapuolia kohtaan?
21. Kohdeyritys toimii vastuullisesti loppuasiakasta kohtaan?
22. Kohdeyritys toimii vastuullisesti alihankkijaa kohtaan?
23. Kohdeyrityksen projekteissa on myös toimittajalla mahdollisuus oppia ja kehittää
toimintaansa?

Tarjouspyyntö
24. Kohdeyrityksen tarjouspyynnöt ovat selkeitä?
25. Pyrimme aina vastaamaan kohdeyrityksen tarjouspyyntöön?
26. Tarjouspyynnöt saapuvat toimittajan näkökulmasta oikea-aikaisesti?
27. Tarjouskilpailun ratkaisukriteerit ovat selkeästi määritelty?
28. Tarjouspyynnössä on selkeästi kerrottu, mistä saa tarvittaessa lisätietoa?

Tarjousneuvottelut
29. Tarjousneuvottelun kulku on selkeää?
30. Tekninen sisältö käydään riittävän kattavasti lävitse?
31. Tarjousneuvottelussa käydään selkeästi lävitse osapuolien velvoitteet?
32. Kohdeyritys on hyvin valmistautunut tarjousneuvotteluun?
33. Jatkotoimenpiteet tarjousneuvotteluiden jälkeen ovat selkeät?

Rakentamisen aikainen toiminta
34. Kohdeyritys hoitaa velvoitteensa sovitusti?
35. Projektin suunnitelmat tulevat sovitusti?
36. Suunnitelmat ovat laadukkaita eikä niissä ole ristiriitoja?
37. Lisä-ja muutostyöt hoidetaan hyvässä hengessä?

38. Hankintaan osallistuvilla henkilöillä on tarvittava osaaminen?
39. Työmaan johtoon osallistuvilla henkilöillä on tarvittava osaaminen?

Avoin palaute:
1. Onko sinulla kommentoitavaa sopimusasiakirjoihin tai tarjousneuvottelutapahtumaan?
2. Onko sinulla kiinnostusta kehittää yhteistyötä kohdeyrityksen kanssa?
3. Avoin palaute kohdeyrityksen toiminnasta

