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Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia tiedonhallinnan kehittämistä kohdeyrityksen hankintoihin 

liittyen. Tutkimuksessa toteutettiin pilotointitutkimus kohdeyrityksessä kehitettäviin 

hankintakortteihin. Pilotointitutkimuksen tarkoituksena oli kokeilla uuden tiedonhallinnan 

työkalun käyttöönottoa ja tutkia siihen liittyviä ensimmäisiä käyttäjäkokemuksia kuten 

työkalun tärkeimpiä ominaisuuksia sekä mahdollisia kehityskohteita. 

 

Käytettynä tutkimusmetodologiana toimi kvalitatiivinen pilotointitutkimus. Pilotointiin 

liittyvä käyttäjätutkimus suoritettiin haastattelemalla kohdeyrityksen eri organisaatioissa 

työskenteleviä toimihenkilöitä. Haastatteluista muodostettiin analyysi tutkijan toimesta ja 

tulokset esiteltiin hankintakorttien kehitysryhmälle. Tärkeimmät päätösehdotukset tuotettiin 

tulosten pohjalta, ja ne esiteltiin lopulta kohdeyrityksen hankinnan johtoryhmälle. 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että hankintoihin liittyvän tiedonhallinnan kehittäminen koetaan 

kohdeyrityksen toimihenkilöiden keskuudessa tarpeelliseksi.  Hankintakorttien pilotoitu 

toimintatapa todettiin hyödylliseksi ja sitä toivottiin kehitettävän eteenpäin. Hankintakorttien 

pilotoitu valikoima todettiin pilotointivaiheessa vielä suppeaksi, minkä takia kohdeyrityksen 

hankinnan johtoryhmässä päätettiin uusien hankintakorttien laatimisesta tutkimustulosten 

pohjalta.  

 

Tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan todeta, että hankintoihin liittyvälle tiedonhallinnalle on 

tarvetta ja sitä halutaan kehittää kohdeyrityksen toiminnoissa. Tutkimuksen aikana 

hankintatiedon dokumentoimiselle ja jakamiselle luotiin toimintatapa, jonka avulla uusien 

hankintakorttien laatiminen olisi mahdollisimman tehokasta ja laadukasta. Hankintakorttien 

rakentamista ja päivittämistä pyritään edistämään kohdeyrityksessä hankinnan johtoryhmän 

tuella ja tiedonhallinnasta kiinnostuneilla työryhmillä. Tutkimuksessa saatiin positiivisia 

signaaleita uuden toimintatavan jalkauttamiselle, mutta jalkauttamisen lopputulos nähdään 

vasta hankintakorttien nimikevalikoiman laajentamisen jälkeen kohdeyrityksessä. 
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The objective of the research was to study knowledge management development of 

procurement in the case company. Research concluded a pilot study, which focused on 

development of purchasing playbooks. The aim of the pilot study was to test a new tool for 

knowledge management and to study first user experiences within the tool, such as the most 

important features and development areas. 

 

The used research method was a qualitative pilot study. The user study of the pilot was 

performed by interviewing selected employees, which were working in different organizations 

inside the case company. Based on interviews, a collective analyze was performed by the 

researcher and the results were introduced to a procurement development team. With the 

development team, the most crucial decision proposals were made and introduced to the case 

company’s procurement management group. 

 

The main findings of the study were that developing knowledge management is experienced 

as a necessary action among the employees of the case company. Purchasing playbooks, 

which were piloted in this research, were discovered beneficial and the development of the 

procedure wanted to be continued. The piloted collection of the purchasing playbooks was 

seen constricted, which lead to the decision in the procurement management group to create a 

wider collection of new playbooks. 

 

As conclusions of this research, it is said that the need of knowledge management practices 

relating to purchases exists in the case company. During this research, a procedure and a tool 

for procurement knowledge management was developed. Creation of new purchasing 

playbooks and updating process of the existing ones is planned to happen with development 

groups, while the development process is supported by the procurement management group. 

Overall, this research gave positive signals for the new practice of knowledge management, 

but the result of final implementation will be seen after the wider collection of purchasing 

playbooks are introduced within the case company. 

 

 



 

 

  

 

 

ALKUSANAT 

 

 

Haluan kiittää kohdeyritystä NCC Suomi Oy:tä mielenkiintoisesta diplomityöprojektista, jossa 

syvennyttiin hankinnan tiedonhallinnan maailmaan. Kohdeyrityksen laaja organisaatiorakenne 

mahdollistaa monia kehittämishankkeita, joista juuri opitun kokemuksen siirtäminen eteenpäin 

kuulosti alan nuorena tulokkaana erittäin tarpeelliselta. Kun kokenut henkilöstö joko eläköityy 

tai vaihtaa yritystä, suuri määrä opittua tietämystä on vaarana hävitä organisaatioiden sisältä. 

Samalla uusi sukupolvi aloittaa työuraansa, jolle tämä alan spesifin tietämyksen hankkiminen 

on erittäin tärkeä osa työtehtävien omaksumisessa. Täten koen, että tämän diplomityön 

aihealueen tutkimiselle oli paikkansa. 

 

Kohdeyrityksen lisäksi haluan kiittää näissä alkusanoissani Lappeenrannan-Lahden Teknillistä 

yliopistoa ja kanssaopiskelijoita mainiosta opiskeluajasta Lappeen rannoilla. Kahden vuoden 

maisteriopintojen aikana pääsin syventymään tekniikan ja talouden kiehtovaan maailmaan sekä 

luomaan uusia kaverisuhteita, joiden toivon kestävän myös tulevan työuran aikana. Vaikka 

pandemia-aika sotki yhteistä tekemistä jälkimmäisenä opiskeluvuotena, yhteinen puurtaminen 

kurssitöiden parissa ja tuotantotalouden killan tapahtumat jäivät painuvasti mieleeni. 
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1 JOHDANTO 

 

Hankintatoimi on erittäin tärkeä osa yritysten kilpailukykyä rakennusalalla. Suuret 

rakennusliikkeet ulkoistavat palvelujaan aliurakoitsijoille kasvavassa määrin, jolloin 

hankintojen osuus yritysten liikevaihdosta on kasvanut yritysten keskittyessä yhä enemmän 

varsinaiseen ydinosaamiseensa. Hankintatoimeen kuuluvat ostot voivat nykyään muodostaa 

jopa 90 % rakentamisen projektikustannuksista käsittäen erilaisia tavara- ja palveluhankintoja 

(Nieminen 2016, s. 12). Hankintojen kasvaessa hankintatoimen kehittämiseen tulisikin 

kiinnittää entistä enemmän huomiota, jotta yritys varmistaa oman kilpailukykynsä 

asiakasmarkkinoilla. (Nieminen 2016, s. 17). Asiakasmarkkinan vaatimuksien saavuttamiseksi 

hankintatoimen lisäksi koko rakennusprojektin toimitusketjun tulee menestyksekkäästi vaihtaa 

informaatiota toimitusketjun sisällä sekä suoriutua tehtävissään onnistuneesti. 

 

Hankintojen osuuden sekä materiaali- ja palveluvalikoiman kasvaessa rakennusalalla 

hankinnoille asetetaan tyypillisesti yhä enemmän vaatimuksia. Vuosien saatossa rakennusalan 

hankinnat ovat laajentuneet materiaalien ja palveluiden ostamisesta aliurakoitsijoiden ja 

materiaalitoimittajien väliseksi yhteistyöksi (Junnonen & Kankainen 2012, s. 5). Lisääntynyt 

palveluhankinta ja vaatimusten määrä ovat kuitenkin aiheuttaneet myös haasteita 

toimitusketjun toimivuuteen liittyen. Jotta toimittajayhteistyöllä toteutettavat 

hankintakokonaisuudet voivat onnistua määrätyissä kustannus- ja laatukriteereissä, tulee 

lähtötietojen, erityisesti suunnitelmien ja laatuvaatimusten, olla riittävällä tasolla määritetty 

ennen hankinnan toteuttamista (Junnonen & Kankainen 2012, s. 24). Mikäli riittäviä 

lähtötietoja ei saada oikea-aikaisesti hankintasopimuksiin, loppuasiakkaalle tuotettavat 

kokonaisuudet voivat kärsiä erityisesti kustannus- ja laatuongelmista. Lisäksi 

hankintaprosessin toimimattomuus aiheuttaa tarpeetonta hukkatyötä, mikä lisää käytettävien 

resurssien tehottomuutta (Aziz & Hafez 2013, s. 682). 

 

Hankintaprosessin ensimmäinen vaihe, eli tarpeen määrittely on yksi hankintavaiheen 

tärkeimmistä tehtävistä ja kriteeri hankinnan onnistumiselle (Nieminen 2016, s. 53–54). 

Hankinnan spesifikaatiovaiheeseen eli hankintakokonaisuuksien sisällön määrittämiseen tulee 

käyttää erityistä tarkkuutta, jotta tarvittava ja kriittinen informaatio saadaan selvitettyä eri 

hankintasopimuksiin. Hankintasisältöjen määrittämiseen ja alihankintasopimusten 
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menestykselliseen laatimiseen vaaditaan henkilöstöltä laaja-alaista ja kokemusperäistä tietoa 

hankintakokonaisuuksien läpiviennistä, mutta hiljaisen tiedon jakaminen organisaatioissa on 

usein hankalaa. Tämän tiedon jakamisella on merkitystä erityisesti kokemattomalle 

henkilöstölle. 

 

Tiedon ja kokemuksen siirtämistä pyritään edistämään kohdeyrityksessä uuden hankinnan 

tiedonhallinnan toimintatavan avulla. Uuden toimintatavan tarkoituksena on jakaa tietoa 

kohdeyrityksen sisäisten organisaatioiden sisällä, jonka avulla pyritään varmistamaan 

hankintojen läpivientien laatu sekä sopimusteknisten riskien yhä parempi hallinta. Uuden 

tiedon ja tietämyksen luominen antaa parhaimmillaan organisaatioille mahdollisuuden reagoida 

ketterästi asiakkaidensa tarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin (Virtainlahti 2009, s. 77). 

Uuden tiedonhallintatavan implementoiminen laajan organisaation käyttöön ei kuitenkaan 

onnistu käden käänteessä. Yksi suurimpia esteitä organisaatioiden hiljaisen tiedon hallinnalle 

on organisaatiokulttuuri, joka ei toimi tai ei kannusta hiljaisen tiedon ja osaamisen jakamiseen 

(Virtainlahti 2009). Mikäli uudet toimintatavat koetaan hyödyttömäksi tai vaivalloiseksi 

käyttää, vaara toimintatavan heikkoon jalkauttamiseen kasvaa. Täten tutkimuksessa pyritään 

löytämään kriittiset tekijät, joiden avulla uusi toimintatapa voidaan jalkauttaa mahdollisimman 

tehokkaasti kohdeorganisaatioiden käyttöön.  

 

1.1 Työn tausta 

Kohdeyrityksessä, johon tutkimus toteutetaan, on tunnistettu haaste vastata yhä muuttuviin 

asiakas- ja laatuvaatimuksiin rakentamisen aikana. Haaste muodostuu erityisesti suunnittelun 

ja tuotannon väliseen toimitusketjuun, hankintatoimen kuuluessa tässä tapauksessa tuotanto-

organisaatioon. Hankintoihin kohdistuva ongelma on, että ennen nimikekohtaista 

hankintavaihetta kaikkia hankittavan kokonaisuuden vaatimusluokkia ei saada selville, jolloin 

alihankintasopimuksiin ja tuotannonohjaukseen muodostuu puutteita. Tämä toimitusketjun 

ongelma voi vieriä loppuasiakkaalle asti, joka lopulta toteaa vaaditun tuotekokonaisuuden osan 

tai laadun olevan puutteellinen. Haasteena rakennusprojektien laatuvaatimusten täyttymiselle 

on toistuvasti puutteelliset projektisuunnitelmat, kokemattomuus toimitusketjun henkilöissä, 

puutteellinen kommunikointi sekä laatuvaatimusten puutteellinen määritys tuotannon ja 

suunnittelijoiden toimesta.  
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Ideaalitilanteessa kohdeyrityksen toimintajärjestelmän tulisi mahdollistaa hankintaan 

vaadittavien tietojen välittäminen kohteen urakoitsijoille tarjouspyyntövaiheessa, jolloin 

urakoitsija pystyy laatimaan tarjouksensa oikeilla tiedoilla rakennustuotteidensa tai 

palvelujensa osalta. Hankintoihin liittyvät laatuvaatimukset siirtyvät tarjouspyyntövaiheesta 

eteenpäin suoraan hankinta- ja aliurakkasopimuksiin, joten oikea-aikaisuus tiedon 

välittämisessä on tärkeää. Kuvailtu ideaalitilanne ei kuitenkaan aina toteudu, mitä voidaan 

osittain selittää rakennusprojektien toteutusmuotojen ominaispiirteillä, joissa optimaalisimpia 

rakenne- ja tuotevaihtoehtoja etsitään toteutusvaiheen aikana. 

 

Työn tausta-ajatuksena on, että hankintoihin liittyvän tiedon dokumentoimisella voitaisiin 

parantaa tarjouspyyntöjen ja sopimusten laatua, mikäli dokumentoitu tieto on riittävän 

laadukasta ja tiedonhallinnan työkalut koetaan hyödylliseksi hankintojen valmistelutyön 

rinnalla. Erityisesti nimikekohtaisen tiedon ja tarkastettavien asioiden taltioinnilla tavoitteena 

on lähestyä hankintatyön ideaalitilannetta, jolla voitaisiin saavuttaa teoreettisesti laatua 

parantava vaikutus kohdeyrityksen sisällä. Kohdeyrityksen toimiessa maantieteellisesti ympäri 

Suomen, hiljaisen tiedon siirtäminen ilman konkreettisia työkaluja on haastavaa. Mikäli 

yrityksen tiedonhallintatapoja saadaan yhtenäistettyä, hankintoihin liittyvää parhaiden 

käytäntöjen ja tietämyksen jakamista voitaisiin toteuttaa jatkossa yli alue- ja 

organisaatiorajojen. 

 

 

1.2 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Diplomityössä tutkitaan ja kehitetään kohdeyrityksen hiljaisen tiedon edistämisen työkalua, 

joka keskittyy hankintoihin liittyvän tiedon kehittämiseen. Tutkimustavoitteiden 

saavuttamiseksi diplomityössä paneudutaan tiedon- ja tietämyksen hallintaan tieteellisen 

kirjallisuuskatsauksen avulla sekä empiirisesti toteutettavalla tutkimustyöllä. Diplomityön 

tavoitteena on selvittää uuden työkalun jalkauttamiseksi vaadittavia askelia, edesauttaa uuden 

toimintatavan käyttöönottoa kohdeyrityksessä sekä luoda askelmerkit toimintatavan 

kehittämiselle.  
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Diplomityön tavoitteisiin pääsemiseksi tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

 

• Miten hankintoihin liittyvää tiedonhallintaa ja parhaiden toimintatapojen jakamista 

pystytään edistämään kohdeyrityksessä? 

• Miten pilotoitavaan hankinnan tiedonhallinnan toimintatapaan suhtaudutaan 

kohdeyrityksen toimihenkilöiden keskuudessa? 

Lisäksi tämä tutkimus vastaa seuraaviin tukeviin tutkimuskysymyksiin: 

• Mitä metodeja ja työkaluja organisaatioiden tiedonhallinnan kehittämiseksi on esitelty 

kirjallisuudessa? 

• Miten hankinnan tiedonhallinnan toimintatapaa tulisi kehittää kohdeyrityksessä? 

• Miten pilotoitavat hankintakortit pystytään jalkauttamaan mahdollisimman tehokkaasti 

kohdeyrityksen toimintaan? 

Tutkimuskysymykset toimivat perustana tämän tutkimuksen empiirisen osion toteuttamiselle. 

Tutkimuskysymyksiä sivutaan diplomityön sisällä, ja niihin vastataan lopulta tutkimuksen 

päätelmissä. 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus ja rakenne 

Diplomityön rakenne on jaettu teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen. Työn teoreettinen 

tutkimus käsittää kirjallisuuskatsauksen, jossa läpikäydään tiedonhallinnan sekä 

prosessijohtamisen teoriaa yleisellä tasolla. Tiedonhallinnan ja prosessijohtamisen katsauksen 

jälkeen kirjallisuuskatsauksessa keskitytään hankintatoimen tiedonhallinnan kehittämisen 

läpikäymiseen hyödyntämällä aihealueeseen ja rakennusteollisuuteen syventyvää 

yksityiskohtaisempaa kirjallisuutta ja julkaisuja. Työn teoreettisessa tutkimuksessa tutustutaan 

lisäksi hankintojen kategorisoinnin periaatteisiin, joita hyödynnetään myöhemmin tutkimuksen 

empiirisessä osiossa.  
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Taulukko 1 Tutkimuksen rakenne 

 

Työn empiirisessä osiossa keskitytään tutkimaan hankintakorttien toimintatavan pilotointia ja 

implementointia kohdeyritykseen. Empiirinen osio alkaa kohdeyrityksen lyhyellä esittelyllä, 

jonka jälkeen työssä pureudutaan kohdeyrityksen nykyiseen hankintaprosessiin ja 

hankintakorttien kehitysprojektiin. Kohdeyrityksen ja tutkimuksen taustan esittelyn jälkeen 

diplomityössä siirrytään pääaiheeseen eli hankintakorttien pilotointitutkimuksen 

toteuttamiseen. Pilotointivaihe käsittää ensimmäisten hankintakorttien pilotoinnin ja 

julkaisemisen kohdeyrityksessä sekä pilotointiin liittyvän käyttäjätutkimuksen toteuttamisen. 

Käyttäjätutkimus toteutetaan tutkimuksessa ryhmähaastatteluin, jonka tavoitteena on tuoda 

esiin toimintatavan kehittämismahdollisuuksia osallistamalla käyttäjät uuden toimintatavan 

kehittämiseen. Pilotointivaiheen lopuksi toimintatapaan ja työkaluun kohdistuva palaute 

analysoidaan ja sitä hyödynnetään hankintakorttien kehittämisessä. 

Kehittämismahdollisuuksien ohella uuden toimintatavan implementointiin liittyviä tekijöitä 

pohditaan pilotointitutkimuksen aikana. Työssä pyritään löytämään ne merkittävimmät tekijät, 

joilla uuden toimintatavan menestyksellinen jalkauttaminen varmistetaan kohdeyrityksen 

sisällä. 
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Työn empiirisessä osiossa tutkitaan lisäksi uuden työkalun käyttämisen edellytyksiä 

rakennusprojektien kehitys- ja alkuvaiheessa suunnittelunohjaukseen suuntautuvan laadullisen 

tutkimuksen avulla. Tämän tutkimusosion tavoitteena on vastata kysymykseen, mitä 

hankintakokonaisuuksissa tarvittavia tietoja olisi aiheellista dokumentoida työkaluun 

suunnittelunohjauksen ja hankinnan välisen yhteistoiminnan kehittämiseksi. 

 

 

1.4 Tutkimuksen rajaus 

Hankintakorttien ominaisuuksien osalta työssä tutkitaan sitä, miten hankintakortteja halutaan 

ensisijaisten käyttäjien osalta kehittää, mitä ominaisuuksia työkaluun tulisi lisätä sekä mitä 

ominaisuuksia tulisi vähentää. Työn tavoitteena on lisäksi kartoittaa ne potentiaaliset 

hankintakokonaisuudet, jotka tulisi sisällyttää hankintakorttien valikoimaan kohdeyrityksessä. 

 

Diplomityö rajataan koskemaan hankintoihin liittyvää näkökulmaa yrityksen sisäisessä 

toimitusketjun ohjaamisessa ja laadunvarmistamisessa. Työssä ei oteta kantaa kohdeyrityksen 

toimittajasuhteiden hallintaan, vaan työssä keskitytään hankintoihin liittyvän sisäisen tiedon 

välittämiseen kohdeyrityksen eri organisaatioissa. Diplomityöhön ei kuulu uusien teknisten 

hankintakorttien laatiminen, vaan työssä keskitytään tutkimaan uuden toimintatavan 

kehittämiskohtia sekä implementointimenetelmiä työkalun käyttöönottamiseksi. 
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2 TIEDONHALLINNAN JA PROSESSIEN JOHTAMINEN 

Tässä luvussa käydään läpi tiedon ja osaamisen johtamisen (knowledge management) sekä 

liiketoiminnan prosessijohtamisen (business process management) teoriaa yrityksien 

kilpailukyvyn mahdollistajana. Ensimmäisessä osiossa käydään läpi eri tiedonhallintaan 

liittyviä käsitteitä, joita kohdekirjallisuus tarjoaa. Kappaleen toisessa osiossa keskitytään 

prosessijohtamisen teoriaan sekä prosessien luomisen ja kehittämisen periaatteisiin. Kappaleen 

kolmannessa ja viimeisessä osiossa käydään tiivistetysti läpi hankinnan kategorisoinnin 

periaatteita tiedon- ja prosessijohtamisen lisänä. 

 

2.1 Tiedonhallinnan näkökulmat 

2.1.1 Tieto käsitteenä 

Yksi merkittävimmistä löydöksistä liiketoimintojen ja yritysten menestystekijöistä on viime 

vuosikymmenten aikana ollut tiedon tunnistaminen. Talouden historioitsijat ovat tunnistaneet 

jo pitkään teknologisen kehityksen menestyksen avaimena, mutta tiedon ja tietämyksen 

tunnistaminen laajemmin yritysten kilpailukyvyn mahdollistajana on ilmentynyt vastikään 

(Nonaka & Teece 2001, s. 1). Tieto voidaan yleisesti käsittää organisaatioiden aineettomana ja 

inhimillisenä pääomana (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 29).  

 

Tieto ei yleensä ole hyödynnettävissä sellaisenaan, vaan sitä tulee jalostaa päätöksenteon, 

parantamisen ja toiminnan tueksi (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 29). Henkilökohtainen ja 

organisaationalinen tieto pohjautuukin Freyn (2001, s. 38) mukaan usein dataan, joka muuntuu 

matkalla informaatioksi ja edelleen ymmärretyksi tietoudeksi. Ruan et. al (2011, s. 8) toteavat, 

että yksilöiden vastuulle jää oleellisen informaation tulkkaaminen löytyvästä datasta, päätös sen 

käyttötavasta ja tiedon luomisesta. Informaatio muuttuukin tietoudeksi vasta kun se on 

analysoitu ja omaksuttu tietoa käsittelevien henkilöiden toimesta (Frey 2001, s. 38) Dataan ja 

informaatioon verrattuna tieto on jalostettua informaatiota, johon liittyy ihmisten ymmärryksen 

ja taitojen kehys, oivallus sekä kokemus (Virtainlahti 2009, s. 32). Freyn arvopohjainen tiedon 

prosessi on kuvailtu kuvassa 1.  
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Kuva 1 Arvopohjainen tietoprosessi (Frey 2001, s. 40) 

 

Tieto jaetaan yleisesti kahteen ulottuvuuteen, hiljaiseen ”tacit” tietoon ja näkyvään, 

eksplisiittiseen tietoon. Hiljainen tieto on Virtainlahden (2009, s. 48) mukaan henkilökohtaista 

ja abstraktia tietoa, jota voidaan jakaa yksilöiden välillä kollektiivisesti. Hiljainen tieto 

vaikuttaa yksilön kykyyn toimia itsenäisesti ja kyvykkäästi sekä tieto saavutetaan yleisimmin 

kokemuksen kautta. Näkyvä, eksplisiittinen tieto on usein formaalia ja systemaattista tietoa, 

jota voidaan kuvata muun muassa sanojen, numeroiden ja kovan datan muodossa. Näkyvää 

tietoa voidaan lisäksi jakaa ja tallentaa helposti elektronisien tietokantojen avulla. (Virtainlahti 

2009, s. 54) 

 

2.1.2 Tiedon ja osaamisen johtaminen 

Tiedon pääoman johtamista ja hallinnointia kutsutaan kirjallisuudessa yleisesti tiedonhallinnan 

johtamismalliksi. Tiedonhallinnan piirteitä on kuvailtu tutkimuksissa monin eri tavoin. Silver 

(2000) on kuvaillut tiedonhallintaa organisaation ydinosana, minkä avulla organisaatio voi 

realisoida omistamansa älyllisen pääoman potentiaalin niin strategisessa ja taktisessa 

päätöksenteossa kuin kilpailukyvyn rakentamisessa. Tiedonhallintaa voidaankin tarkastella eri 

liiketoiminnan näkökulmista, kuten strategisesta, taktisesta tai operatiivisesta näkökulmasta. 

Strategisesta näkökulmasta tiedonhallinnan johtaminen on kuvailtu käsittävän yrityksien 

prosesseja ja rakenteita, joiden avulla yritys kerää, luo ja jakaa tietoa strategisen päätöksenteon 

tukemiseksi (Zack, 2002, s. 257). Operatiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna Davenport ja 
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Prusak (1998, s. 5) kuvaavat tiedonhallintaa uuden tietouden ja kokemuksen arvioimisen 

viitekehyksenä, jossa on sekoitus kokemusta, arvoja, spesifiä tietoutta ja ammattitaidon avulla 

kerättyjä oivalluksia. Bennet ja Bennettin (2000) mukaan tietous johdetaan saatavilla olevasta 

datasta ja informaatiosta, jonka avulla voidaan muodostaa syvempi ymmärrys tietystä 

ongelmasta, kontekstista tai alueesta, sisältäen sen tarkan ja epäsuoran näkökulman. 

 

Tiedon ja osaamisen johtamisen tavoitteena on Chen et. al (2008, s. 397) mukaan varmistaa 

yrityksen suorituskyky suojelemalla hyödyntämällä olemassa olevaa kriittistä tietoutta sekä 

yhdistämällä tiedonhallintaa synergiaetujen avulla. Osaamisen johtamisen tavoitteena on 

jatkuvasti kerätä, hallinnoida, jakaa ja muodostaa uutta tietoutta jatkuvan oppimisen 

ajatusmallilla, mikä rakentuu sisäisen kokemuksen ja tietämyksen avulla (Chen et. al 2008, s. 

397; Frey 2001, s. 39–40). Tiedonhallinnan avulla on myös tarkoitus estää kriittisen tietouden 

menettämistä esimerkiksi eläköitymisen, uudelleenjärjestelyiden tai henkilöiden vaihtuvuuden 

takia (Frey 2001, s. 41). 

 

Tiedonhallinnan edistämiseen liittyy vahvasti yhteistyö eri muodoissa. Yhteistyötä on kuvailtu 

taitojen, ammattitaidon ja ymmärryksen jakamisella avoimessa, rehellisessä, luottavaisessa ja 

keskinäisessä arvostuksen ympäristössä, jonka avulla voidaan tuottaa paras ratkaisu yhteisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi (Wilkinson 2005, s. 3). Yhteistyölle ominaista on tiedonvaihdon, 

integraation ja yhteistyöhön sitoutumisen painottaminen, missä älyllisen pääoman ja tietouden 

johtaminen nähdään toimitusketjun tehokkuuden ja operaatioiden sydämenä (Henttonen et. al 

2012; Dave & Koskela 2009; Hansen 2002). 

 

2.1.3 Tiedonhallinnan tarkoitusperät 

Tiedonhallinnalla pyritään parantamaan liiketoiminnan suorituskykyä jakamalla tietoon 

perustuvia kokemuksia eri teknologioita käyttäen (Cross & Baird 2000, s. 69). Tiedonhallinnan 

avulla voidaan muun muassa fasilitoida opetusta ja koulutusta, teknillistä osaamista ja työssä 

opittua kokemusta (Frey 2001, s. 41). Nonakan ja Teecen mukaan (2001, s. 6) uuden tiedon 

luomiseksi ylimmän johdon tulee yrityksissä luoda yhteinen visio tiedon rakentamisen 

prosessista ja viestittää siitä läpi yritysten. Nonakan ja Teecen mukaan tiedonhallinnan 

onnistumiseksi käyttäjien ja tiedon tuottajien tulee tietää, missä ja minne yritysten sisäistä tietoa 

ja tietämystä varastoidaan. 
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Teollisten yritysten organisaationaalisen osaamisen ja tiedon johtaminen on tärkeää Lancionin 

ja Chandran mukaan (2009, 148) seuraavista syistä: 

1. Materiaalien ja palvelujen kehittämiseksi tarvittavan tietämyksen julkiseksi saattaminen 

2. Lyhyempien tuotekehityksen syklien saavuttamiseksi 

3. Organisaationaalisen innovoinnin ja oppimisen hallitsemiseksi 

4. Henkilöstön ammattitaidon kehittämiseksi halki organisaatioiden 

5. Verkoston kasvattamiseksi ja informaatiovirtauksen parantamiseksi henkilöstön ja 

ulkoisten ryhmien välillä  

6. Datan ja informaation hallitsemiseksi kompleksisissa liiketoimintaympäristöissä, 

mahdollistaen henkilöstölle pääsyn tarkoituksenmukaisiin informaatiolähteisiin 

7. Älyllisen pääoman hallitsemiseen työvoimassa, erityisesti yksilöiden eläköitymisen ja 

uusien henkilöiden palkkaustapauksissa 

 

Organisaatioiden tulisi jatkuvasti tutustua ja parantaa organisaationaalisen älykkyyden ja 

tiedonhallinnan metodeja ja tekniikoita. Tärkeää on se, kuinka uusia ideoita pystytään 

tuottamaan nopeasti käyttämällä älykkyyden ja tiedonhallinnan tekniikoita. Optimaalisia 

järjestelmäympäristöjä älykkään tiedon hallitsemiseksi ovat ne, jotka inspiroivat käyttäjiä 

hakemaan tietoa ja mahdollistavat eri yksilöiden yhteistyön. (Ishikawa & Nakagawa 2013, s. 

154) 

 

2.2 Liiketoiminnan prosessien johtaminen ja kehittäminen 

2.2.1 Prosessi käsitteenä 

Liiketoiminnan prosessia käsitteenä kuvaillaan kirjallisuudessa eri tavoin. Useimmissa 

käsitteissä keskeiset tekijät ovat prosessin rakenne sekä prosessiin liittyvät panokset ja tulokset. 

Hammer ja Champy (1993, s. 90-91) ovat kuvanneet prosessin eränä aktiviteetteja, joka ottaa 

yhden tai useamman panoksen (input) ja tuottaa tuloksen (output), jolla saavutetaan lopulta 

arvoa asiakkaalle. Davenport (1993, s. 5) kuvaa prosessin aktiviteettien järjestyksenä, jolla on 

alku- ja loppupiste sekä selkeästi määritetyt panokset ja tulokset. Prosessia, joka liittyy 

liiketoimintaan-alueeseen, kutsutaan liiketoimintaprosessiksi. Liiketoimintaprosessi sisältää 

lyhyesti sarjan aktiviteetteja, joka muuttaa toimittajien panokset lopputuotteeksi- tai palveluksi, 

joiden avulla voidaan saavuttaa asiakkaan toiveet (Reding, Ratiif & Fullmer 1998, s. 397). 
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Prosessi sisältää periaatteen ja ominaisuudet eri vaiheiden virtaukselle, jotta suunniteltu tehtävä 

voidaan suorittaa. Prosessien tarkoitus onkin auttaa organisaatioiden toimintojen ohjaamista 

siten, että toimintojen avulla voidaan saavuttaa arvokkaita lopputuloksia (Anand et. al 2013, s. 

2) Liiketoimintaprosessit voidaan jakaa erikseen toiminnallisiin ja hallinnollisiin prosesseihin. 

Toiminnalliset prosessit koskevat aktiviteetteja, jotka vaikuttavat suoraan yrityksen 

laatuketjuun, kun taas hallinnolliset prosessit liittyvät informaation hallinnointiin sekä 

kokonaistoimintojen valvomiseen, ohjaamiseen ja kommunikointiin (Mooney et. al 1996, s. 

71–72). Prosesseille yhteistä on se, että selkeästi rakennettujen prosessien läpivientiä voidaan 

mitata eri tavoin, kuten käytetyn ajan ja kustannusten perusteella. Koska prosessirakenteen 

avulla organisaatio tuottaa arvoa asiakkailleen, yksi tärkeä mitattava kriteeri on lisäksi 

asiakastyytyväisyys prosessin tuomista tuloksista (Davenport 1993, s. 6–7). 

 

Liiketoiminnan prosessit voidaan kategorisoida kolmeen osaan. Niitä prosesseja, jotka luovat 

arvoa organisaation ulkopuolisille asiakkaille, kutsutaan ydinprosesseiksi. Ydinprosessien 

lisäksi organisaatioilla voi olla tukevia prosesseja, jotka luovat arvoa pääsääntöisesti 

organisaation sisäisille jäsenille. Tukevia prosesseja ovat esimerkiksi informaatiojärjestelmän 

kehittäminen tai taloudellinen raportointi. Lisäksi yrityksillä on hallinnollisia prosesseja, joilla 

hallinnoidaan yrityksen toimintaa eri tavoin, kuten strategisella suunnittelulla, riskien 

hallinnalla ja suorituskyvyn johtamisella. (Brocke & Rosemann 2015, s. 11) 

 

2.2.2 Prosessien johtaminen liiketoiminnassa 

Liiketoiminnan prosessien johtaminen (Business Process Management) käsittää kattavan 

menetelmän organisaationaalisten toimintojen hallinnoimiseksi ja muuntamiseksi 

suorituskykyisemmäksi (Brocke & Rosemann 2015, 3). Prosessijohtamisen tarkoitus on 

vähentää yleistä toimintoihin keskittyvää johtamista siirtämällä yrityksen pääpaino työn ja 

informaation virtauksen edistämiseen, jonka avulla asiakkaalle luodaan arvoa (Hammer & 

Stanton 1999). Prosessijohtamiseen tarvitsee uudenlaista johtamista, missä prosessit nähdään 

perinteisenä johtamisen yksikkönä. Organisaation jakautuessa eri prosesseihin, 

prosessitoimintoja johdetaan joko prosessin omistajan tai tulosyksikön toimesta. Perimmäinen 

ideana prosessien johtamisen takana on johtaa kokonaisvaltaisesti prosessien alusta loppuun 

asti. (Kiiskinen et. al 2002, s. 29-30) 
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Prosessien johtamisen yhtenä tärkeänä tekijänä on prosessien omistajuus. Prosessit tarvitsevat 

selkeästi määritetyt omistajat, jotka ovat vastuussa prosessin suunnittelusta, toteutuksesta ja 

siitä, että asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan. Prosessin omistajuus tulee nähdä 

vaihtoehtoisena näkökulmana kaavamaiselle organisaatiorakenteelle, jossa omistajat ovat 

päätöksenteossa etuoikeutettuja prosessin muutostyössä (Davenport 1993, s. 7). Prosessin 

omistajalla tulee olla aito vastuu ja valta kehittää prossia, mitata sen suorituskykyä ja kouluttaa 

prosessin parissa työskenteleviä työntekijöitä. Sitomalla johtotason henkilöitä vastuuseen 

yksittäisistä prosesseista, prosessin omistajat sitouttavat yrityksen prosessien aitoon 

kehittämiseen. (Hammer & Stanton 1999, s. 111) 

 

2.2.3 Prosessien kehittäminen 

Liiketoimintojen ydinprosessien kehittäminen vaikuttaa suoraan organisaatioiden 

tehokkuuteen. Tehokkaasti järjestellyssä organisaatiossa ydinelementtinä toimii toiminnallisten 

ja hallinnollisten prosessien organisoitu ja kontrolloitu virtaus. (Anand et. al 2013, s. 2). 

Informaatioteknologioiden tuki osana mahdollistaa sekä toiminnallisten ja hallinnollisten 

prosessien tehokkaan käytön automatisoimalla ja linkittämällä prosessin osia yhteen (Mooney 

et. al 1996, s. 72). Nykypäivän IT-järjestelmät pelaavatkin suurta roolia yritysten liiketoiminnan 

tavoitteiden ylläpitämisessä (Anand et. al 2013, s. 2). 

 

Prosessien menestyksellisessä kehittämisessä tulee lähestyä aihetta ihmisten ja teknisten 

järjestelmien näkökulmasta (Laamanen 2001, s. 209). Sharpin ja McDermotin (2009, s. 72) 

mukaan yrityksen prosessien tulee ensisijaisesti tukea yrityksen tehtävää, strategiaa ja 

tavoitteita. He alleviivaavat, että prosessien kehittämistavoitteiden tulee olla selkeitä sekä 

prosessien tehokas toiminta tulee varmistaa tietojärjestelmien tuella.  

 

Sharpin ja McDermotin (2009) esittelemä prosessikehityksen viitekehys (kuva 2) koostuu 

kolmikerroksisesta rakenteesta. Viitekehyksen muodostavat yrityksen tehtävä, strategia ja 

tavoitteet, yrityksen liiketoiminnan prosessit sekä tietojärjestelmät, jotka tukevat kaikki 

toisiaan. 
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Kuva 2 Sharpin ja McDermottin prosessikehityksen viitekehys (2009, s. 72) 

 

Prosessikehittämisestä on lukuisia eri konsepteja ja variaatioita. Sharp ja McDermott esittävät 

prosessikehityksen lähestymistavan (2009, s. 83) kolmessa eri vaiheessa, jotka ovat 

prosessikehyksen muodostaminen, nykyisen prosessin ymmärtäminen (as-is) ja uuden 

prosessin suunnitteleminen (to-be). Prosessikehyksen muodostamisessa on Sharpin ja 

McDermotin mukaan (2009, 83–87) tärkeintä on identifioida mitä, kenelle ja miten prosessia 

kehitetään. Kysymyksellä mitä halutaan tietää, mikä on käynnistävä tekijä prosessille, miksi 

sitä tarvitaan. Kenelle-kysymyksessä määritetään ketä organisaation jäseniä ja yksittäisiä 

henkilöitä prosessi koskee ja mitkä ovat heidän tärkeimmät vastuualueensa. Miten-

kysymyksellä määritetään ne järjestelmät ja mekanismit, jotka tukevat kehitettävää prosessia.  

 

Laamasen (2001, s. 209) mukaan prosessien kehittäminen voidaan jakaa kolmeen 

päävaiheeseen, joka sisältää ensimmäisenä prosessien suunnittelun ja suorituskyvyn 

parantamisen vaiheen, josta siirrytään varsinaisen ongelman ratkaisemiseen ja lopulta 

suorituskyvyn mittaamiseen suorituskyvyn mittaamiseen sekä parhaimpien käytäntöjen 

jakamiseen. Prosessien kehitysmahdollisuuksien tarkastelu tulee kohdistua itse prosesseihin ja 
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niiden tehokkuuden parantamiseen, mutta prosessien suunnittelulle ja suorituskyvyn 

parantamiselle on lisäksi olennaista tarkastella prosesseja sidosryhmien tarpeiden valosta 

(Laamanen 2001, s. 211). Kuvassa 3 on esitetty prosessien suunnittelun ja suorituskyvyn 

parantamisen eri vaiheita. 

 

 

Kuva 3 Prosessien suunnittelu ja suorituskyvyn parantaminen (Laamanen 2001, s. 211) 

 

Prosessien kehitysmalleille on ominaista jatkuvaan parantamiseen pyrkiminen (Laamanen 

2001, s. 210). Jatkuvalla parantamisella tarkoitetaan loppumatonta pyrkimystä vähentää 

hukkaa, parantaa tehokkuutta, parantaa laatua ja nostaa yksilöiden sekä organisaatioiden 

vaikuttavuutta (Anderson 2019, s. 1). Jatkuvan parantamisen malli korostaa prosessien 

omistajuutta, jolla taataan kehittämistyön jatkuvuus kehitysprojektien jälkeenkin (Laamanen 

2001, s. 210) 
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2.3 Hankintojen kategoriajohtaminen 

Prosessijohtamisen rinnalla erityisesti hankintatoimessa hyödynnetään kategoriajohtamista, 

jonka tarkoituksena on kehittää ja hallita organisaatioiden kulutusta. Tässä osiossa tuodaan 

esiin tiivistetysti kirjallisuudesta tunnistettuja hankinnan kategorisointimalleja. 

Tekstikappaleissa ei syvennytä hankintastrategioiden muodostamisen periaatteisiin, vaan 

hankintastrategiat läpikäydään osana kategorisoinnin perusteita. Osiossa käydään lisäksi läpi 

spend-analyysi kategorisoinnin työkaluna ja sen toteuttamisen periaatteet hankintavolyymista 

saatavan datan avulla, jonka tuomaa tietoutta hyödynnetään lopulta tutkimuksen empiirisessä 

tutkimuksessa. 

 

2.3.1 Kategoriajohtamisen periaatteet 

Kategoriajohtaminen (category management) on strateginen lähestymistapa, joka keskittyy 

organisaation tuotteiden ja palveluiden kulutukseen kolmansilta osapuolilta. 

Kategoriajohtaminen on prosesseihin perustuva toimintatapa, jossa yhdistyy liiketoiminnan 

kehittämistapoja ja muutosjohtamista. Kategoriajohtaminen ei rajoitu pelkästään hankintaan, 

vaan tyypillisesti kategoriajohtaminen vaatii myös muiden sidosryhmien osallistumista 

liiketoiminnan menestykselliseen kehittämiseen. Kategoriajohtaminen pohjautuu O’Brianin 

mukaan kolmeen eri perustaan, joita ovat hankinnan strategia, markkinaymmärrys ja -hallinta 

sekä vahva muutosjohtaminen. (O’Brien 2019, s. 5; 44-45) 

 

Kategoriajohtamisen toimintatapa hyödyntää eri kategorioiden segmentointia, mikä tarkoittaa 

hankintojen jakamista ja organisointia eri osiin. Segmentoinnin avulla organisaatiot 

työskentelevät yhteistoiminnallisesti yksilöllisten kategorioiden parissa. Organisaatiot 

arvioivat kategorian sisällä muun muassa kategorian kulutusta eli spendiä, miten organisaatio 

käyttää kategorian tuotteita tai palveluita sekä lisäksi arvioivat kategorian markkinoita ja sen 

yksilöllisiä toimittajia. Arvioinnin tarkoituksena on muodostaa ja implementoida eri 

hankintastrategioita, joiden avulla voidaan tuottaa merkittävää arvoa organisaatioille. Luotava 

arvo voidaan käsittää yksinkertaisesti hankintahintojen madaltamisella, mutta muita 

merkittäviä kategorisoinnin arvotekijöitä ovat muun muassa kokonaiskustannusten 

alentaminen, nousumarkkinoiden hinnan nousujen hillitseminen, toimitusketjun riskien 

vähentäminen, tehokkuuden kehittäminen sekä yhteistyön ja innovoinnin lisääminen. (O’Brien 

2019, s. 6) 



16 

 

   

 

 

Hankintakategoriat voidaan yleisesti jakaa kahteen osaan, suoriin ja epäsuoriin kategorioihin. 

Suorat kategoriat käsittävät materiaalit, komponentit ja palvelut, jotka ovat suoraan 

verrannollisia tuotteiden valmistamiseen. Epäsuorat kategoriat käsittävät ne tuotteet ja palvelut, 

jotka eivät ole yrityksien lopputuotteisiin vaikuttavia, tai ne auttavat ostajayrityksen 

liiketoimintaa yleisesti. (O’Brien 2019, s. 6-7) 

 

2.3.2 Hankintakategorioiden muodostaminen 

Yrityksien hankintakategoriat pyritään muodostamaan Sakin (2014) mukaan tarvelähtöisesti ja 

yhteistyössä eri tahoilla olevien palvelujen ja materiaalien käyttäjien kanssa. 

Kategoriastrategiassa ja -suunnitelmassa määritellään, miten kategorian alaiset hankinnat 

käytännössä toteutetaan ja keiden toimijoiden kanssa. Tuotekategorioille suunnitellaan lisäksi 

hankintojen omat poikkiorganisaationaaliset tiimit, sekä johtamismallit, johon kuuluvat 

strategiat hankintojen johtamiselle, toteuttamiselle ja seuraamiselle. Sakin mukaan oleellisinta 

kategoriatyössä on valita kuhunkin kategoriaan parhaiten toimittajien kanssa soveltuva 

yhteistyön muoto.  (Sakki 2014) 

 

Hankintakategorioiden määrittämiseksi O’Brianin (2019, s. 25) mukaan kolmansien osapuolien 

tuottama ostovolyymi tulee segmentoida erillisiin markkina-alueisiin. Pelkän ostovolyymin 

lisäksi kategorioiden muodostamisessa tulee huomioida myös muita kategorioiden tärkeimpiä 

tekijöitä. O’Brianin mukaan kategorioiden rakentamisessa tärkeimpiä huomioon otettavia 

tekijöitä ovat: 

1. Ostovolyymin identifiointi 

2. Resurssien kohdistaminen osoitettavalle ostovolyymille 

3. Resurssien kohdistaminen kategorioihin, joissa on selkeä hyödyntämisen mahdollisuus 

4. Markkinarajojen tunnistaminen kategorioiden vastaamiseksi markkinoihin 

5. Soveltuvimpien tasojen muodostaminen työskentelylle 
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Kuva 4 Kategorioiden muodostamisprosessi (O'Brian 2019, s. 81) 

 

Kategorioiden muodostamiseksi O’Brianin (2019, s. 79–81) mukaan huomioon tulee ottaa 

kategorioiden markkinasegmentointi, muodostaa kullekin kategorialle mahdollisuuksien 

analyysi, identifioida kategorioiden mahdollisuudet rahallisen arvon ja luonteen perusteella, 

määrittää prioriteetit kategorioiden välille esimerkiksi kategorioiden säästöpotentiaalin suhteen 

ja lopulta muodostaa kategoriakohtaiset suunnitelmat kategoriatyön edistämiseksi. 

 

Kategoriaprojektien laatimisessa on mukaan tärkeä tiedostaa, mitä projektin työkaluja ja 

prosessivaiheita kannattaa hyödyntää kunkin kategorian suhteen. Pääsääntönä toimii mitä 

kompleksisempi ja enemmän sidosryhmiä koskettava kategoria on, sitä enemmän 

prosessivaiheita ja työkaluja kannattaa hyödyntää. Pienemmissä, yksinkertaisimmissa ja 

rajallisen merkittävyyden omaavissa kategorioissa voidaan edetä suoraviivaisemmin vain 

yksinkertaisten prosessimallien kautta ajan ja resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi. 

(O’Brian 2019, s. 98) 
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2.3.3 Spend-analyysi kategorisoinnin työkaluna 

Hankintojen kokonaiskuvan selvittämiseksi tärkeää on tutkia, mihin yrityksen ostotoimenpiteet 

ovat kohdistuneet ja kuinka paljon kokonaiskustannuksia yritykselle on kertynyt. 

Kokonaiskuvan hahmottamiseksi ja hankintakategorioiden muodostamisen avuksi voidaan 

käyttää spend-analyysia eli hankinnan ostovolyymin pohjalta tehtävää analyysiä. (Nieminen 

2016, 82; O’Brian 2019, s. 26) Spend-analyysi on strategisen hankintatoimen lähtöpiste ja se 

luo perustan rahamääräisen kulutuksen eli spendin näkyvyydelle, valvonnalle ja rajoittamiselle 

(Pandit ja Marmanis 2008, s. 5). 

 

Spend-analyysin avulla voidaan organisoida hankintatoimelle oleelliset tiedot järjestykseen 

selvittämällä eri kategorioiden kulutuksia sekä tunnistamalla hankintatoimen strategisia 

kehittämismahdollisuuksia (Pandit ja Marmanis 2008, s. 5). Spend-analyysin ydinkontribuutio 

on informaation tuottaminen organisaatiolle, jonka avulla materiaalien ja palveluihin käytetty 

rahamäärä saadaan näkyväksi. (Partida 2012, s. 56). Spend-analyysi auttaa lisäksi pohtimaan 

tärkeitä kysymyksiä, kuten mitkä ovat yrityksen kustannukset yksiköittäin ja toimittajittain, 

mitkä ovat olleet päätuotteet ja palvelut, joita yritykseen hankintaan sekä kuinka paljon 

hankintoja tehdään ostosopimusten ohi (Nieminen 2016, 83). Hyödyntämällä ja analysoimalla 

spend-analyysiä, yritys voi tunnistaa mahdolliset kustannussäästöjen ja prosessikehityksen osa-

alueet näkyvän kulurakenteen sisältä. Kehittämällä näitä tunnistettuja osa-alueita, yritys voikin 

mahdollistaa kokonaiskustannuksien alentamisen hankittavien materiaalien ja palvelujen 

osalta. (Partida 2012, s. 54–55)  
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3 HANKINNAN TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN 

Hankinnan tiedonhallinnan kehittämisen luvussa tutustutaan hankintaprosessien 

erityispiirteisiin ja siihen, kuinka hankintatoimea tulisi kehittää, jotta liiketoiminta voisi vastata 

paremmin muuttuviin haasteisiin. Hankintatoimen ja tiedon jakamisen erityispiirteitä tutkitaan 

erityisesti rakennusteollisuuden näkökulmasta.  Ensimmäisessä osassa keskitytään hankinnan 

kohtaamiin haasteisiin erityisesti tiedonhallinnan näkökulmasta, jonka jälkeen perehdytään 

kirjallisuudessa esiintyviin tiedonjakamisen ja -hallinnan kehitysehdotuksiin. 

 

3.1 Hankinnan murros 

Hankintatoimi kohtaa nykypäivänä yhä kompleksisemman ja teknologiapainotteisemman 

maailman. Vastatakseen haasteisiin, hankintatoimen tulee kehittää prosessejaan innovoimalla 

uusia toimintatapoja ja implementoida ratkaisuja käyttöönsä. Uusien hankintatapojen myötä 

yritykset voivat toimia ketterämmin, kokonaisvaltaisemmin ja reagoivimmin asiakkaiden ja 

organisaatioiden arvonluonnissa (Nicoletti 2020, s. 1–2). Nicolettin (2020, s. 22) mukaan 

hankintatoimen neljä tärkeintä menestystekijää ovatkin hankinnan tehokkaat prosessit ja 

sovellusalustat sekä hankinnassa hyödynnettävät henkilöt ja kumppanuudet.  

 

 

Kuva 5 Hankinnassa tapahtuvien muutoksien vaikutukset (Nicoletti 2020, s. 2) 
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Teollisen muutoksen myötä organisaatioiden laatuketjuajattelusta siirrytään Nicolettin (2020, 

s. 25) mukaan yhä enemmän yhteistoiminnallisempaan laatuverkostoon (kuva 6). 

Laatuverkostolla tarkoitetaan ekosysteemiä, jossa organisaatiot, toimittajat, asiakkaat ja julkiset 

hallinnot toimivat yhteistyössä ketjuajattelun sijaan. Teollinen siirtymä ei koske ainoastaan 

tuotantoyksiköiden muutoksia, vaan muitakin organisaatioita, joista hankinta on tärkeässä 

osassa. Jatkuva kasvu ulkoistamisen ja kansainvälisten hankintojen osalta vaatii enemmän 

yhteistoimintaa sekä sitä yhdistäviä prosesseja. Kommunikaation ja tiedon välittämisen 

kasvava tarve voidaan ratkaista kehitettyjen tieto- ja hankintajärjestelmien avulla, mikäli 

kehittämiseen panostetaan riittävästi. Uuden hankintatavan ja innovoinnin edistämiseksi 

hankinnan organisaatiorakenteita tulee muuttaa, jotta eri organisaatioyksiköiden välinen 

ekosysteemi saadaan toimimaan. Organisaatiorakenteiden ja niiden prosessien muuttaminen on 

tärkeää, sillä uudet toimintatavat uudistavat hankinnan ammattilaisten työtehtäviä 

aikaisemmista vastuista. (Nicoletti 2020, s. 25) 

 

 

Kuva 6 Laatuketjusta laatuverkostoon -muutos (Nicoletti 2020, s. 25) 
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3.2 Tiedonhallinta rakennusalan hankinnoissa 

Rakennushankkeet kohtaavat erilaisia haasteita, niin tiedonhallinnan kuin muiden alalle 

tyypillisten tekijöiden toimesta. Rakennusprojekteja on kuvailtu turbulentissa ympäristössä 

tapahtuviksi monimutkaisiksi prosesseiksi, joille tyypillistä on ennustamattomat 

työjärjestykset, uniikit projektisuunnitelmat ja väliaikaisesti organisoidut työryhmät (Ochieng 

ja Price 2009). El Ghazali (2012, s. 85) nimeää artikkelissaan rakennusalan haasteiksi muun 

muassa alan syklisen kysynnän, materiaalien vaihtelevat kustannukset ja muutostöiden 

merkittävä määrä. Informaation käsittelyn osalta El Ghazalin mukaan yksi suurimmista 

rakennusalan haasteista on informaation siiloutuminen. Rakennusalalla vallitsevat 

erityispiirteet muodostavatkin erityisiä haasteita tehokkaalle tiedonhallinnan soveltamiselle 

(Ruan et. al 2011, s. 5).  

 

Kuten aiemmin on mainittu, rakennusalan hankintaprosessiin osallistuu suuri määrä eri 

sidosryhmiä. Hankintaprosessin sisäiseen hankintamenettelyyn kuuluvia aktiviteetteja ovat 

rakennusalalla muun muassa tarjouspyyntöjen valmistelu, tarjouspyyntöjen lähettäminen, 

tarjousten arviointi, sopimuksen julkistaminen, sopimusten hallinnointi ja johtaminen, 

projektien järjestely, ostaminen, logistiikan hallinnointi, materiaalien toimitus ja vastaanoton 

seuraaminen (El Ghazali 2012, s. 85–86). El Ghazalin mukaan rakennusalan hankintamenettely 

sisältää monia yhteistoiminnallisia puutteita juuri tiedonhallinnan suhteen. Suurin osa työstä 

suoritetaan väliaikaisten projektitiimien toimesta, joka ei suosi tehokkuuden kasvattamista tai 

oppien jakamista, vaikka tällä olisi parantava vaikutus kokonaistoimituksen valossa (Forcada 

et. al 2012, s. 83) Käytetyistä menetelmistä on tunnistettu puuttuvan integroidut 

rakennusprojektien ydinliiketoimintojen informaatiomenetelmät, mikä johtaa 

haavoittuvaisuuteen dokumentaatiossa (Martin 2004). Kun integroitua menetelmää ei ole, 

informaatio joudutaan vaihtamaan paperisin dokumentein tai vain suullisesti (Martin 2003; 

Stewart 2007). Kuva 7 osoittaa, kuinka toimittajat, insinööri- ja suunnittelutoimistot, 

urakoitsijat, aliurakoitsijat ja tilaajan edustajat tyypillisesti kommunikoivat ja toimivat yhdessä 

hankintojen osalta (El Ghazali 2012, 86). 
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Kuva 7 Tiedonjakaminen rakennusalan hankinnoissa (El Ghazali 2012, s. 86) 

 

El Ghazali listaa artikkelissaan (2012, s. 86) lisäksi seuraavia rakennusalan hankintoihin 

liittyviä tiedonhallinnan merkittäviä haasteita: 

- puutteellisen informaation ja kommunikaation 

- eri projektihenkilöiden lyhytaikaisen sitoutumisen 

- luottamuksen puutteen urakoitsijan ja toimittajien välillä 

- yhteenotot ja erimielisyydet projektin sisällä 

- suljetut yhteistyösuhteet ja haasteet parhaimpien tapojen jakamisessa, jopa 

dokumentaation suhteen 

- kontrolloimattomat muutokset ja lisätyöt 

- sekavat roolit ja odotukset projektihenkilöiden suhteen 
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- aikataulun ja kustannuksien ylitykset 

- käytökseen liittyvät sekaannukset ja yhteistyökyvyttömyyden 

 

Viime vuosikymmenien aikana projektien yhteistoiminta on kuitenkin parantunut sisäisten 

organisaatioiden ja toimitusketjun osalta rakennusprosessien ja informaatioteknologian 

integroimisen ansiosta (El Ghazali 2012, s. 86). Näitä teknologiajärjestelmiä edustavat 

esimerkiksi elektronisen datan vaihto -ohjelmistot (EDI), toiminnanohjausjärjestelmät (ERP), 

toimitusketjun optimointiohjelmistot (SCO) ja web-pohjaiset integraatiojärjestelmät. Grantin 

(1996) mukaan integroidulla tiedolla saadaan hyötyä tehtävien suorittamiseen ja 

organisaationaalisten kykyjen muodostamiseen. Kun tieto on integroitu ja käytössä tehokkaasti, 

opitun tietouden käyttö sosiaalisessa kontekstissa voi auttaa yrityksen kilpailukykyä 

parantamalla liiketoiminnan prosesseja ja vähentämällä virheitä sekä huonoa suorituskykyä 

(Carrillo 2005; Grant 1996). 

 

Forcada et. al (2013, s. 88-89) tutkimuksen mukaan rakennusalan yrityksissä on tunnistettu 

kasvavan tiedonhallinnan tarve. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että organisaatioissa 

kulttuurin muutos on kriittinen tekijä tiedonhallinta-strategioiden implementoimiseksi. 

Tutkimuksessa esitetään, että henkilöstö tulee integroida tehokkaasti prosessien käyttämiseen 

ja kehittämiseen, jotta tiedonhallintaa voidaan kehittää yrityksissä. Informaatioteknologioiden 

käyttöä tulisi lisätä rakennusalalla huomioiden yritysten ekstra- ja intranettien 

helppokäyttöisyys. Tutkimuksessa korostetaan myös ei-teknologisten menetelmien käytön 

tärkeyttä, kuten pienryhmätoiminnan avulla toteutettavaa tiedonkeruuta.  

 

Hsieh, Yang ja Lin toteavat artikkelissaan (2002, s. 367–368), että hankinnan tiedonhallintaan 

liittyviä ongelmia pystyään lieventämään tehokkaasti sähköisten hankintajärjestelmien avulla.  

Sähköiseen hankintajärjestelmään voidaan sisällyttää tiedonhallintaan tarvittava sähköinen 

tietovarasto ja datan keruutoiminnot. Hankintajärjestelmä voi mahdollistaa myös sähköisiä 

foorumeja, joiden avulla käyttäjät pystyvät osallistumaan tiedon ja kokemusten vaihtoon. 
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3.3 Sähköinen hankinta rakennusalalla  

Sähköinen hankinta tarkoittaa materiaalien ja palveluiden hankintaa käyttämättä paperisia 

prosesseja (Przymus 2003). Yrityksien käyttämät hankintaprosessit ovat muuttuneet 

merkittävästi internetin ja sähköisen hankinnan avulla, sähköisten järjestelmien vaihtaessa 

fyysiset paperit sähköisiin dokumentteihin ja dataan (Egbu et. al 2003). Sähköisen hankinnan 

avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä eri hankintaprosessin vaiheissa, kuten 

vähentämällä kilpailutuksen kustannuksia, hankinnan läpiviemiseen tarvittavaa aikaa sekä 

hallinnollisia ja tuotannollisia kustannuksia (Eadie et. al 2007, s. 107–110). 

 

Sähköinen hankinta hyödyntää eri hankintajärjestelmiä, jotka ovat nykypäivänä tärkeä osa 

yhtiöiden toimitusketjujen hallintaa. Hankintajärjestelmällä suoritetaan tyypillisesti merkittäviä 

liiketoimintoja, kuten tilausten asettamista ja valvontaa, koordinoidaan työsuorituksen 

suunnittelua, hallinnoidaan dokumentteja sekä luodaan raportteja (Hsieh et. al 2002, s. 365–

366). Sähköinen hankintajärjestelmä voi toimia yrityksille merkittävänä tuottavuuden 

edistäjänä, sillä hankintajärjestelmän avulla voidaan vähentää huomattava määrä hallinnollista 

työkuormaa esimerkiksi yritysten sisäisten osastojen välillä (van Weele 2014, s. 256). 

 

Van Weelen (2014, s. 254-256) mukaan tärkeimpiä hankinnan informaatiojärjestelmän 

elementtejä ovat toimiva tilaustyökalu, tuote-, sopimus- ja toimittajatietovarasto, tilausten ja 

toimitusten seuranta sekä laskutuksen käsittely- sekä maksutoiminnot. Tilaustyökalun avulla 

informaatiojärjestelmään voidaan tallentaa tilaukselle asetettavat ehdot, kuten tuotteen 

määrittelyt, toimitusajat ja tarpeelliset taloudelliset ehdot. Tilausten ja toimitusten seurannan 

avulla voidaan varmistaa tilauksen toteutuminen suunnitellusti. Laskutuksen hallinnoinnin 

avulla yritysten talousosasto voi todentaa laskutuksen paikkansapitävyyden ja tarvittaessa 

tutkia eroavaisuudet laskutustiedoissa. 

 

Rakennusalan hankintaprosessit ovat Eadie et. al (2007) artikkelin mukaan kompleksisempia 

verrattuna muihin teollisuuden aloihin, minkä takia hankintajärjestelmien tulee olla 

tietopohjaisia, jotka sisältävät tarkkaa ja ajankohtaista informaatiota (NCCTP, 2006). 

Rakennusalalle tyypillistä on, että laatuketjuun sekä hankinnan tiedonvälitykseen osallistuu 

suuri määrä sidosryhmiä, joihin kuuluvat muun muassa asiakkaat, konsultit, insinööri- ja 

suunnittelutoimistot, urakoitsijat ja toimittajat (Eadie et. al 2007, s. 103; El Ghazali 2012, s. 
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83). Rakennusalalle hankittavat tuotteet ja palvelut voivat olla riskienhallinnan näkökulmasta 

tarkoin määriteltyjä, jolloin liikkumavaraa on usein vain vähän tuotemääritysten osalta. Tämän 

lisäksi rakennusala sisältää laajan skaalan erityisiä työlajeja (El Ghazali 2012, s. 83). 

Erityistekijöiden näkökulmasta elektroniset järjestelmät tulee olla räätälöityjä rakennusalan 

hankinnan tarpeisiin. (Eadie et. al 2007, s. 103–104) 

 

Ottaen huomioon rakennusalan monisävyiset organisaatiot, rakennusalla hyödyttäisiin 

muodostamalla dynaaminen järjestelmä yhteydenpitoon ja verkostoitumiseen, jonka avulla 

tietoa pystyttäisiin viemään tehokkaasti osapuolten käyttöön. Dynaamisen järjestelmän takana 

on ajatus tehokkaan yhteistyön kehittämisestä, jonka avulla rakenteeltaan organisoidut prosessit 

voidaan viedä läpi matalimmilla kustannuksilla, kunnioittaen osapuolten välisiä sopimusehtoja. 

(El Ghazali 2012, s. 85) 

 

3.4 Hankinnan tiedonhallinnan kehittäminen 

KPMG:n vuoden 2012 kansainvälisessä hankintajohtajille teetetyssä verkkotutkimuksessa 

havaittiin neljä pääprioriteettia hankintatoimen kehittämiseksi: 

- keskittyminen hankintaprosessin tehokkuuteen, hyötyyn ja taloudellisuuteen 

- tahtotila investoida taitojen ja kyvykkyyksien kehittämiseen hankintatoimen 

henkilöstössä 

- kyky analysoida ja hallinnoida yrityksen spendiä 

- kyky vahvistaa ja parantaa yhteistyötä sekä kumppanuuksia. 

 

Nicoletti summaa kirjassaan, että hankinnan johdon tulisi keskittyä täsmälliseen 

hankintaprosessien määrittelyyn prosessin tehostamiseksi, parantaa riskienhallinnan kykyä 

hankintaprosessissa, monitoroida kumppanien sopimusehtoja sekä toimia tiiviissä yhteistyössä 

talousosaston kanssa hankintojen taloudellisen hallinnan parantamiseksi. Hankintaprosessien 

tavoite on varmistaa tehokas kommunikaation käyttäjien, hankinnan henkilökunnan, 

kumppanien ja talousosaston välillä sekä varmistaa tehokas toimitusten välitys kumppaneilta 

loppuasiakkaille. Hankintaprosessit linkittyvät moniin eri sisäisiin toimintoihin yrityksen 

sisällä, kuten suunnitteluun, hankintaan, logistiikkaan, varastointiin, tuotantoon, laatuun, 

talouteen, hallintoon ja projektinjohtoon. Hankintaprosessin tulisikin tukea mahdollisimman 

tehokkaasti yritysten sisäisen toimitusketjun toimintaa. (Nicoletti 2020, s. 54-59). 
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Eri organisaatioiden ja toimialojen välillä kompleksisessa maailmassa vaaditaan Axelssonin et. 

al (2005, s. 95-97) mukaan aktiviteettien välillä tapahtuvaa koordinointia. Koordinoinnin 

parantamiseksi tarvitaan eri mekanismeja, joita ovat suora osapuolien mukautuminen, suora 

esimiestyö ja erilaisia standardointeja työtapoihin. Standardoinnista Axelsson et. al mainitsevat 

neljä eri muotoa, jotka ovat työprosessien, työn tuloksen, tiedon ja taitojen sekä normien 

standardointi. Koordinointimekanismit voidaan ajatella peruselementteinä organisaatioiden 

rakenteessa, joka nitoo organisaatiot yhteen. Kun työn edellytyksenä olevat prosessit on 

standardisoitu, on yrityksen työntekijöiden helppo toimia. Kun tieto ja taito on standardisoitu, 

työntekijät tietävät mitä odottaa toisiltaan, tietävät mitä tehdä ja osaavat koordinoida yhteisen 

tietämyksen valossa. Normien standardisointi toimii lisäksi työn apuna, jonka avulla työntekijät 

saadaan ajattelemaan yrityksen hyötyjä ja etuja esimerkiksi laadun parantamiseksi. 

 

3.5 Tiedonhallinnan implementointi organisaatiossa 

Tiedonhallinnan periaatteet tarjoavat usein aikaansaavia lupauksia. Tehokkaamman tiedon 

luomisen ja hallinnoinnin avulla yritysten oppimisen tulisi kiihtyä, mahdollistaa kilpailijoiden 

päihittäminen ja luoda arvoa asiakkaille ja omistajille (Lucier & Torslieri, 1997). Tutkimusten 

mukaan tiedonhallinnan tekniikat ovat kuitenkin aiheuttaneet suurimpia eroja lupausten ja 

toteutuneiden tulosten välillä (Nonaka & Teece 2001, s. 232-233). Implementaation 

onnistumiseksi muutosprosessien ydinkomponentit ja organisaationaalisen kulttuurin tuleekin 

olla valmiita muutokselle (Fixsten et. al 2009, s. 533). 

 

Implementaation tarkoituksena on käyttää uusia innovaatioita mahdollisimman tehokkaasti 

kohdeympäristössä. Implementaatio voidaan kuvailla Fixtenin et. al (2009, s. 533) mukaan 

rekursiivisena prosessina, jonka vaiheet keskittyvät hyötyjen luomiseen sidosryhmille, kuten 

organisaatioille ja yhteisöille. Projekti voidaan käsittää implementoiduksi menestyksekkäästi, 

kun se on toteutettu tietyssä aikataulussa ja budjetissa, projektin tavoitteet on saavutettu eri 

tehokkuuden kriteereillä sekä kun projekti on hyväksytty ja käytössä projektiasiakkaiden 

toimesta, huomioiden asiakastyytyväisyyden kriteerien toteutuminen. (Pinto & Slevin 1988, s. 

169-170) 
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Nonakan ja Teecen (2001, s. 239-240) mukaan tiedonhallinnan tuloksellinen jalkautus vaatii 

tiedon integrointia johtamistapoihin ja uuden näkökulman omaksumista kuvassa 8 esiintyvän 

prosessimallin mukaisesti. Nonaka ja Teece toteavat, että perinteisessä johtamismallissa 

esimiehet suunnittelevat itsenäisesti uuden toimintamallin, jota työntekijöiden halutaan lopulta 

käyttävän muutosprojektien kautta. Nonakan ja Teecen mukaan tämä perättäinen 

lähestymistapa ei kuitenkaan toimi nykyajan organisaatioiden tiedonhallinnassa, vaan heidän 

mukaansa tiedon luominen ja käyttäminen tulisi olla dynaaminen prosessi, johon työntekijät 

voivat vaikuttaa omalta osaltaan. Dynaamisen prosessin avulla uuden toimintatavan 

jalkautukselle voidaan luoda paremmat edellytykset perinteiseen malliin verrattuna. 

 

 

 

Kuva 8 Oppimisen dynaaminen prosessi (Nonaka & Teece 2001, s. 240) 

 

Fixsten et. al (2009) esittävät artikkelissaan kuusi eri funktionaalista vaihetta prosessien 

implementaatiolle, jotka ovat tutkimisvaihe, innovointi, käyttöönotto, osittainen ja täysi 

implementaatio sekä kestävä kehitys. Fixstenin artikkelin mukaan vaiheet eivät ole lineaarisia 

eri funktionaalisten vaiheiden koskettaessa toisiaan. Implementaation ydinkomponentteja ovat 

esimerkiksi henkilökunnan valinta, esikoulutus, käynnissä oleva valmennus ja konsultaatio, 

henkilökunnan arviointi, fasilitointi ja datajärjestelmien tuki. Ydinkomponentit määrittävät 

toimintatavan implementaation lopullisen laadun. Haluttu lopputulos saavutetaan vain, mikäli 

tehokas toimintatapa saadaan implementoitua onnistuneesti kohdeympäristössä. (Fixsten et. al 

2009, s. 533). 
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Slevin ja Pinto esittelevät artikkelissaan (1988, s. 169-170) Fixstenin kuusiportaiselle mallille 

poiketen kymmenkohtaisen projekti-implementaatiomallin (kuva 9). Slevinin ja Pinton 

implementaatiomalliin kuuluvat seuraavat tekijät: 

1. Projektin tehtävä 

2. Johdon tuki 

3. Projektisuunnitelma 

4. Asiakkaan konsultaatio 

5. Osallistuva henkilöstö 

6. Tekniset tehtävät 

7. Asiakkaiden hyväksyntä 

8. Monitorointi ja palaute 

9. Kommunikaatio, informaation välitys projektin vaiheista 

10. Ongelmanratkaisu 

 

 

Kuva 9 Projektin implementointimalli (Schultz & Slevin 1984) 
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Projektin tehtävä -vaiheessa luodaan tavoitteet projektin suorittamiselle. Johdon tuki korostuu 

projektien implementoinnissa ja sen onnistumisessa, muodostaen johdon tuen kriittiseksi 

avaintekijäksi. Projektisuunnitelma määrittää millä keinoin ja minkälaisella aikataululla 

projekti etenee. Asiakkaiden konsultaatiossa ja tarpeiden määrittelyssä nähdään kasvava hyöty 

implementaation edistämisessä. Henkilöstön taidot ja teknisten tehtävien ymmärtäminen 

määrittelevät implementaation läpiviennin menestymisessä isoa roolia. Implementaation 

viimeisessä osassa asiakkaat päättävät lopulta, kuinka tehokas lopputulos projektissa 

saavutettiin. Monitorointi, palaute, kommunikaatio ja ongelmanratkaisu liittyvät kaikki 

implementoinnin loppuun saattamiseen menestyksellisesti ja projektien kehittämiseen. (Slevin 

& Pinto s. 172–175) 

 

 

3.5.1 Esteet tiedonhallinnan implementoinnille 

Kuten Vehviläinen (2006, s. 67) on todennut väitöskirjassaan, organisaatioissa voi esiintyä 

vastustusta uusia tiedonhallinnan järjestelmiä kohtaan. Tiedon jakamista voidaan vastustaa, 

koska tiedon kontrollointi voi lisätä työntekijöiden voiman tunnetta. Vehviläisen mukaan 

yksilön näkökulmasta ei nähdä järkeä jakaa uniikkia tietoa ja taitoa muiden kanssa erityisesti 

organisaation sisäisissä kilpailutilanteissa. Ajattelutapa johtaa Vehviläisen mukaan siihen, että 

yksilöllisen tiedon omistaminen tekee työntekijästä arvokkaamman yritykselle, mikä johtaa 

todennäköisemmin henkilön palkankorotukseen kuin irtisanomiseen.  

 

Yksilöiden vastustamisen lisäksi tiedonhallinnon järjestelmän integraatiossa esiintyy myös 

Vehviläisen (2006) mukaan ongelmia, joista esimerkkinä mainitaan IT-järjestelmien 

kypsymättömyys ja kokemattomuus. Virtainlahti (2009) toteaa, että tiedonhallinnan työkalujen 

laaja-alainen käyttö toiminnassa edellyttää loppujen lopuksi sitä, että tiedonvaihdon 

sovellutukset koetaan mahdollisimman hyödyllisenä ja tehokkaana niin yksilöiden kuin 

organisaatioiden näkökulmasta. 
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3.6 Tiedonhallinnan kehittämisen yhteenveto 

Kuten Nicoletti (2020, s. 1-2) toteaa, hankintatoimen merkittävimpiä menestystekijöitä ovat 

hankinnan tehokkaat prosessit ja sovellusalustat sekä hankinnassa hyödynnettävät henkilöt ja 

kumppanuudet. Toisesta näkökulmasta El Ghazali (2012, s. 86) listaa artikkelissaan 

rakennusalan hankintoihin merkittävimmiksi haasteiksi puutteellisen informaation ja 

kommunikaation hankintojen osalta sekä puutteet parhaimpien toimintatapojen jakamisessa. 

Rakennusyrityksessä onkin tunnistettu kasvavan tiedonhallinnan tarve (Forcada et. al 2013, s. 

88-89) ja prosessien käyttämiseen sekä kehittämiseen tulisi satsata entistä enemmän 

informaatioteknologioita hyödyntäen. Erityisesti hiljaisen tiedon välittämiseen ja siirtämiseen 

onkin selviä perusteita älyllisen pääoman säilyttämiseksi organisaatioiden sisällä (Lancioni & 

Chandra 2009, s. 148). 

 

Tiedonhallinta tulisi kirjallisuuden mukaan olla toimitusketjun ja operaatioiden toiminnan 

keskiössä. Tiedonhallinnan johtaminen ja tiedonhallinnan sovellutusten implementointi 

vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka hyvin tietoa saadaan jaettua organisaation sisällä. 

Prosessien kehittäminen ja uusien toimintatapojen luonti vaatii niin ratkaisujen suunnittelua, 

luomista kuin testaamistakin toimivuuden varmistamiseksi, kuten kappaleessa 2.2.3 Prosessien 

kehittäminen todettiin. Muutosten lopullinen toteuttaminen ja uusien, kehitettyjen 

toimintamallien pysyvyyden varmistaminen on keskeistä toimintaprosessien suorituskyvyn 

kannalta (Laamanen 2001, s. 211). 

 

Organisaatioiden yhteistyöllä nähdään olevan merkittävä vaikutus parhaiden toimintatapojen ja 

ratkaisujen löytämiseksi sekä niiden saavuttamiseksi (Wilkinson 2005). Tarkasteltaessa 

spesifisti rakennusalan hankintojen tiedonhallintaa, tiedon jakaminen koskee monia eri 

sidosryhmiä, joihin kuuluvat muun muassa rakennusprojektien tilaajat, suunnittelu- ja 

insinööritoimistot, konsultit, pääurakoitsija sekä sen toimittajat ja alihankkijat. Erityisesti 

rakennusprojekteihin liittyvä hankintojen tiedonjako on erittäin monijakoista, ja kehitettävien 

informaatio- ja dokumentointimenetelmien tulisi vastata juuri tähän tiedonhallinnan 

haasteeseen.   
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4 KOHDEYRITYKSEN ESITTELY 

Kirjallisuuskatsauksen jälkeen tutkimuksessa siirrytään empiiriseen tutkimusvaiheeseen. Tässä 

luvussa esitellään tutkimuksen kohteena oleva kohdeyritys, pureudutaan kohdeyrityksen 

hankintastrategiaan sekä tutkitaan toistuvien sopimushankintojen hankintaprosessia.  Luvun 

jälkeen empiirinen tutkimusvaihe jatkuu hankintakorttien kehitysprojektin esittelyllä ja 

laadullisen tutkimuksen toteuttamisella. 

 

4.1 NCC AB 

Tutkimuksen kohdeyrityksenä toimii NCC Suomi Oy, joka kuuluu pohjoismaiseen NCC AB -

konserniin. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin 

yrityksistä Pohjois-Euroopassa kotimarkkina-alueinaan Ruotsi, Tanska, Norja ja Suomi. 

Konsernin toiminta ulottuu koko arvoketjuun aina kiinteistöjen kehittämisestä ja rakentamisesta 

teollisuuslaitoksiin ja julkisiin rakennuksiin, teihin, maarakennukseen ja muuhun 

infrastruktuuriin. NCC:llä on Pohjoismaissa viisi liiketoiminta-aluetta, jotka käsittävät NCC 

Infrastructuren, Building Swedenin, Building Nordicsin, Industryn ja Property Developmentin. 

Koko NCC-konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli 58 234 miljoonaa ruotsin 

kruunua (SEK) eli noin 5,5 miljardia euroa. (NCC 2020a; NCC 2020c) 

 

Tutkimuskohteena oleva yritys, NCC Suomi Oy:n Building-osasto kuuluu konsernitasolla 

Building Nordics liiketoiminta-alueen alle. NCC Building Nordics rakentaa Suomessa, 

Norjassa ja Tanskassa asuntoja sekä toimistoja, mutta myös julkisia tiloja kuten kouluja, 

sairaaloita ja urheiluhalleja, sekä kaupallisia tiloja kuten liike- ja logistiikkatiloja. (NCC 2020b) 

Building Nordics liiketoiminta-alueen liikevaihdon osuus vuonna 2019 oli 19 % koko 

konsernin liikevaihdosta, liikevaihdon ollessa yhteensä 11 769 miljoonaa ruotsin kruunua eli 

noin 1 500 milj. euroa. (NCC 2020c). 
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Kuva 10 NCC:n liikevaihdon jakautuma vuodelta 2019 (NCC 2020c) 

 

NCC on määrittänyt viisi megatrendiä, jotka mullistavat rakennus- ja kiinteistöalaa. Niitä ovat 

kaupungistuminen, globalisaatio, kestävä kehitys, kilpailu osaajista ja uudet teknologiat. 

NCC:llä on tunnistettu mahdollisuuksia edistää sekä yrityksen kannattavuutta että kasvua 

seuraamalla näitä megatrendejä. Tavoitteiden saavuttamiseksi NCC:llä on myös lanseerattu 

strategisia aloitteita, joita kutsutaan nimellä ”must-win battles”. Näihin aloitteisiin kuuluu 

operatiivinen erinomaisuus, jonka vahvistamiseksi NCC pyrkii tekemään toiminnastaan 

tehokkaampaa ja kannattavampaa vahvistamalla olemassa yrityksessä olevaa osaamista, 
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tehostamalla prosessejaan, keskittämällä hankintaa ja tukemalla digitaalista tiedonkulkua. 

(NCC 2020a) 

 

4.1.1 Hankinta kohdeyrityksessä 

Kohdeyrityksen rakennushankkeissa hankintojen osuus on keskimäärin 75 % rakentamisen 

kokonaiskustannuksista, joten hankinnalla on ratkaiseva rooli hankkeen kokonaisbudjetissa, 

mutta myös vastuu ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä. NCC on rakentanut vahvan ja 

erikoistumisalueisiin perustuvan hankintaorganisaation, jonka ansiosta NCC voi tarjota 

asiakkailleen parhaat hankintaratkaisut markkinoiden edullisimpaan kokonaishintaan. 

Hankinta on tunnistettu olevan avainasemassa, kun halutaan rakentaa tehokkaasti ja kestävän 

kehityksen mukaisesti. Kauaskantoisilla ja järjestelmällisillä hankinnoilla NCC:n konsernissa 

hallitaan ostettujen tuotteiden ja palveluiden laatua, ympäristövaikutuksia, turvallisuutta, 

jakelua ja hintoja. (NCC 2020d) 

 

Hankintaorganisaation työ NCC:llä on tehdä optimaalisimpia hankintoja ja löytää pitkäaikaisia 

toimittajia, hyötyen samalla samanlaisten tuotteiden ja palveluiden ostamisesta useampaan 

hankkeeseen. NCC:llä on periaate, jonka mukaan jokainen hankintaprosessin osa, joka ei tuota 

lisäarvoa, voidaan ja pitää jättää pois. Konserni hoitaa kansainväliset hankinnat tuottajia lähellä 

olevien hankintaosastojen kautta, kategorioilla on hankintavastaavansa ja puitesopimukset on 

valittu huolellisesti toimittajien kanssa. Hankinnan luonteesta riippumatta asiakkaamme 

hyötyvät yhdistetyistä voimistamme jokaisessa yksittäisessä tapauksessa. (NCC 2020d) 

 

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen ja kilpailukykyisen hankintaprosessin 

kehittäminen on erittäin tärkeää NCC:lle. Konsernin yhteenlasketut menot tuotteiden ja 

palveluiden ostossa ovat noin 4 miljardia euroa. Materiaalien lisäksi NCC hankkii suuria määriä 

energiaa, kulutustavaraa ja monenlaisia aliurakoitsija- ja konsultointipalveluita. Hankinnat 

tehdään yli 50 000 toimittajan kautta. Hankinnat koostuvat pääosin kuljetukseen, henkilöstöön, 

konsultointiin, asennukseen, perustuksiin, betoni- ja teräselementteihin sekä 

rakennusmateriaaleihin liittyvistä palveluista ja materiaaleista (NCC 2020d). 
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4.1.2 Kohdeyrityksen nykyinen hankintaprosessi 

Kohdeyrityksen Building-toimialan hankintaprosessi noudattelee nykyisellään kirjallisuuteen 

perustuvaa yleistä toimintatapaa teollisuuden aloilla (Junnonen & Kankainen 2007; Van Weele 

2014). Kohdeyrityksen toistuvan sopimushankinnan hankintaprosessi on kuvattu kuvassa 12.  

 

 

Kuva 11 Kohdeyrityksen yleinen hankintaprosessi toistuvissa sopimushankinnoissa 

 

Rakennusteollisuuden projektiluontoisuuden vuoksi kohdeyrityksessä kullekin 

rakennusprojektille muodostetaan oma projektiorganisaatio. Yrityksen hankintastrategian 

mukaisesti projektiorganisaatioon määritetään hankintapäällikön toimesta kohteen vastuullinen 



35 

 

   

 

hankintainsinööri, jonka vastuulla on koordinoida kohdeprojektin hankintoja. Vastuullinen 

hankintainsinööri laatii projektille hankintasuunnitelman ja ylläpitää hankintasuunnitelmaa 

projektituotannon kanssa. Hankintasuunnitelma on myös linkki suunnittelunohjaukseen, joka 

muodostaa raamit suunnitteluaikatauluille. Projektien hankinta toteutetaan 

hankintasuunnitelman mukaisesti, yksittäisiä pienempiä hankintanimikkeitä lukuun ottamatta. 

(NCC Suomi 2019a) 

 

Varsinainen hankintanimikkeiden hankinta aloitetaan sisällön määrittämisellä, johon 

kohdeyrityksessä on laadittu erityinen hankinta-aloitemenetelmä. Tuotannon projektihenkilöt 

valmistelevat joko itsenäisesti tai vastuullisen hankkijan kanssa hankinnan lähtötiedot, jonka 

avulla hankintaa lähdetään valmistelemaan. Kun hankintasisältö on määritelty riittävän tarkasti 

hankinnan lähtötietoihin, hankintaprosessissa siirrytään eteenpäin tarjouspyyntövaiheeseen. 

  

Hankintaorganisaatioon kuuluva hankintainsinööri (projekti- tai kategoriahankkija) valmistelee 

tarjouspyynnön hankinta-aloitteen ja saamiensa lähtötietojen avulla. Tarjouspyyntöihin tulee 

sisällyttää seuraavat kohdat (NCC Suomi 2019a): 

• toimituksen sisältö määrä- ja laatutietoineen yksilöitynä mahdollisimman tarkasti 

• toimitukseen kohdistuvat tekniset vaatimukset ja muut ominaisuudet 

• tarjouksen hinnan esittäminen ja maksuperuste (kokonaishinta, yksikköhinta jne.) 

• kaikki kaupalliset sekä tekniset asiakirjat ja muut liiteasiakirjat  

• toimitusajat 

• yhteyshenkilöt ja –tiedot 

• toimitus- ja maksuehto 

• tilauksen perusteena oleva sopimus, esim. NCC Suomi Oy:n vakiosopimusehdot tai 

koko sopimuspohja tarjouspyynnön liitteenä (muita sopimusehtoja, esimerkiksi YSE 

1998, RYHT 2000, ei liitetä tarjouspyyntöön)  

Ennen tarjouspyynnön lähettämistä vastuullinen hankinta pyytää tuotannolta ehdotukset ja 

kommentit toimittajista sekä valmistellusta tarjouspyynnöstä. Mahdollisten muutosten jälkeen 

hankintainsinööri tiedustelee ennalta, onko valituilla toimittajilla mahdollisuutta tehdä 

tarjousta, jonka jälkeen tarjouspyyntö viimeistellään. Hankintainsinööri lähettää 

tarjouspyynnöt sähköisen hankintajärjestelmän kautta valituille toimittajille. Mikäli 
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tarjouspyyntöön tulee muutoksia, hankintainsinöörin vastuulla on ilmoittaa tarjouspyyntöön 

liittyvät muutokset tarjousaikana kaikille toimittajille esimerkiksi hankintajärjestelmän avulla. 

Tarjouspyynnön tarjousajan päätyttyä hankinta tekee tarjousvertailun 

hankintakokonaisuudesta. Tarjousvertailu tehdään NCC:n vakioiduille tarjousvertailupohjille, 

joka tallennetaan sähköiseen hankintajärjestelmään. Tarjousvertailun pohjilta hankinta käy läpi 

kokonaisuuden tuotannon kanssa, jonka jälkeen yhteistoiminnalla päätetään 

hankintaneuvotteluun kutsuttavat toimittajat. Neuvotteluissa hyödynnetään NCC:n 

neuvottelupohjia, joka muodostaa hankintaneuvotteluiden rungon. Neuvotteluiden pohjalta 

toteutetaan toimittajavalinta NCC:n päätöksenteko-ohjeen ja yleisten sekä projektikohtaisten 

pelisääntöjen mukaisesti. Hankintapäätöksessä on huomioitava lisäksi rakennusprojektin 

urakkamuodon erityisehdot. Erityisesti projektinjohto- ja allianssiurakoissa noudatetaan 

tilaajan kanssa sovittua menettelyä hankintapäätöksen muodostamiseksi. (NCC Suomi 2019a; 

RT 10-10846 2005, s. 3) 

 

Kun toimittajavalinta on tehty, siirrytään hankintaprosessissa tilaus- ja sopimusvaiheeseen. 

Hankintainsinöörin vastuulla on ilmoittaa toimittajille valintapäätöksestä sekä laatia 

hankinnasta tilaus ja/tai aliurakka-/hankintasopimus NCC:n vakiosopimuspohjien mukaisesti. 

Pääsääntöisesti kaikista hankintasuunnitelman mukaisista hankintakokonaisuuksista 

muodostetaan kirjallinen aliurakka- tai hankintasopimus euromääräisesti pieniä tilauksia 

lukuun ottamatta. Kun sopimusluonnos on tehty, hankintainsinööri tarkastuttaa sopimuksen 

projektin tuotantohenkilöstöllä sekä työpäälliköllä. Kun sopimus on hyväksytty NCC:n 

toimesta, lähetetään sopimus valitulle toimittajalle allekirjoitettavaksi. Toimittajan 

hyväksynnän ja allekirjoituksen jälkeen sopimus viimeistellään NCC:n allekirjoituksilla 

päätöksenteko-ohjeen mukaisesti ja arkistoidaan sähköiseen hankintajärjestelmään. 

Allekirjoitetun valmiin sopimuksen lähetys toimittajalle suoritetaan sähköistä 

hankintajärjestelmää hyödyntäen. (NCC Suomi 2019a) 

 

4.1.3 Hankintaprosessia tukevat järjestelmät 

NCC:llä on käytössä useita eri sähköisiä tietojärjestelmiä, joiden avulla hankintojen 

informaatiovirtaa hallinnoidaan. Hankinnan päätyökaluna toimii yrityksessä konsernitasoinen 

hankintaportaali, jonka avulla suurin osa hankintaprosessin aktiviteeteista suoritetaan. 

Hankintaportaali toimii muun muassa toimittaja- ja dokumenttipankkina sekä informaation 
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välitystyökaluna. Hankintaportaalin avulla hankintaa tekevät henkilöt voivat kootusti lähettää 

standardipohjasta yksilöllisesti muokatut tarjouspyyntö- ja sopimusdokumentit liitteineen 

suoraan yrityksen toimittajille. Hankintaportaalin lisäksi kohdeyrityksessä hyödynnetään muun 

muassa projektikohtaisia web-alustoja, konsernilaajuista pilvipalvelua tiedonhallintaan sekä 

portaalia toimittajien yritys- ja luottotietojen tarkistamiseen. 

 

Hankintaportaali on jaettu kahteen eri näkymään, joista toinen on tarkoitettu NCC:n sisäisen 

henkilöstön käytettäväksi ja toinen, toimittajaportaali-näkymä, on yrityksen toimittajien 

käytettävissä. Toimittajaportaalissa toimittaja voi nähdä muun muassa NCC:n ja toimittajan 

väliset tarjouspyynnöt ja projektisopimukset. osallistua tarjouskilpailuun, ladata 

tarjouspyyntöihin, sopimuksiin ja tilauksiin liittyvät liitteet sekä jakaa yleisiä tiedostoja 

yrityksen ja NCC:n hankinnan välillä. (NCC 2020e) 
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5 HANKINTAKORTTIEN KEHITYSPROJEKTI 

Seuraavassa luvussa käydään läpi hankintakorttien kehittämisprojektin vaiheet, jotka 

toteutettiin ennen tämän diplomityön aloitusta. Luvussa pohditaan, mitkä tekijät ovat johtaneet 

toimintatavan kehittämiseen kohdeyrityksessä sekä läpikäydään visiota tulevien 

hankintakorttien hyödyntämisestä. Hankintakorttien kehittämisprojektissa tarkasteltiin 

hankintakorttien tärkeimpiä ominaisuuksia ja pohdittiin, kuinka hankintakorttia voitaisiin 

hyödyntää mahdollisimman hyvin kohdeyrityksen hankintaprosessin vaiheissa. 

 

Hankintakortin mallin laatimisessa on hyödynnetty kohdeyrityksen hankinnan johtoryhmän 

laatimia ajatuksia hankintakortin mahdollisesta rakenteesta sekä hankintakorteista tuotettua 

tutkimustietoa Joonas Salmirannan (2012) opinnäytetyön pohjalta.  

 

5.1 Lähtötilanne 

Hankinnan sisältöjen määrittäminen on todistetusti yksi tärkeimmistä kulmakivistä 

onnistuneelle aliurakka- ja materiaalihankinnalle (Junnonen & Kankainen 2012; van Weele 

2014). Jotta hankinnan sisällön määrittämisen prosessia voidaan helpottaa, standardisoida ja 

dokumentoida, kohdeyrityksessä ollaan lanseeraamassa helppokäyttöisiä hankintakortteja, 

joiden avulla hankintakokonaisuuksiin liittyvää sopimussisällön määrittämistä voidaan 

varmistaa ja kehittää. Hankintakortit on tarkoitus implementoida työkaluna osaksi 

kohdeyrityksen toimintajärjestelmää. 

 

Aliurakkahankintojen tarjouspyyntö- ja neuvotteluvaiheissa hankintaa tekevät henkilöt ovat 

voineet aikaisemmin hyödyntää satunnaisia urakkarajaliitteitä tuotanto-organisaation 

muodostamien hankinta-aloitteiden rinnalla. Urakkarajaliitteet ovat toimineet muistilistoina 

urakan spesifien sisältöjen läpikäymisessä toimittajien välillä ja ne on voitu lisätä 

aliurakkasopimuksen liitteeksi. Urakkarajaliitteisiin on merkitty työhön liittyviä rajauksia, 

mikä on erotellut työnjaon kuuluvan joko toimittajalle tai tilaajalle. Tämä lista on käyty läpi 

esimerkiksi urakkaneuvotteluissa kohta kohdalta. Urakkarajaliitteet palvelevatkin hankintaa 

erinomaisesti, mikäli niiden sisältö on ajankohtaista ja kyseiseen hankintaan soveltuvaa. 

Urakkarajaliitteitä ei kuitenkaan ole dokumentoitu yrityksen käyttämiin järjestelmiin yleisesti 

saataville, mikä tarkoittaa, ettei urakkarajaliitteitä myöskään aktiivisesti päivitetä vaan tiedon 

ajankohtaisuus jää käyttäjän tarkastettavaksi. Varsinaisia hankintakortteja tai urakan spesifejä 
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ohjeistuksia ei urakkarajaliitteiden tai hankinta-aloitteiden lisäksi ole aiemmin dokumentoitu 

kohdeyrityksessä. Hankinta-aloitteet ovat olleet projektikohtaisia, ja ne on dokumentoitu 

pääsääntöisesti projektikohtaisiin tietojärjestelmiin. 

 

5.2 Ensimmäisen vaiheen hankintakorttien luominen 

Kohdeyrityksen hankinnan johtoryhmän toimesta on kehitetty visiota hankinnan 

toimintajärjestelmään implementoitavista hankintakorteista. Hankintakortit vastaisivat edellä 

mainittuun dokumentaatio- ja päivitystarpeeseen, mikäli hankintakorteille saadaan luotua 

onnistunut kehitysprosessi. Kehitysprosessiin kuuluu olennaisesti kohdeyrityksen sähköinen 

hankinnan tietojärjestelmä, minne hankintakortit on päätetty tallentaa. Sähköinen 

hankintajärjestelmä on hankintaa tekevien henkilöiden pääasiallinen järjestelmätyökalu, joten 

se on myös hankintakorttien selkein ja luonnollisin tallennuspaikka. Jotta sähköiset työkalut 

voidaan onnistuneesti implementoida käyttöön, tulee sen olla mahdollisimman helppoa ja 

vaivatonta (Angeles & Nath 2007, 113). Kohdeyrityksessä toivotaan, että sähköisten 

tietojärjestelmien avulla hankintakorttien palaute-, päivitys- ja kehittämismahdollisuus olisi 

jatkossa mahdollisimman mutkatonta. 
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Kuva 12 Visio: hankintakortin hyödyntäminen yrityksen hankintaprosessissa 

 

Hankintakortin hyötyjen maksimoinniksi työkalua on tarkoitus käyttää monipuolisesti 

hankintaprosessin eri vaiheissa. Hankintakorttien hyödyntämisvaiheista laadittiin 

kehittämisprojektin aikana prosessikaavio, joka on esitetty kuvassa 13. Mahdollisuudet 

hankintakortin hyödyntämiseen alkavat heti hankintaprosessin ensimmäisestä vaiheesta, jossa 

kortti toimisi hankintanimikkeen lähtötietojen määrittämisen varmistustyökaluna. Kun 

lähtötiedot on onnistuneesti määritetty ja todettu riittäväksi, voidaan korttia käyttää 

tarjouspyynnön valmisteluun. Tarjouspyyntövaiheen jälkeen toimittajien tarjousvertailuissa 
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voidaan vertailukelpoinen sisältö tarkistaa kortin avulla ja täydentää puuttuvat tiedot toimimalla 

yhteistyössä toimittajien kanssa. Urakkaneuvottelujen osalta hankintakohtainen sisältö voidaan 

todentaa neuvottelutilanteissa, kun hankinnan ohjeellinen sisältö on dokumentoitu 

hankintakorttiin erikseen laaditun hankinta-aloitteen rinnalla. Lopulta kun päädytään aliurakka- 

tai hankintasopimusvaiheeseen, hankintakortin avulla voidaan urakkakohtaiset erityisehdot 

tarkistaa yhdessä sopimuskumppanin kanssa ennen sopimuksen viimeistelyä. 

 

5.2.1 Hankintakorttien sisältö 

Hankintakorttien sisällön laatu määrittää kortin hyödynnettävyyden ja tarpeellisuuden 

toimintajärjestelmän osana. Kevään 2020 aikana kohdeyrityksen hankinnan johtoryhmässä oli 

muodostettu ensimmäisen vaiheen hankintakortti-mallit, joita tutkittiin myöhemmin 

kehitysprojektissa syyskuussa 2020. Kohdeyrityksen ensimmäiset hankintakortit saivat lopulta 

pilotoitavan muotonsa lokakuussa 2020. 

 

Kehittämisprojektin aikana tutkija tutustui Joonas Salmirannan toteuttamaan opinnäytetyöhön 

(2012) ”Hankintakortti hankinnan apuvälineenä”. Salmiranta on kehittänyt opinnäytetyössään 

vastaavaa hankintakorttien toimintamallia kilpailevaan rakennusalan kohdeyritykseen. 

Salmirannan mallia vertailtiin kohdeyrityksen laatimaan malliin ja tästä muodostettiin 

johtopäätökset hankintakorttien ensimmäisen vaiheen kehittämiselle. 

 

Kohdeyrityksen pilotoitavat hankintakortit sisälsivät lopulta seuraavat asiakohdat 

hankintakokonaisuuksiin liittyen: 

• hankinnan valmistelu ja muistilista 

• vaadittavat suunnitelmat 

• urakan sisältö ja laajuus 

• maksuperusteet 

• toiminta työmailla ja työturvallisuus 

• urakoitsijalta vaadittavat suunnitelmat 

• laadunvarmistaminen 

• tarjouksista huomioitavaa 
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Hankintakorttien yhtenä ajatuksena kohdeyrityksessä oli pyrkimys helpottaa hiljaisen tiedon 

jakamista organisaation sisällä hankintakokonaisuuksiin liittyen. Käyttäjäkokemusten ja 

hiljaisen tiedon jakamisen edistämiseksi pilotoitaviin hankintakortteihin lisättiin hankintakortin 

käyttäjäkommentit ja lisätiedot -ominaisuus, jonka avulla pyrittiin keräämään käyttäjien 

kommentteja käyttäjille vapaasti muokattavan verkkodokumentin avulla. 

 

5.3 Hankintavolyymien tarkastelu päätöksenteon tukena 

Hankintakorttien kehitysprojektin jälkeen tutkimuksessa päätettiin tuottaa hankintavolyymin 

analyysi arvomääräisesti merkittävimpien hankintanimikkeiden selvittämiseksi 

kohdeyrityksessä. Hankintavolyymin analyysi suoritettiin kohdeyrityksen 

rakennusmateriaaleihin ja -palveluihin tehdyistä hankinnoista vuonna 2019. Seuraavissa 

kappaleissa käydään läpi analyysin toteuttamisen vaiheet ja pohditaan sitä, miten 

hankintavolyymiä voitaisiin hyödyntää hankintakorttien laatimisprosessissa ja siihen liittyvässä 

päätöksenteossa. 

 

5.3.1 Datan määrittely 

Spend-analyysin toteuttamiseksi tarvitaan laadukasta ja jaoteltua dataa hankintavolyymeista. 

Panditin ja Marmariksen (2008) mukaan spend-analyysin toteuttamiseksi ensimmäiseksi pitää 

määrätä, minkälaista dataa tarvitaan analyysin toteuttamiseksi. Haettava data on tallennettu 

tyypillisesti moniin eri yrityksen käyttämiin järjestelmiin. Järjestelmädatakannasta haettava 

data tulee identifioida ja määrittää halutun näkökulman valossa, joita voi olla esimerkiksi 

kvartaali, toimittaja tai tuote. Näkökulman valinnan jälkeen itse data tulee puhdistaa ja 

strukturoida haluttuun muotoon tarkan spendin selvittämiseksi. Datan puhdistamisen jälkeen 

analyysissä voidaan siirtyä itse analysointivaiheeseen analytiikkatyökaluilla, joiden avulla 

voidaan muodostaa erilaisia klassifikaatioita ja analyysejä yrityksen spendistä. (Pandit & 

Marmaris 2008) 

 

Hankintavolyymin analyysissä käytettävä data koostuu kohdeyrityksen sähköisen 

tietojärjestelmän tuottamasta raportointidatasta. Hankintavolyymin data perustuu 

kohdeyrityksen hankintajärjestelmän kautta tehtyihin tilauksiin, jotka ovat suoritettu 

kalenterivuoden (1.1–31.12.2019) aikana. Hankintavolyymin analyysi alkoi datan 
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määrittämisellä, josta se integroitiin excel-muotoon. Tämän jälkeen data jaoteltiin 

hankintalitteroittain eli kategorioiden mukaiseen arvojärjestykseen. Jaottelun jälkeen data 

tarkastettiin vielä läpi. jonka jälkeen suoritettiin varsinainen analysointi. 

 

Hankintakorttien osalta oleellisin tutkittava tieto on tärkeimpien hankintanimikkeiden eli 

kategorioiden tunnistaminen. Täten tutkimuksen spend-analysointi toteutetaan kategoria-

analyysinä. Datasta tarkastellaan kohdeyrityksen euromääräisesti suurimpia ja tärkeimpiä 

spend-nimikkeitä suhteutettuna kaikkiin ostoihin vuoden aikana.  Koska rakennusteollisuuden 

kustannusraportointi perustuu litterakohtaiseen kustannuslajimäärittelyyn, hankintavolyymin 

analysointi perustuu litterakohtaiseen lajitteluun saatavilla olevasta datasta. Numeeriset litterat 

on käännetty analyysissä vastaaviksi nimikkeiksi kohdeyrityksen litterointiohjeen (NCC 

Rakennus Oy, 2003) mukaan. Datasta ei tarkistella eri toimittajille jakaantuvaa osuutta, vaan 

analyysissä tarkistellaan ainoastaan nimike- eli litterakohtaisia tilausmääriä kalenterivuoden 

ajalta. 

 

Kohdeyrityksen tietojärjestelmästä saatava data on Excel-muodossa jo valmiiksi, joten erillistä 

datan integraatiota eli tiedon muuttamista käsiteltävään muotoon ei tarvitse suorittaa. Excel-

pohjainen ratkaisu toimii hyvin analysoitavassa tapauksessa, sillä tutkimuksen analyysi 

suoritetaan vain kertaluontoisesti.  

 

5.3.2 Hankintavolyymin tarkastelu 

Kohdeyrityksen tietojärjestelmästä ladattava excel-data tarjosi suoraan laadukkaan 

informaation analyysiä varten. Hankintavolyymiä tarkasteltiin analyysissa kategoriakohtaisesti, 

eli kustannuslajeittain arvojärjestyksessä. Tutkimuksen kohteeksi määräytyi 25 euromääräisesti 

suurinta kategoriaa eli ”Top 25”-kategoriat, jotka muodostavat lähes 50 % kohdeyrityksen 

vuosittaisesta hankintavolyymistä. Samalla nämä 25 nimikettä käsittävät 4 % kaikista yrityksen 

käyttämistä nimikkeistä, joita oli vuonna 2019 yhteensä 686 kappaletta. 

 

Tutkimuksen ”Top 25”-analyysiin valittiin vain rakennustyötä- tai materiaalia sisältävät 

nimikkeet eli litterat. Datasta yhdistettiin samaa kategorianimikettä vastaavat litterat, jotta 

hankittavan kokonaisuuden vuosittaisesta hankintavolyymistä saatiin mahdollisimman tarkka 

kuva. Yhdistetyt litterat koskevat maanrakennustöiden litteroita 1000 ja 1200 sekä runko- ja 
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betonielementtien 3050-3060 välisiä litteroita. Tässä työssä hankintavolyymien jakaumia on 

esitetty vain prosentuaalisesti, euromääräisten volyymitietojen ollessa luottamuksellisia. Datan 

havainnollistamiseksi työssä käytettiin kuvaavia taulukoita ja graafeja, joista taulukot 1 ja 2 on 

esitetty seuraavassa kappaleessa. 

 

5.3.3 Hankintavolyymin nimikejako 

Vuonna 2019 kohdeyrityksen hankinnat jakaantuivat yhteensä 686 eri litteralajiin. 

Kohdeyrityksen viisi suurinta kategoriaa hankintavolyymiltään ovat runko- ja betonielementit, 

sähkötyöt, LVV-työt eli lämpö-, vesi ja viemärityöt, maanrakennus- ja kaivuutyöt sekä 

ilmastointityöt. Yrityksen suurin yksittäinen nimikekategoria eli runko- ja betonielementit 

käsittää lähes 10 % koko yrityksen vuotuisista hankinnoista. LVV-, sähkö- ja ilmastointityöt 

kuuluvat kohdeyrityksessä yhteisen talotekniikka-kategorian alle, ja yhdistettynä talotekniikka-

kategoria muodosti reilun 15 % osuuden vuoden 2019 hankintavolyymista.  

 

Taulukko 2 Hankintavolyymin Top 25 -nimikkeet kohdeyrityksessä vuonna 2019 

Nro Nimike Spend (%) 
1 Runko- ja betonielementit 9,65 % 

2 Sähkötyöt 6,77 % 

3 LVV-työt 5,76 % 

4 Maanrakennus- ja kaivuutyöt 4,38 % 

5 Ilmastointityöt 3,35 % 

6 Raivaus ja purku 2,73 % 

7 Rungon teräsrakenteet 2,53 % 

8 Tasoite- ja maalaustyöt 2,15 % 

9 Metallirakenteiset ikkunat ja ovet 1,69 % 

10 Laatoitustyöt ja materiaalit 1,65 % 

11 Kevyet väliseinät ja -hormit 1,57 % 

12 Sisäkatot / alakatot 1,52 % 

13 Hissit 1,45 % 

14 Kalusteet 1,33 % 

15 Rungon työt (paikallavalu) 1,28 % 

16 Huopakatto varusteineen 1,08 % 

17 Rungon betonointityöt 1,04 % 

18 Puuikkunat ja ikkunaovet 1,02 % 

19 Siivous ja raivaus 1,01 % 

20 Elementtiasennustyöt 1,01 % 

21 Pintabetonilattiat 0,99 % 

22 Muuratut väliseinät ja sisäpuolinen verhomuuraus 0,96 % 

23 Lukitus ja heloitus 0,86 % 

24 Julkisivumuuraus 0,82 % 
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25 Perustusten betonointi 0,79 % 

 Top 25 yhteensä 48 % 

 

Kohdeyrityksessä oli valmisteltu diplomityön aloitusvaiheessa neljä eri hankintakorttia. 

Valmistellut hankintakortit oli kohdeyrityksessä laadittu koskemaan maanrakennus-, purku-, 

alakatto- ja rappaustöitä. Vertailtaessa laadittujen hankintakorttien nimikkeitä 

hankintavolyymistä toteutetun analyysin Top 25 -nimikkeeseen, voidaan todeta valmisteltujen 

hankintakorttien käsittävän yhteensä kolme eri nimikettä Top 25 -listalta. Hankintavolyymin 

analyysin mukaisessa mallissa potentiaalisia nimikkeitä Top 25 -listalla on vielä 22 kappaletta, 

joihin hankintakortti voisi tuoda lisäarvoa. 

 

Taulukko 3 Top 25 hankintavolyymin nimikkeet, joista on laadittu hankintakortti 

Nro Nimike Spend (%) 

4 Maanrakennus- ja kaivuutyöt 4,38 % 

6 Raivaus ja purku 2,73 % 

12 Sisäkatot / alakatot 1,52 % 

 3 nimikettä yhteensä 8,63 % 

 

Suurimpia hankintanimikkeitä, joita ovat runko- ja betonielementit sekä talotekniikan alle 

kuuluvat sähkö-, LVV ja ilmastointityöt -nimikkeet, johdetaan kohdeyrityksessä erillisen 

Category Mangement -organisaation johdolla. Pohtiessa tulevien hankintakorttien laatimista, 

kategoriakohtaisten hankintakorttien tarve on lopulta kategoriavastaavien analysoitavissa, 

tarkastelemalla erityisesti tuoko hankintakorttien luominen lisäarvoa ja/tai hyötyä 

kategoriatyöhön. Muiden Top 25 -listaan sisältyvien nimikkeiden tai sen ulkopuolisten 

nimikkeiden perusteella laadittavien hankintakorttien tarve tulee analysoida nimikekohtaisesti. 

Hankintakorttien tuottaminen hankintavolyymin suuruuden perusteella on lopulta vain yksi 

merkitsevä tekijä. Muita pohdittavia tekijöitä volyymin rinnalla ovat laadulliset tekijät, joita 

ovat esimerkiksi hankintakokonaisuuden kompleksisuus ja hankintakokonaisuuden 

kokonaisvaikutusten merkittävyys niin yritys- kuin projektitasolla. Uusien hankintakorttien 

tarvetta kohdeyrityksessä tarkastellaan laajemmin diplomityön pilotointitutkimuksen osiossa. 
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6 HANKINTAKORTTIEN PILOTOINTI KOHDEYRITYKSEEN 

Seuraavassa luvussa käydään läpi empiirinen tutkimus, joka sisältää hankintakorttien 

pilotointiin liittyvän laadullisen tutkimuksen toteuttamisen kohdeyritykseen. Tutkimusprosessi 

noudattelee valittua metodologiaa hyödyntäen kirjallisuuskatsauksen teoriatietoutta. Luku 

alkaa tutkimuksen suorittamistapojen esityksellä, josta siirrytään pilotointitutkimuksen 

läpikäymiseen. Luku päättyy tutkimustulosten analysointiosioon sekä analyysin pohjalta 

tuotettujen päätösehdotusten esittämiseen. 

 

6.1 Tutkimuksen suoritustapa 

Teoriaosuuden tiedonhallinnan johtamisen, kehittämisen ja implementoinnin näkökulmia 

hyödyntäen tutkimuksessa määriteltiin varsinaiset tutkimusvaiheet. Tutkimuksessa päädyttiin 

toteuttamaan hankintakorttien pilotointitutkimus, jonka tavoitteena oli lanseerata ensimmäiset 

hankintakortit sekä käyttäjätutkimuksen avulla tutkia uuden toimintatavan hyödyllisyyttä ja 

kehittämistä kohdeyrityksen sisällä. 

 

Ennen tutkimuksen aloittamista oli päätettävä soveltuvat tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmät 

kehitystyön suorittamiseksi. Toimintatavalle päädyttiin toteuttamaan pilotointivaihe, sillä 

kohdeyrityksen uutta tiedonhallintatapaa haluttiin ensiksi koekäyttää pienemmässä 

mittakaavassa, kerätä käyttäjäpalautteita sekä kehittää ensimmäisen version hankintakortteja 

ennen lopullista käyttöönottoa. Pilotointitutkimuksen suorittamiseksi työn varsinaiseksi 

tutkimusmetodologiaksi valikoitui kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimustapa. Laadulliselle 

tutkimukselle tyypillistä on muuhun tutkimukseen ja teoreettisiin viitekehyksiin viittaaminen, 

sekä tutkimushavaintojen pelkistäminen, jossa pyritään keskittymään olennaiseen dataan 

yhdistämällä eri raakahavaintoja (Alasuutari 2011). Lisäksi laadullisessa tutkimuksessa 

hyödynnetään usein kvantitatiivista tutkimusta pienempää määrää dataa, jonka avulla pyritään 

etsimään yksityiskohtaista ratkaisua yksilöllisiin tutkimustapauksiin (Goertz & Mahoney 

2012). Pilotointitutkimuksen lopulliset tutkimusvaiheet on kuvattu kuvassa 13. 
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Kuva 13 Pilotointitutkimuksen vaiheet 

 

Pilotointitutkimus jakautui työssä viiteen eri vaiheeseen. Pilotointitutkimus alkoi ensimmäisten 

hankintakorttien linkittämisellä kohdeyrityksen hankintajärjestelmään sekä pilotointivaiheen 

tiedotteen tuottamisella, joka lähetettiin yrityksen henkilöstölle. Pilotointivaiheen tärkein vaihe, 

käyttäjätutkimuksen suorittaminen, päätettiin toteuttaa kohdeyrityksessä laadullisia 

tutkimusmenetelmiä hyödyntäen, jotta pilotoitavasta toimintatavasta ja työkalusta saataisiin 

mahdollisimman yksityiskohtaista palautetta hankintakorttien toimintatavan kehittämiseksi. 

Laadullisen tutkimuksen avulla pyrittiin lisäksi osallistamaan loppukäyttäjiä paremmin mukaan 

kehitysprojektiin. Pilotointivaiheen tausta-ajatuksena oli pyrkiä kehittämään tiedonhallinnan 

toimintamalli mahdollisimman kehittyneeksi, jotta hankintakortit saataisiin implementoitua 

mahdollisimman tehokkaasti projektin lopussa osaksi kohdeyrityksen hankintaprosessia. 
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6.1.1 Datan kerääminen 

Laadullisen tutkimuksen yleisimpiä aineistonkeruumenetelmiä ovat haastattelut, kyselyt, 

havainnointi tai erilaisista dokumenteista kerätty tieto (Sarajärvi & Tuomi 2018). Tässä työssä 

pilotointivaiheen käyttäjädata päädyttiin keräämään puolistrukturoiduilla henkilö- ja 

pienryhmähaastatteluilla. Puolistrukturoitu haastattelu tarkoittaa strukturoitujen ja 

strukturoimattomien haastattelujen välimaastoon sijoitettavia haastatteluja, joissa osa 

haastattelun näkökohdista on lyöty lukkoon (Aaltonen et. al 2005). Puolistrukturoidut 

haastattelut toteutettiin teemahaastattelun keinoin (Sarajärvi & Tuomi 2018; Aaltonen et.al 

2015), joissa käytiin läpi samoja teemoja ja aihepiirejä, mutta kysymysten muotoilu ja järjestys 

vaihtelivat. Puolistrukturoitujen teemahaastattelujen pyrkimys on löytää merkityksellisiä 

vastauksia tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti, teemojen perustuessa tutkimuksen 

viitekehykseen (Sarajärvi & Tuomi 2018). Valittuun datankeräysmenetelmään päädyttiin, sillä 

sen avulla arvioitiin kerättävän laadukkainta tutkimusdataa kohdeyrityksen toimihenkilöiden 

keskuudesta. 

 

Pilotointivaiheen käyttäjätutkimuksen kohderyhmät ja haastateltavat henkilöt valittiin 

kohdeyrityksen sisältä hankintakorttien kehitysryhmän toimesta, johon kuului yhteensä neljä 

hankintapäällikköä ja diplomityöntekijä. Haastateltavia käyttäjäkohderyhmiä oli yhteensä 

kolme, joihin lukeutuivat hankintatoimen edustajina hankintainsinöörit, tuotannon edustajina 

työmaainsinöörit ja suunnittelunohjauksen edustajina kohdeyrityksen suunnittelun 

projektipäälliköt sekä yksi suunnittelujohtajista. Haastattelut suoritettiin marras-joulukuussa 

2020 hyödyntäen Microsoft Teams-sovellusta. Toimihenkilöt, joiden asema ja ammattitaito 

olivat relevantit tutkimuksen osalta, tulivat valituiksi haastatteluihin hankintakorttien 

kehitysryhmän toimesta. Haastatteluihin valituilta henkilöiltä kysyttiin suostumus 

tutkimukseen sähköpostitse. Tutkimushenkilöiden listaus roolituksineen on esitetty 

kappaleessa 6.2.1 Haastattelujen rakenne. 

 

6.1.2 Datan analysointi 

Pilotointivaiheen käyttäjätutkimuksen jälkeen palautedata analysoitiin tutkijan toimesta. 

Palautteen analysoimiseksi vastaukset jaoteltiin ensin teemoittain samaa aihepiiriä koskevaan 
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järjestykseen. Tämän jälkeen vastaukset jaoteltiin kysymyksittäin eri käyttäjäkohderyhmien 

mukaan, jonka avulla tuotettiin tieto kohderyhmäkohtaisista ominaisuustarpeista. 

 

Palautteita analysoitiin hankintakorttien kehitysryhmän sisällä kootusti tutkijan tuottaman 

analyysin pohjalta. Palauteriihessä muodostettiin ensimmäiset kehityspäätelmät, jotka 

pohjautuivat haastatteluissa ilmenneisiin kommentteihin. Kehityspäätelmien ja analyysin 

pohjalta tutkija tuotti hankinnan johtoryhmälle tiivistelmän käyttäjätutkimuksen tuloksista, 

jonka avulla keskeisimmät tulokset käytiin johtoryhmän sisällä läpi. Lopulta hankinnan 

johtoryhmässä päätettiin toimintatapaan toteutettavista muutoksista, jatkosta sekä tulevien 

hankintakorttien laatimisesta. 

 

6.2 Haastattelujen läpikäynti ja tulokset 

6.2.1 Haastattelujen rakenne 

Pilotointivaiheen haastattelut suoritettiin kohderyhmille (tuotanto, hankinta, 

suunnittelunohjaus) muokattujen haastattelurunkojen pohjalta. Tutkimusryhmään kuului 

yhteensä 18 kohdeyrityksen toimihenkilöä. Haastattelujen pääfokus oli selvittää 

hankintakorttien käytettävyyttä eri kohderyhmissä, johon liittyen kullekin kohderyhmälle 

esitettiin vastaavia kysymyksiä hankintakorttien toiminnallisuuteen liittyen. Haastateltavia 

käsiteltiin tutkimuksessa anonyymeina henkilöinä, mutta henkilöiden taustatiedot (edustettu 

kohdeorganisaatio, toimiala sekä asema yrityksessä) rekisteröitiin ylös haastatteluiden 

yhteydessä. Haastateltavat on esitelty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3 Käyttäjätutkimukseen haastatellut toimihenkilöt kohdeyrityksessä 

Edustettu kohderyhmä Asema yrityksessä, 

haastateltavien määrä (n) 

Edustetut toimialat yrityksen 

sisällä 

Tuotanto Työmaainsinööri, n = 6 kpl Asuntorakentaminen, 

Aluetoiminnot, 

Talonrakentaminen 

Hankinta Hankintainsinööri, n = 8 kpl Asuntorakentaminen, 

Aluetoiminnot, 

Korjausrakentaminen, 

Talonrakentaminen 

Suunnittelunohjaus Suunnittelujohtaja n = 1 kpl, 

Projektipäällikkö n = 3 kpl 

Asuntorakentaminen,  

Korjausrakentaminen, 

Talonrakentaminen 
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Hankintakortteihin liittyvien kysymyksien lisäksi haastatteluissa tutkittiin tuotanto-

organisaation osalta hankintojen lähtötietojen muodostamisen nykytilaa ja hankintojen 

lähtötietoihin liittyvää tiedonhallintaa. Suunnittelunohjaukseen kohdistuneissa haastatteluissa 

tutkittiin suunnittelunohjauksen ja hankinnan välisen yhteistyön toteutumista sekä keinoja 

yhteistyön kehittämiseksi. Kohderyhmien haastattelurungot löytyvät tutkimuksen lopusta 

olevista liitteistä (liitteet 3-5). 

 

6.2.2 Haastattelujen tulokset 

Haastattelujen keskeiset tulokset on esitetty tässä kappaleessa jaettuna teemoittain. 

Kohderyhmille esitettäviä teemoja oli yhteensä kolme kappaletta, jotka koskevat 

ensikokemuksia hankintakorteista, hankintakorttien ominaisuuksia sekä hankintakorttien 

käyttöä ja tulevaisuutta. Viimeinen, neljäs teema koskee hankintakortteihin koskevia yleisiä 

huomioita, joita nousi kohderyhmien haastatteluissa esille. 

 

Teema 1: Ensikokemukset hankintakorteista 

Pilotoiduista hankintakorteista nousi esiin positiivinen ensikokemus. Kaikki kohderyhmät 

kokivat hankintakorttien joko tarpeelliseksi tai erittäin tarpeelliseksi toimintatavaksi. 

Haastatteluissa summattiin hankintakorttien hyöty hyvinä muistilistoina eri 

hankintakokonaisuuksiin. Ensikokemuksien perusteella hankintakortit koettiin ensisijaisesti 

hankintainsinöörien työkaluna, mutta lisänä hankintakorttien todettiin tuovan hyötyä muun 

muassa tuotanto-organisaation hankintojen lähtötietojen kasaamiseen, työnjohtajien 

perehtymiseen urakkakokonaisuuksiin sekä suunnittelunohjauksen tarkistuslistana. 

Hankintakorttien avulla nähtiin potentiaali parantaa hankinnan lähtötietojen laatua, mikäli 

hankintakortit saadaan rakennettua riittävän informatiivisiksi. Suurimpana miinuksena nähtiin 

hankintakorttien suppea kattavuus eri hankintakokonaisuuksien osalta, sillä nimikekohtaisia 

hankintakortteja oli pilotointivaiheessa käytettävissä ainoastaan neljä kappaletta. 

 

Toisena kysymyksenä toiminut ”Kuinka määrittelisit hyödyn hankintakorteista?” keräsi 

kohderyhmien välillä eriävää palautetta, mikä on luonnollista huomioiden toimihenkilöiden 

omat työnkuvat. Hankinnan kohderyhmässä todettiin, että kohdeyrityksessä on paljon toistuvia 

työvaiheita hankintojen osalta, jonka takia nähdään tarve yhdenmukaistaa toimintatapoja niin 

talon sisäisessä hankintatavassa kuin alihankkijoille jaettavassa tiedossa. Hankintakortti nähtiin 
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palvelevan tätä tarvetta erityisesti muistilistana, jonka avulla voidaan tarkistaa, että hankintaan 

liittyvät asiat tulee käytyä läpi riittävällä tarkkuudella. Hankintakorttien tarjoama apu nähtiin 

hankinnan kohderyhmässä myös hyödyllisenä neuvottelutilanteissa ja tarjousvertailujen 

tuottamisessa; tietoapu koskettaa erityisesti sellaisissa hankinnoissa, jotka eivät toistu kohteesta 

toiseen eli ovat harvinaisempia. Hankinnan kohderyhmässä nousi esiin myös jatkokäytön 

tarpeellisuus kokeneemmilla toimihenkilöillä; jotta hankintakortti palvelisi kohdeyrityksen 

kokeneempaa kaartia, tulisi hankintakokonaisuuksiin liittyvää tietoa olla koostettuna 

syvemmällä tasolla. 

 

Tuotannon kohderyhmässä hankintakorttien hyöty koettiin aputyökaluna hankinnan 

lähtötietojen muodostamisen tukena ja apu todettiin koskevan erityisesti kokemattomia 

työmaainsinöörejä. Kokeneiden toimihenkilöiden osalta hankintakortit nähtiin hyvinä 

muistilistoina hankintakohtaisten tietojen läpikäymiseen, kuten hankinnan kohderyhmässä. 

Suunnittelunohjaajien ensikokemuksissa nousi esiin hankintakorttien tarjoama tietoapu 

suunnittelun läpiviemisessä; hankintakorteista olisi hyvä tarkistaa, onko hankintaan koskevat 

riittävät tiedot kohdekohtaisissa suunnitelmissa sekä onko suunnitelmien taso riittävä. 

 

Teema 2: Hankintakorttien ominaisuudet 

Hankintakorttien ominaisuudet -teeman osalta tutkimuksessa kysyttiin kohderyhmien 

mielipiteitä hankintakorttien tärkeimmistä ominaisuuksista ja mitä ominaisuuksia 

kohderyhmissä haluttaisiin lisättävän hankintakortteihin. 

 

Hankintakorttien tärkeimmissä ominaisuuksissa oli poikkeavaisuuksia eri kohderyhmien 

välillä. Hankinnan kohderyhmässä tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousivat niin kutsutun 

”harmaiden alueiden” esilletuonti hankintakortissa, eli niiden asioiden avaaminen, mistä työn 

suorittamisessa tulee eniten riitaa tai epäselvyyksiä hankintakokonaisuuden sisällä. Lisäksi 

tarjousten vertailukelpoisuudeksi asettamiseen toivottiin ohjeita, mitä ottaa huomioon spesifien 

hankintavertailujen laatimisessa. Tämän lisäksi hankinnan kohderyhmässä todettiin, että yksi 

tärkeimmistä hankintakorttien ominaisuuksista on riittävän kattavan informaation tarjoaminen 

sitä koskevasta hankintanimikkeestä. Tuotannon kohderyhmässä todettiin, että pilotoinnin 

kohteena olevissa hankintakorteissa löytyi oleellista tietoa eikä poistettavia asioita ilmennyt. 

Tuotannon osalta materiaaliominaisuuksien esilletuonti hankintakorteissa koettiin tärkeänä, 
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joista esimerkkinä harmonisoidun tuotestandardin, CE-merkintöjen ja DOP-

suoritustasoilmoituksen tarpeen määritteleminen materiaaleittain. Lisäksi tuotannon 

kohderyhmässä nostettiin huomio yksikköhintaisten aliurakkakokonaisuuksien listauksesta, 

josta toivottiin mahdollisimman kattavaa tietopakettia mitä tulee ottaa huomioon 

aliurakkaneuvotteluissa ja tarjousvertailujen tekemisessä. Suunnittelunohjauksen 

kohderyhmässä tärkeimpinä hankintakorttien ominaisuuksina todettiin olevan 

hankintakohtainen suunnitelmatarve, materiaaliominaisuudet sekä hintatekijät, jotka kaikki 

palvelevat erityisesti suunnittelunohjaajien työtä. Hankekohtaisen urakkamuodon sekä 

hankintapakettien tavoitehinnoittelun korostaminen nähtiin myös tärkeänä kohderyhmän 

sisällä. 

 

Lisättävien ominaisuuksien osalta kaikissa kohderyhmissä toistui urakkarajaliite-mallien 

integroimisen toive hankintakorttiin erityisesti kompleksisissa hankintakokonaisuuksissa kuten 

elementtiasennustöissä, maanrakentamisessa sekä paikallavalutöissä. Lisäksi hankinnan 

valmistelu -osioon toivottiin lisättävän materiaalitietoutta hankintakokonaisuuteen liittyen, 

joista esimerkkinä lasituksiin liittyvä suunnitelma-arvojen muistuttaminen. Hankintakortin 

laadunvarmistus -kohtaan kaivattiin kriteerien tarkempaa määrittelyä sekä tietoa siitä, mistä 

kokonaisuuksista on hyvä toteuttaa työmailla osakohtaisia mallirakenteita tai 

vastaanottotarkastuksia. Kohderyhmissä nousi esiin myös ajatus takuuaikaisten korjausten 

osiosta, minne voitaisiin kerätä tietoutta hankintakokonaisuuteen liittyvistä takuuajalle 

sijoittuvista yleisimmistä ongelmista ja korjaustarpeista. Tämän osion taka-ajatuksena on se, 

että takuuaikaisten tarpeiden huomioinnilla hankinnoissa voitaisiin paremmin ennaltaehkäistä 

takuuaikaisten lisäkustannusten muodostamista. Hankinnan kohderyhmässä esiintyi myös 

huomio urakkakohtaisten slangisanojen avaamisesta hankintakorteissa, sillä rakennusalalla 

käytetään hyvin spesifiä sanastoa mikä voi olla erityisesti kokemattomien toimihenkilöiden 

sisällä vaikeasti tulkittavaa. 

 

Teema 3: Hankintakorttien käyttö ja tulevaisuus 

Kolmannen teeman alla haastatteluissa käytiin läpi kysymyksiä liittyen hankintakorttien 

toimintatavan jatkon ja kehittämisen kannattavuudesta, kenen tulisi olla haastateltavien 

mielestä vastuussa hankintakorttien laadinnasta ja päivittämisestä, miten korttien käyttöä ja 

löydettävyyttä voitaisiin edistää kohdeyrityksessä, olisiko haastatellut käyttäjät valmiita 
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osallistumaan hankintakorttien kehittämiseen ja niiden ylläpitoon sekä mistä eri 

hankintakokonaisuuksista koetaan tarpeelliseksi laatia uusia hankintakortteja. 

 

Hankintakorttien toimintatapa ja sen jatkaminen koettiin kaikissa haastattelun kohderyhmissä 

kannattavaksi. Yrityskohtaista tietoutta koettiin tarpeelliseksi jakaa eteenpäin kohdeyrityksen 

sisällä yleisen rakennusalan tietouden lisäksi, joita tarjoavat esimerkiksi Rakennustiedon 

ylläpitämät RT-kortisto ja Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset -palvelu (RYL). Osiossa 

nousi esiin huomio hankintakorttien nimestä, jota toivotaan vielä kehitettävän enemmän 

hankinnan tietoihin viittaavammaksi. 

 

Hankintakorttien pääasiallinen laadinta- ja päivitysvastuu koettiin kohderyhmissä olevan 

hankintaosastolla, jolloin yksittäisen vastuuhenkilön tulisi olla hankintapäällikön asemassa 

työskentelevä henkilö. Hankintakorttien laatimisprosessi koettiin olevan tehokkain työryhmien 

tai ”super-user”-tiimien toimesta, jotka muodostettaisiin hankintapäällikön toimesta. Näihin 

työryhmiin tai tiimeihin tulisi kuulua hankintapäällikön lisäksi niin hankintainsinöörejä 

hankinnan organisaatiosta kuin myös tuotannon työnjohtoa ja/tai työmaainsinöörejä, joiden 

avulla tuotannosta saatava tietous saataisiin hyödynnettyä hankintakorttien muodostamisessa. 

Hankintakorttien laatimiseen ehdotettiin myös hyödynnettäväksi opiskelijoiden ja 

kohdeyrityksen harjoittelijoiden lopputöitä, jolloin opiskelijoiden uusia ja tuoreita näkemyksiä 

saataisiin mukaan laatimisprosessiin. Hankintakorttien päivittämiseen liittyen kohderyhmissä 

todettiin, että varsinaista päivittämistarvetta hankintakorteille ei ole paljon, mikäli 

hankintakortit on toteutettu laadukkaasti alun pitäen. Päivittämistarve koskee ainoastaan 

viittauksia yleisiin ohjeisiin (esimerkkinä RYL-ohjeistukset) sekä hankintakokonaisuuksiin 

liittyviä käyttäjäkommentteja. Käyttäjäkommenttien päivittämisessä hankintakorttiin nähtiin 

mahdollisuus hyödyntää kohdeyrityksen hankinnan tukea eli helpdeskiä, joka voisi toteuttaa 

yksinkertaiset päivitystehtävät. 

 

Hankintakorttien käytön ja löydettävyyden edistämiseen haastatelluissa kohderyhmissä nousi 

esiin erityisesti riittävän tiedottamisen tarpeellisuus. Hankintakorttien tiedotus nähdään 

tärkeäksi sekä yritystasolla että projektikohtaisesti. Projektikohtaisesti hankintakorttien 

tiedotus voisi tapahtua hankinnan toimesta työmaan aloituspalavereissa, joissa informoitaisiin 

kootusti koko tuotantohenkilöstöä ja suunnittelunohjausta. Tuotanto-organisaation sisällä 
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tiedotusvastuu nähtiin olevan myös työpäälliköillä ja työmaiden vastaavilla työnjohtajilla. 

Suunnittelunohjauksen kohderyhmässä tärkeäksi nähtiin myös suunnittelunohjauksen sisäinen 

tiedottaminen projektipäälliköiden toimiessa laajasti eri projekteissa. Yritystasolla 

tiedottaminen voisi tapahtua kohdeyrityksen viikkotiedotteen mukana, jossa olisi mukana 

video-opastus siitä, miten hankintakortit löytyvät kohdeyrityksen järjestelmistä ja miten 

hankintakortteja käytetään. Yritystasolla toivottiin myös säännöllistä muistuttamista, jotta uusi 

toimintatapa ei unohdu.  

 

Muina toimintatavan edistävinä tekijöinä nähtiin tarpeeksi laaja kokonaisuus eri 

hankintakokonaisuuksien hankintakortteja sekä tiedon integroiminen tietojärjestelmiin. 

Kohdeyrityksen hankintajärjestelmä, hankintaportaali, nähtiin luonnollisimpana 

tallennuspaikkana hankintakorteille. Lisäksi MyNCC:n, Pro3-projektikansioiden sekä eri 

toimialojen Sharepoint-kansioiden hyödyntäminen tiedon jakamisessa nähtiin edistävän 

hankintakorttien löydettävyyttä, mikä osaltaan auttaa käyttämään laadittuja hankintakortteja. 

 

Hankintakorttien kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvässä kysymyksessä haastateltavat näkivät 

mahdollisena osallistumisensa hankintakorttien työryhmiin. Erityisesti tuotannon 

kohderyhmässä haastateltavat toivoivat kehittämisen työryhmiin palaverikäytäntöä, jonka 

avulla työmaalla työskentelevät toimihenkilöt saataisiin osallistettua mukaan kehittämiseen. 

Hankintakortteihin ja hankintakokonaisuuksiin liittyvää kommentointia nähtiin kohderyhmissä 

myös mahdollisena suorittaa, mikäli kommentoinnin tekeminen on helppoa ja toimivaa sekä se 

tapahtuu suoraan hankintakorttien tai hankintaportaalin kautta. Kommentointiin liittyvät 

mallipalautteet nähtiin kohderyhmissä laskevan kynnystä henkilökohtaisten kommenttien 

lisäämiseksi. Pilotoitavaan hankintakorttimalliin sisällytettiin erillinen kommentointiosio, 

jonka avulla käyttäjät pystyvät kommentoimaan omia huomioitaan hankintanimikkeeseen 

liittyen. 

 

Haastatteluiden viimeisessä kysymyksessä käsiteltiin haastateltavien näkemyksiä siitä, mistä 

eri hankintakokonaisuuksista kaivataan laadittavaksi hankintakortteja. Osa haastateltavista 

mainitsivat tiedonjaon tarpeen olevan akuutti kaikille pääryhmien alaisille 

hankintakokonaisuuksille, jotka numeroidaan rakennusalan Talo 80 -litterointiohjeen mukaan 

numeroryhmien 1–5 alle. Pääryhmiin 1–5 kuuluvat maa- ja pohjarakennus, perustustyöt, runko- 
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ja vesikattorakenteet, täydentävät rakenteet ja pintarakenteet (NCC 2003). Tämän lisäksi 

hankintakortit koettiin tarpeelliseksi tarkastella kohdeyrityksen hankintavolyymiltään 

suurimpia hankintakokonaisuuksia ja asettaa prioriteetteja tämän mukaan. Haastateltavien 

kohderyhmien keskuudessa toistui alkuvaiheiden pääurakoiden tärkeys, mihin kuuluvat 

erityisesti maanrakennus-, perustus-, teräsrakenne-, elementtiasennus- ja ulkopuoliset 

vedeneristystyöt. Ongelmaurakoiden hankintakortit koettiin myös erittäin tarpeellisena, eli 

uusien hankintakorttien laatiminen erityisesti niihin hankintakokonaisuuksiin, joissa 

muodostuu usein takuuaikaisia lisäkustannuksia ja/tai urakkaan liittyviä hintaylityksiä. 

Haastateltavat eivät nähneet tarpeelliseksi muodostaa hankintakortteja niistä kokonaisuuksista, 

joissa on laadittuna vahvat yrityskohtaiset kausisopimukset sekä kategoriahankintojen alaisista 

nimikkeistä, joita kohdeyrityksessä on muun muassa runkoelementit sekä talotekniikka. 

Näkökulma perustuu siihen, että kategoriahankinnalla on erityinen asiantuntemus nimikkeiden 

hankinnasta, ja yrityskohtainen tiedonjako ei ole niin tarpeellista kuin kategoriahankinnan 

ulkopuolisissa nimikkeissä, joissa tietous on enemmän pirstaloitunutta. 

 

6.2.3 Suunnittelunohjauksen ja hankinnan yhteistyön näkökulma 

Tutkimuksen erityisteemana (teema 4) tutkittiin kohdeyrityksen suunnittelunohjauksen ja 

hankinnan nykytilaa puolistrukturoitujen haastattelujen avulla. Haastatteluissa tutkittiin 

suunnittelunohjauksen ja hankinnan yhteistyön toteutumista kohdeyrityksessä kysymyksillä, 

miten suunnittelunohjauksen työ on yhteydessä hankintaan, mitä erityistietoja 

suunnittelunohjaus kaipaa hankinnasta rakennusprojektien suunnittelun edistämiseksi sekä 

kuinka rakennusprojektien laadunvarmistusta pystytään edistämään hankinnan ja 

suunnittelunohjauksen yhteistoiminnassa. Teeman alaiset haastattelukysymykset esitettiin 

suunnittelunohjauksen organisaatiossa toimiville henkilöille, jotka työskentelevät 

pääkaupunkiseudun eri toimialoilla (talon-, asunto- ja korjausrakentamisen toimialoilla). 

 

Haastattelijoiden keskuudessa todetaan, että suunnittelunohjauksen ja hankinnan välinen 

yhteistyö toimii joko hyvin tai vaihtelevasti eri toimialoilla. Talonrakentamisen toimialalla 

yhteistyö koetaan toimivaksi ja sen koetaan sekä lähentyneen että kehittyneen parempaan 

suuntaan kohdeyrityksen nykyisen hankinnan organisoinnin ansiosta, jossa hyödynnetään 

projektikohtaista hankintaosaamista. Asuntorakentamisen toimialalla yhteistyö koostuu lähinnä 

projektikohtaisten kysymysten ympärillä tapahtuvasta kanssakäymisestä, sekä hankinnan 
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seurantapalavereissa tapahtuvasta yhteistoiminnasta. Korjausrakentamisen toimialalla 

yhteistyötä tehdään, mutta yhteistyön syvyys voisi olla laaja-alaisempaa, kun se tutkimuksen 

hetkellä koetaan olevan enemmän henkilöriippuvaista. Korjausrakentamisen toimialalla 

yhteistyön todetaan alkavan rakennusprojektien siirryttyä kehitysvaiheesta lähemmäksi 

toteutusvaihetta, sekä varsinaisen toteutusvaiheen aikana. Talonrakentamisen toimialalla 

hankinnan ja suunnittelunohjauksen yhteistyötä tehdään niin projektien kehitys- kuin 

toteutusvaiheidenkin aikana. 

 

Suunnittelunohjauksen työ hankintaan kohdistuu toimialasta riippumatta eritoten 

suunnitelmien kehittämiseen, vaihtoehtoisten teknisien ratkaisujen löytämiseen, ja 

kustannustietouden selvittämiseen. Kuten aiemmassa kappaleessa mainittua, yhteistyön 

tekemisen taso vaihtelee rakennusprojektien kehitysvaiheen ja toteutusvaiheen välillä. 

Kehitysvaiheessa suunnittelunohjaus tarvitsee hankinnasta ennakkohintoja 

hankintakokonaisuuksiin liittyen, joiden avulla suunnittelunohjaus edistää 

suunnitelmaratkaisuja tulevaa toteutusvaihetta varten. Lisäksi kehitysvaiheessa hankinnasta 

tiedustellaan erikoisratkaisuja, jotka ovat projektikohtaisesti uniikkeja eivätkä toistu kohteesta 

toiseen. Erikoisratkaisuista esimerkkinä toimii julkisivun erityisratkaisut, jotka vaativat 

erityistä asiantuntijuutta myös hankinnan osalta. Toteutusvaiheessa hankinnan ja suunnittelun 

yhteistyö keskittyy hankekohtaisiin menettelyihin, kuten hankintataktiikan luomiseen kohteen 

hankintojen osalta, hankintakokonaisuuksien hintatiedon selvittämiseen, optimaalisten 

tuotevalintojen tekemiseen, riskialttiiden rakenteiden selvittämiseen sekä takuutietojen 

selvittämiseen. Hanketyökaluina suunnittelun ja hankintojen edistämiseksi kohdeyrityksessä 

käytetään muun muassa hankinta-suunnittelupalavereita (hasupa-menettely), 

hankintakokouksia, LSKHT-aikataulusta sekä suunnitelmakatselmus-menettelyä, joihin 

osallistuu projektiorganisaatiosta tuotannon, hankinnan että suunnittelunohjauksen henkilöitä. 

 

Suunnittelunohjaukseen suuntautuneissa haastatteluissa oleelliseksi kysymykseksi nousi se, 

mitä tietoja suunnittelunohjaus tarvitsee hankinnasta rakennusprojektien suunnittelun 

edistämiseksi. Haastatteluissa ilmeni, että tärkeimmät tarvittavat tiedot suunnittelunohjaukseen 

ovat vaihtoehtojen löytäminen spesifin hankintakokonaisuuden toimittajakentästä, 

hintatietouden tuottaminen suunnittelun tueksi sekä toimitusajat eri tuotekokonaisuuksille. 

Lisänä tärkeänä nähtiin tieto suhdanteiden vaikutuksesta, jotta hankinnat voidaan toteuttaa 
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projektin kannalta oikea-aikaiseksi sekä tieto kansainvälisen hankinnan tarjoamista 

mahdollisuuksista. Aikaisemmin mainitun hintatietouden tuottamisen tärkeimpänä tavoitteena 

on löytää hankinnan avulla rakennusprojektille kokonaistaloudellisesti järkevimmät ratkaisut 

sekä erilaisten riskien välttäminen (hinta-, saatavuus- ja maineriskien minimointi). 

 

Rakennusprojektien ja niiden sisällä tapahtuvien aliurakoiden laadunvarmistuksen edistämisen 

kulmakivenä suunnittelunohjauksessa nähtiin suunnittelu- ja projektiaikataulussa pysyminen. 

Aikatauluissa pysyminen helpottaa sekä projektin että hankintojen läpiviemistä laadukkaasti; 

mikäli aikataulusta myöhästytään, toimitusketjun muilta osapuolilta on äärimmäisen vaikeaa 

vaatia laatua. Aikataulussa pysymisen lisäksi selkeät, yksiselitteiset suunnitelmat nähdään 

laadunvarmistuksen yhtenä kriteerinä; mikäli selkeitä suunnitelmia ei ole, hankintojen 

sopimussisältö on erittäin vaikea määrittää. Aliurakoiden osalta kohderyhmässä todettiin, että 

laadun tuottaminen kulminoituu vahvasti käytettyihin toimittajiin sekä niiden avainhenkilöihin. 

Laatua tulisikin haastateltavien mielestä painottaa hankinnan toimittajavalinnassa ja pyrkiä 

hyödyntämään kokonaishinta-ajattelua puhtaan sopimushinnan taustalla. Rakentamisen laadun 

edistämiseksi tulevaisuudessa haastatteluissa nousi esiin mahdollisimman vähäriskisten 

suunnitelmavaihtoehtojen edistäminen, laatuvaatimusten avaaminen suunnitelmissa sekä 

ongelmarakenteiden detaljitason suunnittelun huomioiminen. Nämä edellä mainitut laadun 

edistämiskeinot olisi hyvä huomioida hankintakorteissa. 

 

6.3 Pilotointivaiheen analyysi ja päätöksenteko 

Käyttäjähaastattelujen jälkeen hankintakorttien pilotointitutkimuksen keskeisimmät tulokset 

esiteltiin kohdeyrityksessä ensin hankintakorttien kehitysryhmälle ja lopulta koko hankinnan 

johtoryhmälle erillisessä kokouksessa. Tuloksista keskusteltiin hankinnan kehitysryhmässä ja 

pohdittiin mitkä ovat kriittisimmät tekijät hankintakorttien jatkokehittämiselle.  

 

Kehitysryhmässä nostettiin esiin muun muassa seuraavia asioita: 

- Hankintakortteja ei kannata lähteä laatimaan eri kohderyhmille sopivaksi, vaan yksi 

yleinen versio nähtiin selkeimpänä käyttää 

- Projektien lopussa järjestettävä hankinnan päätöspalaveri on yksi tärkeimmistä 

kanavista palautteiden saamiseksi hankintakokonaisuuksiin liittyen, eli päätöspalaveria 

hyödynnettävä jatkossa hankintakorttien kehittämisessä 
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- Uusien hankintakorttien laadinnalle tulee asettaa selkeä tavoite ja mittari, esimerkiksi x 

määrä hankintakortteja valmiina vuoden 2021 loppuun mennessä 

 

Palauteanalyysin ja hankinnan kehitysryhmän johtopäätösten pohjalta tutkija laati 

päätösehdotukset hankintakorttien jatkosta hankinnan johtoryhmälle. Hankinnan johtoryhmälle 

esiteltiin seuraavat asiat: 

 

Olemassa olevien hankintakorttien päivitys: Muutokset pilotoituihin hankintakortteihin 

ehdotetaan toteutettavaksi palautteen pohjalta; takuukorjausosio lisätään niihin 

hankintakortteihin, missä se oleellista; sekä päätös hankintakorttien päivityksestä, 

päivitystarpeen tarkistus ehdotetaan suoritettavaksi hankintakorttien vastuuhenkilöiden 

toimesta puolen vuoden välein. 

Tiedon integroiminen järjestelmiin ja tiedottaminen: Hankintakortit ehdotetaan lisättäväksi 

kohdeyrityksen puuttuviin järjestelmiin (MyNCC ja Pro3) yhdessä hankinnan helpdeskin 

kanssa. Lisäksi hankintakorteista tuotetaan yleinen tiedote kohdeyrityksen maanlaajuisessa 

viikkotiedotteessa tammikuun 2020 aikana, sisältäen video-opastuksen hankintakorttien 

löytämisestä ja käyttämisestä. 

Tulevat, laadittavat hankintakortit: Ehdotuksena on laatia vuoden 2019 hankintavolyymin 

TOP25-listan lopuista hankintanimikkeistä hankintakortit vuoden 2021 loppuun mennessä, 

jotka eivät ole kohdeyrityksen Category management -osaston alla. Hankintakorttien 

vastuuhenkilöt ehdotetaan päätettäväksi hankintapäällikköjen keskuudesta hankinnan 

johtoryhmän toimesta. Vastuuhenkilöt kasaavat oman työryhmänsä hankintakorttien 

laatimiseksi, johon sisällytetään yhteensä 3–5 henkilöä hankinnan, tuotannon ja 

suunnittelunohjauksen osastoista. Hankintanimikkeet, joista ehdotetaan tuotettavan 

hankintakortit, on esitelty tämän tutkimuksen liitteessä 2. 

 

Päätösehdotukset esiteltiin hankinnan johtoryhmälle joulukuun 2020 kokouksessa. 

Kokouksessa päätettiin yksimielisesti edetä tutkijan ehdotusten mukaisesti hankintakorttien 

kehittämisessä ja ylläpidossa. Hankintakorttien kattavuustavoitteena päätettiin, että vuoden 

2021 loppuun mennessä valmiina on yhteensä kaksikymmentä hankintakorttia, eli uusia 

hankintakortteja tuotetaan 16 kappaletta. Uusien hankintakorttien vastuunjako päätettiin 
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toteutettavaksi seuraavassa hankinnan johtoryhmän kokouksessa, joka järjestetään 

tammikuussa 2021.  

 

Hankintakortteihin lisättävä takuukorjausosio sai kannatusta hankinnan johtoryhmän sisällä ja 

se päätettiin lisätä sekä olemassa oleviin että tuleviin hankintakortteihin. Jatkossa toimialojen 

takuukorjaus ja jälkimarkkinointi -organisaatioista tullaankin tutkimaan yleisimpiä 

korjaustarpeita ja -kustannuksia aiheuttavia tekijöitä hankintakorttien laatimisen yhteydessä. 

Tärkeimmät takuukorjaushavainnot dokumentoidaan hankintakortteihin, joita voidaan 

jälkikäteen päivittää uuden tiedon ilmentymisen myötä. Lisäksi kokouksessa annettiin tutkijalle 

lupa tuottaa järjestelmäintegrointi loppuun hankinnan tukitoiminnon kanssa sekä lupa tuottaa 

tiedote hankintakorttien käytöstä. 

 

6.3.1 Hankintakorttien toimintavan jalkauttaminen 

Yksi suurimmista haasteista uuden toimintatavassa on sen jalkauttaminen arkipäiväiseen 

käyttöön rakennusprojektien hankintojen läpiviemisessä. Kohdeyrityksessä on 

lukumäärällisesti suuri määrä eri tietojärjestelmiä, jonka takia uhka tarpeellisen tiedon 

hautautumiseen järjestelmien taakse on todellinen. Tätä tiedon hautautumista ja siiloutumista 

pyritään ehkäisemään integroimalla hankintakortit useampaan eri järjestelmään, tärkeimpänä 

kohdeyrityksen hankinnassa käytettävä Hankintaportaali-hankintajärjestelmä ja 

projektikohtaisesti käytettävä Pro3-tietojärjestelmä. Toimintatavan jalkauttamiseksi 

hankintakorttien kehitysryhmässä nostettiin esiin hankintakorteista informoiminen 

rakennusprojektikohtaisesti. Yrityksen tämänhetkisen toimintatavan mukaan jokainen uusi 

rakennusprojekti sisältää hankinnan aloituspalaverin, jossa käydään läpi merkittävimmät 

hankintoihin liittyvät asiat ennakkoon läpi projektiorganisaation ja hankintatoimen kanssa. 

Hankinnan aloituspalaveri nähdäänkin tärkeänä informaatiokanavana hankintakorttien 

tiedottamiseksi, jonka avulla projektiorganisaatio saa uusimman tietouden hankintakorteista ja 

niiden käyttämisen mahdollisuuksista. Täten ”hankintakorttien informointi” -kohta ehdotetaan 

lisättäväksi kohdeyrityksen hankinnan aloituspalaverimuistioon, jolloin hankintakortit käydään 

läpi automaattisesti aloituspalaverin sisällä. 

 

Pilotointivaiheen käyttäjätutkimuksessa nousi esiin hankintatoimen pääasiallinen vastuu 

hankintakorttien kehittämisessä. Tämä näkökulma jaettiin myös hankintakorttien 
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kehittämisryhmässä, mikä luo luonnollisesti informointi- ja jalkauttamistoimenpiteiden 

tuottamisen paineen kohdeyrityksen hankinnan henkilöstölle. Hankintakorttien johtamisvastuu 

todettiin kuuluvan hankintapäälliköille, jotka toimivat osana hankinnan johtoryhmää. 

Hankintapäälliköiden tulisi täten ohjeistaa alaisiaan, eli hankinnassa toimivia henkilöitä, 

informoimaan rakennushankkeiden projektiorganisaatioita hankintakorttien 

käyttömahdollisuuksista. Hankinnassa toimivien henkilöiden, kuten hankintainsinöörien, tulee 

myös tarvittaessa opastaa projektiorganisaatioiden toimihenkilöitä hankintakorttien etsimiseen, 

käyttämiseen ja palautteen jakamiseen. Toimintatavan jalkauttamiseksi ja juurruttamiseksi 

hankintatoimen tuleekin panostaa omalla toiminnallaan hankintakorttien informoimiseen, eikä 

olettaa sen tapahtuvan itsestään. 
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7 PÄÄTELMÄT 

Haastattelututkimuksen läpikäymisen ja sen pohjalta tuotettujen päätösehdotuksien jälkeen 

tutkimuksessa siirrytään keskeisimpien päätelmien esittelyyn. Tässä luvussa läpikäydään 

tutkimuksen alussa esitetyt tutkimuskysymykset ja niihin vastataan keskeisimmillä 

tutkimustuloksilla. Tutkimuskysymysten ja -tulosten jälkeen luvussa pohditaan tiedonhallinnan 

edistämisen haasteita kohdeyrityksen sisällä. Viimeisenä osiona luvussa annetaan ehdotuksia 

jatkotutkimusten tuottamiselle sekä uuden toimintatavan jalkauttamisen arvioinnille. 

 

7.1 Tutkimuskysymysten läpikäynti 

Kirjallisuudessa ja tieteellisissä tutkimuksissa on alleviivattu tiedonhallinnan roolia yritysten ja 

organisaatioiden suorituskyvyn varmistajana. Yritysten kilpailukyvyn perustuessa yhä 

enemmän tiedon ja älyllisen pääoman varaan, tiedon ja osaamisen johtaminen nähdään tärkeänä 

osana liiketoimintaa. Kuten Nicoletti (2020) on todennut, hankintatoimi kohtaa nykypäivänä 

yhä kompleksisemman ja teknologiapainotteisemman maailman, minkä takia uusien 

informaatiotyökalujen kehittäminen ja implementoiminen organisaatioiden tueksi on erittäin 

tarpeellista. 

 

Tämän diplomityön pääasiallisina tutkimuskysymyksinä toimivat seuraavat kysymykset:  

 

• Miten hankintoihin liittyvää tiedonhallintaa ja parhaiden toimintatapojen jakamista 

pystytään edistämään kohdeyrityksessä? 

• Miten pilotoitavaan hankinnan tiedonhallinnan toimintatapaan suhtaudutaan 

kohdeyrityksen toimihenkilöiden keskuudessa? 

Kuten aikaisemmin mainittua, ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastattiin kohdeyritykseen 

kehitetyllä hankintakorttien työkalulla. Työkalun ominaisuuksia pohdittiin edeltävän 

hankintakorttien kehitysprojektin aikana, ja tässä diplomityössä keskityttiin pilotoimaan 

ensimmäisiä hankintakortteja, jotka oli valmisteltu neljästä eri 

hankintanimikekokonaisuudesta. Pilotoidut hankintakortit käsittivät maanrakennus-, purku-, 

alakatto- ja rappaustöiden hankintakokonaisuudet. 
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Diplomityössä tutkittiin, mitä ajatuksia pilotoitavat hankintakortit herättävät 

tutkimusryhmässä, miten hankintakortteja tulisi kehittää käyttäjien mielestä ja miten 

hyödylliseksi toimintatapa koetaan eri organisaatioissa. Hankintakorttien pilotointivaiheen 

käyttäjätutkimuksessa selvisi, että tiedonhallinnan pilotoitu toimintatapa eli hankintakortit 

nähtiin koko tutkimusryhmän toimesta joko tarpeellisena tai erittäin tarpeellisena 

toimintatapana. Kaikki käyttäjätutkimukseen osallistuneet henkilöt organisaatiotaustasta 

riippumatta kannattivat ajatusta toimintatavan jatkamisesta ja sen kehittämisen jatkamisesta 

kohdeyrityksessä. Pilotointivaiheen käyttäjätutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että tiedon 

ja parhaiden käytäntöjen jakamiselle on selvästi tarvetta kohdeyrityksen organisaatioiden 

välillä. 

 

Lisäksi tutkimuksessa etsittiin vastauksia seuraaviin tukeviin tutkimuskysymyksiin: 

• Tukeva tutkimuskysymys 1: Mitä metodeja ja työkaluja organisaatioiden 

tiedonhallinnan kehittämiseksi on esitelty kirjallisuudessa? 

Kirjallisuus antoi tukea väitteelle, että hankintatoimen merkittävimpiä menestystekijöitä ovat 

sekä hankinnan tehokkaat prosessit ja sovellusalustat, unohtamatta henkilöitä hankintojen 

taustalla. Merkittävimpinä haasteina El Ghazali (2012, s. 86) mainitsi artikkelissaan 

rakennusalan puutteellisen informaation ja kommunikaation hankintojen osalta sekä puutteet 

parhaimpien toimintatapojen jakamisessa. Erityisesti hiljaisen tiedon välittämiseen ja 

siirtämiseen on selviä perusteita älyllisen pääoman säilyttämiseksi organisaatioiden sisällä 

(Lancioni & Chandra 2009, s. 148). Axelsson et. al (2005, s. 95-97) mukaan kompleksisessa 

maailmassa eri aktiviteettien välillä tarvitaan koordinointia ja mekanismeja, kuten 

työprosessien, tiedon ja taitojen standardointia. Kirjallisuuden mukaan organisaatioiden 

yhteistä tietämystä voidaan parantaa standardoimalla tietoa informaatioteknologioita 

hyödyntäen. 

 

• Tukeva tutkimuskysymys 2: Miten hankinnan tiedonhallinnan toimintatapaa tulisi 

kehittää kohdeyrityksessä? 
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Pilotoituihin hankintakortteihin sisällytetty informaatio ja sen rakenne oli muodostunut 

hankinnan johtoryhmän aiemmin toteutettujen päätöksien pohjalta. Käyttäjille merkityksellisen 

informaation tutkimiseksi pilotointivaiheen käyttäjätutkimuksessa asiaa tiedusteltiin suoraan 

hankintakorttien oletetuilta loppukäyttäjiltä, eli tuotanto-, hankinta-, ja 

suunnittelunohjaushenkilöstöltä. Käyttäjätutkimuksen kohderyhmässä oltiin sisältöön pääosin 

tyytyväisiä, mutta myös uusia ideoita heräsi hankintakorttien kehittämiseksi. Erityisesti 

hankintojen tueksi toteutettavat urakkarajamallit, takuukorjaustarpeiden huomiointi, 

kvartsipölyn huomiointi ja hinnoittelutekijöiden nostaminen hankintakortteihin nähtiin 

tärkeänä lisäyksenä olemassa oleviin ja tuleviin hankintakortteihin. Pilotointitutkimuksen 

jälkeen hankintakorttien mallipohjaan sekä olemassa oleviin hankintakortteihin tehtiin 

tarvittavat muutokset diplomityöntekijän toimesta, sisältäen takuukorjauksen huomioinnin 

kahden eri hankintanimikkeen osalta. Hankintakorttien päivitetty mallipohja on esitelty tämän 

diplomityön liitteessä 1. 

 

Hankintakortteihin tuotettava informaatio on nimikekohtaisen vastuullisen hankintapäällikön 

ja/tai työryhmän vastuulla, joten tulevan informaation dokumentoimiseen tulee kiinnittää 

tarkkuutta. Käyttäjätutkimuksessa ilmeni, että mikäli hankintakortteihin dokumentoitu 

informaatio on liian yleismaailmallisella tasolla, hankintakorttien lopullinen toimivuus kärsii. 

Täten uusien hankintakorttien laatimisprosesseissa tulee hyödyntää monipuolisesti eri 

organisaatioissa toimivien toimihenkilöiden nimikekohtaista hankintatietoutta sekä esimerkiksi 

vertaisarviointia ennen lopullisten hankintakorttien julkaisua. Laadukkaan vertaisarvioinnin 

avulla hankintakortteihin tuotetun tiedon hyödyllisyyttä voidaan kriittisesti arvioida, 

mahdollistaen samalla uusien näkökulmien tuonnin hankintakortteihin. Riittävän, mutta 

samalla riittävän kompaktin informaation tuottaminen onkin yksi suurimmista haasteista 

hankintakorttien laadintaprosessissa. 

 

• Tukeva tutkimuskysymys 3: Miten pilotoitavat hankintakortit pystytään jalkauttamaan 

mahdollisimman tehokkaasti kohdeyrityksen toimintaan? 

Tutkimuksessa todettiin, että hankintakorttien hankintanimikkeiden kattavuutta tulee laajentaa 

merkittävästi nykytilasta, jotta työkalun tarjoama toimintatapa saadaan jalkautettua 

mahdollisimman tehokkaasti toimihenkilöiden keskuuteen. Hankintakorttien 
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kokonaisvalikoima todettiin pilotointivaiheen käyttäjätutkimuksessa suppeaksi, jonka todettiin 

vähentävän hankintakorttien käytettävyyttä ja niiden jalkauttamista toimihenkilöiden käyttöön. 

Tämä näkökulma jaettiin myös kohdeyrityksen hankinnan johtoryhmässä, jonka sisällä 

tutkimukseen liittyvät merkittävimmät päätökset toteutettiin. Hankinnan johtoryhmässä 

päädyttiin ratkaisuun, että hankintakorttien nimikekattavuutta lähdetään laajentamaan 

tutkimuksessa esiintynein hankintavolyymiltaan tärkeimpien nimikkeiden osalta, pois lukien 

yrityksen kategoriajohtoiset hankintanimikkeet. Hankintakorttien kattavuustavoite, 

kaksikymmentä valmista hankintakorttia vuoden 2021 loppuun mennessä on haastava, mutta 

toteutettavissa. Kun hankintakorttien nimikekattavuus saadaan tarpeeksi laajaksi, toimintatapaa 

päästään toteuttamaan ja jalkauttamaan täysipainoisesti. 

 

Jalkauttamisen edistämiseksi tutkimuksessa päätettiin integroida hankintakortit useampaan eri 

kohdeyrityksen tietojärjestelmään, jolla pyritään estämään tiedon hautautumista. 

Hankintakorttien lanseeraamisvaiheessa toimintatavasta tuotettiin kohdeyrityksen sisällä 

tiedote sekä opastusvideo hankintakorttien löytämisestä ja käyttämisestä. Jalkauttamisen 

edistämiseksi sekä käyttäjätutkimuksen tutkimusryhmässä että hankintakorttien 

kehitysryhmässä nostettiin esiin hankekohtaisen informoinnin tärkeys rakennusprojektien 

alkuvaiheessa, jolla muistutetaan rakennusprojektien projektiorganisaatioita tiedon 

löytymisestä kohdeyrityksen tietojärjestelmistä. Toimintatavan olemassaoloa tuleekin nostaa 

riittävän usein esille, jotta erityisesti hankintojen lähtötietoja muodostavat henkilöt muistavat 

hyödyntää hankintakorttien tarjoamaa apua hankintojen valmistelussa. 

 

7.2 Tiedonhallinnan edistämisen haasteet 

Suurimpana haasteena tiedonhallinnan edistämiseen kohdeyrityksessä voi muodostua työlle 

asetettavien henkilöresurssien puutteellisuus ja tärkeysjärjestyksen asettaminen. Erityisesti 

uusien hankintakorttien laatiminen vaatii osaltaan henkilöresursseja asetettavien työtuntien 

myötä. Hankintakorttien työryhmiin tulisikin asettaa ainoastaan sellaisia henkilöitä, kenellä on 

aidosti aikaa ja halua osallistua työkalujen kehittämiseen. Henkilöresurssit ovat yhteydessä 

suoraan tärkeysjärjestykseen; mikäli hankintoihin liittyvä tiedonhallinta koetaan yrityksessä 

tärkeänä, henkilöresursseja on helpompi asettaa vaadittavan työmäärän taakse.  
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Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa ilmeni, että rakennusalalle tyypillistä on 

projektipainotteisuus, jossa työskennellään uniikkien projektisuunnitelmien ja väliaikaisesti 

organisoitujen työryhmien toimesta hektisessä ympäristössä (Ochieng ja Price 2009). Uniikkien 

projektien ja vaihtuvien työryhmien maailma aiheuttaa haasteita tiedon jakamiselle sekä 

henkilöresurssien asettamiselle kehitystyölle, mutta toisaalta näen, että juuri tämänkaltainen 

ympäristö hyötyy eniten parhaiden toimintatapojen jakamisesta. Tutkimuksessa esitellyllä 

hankintakorttien työkalulla onkin potentiaali palvella tätä tarvetta, mikäli se vain koetaan 

projektiorganisaatioissa tärkeäksi ja hyödylliseksi. Hankintakorttien käyttäjätutkimuksessa 

todettiin, että laadukkaasti toteutettujen hankintakorttien päivitystarve on pieni, jonka toivotaan 

osaltaan helpottavan tiedonhallintaa. Näen, että hankintakorttien ylläpito ja toimintatavan 

edistäminen säännöllisellä tiedottamisella ovat avainasemassa tiedonhallinnan edistämisessä 

kohdeyrityksen sisällä. 

 

7.3 Jatkotutkimusten mahdollisuus ja jalkauttamisen arviointi 

Tutkimuksessa suoritettu pilotointivaihe antoi hyvin positiivisia signaaleita tiedonhallinnan 

parantamiselle kohdeyrityksessä. Pilotointivaihe oli lopulta vain lyhyt, kokeellinen ajanjakso, 

joten lopullisesta hankintakorttien menestyksestä saadaan tietoa vasta pidemmän ajanjakson 

päästä.  Koenkin tärkeäksi, että hankintakorteista tulisi tuottaa myöhemmin uusi 

käyttäjätutkimus, jotta käyttäjien tyytyväisyys laajempaan hankintakorttien 

nimikekokonaisuuteen ja tuotetun informaation laatuun liittyen voidaan selvittää. Lisäksi 

toimintatavan hyödyllisyyttä tulisi arvioida yrityksen sisällä esimerkiksi vuosittain, jotta 

toimintatavan jalkauttamisen tila voidaan selvittää. Kuten tämän tutkimuksen kappaleessa 2.2.3 

Prosessien kehittäminen todettiin, toimintatapojen pysyvyyden varmistaminen ja arviointi on 

osa prosessien kehittämistä ja jatkuvan parantamisen toimintamallia, jonka avulla taataa 

kehittämistyön jatkuvuus kehitysprojektin jälkeenkin (Laamanen 2001, s. 210). Diplomityössä 

käyttäjien mielipiteitä tutkittiin ainoastaan pienen tutkimusryhmän sisällä, joten 

jatkotutkimuksissa voitaisiin hyödyntää kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä suuremman 

kohderyhmän saavuttamiseksi. Laajemman mielipiteen saamiseksi jatkotutkimus voitaisiin 

suorittaa esimerkiksi kohdeyrityksen henkilöstölle lähetettävän tyytyväisyyskyselyn avulla, 

jossa otoskokoa voidaan kasvattaa merkittävästi helpommin laadulliseen 

haastattelututkimukseen verrattuna. 
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8 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen valinta kohdistui hankinnan tiedonhallinnan kehittämisen työkaluun, sillä sen 

käyttöä haluttiin tutkia ja edistää kohdeyrityksen sisällä. Ennen tutkimuksen aloittamista 

kohdeyrityksessä oli jo kehitetty ensimmäisiä hankintakortteja, mutta niitä ei ollut pilotoitu 

käyttöön toimihenkilöiden keskuudessa eikä käyttäjien näkemyksiä ollut tutkittu 

kehittämisprosessin aikana. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli perehtyä tiedonhallinnan 

perusteisiin ja kehittämisprosesseihin sekä toteuttaa varsinainen pilotointitutkimus 

kohdeyrityksen tiedonhallinnan työkalun pilotoimiseksi ja kehittämiseksi. Pilotointitutkimus 

suoritettiin diplomityössä laadullisena haastattelututkimuksena, josta saatu data analysoitiin 

tutkijan sekä hankintakorttien kehitysryhmän toimesta. Tärkeimmät tutkimustulokset esiteltiin 

lopulta kohdeyrityksen hankinnan johtoryhmälle, jonka sisällä muodostettiin tärkeimmät 

päätökset hankinnan tiedonhallinnan jatkokehittämisestä. 

 

Empiirisen tutkimuksen tulokset osoittivat, että hankinnan tiedonhallinnan kehittämiselle on 

tarve kohdeyrityksen sisällä ja että pilotoidut hankintakortit nähdään hyödyllisenä 

tiedonhallinnan työkaluna. Tutkimuksessa nähtiin, että hankintakorttien avulla hiljaista ja 

opittua tietämystä voidaan tallentaa yrityksen tietojärjestelmiin, minkä avulla hankintakohtaisia 

yleisiä ja kriittisiä tietoja voidaan jakaa toimihenkilöiden keskuudessa yli organisaatiorajojen. 

Hankintakorttien avulla pyritään myös standardisoimaan hankintasisältöjen ja kokonaisuuksien 

muodostamista huomioimalla tärkeimmät hankintakortteihin dokumentoidut asiat ennen 

hankintasopimusten muodostamista. 

 

Tärkeimpänä hankinnan tiedonhallinnan jatkotutkimuksena tulisi kohdeyrityksessä toteuttaa 

uusi käyttäjätutkimus yrityksen henkilöstölle, jossa tutkittaisiin hankintakorttien tulevaisuuden 

nykytilaa ja käyttäjäkokemuksia laajemman hankintakorttien valikoiman suhteen. Tämä 

tutkimus voitaisiin toteuttaa sen jälkeen, kun hankintakorttien laajempi valikoima on saatu 

lanseerattua kohdeyrityksen sisällä. Muita potentiaalisia jatkotutkimuksien aiheita hankinnan 

tiedonhallinnan kehittämisestä ovat tiedonhallinnan työkalun päivittävyyden kehittäminen sekä 

tiedon dokumentoinnin automatisointiin liittyvä tutkimus, jossa hyödynnettäisiin tietokantana 

elektronista hankintajärjestelmää. 
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1 (3)

Hankintakortti
MALLIPOHJA v. 10.2.2021

Hankinnan valmistelu ja muistilista

· Käy läpi hankinta-aloitteen urakkakokonaisuus, perehdy asiakirjoihin, keskustele
työmaan (vastaava työnjohtaja, työmaainsinööri tai työnjohtaja) kanssa ja selvitä:

o Urakkarajat
o Telineet/henkilönostimet (perustilat ja korkeat aulat tms.), sisäinen jäte-

huolto, haalaukset ja siirrot kerroksiin, työturvallisuus esim. valjaiden
käyttö

o Urakalle varatut rahat (tavoitearvio tai ESTI-laskelma)
o Aikataulu ja välitavoitteet (onko osa välitavoitteista sakollisia?)
o Tilaajan erityisehdot/vaatimukset
o Työmaakohtaiset erityisvaatimukset/työmaan pelisäännöt
o Laatuluokan (Luokka 1, 2 tai 3. Yleisimmin luokka 2.) ja laatuvaatimusten

määrittely
o Yleisistä ehdoista poikkeavat erityistakuut ja vakuustarpeet (hankkeen tai

urakan erityispiirteet, esim. vedeneristys)

· Muistilista / ohjeistus urakkakohtaisesti (kirjoita alle)

Vaadittavat suunnitelmat

Selostukset
·  (esim. rakennusselostus, huoneselostus tms)

ARK-suunnitelmat
·

RAK-suunnitelmat
·

LVIS-suunnitelmat
·

Muut suunnitelmat (GEO, tilaajan/rakennuttajan asiakirjat)
·

Urakan sisältö ja laajuus (tarkistettava aina kohdekohtaisesti)

· Listaa urakkasisällön ja urakkarajojen erityispiirteet
o Tarvittaessa urakkarajaliite-mallin liittäminen -> kompleksiset urakat

(jatkuu)

NCC User
Kirjoituskone
Liite 1. Hankintakorttien mallipohja

NCC User
Kirjoituskone
LIITTEET



Hankintakortti
Urakan nimi
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Maksuperusteet

· Yksikköhinta- vai kokonaishintaurakka -> määritä
o Yksikköhintaurakat laskutetun työsuoritteen mukaan. Urakoitsijan kanssa

on käytävä läpi, että laskut toimitetaan mittapöytäkirjojen mukaisesti sekä
laskuja lähetetään tiheimmillään kahden viikoin välein (NCC:n sopimus-
ehdot). Laskutettavissa määrissä kannattaa hyödyntää tiloittain ilmoitet-
tavia määriä. Huomioi 10% pidätys kustakin maksuerästä, mikäli erillistä
rakennusaikaista vakuutta ei vaadita.

o Kokonaishintaisessa urakassa urakoitsijan on laadittava maksuerät NCC:n
ohjeistuksen mukaisesti. Rakennus- ja takuuajan vakuudet peritään
NCC:n ohjeistuksen mukaisesti.

· Laskutus yleisesti NCC:n laskutusohjeen mukaisesti -> tarkennettava aliurakka-
sopimukseen.

Toiminta työmailla ja työturvallisuus

· Listaa urakkakohtaisesti työmaalla huomioitavat toimintatavat/-vaateet

· Raturva-ohjeiden huomiointi
o Ratu KI-6032, Raturva - rakennustöiden ja -koneiden turvallisuusohjeet

· Tarjouspyyntöön NCC:n työturvallisuusliitteet
o Huomioi kohdekohtaiset turvallisuussuunnitelmat

· Urakoitsijan työturvallisuuden varmistaminen: Synergi-raporttien läpikäynti toi-
mittajien osalta ennakkoon, tapaturmien ja toimittajapalautteen läpikäynti ali-
urakkaneuvottelussa

Urakoitsijalta vaadittavat suunnitelmat

· Listaa vaadittavat suunnitelmat (esim. nostotyösuunnitelma), mikäli tarvitaan

Laadunvarmistaminen

· Asiakkaan vaatima laatutason varmistaminen
· Suunnitelmien määrittäminen, ohjeelliset RT-kortit

o Ratu KI-6029, Rakennustöiden laatu RTL 2017
· NCC:n ohjaus laadunvarmistamisesta

(jatkuu)



Hankintakortti
Urakan nimi
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Tarjouksista huomioitavaa

· Vertailukelpoisuuden varmistaminen (listaa asioita millä tavoin varmistetaan)

Takuukorjauksen huomiot

· Hankintakorttia laatiessa käy läpi toimialojen takuukorjausosaston kanssa, mitkä
ovat yleisimmät syyt, jotka aiheuttavat takuu- ja vastuukorjauksia (urakkakoko-
naisuuteen liittyen)

Hankintakortin käyttäjäkommentit ja lisätiedot

Hankintakokonaisuuteen liittyviä käyttäjäkokemuksia ja hiljaista tietämystä on mahdollista jakaa
kommenteilla lisätiedot-verkkodokumentin avulla.

Dokumenttiin on kaikilla käyttäjillä muokkausoikeus ja se suositellaan avattavaksi Word-työpöy-
täsovelluksessa. Dokumentti löytyy alla olevasta linkistä:

Hankintakokokonaisuuden lisätiedot, dokumenttipohja
(TEE LISÄTIETO-DOKUMENTTI JA VAIHDA LINKKI VASTAAMAAN SITÄ)
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Uudet, tuotettavat hankintakortit 2021 (16 kpl)
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Liite 2. Uudet, tuotettavat hankintakortit
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HANKINTAKORTTIEN KÄYTTÄJÄKYSELYT, HANKINTA

1. Haastateltavien taustatiedot: työnkuva, kokemus

2. Ensikokemukset

- Ensikokemus hankintakorteista, yleisarvosana (1-5)

- Oletko käyttänyt jo hankintakortteja? (hankintojen yhteydessä)

- Miten määrittelisit hyödyn hankintakorteista? Entä omassa työnkuvassasi?

3. Ominaisuudet
- Mitkä hankintakorttien ominaisuudet ovat tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä?

- Mitä ominaisuuksia haluisit lisää?

4. Käyttö

- Onko hankintakortit helposti löydettävissä?
- Onko hankintakortteja helppo käyttää / viekö perehtyminen aikaa?

- Onko tilanteita, joissa hankintakortti ei toimi tai johtaa ei-toivottuun lopputulokseen? Jos

ei, niin miksi?

5. Tulevaisuus

- Näetkö, että toimintatapaa kannattaa jatkaa/kehittää?

- Kenen mielestäsi tulisi olla vastuussa hankintakorttien laadinnasta ja päivittämisestä?

- Olisitko valmis osallistumaan jonkin järjestelmän kautta korttien kehittämiseen ja

ylläpitoon?

o Millainen järjestelmän tulisi olla?

- Miten päivittäminen tulisi ylipäänsä järjestää?

- Mistä eri hankintakokonaisuuksista kaipaisit hankintakortteja?

NCC User
Kirjoituskone
Liite 3. Haastattelukysymykset, hankinta



pvm

HANKINTAKORTTIEN KÄYTTÄJÄKYSELYT, TUOTANTO

1. Haastateltavien taustatiedot: työnkuva, kokemus

o Työmaainsinööri, rakennusalan kokemus x vuotta, työmaainssinä x vuotta
o Työmaainsinööri, rakennusalan kokemus x vuotta, työmaainssinä x vuotta

2. Hankinta-aloitteiden käyttö

- Miten hankinta-aloitteet laaditaan omalla toimialallasi / työmaalla? Kuka on vastuussa?

- Mihin hankinta-aloitteisiin tuotava tieto pohjautuu?

HANKINTAKORTIT

3. Ensikokemukset

- Ensikokemus hankintakorteista

- Oletko käyttänyt jo hankintakortteja? (esim. hankinnan valmistelun yhteydessä)

- Miten määrittelisit hyödyn hankintakorteista omassa työnkuvassasi?

4. Ominaisuudet

- Mitkä hankintakorttien ominaisuudet ovat tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä?
(työmaainsinöörin näkökulma)

- Mitä ominaisuuksia haluisit lisää?

5. Käyttö

- Onko hankintakortit helposti löydettävissä?

- Onko hankintakortteja helppo käyttää / viekö perehtyminen aikaa?

- Onko tilanteita, joissa hankintakortti ei toimi tai johtaa ei-toivottuun lopputulokseen? Jos

ei, niin miksi?

6. Tulevaisuus

- Näetkö, että toimintatapaa kannattaa jatkaa/kehittää?

- Kenen mielestäsi tulisi olla vastuussa hankintakorttien laadinnasta ja päivittämisestä?
- Olisitko valmis osallistumaan jonkin järjestelmän kautta korttien kehittämiseen ja

ylläpitoon?

o Millainen järjestelmän tulisi olla?
- Miten päivittäminen tulisi ylipäänsä järjestää?

- Mistä eri hankintakokonaisuuksista kaipaisit hankintakortteja?

NCC User
Kirjoituskone
Liite 4. Haastattelukysymykset, tuotanto
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HANKINTAKORTTIEN KÄYTTÄJÄKYSELYT, SUUNNITTELUNOHJAUS

1. Haastateltavien taustatiedot: työnkuva, kokemus

2. Suunnittelunohjauksen ja hankinnan yhteistyö

- Miten kuvailisit yhteistyön toteutumista tällä hetkellä?

- Millä tavoin suunnittelunohjauksen työ on yhteydessä hankintaan?

- Mitä tietoja suunnittelunohjaus kaipaa hankinnasta suunnittelun edistämiseksi?

(kehitysvaihe/toteutusvaihe)
- Kuinka hankkeiden/urakoiden laadunvarmistusta pystytään edistämään hankinnan ja

suunnittelunohjauksen avulla?

3. Hankintakortit -> tutustu ensimmäisiin hankintakortteihin ennen haastattelua (linkki

Hankintakortit Sharepointissa)

- Ensikokemus hankintakorteista (vapaa sana)
- Miten määrittelisit hyödyn hankintakorteista omassa työnkuvassasi? Onko hyötyä?

o Mikäli ei, niin miten hankintakortteja tulisi mielestäsi kehittää?

4. Hankintakorttien käyttö ja ominaisuudet

- Näetkö, että suunnittelunohjauksen vaatimia tietoja voidaan dokumentoida

hankintakortteihin?

- Mitkä hankintakorttien ominaisuudet ovat tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä?

- Mitä ominaisuuksia haluisit lisää?

5. Hankintakorttien tulevaisuus

- Näetkö, että toimintatapaa kannattaa jatkaa/kehittää?

- Miten korttien käyttöä voidaan edistää?
- Mistä eri hankintakokonaisuuksista kaivataan hankintakortteja?

https://ncconline.sharepoint.com/sites/Hankinnanmallitjaohjeet/SitePages/Kotisivu.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FHankinnanmallitjaohjeet%2FJaetut%20asiakirjat%2FHankintakortit&FolderCTID=0x012000EFDC990A1C52674FBE6A7909BB14E419&View=%7B32145516%2D29F9%2D4B21%2D9199%2D82E727FE52BB%7D
NCC User
Kirjoituskone
Liite 5. Haastattelukysymykset, suunnittelunohjaus
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