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Työssä pyrittiin selvittämään, miten hankintapolitiikkaa ja hankinnan työkaluja voitaisiin 

kehittää niin, että epäsuorien hankintojen vastuut ja roolit olisivat selkeämpiä yrityksen 

hankintaorganisaatiolle ja sen sisäisille sidosryhmille. Työn tuloksena on ehdotus epäsuorien 

hankintojen taktisen hankintaprosessin rooleja ja vastuita koskevasta hankintapolitiikasta 

yrityksen hankintaorganisaatiolle. Ehdotus esitettiin vastuunjakotaulukkona, jota voidaan pitää 

myös eräänlaisena hankinnan työkaluna, jolla hankintapolitiikkaa jalkautetaan 

hankintayhteisöön. Työkalu sisältää kolme eri hankintaluokkaa ja niiden ominaispiirteet, 

osaamisvaatimukset ja koordinointivastuulliset. Hankinta asetetaan työkalussa sille parhaiten 

sopivaan hankintaluokkaan ennalta määriteltyjen ominaispiirteiden perusteella.  

 

Työkalun muodostaminen sisälsi seuraavat vaiheet: 1. hankintaorganisaation erikoisosaamisen 

määritys, 2. hankintaluokkien määritys, 3. koordinointivastuu-roolin määritys, ja 4. 

koordinointivastuullisen osaamisvaatimusten määritys hankintaluokittain. 

Hankintaorganisaation erikoisosaaminen epäsuorissa hankinnoissa määritettiin nykyisen 

hankintapolitiikan pohjalta. Erikoisosaamiseksi määritettiin monimutkaisten ja 

poikkiorganisatoristen hankintojen koordinointi, hankintaprosessien määritys ja kuvaaminen, 

riskien hallinta hankintaprosessien eri vaiheissa sekä monimutkaisten kilpailutusten ja 

sopimusneuvotteluiden hallinta. Hankintaluokiksi määritettiin Kraljicin-matriisin 

hankintaluokkia mukaillen ei-kriittiset ”rutiini” hankinnat, kriittiset ”strategiset” hankinnat ja 

volyymihankinnat. Ei-kriittisissä hankinnoissa koordinointivastuu asetettiin 

linjaorganisaatiolle ja volyymihankinnoissa hankintaorganisaatiolle. Tilanteissa, jossa 

linjaorganisaatiolla ei ole kriittisissä hankinnoissa vaadittavaa osaamista, hankintaorganisaatio 

vastaa hankinnan koordinoinnista. Työkalussa hankintaluokkia kuvaa viisi ominaispiirrettä, 

jotka ovat hankintatilanne, hankinnan riskitaso, hankinnan vaikutus liiketoiminnalliseen 

tulokseen, hankinnan toistuvuus ja hankinnan laajuus. Koordinointivastuullisen päätehtävä on 

hankintatapauksen koordinointi ja sopivan hankintaprosessin ja hankintatiimin 

muodostaminen. Koordinointivastuullisen osaamisvaatimukset jaettiin henkilökohtaisiin 

taitoihin ja sisäisten toimintaohjeiden hallinnan tasoon hankintaluokittain.  



     

ABSTRACT 
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In this thesis, the goal was to identify how organization’s procurement policy and tools could 

be developed so that procurement responsibilities and roles would be more clear to both 

procurement organization and its internal stakeholders. The result of this work is a proposal for 

indirect procurement policy to company's procurement organization. Policy proposal was 

presented as a chart, which can also be seen as a procurement tool. The tool includes three 

different procurement categories and their characteristics, competence requirements and 

organization responsible of coordinating activities. Sourcing case at hand is placed in the most 

appropriate procurement category based on predefined characteristics.  

 

The development of the tool included the following steps: 1. definition of the procurement 

organization's special expertise, 2. definition of the procurement categories, 3. definition of the 

coordination responsibility role, and 4. definition of the coordination responsible competence 

requirements by category class. The procurement organization's special expertise in indirect 

procurement was defined as the coordination of complex and cross-organizational procurement 

cases, the definition and description of procurement processes, risk management at different 

stages of procurement processes, and the management of complex tenders and contract 

negotiations. The procurement categories were defined according to Kraljic-matrix as non-

critical “routine” procurement, critical “strategic” procurement, and volume procurement. In 

non-critical procurement, the coordination responsibility was assigned to the line organization 

and in volume procurement to the procurement organization. In situations, where line 

organization does not have the competence required for critical procurement, the procurement 

organization has the responsibility for coordination.  Procurement categories are described by 

five characteristics, which are the buying situation, the risk level of the procurement, business 

impact, sourcing frequency and sourcing scope. The main task of the coordination responsible 

is to co-ordinate the procurement case and to form a suitable procurement process and 

procurement team. The competence requirements of the coordinating responsible were divided 

into personal skills and the level of knowledge of internal operating instructions by procurement 

category.  
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1 JOHDANTO 

 

Epäsuorien hankintojen kustannussäästöpotentiaali ja niiden merkitys kilpailuedun 

muodostumisen kannalta ymmärretään ja otetaan koko ajan paremmin huomioon. Epäsuorien 

hankintojen osuus muun muassa palveluiden muodossa on koko ajan kasvussa yritysten 

keskittyessä enemmän omaan erikoisosaamiseensa. Nykyään myös yhä useammasta 

hankinnasta pyritään varmistamaan niiden taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen 

vastuullisuus.  

 

Kohdeyrityksen epäsuorissa hankinnoissa on tunnistettavissa samoja piirteitä, mitä Iloranta ja 

Pajunen-Muhonen (2015, s. 64) tuovat kirjoituksessaan esiin: ”nykyajan epäsuorien 

hankintojen ominaispiirteitä ovat toiminnan hajanaisuus, erilaiset käyttäjät ja hankinnan 

ammattilaisen panoksen puute”. Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2015, s. 58) jatkavat: ”epäsuorat 

hankinnat ovat useimmissa organisaatioissa yhä edelleen hajanaisesti hallittu, jopa osin 

kokonaan johtamaton ja raportoimaton alue. Tunnusomaista on laaja kirjo erilaisia hankintoja, 

jotka kiinnostavat eri käyttäjiä ja eri osia organisaatioista. Suurin osa näistä hankinnoista 

hoidetaan käyttäjien toimesta tarpeen mukaan, ilman koordinointia tai hankinnan ammattilaisen 

panosta.”  

 

Työssä tavoitteena on lisätä epäsuorien hankintojen hallintaa hankintapolitiikkaa kehittämällä. 

Työssä pyritään selvittämään, miten hankintapolitiikkaa ja hankinnan työkaluja voitaisiin 

kehittää niin, että epäsuorien hankintojen vastuut ja roolit olisivat selkeämpiä yrityksen 

hankintaorganisaatiolle ja sen sisäisille sidosryhmille. Työssä pohditaan muun muassa 

hankintaorganisaation tarkoitusta, hankintojen luokittelua ja mitä osaamista hankinta vaatii. 

Van Weele (2018) kirjoittaa, että yleinen ongelma monissa yrityksissä on selvittää, kuinka 

erityyppistä osaamista, taitoa ja kokemusta yhdistetään niin, että saavutteisiin yritykselle 

optimaalisin lopputulos. Tarve epäsuorien hankintojen hankintapolitiikan kehitykselle on 

havaittu kohdeyrityksessä hankintatilanteiden yhteydessä niin hankintaorganisaation, kuin 

myös sen sidosryhmien toimesta.  
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1.1 Työn tavoitteet ja rajaus 

 

Nykyinen hankintojen keskitettyyn johtamiseen tukeutuva toimintamalli otettiin käyttöön 

vuonna 2015, jolloin päivitettiin myös yrityksen hankintapolitiikka. Työn tavoitteena on laatia 

epäsuorien hankintojen hallintaa parantava hankintapolitiikka, jonka avulla 

hankintaorganisaatio kykenee viestimään tahtotilansa siitä, kenen osapuolen vetovastuulle 

yksittäisen epäsuoran hankinnan taktinen hankintaprosessiosuus tulisi ohjautua. Hankintojen 

taktisella osuudella viitataan tässä hankintaprosessin kolmeen ensimmäiseen vaiheeseen: 1. 

tarpeen määritykseen, 2. toimittajien valintaan ja 3. sopimuksen laatimiseen (Kuva 1.) 

Puutteellinen hankintapolitiikka aiheuttaa muun muassa virheellisiä olettamuksia vastuista ja 

rooleista, ongelmia hankintaorganisaation ja sidosryhmien välisessä yhteistyössä ja resurssien 

tehotonta käyttöä, joka taas vaikuttaa siihen, miten yrityksen ylimmän strategian kannalta 

keskeiset painopistealueet toteutuvat.  

 

 

Kuva 1. Hankintaprosessin taktiset hankintavaiheet (Van Weele 2018 s. 8). 

 

Työn tarkastelun kohteena on epäsuorat hankinnat, eli tuotteeseen suoraan liittymättömät 

hankinnat. Epäsuoria hankintoja voivat olla tuote- tai palveluhankinnat. Työn tavoitteena on 

muodostaa hankintapolitiikan kehitysehdotukset ja työkalu, jolla politiikkaa voitaisiin 

jalkauttaa. Työn tarkoituksena ei ole laatia yksityiskohtaista prosessiohjetta, vaan laatia 

ylätason ohjeistus, joka ohjaa päätöksentekoa silloin, kun yksittäisen hankintatapauksen 

hankintatiimiä lähdetään muodostamaan.  

 

Pitkällä aikavälillä hankintapolitiikan kehitystyön odotetaan vaikuttavan positiivisesti 

hankinnan KPI-mittareihin (Key Performance Indicator), kuten palvelutasoon, oikea-aikaisiin 

toimituksiin, läpimenoaikaan, varastonkiertoon, hävityksiin, hinnan alennuksiin ja säästöihin. 

Kohdeyrityksen on tarkoitus hyödyntää laadittua toimintamallia hankintapolitiikan ja 

toimintaohjeiden päivitykseen.  
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1.2 Tutkimuskysymykset  

 

Kohdeyrityksen ongelmana on, että sen hankintapolitiikka ei ota kantaa epäsuorien hankintojen 

rooleihin ja vastuisiin. Epäsuoria hankintoja tehdään hankintaorganisaation 

hankintapäälliköiden sekä sidosryhmien työntekijöiden toimesta. Epäsuorien hankintojen 

puuttuvat roolit ja vastuut aiheuttavat epäselvyyksiä ja pahimmillaan riskejä toiminnalle. Työn 

pääkysymys on: miten hankintapolitiikkaa voidaan kehittää niin, että epäsuorien hankintojen 

vastuut ja roolit olisivat selkeämpiä yrityksen hankintaorganisaatiolle ja sen sisäisille 

sidosryhmille? Pääkysymyksestä muodostetaan kaksi tutkimuskysymystä, jotka ovat:  

 

Tutkimuskysymys 1: Mitkä ovat hankintapolitiikan kehityskohteet? 

 

Tutkimuskysymys 2: Millaisella hankintapolitiikalla epäsuoria hankintoja tulisi hallita 

kohdeyrityksessä? 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus ja raportin rakenne 

 

Tutkimusmenetelmänä työssä on laadullinen tutkimus, jossa hyödynnetään tapaustutkimuksen 

sekä toimintatutkimuksen tutkimusmenetelmiä. Työn tilaaja on suomalainen lääketeollisuuden 

yritys ja työn toteutus ajoittuu vuoden 2020 syksyn ja vuoden 2021 kevään väliseen aikaan.  

Tutkimus koostuu teoriaosuudesta ja empiirisestä osuudesta.  

 

Epäsuorilla hankinnoilla ei ole omaa kattavaa hankintateoriaa. Työn teoriaosuus rakentuu 

yleisestä hankintateoriasta ja epäsuoriin hankintoihin liittyvästä tutkimuksesta. Empiirisessä 

osuudessa muodostetaan ymmärrystä kohdeyrityksen nykytilasta yrityksen olemassa olevien 

hankintapolitiikan ja toimintaohjeiden avulla, sekä sisäisille sidosryhmille ja epäsuorien 

hankintojen hankintaorganisaatiolle suunnattujen kyselyiden avulla. Muiden yritysten 

menetelmiä hallita epäsuoria hankintoja selvitetään benchmark-haastatteluilla. 

Hankintapolitiikkaa kehitetään työpajoissa, joihin osallistuu hankintaorganisaation epäsuorista 

hankinnoista vastaavat kategoria- ja hankintapäälliköt. (Kuva 2)  

 

Ensimmäistä tutkimusongelmaa, mitkä ovat hankintapolitiikan kehityskohteet, selvitetään 

tutustumalla nykyiseen hankintapolitiikkaan ja haastattelemalla hankintayhteisöä. Saatuja 
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tietoja verrataan hankinnan organisoinnin teoriaan. Toista tutkimusongelmaa, millaisella 

hankintapolitiikalla epäsuoria hankintoja tulisi hallita kohdeyrityksessä, ratkaistaan 

hyödyntämällä teoriaa hankintojen luokittelusta ja hankintaprosessista, sekä keräämällä 

kehitysehdotukset sisäisistä kyselyistä ja työpajoista. Benchmark-haastatteluilla pyritään 

laajentamaan näkemystä hankintojen hallinnasta. Teoreettinen tarkastelu, kyselyt ja 

benchmark-haastattelut toimivat työpajojen lähtötietoina.  

 

 

Kuva 2. Tutkimuksen toteutus ja raportin rakenne. 

 

Työn teoreettinen osuus käsitellään kappaleissa 2–4 (Kuva 3). Kappaleissa viisi ja kuusi 

käsitellään työn empiirinen osuus. Kappaleessa viisi esitellään kohdeorganisaation 

hankintaorganisaation nykytila. Kappaleessa kuusi esitellään sisäiset kyselyt sekä benchmark-

haastattelujen ja työpajojen tulokset. Kappaleessa seitsemän vastataan tutkimuskysymyksiin ja 

muodostetaan ehdotus epäsuorien hankintojen hankintapolitiikaksi. Kappale kahdeksan on työn 

yhteenveto. 
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Kuva 3. Työn teoreettinen tarkastelu. 

 

 

1.4 Määritykset ja lyhenteet 

 

Hankintojen suomenkieliset termit ovat hyvin epätäsmällisiä. Muun muassa suomen kielen 

termit ostaminen ja hankinta voidaan kääntää englannin kielen termeiksi: buying, purchasing, 

procurement, sourcing, material management ja supply management (Huuhka 2017, s. 12).  

Alle on määritelty työssä käytössä olevat hankinnan termit ja lyhenteet. 

 

Hankinta  

Nykyaikainen laaja hankinnan määritelmä on Iloranta ja Pajunen-Muhosen (2015, s. 53) 

mukaan: ”Hankinta on organisaation ulkoisten resurssien hallintaa. Organisaation toiminta, 

ylläpito, johtaminen ja kehittäminen vaativat erilaisia tuotteita ja palveluita, sekä erilaista 

osaamista ja tietämystä organisaation ulkopuolelta, erilaisia ulkoisia resursseja. Hankinta pyrkii 

hyödyntämään toimittajamarkkinoiden mahdollisuudet niin, että lopullisen asiakkaan tarpeet 

tulevat tyydytytyiksi halutulla, yrityksen kokonaisetua maksimoivalla tavalla.”  

 

Hankintaorganisaatio 

Hankintaorganisaatiolla tai hankintaosastolla tarkoitetaan tässä työssä hankintafunktiota, jonka 

päätehtäviin kuuluu yrityksen hankintojen johtaminen.  

 

Hankintastrategia  

Termi määrittelee tietyssä hankintakategoriassa, kuinka monta toimittajaa pidetään, millaista 

toimittajasuhdetta tavoitellaan, mitkä ovat sopimusten kestot, sopimustyypit sekä hankitaanko 

paikallisesti, alueellisesti vai globaalisti. (Van Weele, 2018 s. 9) 
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Hankintatoimi 

Hankintatoimi sisältää ostotoimen, varastot, tavaraliikenteen ja kuljetukset, vastaanoton, 

laatutarkastukset ja tavaran talteenoton, ja se voidaan nähdä organisaationalisena ostamisena, 

toimittajien johtamisena ja ulkoisten resurssien johtamisena. (Huuhka 2017, s. 14)  

 

Hankintayhteisö 

Kaikki yrityksen henkilöt, jotka osallistuvat hankintoihin. Sisältää hankintaorganisaation tai 

hankintaosaston työntekijät, virtuaalisen hankintatiimin hankintapäälliköt, hankintoja oman 

työnsä ohessa tekevät ja muut spesialistit, joiden osaamista tarvitaan hankintatapauksissa.  

 

Kategoriastrategia 

Kategoriastrategiasta puhutaan silloin, kun erilaisille hankinnoille tietoisesti kehitetään erilaiset 

toimintamallit ja näitä asioita pohditaan yhdessä muun organisaation, tuotekehityksen, 

tuotannon, markkinoinnin ja myynnin sekä taloushallinnon kanssa. Samanaikaisesti kootaan 

yhteistä dokumentaatiota, jonka avulla kokemattomia kollegoja ja muuta organisaatiota 

ohjataan oikeaan suuntaan. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 147) 

 

Koordinointi 

Organisointiprosessi, jossa eri toiminnot tai ihmiset osallistetaan johonkin tehtävään niin, että 

he työskentelevät tehokkaasti yhdessä. (Cambridge dictionary, 2021) 

 

Operatiivinen hankinta 

Operatiivisella hankinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä joiden avulla realisoidaan 

tuotteen tai palvelun virheetön toimitus ja maksut toimittajalle. Operatiivisista hankintaa kuvaa 

lineaarisen hankintaprosessin kolme viimeistä vaihetta. (Kuva 1) (Van Weele, 2018 s. 30) 

 

Segmentointi 

Segmentointi tarkoittaa myynnissä ja markkinoinnissa asiakasmarkkinoiden ja hankinnoissa 

potentiaalisen toimittajaverkoston jäsentämistä helpommin hallittaviin kokonaisuuksiin. 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2015 s. 106) 
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Sidosryhmä tai sisäinen asiakas  

Sidosryhmiä tai sisäisiä asiakkaita kutsutaan englannin kielessä “stakeholders” nimityksellä. 

Hankintaorganisaatio kommunikoi tiivisti linjaorganisaatioiden kanssa, jotka edustavat sisäistä 

asiakasta. Sisäisillä asiakkailla tai sidosryhmillä on merkittävä rooli ostopäätöksen 

muodostamisessa. Tästä syystä, hankinnat määräytyvät pitkälti sisäisen asiakkaan vaatimusten 

mukaan. (Giunipero et al. 2020 s. 45)  

 

Taktinen hankinta 

Taktisella hankinnalla tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on tuotteiden tai 

palveluiden vaatimusten määritys, toimittajavalinta sekä sopimuksen määrittely ja neuvottelut. 

(Kuva 1) (Van Weele, 2018 s. 30) 

 

(Toiminta)politiikka 

Toimintapolitiikka sisältää suorat ja epäsuorat toimintaohjeet, jotka määrittelevät organisaation 

tavoitteet, sekä niiden toteuttamisessa käytetyt tarkoituksenmukaiset keinot. Politiikan 

linjaukset voivat olla vakiotyömalleja tai mitä tahansa sääntöjä tai määräyksiä. Vaikka politiikat 

dokumentoidaan yleensä kirjallisesti, voi olla olemassa myös kirjoittamattomia tai epävirallisia 

sääntöjä. Epävirallinen politiikan olemassaolo ymmärretään ajan myötä, ja lopulta siitä tulee 

osa organisaation kulttuuria. (Giunipero et al. 2020 s. 88) 

 

LYHENTEET 

GDPR= General Data Protection Regulation (yleinen tietosuoja-asetus) 

IPR = Intellectual property right (immateriaalioikeus)  

KPI-mittarit= Key Performance Indicator (keskeinen suoritusindikaattori)  

MRO=Maintenance, Repair, and Operations (tuotannon ja kunnossapidon tarvikkeet) 

RACI vastuunjakomenetelmä, jossa R=responsible, A=accountable, C=consulted, 

I=informed (vastuullinen, vastuussa oleva, neuvoja ja tiedotettava) 

SRM= Supplier relationship management (toimittajasuhteiden hallinta) 
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2 HANKINTOJEN ORGANISOINTI 

 

2.1 Hankintojen lisäarvo ja merkitys yritysten kannattavuuteen 

 

Hankintaosaamisen on havaittu korreloivan voimakkaasti yrityksen kannattavuuteen (Kuva 4). 

Reinecke et al. (2007) tekemässä tutkimuksessa kävi ilmi, että parhaiten hankintatoimea 

toteuttavissa yrityksissä toteutettiin henkilöstön kouluttamista moderniin hankintaosaamiseen, 

hankintaorganisaation tavoitteiden asettamista ja niiden toteuman mittaamista sekä tiivistä 

yhteistyötä hankintaorganisaation ja funktioiden välillä.  

 

 

Kuva 4. Hankintaosaamisen eri tekijöiden vaikutus yrityksen kannattavuuteen (Reinecke et al. 2007). 

 

Iloranta ja Pajunen-Muhonen kirjoittavat, että nykyään hankinnat muodostavat 80–90 

prosenttia yrityksen kustannuksista. Tämä tarkoittaa, että kannattavuus ja kilpailukyky 

rakentuvat suurelta osin ulkopuolisten resurssien varaan. Hankintojen suuri merkitys on 

huomattu yrityksissä, ja edelläkävijät ovatkin saaneet aikaan suuria tulosparannuksia 

hankintatoimea kehittämällä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 15–18)  

 

Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2015, s. 17–18) kirjoittavat, että ostaminen ja hankinta ovat 

ulkoistettujen resurssien etsimistä, rakentamista, motivointia, kehittämistä ja johtamista, johon 

investoidaan ja jota kehitetään jatkuvasti. Ulkoisten resurssien käytön muuntaminen 
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kilpailueduksi vaatii ylimmän johdon tukea, osaamista yli funktionaalisten rajojen ja 

merkittäviä kehittämispanoksia. Huuhka (2017, s. 28) kirjoittaa myynnin kasvattamisen ja 

hankintojen tehostamisen periaatteellisista eroista: ”Kannattaa muistaa, että yhden euron säästö 

hankintakustannuksissa parantaa yrityksen tulosta lähes eurolla. Myynnin lisääminen on paljon 

haastavampaa, sillä myymällä yhden euron enemmän, tulos paranee, mutta yleensä vain 

muutamilla senteillä.” 

 

Toiminnan kannattavuutta mitataan usein sijoitetun pääoman tuotolla. Sijoitetun pääoman 

tuottoprosenttia voidaan laskea Dupont-laskentamallilla (Investopedia 2021). Hankinta 

vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen kaikkien Dupont-laskentamallin tekijöiden osalta (Iloranta 

& Pajunen-Muhonen 2015, s. 31). Epäsuorat hankinnat vaikuttavat sijoitetun pääoman 

tuottoprosenttiin muun muassa kiinteiden ja muuttuvien kustannusten, sekä käyttöomaisuuden 

määrän kautta. Yritys voi kehittää sijoitetun pääoman tuottoa hallitsemalla 

toimittajamarkkinoita kolmella tavalla: (Van Weele 2018, s. 14)  

 

1. Pienentämällä tuotteeseen kohdistuvia suoria kustannuksia. Suoria 

materiaalikustannuksia voi pienentää usealla tavalla, esimerkiksi vähentämällä 

toimittajia, lisäämällä tuotteiden standardointi, kilpailuttamalla tai vaihtoehtoisten 

materiaalien etsimisellä.  

 

2. Pienentämällä käytössä olevaa nettokäyttöpääomaa. Nettokäyttöpääomaa voi pienentää 

pidemmillä maksuehdoilla, pienentämällä prosessivarastoja oikea-aikaisilla 

toimituksilla, pienentämällä varmuusvarastoja laadukkaammilla toimittajilla, tai 

korvaamalla investoinnit laitteiden vuokraamisella. 

 

3. Lisäämällä tuloja. Tuloja voidaan lisätä tehostamalla ja kehittämällä tuotteita ja 

prosesseja yhteistyössä toimittajan kanssa.  

 

2.2 Hankinnan ammattilaisen tuoma lisäarvo hankinnoille 

 

Hankinnan ammattilaisen lisäarvo tulee kyvystä toimia fasilitaattorina koko 

hankintaprosessissa. Hankinnan ammattilainen voi tuoda lisäarvoa seuraavilla tavoilla: (Van 

Weele 2018, s. 35) 
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- Osallistumalla hankintaprosessin vaiheisiin riippuen todistetuista osaamisesta ja mitä 

lisäarvoa kaivataan.  

- Tukemalla tai johtamalla poikkiorganisatorisia hankintatiimejä. 

- Riskien ennakointi ja niiden hallitseminen hankintaprosessin eri vaiheissa.  

- Hankintojen monimutkaisuuden ja yksityiskohtaisten analyysien hallinta yhdessä 

sidosryhmien kanssa. 

- Osaa määrittää tarpeen niin, että se ei turhaan rajaa toimittajia.  

- Olemalla mukana tuotekehityksessä ja investoinneissa ehdottamassa teknisiä ratkaisuja 

ja toimittajia.  

- Tunnistamalla uusia potentiaalisia toimittajia ja liiketoimintakumppaneita.  

- Muodostaa listan hyväksytyistä toimittajista yhdessä sidosryhmän kanssa. 

- Valmistelemalla ja fasilitoimalla sopimusneuvottelut sekä niiden tulosten 

katselmoinnin. 

- Sopimusten vaatimustenmukaisuuden varmistaminen yhdessä sidosryhmien ja 

toimittajien kanssa.  

- Mikäli mahdollista ja toivottua, hankinnan ammattilaisen tulisi muodostaa sellaiset 

hankinta- ja tilausrutiinit, että käyttäjä voi asettaa tilaukset itsenäisesti puitesopimusten 

avulla.  

- Vastaa tarvittaessa hankintapyyntöjen käsittelystä, tilausten asettamisesta ja tilausten 

seurannasta. 

- Varmistaa tehtyjen tilausten toimituksen oikea-aikaisuutta ja taloudellisten 

velvoitteiden pätevyyttä.  

- Objektiivisten toimittaja-arvioiden teko tulevaisuuden toimittajavalintatilanteita 

silmällä pitäen.  

 

2.3 Hankintaorganisaation tehtävät ja vastuut 

 

Yksittäisillä toiminnoilla, kuten hankintaorganisaatiolla voi olla päätösvalta ja vastuu tietyistä 

koko yritystä koskevat tehtävistä. Hankintaorganisaation toimivalta ilmaistaan ylimmän johdon 

muodostamissa hankintapolitiikoissa. Vaikkakin sisäisellä asiakkaalla on vaikutusvaltaa 

moniin tärkeisiin päätöksiin, viimekäden päätösvalta tietyissä asioissa on osoitettava 

hankintaorganisaatiolle. (Giunipero et al. 2020, s. 46)  
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Hankintaorganisaation tehtävät voidaan ryhmitellä kolmeen ryhmään: päätavoitteisiin, 

strategiseen rooliin ja taktisiin vastuisiin (Giunipero et al. 2020, s. 43). Hankintaorganisaation 

vastuut ja strateginen rooli on esitetty kuvassa 5. 

 

 

Kuva 5. Hankintaorganisaation vastuut (Giunipero et al. 2020, s. 43). 

 

Kategoriajohtaminen on prosessi, jossa kehitetään ymmärrystä sidosryhmien vaatimuksista ja 

verrataan niitä toimittajamarkkinoihin ja niiden kyvykkyyksiin. Lisäksi kehitetään ymmärrystä 

operatiivisista riskeistä ja muodostetaan strategisia linjauksia siitä, kuinka sisäiset tarpeet 

saadaan yhdistettyä toimittajamarkkinoiden tarjontaan. Kategoriastrategiatyön tuotos on 

suunnitelma siitä, kuinka sopimukset neuvotellaan, toimittajia arvioidaan ja kuinka strategia 

viestitään sidosryhmille. (Giunipero et al. 2020, s. 49) 

 

Usein kategoriajohtaminen vaatii, että ylin johto tunnustaa hankinnan strategisen vastuun 

toimittajien arvioinnissa ja valinnassa. On tärkeää ylläpitää tätä vastuuta, jotta vältyttäisiin 

ohiostamiselta, jossa myyjät kiertävät hankinnan ottamalla yhteyttä suoraan sidosryhmän 

loppukäyttäjään. Välttääkseen tämän, sidosryhmän edustajien tulisi työskennellä hankinnan 

kanssa ja olla osa kategoriastrategiatyötä, jossa määritetään toimittajien arviointi ja valinta. 
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Tämä ei tarkoita, etteikö myyjät saisi keskustella suoraan sidosryhmien kanssa, vaan 

tarkoituksena on, että henkilöt, jotka eivät ole osa hankintahenkilöstöä, eivät voi tehdä 

sitoumuksia toimittajan suuntaan ilman yhteydenpitoa hankintaan. Toimittajan valinta 

edellyttää kategoriatiimin yhteisymmärrystä toimittajan valinnasta. (Giunipero et al. 2020, s. 

49) 

 

Guiniperon et al. (2020, s. 50) mukaan hankintaorganisaatio usein päättää, miten 

hankintasopimuksia tehdään. Sopimusten hallinta sisältää määrityksen siitä, muodostetaanko 

sopimus tarjouskilpailun, sopimusneuvottelun vai näiden kahden menetelmän yhdistelmänä. 

Sopimusten hallinnassa määritetään esimerkiksi, kuinka monelta toimittajalta tarjous 

pyydetään. Hankintaorganisaation tulisi johtaa ja koordinoida sopimusneuvotteluita. 

Hankinnan tehtävänä on varmistaa sopimustekstit, sopimuksen yhdenmukaisuus 

kategoriastrategiaan, tarpeelliset palveluasteet ja säännölliset auditoinnit, jotta varmistutaan 

toimitusten jälkeisten laskujen oikeellisuudesta suhteessa sopimukseen. Tämän lisäksi 

sopimusten hallinnan tulisi käynnistää uudet hankintaprosessit ennen vanhojen sopimusten 

umpeutumista.  

 

Muita hankintaorganisaation strategisia tehtäviä ovat kustannusten hallinta, jossa tavoitellaan 

jatkuvaa kustannuskehitystä. Kustannuskehitykseen sisältyy tuotteen tai palvelun 

kokonaiskustannusten ymmärtäminen, jotta saavutettaisiin kilpailukykyiset 

tavoitekustannukset ja yksikköhinnat. Tämän lisäksi hankintaorganisaation strategisiin 

tehtäviin kuuluu koko hankinnasta-maksuun -prosessin johtaminen ja kehittäminen ja 

toimittajasuhteiden hallinta, jossa toimittajan ja ostajan välisiä suhteita hallitaan koko 

hankinnan elinkaaren ajan toimittajan kyvykkyyden arvioinnista maksutapahtumaan saakka. 

Viimeisenä hankintaorganisaation strategisena tehtävinä on hankintastrategian 

muodostaminen, joka on kattava suunnitelma siitä, mikä on hankintaorganisaation rakenne, 

mitkä ovat resurssit ja miten ne järjestetään vastaamaan toimitusketjun tarpeita. (Giunipero et 

al. 2020, s. 52) 

 

2.4 Ohiostaminen 

 

Kirjallisuudessa on annettu useita, mutta hyvin samankaltaisia määritelmiä ohiostamiselle. 

Karjalainen et al. (2009, s. 247) määrittelee ohiostamisen tavaroiden ja palvelujen ostamisena 
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sopimusten ulkopuolelta ohi ennalta määriteltyjen hankintaprosessien, jotka perustuvat ennalta 

neuvoteltuihin sopimuksiin valittujen toimittajien kanssa. Giunipero et al. (2020, s. 64) 

kirjoittaa, että ohiostaminen on useissa yrityksissä hyväksyttävää, kun on kyseessä 

pieniriskinen hankinta. Hankintaorganisaatio myös usein kannustaa siihen, koska koko 

arviointiprosessin läpikäynti pienen oston vuoksi ei ole välttämättä kannattavaa ajankäytön ja 

tuottavuuden suhteen. Mikäli kuitenkin ohiostamista tapahtuu laajasti, se voi aiheuttaa 

menetettyjä mahdollisuuksia kontrolloida kustannuksia ja altistaa yritystä riskeille ja 

ostoprosessin hallinnan menettämiselle.  

 

2.5 Hankintaorganisaation tuomat hyödyt epäsuorille hankinnoille 

 

Baily et al. (2015, s. 46) kirjoittavat, että hankintaa aletaan sisällyttää strategiseen 

päätöksentekoon, kun:  

 

- Hankintaa ei nähdä pelkästään kustannusten leikkaajana, vaan myös toisenlaisen 

lisäarvon tuottajana. 

- Nopeat tuoteinnovaatiot vaativat integroidun johtoryhmän, joka sisältää kaikki 

toiminnot hankintatoimi mukaan lukien.  

- Syntyy tarve siirtyä kokonaisvaltaiseen materiaali- ja informaatiovirtojen hallintaan niin 

sisäisesti kuin ulkoisestikin. Materiaali- ja informaatiovirtoja hallitaan 

toiminnanohjausjärjestelmillä, sekä integroiduilla sähköisillä kaupankäyntivälineillä.  

- Tietoisuus siitä, että aktiivinen toimittajien mukaanotto voi lisätä tehokkuutta. 

- Kokonaiskustannusajattelu sen sijaan, että tavoiteltaisiin halvinta hintaa 

lyhytnäköisesti. 

- Hankittavien tavaroiden ja palveluiden tarpeiden kasvun tunnistaminen yrityksessä. 

- Kustannussäästöpotentiaalin tunnistaminen ja ymmärtäminen.  

 

Hankintaorganisaation mukaanotto epäsuoriin hankintoihin voi tuoda de Boerin et al. (2003) 

tutkimuksen mukaan seuraavia hyötyjä:  

 

- kustannussäästöjä 

- palvelun, laadun ja tuotteen markkinasijainnin kehittymistä 

- tuotteen tai palvelun nopeampaa kiertoaikaa 
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- prosessin tehokkuuden kasvua 

- esisopimusten vaatimustenmukaisuuden kehitystä 

- kehitystä kustannuskontrolliin ja lakisuojaan, sekä 

- paremmin informoituja ja valmisteltuja toimittajia.  

 

2.6 Hankintojen keskitys vs. hajautus  

 

Organisaatiosuunnittelu on prosessi, jossa arvioidaan ja valitaan hankintojen viralliset 

viestinnän keinot, työnjako, koordinointikeinot, valvonta, päätöksentekovastuut ja tavoitteista 

vastuussa olevat. Valittu organisaatiorakenne vaikuttaa: (Giunipero et al. 2020, s. 163) 

 

- päätösvallan sijaintiin 

- ostamisen ja eri toimintojen työnjakoon 

- hankintaorganisaation tehtävien laajuuteen 

- viestintämalleihin 

- hankintahenkilöstön työtyytyväisyyteen, ja 

- kuinka tehokkaasti päästään asetettuihin tavoitteisiin. 

 

Hankintaorganisaatiorakenteen on tuettava yrityksen ylintä strategiaa. Hankintaorganisaatiot 

muokkaantuvat toisinaan keskitetympään suuntaan ja toisinaan enemmän hajautettuun 

rakenteeseen. Liiketoimintatavoitteisiin pääsy vaatii joustavaa organisaatiorakennetta, joka 

pystyy sopeutumaan muuttuvaan toimintaympäristöön, mutta joka toisaalta pystyy myös 

hyödyntämään yhteisiä hankintakategorioita läpi liiketoimintayksiköiden. Liitteellä 1 on 

esitetty tekijöitä, jotka vaikuttavat hankintaorganisaation ja toimitusketjun rakenteen 

muodostumiseen. (Giunipero et al. 2020, s. 162) 

 

Center-led organisaatioksi kutsutaan organisaatiorakennetta, jossa usealle liiketoiminnalle 

yhteisissä hankinnoissa toteutetaan keskitettyä lähestymistä, ja hajautettua lähestymistä 

hankinnoissa, jotka sisältävät uniikkeja vaatimuksia. Center-led hankintaorganisaatioilla ei ole 

totaalista päätösvaltaa hankinnoista, ja rakenne vaatii liiketoimintayksiköiden panosta erilaisten 

yritys ja liiketoimintayksikkö tasoisten mahdollistajien kautta (Liite 1). (Giunipero et al. 2020, 

s. 164). 
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Harvat yritykset ovat täysin hajautettuja tai täysin keskitettyjä. Tietyt tehtävät tai päätökset, 

kuten toimittajien arviointi ja valinta voivat olla keskitetysti johdettu, kun taas ostotilaukset 

voivat olla hajautettu liiketoimintayksiköiden ostajille. Myös saman kategorian sisällä 

päätösvalta voi vaihdella. Yritys voi esimerkiksi keskittää päätösvallan investoinneissa, jotka 

ylittävät tietyn euromäärän, samalla kun tietyn eurorajan alittavat hankintapäätökset voidaan 

tehdä liiketoimintayksikkötasolla. Mikäli hankintajohtajalla on päätösvalta suurimpaan osaan 

yrityksen kustannuksista, on kyseessä keskitetty organisaatiorakenne. Mikäli taas päätösvalta 

muodostuneista kustannuksista sijaitsee liiketoimintayksiköissä tai yksittäisten tehtaiden 

tasolla, yrityksellä on enemmän hajautettu rakenne. (Giunipero et al. 2020, s. 164) 

 

Keskitettyä organisaatiota tavoitellaan usein säästöjen toivossa, mutta mikäli se aiheuttaa liiaksi 

byrokraattisuutta ja joustamattomuutta, pyritään siirtymään takaisin hajautettuun 

toimintamalliin. Yritysten yhdistymisten, globaalin kilpailun ja informaation läpinäkyvyys on 

lisännyt pyrkimystä kohti keskitettyä rakennetta. Nykypäivän keskitetyn hankinnan tulisi 

tarjota tukea hankintoihin, edistää integraatiota sekä yhteisten tehtävien koordinointia sen 

sijaan, että toteutettaisiin tiukkaa kontrollia ostoprosessin jokaisessa vaiheessa. Nykypäivän 

ongelma on tietää, missä tehtävissä, prosesseissa ja toiminnoissa kontrollia ja koordinointia 

tulisi keskittää ja missä hajauttaa liiketoimintayksiköiden hoidettavaksi.  (Giunipero et al. 2020, 

s. 164) Keskitetyn/center-led ja hajautetun hankintaorganisaatioiden tuomat hyödyt on esitetty 

taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Keskitetyn/center-led ja hajautetun hankintaorganisaation tuomat hyödyt (Guinipero et al. 

2020, s. 165–167). 

Keskitetyn/center-led hankintaorganisaation hyödyt Hajautetun hankintaorganisaation hyödyt 

- hankintavolyymien yhdistäminen 

- päällekkäisen työn vähentäminen 

- yhteisien ostoprosessien määritys 

- hankintastrategioiden ja suunnitelmien 

koordinointi 

- koko yrityksen kattavan ostojärjestelmän 

koordinointi ja johtaminen 

- erityisosaamisen muodostuminen 

- yritystason tavoitteisiin vastaaminen 

- muutosten tehokas läpivienti 

- nopea reagointikyky 

hankintatilanteeseen 

- uniikkien hankintavaatimusten 

ymmärtäminen 

- uusien tuotteiden kehityksessä 

tukeminen 

- omistajuuden selkeä osoittaminen 

(Yritys voi saavuttaa kilpailuetua keskittämisen 

lisäksi ”hajauttamalla” päätösvaltainen henkilö 

sinne missä hankinnan tarve on.) 
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Hankinnan sijainti organisaatiorakenteessa on myös tärkeä asia ottaa huomioon, koska se 

osoittaa statusta ja vaikutusvaltaa. Yrityksen toiminnossa, jossa ylin vastuullinen johtaja on 

päällikkötasoa, jää jälkeen organisatorisessa tärkeydessä sille toiminnolle, jonka johtaja on 

johtajatasoa. Mitä ylempänä hankinta on organisaatiorakenteissa, sitä suurempi rooli sillä on 

yritystavoitteiden tukemisessa. Mitä korkeamman aseman hankintatoimi saavuttaa, sitä 

paremmin se pystyy myös vaikuttamaan ”ei-perinteisiin” hankintakategorioihin, kuten 

markkinointimateriaaleihin, matkakuluihin, konsulttipalveluihin ja ohjelmistohankintoihin.  

(Giunipero et al. 2020, s. 173–176)  

 

Yhden toimipisteen yrityksissä keskittämisen ja hajauttamisen ongelmiin liittyy kysymys siitä, 

missä määrin hankinnat tulisi tehdä hankintaorganisaation kautta, eli mitkä ovat ne hankinnat, 

jotka ohjataan hankintaorganisaation vastuulle. Päätös riippuu muun muassa seuraavista 

muuttujista: (Van Weele, 2018, s. 294) 

 

- Johdon suhtautuminen hankintatoimeen, sen tehtäviin, vastuisiin ja päätösvaltaan. 

- Tarjolla olevista sähköisistä järjestelmistä, joiden avulla materiaalien koordinointia 

suoritetaan. Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmien ja verkkoteknologian 

hyödyntäminen vaatii suunnitellumpaa ja systemaattisempaa kommunikointia 

hankinnoista.  

- Henkilöiden välisistä suhteista ja raportointivastuista.  

- Kokonaiskustannustietoisuus ja sen tavoittelu yrityksessä, joka usein lisää integraatiota 

eri toimijoiden välillä.  

 

2.7 Hankintapolitiikat  

 

Giunipero et al. (2020 s. 88) kirjoittavat: ”Hankintapolitiikat viestittävät toiminnan 

perusperiaatteet, ja asettavat hyväksyttäviä tapoja toimia uusissa hankintatilanteissa. 

Hankintapolitiikkaa ja menettelytapoja on muutettava sitä mukaa, kun hankinnan ja teknologian 

toimintaympäristö muuttuu”.  

 

Yrityksen on annettava työntekijöille ohjeet ja suuntaviivat muuttuneessa toimintaympäristössä 

toimimiselle. Samalla kun hankintapoliittiset päätökset ohjaavat tekemistä, ne myös asettavat 

rajoitteita henkilökohtaiseen käyttäytymiseen. Yksi hankintapolitiikkojen hyödyistä on 



20 

yrityksen ja organisaation tavoitteiden selkeytys ja määritys. Hankintapolitiikat ovat johdon 

tapa kommunikoida tavoitteita työntekijöille läpi yrityksen, joka puolestaan tekee 

mahdolliseksi tavoitteidenmukaiset päätökset ja toiminnan. Lisäksi tehokas hankintapolitiikka 

onnistuu määrittelemään kaikkia työntekijöitä koskevat säännöt ja toimintatavat. Pelkästään 

hyvin laadittu hankintapolitiikka ei riitä, vaan on myös varmistettava, että jokainen toiminto 

seuraa asetettua hankintapolitiikkaa. (Giunipero et al. 2020, s. 87–88) 

 

Hankintapolitiikan heikkoutena voidaan pitää kolmea asiaa. Ensimmäinen on se, että se on 

usein vaikea jalkauttaa ja välittää läpi suuren yrityksen. Toiseksi työntekijät voivat virheellisesti 

pitää hankintapolitiikkaa tehokkaan johtamisen korvaajana; hankintapolitiikan ei ole tarkoitus 

olla yksityiskohtainen ohjeisto, joka antaisi vastauksen jokaiseen päätöstilanteeseen. 

Kolmanneksi asetetut politiikat voivat rajoittaa innovaatioiden syntymistä ja toiminnan 

joustavuutta. (Giunipero et al. 2020, s. 88)  

 

Tehokkaassa hankintapolitiikassa on toimintapainotteisia linjavetoja, jotka antavat tarpeeksi 

yksityiskohtaista yrityksen tavoitteita tukevaa tietoa. Ohjeiston ei kuitenkaan pidä olla niin 

yksityiskohtainen, että se lannistaisi ja kontrolloisi liikaa. Tehokkaassa politiikassa tieto on 

relevanttia, eli se ei sisällä merkityksetöntä ja vähäpätöistä tietoa, ja tieto on myös tiiviissä 

paketissa ilman ylimääräisiä lauseita. Tehokas hankintapolitiikka on yksiselitteinen ilman että 

työntekijällä jää tulkinnan varaa politiikan tavoitteista ja halutusta suunnasta. 

Tulkinnanvarainen ja vaikeaselkoinen politiikka on yksi syy, miksi ihmiset eivät toimi sen 

mukaisesti. Tehokas hankintapolitiikka on myös ajantasainen, luotettava, selkeä ja 

yhdenmukainen. Hankintojen ongelmantilanteen on voinut luoda myös se, että johto ei ole 

saanut jalkautettua politiikkaa asianmukaisesti käyttöön. Tehokas hankintapolitiikka on: 

(Giunipero et al. 2020, s. 88) 

 

- toimintapainotteinen 

- relevantti 

- tiivis 

- yksiselitteinen/selkeä 

- ajankohtainen ja päivitetty, sekä 

- hyödyllinen ongelmien ratkaisuissa. 
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Hankintaorganisaation johto laatii politiikat ohjaamaan ja tukemaan hankinnan ammattilaisia 

ja tukihenkilöitä. Yritykset voivat myös luoda hankintapolitiikan vastaamaan johonkin 

erityiseen operatiiviseen tarpeeseen. Tyypillisesti hankintapolitiikan kategoriat muodostuvat 

politiikoista, jotka määrittävät: (Giunipero et al. 2020, s. 89) 

 

- hankinnan roolin yrityksessä 

- hankintahenkilöstön toimintatavat 

- tavoitteet sosiaalisiin vastuisiin ja suhtautuminen pienyritysyhteistyöhön 

- ostajan ja toimittajan väliset suhteet, sekä 

- operatiiviset asiat. 

 

Politiikat, jotka määrittävät hankinnan roolin määrittävät hankintaorganisaation roolin ja 

päätösvallan yrityksessä, sekä hankintaorganisaation tavoitteet ja vastuut kaikilla ostamisen 

tasoilla. Nämä politiikat ovat usein ylätason ohjeistuksia, josta yksityiskohtaisemmat ja 

tarkemmat politiikat kehittyvät. (Giunipero et al. 2020, s. 89) 

 

Henkilöstön yrityksen jokainen taso on oltava tietoinen hankinnan päätösvallasta, jotta 

liiketoimintaa voidaan toteuttaa ja organisaation tavoitteet tulevat huomioiduiksi. Hankinnan 

roolia määrittävissä politiikoissa voidaan myös siirtää tai delegoida tiettyjä tehtäviä tai 

toimeksiantoja sidosryhmien hoidettavaksi, mikäli katsotaan, että hankintaorganisaatiolla ei ole 

tarpeellista erityisosaamista suorittaa hankinta. Tällaisia hankintoja voivat olla esimerkiksi 

kiinteistöt tai yrityksen sairasvakuutukset. Hankinta on kuitenkin enenevissä määrin liitettynä 

kaikentyyppisiin hankintoihin, kuten esimerkiksi epäsuoriin hankintoihin. (Giunipero et al. 

2020, s. 89) 

 

Hankintaorganisaatiolla on usein viimeinen päätösvalta hankinnoissa. Tämä tuodaan esiin 

politiikoissa, jotka määrittävät yleiset toiminnan tavoitteet ja hankintaprosessien 

toimintaperiaatteet. Vaikka politiikassa asia tuodaan esiin ainoastaan ylätasolla, se ilmaisee 

hyvin johdon sitoutumista ja niistä saadaan johdettua muita hankintoja tukevia politiikkoja. 

(Giunipero et al. 2020, s. 89) 

 

Toimittajavalintaan liittyviin politiikkoihin johto voi asettaa muun muassa seuraavia kriteerejä: 

(Giunipero et al. 2020, s. 106) 
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- kilpailukykyinen hintataso, tuotteiden laatu ja toimitusvarmuus 

- toimittajan taloudellinen vakaus ja teknologinen suorituskyky 

- vaatimukset liittyen toimittajien toimittajiin ja toimittajien johdon kyvykkyyteen 

- yhteistyökyky asiakkaan kanssa, tai potentiaali innovaatioiden muodostumiselle.  

 

Giunipero et al. (2020, s. 106) kirjoittavat, että toimittajapolitiikassa voidaan myös alleviivata 

johdon asennoitumista yksittäisiä ja toistuvia hankintoja kohtaan, tai sitä miten suhtaudutaan 

pitkiin ostosopimuksiin. Politiikassa voidaan myös linjata, missä tilanteissa ostajien tulee hakea 

tukea sidosryhmiltä esimerkiksi teknisiä tai taloudellisia kriteerejä arvioidessa. Tehokas 

hankinta vaatii selkeää prosessia toimittajan valinnalle ja ostosopimuksen teolle. Näitä ostajaa 

ohjaavia toimintaperiaatteita ovat politiikassa muun muassa:  

 

- ostajien rahallinen liikkumavara 

- tilanteet, joissa tarjouskilpailuprosessit ovat hyväksyttäviä ja missä ei 

- kilpailutuksen kulku ja suljetun tarjouskilpailutuksen analysointiprosessi 

- tilanteet, jotka edellyttävät tuotteen hankkimista muualta kuin halvimmalta tarjoajalta  

- tilanteet, jotka vaativat uudelleenkilpailutuksen, tai toimintaohjeet 

sopimusneuvotteluihin.  

 

Politiikoissa, joissa määritetään operatiivisia asioita, johto voi tuoda esiin tahtotilansa liittyen 

esimerkiksi tavaran- tai palveluntoimittajien jatkuvaan arviointiin. Johto voi esimerkiksi vaatia 

hankintaa arvioimaan määräajoin toimittajien markkina-asemaa, sekä tekemään vertailuja 

hinnasta, laadusta, toimituksista ja teknologiasta. Usein politiikassa osoitetaan, kuinka usein 

kilpailutus tulee tehdä ja mikä on sopiva kilpailutusprosessi. Pitkien ostosopimusten tuotteilla, 

arviointi voi tarkoittaa lisäksi benchmark-tutkimuksen tekoa ja kustannustehokkuus-arvioita 

kilpailijoihin nähden. (Giunipero et al. 2020, s. 107 & 108) 
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3 HANKINTOJEN LUOKITTELU JA HANKINTAOSAAMINEN

  

3.1 Hankintojen luokittelu 

 

Huuhka (2017, s. 40) kirjoittaa hankintojen luokittelusta ja hallinnasta seuraavasti: 

”Hankintojen johtamisen kannalta erityyppisiä hankintoja hallitaan eri tavoin. Hallinta perustuu 

hankintojen luokitteluun, joka voidaan toteuttaa monella eri tavalla riippuen siitä, mitä 

näkökulmaa halutaan painottaa.” Hankintojen hallinnan ja kehittämisen lähtökohtana on niiden 

luokittelu hallittaviin kokonaisuuksiin. Hankintoja voidaan luokitella joko niiden: (Iloranta & 

Pajunen-Muhonen 2015, s. 106) 

 

- luonteen 

- käyttötarkoituksen/tuloslaskelman (sisältää epäsuorat hankinnat) 

- taloudellisen merkityksen, tai 

- toimittajien ja toimittajamarkkinoiden mukaisesti.  

 

Näiden luokitteluperusteiden lisäksi hankintoja voidaan luokitella kilpailun luonteen ja 

intensiivisyyden mukaan, osapuolten välisten valtasuhteiden mukaan, sekä hankintatilanteen 

mukaan. Luokittelua hankintojen luonteen ja käyttötarkoituksen mukaan pidetään perinteisenä 

lähestymistapana. Taloudellisen merkityksen sekä toimittajien ja toimittajamarkkinoiden 

mukaisessa luokittelussa pyritään hallitsemaan luonteeltaan ja ominaisuuksiltaan laajoja tavara- 

ja palveluryhmiä, joita hankitaan eri toimittajamarkkinoilta ja joiden taloudellinen merkitys 

poikkeaa suuresti. Taloudellisen merkityksen sekä toimittajien ja toimittajamarkkinoiden 

mukaista luokittelua kutsutaan myös segmentoinniksi. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 

106) 

 

Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2015, s. 106) kirjoittavat: ”Hankinnoissa tavoitettavissa oleva 

potentiaalinen toimittajaverkosto muodostuu eri tavoin käyttäytyvistä toimialoista, 

toimittajaryhmistä ja toimittajista, joiden liiketoimintalogiikat, kustannusrakenteet, haasteet ja 

kilpailutilanteet ovat hyvinkin erilaisia. Tästä syystä optimaaliset toimintamallit kunkin 

toimittajan tai toimittajaryhmän kanssa ovat erilaiset ja jotta jokaisen toimittajan kohdalla ei 

tarvitsisi miettiä erikseen parhainta hankinnan toimintatapaa, toimittajamarkkinat kannattaa 

segmentoida järkevän kokoisiin, likimain samalla tavalla käyttäytyviin segmentteihin”.  
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Toimittajien ja toimittajamarkkinoiden segmentointitavat voivat perustua sisäisiin tai ulkoisiin 

tekijöihin. Ulkoisia tekijöitä ovat toimittajakentän rakenne, kilpailun luonne, erilaisten 

palveluiden tarjonta, sekä maantieteelliset ja logistiset tekijät. Sisäisiä tekijöitä ovat hankinnan 

suhteellinen volyymi tai muu tärkeys, käyttäminen, monimutkaisuus ja palvelusisältö.  

Käytännössä resurssien rajallisuus ohjaa yrityksiä segmentointiin, jolloin joudutaan tyytymään 

karkeaan jaotteluun ja suuriin, melko erityyppisiä hankintoja sisältäviin ylätason segmentteihin 

tai kategorioihin. Hankintojen hallitsemisen ja johtamisen kannalta segmentointi auttaa 

organisaatiota: (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 107) 

 

- erilaistamaan toimintatapoja erilaisissa hankinnoissa 

- allokoimaan resursseja ja ajankäyttöä 

- kohdistamaan osaamista ja oppimista, ja 

- jakamaan tehtäviä yksiköiden, tiimien ja yksilöiden välillä.  

 

Perinteinen luokittelutapa on jakaa hyödykkeet niiden luonteen perusteella. Iloranta ja Pajunen-

Muhonen (2015, s. 55 & 56) kirjoittavat: ”Tämän jaottelun ongelma on se, että vaikka se kuvaa 

hyvin hankintojen sisältöä, se ei juuri auta tunnistamaan sopivimpia toimintatapoja erilaisten 

tuote – ja palveluryhmien hankinnassa.” Hankinnat voidaan luokitella niiden luonteen mukaan 

raaka-aineisiin, tuotannon tarveaineisiin, puolivalmisteisiin, komponentteihin, 

välitystuotteisiin, investointihankintoihin, operatiivisen toiminnan tarvikkeisiin ja palveluihin 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 55–56). 

 

Toinen perinteinen luokittelutapa on kululajikohtaiseen tuloslaskelmaan perustuva jaottelu, 

joka on ollut pitkään ohjaavana tekijänä hankintojen organisoinnissa. Usein organisointi on 

toteutettu niin, että hankintaorganisaatio vastaa suorista hankinnoista ja kauppatavaroista, 

sidosryhmät eli käyttäjät epäsuorista hankinnoista ja projektiorganisaatio 

investointihankinnoista. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 58) 

 

Hankintojen luokittelu sisäisen taloudellisen merkittävyyden mukaan auttaa havaitsemaan 

hankintojen keskinäisen tärkeysjärjestyksen, joka useasti johtaa käsittelemään erisuuruisia 

hankintoja eri tavoin. Taloudellisesti merkittävään hankintaan on kehittämisen hyötyjen 

suuruusluokan vuoksi enemmän varaa kiinnittää huomiota, aikaa ja resursseja. Rahamääräiseen 

jakoon perustuva ABC-analyysin avulla voidaan tunnistaa mahdollisesti samalla tavoin 
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käyttäytyviä toimittajia-, nimike-, tuote- tai palveluryhmiä, ja sitä käytetään esimerkiksi 

varastojen ja ostamisen tilauspisteiden ohjauksen apuvälineenä. Iloranta ja Pajunen-Muhonen 

(2015, s. 107) kirjoittavat: ”Monella kaupan alueella ABC-analyysi on edelleen varsin 

käyttökelpoinen työväline. Se kuitenkin olettaa hyvinkin erilaisten hankintakategorioiden ja 

nimikkeiden käyttäytyvän samalla logiikalla, joten ilman muunlaista hankintojen segmentointia 

se johtaa liian yksinkertaisiin ohjausperiaatteisiin”.  

 

Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2015, s. 111) kirjoittavat: ”Toimittajamarkkinoiden luonne 

vaikuttaa olennaisesti siihen, onko meillä mahdollisuuksia vaikuttaa hankintojen sisältöön, 

kustannuksiin ja toimituksiin. Siksi erilaisille toimittajamarkkinakategorioille kannattaa 

kehittää erilainen toimintamalli”. Jako toimittajamarkkinoiden, tuote- ja palveluryhmien ja 

hankintakategorioiden mukaisesti antaa Iloranta ja Pajunen-Muhosen (2015, s. 109) mukaan 

parhaat edellytykset hyödyntää toimittajien keskinäisen kilpailun painetta. Toisin sanoen nämä 

jakotavat lisäävät markkinavoimien tehokasta hyödyntämistä. Lisäksi nämä jakotavat 

helpottavat markkinatiedon järjestelmällistä keräämistä, sekä lisää toimittajamarkkinoiden 

kilpailun logiikan, kustannusrakenteiden ja prosessien ymmärrystä.  

 

Samaan tuote- tai palveluryhmään kuuluvat sellaiset hankinnat, joita hankitaan useammalta 

keskenään samankaltaiselta toimittajalta. Valmiita tuote- ja palveluryhmittelyjä tulisi käyttää 

vain suuntaa antavina ryhmittelyjen rakennuspalikoina. Kategorioiden sekä tuote- ja 

palveluryhmien määrät vaihtelevat usein yrityksen käytössä olevien resurssien ja volyymien 

perusteella. Pienellä yrityksellä on usein hyvin karkea kategoriajaottelu, kun taas suurella 

yrityksellä voi olla kymmeniä ylätason kategorioita ja niillä monia alakategorioita. Hankintojen 

luokittelu käyttäjän, eli esimerkiksi tehtaan tai tuotelinjan mukaan, voi myöskin toimia, mikäli 

yksiköiden etäisyydet ovat suuret tai tuote- tai palvelulinjoilla ei ole juuri mitään yhteistä. 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 110–112) 

 

Hankintojen jako toimittajakohtaisesti on perinteinen ja joissain ympäristöissä perusteltu 

hankintojen jakotapa. Toimittajakohtaisessa jaottelussa on syytä huomioida, että se rajoittaa 

toimittajasuhteet vain nykyisiin toimittajiin ja voi luoda näille tarpeetonta monopoliasemaa. 

Mikäli harjoitetaan toimittajakohtaista jakoa, on syytä erotella selkeästi strategisen hankinnan 

tehtävät eli toimittajien kartoitus, kilpailutus ja neuvottelu, ja rutiinitehtävät kuten tilaukset, 

kotiinkutsut ja ongelmantilanteiden ratkaisut.  (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 109) 
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Hankintojen luokittelu hankintatilanteen mukaan 

 

Yksittäiseen hankintatapaukseen sisältyy kaikki lineaarisen hankintaprosessin vaiheet yleensä 

vain silloin, kun kyseessä on uusi hankinta. Arjan Van Weele (2018, s. 30) on tunnistanut kolme 

hankintatilannetta: 1. uusi hankinta, 2. muokattu uudelleenosto, 3. suorahankinta, joissa eri 

prosessivaiheet korostuvat eri tavalla ja hankinnan epävarmuus ja riskit vaihtelevat suuresti. 

(Kuva 6)  

 

Uusi hankinta on kyseessä, kun yritys päättää hankkia täysin uuden tuotteen tai palvelun 

tuntemattomalta toimittajalta. Tällaisten hankintojen ominaispiirteet ovat korkea epävarmuus 

ja korkea riski sille, että spesifikaatioita joudutaan muokkaamaan ja työstämään. 

Päätöksentekoprosessi sisältää laajaa ongelmanratkaisua, sekä aikaa vievää päätöksentekoa, 

johon osallistuu henkilöitä useilta organisaatiotasoilta. Uusi hankintatilanne syntyy useasti 

pääomainvestoinneissa tai uusien räätälöityjen komponenttien tapauksessa. (Van Weele 2018, 

s. 30) 

 

Muokattu uudelleenostoa tapahtuu silloin, kun yritys haluaa ostaa uuden tuotteen tunnetulta 

toimittajalta tai tunnetun tuotteen tuntemattomalta toimittajalta. Tilanteet syntyvät usein silloin, 

kun ollaan tyytymättömiä nykyisiin toimittajiin tai kun parempia korvaavia tuotteita tai 

palveluita on tullut markkinoille. Tässä hankintatilanteessa on vähemmän epävarmuutta kuin 

uudessa hankintatilanteessa, koska tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksia ja toimivuutta 

kyetään arvioimaan, tai toimittajavalinta on selkeämpi. Tässä hankintatilanteessa fokusoidutaan 

pääosin kaikkiin muihin lineaarisen prosessin vaiheisiin paitsi tarpeen määritykseen, joka 

tunnetaan entuudestaan. (Van Weele 2018, s. 31) 

 

Suorassa hankinnassa hankitaan tunnettua tuotetta tunnetulta toimittajalta ja se on kaikista 

yleisin hankintatilanne. Epävarmuutta hankinnassa on vähän, koska sopimusehdot ja hankinnan 

sisältö ovat tunnettuja, sekä määräajoin uudelleen neuvoteltu. Puitesopimukset toistuville 

identtisille hankinoille ovat tyypillisiä tässä hankintatilanteessa. Tilaukset hoidetaan usein 

suoraan käyttäjän toimesta katalogien kautta. Näissä tapauksissa hankintaprossiin sisältyvät 

ainoastaan lineaarisen hankintaprosessin kolme viimeistä vaihetta: tilaus, tilauksen seuranta ja 

arviointi. Suoraa hankintaa ovat yleisesti kaikki rutiini- ja kulutustuotteet, kuten 

toimistotarvikkeet ja varaosat, ja suoraa hankintaa on myös raaka-aineiden hankinta, kun sitä 
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tehdään pitkillä toimitussopimuksilla. Sopimusneuvotteluiden jälkeen suorien hankintojen 

tilaukset tulisi kyettävä asettamaan ilman hankintaorganisaation osallistumista. (Van Weele 

2018, s. 31) 

 

 

Kuva 6. Hankintojen luokittelu hankintatilanteen mukaan (Van Weele 2018, s. 32). 

 

3.2 Epäsuorat hankinnat 

 

Epäsuorat hankinnat ovat osa tuloslaskelmaa perustuvaa hankintojen luokittelutapaa. Epäsuorat 

hankinnat ovat kaikki ne hankinnat, jotka eivät liity organisaation lopputuotteeseen tai 

palveluun, esimerkiksi toiminnan edellytyksiä luovat käyttötavarahankinnat ja ulkopuolelta 

hankitut palvelut (kts. liite 2). Epäsuorista hankinnoista voidaan käyttää myös nimityksiä ei-

tuotannolliset hankinnat tai tuotantoon liittymättömät hankinnat. Pohjoismaisten 

tilastokeskusten tekemän selvityksen mukaan epäsuorien hankintojen osuus hankintojen 

kokonaisarvosta on tyypillisesti 30–50 prosenttia ja lääketeollisuudessa 73 prosenttia. 

Nykyajan epäsuorien hankintojen ominaispiirteitä ovat toiminnan hajanaisuus, erilaiset 

käyttäjät ja hankinnan ammattilaisen panoksen puute. Kehittämällä näitä ominaisuuksia 

tulosparannuspotentiaali on hyvin suuri. Kustannussäästöpotentiaalin Iloranta ja Pajunen-

Muhonen kertovat olevan suurimmissa yrityksissä jopa kymmeniä prosentteja hankintojen 

arvosta.  (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015 s. 64) 

 

Epäsuorien hankintojen ominaisuudet, toimittajamarkkinat ja asiakastarpeet vaihtelevat 

suuresti, joka osaltaan tekee hankintapolitiikkojen määrityksen epäsuorille hankinnoille 

haastavaksi, mutta samalla myös hankintojen hallinnan kannalta tärkeäksi. Epäsuorat hankinnat 

ovat myös usein harvoin toistuvia, joka aiheuttaa osaamisen, hintatietoisuuden ja rutiinin 

puuttumista (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 135). 
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Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2015, s. 58) kirjoittavat epäsuorien hankintojen hallinnasta: 

”Epäsuorat hankinnat ovat useimmissa organisaatioissa yhä edelleen hajanaisesti hallittu, jopa 

osin kokonaan johtamaton ja raportoimaton alue. Tunnusomaista on laaja kirjo erilaisia 

hankintoja, jotka kiinnostavat eri käyttäjiä ja eri osia organisaatioista. Suurin osa näistä 

hankinnoista hoidetaan käyttäjien toimesta tarpeen mukaan, ilman koordinointia tai hankinnan 

ammattilaisen panosta.”  

 

3.3 Hankintojen luokittelumatriisit 

 

Olsenin ja Ellramin (1997) mukaan hankintojen luokittelua tärkeämpää on 

kategorisointiprosessissa käydyt keskustelut tuotteiden, toimittajien keskinäisestä tärkeydestä.  

 

Kraljicin-matrisiissa tuote- tai palveluryhmä luokitellaan niiden tulosvaikutuksen ja 

toimittajamarkkinan monimutkaisuuden mukaan volyymi-, rutiini-, pullonkaula- ja strategisiin 

hankintoihin (Kuva 8). Tuote- tai palveluryhmän sijoittaminen matriisiin antaa hyvän 

lähtökohdan hankinnan strategian suunnitteluun. Vastaavanlaista nelikenttää voidaan käyttää 

myös toimittajien luokitteluun, mutta silloin nelikentän ulottuvuudet ovat erilaiset. (Iloranta & 

Pajunen-Muhonen 2015, s. 116) 

 

Hankittavan tuote- tai palveluryhmän tulosvaikutusta kuvataan ryhmän hankintojen 

suhteellisella suuruudella. Matriisin pystyakselilla valitaan hankinnan vuosittainen arvo 

euroissa. Perinteisessä matriisissa jako tehdään näin, vaikka jollakin hankinnalla voisikin olla 

kokonaiskustannuksiin, yrityksen kannattavuuteen ja tuotettuun lisäarvoon kustannusosuutta 

suurempi vaikutus. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 117) 

 

Matriisin vaaka-akselin toimittajamarkkinoiden hallittavuus -ulottuvuus voidaan kuvata 

toimittajamarkkinan hallinnan vaikeudeksi ja siihen liittyviksi riskeiksi. Hallittavissa olevilla 

toimittajamarkkinoilla on useita keskenään kilpailevia toimittajia, jotka kaikki pystyvät 

vastaamaan ostavan yrityksen tarpeisiin. Tällöin tilanteen hallinta on helppoa ja riskit pieniä. 

Tilanteessa, jossa toimittajia on vähän, hallittavuus on vaikeaa, ja ostajan kannalta hankintaa 

liittyy muun muassa saatavuus- ja hintariskejä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 117)       
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Kraljicin-matriisin pohjalta on kehitetty useita muita nelikenttiä hankintojen luokitteluun 

(Taulukko 2). Muut matriisit ovat kuitenkin hyvin lähellä alkuperäistä Kraljicin-matriisia, ja ne 

käyttävät käytännössä samoja ulottuvuuksia ja kategorioita ja antavat samoja suosituksia 

(Gelderman & Van Weele, 2005). Kraljicin-matriisille on osoitettu muun muassa seuraavia 

käyttötarkoituksia: 

 

- Hankintojen koordinointiväline itsenäisten liiketoimintojen välillä, saavuttaen skaala- 

ja synergiaetuja. (Gelderman & Van Weele, 2002) 

- Ylätason hankintastrategian differointi eri strategioilla eri toimittajaryhmille. 

(Lilliecreutz & Ydreskog, 1999) 

- Hankintaluokkien hankintastrategioiden kehittämiseen liittyvään keskusteluun, 

visualisointiin ja havainnointiin. (Gelderman &Van Weele, 2002) 

- Toimittajasuhteiden määrittämiseen ja hallintaan, ottaen huomioon erilaiset keskinäiset 

riippuvuudet ja kompromissit suhteiden välillä. (Wagner & Johnson, 2004) 

 

Hankintojen luokittelumatriiseja kohtaan on esitetty seuraavaa kritiikkiä: (Gelderman & Van 

Weele, 2005) 

 

- Kuinka osataan valita parhaiten soveltuvat ulottuvuudet? (Nellore & Söderquist, 2000) 

- Ulottuvuuksien operatiivistaminen; mitä tulosvaikutuksella ja riskillä tarkalleen ottaen 

tarkoitetaan? (Ramsay, 1996) 

- Kuinka ulottuvuuksien painotus tulisi tehdä? (Olsen & Ellram, 1997) 

- Mikä erottaa korkean ja matalan toimitusriskin? (Homburg, 1995) 

- Voidaanko yksinkertaisesta kahden ulottuvuuden analyysistä päätellä sopiva strategia? 

(Dubois & Pedersen, 2002) 

 

Gelderman ja Van Weele (2005) kirjoittavat, että kokeneet matriisin käyttäjät ovat löytäneet 

ratkaisuja hankintojen luokittelumatriisien kritiikkiä kohtaan korostaen sitä, että hankintojen 

luokittelun soveltamiselle ei ole yksinkertaista standardoitua ratkaisua, ja että ratkaisun 

muodostaminen vaatii kykyä kriittiseen ajatteluun sekä hankintaorganisaation maturiteettia.  



30 

Taulukko 2. Erilaisia hankintojen luokittelumatriiseja (Gelderman & Van Weele, 2005). 

 

 

Fisherin-matriisia voidaan käyttää sisäisten resurssien ja prosessien ohjaamiseen. Iloranta ja 

Pajunen-Muhonen (2015, s 114) kirjoittavat: ”Sisäisten resurssien tehokkaan käytön kannalta 

yksi keskeinen jaottelukriteeri on usein hankintojen monimutkaisuus. Se voi ilmetä 

monimuotoisuutena, moniosaisuutena, liittymisenä moniin ristiriitaisiin tarpeisiin tai 

toimittamisen vaatimana monialaisena osaamisena.”  

 

Hankintatilanteen hallitsemiseksi on hyvä tunnistaa, aiheuttaako hankinnan monimutkaisuutta 

hankittavan tuotteen tekninen monimutkaisuus, hankkijan tai hankkivan organisaation 

kokemus tai sen puute, vai kaupallisen tilanteen monimutkaisuus. Kuvassa 7 on esitetty 

Ilorannan ja Pajunen-Muhosen (2015, s. 114) mukaelma Fisherin vuonna 1970 

hahmottelemasta hankintojen luokittelusta ostotilanteiden monimutkaisuuden mukaan. 

Taulukossa 3 on esitetty kriteerejä, joilla Fisherin –matriisin ulottuvuuksia voidaan arvioida.  
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Kuva 7. Hankintojen luokittelu niiden monimutkaisuuden ja kaupallisen epävarmuuden mukaan 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 114). 

 

Taulukko 3. Hankinnan luokittelu ostotilanteiden monimutkaisuuden ja kaupallisen epävarmuuden 

suhteen (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 115). 
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Volyymihankintojen kuvaus 

 

Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2015, s. 119) kirjoittavat kuvan 8 volyymihankinnoista: 

”Volyymituotteiden ja -palveluiden (massahankintojen) kulutus ja hankintavolyymi ovat 

suuria. Tämän neljänneksen tuotteet ja palvelut muodostavat usein rahamääräisesti suurimman 

osan organisaation hankinnoista, vaikka niiden osuus tuote – ja palvelunimikkeistä saattaa olla 

vähäinenkin. Tämän neljänneksen hankinnat tarjoavat hankintaorganisaatiolle paljon 

mahdollisuuksia. Kaikki perinteisen ostamisen keinot ovat luvallisia ja perinteisen ostamisen 

ammattilaisen taidot tarpeellisia”. 

 

Hankintojen hallinnan ja kehittämisen näkökulmasta volyymihankinnoissa voidaan käyttää 

kaikkia aggressiivisen kilpailuttamisen konsteja ja neuvottelutaktiikoita, koska kilpailua on 

paljon ja toimittajan vaihtamisen kustannukset ovat pienet. Volyymihankinnoista neuvotellut 

pienetkin prosentuaaliset säästöt merkitsevät huomattavia säästöjä rahamääräisesti. (Iloranta & 

Pajunen-Muhonen 2015, s. 119)    

 

Rutiinihankintojen kuvaus 

 

Rutiinihankinnat sisältävät monia erilaisia hankintoja, joiden arvo ei ole suuri ja joiden 

markkinoilla on paljon kilpailevia toimittajia. Esimerkkeinä yksinkertaiset ja halvat raaka-

aineet, toimistotarvikkeet, yksinkertaiset perustyökalut, työhanskat ja työasut, tietokoneet ja 

tulostimet, puhelimet sekä tietoliikenne-, lounas-, ja kiinteistöpalvelut. (Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2015, s. 119)    

 

Rutiinituotteille on ominaista se, että itse hankintaprosessi aiheuttaa suhteellisen paljon 

kustannuksia hankinnan arvoon verrattuna. Esimerkiksi työhanskat ja kynät ovat sellaisia 

nimikkeitä, jotka kannattaa hankkia kaikkien helposti saataville, koska jo muutama hankintaan 

käytetty työaikaminuutti voi tulla kalliimmaksi kuin itse tavara.  Rutiinituotteiden hallinnan ja 

kehittämisen näkökulmasta hankintojen automatisointi ja delegointi käyttäjille ovat tehokkaita 

tapoja pitää hankinnan kustannuksia kurissa. Käyttäjät voivat tilata esimerkiksi 

toimistotarvikkeensa yrityksen intranetin katalogista tai voidaan käyttää sovitun toimittajan 

omia luettelosivuja. On myös kehitetty toimintamalleja, joissa vastuu rutiinituotteiden 

hankinnoista on annettu toimittajalle. Toimittaja voi esimerkiksi seurata varastotasoja 



33 

sähköisesti ja suorittaa täydennykset sen perusteella ennalta sovituilla ehdoilla. (Iloranta & 

Pajunen-Muhonen 2015, s. 120)   

 

Pullonkaulahankintojen kuvaus 

 

Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2015, s. 121) kirjoittavat: ”Pullonkaulatuote- ja 

palvelunimikkeiden volyymi on suhteellisen pieni, ja mahdollisia toimittajia on vähän, usein 

vain yksi. Vaikka hankittavien tuotteiden ja palveluiden arvo on vähäinen, niiden puuttuminen 

saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia ostavan yrityksen toiminnassa ja muodostaa näin 

toiminnan pullonkaulan.” 

 

Pullonkaulatuotteita ovat esimerkiksi sellaiset tuotantokoneen varaosat, joita ei saada kuin 

tietyltä toimittajalta sekä tietojärjestelmät, joiden päivitykset ja lisäosat ovat saatavilla 

ainoastaan alkuperäiseltä järjestelmätoimittajalta. Näissä tilanteissa ostajan neuvotteluasema 

palvelun ja hinnan suhteen on huono. Usein yritys päätyy luomaan pullonkaulatilanteen 

ajattelemattomuudella tuotekehityksessä ja -suunnittelussa. Pullonkaulahankintaan voidaan 

päätyä esimerkiksi silloin, kun on lähdetty hakemaan kilpailuetua uudella teknologialla, jota 

tuottaa ainoastaan yksi valmistaja. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 121)    

 

Strategisten hankintojen kuvaus 

 

Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2015 s. 122) kirjoittavat: ”Strategiset tuotteet ja palvelut ovat 

arvoltaan suuria, yrityksen toiminnan ja menestyksen kannalta kriittisiä, ja niille on vain vähän 

vaihtoehtoisia toimittajia. Äärimmillään toimittajia on vain yksi. Tuotteet ja palvelut ovat usein 

– joskaan eivät aina – ainutlaatuisia ja räätälöityjä. Niihin saattaa liittyvä testaus- tai 

sovitusvaiheita tai erikoislaatuista teknologiaa, joka on patentein suojattu.”  

 

Strategisia hankintoja voivat olla esimerkiksi mikroprosessorit, monimutkaiset kemikaalit tai 

lentokoneen moottorit. Lisäksi tämän ryhmän tuotteet vaativat useasti koko elinkaarensa ajan 

huolto- ja kunnossapitopalvelua alkuperäiseltä toimittajalta. Tyypillinen esimerkki strategisesta 

hankinnasta on toimittajan erikoisosaamista vaativa tuotekehityspalvelu, joissa voidaan 

helposti ajautua pitkäaikaiseen riippuvuussuhteeseen toimittajan kanssa. Strategisten 
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hankintojen monimutkaisuus vaatii yritykseltä sosiaalisia valmiuksia sekä teknistä että 

kaupallista osaamista. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 122) 

 

Strategisten hankintojen hallinnasta Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2015 s. 122) kirjoittavat: 

”Tämän ryhmän hankinta asettaa hankintaorganisaatiolle suurimmat haasteet. Perinteiset 

kilpailuttamislähtöiset ostamisen työkalut eivät toimi ollenkaan, koska vaihtoehtoja ei ole. 

Tiiviin toimittajayhteistyön rakentaminen on ainoa keino jollakin tavalla hallita tällaista 

strategista suhdetta.”  

 

Kuvassa 8 on esitetty Ilorannan ja Pajunen-Muhosen (2015, s. 125–127) perusstrategiat 

kullekin neljälle ryhmälle ja mahdollisia kehityssuuntia, joilla organisaatio voisi parantaa 

asemaansa suhteessa toimittajaan. Paras mahdollinen toimintamalli kunkin ryhmän kohdalla 

riippuu viimekädessä toimittajamarkkinoiden tilanteesta ja ostajan asemasta suhteessa niihin.  

 

 

Kuva 8. Kraljicin hankintaluokkien perusstrategiat (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 126). 

 

3.4 Hankintaorganisaation työtehtävät ja osaaminen 

 

Hankintatoimen tehtäväkenttä voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: 1. ostamiseen, 

neuvotteluun ja sopimushallintaan, 2. toimittajamarkkinoiden hallintaan, 3. operatiiviseen 
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tukeen ja 4. tiedonhallintaan. Ostaminen, neuvottelu ja sopimushallinta sisältävät yrityksen 

rahankäytön tunnistamisen ja sille parhaimman mahdollisen toimittajan tunnistamisen, 

toimittajien kanssa neuvottelun ja sopimuksen laatimisen. (Giunipero et al. 2020, s. 176) 

 

Hyvä toimittajamarkkinoiden hallinta vaatii systemaattista toimittajakentän arviointia, jonka 

tavoitteena on varmistaa tavaroiden ja palveluiden taloudellinen hankinta. Tehokas 

toimittajamarkkinahallinta mahdollistaa yritystä kehittämään tarkempia pitkän aikavälin 

materiaalikustannusennusteita, kustannussäästöpotentiaaliltaan parhaiden kohteiden valinnan 

ja paremman tietämyksen toimittajien kyvyistä ja kustannusrakenteista.  Näitä erikoistehtäviä 

on jaettu yksittäisen ostajien vastuulle ja on myös havaittu hyödylliseksi palkata pelkästään 

toimittajamarkkinatutkimusta tekeviä henkilöitä. Operatiiviseen tukemiseen kuuluu ostamisen 

tai materiaalihallinnan päivittäisissä tehtävissä tukeminen. Materiaalipyyntöjen valmistelu ja 

välittäminen toimittajille on myös osa operationaalista tukea. Monia operatiivisia tehtäviä 

virtaviivaistetaan ja automatisoidaan sähköisten ostojärjestelmien ja tekoälyn avulla. 

(Giunipero et al. 2020, s. 176) 

 

Datan varastointikustannusten aleneminen yhdessä mobiiliteknologioiden ja tietopankkien 

käytön lisääntymisellä on lisännyt aktiivisen tiedonhallinnan tarvetta hankintatoimessa. 

Historiallisesti tähän hankinnan tehtävien osa-alueeseen kuuluu myös vastuu politiikkojen ja 

toimintaohjeiden muodostamisesta hankintahenkilöstön käyttöön, oston 

tiedonhallintajärjestelmien hallinta ja ylläpito, henkilöresurssien määritys, osaston 

kehityssuunnitelmien teko, koulutusten ja seminaarien järjestäminen ostajille ja suorituskyvyn 

analysointijärjestelmien kehittäminen. Useissa yrityksissä hallinnon tehtävistä vastaa 

hankintajohtaja. Hankintajohtajan vastuulla on, että hankintaorganisaatio toimii tehokkaasti, 

tavoittaa asetetut tavoitteet ja täyttää sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden asettamat vaatimukset. 

(Giunipero et al. 2020, s. 177) 

 

Liitteellä 3 on esitetty hankintayhteisön työtehtävät, niiden vastuut, sekä niissä tarvittavat taidot 

(Van Weele 2018, s. 298). COPS Inc. (2019) on laatinut epäsuorien hankintojen standardin: 

COPS Indirect Procurement Standardin hankintojen suorituskyvyn johtamiseen. Standardissa 

on listattuna epäsuorissa hankinnoissa tarvittavia taitoja. Yritykset voivat asettaa näitä taitoja 

vaatimukseksi epäsuorien hankintojen työtehtävillä tarpeidensa mukaisesti (Taulukko 4).  
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Taulukko 4. Epäsuorissa hankinnoissa usein tarvittavia taitoja (COPS, 2019) 

Neuvottelu Analyyttiset kyvyt Kategoriajohtaminen 

Ongelmanratkaisu Riskien hallinta Projektijohtaminen 

Sopimusten hallinta Strateginen hankinta Ennustaminen 

Kustannusten johtaminen Kommunikointi Toimittajahallinta 

Muutosjohtaminen Sidosryhmäyhteistyö Tiimityö 

Tarpeiden määritys Toimittajien arviointi Toimitusketjun johtaminen 

Liiketoiminnalliset taidot Kulttuurillinen tietoisuus Vaikuttaminen 

 

3.5 Hankintaluokissa tarvittavat hankintataidot 

 

Hankintojen luokittelua voidaan käyttää niukkojen resurssien allokoinnissa (Olsen & Ellram, 

1997). Hankintaorganisaation taitojen joustavuudelle on tarvetta niin yksilö, kuin myös 

tiimitasolla (Driedonks et al. 2010). Heidän, jotka ovat vastuussa hankintaorganisaation ja sen 

henkilöresurssien kehittämisestä ja hallinnasta, tulisi profiloida hankinnassa tarvittavat tiedot 

ja taidot Kraljicin-hankintaluokkien mukaisesti (Knight et al. 2014, s. 272). Knight et al. (2014, 

s. 272) kirjoittavat: ”olosuhteissa, joissa hankinnat ovat vakaita, voi olla järkevää asettaa 

osaamisvaatimukset tehtävänimikkeille tai ammateille, ja jakaa hankinnan vastuualueet niille 

tehtäville.” Kun taas ollaan toimintaympäristössä, jossa tulosvaikutukset ja toimittajamarkkinat 

muuttuvat nopeasti ja hankinnoissa tarvitaan nopeaa vastuiden uudelleenjakoa joko ihmisten 

tai tehtaiden välillä, hankintaluokkien ja niihin liitettyjen taitojen avulla voidaan saavuttaa 

parempaa hankintojen hallintaa (Knight et al. 2014, s.276). Knight et al. (2014, s. 282) 

kirjoittavat, että mikäli globaalilla yrityksellä on luotettavan datan pohjalta muodostetut 

hankintaluokat, hankintaluokille jaetut vastuualueet, hankintatapauksille määritellyt 

osaamisvaatimukset ja tietämys osaamisen saatavuudesta, yritykset voivat näiden tietojen 

avulla:  

 

- Määrittää millainen tulisi olla hankintaorganisaation malli (keskitetty vs. hajautettu). 

- Implementoida integraatiomenetelmiä, kuten horisontaalista työnkiertoa. 

- Suunnitella kehitysohjelmia liiketoimintayksilöille, tiimeille ja yksittäisille henkilöille. 

- Vastata joko sisältä tai ulkoa tuleviin muutostarpeisiin, jotka vaativat nopeaa resurssien 

uudelleen järjestelyä. 

- Suunnitella hankintatoimen strategista kehitystä. 
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Knight et al. (2014) tutkimuksessa tunnistettiin kolme hankintaluokkaa sekä niissä tarvittavien 

taitojen tärkeysjärjestys. Tarkastelun alla olevia taitoja oli 33 kappaletta. Tutkimuksessa 

hankintaluokat ja niissä tarvittavat taidot muodostettiin hankinnan ammattilaisille suunnattujen 

kyselyiden avulla (vastaajia 72). Luokittelussa arvioitiin tiettyjen hankintojen merkitystä 

organisaatiolle sisäisten kustannusten ja tuotannollisten tekijöiden, sekä kaupallisen riskin ja 

epävarmuuden ulottuvuuksilla. Klustereita muodostui kolme: 1. strategiset hankinnat, 2. 

taktiset hankinnat ja 3. rutiinihankinnat. Tutkimuksessa tärkeiksi tai erittäin tärkeiksi luokitellut 

taidot on esitetty hankintaluokittain liitteellä 4.  

 

Knight et al. (2014) mukaan strategisten hankintojen hankintaluokan hankinnoilla on 

merkittävä vaikutus toiminnan laatuun ja kannattavuuteen, mutta ne vaativat myös toiminnan 

yhteensovittamista toimittajan kanssa. Tämän hankintaluokan toimittajilla on usein suojattua 

teknologiaa ja/tai innovaatio ja tuotekehityskyvykkyyttä. Taidot, kuten vaatimusten 

kehittäminen ja tuotantoterminologian ja prosessin ymmärtäminen, olivat suhteellisesti tärkeä 

tässä hankintaluokassa. Päätöksentekotaidot, strategisen ajattelun, sisäisen asiakkaan 

johtamistaidot ja kyky työskennellä tiimeissä ovat hankintaluokassa ydintaitoja, jotka eivät 

esiintyneet taktisissa- eivätkä rutiinihankinnoissa. Strategisissa hankinnoissa 22 taitoa 

luokiteltiin tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. (Knight et al. 2014, s.278).  

 

Taktisissa hankinnoissa on strategisia hankintoja matalampi kustomoinnin taso ja osuus 

kustannuksista, lisäksi tuotemuutoksien määrä on vähäisempi. Taktisilla hankinnoilla on myös 

enemmän potentiaalisia toimittajia ja matalammat vaihtokustannukset. Toimittajien 

neuvotteluvoima on luokassa suhteellisen pieni. Hankintaluokka sopii hyvin Kraljicin (1983) 

volyymituotteiden hankintaluokkaan. Hankintaluokan viisi tärkeintä taitoa oli tutkimuksen 

mukaan identtiset strategisissa hankinnoissa tarvittavien taitojen kanssa. Taktisissa 

hankinnoissa 15 taitoa luokiteltiin tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. (Knight et al. 2014, s. 279) 

 

Knight et al. (2014) tutkimuksen kolmas hankintaluokka oli rutiinihankinnat, jotka kuvataan 

usein standardoiduiksi tuotteiksi, joissa on matalat hankintakustannukset. Hankintaluokka sopii 

hyvin Kraljicin (1983) ei-kriittisten tuotteiden hankintaluokkaan. Luokan toimittajat omaavat 

hyvät suunnittelu- ja tuotantotaidot, ja he eivät ole taloudellisesti riippuvaisia ostajasta. 

Hankinnoilla on matalat vaikutukset lopputuotteen laatuun ja vaihtoehtoisten tuotteiden määrä 

on suuri. Ainostaan viisi taitoa luokiteltiin hankintaluokassa tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi.  
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4 HANKINTAPROSESSI 

 

Arjan Van Weele (2018, s. 28–31) esittelee kirjassaan kaksi hankinnan prosessimallia, jotka 

ovat lineaarinen prosessimalli ja laajennettu hankintaprosessimalli (Taulukko 5) (Kuva 9). 

Hankintaprosessin muodostumiseen vaikuttavat hankintatilanne, jotka Van Weele (2018) on 

luokitellut kolmeen osaan: 1. uusi hankinta, 2. muokattu uudelleenhankinta ja 3. suorahankinta 

(kts. kuva 6). Mitä suurimmista hankinnan summista ja mitä teknisesti monimutkaisemmista 

tuotteista tai palveluista on kyse, sitä suuremmat ovat riskit ja sitä enemmän eri osastoja ja 

henkilöitä osallistuu hankinnan päätöksentekoon. Henkilöiden rooli ja osallistuminen 

hankintaan voivat myös vaihdella hankintaprosessin eri vaiheissa. 

  

4.1 Hankintaprosessit 

 

Jotta hankintaprosessi olisi hallinnassa, jokaisen prosessivaiheen tulos tulisi olla tarkasti 

määritelty. Suositus on, että jokainen prosessivaihe olisi jäljitettävissä jälkeenpäin. Seuraavan 

vaiheen tulisi alkaa vasta, kun edellisen vaiheen päätökset ovat tehty. Prosessi on yleensä 

määritelty yrityksen toimintaohjeissa, josta selviää myös päätöksentekoyksikön roolit ja 

vastuut. Mikäli nämä kuvaukset puuttuvat, se yleensä johtaa epäjärjestykseen päätöksenteossa 

ja operatiivisiin ongelmiin. (Van Weele 2018, s. 29) 

 

Hankinta on pohjimmiltaan poikkiorganisaatorista toimintaa. Hankintaan osallistuu monta 

organisaatiotasoa, tämä vaatii asianmukaista kommunikointia ja yhteistyötä osapuolten välillä. 

Jokaisen osaston tehtävät, vastuut ja päätösvalta tulisi olla osoitettu jokaisessa 

prosessivaiheessa, jotta väärinymmärryksiltä ja konflikteilta vältyttäisiin. (Van Weele 2018, s. 

29) 

 

Taktisella hankinnalla tarkoitetaan kaikkia toimempiteitä, joiden tavoitteena on tuotteiden tai 

palveluiden vaatimusten määritys, toimittajavalinta sekä sopimuksen määrittely ja neuvottelut, 

kun taas operatiivisella hankinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla 

realisoidaan tuotteen tai palvelun virheetön toimitus ja maksut toimittajalle. Operatiivista 

hankintaa kuvaa lineaarisen hankintaprosessin kolme viimeistä vaihetta. Yleinen ongelma 

monissa yrityksissä on, kuinka yhdistää erityyppistä osaamista, taitoa ja kokemusta niin, että 

saavutteisiin yritykselle optimaalisin lopputulos. Yhdessä henkilössä ei voi olla kaikkia 
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tarvittavia ominaisuuksia, joten hankintaan on syntynyt erityisosaamisia, joka taas puolestaan 

lisää poikkiorganisatorisen yhteistyön ja sen koordinoinnin merkitystä. (Van Weele 2018, s. 

30) 

 

Lineaarinen hankinnan prosessimalli osoittaa, kuinka eri hankinnan tehtävät ovat sidoksissa 

toisiinsa. Lineaarinen hankintaprosessi voi auttaa johtajia järjestemään päätöksenteko- ja 

operatiivisia prosesseja, ja sitä hyödyntämällä voidaan saavuuttaa alhaisempia hintoja, 

pienempiä organisaationallisia tai operatiivisia kustannuksia sekä parempaa tuottavuutta. 

(Taulukko 5) (Van Weele 2018, s. 30–34)  

 

Taulukko 5. Lineaarinen prosessimalli (Van Weele 2018, s. 33). 

 

 

Monimutkaisemmassa laajennetussa prosessimallissa arvioidaan lineaarista prosessimallia 

tarkemmin hankinnan make-or-buy päätös, yrityksen aikaisempi kokemus tiettyjen tuotteiden 

tai palveluiden hankinnasta ja yrityksen historia tiettyjen toimittajien kanssa toimimisesta. 

Laajennetussa prosessimallissa hankintaan valmistaudutaan huolellisesti ostovolyymi-, 

toimittajamarkkina- ja kustannusanalyysien, sekä nykyisten toimittajien suorituskyvyn 

mittaamisen avulla. Laajennettu prosessimalli ohjaa hyvin monimutkaisia kategoriahankinnan 

projekteja, ei niinkään yksittäisten tuotteiden tai palveluiden hankintaa. (Kuva 9) (Van Weele 

2018 s. 32)  

 

Laajennettu hankintaprosessi olettaa hankintaprosessin olevan luonteeltaan jatkuvaa, jossa 

sopimuksen päätyttyä on aloitettava uusi hankinnan prosessi. Aikaisemmat kokemukset 
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hankinnasta toimivat syötteinä uudelle hankinnalle, tämä luo yritykseen jatkuvan 

oppimisprosessin. (Van Weele 2018 s. 34) 

 

 

Kuva 9. Laajennettu hankintaprosessimalli (Van Weele 2018 s. 33). 

 

4.2 Hankintaprosessiin vaikuttavat tekijät  

 

Hankintaprosessiin vaikuttavat tuotteen ominaisuudet, strateginen tärkeys, hankintakustannus, 

toimittajamarkkinat, hankintaa liittyvät riskit, hankintaorganisaation rooli ja miten hankittava 

tuote soveltuu yrityksen nykyisiin toimintamalleihin ja rutiineihin. (Van Weele 2018, s. 24)  

 

Tuotteen ominaisuudet, kuten sen taloudellinen merkittävyys, tekninen monimutkaisuus ja 

toimitusriskit, vaikuttavat hankinnan päätöksentekoon. Tekniset asiantuntijat, kuten 

suunnittelijat, insinöörit ja kunnossapidon ammattilaiset, usein tekevät päätökset teknisesti 

monimutkaisista hankinnoista, kun taas päätökset koskien volyymituotteita, kuten raaka-aineita 

ja yleishyödykkeitä tehdään usein talousjohdon toimesta. Päätökset rutiinituotteiden 

hankinnasta jätetään usein matalampien organisaatiotasojen hoidettavaksi. (Van Weele 2018, 

s. 24)  

 



41 

Mitä korkeampi hankinnan strateginen tärkeys on, sitä enemmän johto osallistuu hankinnan 

päätöksentekoon. Hankinnan strateginen tärkeys ei pelkästään määräydy hankinnan 

kustannuksista, vaan usein pullonkaulatuotteet, esimerkiksi kohtuullisen edulliset laitteiden 

varaosat, voivat puuttuessaan pysäyttää tuotannon, ja olla täten merkittävä riski lyhyen 

aikavälin toimitusvarmuudelle. Tästä syystä pullonkaulatuotteet ovat usein ylemmän johdon 

kiinnostuksen kohteena. (Van Weele 2018, s. 25)  

 

Mitä arvokkaammaksi hankinta muodostuu, sitä enemmän johdolla on roolia hankinnassa. 

Johto on usein suoraan mukana tärkeimpien raaka-aineiden ja investointien 

sopimusneuvotteluissa. Johdon rooli on automaattisesti suurempi, mikäli toimittajilla on 

monopolistinen tai oligopolistinen asema markkinoilla, tällöin sopimusneuvottelut ovat paljon 

monimutkaisemmat ja vaikeammat kuin vapaasti kilpailuilla markkinoilla.  (Van Weele 2018, 

s. 25)  

 

Mitä enemmän riskejä hankintapäätökseen sisältyy, sitä hallitumpi hankintaprosessin täytyy 

olla. Hankintapäätökseen liittyvät riskit ja hankintaprosessin läpimenoaika lyhenee mitä 

enemmän organisaatiolla on kokemusta hankittavasta tuotteesta, palvelusta tai toimittajasta. 

Hankintaprosessiin vaikuttavat myös hankintaorganisaation rooli yrityksessä. 

Hankintaorganisaation tehtävät, vastuut ja osaaminen vaihtelevat yritysten välillä ja on lisäksi 

riippuvainen yrityskoosta. Pienimmissä yrityksissä hankinnan tehtäville on harvoin nimettyä 

spesialistia. Sisäinen organisaatiorakenne usein osoittaa, kuinka hankintapäätökset syntyvät. 

(Van Weele 2018, s. 25)  

 

Päätöksenteko hankinnassa monimutkaistuu ja vaatii enemmän aikaa, sekä hallintaa, kun 

tuotteen käyttöönotto yrityksessä vaatii uusia tai muokattuja rutiineja ja toimintamalleja, sekä 

niille kouluttautumista. Esimerkkeinä tällaisista tilanteista ovat uuden valmistus- tai IT-

järjestelmän hankinta. Tällaiset tilanteet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 1. 

rutiinihankinnat, joita voidaan käyttää ilman yrityksen toimintatapojen muokkaamista 2. 

tuotteet tai palvelut, jotka vaativat ohjeistusta ja koulutusta, ja 3. tuotteet tai palvelut, jotka 

vaativat operatiivisten prosessien muokkaamista. Mitä enemmän yrityksessä tarvitaan 

toiminnan sopeuttamista hankintaan, sitä hallitumpaa päätöksenteon tulee olla, ja sitä 

monimutkaisempi päätöksentekoprosessi on. Nämä ovat myös hankintoja, jotka synnyttävät 

eniten vastarintaa. (Van Weele 2018, s. 26) 
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4.3 Hankintojen päätöksentekoroolit 

 

Yleisesti yritysten hankinnat sisältävät aina useamman kuin yhden henkilön. Ryhmää, joka 

tekee hankintapäätöksen, voidaan kutsua päätöksentekoryhmäksi (käännös englanniksi 

decision-making unit). Päätöksentekoryhmä sisältää kaikki ne yksilöt ja ryhmät, jotka 

osallistuvat päätöksentekoprosessiin ja joilla on yhteiset tavoitteet sekä riskit. Taulukkoon 6 on 

kuvattu esimerkki hankinnan päätöksentekoyksikön rooleista hankintaprossissa. 

Päätöksentekoryhmään voi kuulua: (Van Weele 2018, s. 27) 

 

- Käyttäjät, eli henkilöt, jotka työskentelevät tuotteen tai palvelun kanssa yksilöinä tai 

ryhmissä. Käyttäjien rooli tarpeen määrityksessä ja tuotteen valinnassa on ilmeinen.  

- Vaikuttajat, eli henkilöt, jotka voivat vaikuttaa hankintaprosessiin pyydettäessä tai 

pyytämättä (esim. arkkitehdit voivat arkkitehtuurin lisäksi vaikuttaa käytettyihin 

rakennusmateriaaleihin). 

- Ostajat ovat henkilöitä, jotka varsinkin suurissa yrityksissä hoitavat sopimusneuvottelut 

toimittajien kanssa. He myös ovat vastuussa hankintaprosessin organisoinnista alusta 

loppuun.  

- Päätöksentekijät ovat asiantuntijoita, jotka viimekädessä määrittävät toimittajan 

valinnan. Joskus päätöksentekijä on suunnittelija, joka asettaa hankinnalle sellaiset 

spesifikaatiot, jotka osoittavat jotain tiettyä hyväksi havaittua toimittajaa kohti. Joskus 

taas päätöksentekijä on henkilö, joka kontrolloi budjettia.  

- Portinvartijat ovat henkilöitä, jotka kontrolloivat tiedonkulkua toimittajan ja muiden 

päätöksentekoyksikön jäsenten välillä. Joissain tapauksissa portinvartijoina voi toimia 

teknisen johtajan alainen, joka valvoo tietyn toimittajan kanssa tehtyjä sopimuksia tai 

ostaja, jolla on valta tehdä päätös siitä, jakaako tiettyjä toimittajadokumentaatiota 

muulle organisaatiolle.  

 

Taulukko 6. Esimerkki hankinnan päätöksentekoyksikön rooleista (Van Weele 2018, s. 28). 

 

 KÄYTTÄJÄ VAIKUTTAJA OSTAJA PÄÄTÖKSENTEKIJÄ PORTINVARTIJA 

TARPEEN TUNNISTAMINEN X     

TARPEEN MÄÄRITYS JA 

VAATIMUKSET 

X X  X  

TOIMITTAJIEN KARTOITUS X X X  X 

TOIMITTAJIEN ARVIOINTI X  X  X 

TOIMITTAJAN VALINTA X  X   

SOPIMUSNEUVOTTELUT JA 

SOPIMUKSEN VIIMEISTELY 

  X X  
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4.4 Hankintaorganisaation mukaanotto hajautettuihin epäsuoriin 

hankintoihin  

 

Hankintaorganisaation mukaanotto epäsuoriin hankintoihin sisältää de Boerin et al. (2003) 

tutkimuksen mukaan seuraavia haasteita:  

 

- kuinka saavuttaa hyväksyntä, luottamus ja toimiva yhteistyö hankkivan osaston kanssa 

- kuinka saada johdon huomio 

- kuinka muodostaa arvolupaus avainasiakkaille ja johdolle 

- ostodatan niukkuus 

- haasteet epäsuoria hankintoja kontrolloivien tiimien ja resurssien koonnissa 

- liiketoimintojen ja johtajien välinen kilpailullisuus, ja 

- käyttäjien taipumus toteuttaa asioita mukavuusalueellaan. 

 

Richardsonin (1976) tutkimuksen mukaan on olemassa hankintatilanteita, joissa 

hankintaorganisaation osallistaminen ei ole suositeltavaa. Tästä syystä hankintapoliittisten 

linjausten teko, jossa hankintaorganisaatio tulisi ottaa aina mukaan hankintoihin on hankala 

ylläpitää, ja voi aiheuttaa kitkaa osapuolten välillä. Mikäli hankintaorganisaation on tarkoitus 

osallistua tiettyihin hankintaprosessin vaiheisiin, tehtävien yhteensovittaminen sidosryhmän 

kanssa ei ole yksiselitteistä, eli vaadittava tehtävien organisointitapa hankintaorganisaation ja 

linjaorganisaation välillä voi vaihdella. Kitkaa osapuolten välillä voi aiheuttaa myös se, mikäli 

hankintapolitiikka ei salli hankintaorganisaation ja linjaorganisaation tehtävien 

organisointitavan soveltamista tapaukseen sopivaksi, tai mikäli organisoitumista ei olla 

valmiita muokkaamaan ajan kuluessa. (de Boer et al. 2003) 

 

Puutteellinen tietämyksen taso ja ennakkoluulot toisen osapuolen osaamisen tasosta voivat 

johtaa ongelmalliseen yhteystyöhön hankintaorganisaation ja sidosryhmän välillä. Epäsuorien 

hankintojen sisäinen asiakas, eli sidosryhmä, ei välttämättä osaa erottaa tehtävän suorittamiseen 

tarvittavaa teknisen tai toiminnallisen sisällön tuottamisen osaamista ja 

hankintaprosessiosaamista toisistaan. Kun tekijät eivät pidä tehtävää sellaisena, joka vaatii 

erikoisosaamista, he eivät myöskään kutsu hankintaspesialistia mukaan. Tällaiset tilanteet 

voivat synnyttää konfliktin hankinta- ja linjaorganisaation välillä. (de Boer et al. 2003) (Kuva 

10).   
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Kuva 10. Poikkeavien osaamiskäsitysten vaikutukset tehtävien jakoon (de Boer et al. 2003). 

 

De Boerin et al. (2003) esittelevät tutkimuksessaan mallin, joka pyrkii esittämään 

hankintaorganisaation tai hankintaspesialistin mukaanoton haasteellisuuden epäsuorien 

hankintojen taktiseen prosessivaiheeseen (Kuva 11). Liitteessä 5 on selitetty tarkemmin 

vaiheiden A-I sisältö (de Boer et al. 2003). Kuvassa 11 pyritään esittämään tekijöitä, jotka 

vetävät tai työntävät hankintaorganisaation erikoistumista tiettyihin erikoistumisen ääripäihin. 

Ääripäät mallissa ovat täysin prosessiin erikoistunut päätarkoitus (kohta A), jossa 

hankintaorganisaatio huolehtii esimerkiksi yrityksen kaikista toimittajavalinnoista ja toisessa 

ääripäässä erikoistuminen tiettyyn tarkoitukseen ja/tai asiakkuuteen (kohta D). (de Boer et al. 

2003) 

 

Hankintaprosessivaiheisiin erikoistunut hankintaorganisaatio kohtaa ongelmia, kun 

hankintaprosessin eri vaiheet ovat toisiinsa läheisesti kytköksissä. Tällöin sidosryhmän ei ole 

tehokasta ”ulkoistaa” hankintaprosessivaiheita hankintaorganisaatiolle, koska he joutuvat 

olemaan joka tapauksessa tiivisti mukana hankinnassa. Hankintaorganisaation erikoistuminen 

tiettyyn tarkoitukseen voi olla esimerkiksi erikoistumista johonkin tiettyyn tuoteryhmään. 

Sidosryhmälle tämä tarkoittaisi ylimääräistä työtä, koska hankintaorganisaatio tarvitsisi paljon 

ohjeistusta hankintaan liittyen, ja toisaalta sisäinen kysyntä tuotteelle voi olla niin pientä, että 

hankintaspesialistin ei kannata hankkia erikoisosaamista, jota tuotteen tai palvelun hankinta 

vaatii. (de Boer et al. 2003) 
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Kuva 11. Hankintaorganisaation hankintoihin osallistamisen ongelmallisuus (de Boer et al. 2003). 

 

Hankintaprosessin tehtävät ovat toisiaan täydentäviä, kun ne edustavat prosessin eri vaiheita ja 

vaativat yhteensovittamista (Richardson, 1972). Prosessin tehtävät ovat läheisesti toisiaan 

täydentäviä, kun niiden yhteensovittamisesta tulee monimutkaisempaa ja jokin tietty tehtävä on 

osoitettu tukemaan jotain toista tiettyä tehtävää (Richardson 1972). Richardsonin (1972) 

mukaan yrityksen sisäiset tehtävät voidaan järjestää: keskitettyyn, tukea tarvittaessa jakavaan 

tai yhteystyöhön perustuvaan malliin. Se mitä mallia tavoitellaan, riippuu kahdesta tarkastelun 

alla olevien tehtävien ominaispiirteistä: 1. toisiaan täydentävät vs. toisiaan läheisesti 

täydentävät tehtävät ja 2. missä laajuudessa tehtävät vaativat samanlaista osaamista. (de Boer 

et al. 2003) 

 

Läheisesti toisiaan täydentävät tehtävät, jotka vaativat samoja kyvykkyyksiä tulisi organisoida 

keskitetysti, kun taas tehtävät, jotka ovat vain toisiaan täydentäviä ja ne vaativat erilaista 

osaamista, on suositeltavaa erottaa toisistaan. Tällöin tukea jaetaan tarvittaessa osapuolelta 

toiselle. Kun kyseessä on läheisesti toisiaan täydentävät tehtävät, tuen pyytäminen ainoastaan 

tarpeeseen ilman tiiviimpää yhteistyötä on haastavaa tehtävien monimutkaisemman rajapinnan 

vuoksi. Kun kyseessä on läheisesti toisiaan täydentävät tehtävät mutta ne vaativat erilaista 

osaamista, tulee kyseeseen yhteystyötä vaativa järjestäytymismalli, jossa sidosryhmän ja 

hankintaorganisaation välille on muodostettava ennakoiva ja tiivis yhteistyösuhde. (de Boer, L. 

et al. 2003) 
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Jokainen hankintaprosessin vaihe vaatii kahdentyyppistä osaamista: substanssiosaamista 

(know-what) ja toteutusosaamista (know-how). Näiden kahden osaamisen suhteellinen tärkeys 

voi vaihdella hankintatilanteesta riippuen. Toisiaan läheisesti täydentävien tehtävien 

organisointitapa hankintaorganisaation ja linjaorganisaation välillä riippuu tarkastelun alla 

olevien tehtävien vaatiman osaamisen samankaltaisuudesta, linjaorganisaation ja 

hankintaorganisaation osaamisen tasosta, sekä siitä, kuinka hyvin toisiaan täydentävien 

tehtävien rajapinnat voidaan standardoida. Kuvassa 12 on avattu, millaiset neljä 

organisointitapaa näiden tehtävien jakamiselle ja organisoinnille ovat mahdollisia. (de Boer et 

al. 2003) 

 

 

Kuva 12. Kahden peräkkäisen hankintatehtävän organisointi hankinta- ja linjaorganisaation välillä (de 

Boer, L. et al. 2003). 

 

De Boer et al. (2003) mukaan hankintaorganisaatio lakataan ottamasta mukaan hankintoihin 

seuraavista syistä:  

 

- Hankintapoliittiset epäselvyydet: sisäiset asiakkaat, jotka eivät ole paljon 

hankintaorganisaation kanssa tekemisissä voivat pelätä, että mikäli 

hankintaorganisaatio tulee mukaan, se voi tuoda mukana myös kilpailevat osastot 

vaikuttamaan hankintaan. 
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- Linjaorganisaation hankintaosaamisen asteittainen kehitys hankintatehtävissä, jotka 

aikaisemmin on suorittanut hankintaorganisaatio.  

- Sisäisen asiakkaan näkemys siitä, että tarvittavat hankintakyvykkyydet eivät poikkea 

sisäisen asiakkaan nykyisistä kyvyistä ja/tai hankintaorganisaation sisällyttäminen 

ainoastaan hidastaa prosessin läpivientiä. 

- Sisäisen asiakkaan vakuuttuminen siitä, että ulkoinen apu todellakin olisi tarpeen, mutta 

hankintaorganisaatiosta ei löydy tehtävän vaatimia taitoja.  

 

De Boer et al. (2003) kirjoittavat, että mikäli johto ei ole kiinnostunut epäsuorista hankinnoista, 

se näkyy epäselvänä hankintapolitiikkana, joka antaa sisäisille sidosryhmille mahdollisuuden 

kehittää hankintaorganisaatiosta vääränlainen kuva. Esimerkiksi virheellinen olettama siitä, että 

hankintaorganisaatio pyrkii keskittämään hankintoja niin paljon kuin mahdollista, voidaan 

estää selvällä hankintapolitiikalla, joka mahdollistaa vapaaehtoisen osallistamisen 

hankintoihin. Syitä, miksi hankintaorganisaatiota aletaan ottaa mukaan hankintoihin: (de Boer 

et al. 2003) 

 

- Sisäisen asiakkaan vakuuttuminen siitä, että hankintaorganisaatio voi muodostaa 

lisäarvoa keräämällä yrityksen kysyntää ja/tai muodostamalla sopimuksia. 

- Hankintaorganisaatiota käytetään ”viimeisenä mahdollisuutena” sen jälkeen, kun 

sisäisen asiakkaan omat yritykset hankintaa kohtaan ovat epäonnistuneet. Esimerkiksi, 

kun tuote ei toimi toivotulla tavalla tai toimittajan ja sisäisen asiakkaan välille syntyy 

konflikti.  

 

De Boer et al. (2003) tutkimustulosten yhteenveto ja viesti hankintojen johdolle on:  

 

- Kaikkien epäsuorien hankintojen hallintaa hankintaorganisaatiossa ei tule tavoitella 

organisatoristen tehottomuuksien vuoksi. 

- Johdon ei tule laatia tiukkoja tai laajasti yksinkertaistettuja ohjeistuksia siitä, kenen 

tulisi aina suorittaa kyseinen tehtävä vaan tarjota robusti, selkeä ja luotettava viitekehys 

epäsuorien hankintojen organisointipäätökselle. Viitekehyksen tulisi tarjota ehdot ja 

säännöt itseorganisoitumiselle, sekä dynaamisen systeemin, joka mahdollistaa 

hankintaorganisaation valikoivan sisällyttämisen.  
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- Tietyissä tapauksissa sisäisen asiakkaan tulisi olla mahdollista toimia itsenäisesti tai 

pyytää ulkopuolista apua tarvittaessa. Toisaalta hankintaorganisaation tulisi kyetä 

sanomaan tietyille pyynnöille ei, jotta he pystyvät keskittymään niihin 

hankintatapauksiin, joissa he tuovat eniten arvoa sisäiselle asiakkaalle.  

- Sisäisen asiakkaan ja hankintaorganisaation palkkiorakenteiden ei tulisi estää 

yhteistyön luomista silloin kun se on tarpeellista ja sopivaa.  

- Itsestään ohjautuvalla systeemillä tulisi olla vaikutuksia hankintaorganisaation ja 

sisäisen asiakkaan käyttämään suorituskyvyn mittausjärjestelmään ja niiden 

tavoitteisiin.  

- Hankintaorganisaation tavoite leikata kustannuksia ei vaikuta toimivalta, koska se 

olettaa, että jokaisen hankinnan kustannusleikkaukset olisivat yhtä tärkeitä. Tämä taas 

heijastaa hankintaorganisaation erottamisen vaikeutta muusta yrityksestä ajatellen 

sellaisten tavoitteiden asetusta, jotka olisivat itsenäisiä muusta yrityksestä. Kun 

hankintaorganisaation suorituskykyä halutaan mitata itsenäisesti, tulisi sitä tehdä 

arvioimalla hankintaorganisaation kuluja siihen, missä laajuudessa tavoitteet on 

saavutettu tietyissä hyödykkeissä. 

- Hankintaorganisaation tulisi pyrkiä sisällyttämään itsensä sellaisiin hankintoihin, joissa 

on tarpeeksi sisäistä kysyntää ja sisältävät samanlaisia kyvykkyyksiä. Loput tulisi jättää 

sisäiselle asiakkaalle tai muille spesialistille. 

- Hankintaorganisaation tulisi tarjota ja olla avoin useille yhteistyötyypeille ja 

palkkiorakenteille sisäistä asiakasta kohtaan.  

- Hankintaorganisaation ja sisäisen asiakkaan kyvyt muuttuvat ja kehittyvät ajan 

kuluessa. Hankintaorganisaation tulisi seurata tätä kehitystä ja muuttaa strategiaansa 

tarvittaessa.  

- Hankintaorganisaation tulisi määrittää, mitä erikoisosaamista se tavoittelee. Pyrkimystä 

keskittää kaikkien prosessivaiheiden osaaminen hankintaorganisaation tulisi välttää.  

 

 

  



49 

5 KOHDEYRITYKSEN HANKINTAORGANISAATIO 

 

5.1 Kohdeyrityksen esittely  

 

Kohdeyritys on 1900-luvun alussa perustettu suomalainen maailmanlaajuisesti toimiva 

lääkeyhtiö. Kohdeyritys kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä 

lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden, sekä hoitotapojen 

tutkimiseen ja kehittämiseen. Kohdeyrityksen liikevaihto vuonna 2020 oli noin miljardi euroa, 

josta liikevoiton osuus oli noin 300 miljoonaa euroa.  

 

Kohdeyrityksen tuotteita on markkinoilla yli 100 maassa. Merkittävin yksittäinen markkina on 

Suomi ja konsernin oma ihmislääkkeiden myyntiorganisaatio kattaa lähes kaikki keskeiset 

Euroopan markkinat. Lisäksi yrityksellä on omia myyntiorganisaatioita muutamassa Kaakkois-

Aasian maassa. Kaikki yrityksen tehtaat sijaitsevat Suomessa. Kohdeyrityksen strategian 

toteuttamisen kannalta toiminnan keskeiset painopistealueet ovat:  

 

- Laatu ja turvallisuus. Korkea laatu, tuotteiden turvallisuus ja viranomaisvaatimusten 

noudattaminen ovat olemassaolon edellytys lääketeollisuudessa. 

- Kilpailukykyinen ja elinvoimainen tuotteisto. Yritys panostaa tuotteiden kehittämiseen, 

valmistukseen ja hankintaan sekä tehokkaaseen lanseeraukseen ja elinkaaren hallintaan. 

- Vahva yhdessä tekemisen kulttuuri, jonka perustana on asiakkaalle arvokas ja 

merkityksellinen työ. Yritys haluaa olla erinomainen työpaikka sekä vastuullinen ja 

houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnin ja osaamisen 

jatkuvasta kehittämisestä. 

- Kumppanuudet. Yrityksen toiminta pohjautuu maailmanlaajuisten verkostojen 

hyödyntämiseen. Hyvin hoidetuilla kumppanuuksilla haetaan kilpailuetua.  

- Tuottavuus ja joustavuus. Lääkkeiden hintapaine edellyttää kustannustietoisuutta sekä 

saumatonta yhteistyötä yhtiön eri osien välillä, jotta tavoiteltu kannattavuustaso voidaan 

saavuttaa. Lisäksi vaaditaan joustavuutta reagoida nopeasti muutoksiin 

toimintaympäristössä.  
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5.2 Hankintaorganisaation esittely 

 

Epäsuorat ja suorat hankinnat sijaitsevat Toimitusketju ja Hankinnat -organisaatiossa, joka taas 

on osa Operatiiviset toiminnot -organisaatiota. Operatiiviset toiminnot -organisaatio sijaitsee 

organisaatiokaaviossa toimitusjohtajan alapuolella. Hankinnan sijainti yrityksen 

organisaatiokaaviossa on Guiniperon et al. (2020, s. 175) luokittelun mukaisesti toisen 

organisaatiotason toiminto. Yrityksen hankintapolitiikassa hankintaorganisaation 

hankintaprosessia kuvataan strategiseksi yritystason toiminnoksi.   

 

Yrityksen hankintapolitiikan mukaan kaikki ostovolyymi on jaettu kategorioihin, joilla on 

yhtenevät tarjonta ja käyttötarve. Hankintapolitiikka linjaa, että käytössä on center-led 

hankintaorganisaatio, joka tarkoittaa, että hankinnat ovat keskitetysti johdettu 

hankintaorganisaation toimesta kategoriajohtamista apuna käyttäen.  

 

Toimitusketjun ja hankintaorganisaation tarkoituksena on tuottaa jatkuvaa laatua, materiaali- ja 

palvelusaatavuutta, kustannustehokkuutta sekä innovaatioita hyödyntämällä 

toimittajamarkkinoita vastatakseen yrityksen tämänhetkisiin ja tulevaisuuden 

liiketoimintavaatimuksiin. Toimitusketju ja hankintatoimi -organisaatio muodostuu kuudesta 

keskitetysti johdetusta prosessista: strategia-, hankinta-, toimittajanhallinta-, ostotilaustilaus-, 

varastonhallinta- ja riskienhallintaprosessista (Kuva 13).  

 

Jokainen kategoria laatii kategoriastrategian hankittaville tuotteille tai palveluille, toimittajan 

valinnalle, toimittajasuhteiden johtamiselle, operatiiviselle prosessille, riskien hallinnalla, 

sopimuksille ja KPI-mittareille. Hankintaprosessien tarkoitus on tukea eri liiketoimintojen ja 

funktioiden strategioita sekä toimintasuunnitelmia.  

 

Työn kehityskohteena on hankintaprosessin hankintapolitiikan kehitys epäsuorien hankintojen 

kategoriassa. Hankintaprosessiin liittyviä suorituskyvyn mittareita yrityksessä ovat: riskien 

hallinnan kattavuus, kasvu ja lisäarvo, toimittajien ja laskujen lukumäärä, automaation taso, 

sopimusten kattavuus, toimittajasuhteiden hallinnan kattavuus, hankintaprosessin vaatimusten 

mukaisuus ja kyvykkyydet. 
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Kuva 13. Työssä kehitettävä prosessi osana hankintaorganisaation prosesseja. 

 

Yli puolet yrityksen hankinnoista muodostuvat epäsuorista hankinnoista. Epäsuorien 

hankintojen organisaatio muodostuu neljästä pääkategoriasta ja 22 alakategoriasta. 

Pääkategoriat ovat: 1) tutkimuksen ja tuotekehityksen hankinnat, 2) markkinoinnin ja myynnin 

tuen hankinnat ja operatiivisten toimintojen hankinnat, 3) energia & jätepalvelut, tekniikan 

hankinnat sekä kiinteistöihin liittyvät hankinnat sekä 4) tietohallinnon hankinnat ja kuljetuksiin, 

jakeluun ja tukkutoimintaan liittyvät hankinnat. Jokaisella pääkategorialla on 

kategoriapäällikkö ja hankintapäälliköitä, jotka ovat osa keskitettyä hankintaorganisaatiota. 

Hankintaorganisaatioon kuuluu lisäksi virtuaalitiimin kautta useita sidosryhmiin hajautettuja 

hankintapäälliköitä, jotka työskentelevät esimerkiksi tukiorganisaatioissa tai suoraan 

sidosryhmäorganisaation alaisuudessa. Esimerkiksi tekniset hankintapäälliköt ovat osa 

virtuaalista hankintaorganisaatiota, ja työskentelevät tekninen toimisto –tukiorganisaatiossa, 

jonka vastuulla ovat tuotannon laitehankinnat. Virtuaalitiimin kuuluvia hankintapäälliköitä 

pidetään tässä työssä hankintaorganisaation jäseninä.  

 

Epäsuorien hankintojen taktista hankintaprosessia - tarpeen määritystä, toimittajan valintaa ja 

sopimuksen tekoa - toteuttavat myös sellaiset henkilöt, jotka tekevät hankintoja oman työnsä 

ohessa, ja jotka on katsottu kykeneväksi tehtävään sidosryhmän päätöksentekijän toimesta.  

Epäsuorat hankinnat ovat puolet yrityksen kokonaishankintasummasta. Toinen puoli 

kokonaiskustannuksista muodostuu pääosin suorista hankinnoista, joita ovat suoraan 

tuotteeseen ja loppuasiakkaalle menevät raaka-aineet ja pakkausmateriaalit.  
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5.3 Nykyinen hankintapolitiikka kohdeyrityksessä 

 

Hankintaorganisaation toimintaperiaatteet ovat hankintapolitiikan mukaan:  

 

- Hankintojen ja ulkoisten resurssien johtamisen pitkän aikavälin tavoitteet tulee olla 

katselmoitu, linjattu ja sisällytetty yritys- ja liiketoimintastrategioihin. 

- Tavoitteet hankinnan ja ulkoisten resurssien johtamiselle on luotu iteratiivisen prosessin 

kautta osana liiketoimintastrategiaa huomioiden niiden vaikutukset eri toiminnoille.  

- Hankintatoimea hoidetaan hankinnan ammattilaisten toimesta. 

- Hankintaprosessit ovat tehokkaita ja sopii yrityksen toimintatapoihin. 

- Hankintapäätökset perustuvat avoimeen ja läpinäkyvään kilpailutukseen, vertailuihin ja 

neuvotteluihin.  

- Hankinnan kokonaiskustannukset ja hankinnasta saatava lisäarvo ymmärretään, niiden 

avulla johdetaan ja ne otetaan huomioon hankintaprosessissa.  

- Hankinnan tehtävät suoritetaan hyödyntäen tehokkaasti toimittajayhteistyötä ja 

toimittajaverkostoja. 

- Keskitetyllä hankinnalla tähdätään yhdistettyihin volyymeihin ja hankintastrategioihin.  

- Tehokas hankintojen suunnittelu optimoi työvoiman käytön.  

 

Hankintaorganisaation vastuut ovat hankintapolitiikan mukaan:  

 

- Hankintapolitiikan määritys ja sen noudattamisen seuranta. 

- Hankinnan tavoitteiden linjaus liiketoimintojen ja osastojen tarpeisiin. 

- Hankinnan suorituskyvyn johtaminen, seuranta ja raportointi. 

- Hankintaprosessin määritys, seuranta ja jatkuva parannus. 

- Hankintaohjeistuksen määritys ja seuranta. 

- Hankinnan dokumenttien periaatteiden määritys ja seuranta. 

- Hankintaosaamisen vaatimusten ja kehitysaskelten pääperiaatteiden määritys, ja 

peruskoulutuksen implementointi sekä tuki osaamisen kehittämiselle yrityksessä. 

- Hankintatoimen läpinäkyyden ylläpito. 
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Hankintaorganisaation päätavoitteet ovat yrityksen hankintapolitiikan mukaan:  

 

- Maksimoida lisäarvo joka alueella linjassa liiketoimintatavoitteiden kanssa 

kokonaiskustannusten ja lisäarvon johtamisen sekä toimittajayhteistyön avulla. 

- Johtaa ulkoisia resursseja yhtenäisillä ja poikkiorganisatorisilla menetelmillä.  

- Vähentää proaktiivisesti ulkoisiin resursseihin ja toimittajakantaan liittyviä riskejä 

hyödyntämällä organisoituja ja säännöllisiä riskinhallintatoimia.  

- Parantaa tietoisuutta ja kehittää kykyjä johtaa ulkoisia resursseja. 

 

Hankintaprosessiin osallistuvien sidosryhmien vastuulla on yrityksen hankintapolitiikan 

mukaan:  

 

- Sisällön ja substanssin määrittely ja sopivuuden varmistaminen hankinnan osa-alueelle 

tai hankintatapaukselle. 

- Liiketoiminnan tai tiekartan tiedon jakaminen. 

- Hankintatapauksen esiintuonti kategoriatiimille tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. 

- Vaatimusten ja spesifikaatioiden oikeellisuuden varmistaminen. 

- Poikkiorganisatorisiin tiimeihin osallistuminen määritetyissä kategorioissa ja/tai 

yksittäisten hankintatapausten resursointi. 

- Määritettyjen hankintapolitiikkojen, toimintaohjeiden ja prosessien mukaan 

työskentely. 

- Hankkia ja ylläpitää vaadittavaa osaamista vastuualueillaan. 

- Taloudellinen vastuu ja päätöksenteko. 

 

Yrityksen hankintoihin liittyvät päätökset tehdään useissa poikkiorganisatorisissa tiimeissä. 

Hankintapolitiikan hyväksyy yrityksen johtoryhmä ja ohjausta hankintapolitiikkoihin ja 

hankintaprosesseihin antaa hankinnan ohjausryhmä. Kategoriaa muodostaa ja implementoi 

poikkiorganisatorinen kategoriatiimi. Yrityksen hankintayhteisön roolit ja vastuut on esitetty 

liitteellä 6. Hankintapolitiikassa on linjattu, että yksilöillä, jotka työskentelevät yrityksen 

hankintayhteisössä roolit ja vastuualueet tulee olla määritelty, ja että hankinnan rooleissa tulee 

olla osaamisvaatimukset. 
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6 HANKINNAN NYKYTILA-ANALYYSI  

 

Kohdeyrityksen epäsuorien hankintojen nykytilaa analysointiin kahdella sisäisellä kyselyllä. 

Sisäisten kyselyiden tavoitteena oli saada esiin hankintaa tekevien näkemys epäsuorien 

hankintojen hallinnan nykytilasta ja kehityskohteista. Kohdeyrityksen ulkopuolista näkemystä 

epäsuorien hankintojen hallinnasta haettiin neljällä benchmark-haastattelulla. Nykytila-

analyysi sisälsi myös nykyisten käytössä olevien vastuunjakotyökalujen analysoinnin. 

Epäsuorien hankintojen kehityskohteita ja hallintaa vastuunjakotyökalujen avulla työstettiin 

työpajoissa epäsuorien hankintojen hankintaorganisaation jäsenten kanssa.   

  

6.1 Epäsuorien hankintojen nykytila-analyysikyselyt 

 

Epäsuorien hankintojen nykytilaa tutkittiin kahdella Webropol-kyselyllä, joista toinen 

kohdistettiin epäsuorien hankintojen hankintaorganisaatiolle ja toinen hankintaorganisaation 

sisäisille sidosryhmille eli linjaorganisaatioille. Kyselyiden pääteemoina olivat 

hankintaorganisaation tuoma lisäarvo hankinnoille, hankintaorganisaation ja sidosryhmän 

välisen yhteistyön nykyiset pelisäännöt, sekä nykyisen hankintapolitiikan soveltuminen 

nykyiseen toimintaan ja politiikan toteutuminen.  

 

Sidosryhmäkysely 

 

Sidosryhmäkyselyn tavoitteena oli kehittää ymmärrystä epäsuorien hankintojen nykytilasta ja 

sidosryhmien näkemyksestä hankintaorganisaatiota ja hankintapolitiikkaa kohtaan. 

Sidosryhmäkysely lähetettiin 220 sidosryhmän edustajalle. Kysely on esitetty liitteellä 7.  

 

Sidosryhmäkyselyyn vastasi 70 henkilöä, joka tarkoittaa 32 prosentin vastausprosenttia. Kysely 

järjestettiin marraskuussa vuonna 2020. Kyselyyn vastanneista 30 % (n=21) työskenteli 

kaupalliset toiminnot -organisaatiossa, 21 % (n=15) T&K-organisaatiossa, 10 % (n=7) 

tytäryhtiössä, 9 % (n=6) kiinteistöpalvelussa ja 6 % (n=4) teknisessä organisaatiossa. Loput 

vastaajat (1–3 vastaajaa) olivat HR, IM, QM, tuotanto, hankintatoimi, liiketoiminta ja viestintä 

-organisaatioista. (Kysymykset 1 & 2, liite 7) 
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Kyselyn vastaajista 52 prosenttia (n=38) oli täysin samaa mieltä siinä, että hankintaorganisaatio 

tuo lisäarvoa sidosryhmäorganisaation hankintoihin, 27 prosenttia (n=19) oli jokseenkin samaa 

mieltä ja 10 prosenttia (n=7) oli jokseenkin eri mieltä. Vastaajia pyydettiin kuvailemaan 

hankintaorganisaation tuomaa lisäarvoa vapaaseen tekstikenttään ja eniten mainintoja saanut 

teema oli sopimus ja neuvotteluosaaminen, toimittajamarkkinaosaaminen, 

hankintaprosessiosaaminen, sekä järjestelmä- että kilpailuosaaminen. (Kysymykset 3 & 4, liite 

7)  

 

Kysymyksessä viisi tiedusteltiin, onko sidosryhmäorganisaatiossa sovittu pelisääntöjä, milloin 

hankintaorganisaatioon tulisi ottaa yhteyttä, ja 59 prosenttia (n=41) vastasi kyllä. 

Kysymyksessä kuusi tiedusteltiin luotuja pelisääntöjä vapaassa tekstikentässä. Vastauksissa 

mainittiin useita kertoja toimittajien arviointi ja valinta sekä sopimuksen muodostaminen. 

Toimittajan arvioinnissa ja valintavaiheessa tukea haettiin muun muassa tarjouspyyntöjen 

tekoon, kilpailutusten suunnitteluun, toimittajien arviointiin, tarjouspyyntöihin ja 

toimittajakontaktina toimimiseen. Sopimuksen muodostamisvaiheessa tukea haettiin 

huoltosopimuksiin, lisensointiin sekä sopimusneuvotteluihin ja sopimusten laatimiseen 

yleisesti. Vapaateksti vastauksissa mainittiin myös, että hankintaorganisaatio otetaan mukaan, 

kun hankinnan arvo on suuri, hankinta on kriittinen, kun kyseessä iso tai tärkeä sopimus tai 

hankinta, tai kun kyseessä on kompleksinen hankintakokonaisuus. Joissakin 

sidosryhmäorganisaatioissa yksinkertaisten hankintojen, eli niin sanottujen rutiinihankintojen 

kohdalla on sovittu otettavan yhteyttä hankintaorganisaatioon. (Kysymys 6, liite 7)  

 

Kysymyksessä seitsemän ja kahdeksan kysyttiin sidosryhmien mielipidettä, missä vaiheissa 

taktista hankintaprosessia hankintaorganisaatio osallistuu nykytilassa ja mikä olisi 

sidosryhmäorganisaatioiden tahtotila hankintaorganisaation osallistumiselle (Kuva 14). 

Vastausten perusteella sidosryhmät kokivat tarvitsevansa hankinnan osallistumista nykyistä 

enemmän hankintaprosessin alkuvaiheessa eli hankinnan suunnittelussa ja tarpeen 

määrityksessä, mutta myös toimittajien kartoituksessa ja vertailussa koettiin tarvetta 

hankintaorganisaation osallistumisesta. Eräs vastaaja kommentoi vaatimusten määrityksestä 

seuraavasti: ”Vaatimusten määritys pitäisi olla monen eri sidosryhmän yhteinen näkemys, siinä 

olisi myös hankinnan syytä olla mukana tarvittavin osin jo suunnitteluvaiheessa sopimassa 

prosessin etenemisestä”. (Kysymykset 7 & 8, liite 7)  
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Kuva 14. Hankintaorganisaation osallistuminen hankintoihin. 

 

Kysymyksessä yhdeksän tiedusteltiin, kuinka hyvin yrityksen hankintapolitiikka tunnetaan. 67 

prosenttia vastanneista (n=47) ei tuntenut hankintapolitiikkaa. Kysymyksessä kymmenen 

kysyttiin, kuinka hyvin nykyinen hankintapolitiikkaa ohjaa hankintoja, ja 53 prosenttia 

vastaajista (n=25) oli vain osittain samaa mieltä siitä, että hankintapolitiikka ohjaa hankintoja 

riittävällä tasolla. (Kysymykset 9 & 10, liite 7) 

 

Kysymyksessä 11 kysyttiin vapaateksti vastauksina, mitä kehitettävää hankintapolitiikassa on. 

Hankintapolitiikassa kehitettävää oli sidosryhmäorganisaatioiden mukaan: tarjouspyyntöjen 

lukumääräinen ohjeistus puuttuu, hankintapolitiikka soveltuu heikosti tytäryhtiöille, hankinnan 

roolien ja vastuiden selkeys, euromääräisten rajojen puuttuminen, ohjeen epävirallisuus, 

hankintapolitiikasta ei pidetä koulutuksia ja paikallista ohjeistusta ei ole riittävästi. (Kysymys 

11, liite 7) 

 

Kysymyksessä 12 kysyttiin, oletko joutunut poikkeamaan hankintapolitiikasta, johon 26 

prosenttia (n=11) vastasi kyllä. Kysymyksessä 13 pyydettiin kuvailemaan hankintatilannetta, 

kun hankintapolitiikasta poikettiin. Hankintapolitiikasta oli vastaajien mielestä poikettu muun 

muassa silloin kun: sopimusneuvottelut tehtiin ilman hankintaorganisaatiota, hankinta 

suoritettiin ilman kilpailutusta, pienet hankinnat tehtiin ilman hankintaorganisaatiota, 

tarjouspyynnöt tehtiin ilman hankintaorganisaatiota tai hankittiin muualta kuin 

sopimustoimittajilta. (Kysymys 12, liite 7) 
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Hankintaorganisaation kysely 

 

Hankintaorganisaation kysely lähetettiin kymmenelle hankintaorganisaation jäsenelle, jotka 

työskentelevät epäsuorissa hankinnoissa joko hankintapäällikköinä tai kategoriapäälliköinä. 

Kyselyyn ja kaikkiin yksittäisiin kysymyksiin vastasi yhdeksän henkilöä. 

Hankintaorganisaatiokyselyn tavoitteena oli parantaa ymmärrystä epäsuorien hankintojen 

nykytilasta ja hankinta- ja kategoriapäälliköiden näkemyksestä epäsuoria hankintoja ja niiden 

hallintaa kohtaan.  Lisäksi tavoitteena oli saada hankintahenkilöstön näkemys nykyisen 

hankintapolitiikan hyödyllisyydestä ja kehityskohdista. Kysely järjestettiin marraskuussa 

vuonna 2020. Hankintaorganisaation kysely on esitetty liitteessä 8. Kyselyyn vastanneista 67 

% (n=6) työskenteli MRO, Supplies & Facilities pääkategoriassa. Muista kolmesta 

pääkategoriasta oli yksi vastaaja kategoriaa kohden. (Kysymykset 1 & 2, liite 8).  

 

Kyselyyn vastanneista kaikki olivat sitä mieltä, että pystyvät tuomaan lisäarvoa kategoriansa 

hankintoihin. Kysymyksessä neljä kysyttiin, millaisessa hankintatilanteissa voit tuoda lisäarvoa 

kategoriasi hankintoihin. Eniten mainintoja sai sopimuksen tekoon ja sopimuspohjiin liittyvät 

prosessivaiheet (seitsemän mainintaa) ja toiseksi eniten hintaneuvotteluihin ja 

toimittajamarkkina-analyyseihin liittyvät vaiheet. Lisäksi useamman maininnan sai 

kilpailutukset ja tarjouspyynnöt. Muita tapoja tuoda lisäarvoa hankintahenkilöstö mainitsi 

toimittajasuhteiden hallinnan (seitsemän mainintaa), konsultoinnin, hankintojen koordinoinnin, 

skaalaetujen tavoittelun, kategoriastrategiatyön ja vastuullisuuden huomioinnin. 

Vastuullisuuden varmistus mainittiin vapaatekstivastauksissa yhden kerran. (Kysymykset 3 & 

4, liite 8)  

 

Kysymyksessä viisi kysyttiin, kuinka yhteistyötä hankintaorganisaation ja sidosryhmien välillä 

tulisi kehittää. Eniten mainittiin yhteystyösuhteiden kehitys (kuusi mainintaa), toiseksi eniten 

yhteistyökriteereiden ja vastuiden määritys ja kolmanneksi eniten kategoriastrategioiden 

muodostaminen. Muita kehityskohteita olivat tavoitteiden asetanta, mittaaminen, 

virtuaalitiimin käyttöönotot, sidosryhmien osallistuminen toimittajienhallinta työhön ja 

hankinnan lisäarvon viestintä. (Kysymys 5, liite 8) 

 

Kysymyksessä kuusi kysyttiin, onko hankintaorganisaation henkilöstö keskustellut 

sidosryhmien kanssa hankintatilanteista, joissa heidän tulisi olla yhteydessä 
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hankintaorganisaatioon (Kysymykset 6 & 7, liite 8). Vastanneista 78 % (n=7) vastasi kyllä. 

Kysymyksessä seitsemän pyydettiin kuvaamaan, millaisia pelisääntöjä hankintaorganisaatio on 

asettanut yhteistyölle. Yhteydenpidon trikkereinä hankintaorganisaation ja linjaorganisaation 

välillä kerrottiin olevan: euromäärä, hankinta yhteys projektiin, mikäli tehdään tietopyyntö, 

normaalista poikkeava hankinta, kaikki hankinnat tehdään yhdessä, kun koetaan avuntarvetta, 

kun hankinta on monimutkainen tai kun hankinta on uudesta/ei tutusta maasta. Lisäksi 

hankinnoista sovitaan yhteisissä muutaman kerran vuodessa käytävissä palavereissa. 

(Kysymykset 6 & 7, liite 8) 

 

Kysymyksissä kahdeksan ja yhdeksän kysyttiin, missä hankintaprosessivaiheessa 

hankintaorganisaatio osallistuu epäsuoriin hankintoihin ja vaihtoehtoisesti, missä sen tulisi 

osallistua hankintoihin. Valinnat jakautuivat tasaisesti jokaiselle taktiselle 

hankintaprosessivaiheelle, eikä suuria eroja nykytilan osallistumisella ja tahtotilalla ollut 

(Kysymykset 8 & 9, liite 8).  Vastaajat kommentoivat hankintaorganisaation osallistumista 

seuraavasti:  

 

- Nykytilan osallistumisvaihe riippuu hankinnasta/projektista tai henkilöstä. 

- Keskeistä on, missä roolissa osallistutaan missäkin vaiheessa. 

- Tieto hankinnasta voi olla hyvissä ajoin, mutta esim. alkuvaiheen osallistuminen voi 

olla kevyttä. 

- Hankinnasta tiedotus, vaikka hankinnalla ei ole varsinaista roolia hankintaprosessissa. 

- Päätöksentekovaiheessa sidosryhmällä on aina viimeinen sana, hankinta mukana 

antamassa perusteluja ja suosituksia. 

- Oli hankinta mukana missä prosessivaiheessa tahansa, kesken prosessia mukaantulo on 

haasteellista. 

 

Kysymys 10 oli väittämä, jossa väitettiin, että nykyinen hankintapolitiikka ohjaa hankintoja 

riittävällä tasolla. 56 prosenttia (n=5) ei osannut sanoa. Vain yksi vastaajista oli osittain samaa 

mieltä, eikä yhtään vastaaja ollut täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Kysymyksessä 11 

kysyttiin, miten nykyistä hankintapolitiikkaa voisi kehittää. Vastauksista nousi esiin seuraavia 

kehityskohteita: tavoiteltava hankintapolitiikan taso, KPI:t epäsuorille hankinnoille, 

kategorioiden päivitys, vastuullisuuden huomiointi, vastuut ja roolit eri hankintatilanteissa, 
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euromääräiset rajat vastuiden määräytymiselle, selkeys prosessivaiheista vastaavista 

henkilöistä ja millä roolilla osallistutaan. (Kysymykset 10 & 11, liite 8). 

 

Kysymyksessä 12 epäsuoralta hankintaorganisaatiolta kysyttiin, oletko joutunut poikkeamaan 

hankintapolitiikasta, johon 44 prosenttia (n=4) vastasi kyllä. Kysymyksessä 13 kysyttiin, 

millaisessa tilanteessa olet joutunut poikkeamaan hankintapolitiikasta. Vastaajat nostivat esiin 

hankintapolitiikan epämääräisyyden vastuista ja rooleista, jolloin esimerkiksi sidosryhmien 

itsenäisesti tekemät hankinnat voidaan tulkita hankintapolitiikan vastaiseksi toiminnaksi. Esiin 

nostettiin myös kiiretilanteet, jolloin esimerkiksi hankintaprosessin alun toimittajien arviointia 

jatketaan vielä sopimuksen kirjoittamisen jälkeen. Viimeisessä kysymyksessä 14 kysyttiin 

hankintapolitiikan linjausten toteutumista hankintatilanteissa. Linjaukset liittyivät hankinnan 

tavoitteiden asetantaan, hankinnan osallistamiseen, roolien ja vastuiden sekä osaamisien 

määritykseen. Hankintapolitiikka toteutui huonoiten tavoitteiden asetannassa, 

hankintaorganisaation osallistamisessa ja hankintaa tekevien roolien, vastuiden ja 

osaamisalueiden määrityksessä. (Kysymykset 12–14, liite 8) 

 

6.2 Epäsuorien hankintojen benchmark-haastattelut  

 

Benchmark-haastattelut järjestettiin kolmelle yritykselle ja yhdelle julkiselle toimijalle. 

Haastattelut saatiin sovittua hankintaorganisaation työntekijöiden verkostojen avulla. 

Haastateltavan valintavaatimuksena oli hankintaorganisaatiorakenne, jossa epäsuorat 

hankinnat olivat hajautettu linjaorganisaatioille. Haastattelujen tarkoituksena oli kerätä muiden 

toimijoiden havaintoja hajautetuista epäsuorista hankinnoista, niiden hallinnasta, haasteista ja 

kehityssuunnista.  

 

Noin tunnin mittaiset haastattelut järjestettiin puolistrukturoidusti verkon välityksellä. 

Haastattelukysymykset lähetettiin haastateltavalle etukäteen. Haastattelukysymykset on 

esitetty liitteellä 9.  Haastattelut etenivät vapaamuotoisesti, kaikilta pyrittiin kuitenkin saamaan 

vastaukset lähettyihin ennakkokysymyksiin. Haastatteluihin osallistui haastateltavien puolelta 

hankintapäälliköitä ja hankintajohtajia. Kohdeyrityksen puolelta haastatteluihin osallistui 

diplomityön tekijän lisäksi kohdeyrityksen kategoriapäällikkö, joka toimi myös ohjaajana 

diplomityölle.  
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Haastattelun pääteemoina olivat hankintaorganisaatio, sen rooli ja lisäarvo sekä 

hankintapoliittiset linjaukset. Benchmark-haastattelujen avulla kyettiin parantamaan 

ymmärrystä erilaisista hankintaorganisaatioista ja siitä, mitkä tekijät ovat niiden 

muodostumisen ja tavoitteiden taustalla. Benchmark-haastattelut paransivat ymmärrystä 

järjestelmien tuomista mahdollisuuksista ja miten hankintaorganisaation roolia voitaisiin 

selkeyttää. Haastattelut laittoivat myös pohtimaan, missä hankintaosaaminen tulisi sijaita 

yrityksessä. Proaktiivinen hankintaote oli yksi teema, joka nousi esiin useammassa 

haastatteluissa. Haastateltavat yritykset ja toimijat esitetään kirjaimilla A-D. Haastateltujen 

yritysten ja toimijoiden toimialat, haastateltavien rooli, hankintaorganisaatiomallit, 

hankintaresurssit, hankintakategoriat ja raportointivastuut on taulukoitu liitteelle 10. 

  

Haastattelu A 

 

Yrityksen A hankintaorganisaation rooli on tukea sidosryhmiä taktisessa hankintaprosessissa, 

esimerkiksi kilpailutuksissa. Hankintaorganisaation tarkoitus on lisätä myyntiä 

loppuasiakkaalle ja parantaa palvelumyynnin laatua, jonka usein toimittaa kolmas osapuoli, 

esimerkiksi kiinteistöpalvelut. Hankintaorganisaation tarkoitus on myös parantaa myynnin 

prosesseja, esimerkiksi ostojärjestelmien kautta. Ostojärjestelmien automatisoinnilla ja 

yksinkertaistamisella on haastateltavan mukaan suuri ja hyvin mitattava säästöpotentiaali.  

 

Kilpailutusta ohjaa hintojen kehitys ja se miten sovittuihin hintatavoitteisiin on päästy, tätä 

pystytään seuraamaan hankintajärjestelmän avulla. Yrityksessä on siirrytty säännöllisistä 

kilpailutuksista enemmän hankintahinnan nousun yhteydessä suoritettaviin kilpailutuksiin. 

Toimittajamarkkinoiden analysointia tehdään usein yhteistyössä sidosryhmän kanssa ja on 

sovittu, että yli 50 t€ hankinnoissa hankintaorganisaatio otetaan mukaan hankintaan. 

Sidosryhmälle annetaan enemmän vapautta suorittaa hankinta itse, mikäli he osaavat määrittää 

tarpeen ja tarvittavan budjetin. Haastateltavan mukaan sidosryhmässä hankintaa tekevällä tulee 

olla kustannus- ja laatutietoutta. Yrityksen tavoitteena on kasvattaa 

hankintajärjestelmäosaamista sidosryhmissä. Haastateltava painotti myös sisäisen sidosryhmän 

roolia ja sen tärkeyttä hankinnan tavoitteiden asettamisessa. Hankintaorganisaation 

rakenteeseen ei oltu suunniteltuja isoja muutoksia.   

 

 



61 

Haastattelu B 

 

Yrityksen B hankintaorganisaation rooli on tukea sidosryhmiä taktisessa hankintaprosessissa, 

esimerkiksi tarjouspyyntöjen teossa. Hankintaorganisaation lisäarvo on haastateltavan mukaan 

riskienhallinnassa esimerkiksi maine, tietosuoja, taloudellisten riskien, toimittajien 

taustaselvitysten ja talouslukujen tulkinnassa. 

 

Kilpailutus on pääosin sidosryhmän tehtävänä. Kun hankintaorganisaatio osallistuu hankintaan, 

huolehtii se pääasiassa sopimuksista. On sovittu, että tietyissä kategorioissa alle 50 t€ 

hankintoja ei ole välttämätöntä kilpailuttaa. Lisäksi on sovittu, että sidosryhmät ottavat yhteyttä 

hankintaorganisaation, kun hankintaan liittyy GDPR-asioita, tai kun on kyse IT-hankinnoissa. 

Ohiostamista tapahtuu haastateltavan arvion mukaan noin 20 prosenttia hankintojen arvosta.  

 

Tulevaisuudessa yrityksessä on tarkoitus ottaa käyttöön hankintojen kategoriajohtaminen ja 

center-led tyyppinen hankintaorganisaatiorakenne. Muutoksen tiedetään lisäävän tarvetta 

hankintaorganisaation resursseille. Yritykseen on tarkoitus myös hankkia ostojärjestelmä, 

johon ostetaan lisenssit nimetyille käyttäjille sidosryhmistä. Käyttäjät voivat hoitaa tämän 

jälkeen hankintadatan syötön järjestelmään. Tämä lisää haastateltavan mukaan ostovolyymin 

läpinäkyvyyttä ja hankintojen hallintaa. Muita kehityskohteita olivat muun muassa 

kategoriakohtaisten ja vuosikellon mukaisten tavoitteiden asettaminen, ja kuluraporttien sekä 

valmiiden dokumenttipohjien laatiminen.  

 

Haastattelu C 

 

Yrityksen C hankintaorganisaation päärooli ja osaamisalueet ovat haastateltavan mukaan 

neuvottelu- ja sopimusasioissa. Hankintaorganisaation kilpailutusosaamisen kasvattaminen ei 

ole enää niin korkeassa asemassa johtuen siitä, että hankintoja on kilpailutettu määräajoin ja 

sidosryhmien kilpailutusosaaminen on tätä myötä kasvanut. Hankintaorganisaatio vastaa 

ostovolyymeista, kategoriahallinnasta, sopimuksista sekä tilausjärjestelmien valikoimista.  

 

Sidosryhmän on sovittu ottavan yhteyttä hankintaorganisaatioon, mikäli tuotetta ei löydy 

hankintajärjestelmästä. Toinen sovittu sääntö on, että kun hankinnan arvo on yli 2 t € tulee laatia 

investointianomus, johon pyydetään hankintaorganisaation katselmointi. Investointianomus 
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ohjaa esimerkiksi kilpailutuksen tarvetta. Hankintapolitiikalla otetaan kantaa siihen, kuka 

kilpailutuksen tekee, milloin hankinta pitää kilpailuttaa (€) ja milloin hankinnasta on oltava 

sopimus (€). Mikäli hankinta sisältää tietosuojaan liittyviä asioita, sopimuksella on pitkä 

määräaika tai mikäli tarve on toistuva, hankintaorganisaation tulisi olla mukana hankinnassa. 

Lakiosastoa hyödynnetään hankinnassa tarpeen mukaan.  

 

Nykytilan haasteena on hankintaorganisaation mukaanotto hankintaan liian myöhään, 

esimerkiksi vasta sopimuksen kirjoitusvaiheessa. Haastateltavan mukaan tässä 

prosessivaiheessa hankintaorganisaatio kykenee tuomaan vain teknistä osaamista, ja 

sopimuksen sisältöön on enää vaikea vaikuttaa ja tuoda sitä kautta hankintaa lisäarvoa. Joissain 

tilanteissa sidosryhmillä on myös epärealistinen odotusarvo hankintaorganisaation kyvyistä 

tuottaa lisäarvoa tilanteessa, jossa hankinta on otettu mukaan vasta sopimuksen 

kirjoitusvaiheessa. Hankintaorganisaation lisäarvoksi haastateltava mainitsi: 

kustannussäästöjen aikaansaanti, työajan säästö sidosryhmiltä, vaatimustenmukaisuuden 

varmistaminen, tietoturvan huomiointi, sopimusosaaminen sekä toimittajien taustojen 

tarkastaminen.   

 

Haastateltavan mukaan toimittajamarkkinatuntemus ei ole aina järkevää tavoitella 

hankintaorganisaatioon, mikäli sidosryhmässä osaaminen on hyvällä tasolla. Haastateltavan 

mielestä on pääasia, että syväosaaminen löytyy joltakin ja jostain päin yritystä. Esimerkiksi 

yrityksen henkilöstöhallinnolla on paras tietämys henkilöstöhallintoon liittyvien toimijoiden 

markkinoista, eikä hankintaorganisaation osallistuminen toimittajien substanssiosaamisen 

arviointiin ole niin kriittistä.  Toisaalta taas suorissa hankinnoissa (usein volyymihankintoja) 

on tarpeen, että hankintaorganisaatioon on muodostunut paras näkemys toimittajamarkkinoista. 

Haastateltavan mielestä hankintaprosessivaiheita voidaan ulkoistaa enemmän sidosryhmin 

tehtäväksi, mikäli katsotaan, että tarpeellinen osaaminen löytyy. Haastateltavan näkemyksen 

mukaan hankintaorganisaation ei tulisi tavoitella sellaisia tehtäviä, mitkä eivät ole toiminnan 

kannalta järkevää suorittaa hankintaorganisaatiossa. Haastateltava oli myös havainnut, että 

hankintaorganisaatiota halutaan enemmän mukaan hankintoihin, eikä hankintojen 

suorittamisesta pidetä sidosryhmissä enää niin vahvasti kiinni kuin aikaisemmin.   
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Haastattelu D 

 

Neljäs bechmark-haastateltava oli kaupunki. Kaupungilla on hankintaorganisaatio, joka tukee 

laajasti hajautettuja sisäisten asiakkaiden hankintoja. Hankintaorganisaatio tukee hankintojen 

valmistelussa, vastaa kaupungin hankintakokonaisuuden koordinoinnista, hankintojen 

prosessista ja työkaluista, hankintoihin liittyvästä neuvonnasta, tavoitteiden määrittelyssä, 

aikataulujen laatimisessa sekä hankintalain huomioimisesta euromääräisten kriteereiden 

täyttyessä. Julkista toimijaa ohjaa hankintalaki EU-tasolla ja kansallisella tasolla. 

 

Haastateltavien mukaan hankintaorganisaation rooli on valmentava ja konsultatiivinen, ja sen 

tavoitteena on olla lähellä sisäistä asiakasta niin sanotulla ”trusted partner”-roolilla. Rooli, joka 

hankintaorganisaatiolla on sidosryhmän hankinnoissa, riippuu myös sisäisen asiakkaan 

maturiteetista ja hankintaosaamisen tasosta. Sisäisen asiakkaan tai koko toimialan vastuulla on 

tunnistaa hankintatarve ja osallistua hankintaan kokonaisuutena niin, että hankinnassa 

saavutetaan kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti paras mahdollinen tavoitteiden 

mukainen lopputulos. Kilpailutuksissa yleinen työnjako on, että hankintaorganisaatio tuo 

hankintaosaamisen. Haastateltavan mukaan hankintaorganisaation tavoite on tehdä asiat 

helpoksi sisäiselle asiakkaalle. Hankintaorganisaatio tulisi muun muassa kyetä havaitsemaan 

isoja toimittajamarkkinoiden muutoksia silloin kun hankinnalla on useita sisäisiä asiakkaita. 

Haastateltavan mukaan esimerkiksi digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet 

hankintaorganisaation tulisi kyetä havaitsemaan.  

 

Haastateltavan mukaan johdon sitouttamisessa kehitystoimenpiteisiin, on tärkeää saada 

ostovolyymit näkyviksi. Myös ylimmän tahon linjaukset hankinnan strategisuudesta edistävät 

haastateltavan mukaan muutosten läpiviennissä. Hankinnan lisäarvo kannattaa osoittaa 

tekemällä yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja esittää niistä saatuja positiivisia tuloksia 

hankintayhteisölle. Myös sidosryhmän halukkuus yhteistyölle on haastateltavan mukaan 

tärkeää. Yhteistyötä mitataan yhteistyöhön käytettyinä tunteina. Tulevaisuudessa 

hankintaorganisaatiota on tarkoitus kehittää kohti kategoriajohtamisen toimintamallia. 

 

Mikäli hankinnasta ei ole sopimusta voimassa, ja ne jäävät kategorisesti tarkasteltuna 

kansallisten kynnysarvojen alapuolelle, hankintalakia ei tarvitse niissä soveltaa. Tällöin 

toimitaan ainoastaan kaupungin oman hankintapolitiikan mukaisesti. Alle 9 t€ hankinnoista 
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vastaavat sidosryhmät itsenäisesti ja niille on muodostettu seuraavia hankintapoliittisia 

linjauksia:  

 

- alle 1000 €: Hankinnasta pyydetään tarjous ja tehdään tilaus, jonka katsotaan vastaavan 

hankintapäätöstä.   

- 1 000 – alle 9 000 €: Hankinnasta pyydetään tarjous kirjallisesti vähintään 2 

toimittajalta. Tarjouspyynnössä esitettyjä valintaperusteita parhaiten vastaava tarjous 

hyväksytään, minkä jälkeen tehdään kirjallinen tilaus, jonka katsotaan vastaavan 

hankintapäätöstä. Hankintalain suorahankintaperusteisiin verrattavissa olevissa 

tilanteissa ei kuitenkaan ole välttämätöntä pyytää tarjousta useammalta kuin yhdeltä 

toimittajalta.   

- 9 000 – alle 30 000 €: Hankinnasta pyydetään tarjous pienhankintajärjestelmällä 

vähintään 2 toimittajalta. Tarjouspyynnössä esitettyjä valintaperusteita parhaiten 

vastaava tarjous hyväksytään ja tehdään viranhaltijapäätös sekä kirjallinen tilaus. 

Hankintalain suorahankintaperusteisiin verrattavissa olevissa tilanteissa ei kuitenkaan 

ole välttämätöntä pyytää tarjousta useammalta kuin yhdeltä toimittajalta.   

- 30 000 € kansalliseen kynnysarvoon asti (alv 0 %): hankintaorganisaatio arvioi 

soveltuvan hankintamenettelyn. Hankintaa koskien otetaan yhteys 

hankintaorganisaation kyseiselle toimialalle osoittamaan hankintapäällikköön. 

Hankintaorganisaatio arviota soveltuvan hankintamenettelyn osalta on noudatettava. 

Hankinnasta tehdään viranhaltijapäätös.  

 

6.3 Yrityksessä käytössä olevien vastuunjakotyökalujen arviointi 

 

Yrityksen eri kategorioissa on käytössä joitain vastuunjakotyökaluja.  Yhdessä alakategoriassa 

on käytössä päätöspuu-mallinen työkalu (Taulukko 7), jonka avulla tiedetään, milloin avata 

keskusteluyhteys hankintaorganisaation ja sidosryhmän välillä määritettyjen ”triggereiden” 

avulla. Työkalussa on hyvää päätöspuun selkeys ja triggereiden joustava lisääminen sekä 

muokkaaminen. Työkalusta ei ilmene, millä perusteella hankintaorganisaation osallistaminen 

viime kädessä tehdään, triggereitä käytetään ainoastaan keskustelun avaukseen.  
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Taulukko 7. Organisaatiossa käytössä oleva työkalu hankintaorganisaation osallistumiselle hankintaan. 

 

 

Yhdellä pääkategorialla on käytössä vastuunjakotyökalu, joka perustuu rooleihin, joita 

kutsutaan lyhenteellä RACI (responsible, accountable, consulted, informed). Työkalussa on 

hyvää monipuoliset roolit ja selkeä esitystapa. Työkalun heikkous on pelkästään kustannuksia 

katsova tapa jakaa vastuita hankinnoissa. Rahamääräisiin rajoihin perustuvat työkalut toimivat 

voisivat toimia paremmin hankintojen osa-alueella, jossa hankinnan tarve ja toimittajat 

tunnetaan etukäteen. Työn tavoitteena on kehittää vastuunjakoa koko hankintayhteisölle, jossa 

hankitaan hyvin erilaisia tuotteita ja palveluja, ja pelkkä hankinnan rahallinen arvo vastuita 

ohjaavana tekijänä on liian mustavalkoinen toimintatapa. 

 

Yrityksessä oli tehty jo ennen kehitysprojektin käynnistystä alustavaa hahmotelmaa 

vastuunjakotyökalusta Kraljicin-matriisin pohjalle (Kuva 15). Hahmotelmassa rutiinihankinnat 

on osoitettu sidosryhmien vastuulle, volyymihankinnat hankintaorganisaation vastuulle ja 

strategiset ja pullonkaulahankinnat tapauskohtaisesti sovittavaksi. Työkalun ajatuksena on, että 

kuhunkin hankintaluokkaan asetetaan ”triggereitä”, jotka ohjaavat hankintaa tiettyä luokkaa 

kohti, ja näin osoittavat mihin suuntaan vastuut suuntautuvat.  

 

Työkalussa on hyvää rutiini- ja volyymihankintaluokat, jotka kyetään erottamaan muutamalla 

”triggerillä”. Lisäksi volyymihankinnoista vastaava kyetään määrittämään nykyisen 

hankintapolitiikan avulla, jossa hankintaorganisaation tai keskitetyn hankinnan yhdeksi 

päätarkoitukseksi sanotaan ”keskitetyn hankinnan tähtääminen yhdistettyihin volyymeihin ja 

hankintastrategioihin”. Mallin rutiinihankinnoissa lähtöolettamana on, että hankinnoille on 

olemassa puitesopimus, jolloin voidaan siirtyä suoraan tilausvaiheeseen e-katalogin avulla.  

Kuten edellä kuvatussa työkalussa (Taulukko 7), myöskään tässä ei oteta kantaa siihen, miten 
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tapauskohtaisten hankintaluokkien - pullonkaula ja strategiset hankinnat - vastuiden 

määräytymistä voitaisiin arvioida.   

 

 

Kuva 15. Kohdeyrityksen konsepti epäsuorien hankintojen vastuunjakotyökalusta Kraljicin-matriisiin 

perustuen. 

 

6.4 Hankintaluokkien ominaispiirteiden määritys työpajoissa 

 

Hankintaorganisaation epäsuorien hankintojen tiimi kutsuttiin 1–3 tunnin verkkopalaveriin 

kolme kertaa. Osallistujia työpajoissa oli noin 5–10 henkilöä. Kokoontumisiin kuuluivat myös 

viikoittaiset seurantapalaverit/minityöpajat työpaikan diplomityön ohjaajan kanssa, joissa 

keskusteltiin työkaluvaihtoehdoista ja muodostettiin ehdotusta epäsuorien hankintojen 

hankintapolitiikaksi. Työn toteutettiin aikavälillä 9/2020–5/2021.  

 

Ensimmäisessä kokoontumisessa hankintaorganisaation kanssa esiteltiin diplomityön aihe ja 

kerättiin kommentit työn toteutussuunnitelmasta. Samassa palaverissa keskusteltiin myös 

benchmark-kohteista sekä niiden kontakteista, ja miten kyselyihin osallistuvat tulisi rajata. 

Toisessa verkkopalaverissa käytiin läpi yhteenvedot benchmark-haastatteluista ja kyselyiden 

tuloksista. Samassa palaverissa keskusteltiin eri matriisien soveltuvuudesta epäsuorien 

hankintojen hallintatyökaluksi.  
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Kolmas kokoontuminen oli pienryhmätöitä sisältävä kolmetuntinen työpaja. Työpajan 

tarkoituksena oli tarkastella aikaisemmin konseptoidun Kraljicin-matriisiin perustuvan 

työkalun hankintaluokkien ominaispiirteitä, osaamisvaatimuksia ja vastuunjakoa (Kuva 15).  

Viimeisessä kokoontumisessa ratkaisuehdotus esitettiin epäsuorien hankintojen organisaatiolle.  

 

Kolmannen työpajan alustus sisälsi teoriasta poimittua tietoa hankintojen keskityksestä vs. 

hajautuksesta, päätöksentekovastuiden määräytymisestä sekä hankintojen luokittelumalleista. 

Tämän jälkeen epäsuorien hankintojen hankintaorganisaation jäsenet jaettiin 

sattumanvaraisesti neljään noin neljän hengen ryhmään, ja jokaiselle ryhmälle annettiin oma 

hankintaluokka tarkasteltavaksi.  Pienryhmien ensimmäisenä tehtävänä oli määrittää annetulle 

hankintaluokalle ominaispiirteet, toisena tehtävänä oli pohtia, millaista hankintaosaamista 

hankintaluokan hankinnat vaativat ja kolmantena tehtävänä oli pohtia, mitä tulee ottaa 

huomioon hankintaluokan taktisen hankintaprosessin eri vaiheissa. Neljäntenä ja viimeisenä 

tehtävänä oli määrittää RACI-roolit määrätylle hankintaluokalle. Pienryhmien tehtävänanto ja 

määritellyt RACI-roolit on esitetty liitteellä 11. 

 

Pienryhmätyö 1. Rutiinihankinnat 

 

Ryhmä piti hankintaluokan perusstrategiana Kraljicin-matriisia mukaillen: ”operatiivisen 

sujuvuuden varmistamista minimi resursseilla (sähköiset järjestelmät) ja hankintaprosessin 

kokonaiskustannusten minimointia”. Taktisen hankintaprosessin tarpeen määritystä pidettiin 

sellaisena, joka ei tarvitsisi erillistä dokumentoitua käyttäjävaatimusta. Ryhmä ei myöskään 

pitänyt kilpailuttamista välttämättömyytenä, mikäli hintataso on tiedossa. Sopimuksen 

laatimisesta ryhmä kommentoi: ”Tilauksen hyväksyminen riittää tai ostaminen tehdään 

olemassa olevan sopimuksen alla. Mikäli hankinnasta tulee kuitenkin toistuvaa, sidosryhmän 

tulee konsultoida hankintaorganisaatiota sopimuksen tarpeesta.” Sopimuksen laatimisesta 

nostettiin esiin myös se, että ohjeistus tulisi olla hankintakategoriakohtaista. Muita ryhmältä 

tulleita nostoja rutiinihankinnoista oli: selvitettävä millaisissa tilanteissa tarvitaan 

hankintapyyntö, milloin hankintajärjestelmiä tarvitaan, miten saadaan tarvittava automaatioaste 

ja miten varmistetaan vastuullisuus hankinnoissa.  
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Pienryhmätyö 2. Volyymihankinnat 

 

Hankintaluokan tarpeen määritys -vaiheessa ryhmä piti tärkeänä raportointia, kokonaiskuvan 

ymmärtämistä ja yhteistyötä talousorganisaation kanssa. Lisäksi tarpeen määrityksessä 

pidettiin tärkeänä tiivistä sidosryhmäyhteistyötä kokonaisuuden hallinnan vuoksi, nimikkeiden 

kategorisointia, työparien muodostamista ja prosessien automatisointia hankintajärjestelmien 

kautta, mikäli mahdollista. Toimittajan valinnassa pidettiin tärkeänä, että se tehdään 

kilpailutuksen kautta. Sopimusten teossa pidettiin tärkeänä standardisopimusten tekoa niin, että 

toimittajille ei annettaisi yksinoikeuksia. Volyymialennukset on myös kyettävä varmistamaan 

sopimuksella, tässä tärkeänä seikkana oikean neuvottelukumppanin löytyminen toimittajan 

puolelta.  

 

Muita ryhmältä tulleita nostoja volyymihankinnoista: isot ostovolyymit, voivat koskea 

useampaa osastoa ja/tai tarvitaan usean vuoden sopimus, tuote tai palvelu on toistuvasti 

hankittava, tuotteella tai palvelulla on useita vaihtoehtoisia toimittajia, hankintaosaamisessa 

tärkeää toimittajamarkkinatuntemus ja toimittajakentän aktiivinen seuranta sekä 

hintaneuvottelutaktiikoiden hallinta. On tärkeää arvioida, miten vastuullisuus huomioidaan 

toimittajavalinnassa ja yhteistyösuhteen muodostamisessa. 

 

Pienryhmätyö 3. Pullonkaulahankinnat 

 

Hankintaluokan toimittajien arvioinnissa ryhmä piti tärkeänä vaihtoehtoisten toimittajien 

säännöllistä kartoitusta. Sopimuksen laatimisessa sopimuksen olemassaoloa pidettiin tärkeänä, 

jotta yrityksen tarpeet tulevat huomioiduksia. Usein tilanne on kuitenkin se, että toimittaja myy 

omilla ehdoillaan, jolloin valta on selkeästi toimittajalla. Tilauksen mukaan tulisi liittää 

vähintään yleinen sopimusehto-kaavake (general terms and conditions). Mikäli kyseessä on niin 

sanottu niche-hankinta ja paras osaaminen löytyy sidosryhmistä, ryhmän mielestä on järkevää, 

että sidosryhmä hoitaa hankinnan, mutta silloin täytyy olla myös hankintaprosessiosaamista.  

 

Muita ryhmältä tulleita nostoja pullonkaulahankinnoista: toimittajan vaihtaminen voi olla 

hankalaa tai kallista, toimitusvarmuuden varmistaminen, mikäli hankinta sisältää IPR/GDPR 

asioita hankintaorganisaatiota konsultoitava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, 

vastuullisuus mukaan hankintatapaukseen sopimusehto-kaavakkeen myötä, mikäli laadullisesti 
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kriittinen hankinta on konsultoitava laatuorganisaatiota ja varmuusvarastoinnin tärkeyttä ei pidä 

unohtaa. 

 

Pienryhmätyö 4. Strategiset hankinnat 

 

Ryhmän mielestä tarpeen määritys on strategisten hankintojen perusta ja niissä tulee hyödyntää 

poikkiorganisatorisia tiimejä. Toimittajien valinnassa toimittajakentän tuntemus tulee olla 

hyvää ja toimittajamarkkinoiden hallintaan tarvitaan riittävästi aikaa. Tämän lisäksi 

hankintaluokassa on tärkeää eri yhteistyöfoorumit, jossa tarpeen tunnistaminen tehdään 

ennakoivasti ja proaktiivisesti. Kilpailutus on usein suotavaa, mutta ei aina mahdollista. 

Sopimusten laatimisessa ryhmä piti tärkeänä, että laatu- ja palvelusopimukset ovat kunnossa ja 

hinnat on sovittu laitteille, varaosille sekä tarvikkeille. Sopimuspohjiin tulee myös kiinnittää 

erityistä huomiota. Hankintaosaamisesta ryhmä kommentoi, että tulisi olla riittävästi aikaa 

proaktiiviselle työlle, kuten esimerkiksi markkinoiden seuraamiselle. Hankintaa tekevällä tulisi 

olla riittävä erityisosaaminen vastuullisuuden ja tietoturvan osa-alueilla. Myös strategista 

hankintaa tekevien yksilöiden henkilökohtaiseen osaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

 

Muita ryhmältä tulleita nostoja strategisista hankinnoista: yrityksen innovaatioprosessin 

käyttöönotto tulee arvioida tehdessä strategisia hankintoja, strategisia hankintoja kuvaa 

ensimmäistä kertaa hankittavat tuotteet ja palvelut, joissa tilausmäärä on suuri tai hankinta 

tehdään pitkäaikaiseen tarpeeseen, ja strateginen hankinta on liiketaloudellisesti merkittävä 

asia, jolla on suuri liiketoimintaa tukeva merkitys.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSTOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

 

7.1 Hankintapolitiikan kehityskohteet 

 

Kappaleessa vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Mitkä ovat hankintapolitiikan 

kehityskohteet? 

 

Kehitysprojekti aloitettiin, koska hankintaorganisaatiossa ja sen sidosryhmissä on koettu 

epäselväksi se, milloin hankintaorganisaation tulisi olla mukana sidosryhmiin hajautetuissa 

epäsuorissa hankinnoissa. Hankintaorganisaation tarkemman roolin puuttuminen aiheuttaa 

epäselvyyttä hankinnan suorittajasta ja millaisissa hankintatilanteissa yhteistyö tulisi 

muodostaa. Guinipero et al. (2020) kirjoittavat hankinnan roolin määrityksen olevan osa 

hankintapolitiikkaa. Yrityksen hankintapolitiikassa on kaksi ongelmaa, jotka aiheuttavat 

epävarmuutta epäsuorien hankintojen hallinnassa:  

 

1. Hankintapolitiikka ei kuvaa yrityksen hankintaorganisaatiota ja hankintayhteisöä 

riittävän tarkasti.  

a. Mikä on hankintaorganisaation rooli epäsuorissa hankinnoissa? 

b. Mitkä ovat oman työn ohessa hankintoja tekevien roolit ja vastuut?  

2. Hankintaosaamista ja sen vaihtelua hankintaluokittain ei huomioida 

hankintapolitiikassa tai muussa hankintaprosessiohjeistuksessa.  

 

Nykyisessä hankintapolitiikassa ei kuvata yrityksen hankintayhteisöä, ja tästä syystä myös 

roolit ja vastuut jäävät epäselviksi. Hankintatoimen organisaatiomallista kerrotaan 

hankintapolitiikassa yhdellä lauseella: ”Procurement and category management are centrally 

led”. Guinipero et al. (2020, s. 164) kirjoittavat: ”Center-led organisaatioksi kutsutaan 

organisaatiorakennetta, jossa usealle liiketoiminnalle yhteisissä hankinnoissa toteutetaan 

keskitettyä lähestymistä ja hajautettua lähestymistä hankinnoissa, jotka sisältävät uniikkeja 

vaatimuksia”.  

 

Yrityksen ylätason tahtotilana on organisoida epäsuorat hankinnat osittain keskitetysti ja 

osittain hajautetusti. Tämä jako tulisi tuoda selkeämmin esiin hankintapolitiikassa. Roolien 

epäselvyys havaittiin sidosryhmäkyselyssä, jossa jotkut vastaajista kokivat toimivansa 
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hankintapolitiikkaa vastaan hoitaessaan hankintoja itsenäisesti, vaikka todellisessa tahtotilassa 

esimerkiksi rutiinihankintojen taktisen hankintaprosessin kohdalla, on useimmissa tapauksissa 

suotavaa hoitaa hankinta linjaorganisaatioiden toimesta itsenäisesti. Epäsuorien hankintojen 

strategiset hankinnat ja pullonkaulahankinnat ovat sellaisia hankintoja, joissa vetovastuu 

vaihtelee eniten hankintapäällikön, eli keskitetyn hankinnan ja linjaorganisaatioiden, eli 

hajautetun hankinnan välillä.  

 

Epäselvyyksiä rooleissa aiheuttaa myös hankintapäällikkö termi. Hankintapäälliköksi katsotaan 

yrityksessä henkilö, joka työskentelee suoraan hankintakategoriassa, tai hankintojen 

virtuaalitiimissä suoraan sidosryhmässä tai erillisessä tukifunktiossa. Epäselvyyksiä 

hankintojen työnjaossa on aiheuttanut, kun hankintapolitiikassa ei tunnisteta sellaista henkilöä, 

joka suorittaa hankintoja oman työnsä ohessa ja jolle sidosryhmän päätöksentekijä on 

myöntänyt tilapäisen hankintapäällikön roolin yksittäisen hankintatapauksen hankintatiimissä. 

Toisinaan on siis epäselvää, tarkoitetaanko hankintapäälliköllä pysyvää ammattinimikettä vai 

yksittäisen hankinnan tilapäisen hankintatiimin jäsentä, jolla on vetovastuu hankintatapauksen 

taktisesta osuudesta.   

 

Niin pysyvälle kuin myös tilapäiselle hankintapäällikön roolille on tilausta hankintayhteisössä. 

Yhteisissä, monimutkaisissa ja riskialttiissa hankinnoissa tarvitaan hankintapäällikön 

monipuolista hankintaprosessiosaamista, kun taas resurssien tehokkaan käytön kannalta 

rutiinihankinnoille on kyettävä osoittamaan tilapainen vetovastuu sidosryhmän henkilölle, joka 

tekee hankintoja oman työnsä ohessa. Hankintapolitiikka linjaa hankintapäälliköiden vastuut 

seuraavasti:   

 

- hankintatapausten johtaminen hankintaprosessin mukaisesti 

- roolien ja vastuiden määritys yksittäisessä hankintatapauksessa 

- riskienhallinta yksittäisessä hankintatapauksessa, ja 

- hankintatiimin johtaminen. 

 

Yksittäisten hankintatapausten roolien ja vastuiden asettaminen etukäteen on haastavaa, koska 

paras osaaminen voi olla etenkin strategisissa hankinnoissa ja pullonkaulahankinnoissa, joko 

sisäisissä sidosryhmissä tai hankintaorganisaatiossa, ja käytössä olevat resurssit ja osaaminen 
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vaihtelevat ajan kuluessa kummallakin osapuolelle (Kappale 4.4). Tämän lisäksi hankintojen 

luokittelu luotettavasti on haastavaa (Kappale 3.3).  

 

Knight et al. (2014, s. 272) kirjoittavat, että heidän, jotka ovat vastuussa hankintaorganisaation 

ja sen henkilöresurssien kehittämisestä ja hallinnasta, tulisi profiloida hankinnassa tarvittavat 

tiedot ja taidot hankintaluokkien mukaisesti. Osaamisvaatimusten laatiminen hankintaluokille 

hankintojen tulosvaikutuksen ja toimittajamarkkinoiden mukaan kehittää Knight et al. (2014, 

s.276) mukaan hankintojen hallintaa etenkin silloin, kun joudutaan siirtymään nopeasti 

hankintaluokasta toiseen.  

 

Määrittäessä hankintapolitiikkatason rooleja ja vastuita, tulisi hyödyntää hankintaosaamisen 

määrittelyä hankintaluokittain. Hankintaosaamisen määrittely sopii etenkin 

pullonkaulahankintojen ja strategisten hankintojen hankintapolitiikkatason ohjeistukseen, 

koska sen avulla kyetään hallitsemaan hankintaan liittyviä riskejä ilman vastuiden ja roolien 

etukäteen asettamista tietyille tahoille, joka vähentäisi toiminnan joustavuutta.  

 

Hankintapolitiikka linjaa, että hankintaorganisaation vastuulla on hankintaosaamis-

vaatimusten määritys, kuinka osaamista kehitetään, peruskoulutuksen implementointi ja tuki 

osaamisen kehittämiselle yrityksessä. Yritykseen on luotu alustava malli, jossa 

hankintaosaaminen on luokiteltu viidelle eri tasolle ilman hankintojen luokittelua. Mallia on 

toistaiseksi hyödynnetty ainoastaan hankintaorganisaation ammattilaisten osaamistavoitteiden 

määrittelyssä. Hankintapolitiikassa sidosryhmien päätöksentekijöille on annettu vastuu 

osaamisen hankkimiselle ja ylläpidolle. Hankintapolitiikassa tai muussa hankintaohjeistuksessa 

ei ole määritelty osaamisvaatimuksia tai koulutussuunnitelmaa oman työn ohessa hankintaa  

tekeville, ja täten sidosryhmien päätöksentekijät hankkivat ja ylläpitävät organisaationsa 

hankintaosaamista parhaan näkemyksensä mukaisesti.  

 

Pitkällä tähtäimellä hankintaluokkien hankintaosaamisvaatimukset voivat toimia apuna 

sidosryhmien osaamistavoitteiden muodostamisessa. Esimerkiksi oman työn ohessa hankintaa 

tekeville voitaisiin asettaa osaamisvaatimukseksi rutiinihankintojen osaamisvaatimuksia 

vastaavat taidot ja niiden ylläpitäminen. Hankintojen hallinnan kannalta sidosryhmien on 

tärkeää kyetä havaitsemaan, milloin omat taidot eivät ole riittävät hankinnalle ja tarvitaan joko 

kouluttautumista tai tukea hankintaorganisaatiolta Se, millaiseksi sidosryhmän 
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hankintaosaamisen profiili viimekädessä muodostuu, riippuu sidosryhmässä tehtävistä 

hankinnoista. 

 

Hankintaprosessin taktinen osuus - tarpeen määritys, toimittajien arviointi ja valinta ja 

sopimuksen muodostaminen - on kuvattu hyvin kattavasti ja monipuolisesti yrityksen 14-

sivuiseen hankintaprosessiohjeeseen. Toimintaohjeessa sanotaan, että mikäli tehdään päätös 

jättää joitain prosessivaiheita pois, päätöksen tulee olla tietoisesti tehty ja se on kyettävä 

perustelemaan.  Toimintaohje ei kuvaa, millä perustein prosessivaiheita voidaan jättää pois, 

vaan vastuu jätetään hankinnasta vetovastuussa olevalla ja hänen kokemukselleen ja 

arviointikyvylleen. Seuraavassa kappaleessa pyritään muodostamaan työkalu, jolla voitaisiin 

kuvata sitä, millä perustein vetovastuut määräytyvät hankintaorganisaation ja hankintaa 

tekevien sidosryhmien välillä.  

 

7.2 Ehdotus epäsuorien hankintojen hankintapolitiikaksi 

 

Kappaleessa vastataan toiseen tutkimuskysymykseen: Millaisella hankintapolitiikalla 

epäsuoria hankintoja tulisi hallita kohdeyrityksessä? 

 

Työn alkumetreillä tavoitteena oli löytää vastaus kysymykseen: milloin hankinta tulisi ottaa 

mukaan hankintoihin. Teoriasta opittiin, että taktisen hankintaprosessin eri vaiheita on haastava 

siirtää toiselle organisaatiolle etukäteen muodostetun ohjeistuksen avulla (Kappale 4.4). 

Lähtökysymys tarkentui täten kysymykseen, kenellä hankintayhteisössä on koordinointivastuu 

yksittäisissä epäsuorissa hankinnoissa, ja mitä koordinointivastuun ansaitseminen vaatii 

kussakin hankintaluokassa. 

 

Epäsuorien hankintojen vastuunjakotyökalulla pyritään viestimään johdon tahtotilaa siitä, kuka 

toimii eräänlaisena projektipäällikkönä yksittäisissä hankintatapauksissa. Epäsuoran 

hankintaorganisaation kanssa käydyissä keskusteluissa ilmeni, että erityisesti hankinnat, jotka 

sidosryhmät voivat hoitaa itsenäisesti ilman hankintaorganisaation osallistumista, tulisi kyetä 

tuomaan paremmin esiin. Hankintapolitiikalla halutaan tuoda esiin ne hankinnat, joiden 

suorittamisesta hankintaorganisaatio voi tarpeen tulleen kieltäytyä, ja toisaalta osoittaa tavat 
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tunnistaa sellaiset hankinnat, jotka ohjautuvat hankintaorganisaation hoidettavaksi ja sopivat 

hankintaorganisaatiolle määritettyyn erikoisosaamiseen.   

 

Tulee huomioida, että taloudellinen vastuu ja päätöksentekovastuu hankinnoista on aina 

hankintaorganisaation sidosryhmillä. Tässä työssä puhutaan yksittäisestä hankintatapauksesta 

vastaavan tahon määrityksestä. Koska vastuiden jakoa prosessivaiheittain ei ole järkevää tehdä, 

pyrimme tunnistamaan sen tahon, joka tehokkaan resurssikäyttö mielessä sopii parhaiten 

hankinnan vetovastuulliseksi, eli koordinointivastuulliseksi. Laadimme työkaluun uuden 

hankinnan roolin, jonka vastuisiin kuuluu yksittäisen hankintatapauksen koordinointi. Tämä 

yksittäisen hankinnan vastuuhenkilö voi olla joko hankintapäällikkö tai sidosryhmän edustaja, 

joka tekee hankintoja oman työnsä ohessa. Oman työnsä ohessa hankintoja tekevä ei välttämättä 

ole sama sidosryhmän henkilö, joka päättää hankinnoista ja on taloudellisesti vastuussa 

hankinnoista.  

 

Koordinointivastuuhenkilön ei tarvitse suoriutua jokaisesta taktisen hankintaprosessin 

tehtävästä itse, vaan hän voi tarvittaessa hakea spesialistien tukea ja neuvontaan. 

Koordinointivastuuhenkilö on eräänlainen projektipäällikkö, joka tekee tilannearvion 

hankinnasta, ja kokoaa hankinnalle sopivan hankintatiimin ympärilleen. 

Koordinointivastuuhenkilöt eivät ole pelkästään projektia johtavassa roolissa, vaan suorittavat 

hankintatehtäviä myös itse. Koordinointivastuuhenkilön odotetaan kykenevän tekemään 

päätökset siitä, millainen hankintaprosessi tulee kyseeseen ja milloin voidaan jättää 

prosessivaiheita pois. Koordinointivastuuhenkilölle asetetaan osaamisvaatimukset 

hankintaluokittain, joiden avulla tehtävään osoitetaan osaamiseltaan sopiva henkilö. 

Osaamisvaatimusten avulla kyetään hallitsemaan riskejä ja osoittamaan tehtävään 

hankintaresurssien kannalta sopiva tekijä. Koordinointivastuuhenkilön lisäksi työkalun 

yhteydessä esitellään myös sidosryhmäorganisaation vastuut yksittäisissä hankinnoissa. 

Työkalun kolmas rooli on spesialistit, jotka tukevat tai auttavat koordinointivastuuhenkilöitä 
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hankinnoissa. Yksittäisen hankinnan taktisen hankintaprosessin koordinointivastuun 

määrityksessä voidaan sanoa olevan neljä kuvan 16 mukaista päävaihetta. 

 

 

Kuva 16. Hankinnan koordinointivastuun määräytyminen. 

 

Vaihe 1. Hankintaorganisaation erikoisosaamisen ja lisäarvon määritys 

 

Määrittämällä hankintaorganisaation erikoisosaaminen ymmärretään paremmin, milloin 

hankintaorganisaation tulisi olla koordinointivastuussa, ja toisaalta millaisissa tehtävissä ja 

hankintatilanteissa hankintaorganisaatio tukee sidosryhmiä. 

 

Hankintaorganisaation erikoisosaamiseen kuuluu monimutkaisten ja poikkiorganisatoristen 

hankintojen fasilitointi tai tässä yhteydessä koordinointi, hankintaprosessien määritys ja 

kuvaaminen (know-how). Myös riskien hallinta hankintaprosessien eri vaiheissa ja 

monimutkaisten kilpailutusten ja sopimusneuvotteluiden hallinta on osa hankintaorganisaation 

erikoisosaamista.  

  

1. Hankintaorganisaation 
erikoisosaamisen 
määritys (lisäarvo)

2. Hankintaluokkien 
määritys  

3. Koordinointivastuu-
roolin määritys

4. Koordinointivastuullisen 
osaamisvaatimusten 
määritys 
hankintaluokittain

Yksittäisen 

hankinnan taktisen 

hankintaprosessin 

koordinointivastuu 
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Vaihe 2. Hankintojen luokittelutavan määritys  

 

Kraljicin-matriisi on kohdeyrityksessä tunnistettu jo aikaisemmin sellaiseksi työkaluksi, jonka 

hankintaluokat olisivat hyödyllisiä epäsuorien hankintojen hallinnassa. Etenkin hankintaluokat 

volyymi- ja rutiinihankinnat ovat sellaisia, joiden koordinointivastuut halutaan ja myös 

parhaiten kyetään osoittamaan tietylle osapuolelle. Strategisten ja pullonkaulahankintojen 

koordinointivastuut hankintaorganisaation ja linjaorganisaatioiden välillä voidaan sanoa 

määräytyvän suurelta osin hankinnan ja sen vaatiman hankintaosaamisen perusteella. Myös 

osapuolten välinen yhteistyö on näissä tiiviimpää.   

 

Kuten teoriaosuudessa kävi ilmi, Kraljicin-matriisin ulottuvuuksien määrittäminen on 

haastavaa, koska ei tiedetä, miten valita parhaat ulottuvuudet, miten ulottuvuuksien ääripäät 

erotetaan toisistaan ja onko kahden ulottuvuuden analyysi ylipäätään riittävä. Knight et al. 

(2014) tutkimuksessa hankinnat määriteltiin tiettyyn hankintaluokkaan klusterianalyysillä 

usean hankinnan ammattilaisen näkemyksen avulla, jossa taloudellista vaikutusta ja 

toimitusriskiä arvioitiin monen eri ulottuvuuden kautta. Tätä aika vievää lähestymis- ja 

luokittelutapaa ei kuitenkaan voida hyödyntää yksittäisen vastaantulevan hankintatapauksen 

kohdalla, vaan tulee pidättäytyä yksinkertaisemmassa ja samalla ei niin luotettavassa 

luokittelussa. Kraljicin matriisin volyymihankinnat, rutiinihankinnat ja strategiset hankinnat 

ovat sellaisia hankintaluokkia, joiden pohjalta työkalua lähdetään muodostamaan. 

 

Volyymihankintojen koordinointivastuu on aina hankintaorganisaatiolla. Volyymihankinnat 

halutaan viedä hankintaorganisaation koordinointivastuulle, koska hankinnat koskevat 

useampaa osastoa ja yhteisten hankintavolyymien yhdistäminen on yksi kohdeyrityksen 

hankintaorganisaation erikoisosaamisista. Volyymihankintojen suurimpana määrittelevänä 

tekijänä on niiden tarve läpi organisaation yhdistettynä sellaiseen vuosittaiseen kulutukseen, 

joka on nähtävissä yrityksen tuloksessa.  

 

Rutiinihankinnat eli vähäriskiset, arvoltaan matalat yksittäiset hankinnat, ovat sellaisia, jotka 

halutaan osoittaa sidosryhmien hallittavaksi. Syynä tähän on jo aikaisemmin mainittu 

resurssikäytön tehokkuus. Hankintaorganisaation hankintaresursseja halutaan hyödyntää eniten 

lisäarvoa tuottavissa kohteissa. Rutiinihankinnat voidaan määritellä koskevan ainoastaan yhtä 

osastoa ja niiden ostovolyymit ovat pienet, ja täten vaikutus taloudelliseen tulokseen ei ole 
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merkittävä. Kun rutiinihankintojen volyymit kasvavat, niille muodostetaan puitesopimus ja ne 

siirtyvät volyymihankintojen puolelle. Puitesopimukset, jotka tarkoittavat ennalta sovittuja 

hintoja ja ehtoja tiettyjen toimittajien kanssa. Tällöin käyttäjä pystyy hankkimaan 

volyymituotetta pieniä määriä yrityksen hankintakatalogin kautta ilman, että hankinnassa tulisi 

toteuttaa taktisen hankintaprosessin vaiheita.   

 

Kraljicin-matriisin strategisten ja pullonkaulahankintojen koordinointivastuuta on haastavaa 

osoittaa ennalta hankintaorganisaatiolle tai sidosryhmälle. On esimerkiksi normaalia, että 

rakennushankkeissa suuria strategisia investointeja koordinoi kiinteistöpuolen 

rakennuttamiseen erikoistunut henkilö, joka tekee hankintoja niin sanotusti oman työnsä 

ohessa. Pullonkaulahankinnat voidaan katsoa useimmiten sidosryhmien koordinoimaksi. 

Tässäkin hankinnassa tarvitaan kuitenkin hyviä hankintataitoja muun muassa tarpeen 

määrityksen osalta, koska riskit ovat suuret. Näissä hankintaluokissa oman työn ohessa tekevien 

henkilöiden hankintaosaaminen substanssiosaamisen lisäksi on tärkeässä roolissa.  

 

Van Weelen (2018) hankintojen luokittelu hankintatilanteen mukaisesti (Kuva 6) on yhden 

ulottuvuuden luokittelumalli, jossa arvioidaan hankinnan riskitasoa. Mallissa hankinnat 

luokitellaan sen mukaan, kuinka hyvin hankinnan tarve ja toimittajamarkkinat tunnetaan 

entuudestaan. Mallissa rutiinihankinnat ohjautuvat vasempaan lohkoon, jossa tuote ja 

toimittajamarkkinat ovat entuudestaan tuttuja. Mallin muissa hankintatilanteissa, eli 

muokatussa uudelleenostossa ja uudessa hankintatilanteessa, koordinointivastuullisella tulee 

olla syvempää hankintaosaamista. Näistä hankinnoista muodostuu jo selviä riskejä toiminnalle.  

 

Edellä kuvattujen arviointien perusteella koordinointivastuu-työkaluun muodostetaan kolme 

luokkaa, jotka ovat:  

 

- Ei-kriittiset hankinnat 

- Kriittiset hankinnat 

- Volyymihankinnat 

 

Työkalussa hankintaluokat pyritään kuvaamaan ja erottelemaan viidellä ominaisuudella, jotka 

ovat: hankintatilanne, hankinnan riskitaso, hankinnan toistuvuus, hankinnan laajuus ja 

hankinnan vaikutus liiketoiminnalliseen tulokseen. (Taulukko 8) 
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Vaihe 3. Koordinointivastuu-roolin määritys 

 

Koordinointivastuu-roolin lisäksi alle on esitetty myös muut yksittäisessä hankintatapauksessa 

tunnistetut hankintatiimin roolit, sekä niiden kuvaukset ja vastuut. Vastuiden määrittelyssä on 

hyödynnetty nykyisen hankintapolitiikan linjauksia.  

Rooli 1. Hankinnan sisällöstä vastaava henkilö(t) 

 

- Määrittää koordinointivastuullisen epäselvissä tilanteissa yhdessä 

hankintaorganisaation kanssa.  

- Epäsuorissa hankinnoissa aina sidosryhmäorganisaatio tai poikkiorganisatorinen 

hankintatiimi.  

- Määrittää hankinnan sisällön ja substanssin, sekä varmistaa hankinnan soveltuvuuden 

tarpeeseen (know-what). 

- Vastaa hankintatapausta koskevien liiketoimintatavoitteiden täyttymisestä. 

- Taloudellinen vastuu ja vastuu päätöksistä koskien hankintaa.  

 

Rooli 2. Koordinointivastuuhenkilö 

 

- Hankintapäällikkö tai hankintoja oman työnsä ohessa tekevä 

sidosryhmän/linjaorganisaation edustaja.  

- Vastaa hankintatapauksen koordinoinnista ja hankintaan sopivan hankintatiimin 

muodostamisesta (know-how). 

- Suorittaa hankintatehtäviä osaamiseensa sopivalla tasolla ja tunnistaa, kun on tarve 

spesialistin avulle.    

- Johtaa hankintatiimiä projektijohtamisen periaattein.  

- Toimii yhteyshenkilönä toimittajan suuntaa, ellei toisin määritellä.  

- Kykenee perustelemaan, mikäli jotain hankintaprosessiohjeen vaihetta ei ole tarpeellista 

toteuttaa.  

 

Rooli 3. Spesialisti(t) 

 

- Yhteistyö hankintatapauksesta vastuussa olevan kanssa, kun tarpeellista (know-how). 
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- Usein hankintapäällikkö, lakiasiantuntija, talousasiantuntija, laadusta tai 

turvallisuudesta vastaava.  

 

Vaihe 4. Koordinointivastuullisen osaamisvaatimusten määritys hankintaluokittain 

 

Hankintaluokkien osaamisvaatimukset sisältävät työyhteisöissä tarvittavia henkilökohtaisia 

taitoja ja suoraan hankintaan liittyviä taitoja (Taulukko 8). Työkalua varten sisäisten ohjeiden 

tunteminen jaetaan ylätasolla perustason osaamiseen ja edistyneeseen osaamiseen. Perustasolla 

sisäinen ohje on luettu ja se tunnetaan pääpiirteittäin. Edistyneellä tasolla voidaan vaatia 

esimerkiksi koulutusta tai opastusta kokeneelta tekijältä oikeassa hankintatilanteessa. 

Taitovaatimukset on asetettu Knight et al. (2014) tutkimustulosten (Liite 4) ja työpajoissa 

saadun informaation perusteella (Kappale 6.4).   

 

Taulukon käyttö 

 

Taulukkoa 8 voidaan pitää epäsuorien hankintojen hallinnan työkaluna. Se sisältää kolme 

hankintaluokkaa ja niiden ominaispiirteet, osaamisvaatimukset sekä koordinointivastuulliset. 

Taulukko on tarkoitettu hankintaorganisaatiolle ja sen sidosryhmille yksittäisen 

hankintatapauksen taktisen hankintaprosessin koordinointivastuun määritykseen heti sen 

jälkeen, kun tarve hankinnalle on tunnistettu. Mikäli potentiaalisella toimittajalla on voimassa 

oleva puitesopimus, tällöin taktinen hankintaprosessi on suoritettu, eikä 

koordinointivastuullisen määrittämiselle ole tarvetta.  

 

Hankinta asetetaan sille parhaiten sopivaan hankintaluokkaan kohtien 1–5 perusteella 

(Taulukko 8).  Kohdat 6 ja 7 kertovat mitä osaamista hankintaluokassa vaaditaan ja kohta 8 

kertoo, mistä organisaatiosta koordinointivastuullinen valitaan. Kun hankinta on asetettu sille 

parhaiten sopivaan hankintaluokkaan, saadaan selville hankinnan koordinointivastuullinen ja 

osaamisvaatimukset. Ei-kriittisissä hankinnoissa koordinointivastuu on linjattu 

linjaorganisaatiolle ja volyymihankinnoissa hankintaorganisaatiolle. Mikäli linjaorganisaatiolla 

ei ole kriittisissä hankinnoissa vaadittavaa osaamista, koordinointivastuu hankinnasta on 

hankintaorganisaatiolla. Epäselvissä tilanteissa hankinnan sisällöstä vastaava henkilö määrittää 

koordinointivastuullisen yhteistyössä hankintaorganisaation kanssa. Kriittisten ja 

volyymihankintojen kohdalla on tärkeää osapuolten aktiivinen ja ennakoiva ote hankintojen 
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suunnittelussa. Volyymihankinnat sisältävät taloudellista riskiä ja niitä voidaan pitää tästä 

syystä myös kriittisinä hankintoina, mutta työkalussa ne on kuitenkin eroteltu omaksi 

luokakseen, koska niiden hallinta on osa hankintaorganisaation erikoisosaamista ja täten 

koordinointivastuu on aina hankintaorganisaatiolla. 

 

Kaksi tärkeintä jatkotoimenpidettä työkalun käyttöönoton kannalta on: hankintaluokittelun 

ominaispiirteiden soveltuvuuden arviointi oikeissa hankintatilanteissa ja kehitystyö liittyen 

hankintayhteisön hankintaosaamiseen. Työkalun käytön haasteena on hankintojen kiistaton 

luokittelu tiettyyn hankintaluokkaan määriteltyjen ominaispiirteiden perusteella. Työkalussa 

esitetyt osaamisvaatimukset ovat muodostettu teoriasta ja työpajoista saadun informaation 

perusteella. Jotta osaamisvaatimukset voitaisiin ottaa käyttöön, tulee ne määrittää tarkemmin 

poikkiorganisatorisen yhteistyön kautta.   

 

7.3 Jatkotutkimus  

 

Jatkotutkimusta hankintojen hallinnan parantamisesta voitaisiin tehdä tutkimalla 

hankintajärjestelmien tuomia mahdollisuuksia hankintojen luokitteluun ja taktisen 

hankintaprossin ohjaukseen. Voisiko esimerkiksi hankintajärjestelmien ostovolyymi- ja 

hankintaluokka-analyysien avulla muodostaa yrityksen tavoitteiden mukaisia räätälöityjä 

taktisia hankintaprosesseja. Hankintojen osaamisen johtaminen on koko hankintayhteisöä 

koskea laaja kehityshanke, johon jatkotutkimusta tulee myös suunnata.  Osaamisen johtamista 

voitaisiin lähteä muodostamaan esimerkiksi COPS inc. (2019) laatiman epäsuorien hankintojen 

suorituskyvyn johtamisjärjestelmän avulla. 
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Taulukko 8. Koordinointivastuun määräytyminen hankintaluokittain. 
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8 YHTEENVETO  

 

Työssä pyrittiin selvittämään, miten hankintapolitiikkaa ja hankinnan työkaluja voitaisiin 

kehittää niin, että epäsuorien hankintojen vastuut ja roolit olisivat selkeämpiä yrityksen 

hankintaorganisaatiolle ja sen sisäisille sidosryhmille. Työn tuloksena on ehdotus epäsuorien 

hankintojen taktisen hankintaprosessin rooleja ja vastuita koskevasta hankintapolitiikasta 

yrityksen hankintaorganisaatiolle. Ehdotus esitettiin vastuunjakotaulukkona, jota voidaan pitää 

myös eräänlaisena hankinnan työkaluna, jolla hankintapolitiikkaa jalkautetaan 

hankintayhteisöön (Taulukko 8).  

 

Työkalu sisältää kolme eri hankintaluokkaa ja niiden ominaispiirteet, osaamisvaatimukset ja 

koordinointivastuulliset. Hankinta asetetaan työkalussa sille parhaiten sopivaan 

hankintaluokkaan ennalta määriteltyjen ominaispiirteiden perusteella. Hankintaluokiksi 

määritettiin Kraljicin-matriisin hankintaluokkia mukaillen ei-kriittiset ”rutiini” hankinnat, 

kriittiset ”strategiset” hankinnat ja volyymihankinnat. Ei-kriittisissä hankinnoissa 

koordinointivastuu asetettiin linjaorganisaatiolle ja volyymihankinnoissa 

hankintaorganisaatiolle. Tilanteissa, jossa linjaorganisaatiolla ei ole kriittisissä hankinnoissa 

vaadittavaa osaamista, hankintaorganisaatio vastaa hankinnan koordinoinnista. Epäselvissä 

tilanteissa hankinnan sisällöstä vastaava henkilö määrittää koordinointivastuullisen 

yhteistyössä hankintaorganisaation kanssa. Volyymihankinnat sisältävät taloudellista riskiä ja 

niitä voidaan pitää myös kriittisinä hankintoina, mutta työkalussa ne eroteltiin omaksi 

luokakseen, koska niiden hallinta on osa hankintaorganisaation erikoisosaamista ja täten 

koordinointivastuu määräytyy aina hankintaorganisaatiolle.  

 

Tärkeinä teoreettisina tekijöinä työkalun muodostamisessa olivat Knight et al. (2014) 

hankintaluokkien osaamisvaatimuksia käsittelevä tutkimus, Kraljicin-matriisi (1983), Van 

Weelen (2018, s. 32) hankintojen luokittelumalli hankintatilanteen mukaisesti sekä de Boer et 

al. (2003) tutkimus hankintaorganisaation ja linjaorganisaation hankintatehtävien jakamisesta. 

De Boer et al. (2003) tutkimuksesta opittiin muun muassa se, että johdon ei tule laatia tiukkoja 

tai laajasti yksinkertaistettuja ohjeistuksia siitä, kenen tulisi suorittaa jokin tietty hankinnan 

tehtävä, vaan tarjota epäsuorien hankintojen organisointipäätökselle robusti, selkeä ja luotettava 

viitekehys, joka sisältää säännöt ja ehdot itseorganisoitumiselle. Työn teoreettisena tuloksena 

voidaan pitää prosessia, jolla hankinnan koordinointivastuuta määräävä työkalu muodostettiin. 
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Työkalun muodostaminen sisälsi seuraavat vaiheet: 1. hankintaorganisaation erikoisosaamisen 

määritys, 2. hankintaluokkien määritys, 3. koordinointivastuu-roolin määritys, ja 4. 

koordinointivastuullisen osaamisvaatimusten määritys hankintaluokittain.  

 

Hankintaorganisaation erikoisosaaminen epäsuorissa hankinnoissa määritettiin nykyisen 

hankintapolitiikan pohjalta. Erikoisosaamiseksi määritettiin monimutkaisten ja 

poikkiorganisatoristen hankintojen koordinointi, hankintaprosessien määritys ja kuvaaminen, 

riskien hallinta hankintaprosessien eri vaiheissa sekä monimutkaisten kilpailutusten ja 

sopimusneuvotteluiden hallinta. Ei-kriittisiä-, kriittisiä- ja volyymihankintoja kuvaa viisi 

ominaispiirrettä, jotka ovat hankintatilanne, hankinnan riskitaso, hankinnan vaikutus 

liiketoiminnalliseen tulokseen, hankinnan toistuvuus ja hankinnan laajuus. 

Koordinointivastuullisen päätehtävä on hankintatapauksen koordinointi ja sopivan 

hankintaprosessin ja hankintatiimin muodostaminen. Muita tärkeitä rooleja epäsuorissa 

hankinnoissa on sidosryhmän vastuuhenkilö, jonka vastuulla on varmistaa hankinnan sisältö ja 

soveltuvuus tarpeeseen, sekä spesialisti, joka tukee hankintaa tarpeen vaatiessa omalla 

erikoisosaamisellaan. Koordinointivastuullisen osaamisvaatimukset jaettiin henkilökohtaisiin 

taitoihin ja sisäisten toimintaohjeiden hallinnan tasoon hankintaluokittain.  

 

Työn empiirinen osuus muodostui työpajoista, neljästä benchmark-haastattelusta ja kahdesta 

sisäisestä kyselystä.  Epäsuorien hankintojen nyky- ja tahtotilaa muodostettiin tärkeissä 

viikoittaisissa diplomityöohjaajan kanssa käydyissä palavereissa. Lisäksi nyky- ja tahtotilaa 

muodostettiin kyselyiden ja työpajojen avulla. Työpajoihin osallistui epäsuorien hankintojen 

hankinnan ammattilaisia, jotka toivat näkemyksensä epäsuorien hankintojen hallintaan 

liittyviin ongelmiin. Benchmark-haastattelujen avulla tutustuttiin erilaisiin 

hankintaorganisaatioihin ja epäsuorien hankintojen hankintapolitiikkoihin. 

 

Laadittu työkalu ja sen hankintaluokat vaativat jatkokehitystä ja toimivuuden testausta etenkin 

hankintayhteisön osaamisvaatimusten osalta.  Hankintaorganisaation ja sen sidosryhmien 

välisellä avoimella, aktiivisella ja ennakoivalla yhteistyöllä on myös jatkossa suuri merkitys 

hankintoihin liittyvien tavoitteiden täyttymisessä. Tämä pätee etenkin silloin, kun puhutaan 

kriittisten hankintojen hallinnasta.   
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Liite 1. Hankintaorganisaation ja toimitusketjun rakenteen muodostumista ohjaavat tekijät 

(Giunipero et al. 2020 s. 162). 

LIITTEET 

 

Hankintatoimen ja 

toimitusketjun 

rakenteen 

muodostumista 

ohjaavat tekijät: 

- yritysstrategia  

- johtamisfilosofia 

- hankintojen arvo 

- hankintojen 

yhteneväisyys 

- hankintariskit 

- hankintojen sijainti 

- teknologia 

- yhteistyö 

- asiakassuhteet 

- hankintatoimen ja 

toimitusketjun 

hallintataidot 

Hankintatoimen ja 

toimitusketjun 

strategiat ja tavoitteet: 

- tukiorganisaatiostrate

giat 

- kustannustenhallinta 

- toimittajasuhteet 

- toimittajaintegraatio 

- toimittajainnovaatio 

- globaalin 

toimittajakentän 

hallinta 

Organisaatiomallit: 

- keskitetty/center-led 

- hajautettu 

Yritystason mahdollistajat:  

- liiketoimintayksiköiden johto 

- hyödykeneuvostot (eng. corporate 

commodity council)  

- hankintaneuvostot (eng. 

purchasing council) 

- globaali ostoneuvostot (eng. 

global sourcing council) 

- strategiset hankintaryhmät 

- alueelliset hankintaryhmät 

- hankintoja johtava 

liiketoimintayksikkö (eng. lead 

division buying)  

- konsortiot 

- jaetut palveluryhmät 

- osaamiskeskukset 

Liiketoimintayksikön mahdollistajat: 

- poikkiorganisatoriset tiimit 

- sähköinen hankinta (eng. e-

sourcing) & ERP 



Liite 2. Esimerkkejä epäsuorista hankinnoista (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015 s. 64). 

   

  

 

 



Liite 3. Hankintayhteisön työtehtävät, niiden vastuut, sekä niissä tarvittavat taidot (Van Weele 

2018 s. 298). 

   

  

Tehtävä Vastuut Taidot 

Hankintajohtaja (Chief Procurement 

Officer) 

Yritystason hankintastrategioiden 

muodostaminen, järjestelmät ja 

raportointi 

Johtajuustaidot 

Kommunikaatiotaidot 

Yritystason ostaja (Corporate buyer) Strategiset hyödykkeet Kaupalliset taidot 

Kyky tehdä suunnitelmia pitkällä 

tähtäimellä 

Kattava liiketoiminnallinen osaaminen 

Kommunikaatiotaidot 

Hankintapäällikkö  Strategiset hyödykkeet Monipuolinen tekninen koulutus 

Kyky tehdä suunnitelmia pitkällä 

tähtäimellä 

Liiketoiminnalliset taidot 

Kommunikaatiotaidot 

Projektiostajat Investoinnit Projektinjohtotaidot 

Teknillinen koulutus 

Tuotteisiin liittymättömien tuotteiden 

ja palveluiden ostajat 

Yleishyödykkeet Yleinen hankintaosaaminen 

Liiketalouden taidot 

Kommunikaatiotaidot 

Operatiiviset ostajat Materiaalihankinta 

Tilausten käsittely 

Ongelmanratkaisut 

Toimittajien arviointi ja luokitus 

Yleispätevät hankintataidot 

Käytännölliset hankintataidot 

Asiakasorientoituneisuus 

Stressinsietokyky 

Liiketoiminta-analyytikko Toimittajamarkkina-analyysien teko, 

kustannus ja kulutusanalyysit 

Liiketoiminnallinen osaaminen 

Analyyttiset taidot 

Raportointi taidot 

Sopimustenhallinnan ammattilaiset Neuvonantaja sopimusteknisissä 

asioissa 

Sopimusneuvotteluiden tuki 

Sopimusten toteutumisen seuranta  

Sovittelija kiistatilanteissa 

Liiketoiminnallinen osaaminen 

Kaupalliset taidot 

Kommunikointi taidot 

Analyyttiset taidot 

Raportointi taidot 

Oikeudellinen neuvonantaja Sopimusten ja sopimustyyppien 

neuvonantaja 

Sopimusneuvottelujen tuki 

Sovittelija kiistatilanteissa 

Lainopilliset taidot 

Analyyttiset taidot 

Raportointi taidot 



Liite 4. Eri hankintaluokissa tarvittavat taidot (Knight et al. 2014 s.276). 

   

  

Sija Strategiset hankinnat (n=22) Taktiset hankinnat (n=15) Rutiinihankinnat (n=5) 

1. Koordinointitaidot Kommunikointitaidot Kommunikointitaidot 

2. Vaikutus ja suostuttelutaidot Neuvottelutaidot Vaikutus ja 

suostuttelutaidot 

3. Neuvottelutaidot  

Kommunikointitaidot 

Vaikutus ja suostuttelutaidot Neuvottelutaidot 

4. Tuotetietoisuus Ennusteiden 

muodostaminen 

5. Ongelmanratkaisutaidot 

Tuotetietoisuus 

Ongelmanratkaisutaidot 

Koordinointitaidot 

Toimittajasuhteiden hallinta 

Toimittajan 

tavoitekustannusten 

asettaminen 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vaatimusten kehittäminen 

Ennusteiden muodostaminen 

Toimittajasuhteiden hallinta 

8. Toimittajan 

tavoitekustannusten 

asettaminen 

9. Kustannusanalyysi 

10. Tuotantoterminologian ymmärrys 

 

Liiketoiminnallinen 

ymmärrys 

Toimittajien arviointi 11. Tuotantoprosessin ymmärrys 

Muutosjohtaminen 

Konfliktien ratkaisutaidot 

 

12. Analyyttiset taidot 

Vaatimusten kehittäminen 

Konfliktien ratkaisu 

13. 

14. Päätöksentekotaidot 

Strateginen ajattelu 15. Ennusteiden muodostaminen 

16. Liiketoiminnallinen ymmärrys  

 

 

 

 

 

 

17. Sisäisen asiakkaan johtaminen 

18. Kyky työskennellä tiimeissä 

19. Toimittajan tavoitekustannusten 

asettaminen 

20. Kustannusanalyysien teko 

21. Strategisten kumppanuuksien 

johtaminen 

Riskien hallinta 

22. 



Liite 5. Kuvan 11. vaiheiden selitykset (de Boer, L. et al. 2003). 

   

  

Vaihe Selite 

A & B 

 

Polun alussa oletetaan, että hankintaorganisaatio on hankintaprosessiin erikoistunut 

organisaatio, jonka tavoitteena on olla osallisena kaikissa hankintatehtävissä. Tämän 

tavoitteen johdosta hankintaorganisaation tavoitteet on muodostettava ylätasolle ja 

vähemmän osastojen substanssia huomioivaksi. Ylätason tavoite hankintaprosesseihin 

erikoistujana voi ajaa hankintaorganisaatiota liittämään itsensä niin moneen 

hankintaprosessin vaiheeseen kuin mahdollista, vaikka tarvetta tälle ei aina olisi ”focus 

on survival”. (de Boer, L. et al. 2003) 

C Hankintaprosessin taktisiin vaiheisiin erikoistunut hankintaorganisaatio kohtaa 

ongelmia, kun hankintojen taktiset tehtävät ovat toisistaan läheisesti riippuvaisia (esim. 

tarpeen määritys ja toimittajien esivalinta), tai kun tehtävien suoritukseen tarvittavat 

kyvyt poikkeavat suuresti toisistaan. (de Boer, L. et al. 2003) 

D & E Edellisen kohdan ongelmista johtuen hankintaorganisaation tavoitetta voidaan viedä 

hankintaprosessin vaiheisiin erikoistumisesta kohti tiettyä asiakkuutta tai tarkoitusta 

hoitavaksi. Nämä suuntaukset tulevat ongelmalliseksi, kun hankinnat ovat harvoin 

toistuvia tai tarvitsevat syvällistä osaamista, eikä tällaisen hankintaspesialistin 

olemassaoloa pystytä perustelemaan. Tämä taas puolestaan voi viedä 

hankintaorganisaatiota kohti prosessiosaamisen tavoitetta (takaisin kohtaan A). (de 

Boer, L. et al. 2003) 

F Linjaorganisaatio voi kuitenkin odottaa syvällisempää osaamista 

hankintaorganisaatiolta, kuin mitä prosessiin keskittynyt hankintaorganisaatio voi 

tarjota. Linjaorganisaatio ei koe, että prosessiin keskittyvä hankintaorganisaatio kykenee 

tuomaan lisäarvoa hankinnalle sekä täydennystä heidän omaan osaamiseensa. (de Boer, 

L. et al. 2003) 

G Kun hankintaorganisaation tuomaa lisäarvoa ei tunnisteta, linjaorganisaatio päättää 

tehdä hankinnan itse. (de Boer, L. et al. 2003) 

H Mikäli hankintaorganisaation osallistaminen on viety yrityksen hankintapolitiikkaan, 

linjaorganisaation päätös toimia itsenäisesti aiheuttaa kitkaa osapuolten välillä. Sama 

tilanne syntyy, kun ohjeistusta ei ole ollenkaan. (de Boer, L. et al. 2003) 

I Ongelmia synnyttää myös poikkeavat näkemykset siitä, millaista osaamista ja kykyjä 

tehtävä ”setti” vaatii, ja kenen tietämyspohja täsmää vaatimuksiin parhaiten. (de Boer, 

L. et al. 2003) 



Liite 6. Kohdeyrityksen hankinnan roolit ja vastuut. 

(jatkuu)   

   

Rooli Vastuu 

Prosessin omistaja/ 

 

- vastaa, että hankintaprosessi on tarkoitukseen sopiva läheisessä 

yhteistyössä hankintayhteisön kanssa 

- hankintaprosessien ja -työkalujen määritys ja kehittäminen 

- käynnistää, viestii ja seuraa hankintaprosesseihin liittyviä 

parannuksia 

Kategoriapäällikkö/ 

 

- kategorian kokonaisvaltainen suorituskykyvastuu 

- poikkiorganisatoristen tiimien muodostaminen ja johtaminen 

- kategoriastrategian määritys ja toteutus yhdessä 

poikkiorganisatorisen tiimin kanssa 

- toimittajasuhteiden hallintaprosessin käyttöönotto tietylle 

kategorialle 

- kategoriatason riskienhallinta 

- kategorian suorituskyvyn mittaaminen ja kehitys KPI-

suorituskykymittaristolla 

(Supplier manager) - toimittajasuhteiden hallinta SRM-prosessin mukaisesti 

- toimittajakohtaisen tiimin johtaminen tarvittavan 

poikkiorganisatorisen tiimin avulla 

Hankintapäällikkö/ 

 

- hankintatapausten johtaminen hankintaprosessin mukaisesti 

- roolien ja vastuiden määritys yksittäisessä hankintatapauksessa 

- riskienhallinta yksittäisessä hankintatapauksessa 

- hankintatiimin johtaminen 

- oman kategorian hankintojen tukeminen eri organisaatioissa ja 

mittakaavaetujen etsiminen aina kun mahdollista 

- osallistuminen toimittajasuhteidenhallintaan sovittujen roolien 

ja vastuiden mukaisesti 

- sopimuksen täytäntöönpano ja seuranta sovittujen roolien ja 

vastuiden mukaisesti 



     (liite 6 jatkoa) 

   

   

Kategoriatiimi/ 

 

- kategoriastrategian, toimintasuunnitelman ja työkalujen 

luominen 

- toimittajamarkkinatietämys mukaan lukien toimittajien 

arviointi 

- datan keruu 

- jakaa aktiivisesti tietoa kategorian sisällä ja muille kategorioille 

Hankintatiimi/ 

 

- varsinainen operatiivinen hankintatyö 

- toimittajan ja toimittajayhteistyön suorituskyvyn arviointi 

- hankintaan, sopimuksiin tai toimittajien suorituskykyyn 

liittyvät ongelmanratkaisut 

- koostuu hankintapäälliköstä ja tarvittavista sidosryhmistä 

Lakiosasto - tarjoaa päivitetyt sopimusmallit 

- tarkastaa toimittajien sopimuspohjiin tekemät muutokset 

- tukee hankintayhteisön jäseniä sopimusneuvotteluissa ja 

ongelmanratkaisussa 

Laadunhallinta - järjestää ja suunnittelee uusien toimittajien auditointeja, seuraa 

tarkastuksia tarkastussuunnitelman ja liittyvien ohjeiden 

mukaisesti  

- muodostaa palautteen tarkastuksista 

- muodostaa toimittajien laatusopimusmallit 

- on mukana laatimassa laatusopimuksia 

- rooli määritellyssä suorituskyvyn arvioinnissa 

Talousosasto - avustaa tarkastuksissa, jotka liittyvät toimittajien taloudelliseen 

tilanteeseen 

Vastuullisuustiimi - poikkiorganisatorinen tiimi, joka tukee kestävien hankintojen 

toteuttamista eri hankinnan osa-alueilla 

- kestävyyskysymysten edistäminen 



Liite 7. Kysely hankintaorganisaation sidosryhmille. 

    

  

1. monivalintakysymys: missä organisaatiossa työskentelet?  

2. monivalintakysymys: mitä tuote- tai palveluryhmiä organisaatiossasi hankitaan?  

3. monivalintakysymys: Hankintaosasto tuo lisäarvoa organisaationi hankintoihin.  

4. vapaa tekstikenttä: kuvaile hankintaosaston tuomaa lisäarvoa. 

5. kyllä/ei: onko organisaatiossasi sovittu pelisäännöt, milloin hankintaosaston tulisi 

osallistua hankintoihin? 

6. vapaa tekstikenttä: kuvaile pelisäännöt pääpiirteittäin. 

7. monivalintakysymys: missä hankintaprosessin vaiheissa hankintaosasto osallistuu 

organisaatiosi 

hankintoihin? (monivalinta) 

a. hankinnan suunnittelu ja toteutustavan valinta 

b. vaatimusten määritys 

c. toimittajien kartoitus ja vertailu 

d. päätöksenteko 

e. sopimuksen viimeistely 

f. toimittajayhteistyön aloitus 

8. monivalintakysymys: missä hankintaprosessin vaiheissa hankintaosaston TULISI 

mielestäsi osallistua organisaatiosi hankintoihin? (monivalinta) 

a. hankinnan suunnittelu ja toteutustavan valinta 

b. vaatimusten määritys 

c. toimittajien kartoitus ja vertailu 

d. päätöksenteko 

e. sopimuksen viimeistely 

f. toimittajayhteistyön aloitus 

9. kyllä/ei: tunnetko yrityksen hankintapolitiikan? 

10. kyllä/ei: nykyinen hankintapolitiikka ohjaa hankintoja riittävällä tasolla. 

11. vapaa tekstikenttä: mitä kehitettävää nykyisessä hankintapolitiikassa on? 

12. monivalintakysymys: oletko joutunut poikkeamaan hankintapolitiikasta 

13. vapaa tekstikenttä: kuvaile tilannetta, kun jouduit poikkeamaan hankintapolitiikasta. 



Liite 8. Hankintaorganisaation kysely. 

(jatkuu) 

  

1. monivalintakysymys: valitse tehtävänimikkeesi 

2. monivalintakysymys: valitse tuote- ja palvelukategoriasi 

3. kyllä/ei: koetko, että osallistumisesi kategoriasi hankintoihin tuo lisäarvoa 

yritykselle/asiakkaalle? 

4. vapaa tekstikenttä: kuvaile lyhyesti millaisissa tilanteissa voit tuoda lisäarvoa 

kategoriasi 

hankintoihin 

5. vapaa tekstikenttä: miten yhteistyötä hankintaosaston ja 

linjaorganisaatioiden välillä tulisi kehittää? 

6. kyllä/ei: oletko keskustellut sidosryhmiesi kanssa millaisissa 

hankintatilanteissa heidän tulisi olla yhteydessä hankintaosastoon 

7. vapaa tekstikenttä: kuvaile mahdollisia "pelisääntöjä" joita olette luoneet 

sidosryhmiesi 

kanssa. Säännöt voivat olla kirjoitettuja tai ei 

8. monivalintakysymys: missä ostoprosessin vaiheissa hankintaosasto osallistuu 

kategoriasi 

hankintoihin? 

o hankinnan suunnittelu ja toteutustavan valinta 

o vaatimusten määritys 

o toimittajien kartoitus ja vertailu 

o päätöksenteko 

o sopimuksen viimeistely 

o toimittajayhteistyön aloitus 

 



     (liite 8 jatkoa) 

  

 

 

 

9. monivalintakysymys: missä ostoprosessin vaiheissa hankintaosaston TULISI 

mielestäsi 

osallistua kategoriasi hankintoihin? 

o hankinnan suunnittelu ja toteutustavan valinta 

o vaatimusten määritys 

o toimittajien kartoitus ja vertailu 

o päätöksenteko 

o sopimuksen viimeistely 

o toimittajayhteistyön aloitus 

10. kyllä/ei: nykyinen hankintapolitiikka ohjaa epäsuoria hankintoja riittävällä 

tasolla 

11. vapaa tekstikenttä: miten nykyistä hankintapolitiikkaa voisi kehittää 

12. kyllä/ei: oletko joutunut poikkeamaan hankintapolitiikasta? 

13. vapaa tekstikenttä: kuvaile millaisessa tilanteessa olet joutunut poikkeamaan 

hankintapolitiikasta. 

14. väittämät/monivalinta: Alla olevat hankintapolitiikan linjaukset ja yrityksessä 

tapahtuva toiminta ovat yhdenmukaisia.  

o early involvement of sourcing i.e. bringing sourcing case  early enough 

into category team’s 

awareness 

o procurement is centrally led 

o category management is centrally led 

o review procurement related long and short term targets considering input 

and consequences between procurement, businesses and functions. 

(stakeholder vastuu) 

o targets proposals for procurement related to business/line functions. 

(stakeholder vastuu) 

individuals working within company procurement community have 

defined procurements roles and responsibilities. The procurement roles 

have defined competence requirements. Line manager is responsible for 

defined purchasing role in job descriptions and competence 

requirements.  



Liite 9. Benchmark-haastattelukysymykset. 

  

 

1. Kuvaus hankintaorganisaatiostanne 

o Millainen organisaatiorakenne (keskitetty/hajautettu/hybridi/center-led)?  

o Kenelle hankintaosasto raportoi?  

o Epäsuorien osuus kaikista hankinnoista?  

o Mikä on pitkäntähtäimen ajatus siitä, mihin suuntaa hankintojen 

organisoitumista ja työnjakoa viedään? Esim. lisätäänkö 

hankintaorganisaation resursseja vai kehitetäänkö linjaorganisaation 

hankintaosaamista  

2. Miten hankintaosaston rooli epäsuorissa hankinnoissa on määritelty 

(toimintaohjeet, prosessikuvaukset, hankintapolitiikat)? 

o Onko edellä mainituissa eroa epäsuorien ja suorien hankintojen välillä? 

Mitkä ovat nämä erovaisuudet?  

3. Onko yrityksessänne ohjeistettu, milloin hankintaosaston tulisi osallistua 

epäsuoriin hankintoihin? 

o Millaisia ohjauskriteerejä olette laatineet? (euromääräiset, laadulliset 

kriteerit jne.)  

o Miten ohjauskriteerejä on noudatettu?  

o Millaisiin haasteisiin olette törmänneet pyrkiessänne ohjaamaan 

yhteistyötä ohjauskriteereillä?  

4. Millaista lisäarvoa hankintaosastonne voi tuoda hajautettuihin epäsuoriin 

hankintoihin? 



Liite 10. Benchmark-haastateltavien perustiedot. 

 
A B  C D 

Toimiala Rakennusteollisuus Vähittäiskauppa Terveyspalvelut Julkinen toimija, kaupunki 

Haastateltavien roolit Hankintapäällikkö Hankintapäällikkö Hankintajohtaja Hankintajohtaja ja hankintapäällikkö 

Yrityksen suuruus 

kirjanpitolain 

mukaisesti 

Suuryritys Suuryritys Suuryritys Hankintojen arvo 1,2 miljardia euroa 

Hankintaorganisaatiom

alli  

Center-led hankintaorganisaatio, 

käytössä kategoriajohtaminen 

Hybridi hankintaorganisaatio, jossa 

suorat hankinnat keskitetty ja epäsuorat 

hankinnat hajautettu sidosryhmille. 

Epäsuorissa hankinnoissa 

hankintaorganisaatiolla konsultoiva 

rooli. 

Center-led hankintaorganisaatio, käytössä 

kategoriajohtaminen 

Center-led hankintaorganisaatio, jossa 

hankintaorganisaatio vastaa hankinnan 

valmistelusta ja kilpailuttamisesta, sekä 

hankinnan lainmukaisuudesta. 

 

Hankintaorganisaation 

raportointivastuu 

Talousosastolle Valikoima ja hankintajohtajalle  Talousosastolle  N/A 

Hankintaresurssit Viisi 

kategoriapäällikköä/hankintainsinööriä 

Epäsuorien hankintojen 

hankintaorganisaatiossa yksi 

hankintapäällikkö ja hankinta-

asiantuntija. Hankinta-asiantuntijat 

muodostavat 

virtuaalitiimin/matriisitiimin. 

Hankintajohtaja, 2 hankintapäällikköä ja 

2 hankintakoordinaattoria.  
 

Hankintaorganisaation koko 36 henkilöä. 

Organisaatiossa yhdeksän 

erityisasiantuntijaa, jotka työskentelevät 

sisäisessä asiakasrajapinnassa. 

Erityisasiantuntijoita ohjaa 

hankintapäälliköt/toimialapäälliköt 

Hankintakategoriat/ryh

mät ja vuotuiset 

hankinnat 

- Kiinteistöjen ylläpitohankinnat 150 

milj.€  

- Hallinto 20 milj.€,  

- Suunnittelu ja urakointi 130 milj.€ 

- IT-hankinnat  

- palveluliiketoiminta  

- HR 

- viestintä ja markkinointi  

- turvallisuuspalvelut ja matkustus 

- Suorissa hankinnoissa kategoriat 

tuoteryhmittäin 

 

Epäsuorien hankintojen osuus kaikista 

hankinnoista n. 14 %  

 

Suoria hankintakategorioita 

(osuus kaikista hankinnoista 20 %): 

- laitteet 

- lääkkeet  

- terveydenhuollon tarvikkeet  

 

Epäsuoria hankintoja on (osuus kaikista 

hankinnoista 80 %):  

- alihankinta 

- ICT 

- vuokrat 

- hallinnon hankinnat  

- HR 

- markkinointiviestintä  

- toimitilat     

Hankintojen arvo yhteensä 1,2 miljardia 

euroa (noin puolet koko budjetista) 

 

Hankintakeskus vastaa noin 400 milj.€ 

vuotuisista hankinnoista. Muun muassa 

suurista rakennusurakoista toimialat 

vastaavat itse.    

 



Liite 11. Työpajan tehtävänanto. 

 

 

 


