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Projekti toteutettiin infrarakennusalalla toimivalle keskisuurelle yritykselle. Kohdeyritys on 
tähän asti toiminut aliurakoitsijan roolissa, mutta aikoo laajentaa liiketoimintaansa projek-
tinjohdollisiin urakointeihin sekä vahvistaa toimintaa Ruotsissa. Aliurakointi projekteissa 
hankinnat eivät ole keskeisessä roolissa, mutta projektinjohdollisissa urakoissa urakoitsija 
on vastuussa hankintojen suorittamisesta. Hankintojen merkityksen muuttuminen oli myös 
aihe tälle projektille. Projektin tavoitteeksi asetettiin hankinta toimintamallin kehittäminen 
sekä hankinnoissa käytettävän järjestelmän rakentaminen. 

 

Projektissa aineisto kerättiin kohdeyrityksen laskutusaineistosta sekä vapaamuotoisista ke-
hittämispalavereista laatupäällikön sekä talouspäällikön kanssa. Kehitystyössä sovellettiin 
prosessien kehittämisen sekä hankintatoimen kirjallisuutta. Projekti käynnistyi nykytilan 
analyysillä, jossa luotiin kohdeyrityksen hankinnan toimintamallista mallinnus sekä spend-
analyysi. Analyysien perusteella aloitettiin uuden hankintaprosessin kehitys. Nykytilan ana-
lyysissä rakennettu mallinnus toimi lähtökohtana uuden kehittämiseen ja projektissa luotiin 
kaksi erilaista mallinnusversiota, joista toista voidaan käyttää uuden työntekijän perehdy-
tyksessä ja toista kohdeyrityksen hankintatoimen esittelyssä sidosryhmille. Mallinnusten li-
säksi kohdeyrityksen hankinnalle määriteltiin raja-arvot sekä järjestelmä hankintaa tehosta-
maan. Jatkokehitystoimenpiteinä kohdeyritys kehittäisi hankintatoimelle suorituskykymitta-
riston, jotta yritys pystyy seuraamaan hankintojen onnistumista sekä kehittää ja motivoida 
hankintojen tekijöitä. Suorituskykymittariston lisäksi kohdeyritys mallintaisi myös muut lii-
ketoiminnanprosessit, jotta yrityksen työntekijöille on selvät toimintamallit sekä tieto eri 
prosessien vastuuhenkilöistä. 
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ABSTRACT 
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The project was implemented for a medium-sized company that operates in the infrastructure 
construction sector. The case company has so far operated as a subcontractor but intends to 
expand its business to project management contracting and strengthen its operations in Swe-
den. In subcontracting projects, procurement does not play a key role, but in project man-
agement contracts, the contractor is responsible for carrying out the procurement. The chang-
ing importance of procurement was also a reason for this project.  

 

The goal of the project was to develop a procurement model and to build a system that assists 
in procurement. In the project, information was collected from the case company's billing 
material and free-form theme interviews with quality manager and financial manager. The 
literature on process development and procurement was applied in the development work. 
The project started with current state analysis, in which model and a spend-analysis of the 
target company's procurement process were created. Based on the analyzes, the development 
of a new procurement process was started. The model built in the current state analysis 
served as a starting point for the development of the new process, and during the project two 
different modeling versions were created, one of which can be used to introduce a new em-
ployee and the other in presenting the procurement process to stakeholders. In addition to 
the process modeling, limit values were defined for the procurement of the case company, 
as well as a system to make the procurement more efficient. As further development the case 
company could develop a performance measurement system for the procurement so the com-
pany can monitor the success of the procurement and develop and motivate the employees. 
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In addition to the performance measurement system, the case company should also model 
other business processes, so the company's employees have clear operating models and in-
formation on the responsible persons for other processes. 
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1 Johdanto 

Kohdeyritys on toiminut pitkään rakennusalalla ja erityisesti infrarakentamisen sektorilla. 

Yritys on asettanut tavoitteekseen kasvattaa liiketoimintaa tulevina vuosina ja laajentaa 

myös projektinjohdollisiin hankkeisiin sekä vahvistaa liiketoimintaa Ruotsissa. Aiemmin 

yritys on toiminut aliurakoitsijan roolissa, mutta liiketoiminnan kasvun myötä ja pääurakoin-

tiin siirryttäessä, myös uusia haasteita on kohdattu. Aliurakoitsijan roolissa, ei hankinnoilla 

ole suurta merkitystä, sillä usein työssä tarvittavat materiaalit hankintaan muualta kuten esi-

merkiksi työn tilaajan toimesta. Pääurakointiin ja projektinjohdollisiin hankkeisiin siirryttä-

essä, hankintojen merkitys muuttuu. Hankinnoista tulee projektien onnistumisen kannalta 

yksi merkittävimmistä tekijöistä niin aikataulullisesti, kuin taloudellisestikin. Hankintojen 

tulisi olla oikea-aikaista sekä -hintaista, jotta projektin menestyminen voidaan varmistaa. 

Tarjousvaiheessa laskettu kate häviää nopeasti, mikäli projektin aikana tehdään epäoptimaa-

lisia hankintoja niin materiaalin, kuin palveluidenkin suhteen. On erityisen tärkeää, että yri-

tyksessä on toimiva hankintaprosessi ja yrityksen työntekijät tiedostavat, miten erilaisissa 

hankintakategorioissa tulee toimia, jotta prosessista saadaan mahdollisimman tehokas.  

 

1.1 Projektin eteneminen 

Projekti käynnistettiin määrittelemällä aloituspalaverissa yhdessä laatupäällikön sekä talous-

päällikön kanssa projektin aihe sekä sisältö. Aiheeksi valittiin yrityksen hankintaprosessin 

kehittäminen, koska yritys haluaa optimoida hankintojen tekemisen sekä seurantaa niiden 

onnistumisesta. Aiheen valintaa vahvisti yrityksen aiemmat epäonnistumiset hankinnoissa, 

jotka olisivat olleet vältettävissä kilpailutuksen avulla. Aiheen valinnan jälkeen sovittiin ker-

ran viikossa pidettävä kehityspalaveri, johon osallistui yrityksen laatupäällikkö. Kuvassa 1 

on esitetty projektin etenemisen prosessikaavio. Alkumäärittelyn sekä aiheen tarkentamisen 

perusteella kerättiin kirjallisuudesta tarvittavia lähteitä, joiden avulla pystyttiin etenemään 

projektissa. Kirjallisuuteen tutustumisen jälkeen aloitettiin analysoimaan hankinnan toimin-

tamallin nykytilaa. Nykytilan analysointi tapahtui yhdessä laatupäällikön kanssa. 
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Kehitysvaiheessa muodostettiin uusi hankintaprosessi sekä siihen liittyvät säännöt, joiden 

mukaan toimitaan hankintoja tehtäessä tulevaisuudessa. 

 

 

Kuva 1. Projektin eteneminen 

 

Kehityspalavereissa tarkennettiin projektin sisältöä ja tulevia vaiheita sekä käsiteltiin kehi-

tettyä hankintaprosessia ja siihen liittyviä tarkennuksia eri vaiheisiin. Lisäksi käsiteltiin han-

kinnassa käytettävän järjestelmän toimintaa sekä hankintakategorioiden rakennetta. Kehi-

tyspalaverit sekä laskutusaineisto toimivat tämän projektin aineiston lähteenä, joiden poh-

jalta muutokset ja uudistukset prosessiin tehtiin. Projektissa käytettiin Microsoft Visio-oh-

jelmistoa prosessien mallinnukseen. 

 

1.1 Projektin tavoitteet ja rajaaminen 

Tämän projektin tavoitteena oli kehittää kohdeyritykselle hankintaprosessi, jonka mukaan 

hankinnoista vastaavat henkilöt toimivat sekä hyödyntävät hankintojen tekemiseen käytet-

tävää järjestelmää. Projektissa keskityttiin projektinjohdolliseen urakkamuotoon, jolla viita-

taan urakkaan, jossa pääurakoitsija on vastuussa koko urakan ajallisesta, laadullisesta sekä 

taloudellisesta toteuttamisesta. Standardoidun prosessin myötä, yritys saa yhtenäisen han-

kintaprosessin sekä mahdollisia taloudellisia hyötyjä. Järjestelmän myötä kohdeyritys kyke-

nee kartoittamaan eri toimittajia sekä eri materiaalien ja palveluiden hintavarianssia.   



10 
 

Projektissa pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 Mistä vaiheista hankintaprosessi koostuu ja kuinka sitä voidaan kehittää?  

 Kuinka hankintoja kilpailuttaa ja mitä on kannattavaa kilpailuttaa? 

 Miten voidaan hankintoja kategorisoida? 

 Minkälaista järjestelmää voidaan hyödyntää hankinnoissa? 

 

Projektissa käsiteltiin vain yksityisen tahon tekemiä projektihankintoja ja niihin liittyviä toi-

menpiteitä yleisellä tasolla. Työssä ei oteta huomioon julkisella sektorilla tehtävien hankin-

tojen prosesseihin tai sopimusteknisiin asioihin, joilla voi olla vaikutusta hankintaprosessien 

etenemiseen.  

 

1.2 Teorian viitekehys 

Viitekehyksen avulla voidaan havainnollistaa teorian ja projektin lopputuloksen välistä yh-

teyttä. Viitekehyksen mallintaminen visuaaliseen muotoon helpottaa lukijaa ymmärtämään 

projektin ydinasiat syvällisemmin sekä tarjoaa paremman kokonaiskuvan. Projektin teorian 

viitekehys on mallinnettu kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2 Teorian viitekehys 
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Teorian ja lopputuloksen välinen yhteys sekä tutkimuskysymyksien tutkimiseen ja teorian 

keräämiseen eniten käytetyt lähteet ovat esitetty kuvassa 2.  

 

1.3 Raportin rakenne 

Raportti alkaa johdannolla ja yleisellä esittelyllä. Projektin varsinainen käsittely koostuu 

kolmesta osasta: kirjallisuuden osuudesta, nykytilan analysoimisesta ja kehittämisvaiheesta. 

Projektissa hyödynnettävä kirjallisuus käsitellään luvuissa kaksi ja kolme. Luvussa kaksi 

käsitellään prosessien kuvausmetodeja sekä prosessien kehittämistä. Luvussa kolme käsitel-

lään toisena kirjallisuuden lähteenä hankintatoimea sekä hankintojen johtamista ja suoritus-

kyvyn seurantaa. Neljännessä luvussa analysoidaan yrityksen nykyisiä toimintatapoja tehdä 

hankintoja sekä tutkitaan mahdollisia haasteita. Luvussa viisi esitetään kohdeyritykselle ke-

hitetyn hankintaprosessin eri vaiheet ja sisältö. Viimeisessä luvussa tiivistetysti esitellään 

projektin sisältö sekä kirjoittajan oma arvio projektin laadusta ja lopputuloksesta. 
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2 Prosessikehitys 

Tässä luvussa käsitellään prosessia käsitteenä sekä miten prosesseja voidaan kehittää. Näi-

den lisäksi käsitellään prosessikehityksessä hyödynnettäviä mallinnustyökaluja. Prosessi-

mallinnus on visuaalinen tapa tekijöille kehittää prosesseja. Prosessikartta auttaa tunnista-

maan tarpeettomat ja kuormittavat tehtävät sekä keskittymään prosesseihin, jotka ovat tär-

keitä asiakkaiden, laadun kehittämisen ja tulon tuottamisen kannalta. (Savory & Olson 2001, 

2; Kay, 2020) 

 

2.1 Prosessi käsitteenä 

Luukkosen (Luukkonen et al. 2012, 8) mukaan prosessi voidaan kuvata tapahtumien ket-

juksi, jossa yritys käyttää resursseja luomaan lisäarvoa asiakkaalle. Prosessit ovat usein asi-

akkaalta asiakkaalle ketjuja, joka on havainnollistettu kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3 Prosessi esimerkki 

 

Kuten kuvassa 3 on esitetty, prosessit käyttävät resursseja kuten materiaalia, rahaa, aikaa ja 

työvoimaa lisäämään arvoa panokseen, joka jalostetaan prosessissa halutuksi tuotokseksi. 

Tuotokset voivat olla esimerkiksi tuotteita, ratkaisuja ongelmiin tai palveluja eri tarkoituk-

siin. Lisäarvo, joka tuotetaan prosessissa, on riippuvainen asiakkaan tarpeista, odotuksista 

sekä vaatimuksista. Asiakas voi olla ulkoinen tai sisäinen, asiakas voi siis tulla myös saman 

yrityksen sisältä esimerkiksi toinen yksikkö. Asiakas luo prosessille vaatimukset, tarpeet 

sekä odotukset. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 4; Aguilar-Saven 2004, 133) 
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Liiketoiminnassa prosessit voidaan jakaa eri tasoihin sekä kategorioihin riippuen prosessin 

tarkoituksesta, kuten esimerkiksi prosessiin ja liiketoiminnanprosessiin. Prosessi ja liiketoi-

minnanprosessi eroavat toistaan siten, että yritys tekee liiketoiminnanprosessilla tuottoa yri-

tykselle ja prosessi puolestaan voi olla mikä tahansa prosessi yrityksessä (Vom Brocke ja 

Rosemann 2006, 155–157). Lisäksi prosessi voidaan jakaa ydinprosessiin ja tukiprosessiin 

tai vaihtoehtoisesti pääprosessiin ja aliprosessiin. Ydinprosessit ovat aina yhdistettynä ul-

koiseen asiakkaaseen, kun taas tukiprosessit ovat käytössä vain yrityksen sisäiseen toimin-

taan. Pääprosessi voidaan mallintaa usealle eri tasolla eli pääprosessi koostuu siis useam-

masta aliprosessista (Aguilar-Saven 2004, 133). Prosessikehityksessä prosessi voidaan mal-

lintaa nykytilan tai tavoitetilan mukaiseksi ja prosessin kehityskohteet sekä heikkoudet ovat 

löydettävissä nykytilan ja tavoitetilan eroavista kohdista. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 4–

5)  

 

Prosessi saattaa vaatia erilaisia resursseja kaikilta yrityksen yksiköiltä ja tämä sitoo prosessit 

organisaatiollisiin rakenteisiin esimerkiksi ydinprosessi monessa tapauksessa, vaatii erilaisia 

resursseja monesta tai jopa kaikista yrityksen yksiköstä. Prosessien rooli ja merkitys vaihte-

lee yrityksissä, sillä ne ovat riippuvaisia johdosta. Prosesseja voidaan johtaa monella eri ta-

valla, eikä vain prosessien kautta. (Martinsuo & Blomqvist,2010, 4) Prosessijohtamisessa on 

tärkeää asettaa prosessille tavoitteet ja kerätä palautetta, jota saadaan prosessin kaikissa vai-

heissa. Palautteen kerääminen kaikissa vaiheissa on tärkeää, sillä saadun palautteen perus-

teella tehdään parannuksia prosessiin. Kuva 4 havainnollistaa palautteen keräyspisteet pro-

sessin vaiheissa. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 5) 
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Kuva 4 Palautteen kerääminen prosessissa 

 

Kuten kuvassa 4 on esitetty, palautetta tulee kerätä lopputuloksesta, mutta myös prosessin 

aikana. Saatu palaute lopputuloksesta ja prosessin aikana kerättyä palautetta verrataan ase-

tettuihin tavoitteisiin. Tällä tavoin voidaan seurata prosessin toimivuutta ja tehdä mahdolli-

sia kehitystoimenpiteitä. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 5) 

 

2.2 Prosessin kuvaamiseen käytetyt menetelmät 

Ennen prosessin mallinnusta, tulisi mallinnustaso sekä mallinnuksen tarkoitus olla selkeänä 

sidosryhmille. Tason ja tarkoitus ovat tärkeitä seikkoja, sillä mallinnuksen tulisi tarjota vain 

välttämätöntä ja oleellista tietoa. (JUHTA 2002, 6) Prosessi voidaan mallintaa usealla erita-

voin, mutta tässä työssä esitellään neljä eri tasoa ja tapaa mallintaa prosesseja, jotka ovat 

seuraavat: (Aguilar-Saven 2004, 133) 

 

 Prosessikartta 

 Toimintamalli 

 Prosessin kulku 

 Työn kulku 
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Prosessikarttoja luetaan vasemmalta oikealle kaikissa prosessikartan tasoilla. Prosessikartta 

on kaikista mallinnustasoista korkein ja se kuvastaa organisaation ydinprosessit. Toiminta-

malli jakaa yhden ydinprosessin useammaksi aliprosessiksi. Prosessin kulku puolestaan 

edeltäviä tarkempi ja Työn kulku on mallinnustasoista kaikista tarkin.  

 

2.2.1 Prosessin mallinnuksessa käytetyt symbolit 

Erityisesti alemman tason mallinnuksissa kuten prosessin kulku ja työn kulku koostuvat use-

asta eri funktiosta, jotka voidaan kuvata symboleilla. Kuva 5 esittää yleisesti käytössä olevat 

symbolit prosessimallinuksessa sekä niiden tarkoitukset. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 11) 

 

 

Kuva 5 Prosessimallinnuksessa yleisesti käytetyt symbolit 
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Taulukossa 1 esitetyt symbolit eivät ole standardoituja ja yritykset saattavatkin myös käyttää 

näiden symbolien kombinaatioita. Mikäli yrityksessä on käytetty jo ennestään eri symboleja, 

on hyvä käyttää niitä, sillä ne ovat jo tuttuja organisaation toiminnassa. Prosessimallinnuk-

sessa on yleisestä, että symboleja täydennetään ja tarkennetaan tekstillä, jotta malli kuvas-

taisi prosessia mahdollisimman tarkasti. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 11) Mallintamisessa 

on kuitenkin hyvä käyttää yrityksen toimintaa sopivia symboleja eikä esimerkiksi kopioida 

kilpailija yrityksen käyttämiä symbolit. Myös toisen yrityksen symboleja voidaan käyttää, 

mutta ne tulisi muotoilla yritykseen sopivaksi. (Recker 2006) 

 

2.2.2 Prosessikartta 

Prosessikarttaa käytetään mallintaessa esimerkiksi, organisaation toimintaan, sillä se kuvaa 

prosesseja korkeimmalta tasolta. Kuvassa 6 esitellään esimerkki prosessikartta organisaa-

tiosta. Prosessikaaviossa on nähtävillä yrityksen tai organisaation ydin prosessit sekä tär-

keimmät aliprosessit liiketoiminnan kannalta. (JUHTA 2002, 6–7; Becker et al. 2000, 37–

38; Jeston & Neils 2014, 144–145) 

 

 

Kuva 6 Prosessikartan esimerkki (JUHTA 2002, 7) 
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Kuten kuvasta 6 on esitetty, prosessikartasta on nähtävillä organisaation rakenne, asiakkaat 

sekä informaation lähteet. Prosessikartta on mallinnus organisaatiosta yleisellä tasolla ja sitä 

voidaan hyödyntää esimerkiksi ulkoiseen viestintään tai päätöksentekoon. (JUHTA 2002, 7; 

Becker et al. 2000, 38) 

 

2.2.3 Toimintamalli 

Toimintamalli mallintaa organisaation tai yrityksen rakenteen tarkemmin kuin prosessikartta 

ja aktiviteettimalli tarjoaa kuvauksen johdolle prosessien kulusta ja vaikuttavista tekijöistä. 

Toimintamalli jakaa ydinprosessit useampaan aliprosessin, joissa vastuuhenkilö, tavoitear-

vot sekä suorituskyky indikaattorit ovat määriteltyjä. (JUHTA 2002, 7–8; Becker et al. 2000, 

35–36) 

 

 

Kuva 7 Toimintamallin esimerkki (JUHTA 2002, 8) 

 

Toimintamalli kuvastaa myös prosessien välisen yhteyden sekä muut vaikuttavat tekijät pro-

sessin ympärillä. Kuvassa 7 on esitetty pienempiä laatikkosymboleja, jotka kuvastavat ali-

prosesseja tai tehtäviä, jotka ovat isomman laatikon sisällä, jota kutsutaan uimaradaksi. Ui-

maradalle on määritetty vastuuhenkilö tai vastuuorganisaatio, joka on vastuussa uimaradalla 

olevista tehtävistä ja aliprosesseista. Plus-symbolit tarkoittavat, että aliprosessi sisältää vielä 

lisää aliprosesseja. (JUHTA 2002, 8; Lewis 2020) 
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2.2.4 Prosessin kulku 

Prosessin kulku- malli on hyvin samantyyppinen mallinnustapa, kuin toimintamalli, mutta 

toimii tarkemmalla tasolla. Riippuen mallintamisen tarkkuudesta, aliprosessit voidaan jakaa 

tehtäviin ja toimintoihin. Prosessin kulku- mallissa kuvaukset, nimet sekä tavoitteet ovat 

määriteltynä ja niillä on numeraalinen järjestys. Kuvassa 8 on esitetty esimerkki prosessin 

kulku- mallista, johon on merkattu asiakkaat, prosessin vastuuhenkilön sekä muut sidosryh-

mäläiset. Näiden lisäksi prosessin kulku- malliin merkataan edellä mainittujen toimijoiden 

aktiviteetit ja tehtävät. (JUHTA 2002, 8; Becker et al. 2000, 35) 

 

 

Kuva 8 Prosessin kulku- mallin esimerkki (JUHTA 2002, 9) 
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Prosessin kulku- malli voi sisältää useita uimaratoja sekä vastuuhenkilöitä. Tässä mallinta-

vassa on aina merkattuna alku- sekä loppupisteet, jotka näkyvät kuviossa pienempinä ym-

pyräsymboleina. Myös päätöksiä tehtävät kohdat ovat merkattuna prosessivirtaukseen. 

(Becker et al. 2000, 35; Lewis 2020) 

 

2.2.5 Työn kulku 

Työn kulku- mallilla voidaan esittää, kuinka yksittäinen tehtävä suoritetaan organisaatiossa 

ja se mallintaa tarkemmalla tasolla, kuin prosessivirtamalli. Työn kulku- mallista on myös 

nähtävillä, miten tieto siirtyy aktiviteettien välillä sekä missä muodossa se on kuten esimer-

kiksi sähköpostina vai paperisena. Kuva 9 esittää Työn kulku- mallin toimintatavan. 

(JUHTA 2002, 9) 

 

 

Kuva 9 Työn kulku- mallin esimerkki (JUHTA 2002, 10) 
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Kuten kuvassa 9 on esitetty, työn kulku- malliin merkataan yksityiskohtaisesti, kuinka teh-

tävä suoritetaan ja mitä sen suorittaminen vaatii. Tätä mallinnustapaa käytetään esimerkiksi 

laadittaessa työohjeita tehtävälle. (JUHTA 2002, 10) 

 

2.3 Prosessikehitys 

O’Connorin ja Swainin (2013, 32) mukaan prosessikehittämisellä usein viitataan tehokkaan 

ja suorituskykyisten prosessien käynnistämistä yrityksessä tai projektiorganisaatiossa. Pro-

sessikehitys sisältää kaksi perusvaihetta, prosessin nykytilan määrittäminen ja tavoitetilan 

määrittäminen (O’Connor & Swain 2013, 32). Ennen prosessin mallintamisen ja kehitystyön 

aloittamista, on erittäin tärkeää selventää projektin ulottuvuudet esimerkiksi, mitkä prosessit 

ovat projektissa mukana, ja mitkä ovat yrityksen tavoitteet kehitystyölle. Savory ja Olsonin 

(2001, 4) mukaan kehitystyön tarkoitus sekä yrityksen tavoitteet kehitystyön suhteen mää-

rittävät myös, mitkä prosessit valitaan mukaan kehitystyöhön. Kuva 10 havainnollistaa ylei-

set vaiheet prosessikehitysprojektissa. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 6) 

 

 

Kuva 10 Kehitysprojektin vaiheet 



21 
 

Kuten kuvassa 10 on esitetty, kehitystyön tavoitteiden ja tarkoituksen määrittelyn jälkeen, 

seuraava vaihe on nykyisen prosessin analysointi sekä saatavilla olevan tiedon kerääminen. 

Mikäli kehitystyön tavoitteena on kehittää täysin uusi toimintatapa, tieto tulisi kerätä edel-

tävästä prosessista tai toimintatavasta. Informaatiota prosessista voidaan kerätä monella eri 

tavalla, kuten haastattelemalla henkilöitä prosessista, tarkkailemalla prosessin toimintaa ja 

simuloimalla prosessia. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 6; Aguilar-Saven 2004, 143) 

 

Nykyisen prosessin analysoimisen ja tiedon keruun jälkeen, seuraavana vaiheena on löytää 

kehityskohteet prosessista ja uudelleen rakentaa kokoprosessi tai vaihtoehtoisesti osa siitä, 

perustuen asiakkaan tarpeisiin, odotuksiini ja tuotoksiin. Usein uudelleen rakentaminen kos-

kee vain osaa prosessista, kuten esimerkiksi aliprosessia, resursseja tai yhteyksiä prosessien 

välissä. Kehityskohteiden määrittelyn ja uudelleen rakentamisen jälkeen, prosessi voidaan 

mallintaa. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 6–7) 

 

Tavoitetilan prosessimalli tulisi ensin simuloida mallinnuksen avulla tai todellisissa olosuh-

teissa. Simulointi on välttämätöntä kehitystyössä, sillä simuloinnin avulla voidaan löytää 

pienet yksityiskohdat, jotka tulee muuttaa. Simuloinnin avulla voidaan myös tarkastella esi-

merkiksi, täyttääkö rakennettu malli ennalta määritetyt tavoitteet tai onko prosessi riittävän 

tehokas. Kehitystyössä rakennetulla prosessilla saattaa olla laajan skaalan vaikutusta yrityk-

sen toimintaan, joten epätehokkaan prosessin implementointi osaksi yrityksen toimintaa ei 

ole siis järkevää. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 7; Aguilar-Saven 2004, 143) 

 

Implementointi laajalla skaalalla tarkoitetaan vanhojen toimintamallien ja ohjeiden korvaa-

mista uusilla versioilla. Työntekijät sekä muut sidosryhmät perehdytetään uuden prosessin 

mukaisesti ja seuranta sekä muut järjestelmät ovat yhteensopivia rakennetun prosessin 

kanssa. Prosessia seurataan kokonaisvaltaisesti ja palautetta kerätään jokaisesta vaiheesta 

prosessin aikana. Palaute kerätään ohjaamaan prosessia kohti asetettuja tavoitteita ja teke-

mään jatkuvaa kehittymistä. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 7–8) 
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3 Hankintatoimi 

Yritykset keskittyvät harjoittamaan ydinosaamistaan, joten yritykset eivät pysty täysin toi-

mimaan omavaraisesti. Jokainen yritys tai organisaatio kuuluu osaksi toimintaverkkoa, jossa 

useat yritykset harjoittavat ydinosaamistaan esimerkiksi tuotekehitystä, suunnittelua ja 

markkinointia. Tämä toimintaverkko pystyy yhdessä tuottamaan kilpailukykyisen tuotteen. 

Kukin yritys toimintaverkostossa keskittyvät omaan osaamiseensa ja muut toiminnot hanki-

taan ulkopuoliselta toimittajalta. Se, mitä yritys ostaa ulkopuolelta on osa hankintatoimea. 

Hankinnasta on rakentunut merkittävä osa liiketoimintaa esimerkiksi rakennusalalla projek-

tin kustannuksista jopa 90 % saattaa koostua erilaisista materiaali- ja palveluhankinnoista. 

(Nieminen 2016) Rakennusalalla on paljon pieniä yrityksiä, joiden osaaminen on rajallista. 

Kyseiset yritykset toimivat usein aliurakoitsijan roolissa, joilla on haaste vastata liiketoimin-

nan monipuolisiin sekä monimutkaisiin haasteisiin. Pienten rakennusliikkeiden toiminnan 

jatkuvuuden kannalta on tärkeää kuulua toimintaverkkoon. (Akintan & Morledge 2013, 1) 

Tässä luvussa käsitellään hankintatoimea prosessina ja siihen liittyviä vaiheita. Lisäksi kä-

sitellään hankintatoimen kehittämiseen sekä hallintaan liittyviä seikkoja.  

 

3.1 Hankintaprosessi 

Hankinnalla ei ole yksiselitteistä määritelmää. Watermeyerin mukaan hankinta voidaan 

määritellä ulkoisten resurssien, joita tarvitaan yrityksen toimintaan, hallintaa siten, että ma-

teriaalien sekä palveluiden saatavuus voidaan varmistaa parhailla mahdollisilla ehdoilla 

(Watermeyer 2012, 5). Iloranta ja Pajunen-Muhonen puolestaan määrittelevät hankinnan ul-

koisten resurssien hallintaa siten, että toimittajamarkkinoita hyödynnetään, jotta saavutetaan 

loppuasiakkaan tarpeet ja yrityksen kokonaisetu maksimoidaan (Iloranta & Pajunen-Muho-

nen 2008). Hyvin toimivalla hankinnalla voidaan edistää yrityksen kilpailukykyä, jolla vii-

tataan kustannustehokkuuteen ja asiakkaan lisäarvoon koko toimitusketjussa. Hankinta voi-

daan jakaa strategiseen ja operatiiviseen hankintaan. Strategisella hankinnalla tarkoitetaan 

hankintojen johtamista sekä kehittämiseen liiketoimintastrategian pohjalta. Operatiivinen 

hankinta puolestaan tarkoittaa päivittäiseen toimintaan liittyvää toimintaa. Kuvassa 11 on 
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määritelty hankintaprosessi Niemisen mukaan. (Nieminen 2016; Rushton et al. 2017, 219; 

Weele 2010, 6) 

 

 

Kuva 11 Hankintaprosessi 

 

Hankintaprosessiin voidaan tunnistaa tarpeen määrittely, toimittajan valinta sopimuksen te-

keminen, tilaaminen, toimitusvalvonta sekä arviointi ja seuranta. Käytännössä hankintapro-

sessi ei kuitenkaan ole täysin standardi vaan siihen vaikuttavat esimerkiksi strateginen mer-

kittävyys, riskin taso sekä markkinat. (Nieminen 2016; Watermeyer 2012, 5; Rushton et al. 

2017, 220) 

 

Tarpeen määrittely 

Tässä vaiheessa tulee varmistaa, että hankittava tuote tai palvelu on määritelty asianmukai-

sesti ja yksiselitteisesti (Reijo Rautauoman säätiö 2021). Määrittelyä voidaan suorittaa mo-

nella eri tavalla kuten tarvittavia toimintoja tai ominaisuuksia. Määrittelyn tulisi tarkoituk-

senmukaisesti käsittää vain pakolliset sekä merkittävät vaatimukset, jotta voidaan löytää pa-

ras mahdollinen ratkaisu yrityksen liiketoimintaan. Tavaran tai palveluntarjoajalla voi olla 

merkittävä vaikutus määrittelyyn, koska tarjoaja voi pystyä kertomaan hankkijalle, minkä-

lainen tuote tai palvelu olisi toimivin ratkaisu. (Nieminen 2016; Weele 2010, 32–33)  

 

Palveluiden määrittely on hieman haastavampaa, kuin tuotteen määrittely, sillä palvelun 

määrittelyssä tulisi huomioida, mitä palvelun tulee tuottaa ja kuka tuntee tuottamisen par-

haiten (Reijo Rautauoman säätiö 2021). Pelkän halutun tuloksen määrittelyllä, voidaan pal-

veluntarjoajalle jättää vapaus toteuttaa tulos kilpailukykyisimmällä tavalla. Mikäli palvelua 

ei voida määritellä, voidaan määritellä palveluprosessi tai siinä käytettävä resurssi. Laatua 

määritellessä tulee huomioida, että eri toimialoilla voi olla hyvinkin erilaiset laatuvaatimuk-

set. Ostajan kuitenkin pitää varmistaa, että laatuvaatimukset ovat sillä tasolla, että se pystyy 
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vastaamaan asiakkaan laatuvaatimuksiin. Toisinaan myös toimitusmäärä ja toimitusaika voi 

olla osa tarvemäärittelyä. Hankinnan kannalta on oleellista tietää kuinka paljon ja milloin 

tuotetta tullaan tarvitsemaan, jotta hankinta on oikea aikaista ja tuotanto pysyy käynnissä. 

Myös tuotteen elinkaari tulisi ottaa hankinnassa huomioon esimerkiksi hankittaessa vain yh-

denlaisia koneita samalta toimittajalta, tarvitaan tulevaisuudessakin vain yhdenlaisia vara-

osia ja taitoja. Tarvemäärittelyä tulee tarkastella kriittisesti, jotta voidaan välttyä liiallisesta 

määrittelystä sekä pohtia tarvitaanko edes kyseistä tuotetta tai palvelua ja vältytään turhilta 

hankinnoilta. (Nieminen 2016; Weele 2010, 32–33) 

 

Toimittajan valinta 

Seuraavana prosessissa on toimittajan valinta. Toimittajaa valittaessa, tulisi tutkia, onko yri-

tyksellä jo valmiina sopimusta toimittajan kanssa. Voimassa olevista sopimuksista tulisi tie-

dottaa jokaiselle sitä tarvitsevalle ja näin välttää ohiostaminen. Sopimuksen puitteissa osta-

minen tehostaa toimintaa ja vähentää prosessikustannuksia. Mikäli sopimusta ei ole, lähde-

tään tutkimaan potentiaaliset toimittajat sekä miten erottaa sopivin ja lähestyä heitä. Paras 

ratkaisu yleensä löydetään, kun panostetaan valinnassa toimittajien kanssa yhteistyöhön sekä 

vuorovaikutukseen. Mikäli tyydytään ”ostamaan sieltä mistä ennenkin”, mahdollisuus toi-

mittajamarkkinoiden hyödyntämisestä jää vähäiselle. (Nieminen 2016; Weele 2010, 33–37) 

Kehittyneillä yrityksillä on käytössään tietokanta, johon he päivittävät toimittajatietoja, joita 

voidaan hyödyntää tulevaisuudessa (Reijo Rautauoman säätiö 2021). 

 

Ennen varsinaisen tarjouspyynnön lähettämistä, ostava yritys voi lähettää tietopyynnön toi-

mittajille, jossa toimittajat antavat selvityksen pyydetyistä asioista, kuten mahdollisista ser-

tifikaateista (Reijo Rautauoman säätiö 2021). Tarjouspyyntyö laadittaessa tulee miettiä, 

minkälainen on tarkoituksenmukaisin hinnoittelumalli sekä kuinka rajata tarjousta sopivalla 

laajuudella. Hinnoittelu voi perustua kiinteään yksikköhintaan, toteutuneisiin kustannuksiin 

tai kokonaishintaan. Toimittajilta saatuja tarjouksia vertaillaan keskenään ja pyydetään lisä-

tietoja tarvittaessa. Usein toimittajien määrä pienenee prosessin edetessä, esimerkiksi tar-

jouspyyntö lähetetään kymmenelle toimittajalle, joista neuvotellaan neljän toimittajan 

kanssa. Tarjouksia voidaan vertailla keskenään eri tekijöiden pohjalta. Hintaa käytetään ylei-

simpänä vertailuperusteena, mutta se vaatii, että tarjousten sisällöt ovat samat. 
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Kokonaiskustannukset tulee tunnistaa, jotta vertailu voidaan suorittaa perusteellisesti. Han-

kintahintaa tulee yleisesti päälle lisäkustannuksia, kuten toimituksesta ja kuljetuksesta., 

mutta myös ennen hankintaa, kuten toimittajien etsinnästä ja neuvottelusta. Hankinnasta tu-

lee ottaa huomioon kaikki kustannukset, joten pelkän hankintahinnan huomioiminen ei yk-

sinään riitä. (Nieminen 2016; Reijo Rautauoman säätiö 2021; Weele 2010, 33–37) 

 

Toisinaan tarjousten sisältö voi poiketa toisistaan merkittävästi ja tässä tapauksessa koko-

naiskustannusten vertaaminen ei riitä. Tällöin tulee ottaa huomioon tarjouksen tarkka sisältö 

sekä sen soveltuvuus. Vertailussa voidaan määrittää kullekin tekijälle painoarvo, jonka pe-

rusteella voidaan luoda tarjouksille pisteet, jota vertaillaan. (Nieminen 2016) Taulukossa 1 

havainnollistetaan taulukointia, jossa luodaan painoarvo kullekin tekijälle (Reijo Rau-

tauoman säätiö 2021; Dimitri et al. 2006, 229–232). 

 

Taulukko 1 Toimittajien vertailuesimerkki 

 

 

Sopimuksen tekeminen 

Prosessina seuraavana on sopimuksen tekeminen, mikäli sellaiselle on tarvetta. Sopimuk-

selle ei ole tarvetta, jos tarjoukseen vastataan suoraan ostotilauksella. Sopimuksia tehtäessä 

tulee huomioida lainsäädännön sekä normien soveltamisjärjestys, joten hyvän sopimuksen 

tekemiseen vaaditaan sisältöosaamista sekä lakiosaamista. Yritysten ja organisaatioiden 

käytetyimmät sopimustyypit ovat: (Nieminen 2016) 

 

 

 

Valintakriteeri Painoarvo Yritys 1 Yritys 2 Yritys 3
Hinta 50 40 30 60
Toimitusaika 20 10 10 5
Laatu 30 20 25 20
Yhteensä 10 70 65 85
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 kertaluonteinen sopimus 

 vuosisopimus 

 puitesopimus 

 projektisopimus 

 partnership-sopimus 

 

Sopimus voi syntyä suullisesti sekä kirjallisesti. Suullista sopimusta on hankala todentaa, 

joten yritysten tai organisaatioiden välisissä kaupankäynneissä tulee aina tehdä kirjallinen 

sopimus. Suullinen sopimus voidaan vahvistaa esimerkiksi sähköpostitse vahvistuskirjeellä. 

Sopimusta tehdessä on hyvä huomioida sen käytettävyys eli selkeys sekä informatiivisuus, 

mutta myös kattavuus. Sopimus tulisi sisältää kaikki sovitut asiat ja se tulee olla helposti 

luettavissa sekä selkeä. (Nieminen 2016; Weele 2010, 37–40)  

 

Tilaaminen 

Tilaamisvaiheessa toimittajalle ilmoitetaan tieto, mitä ja milloin tuote tai palvelu halutaan 

toimitettavaksi. Tässä vaiheessa tulisi olla tarkkana ohiostojen kanssa ja tarkistaa, onko ti-

lattavalle tuotteelle jo tehty sopimus vai ei. Sopimuksen implementointi on yritykseen tärkeä 

osa hankintaprosessia, jossa tulisi pohtia miten tilaaminen käytännössä toteutetaan ja miten 

ohiostaminen voidaan estää. Tilausrutiineja kannattaa yrityksessä tarkastella kriittisesti ja 

tutkia, voiko tilausprosessia yksinkertaistaa tai jopa automatisoida, sillä hankintahinnaltaan 

matalia tuotteita hankintaprosessin tulisi olla mahdollisimman tehokas. (Nieminen 2016; 

Weele 2010, 42–43) 

 

Toimitusvalvonta 

Toimitusvalvonnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla seurataan tilattujen tuotteiden tai pal-

veluiden toimitusta sopimuksen mukaisesti. Valvontaan kuuluu, että toimittajilta saadaan 

kaikki tarvittavat dokumentit esimerkiksi laatuun liittyvät dokumentit. Toimitusvalvontaa 

voidaan suorittaa erilaisin perustein esimerkiksi tietyn hälytysrajan avulla. Kriittisiä tuotteita 
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tai palveluja voidaan seurata säännöllisesti ja vaatia toimittajalta esimerkiksi aikataulua. Os-

tava yritys voi tehdä myös kenttävalvontaa, jossa seurataan konkreettisesti toimittajan toi-

mintaa. (Nieminen 2016; Weele 2010, 43) 

 

Seuranta ja arviointi 

Viimeisessä vaiheessa arvioidaan ja seurataan systemaattisesti tavoitteena jatkuva paranta-

minen. Tavoitteena on kehittää hankintatoimea itseään, yhteistyöt sekä motivoida paranta-

maan prosessia. Arviointia ja seurantaa voidaan toteuttaa mittaamisen avulla. Mittaamisella 

tarkoitetaan numeerista prosessin analysointia ja arviointia. Hankintoja voidaan mitata mo-

nesta eri näkökulmasta, kuten esimerkiksi kustannusten, laadun, toimitusketjun tai henkilös-

tön.  Yrityksen oman hankintatoimen kehittämisen ja jatkuvan seurannan lisäksi kehitetään 

toimittajan osaamista, yhteistyötä, toimitusketjua sekä itse palvelua tai tuotetta. Hankinta-

toimen kokonaisvaltainen jatkuva kehittäminen on yritykselle erittäin tärkeää. (Nieminen 

2016; Weele 2010, 43) 

 

3.2 Hajautettu ja keskitetty hankinta 

Kustannusten hallinnan ja prosessien jalostaminen suoraviivaisemmaksi on nostanut huo-

mion hankintojen keskittämiseen ja hajauttamiseen. Hankintaa voidaan tehdä yrityksissä ja 

organisaatiossa kolmella eri tavalla: (Dimitri, N et al. 2006, 47; Weele 2010, 280) 

 

 Keskitetty hankinta 

 Hajautettu hankinta 

 Hybridimalli 

 

Keskitetyllä hankinnalla tarkoitetaan hankintatoimea, johon tarvittavat tiedot, kuten mitä tar-

vitaan, miten hankintaan, milloin tarvitaan ovat tiedossa keskitetysti yhdessä paikassa, josta 

käsin tuotteet ja palvelut hankintaan yrityksen tarpeisiin. Keskitettyä hankintaa tehtäessä 
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koko yrityksellä tai organisaatiolla on käytössään samat sopimusehdot. Hajautettu hankinta 

on puolestaan keskitetyn hankinnan vastakohta eli yksiköt voivat itsenäisesti tehdä päätöksiä 

hankinnan suhteen, mitä tarvitaan ja milloin sekä miten se tullaan hankkimaan.  Hybridimalli 

on keskitetyn ja hajautetun välimalli, jossa keskitetysti voidaan määritellä joitainkin strate-

gioita ja sääntöjä hankintaan, mutta hankinnan konkreettinen järjestely suoritetaan hajaute-

tusti. (Dimitri et al. 2006, 47–48; Weele 2010, 280)  

 

Suunniteltaessa hankintasysteemiä yritykseen tulisi tiedostaa keskitetyn sekä hajautetun 

hankinnan vaikutukset. Keskitetyn hankinnan etuina voidaan tunnistaa kustannusten vähen-

täminen hankinnoissa, sillä yritys kykenee tehostamaan prosessia helpommin ja hankkimaan 

tavaroita isompia määriä sekä kilpailuttamaan tehokkaammin. Tärkeimpinä asioina keskite-

tyn hankinnan valinnassa tukevia seikkoja ovat tuotteen tai palvelun standardointiaste sekä 

strategista roolia. Hajautetun hankinnan etuina voidaan sanoa tehokkaampi integroituminen 

paikallisiin markkinoihin sekä paikallisten innovaatioiden kehittyminen. Myös keskitetty 

toiminta kykenee mukautumaan markkinoiden mukaan paljon nopeammin, kuin hajautettu 

hankinta.  Kuitenkaan äärimmäinen keskittäminen tai hajauttaminen ei ole ideaalia nykyajan 

yrityksille, vaan hybridimallit ovat nostamassa suosiotaan niin yksityisellä kuin julkisella 

sektorilla. Hybridimallissa yhdistyy hajautetun hankinnan joustavuus ja keskitetyn hankin-

nan tehokkuus, joten se myös soveltuu kaiken kokoisille ja toimialasta riippumattomille yri-

tyksille. (Dimitri et al. 2006, 53–76; Weele 2010, 284) 

 

3.3 Hankintojen analysointi 

Hankinnan toimivuutta voidaan analysoida kahdesta eri näkökulmasta, kokonaiskustannuk-

sista sekä prosessista. Kokonaiskustannuksia analysoitaessa tutkitaan hankintatoimen raha-

määriä sekä missä olisi suurin potentiaali kehittää. Itse prosessia tutkittaessa perehdytään, 

miten prosessista voidaan kehittää mahdollisimman toimiva, jonka lopputuote olisi paras 

mahdollinen. (Nieminen, 2016) 
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Spend-analyysin tarkoituksena on yksinkertaisimmillaan hahmottaa hankintatoimen koko-

naiskustannukset. Analyysissä selvitetään, mitä yrityksessä on hankittu ja kuinka paljon ne 

ovat aiheuttaneet kustannuksia. Varmin metodi tiedon keräämiseksi on koota ostolaskut esi-

merkiksi viimevuodelta ja analysoida, mitä on ostettu ja mistä. Myös yrityksen epäsuorat 

hankinnat tulisi ottaa huomioon, mikäli tavoitteena on arvioida koko yrityksen hankintojen 

toimintaa. Epäsuorilla hankinnoilla tarkoitetaan työn tekemiseen käytettävät laitteet, kuten 

tietokoneet, puhelimet ja toimistotarvikkeet. Spend- analyysistä saadaan hyviä lähtökohta 

muille analyyseille, kuten ABC- analyysille tai portfolioanalyyseille. Spend- analyysi itses-

sään tarjoaa, jo pohdittavaa hankinnan kehittämiseen ja siitä on hyvä aloittaa hankintojen 

analysointi. (Nieminen, 2016; Huuhka 2019, 47–49) 

 

ABC- analyysissä hyödynnetään suurien tietomassojen analysoinnissa, kun tarkoituksena on 

löytää tärkeä ja merkityksellinen osa tietoa. Dataa voi olla tuhansia rivejä, joten sitä täytyy 

pystyä lajittelemaan. ABC- analyysi voidaan suorittaa esimerkiksi siten, että hankinnat jär-

jestellään ostovolyymin mukaan. Hankinnoissa voidaan soveltaa Pareton periaatetta eli 80 

% kustannuksista aiheutuu 20 % hankinnoista. Suhdeluku ei välttämättä tarvitse olla juuri 

80/20, mutta monessa tapauksessa tämä kuitenkin toteutuu tai hyvin lähelle sitä. Hankintoja 

voidaan analysoida esimerkiksi toimittajilta tilatun ostovolyymin perusteella tai tavaroiden 

nimikkeitä kulutuksen suhteessa. ABC- analyysin tarkoituksena on löytää ne tärkeimmät 

tuotteet ja toimittajat sekä priorisoida niitä. Yleisin jakoperiaate on, että A- nimikkeet tuot-

tavat 80 prosenttia kulutuksesta, B- nimikkeet 15 prosenttia ja C- nimikkeet 5 prosenttia. 

Jakoa voidaan tarvittaessa muokata. (Nieminen, 2016; Weigel & Ruecker 2017, 120–122) 

 

Spend- ja ABC- analyysi perustuvat määrälliseen analysointiin, mutta ne eivät ota kantaa 

laadullisiin seikkoihin ollenkaan. Portfolioanalyysissä puolestaan analysoidaan hankinnan 

volyymin lisäksi toimittajamarkkinoita. Peter Kraljicin kehittelemässä portfolioanalyysissä 

tuotteet ja palvelut jaetaan neljään pääryhmään, jotka ovat rutiinituotteet, volyymituotteet, 

pullonkaulatuotteet ja strategiset tuotteet. Kullakin ryhmällä on oma hankintastrategia, jolla 

voidaan ohjata yrityksen tai organisaation hankintaa. Kuvassa 12 esitellään portfolioanalyy-

sin perusperiaatteen. (Nieminen, 2016; Weele 2010, 195–198; Huuhka 2019, 50) 
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Kuva 12 Portfolioanalyysi (Huuhka 2019, 50) 

 

Vaaka-akselin toimittajamarkkinoiden hallittavuuteen vaikuttaa markkinoilla toimivien toi-

mittajien määrä sekä logistiset kustannukset. Logistisilla kustannukset viittaavat esimerkiksi 

painon ja hinnan suhteeseen eli painavaa tuotetta, jolla on alhainen hinta ei kannata kovin 

kaukaa tuoda vaan on edullisempaa tuoda paikallisilta toimijoilta. Toimittajamarkkinoita on 

haastavaa hallita, jos toimittaja on vain muutama tai sen vaihtaminen aiheuttaa turhaa riskiä. 

Vastaavasti toimittajamarkkinat ovat helppoja hallita, jos toimittajia on useita ja vaihtaminen 

ei juurikaan vaikuta toimintaan. Pystyakseli kuvastaa puolestaan hankinnan tärkeyttä yrityk-

selle. Mitä enemmän tuote tai palvelu vaatii rahaa, sitä tärkeämpi se on yritykselle. Tässä 

analysoidaan vain hankintavolyymiä, eikä huomioida esimerkiksi lisäarvoa tai kannattavuu-

teen liittyviä näkökulmia. (Rushton et al. 2017, 227–228; Nieminen, 2016; Weele 2010, 

195–198; Huuhka 2019, 50–51) 

 

Portfolioanalyysissä hankinnat jaetaan järkeviin nimikeryhmiin esimerkiksi rakennusteolli-

suudessa näitä ovat esimerkiksi maarakennus, sähkötyöt ja harjaterästuotteet. Nimikeryh-

mittelyn jälkeen nimikkeet voidaan asettaa taulukkoon tärkeyden ja toimittajamarkkinoiden 

hallittavuuden mukaan. Rutiinituotteet ovat helposti hallittavia ja niiden hankintahinta ei 

nouse korkealle. Tämän kaltaisia tuotteita voisi olla esimerkiksi toimistotarvikkeet. 
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Rutiinituotteissa onkin tärkeää kehittää mahdollisimman toimivaksi ja kustannustehok-

kaaksi, sillä tilausprosessi luo kustannuksia enemmän, kuin hankintahinta on. Volyymituot-

teet ovat helposti hallittavia, mutta niiden tärkeys yritykselle on korkea. Volyymituotteita 

ovat esimerkiksi puutavara tai harjateräkset. Koska volyymituotteilla on paljon toimittajia ja 

merkittäviä yritykselle, on kilpailutus tehokas strategia. Pullonkaulatuotteet ovat hankinnan 

kannalta ikävimmät, sillä niiden toimittajamarkkinoita on vaikea hallita, ja niillä ei ole suurta 

vaikutusta.  Tämänkaltainen tuote voi olla esimerkiksi erikoiskomponentti, jota tarvitaan vä-

hän, mutta saatavuus on silti varmistettava. Ensisijaisesti pullonkaulatuotteista pitäisi pyrkiä 

eroon ja vaihtamaan kyseinen komponentti standardiin, mikäli tämä ei ole mahdollista, on 

neuvoteltava hyvä sopimus sekä varmuusvarasto. Strategiset tuotteet vaativat yritykseltä 

suuria rahallisia panostuksia ja toimittajia on vähän, joten kilpailutuskaan ei ole luonteva 

strategia. Tämäntyyppisissä hankinnoissa onkin tärkeää vahvistaa yhteistyötä, jolla voidaan 

varmistaa toimittajan kilpailukyky tulevaisuudessakin. (Rushton et al. 2017, 227–228; Nie-

minen, 2016; Weigel & Ruecker 2017, 122–123; Huuhka 2019, 51–54) 

 

3.4 Toimittajien arviointi 

Toimittajien arviointi on systemaattista ja laajaa arviointia, jossa vertaillaan toimittajan suo-

rituskykyä etukäteen määriteltyihin kriteereihin. Kriteerien tulisi pohjautua yrityksen omiin 

arvoihin ja mitä yritys itse arvostaa (Gordon 2005, 21). Arviointia voidaan hyödyntää toi-

mittajan kehittämisen pohjana sekä toimittajan kehittymisen ohjaukseen. On tärkeää tunnis-

taa toimittajan heikkoudet sekä käyttämätön potentiaali, jotta toimittajan toimintaa voidaan 

kehittää. Toimittajan arviointia voidaan lähestyä useammasta näkökulmasta kuten, talous, 

operatiivinen suorituskyky, liiketoiminnan prosessit sekä riskit. Arviointi voidaan esimer-

kiksi suorittaa hyödyntämällä arviointitaulukoita, jotka perustuvat valittuun näkökulmaan 

jaa siihen on valittu kolme pääkriteeriä, jotka käsittävät alikriteerejä. Kullakin pääkriteerillä 

on painoarvonsa kokonaistarkastelussa ja alikriteerit muodostavat yhteissumman 100 % ky-

seisen pääkriteerin pisteistä. Taulukko 2 esittää esimerkkiä toimittajan arvioinnissa käytet-

tävää taulukointia. (Weigel & Ruecker 2017, 50–53; Gordon 2005, 23–24; Dulmin & Mi-

ninno 2003, 181–182) 
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Taulukko 2 Toimittajan arviointi 

 

 

Käytetyt toimittajat voidaan pisteytyksen perusteella jakaa esimerkiksi kolmeen ryhmään 

hyvät, kehitettävät ja vältettävät. Tällä tavoin voidaan helposti löytää kuhunkin tarpeeseen 

toimittaja. Yrityksen oman hankintatoimen kehittämisen lisäksi palaute voidaan jakaa toi-

mittajan kanssa, jotta se voi halutessaan tehdä parannuksia omaan toimintaansa. (Weigel & 

Ruecker 2017, 54; Gordon 2005, 24) 

 

3.5 Hankintojen johtaminen 

Strategia on välttämätön, jotta yritys pystyy menestymään liiketoiminnassa. Strategia erottaa 

yrityksen muista ja edistää palvelun tai tuotteen myynnissä. On tärkeää pystyä muuttamaan 

strategiaa tarvittaessa, sillä strategian on mukauduttava kilpailutilanteen mukaisesti ja sen 

on oltava toimiva jokaisella hetkellä. Koska strategiassa määritellään yrityksen tai organi-

saation keskeiset tavoitteet ja toiminnan suuntaviivat ympäristö huomioon ottaen, sillä on 

vaikututusta myös hankintatoimeen. Strategiassa määritellään esimerkiksi, mitä valmiste-

taan itse ja mikä osuus ulkoistetaan ulkopuolisille toimijoille. Strategia käsitettä voidaan 

myös laajentaa siten, että siinä otetaan huomioon myös toimijoiden välinen vuorovaikutus. 

Monesti yrityksen liiketoiminta perustuu toimintaverkostoon, joka koostuu eri toimijoista. 

Tämän takia on tärkeää huomioida strategiassa myös ulkopuoliset tekijät. Laajennetussa 

strategia käsitteessä huomioidaan ulkoiset resurssit paremmin, joten se soveltuukin hyvin 

yrityksille, joilla hankintojen rooli on suuri, kuten rakennusyrityksillä. Hankintojen merkit-

tävyyttä yritykselle voidaan arvioida pelkästään rahalla. Mitä suurempi osuus liikevaihdosta 

Luotettavuus 100 % 45

Tulos 45

Reklamaatioiden määrä 50 % 50
Lopputuotteen korjausten määrä 50 % 50
Tulos 50

Hinnoittelu 75 % 100
Hinnoittelun läpinäkyvyys 20 % 74
Tulos 89,8

1. Toimitus 33%

2. Laatu 33%

3. Hinta 33%
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koostuu hankinnoista, sitä merkittävämpi hankintojen rooli on. Voidaan sanoa karkeasti, jos 

hankinnat koostavat yli 50 % liikevaihdosta, on niiden merkitys suuri yrityksessä. (Nieminen 

2016; Weele 2010, 53) 

 

Mika Kamenskyn mukaan (Kamensky 2014) liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen 

vaatii hyvän strategian, tehokasta vuorovaikutusta, hyvää osaamista sekä johtamista. Kuva 

13 havainnollistaa Kamenskyn määrittelemää menestyksen timanttia.  

 

 

Kuva 13 Menestyksen timantti (Kamensky 2014) 

 

Timantin tekijöiden toimivuus määrittelee myös liiketoiminnan menestymisen pitkällä aika-

välillä. Menestyksen timanttia voidaan siis myös soveltaa hankintojen johtamiseen sekä ke-

hittämiseen, sillä hankinnat ovat tärkeä osa liiketoimintaa. Hankintojen johtamisessa tulee 

aktiivisesti etsiä ratkaisuja ja tehdä päätöksiä, joilla voidaan luoda lisäarvo asiakkaalle, pa-

rantaa kustannustehokkuutta sekä hallitsemaan hankinnan riskit. Hankintojen johtamisessa 

on tarkoituksena löytää optimaaliset keinot, jotka täyttävät asiakkaan odotukset. Keinoja tu-

lisi etsiä koko arvoketjusta ja siihen liittyvistä toimijoista. (Nieminen 2016; Kamensky 2014) 
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Hankinnoissa lisäarvo asiakkaalle voidaan luoda monella eri tavalla, kuten esimerkiksi te-

kemällä tiivistä yhteistyötä toimittajan kanssa ja yhteistyön tuloksena syntyy entistäkin pa-

rempi ratkaisu, joka tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Tiiviin yhteistyön ansioista saattaa syntyä 

myös uusia tuotteita, jotka ovat kehitetty myös kustannustehokkaasti ja päätyvät markki-

noille ennen muita kilpailijoita. Hyvän ja paikallisen toimittajan kautta saattaa olla mahdol-

lista päästä paikallisille markkinoille. Yhteismarkkinointi paikallisen toimittajan kanssa laa-

jentaa markkinoita kaukaisilla markkinoilla ja edistää kansainvälistä myyntiä. (Nieminen, 

2016) 

 

Hankintojen johtamisessa kustannustehokkuus on edelleen keskeisessä asemassa. Täytyy 

kuitenkin ymmärtää, että kustannustehokkuus ei tarkoita alhaista ostohintaa, vaan se on pal-

jon laajempi käsite. Kustannuksia voidaan tehostaa esimerkiksi seuraavilla keinoilla: (Nie-

minen, 2016) 

 

 keskittämällä hankintoja pienemmälle määrälle toimittajia 

 tuotteiden ja palveluiden standardoinnilla 

 globaaleilla hankinnoilla 

 sähköiset hankintatyökalut 

 

keskittäessä hankinnat esimerkiksi yhteen paikkaan, houkuttelee se toimittajaa suuremman 

volyymintilauksella, joten hinnasta voidaan, saadaan neuvottelemalla kilpailukykyisempi. 

Tuotteiden ja palveluiden standardoinnilla viitataan variaatioiden karsimiseen. Variaatioiden 

vähentäminen mahdollistaa rajatun määrän tarvikkeita ja tekee hankinnasta tehokkaampaa. 

Globaaleja hankintoja hyödynnettäessä on huomioitava, että pelkkä alhaisempi hinta ei ole 

merkki kustannustehokkuudesta, sillä globaalisti hankittaessa, muut prosessit ovat työlääm-

piä ja vaativat enemmän resursseja, joten alhaisempi hinta ei itsessään välttämättä riitä. Säh-

köisillä hankintatyökaluilla voidaan lähettää tarjouspyyntö usealle toimittajalle ja täten 

saada kilpailutettua hankinta tehokkaasti. Määrittelyvaiheessa voidaan parhaiten vaikuttaa 
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kustannustehokkuuteen, sillä määrittelyä tarkastellessa kriittisesti voidaan välttää yliarvioin-

tia ominaisuuden lisäarvosta asiakkaalle. (Nieminen, 2016) 

 

Hankintatoimen riskienhallinnan yleisiä näkökulmia ovat toimittajien suoriutuminen, toimit-

tajien taloudellinen tilanne, vastuullisuus sekä laadunvarmistus. Hankinnassa otettava huo-

mioon, voidaanko luottaa yhden toimittajan kykyyn suoriutua tilauksen toimituksesta vai 

varauduttava toisella toimittajalla. Toimittajan taloudellinen tilanne on myös huomioitava 

seuraamalla esimerkiksi Rating Alfa- luokittelua, jossa yrityksen luottokelpoisuus arvioi-

daan. Ostavan yrityksen ei kannata ryhtyä yhteistyöhön yrityksen kanssa, joka on tehnyt 

tappiota jo useamman vuoden. Hankintoja tehtäessä perusperiaatteena on noudattaa kaikkia 

lakeja ja säädöksiä. Vastuullisuus käsittää kuitenkin enemmän, kuten esimerkiksi toimimi-

nen kestävän kehityksen mukaisesti ja yhteiskuntavastuullisesti. Hankintojen johtamisessa 

laadunvarmistus on myös tärkeässä osassa ja sen tavoitteena varmistaa, että hankinnan 

kohde täyttää kaikki vaatimukset, jotka ovat määrittelyvaiheessa määritelty tarkoituksen mu-

kaiseksi. (Nieminen, 2016; Weele 2010, 174–175) 

 

3.6 Hankintojen suorituskyvyn mittaaminen 

Suorituskyvyn systemaattisesta mittaamisesta voidaan tunnistaa useita eri hyötyjä sillä, sen 

avulla voidaan ohjata päätöksiä tulevaisuudessa. Lisäksi mittaaminen tehostaa kommunikaa-

tiota yksiköiden välillä kuten, esimerkiksi analysoitaessa laskujen määrää, joita ei voida koh-

distaa oikein suhteessa tilauksien määrään, voidaan parantaa yhteistyötä. Hankinnan suori-

tuskyvyn mittaaminen voi parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä, sillä työntekijä näkee tavoit-

teiden ja toteutuneen erotuksen ja tällä tavoin antaa palautetta toiminnastaan. Suorituskyvyn 

mittauksella voidaan myös nostaa motivaatiota, mikäli järjestelmä on oikein suunniteltuna 

ja se täyttää työntekijän vaatimukset, se saattaa toimia motivaattorina tekijöille. Hankinta-

toimen suorituskykyä pitäisi tehdä kahdesta syystä, sitä voidaan hyödyntää yksilön arvioin-

nissa ja motivaattorina. Weelen mukaan hankinnat ovat yksi haastavimmista yksiköistä mi-

tata (Weele 2010, 304). Haastavuuteen vaikuttaa ensinnäkin termien määrittelemättömyys, 

joita käytetään hankintojen yhteydessä kuten tehokkuus. Lisäksi tähän vaikuttaa myös suo-

rituskyvyn standardit sekä viralliset tavoitteet eivät ole määriteltynä. Myös hankintojen 
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suorituskyvynmittaamisen epätarkkuus haastaa suorituskykymittaamista. (Rushton et al. 

2017, 233; Weele 2010, 304–305) 

 

Ennen hankintojen suorituskyvyn mittariston rakentamista tulisi määritellä hankintatoimen 

suorituskyky. Suorituskykyä hankintatoimessa voidaan tarkastella sen tehokkuuden kautta, 

eli kuinka hyvin se kykenee suorittamaan hankintoja ja miten optimaalisella tavalla. Han-

kintojen suorituskyvyn tehokkuuden määrittely on tärkeää jotta, mittaristoon voidaan lisätä 

näihin termeihin liittyviä mittareita. (Weele 2010, 301) Hankintojen suorituskykyä voidaan 

mitata eri ulottuvuuksien kautta, jotka ovat esitetty kuvassa 14. 

 

 

Kuva 14 Hankinnan suorituskyvyn mittaamisen alueet (Weele 2010, 306) 

 

Hankintojen 
suorituskyky

Hankinnan 
tehokkuus

Logistiikka

Toimittajan 
luotettavuus

Tilaus ja varasto

Tilausten hallinta

Tuotteen laatu

Laadun 
kontrollointi

Hankinta 
tuotekehityksessä

Materiaalin 
kustannukset

Kustannusten 
alentaminen

Hinnan  
kontrollointi

Hankintatoimen 
tehokkuus Hankintaorganisaatio

Henkilökunta

Johto

Prosessit

Informaatio-
järjestelmät
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Hankinnan tehokkuutta voidaan lähestyä logistiikan, laadun sekä kustannusten kautta. Han-

kintatoimen tehokkuutta puolestaan voidaan analysoida organisaation toiminnan kautta. 

Hankinnan logistista suorituskykyä voidaan mitata esimerkiksi toimittajan suoriutumista, 

varastoarvojen ylittyminen tai alittuminen ja tilausten hallinta. Hankitun tuotteen tai palve-

lun laatua puolestaan voidaan tarkastella hankinnan osallistumisen tuotekehityksen tai laa-

dun kontrollointina hankintaprosessissa. Hankitun materiaalin kustannuksia voidaan mitata 

alennuksen suuruuden kautta sekä miten hintaa on kontrolloitu hankinnassa. Hankintaor-

ganisaatiota voidaan mitata esimerkiksi henkilökunnan, johdon, prosessien tai käytettävien 

informaatio järjestelmien suorituskykyä sekä toimintaa. (Weele 2010, 307–309) 
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4 Kohdeyrityksen hankintojen nykytilan analysointi 

Tässä luvussa esitellään kohdeyrityksen nykyinen toimintamalli hankintojen tekemiseen 

sekä hankintojen kustannusrakenne. Luvun lopussa on yhteenveto hankintaprosessista sekä 

arviointi hankintaprosessin hyvistä ja huonoista puolista. Nykytilan analyysin aineisto ke-

rättiin laskutusaineistosta sekä kehityspalavereissa, joihin osallistui yrityksen laatupäällikkö. 

Nykytilan analysointi aloitettiin kartoittamalla kohdeyrityksen hankintatoimen nykyistä toi-

mintamallia. Nykyinen toimintamalli mallinnettiin hyödyntämällä prosessin mallinnuksen 

kirjallisuudessa mainittujen mallinnustapojenmukaisesti. Mallintamisen jälkeen suoritettiin 

spend-analyysi, jossa tutkittiin kohdeyrityksen projektien kustannusrakennetta, jonka poh-

jalta projektihankinnat kategorisoitiin. 

 

Kohdeyritys toimii infrarakentamisen toimialla. Toimiala käsittää esimerkiksi kalliotilojen 

ja tunneleiden lujitus- ja tiivistystöitä. Kohdeyrityksen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 14 

miljoonaa euroa ja se työllistää 80 työntekijää, josta 10 ovat toimihenkilöjä. Projektihankin-

toja kohdeyrityksessä tekee projektipäällikkö, työmaapäälliköt sekä työnjohtajat. Hankinnat 

koostuvat pääosin materiaaleista sekä aliurakoinneista, joita hankintaan hajautetusti projek-

teittain.   

 

4.1 Nykyinen hankintaprosessi 

Tällä hetkellä kohdeyrityksen hankintaprosessi on yksinkertainen ja hankintoja tehdään mo-

nella eri tavalla. Kuva 15 esittää nykyisen hankintaprosessin yleisellä tasolla. Projektissa 

hankintoja voi tehdä projektipäällikkö, työmaapäällikkö sekä työnjohtajat. Hankinnat teh-

dään hajautetusti eli projektikohtaisesti ja yrityksen yleiset hankinnat suoritetaan erikseen. 

Työntekijät voivat tehdä myös hankintoja kuten työvaatteita ennalta määrätyiden toimitta-

jien pisteissä työnjohdon luvalla.  Hankintaprosessi alkaa tarpeesta hankkia projektiin tai 

yrityksen omaan käyttöön palveluita tai materiaalia. Tämän jälkeen tarvittaessa koostetaan 

aineisto esimerkiksi suunnitelmista, jonka perusteella aliurakoitsija tai materiaalin toimittaja 

voi tehdä tarjouksen. Tarjouksen vastaanottamisen jälkeen aliurakoitsijalta tehdään 
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kirjallinen tai suullinen sopimus ja aloitetaan yhteistyö. Toisinaan myös isojakin hankintoja 

on tehty pelkällä puhelinsoitolla. 

 

 

Kuva 15 Nykyinen hankintaprosessi 

 

Keskusteluiden perusteella monesti hankinnat tehdään yrityksestä, joka on jo ennestään tuttu 

tai helposti saatavilla. Hinta ei ole keskeisimmässä roolissa, koska ei välttämättä tiedetä tark-

kaan, mikä on materiaalin tai palvelun markkinahinta. Tällä hetkellä hankintapäätökseen 

vaikuttaa vain materiaalin tai palvelun tilaamisen nopeus ja yksinkertaisuus sekä toimittajan 

toimintakyky. Yrityksen omaan käyttöön tulevissa materiaaleissa tai investoinneissa oli ha-

vaittavissa enemmän hintavertailua, mikäli kyseessä on suurempi hankinta. Projekteihin teh-

tävien hankintojen kuten materiaalin ja aliurakoitsijoiden kilpailutus on vähäisempää. Tämä 

voi osittain selittyä projektien tiukalla aikataululla, mutta myös epätietoisuudella eri materi-

aalin tai palvelun toimittajista. Kohdeyrityksellä ei ole hallussaan dataa toimittajista tai jär-

jestelmää hankintojen vertailuun, joten hankintojen tekeminen voi olla haastavaa, jos hinta-

taso ei ole tiedossa tai toimittaja vaihtoehtoja ei tiedetä sillä hetkellä tehtävään hankintaan. 

 

4.2 Hankintojen analysointi  

Käytyjen keskusteluiden perusteella laatupäällikön kanssa sekä tietokannasta saadun lasku-

tuslistauksen perusteella tunnistettiin taulukon 3 mukaisesti taloudellisesti merkittävimmät 

hankinnat projekteissa. Suurista projekteihin tehtävistä materiaalihankinnoista ja palvelu-

hankinnoista kohdeyrityksellä on vielä vähäistä kokemusta, sillä kohde yritys on aloittanut 
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pääurakointi ja projektinjohtourakat vuonna 2020. Analysointia tehtäessä palveluhankinnat 

jaettiin viiteen ja materiaalihankinnat kuuteen suurimpaan osaan projekteissa tehtäviin han-

kintoihin, jotka ovat yrityksen projektissa taloudellisesti suurimmat. Tässä jaossa on kuiten-

kin hieman päällekkäisyyttä sillä esimerkiksi työvaatteiden sekä työkalujen hankintaa teh-

dään projektihankinnoissa sekä myös yrityksessä yleisissä hankinnoissa. Muu- kategoria kä-

sittää kaikki yksittäiset palvelut, kuten kertaluontoiset konsultoinnit tai materiaalit, jonka 

kulutus on vähäistä. 

 

Taulukko 3 Taloudellisesti merkittävimmät projektihankinnat 

    

 Palvelut Materiaali  
 Sähkötyöt Betoni  
 Betonityöt Harjateräs  
 Maarakennus Muoviosat  
 Kalusto Tarvikkeet  
 Muu Varusteet/vaatteet  
  Muu  
    

 

Projekteissa tehtävät hankinnat koostuvat pääosin kertaluonteisista tai muutamassa osassa 

tehtävistä hankinnoista. Projekteihin tehtävät hankinnat ovat hankintahinnaltaan suurimmat 

ja koostavatkin kohdeyrityksen hankintakustannuksista suurimman osuuden. Viimeisim-

missä projekteissa palveluista maarakentaminen sekä sähkötyöt ovat olleet taloudellisesti 

merkittävimmät. Materiaaleista puolestaan harjateräksestä valmistetut tuotteet kuten lujitus-

pultit sekä verkot, betoni ja rakennustarvikkeet ovat olleet merkittävimmät taloudellisesta 

näkökulmasta. Materiaali- ja palveluhankintojen taloudellinen merkittävyys kohdeyrityk-

selle ovat esitelty kuvissa 16 sekä 17, joissa on esitetty hankintojen prosentuaalinen osuus 

kaikista hankinnoista.  
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Kuva 16 Materiaalihankinnat projekteissa 

 

 

Kuva 17 Palveluhankinnat projekteissa 

 

Kohdeyrityksellä ei ole vielä paljoa dataa tehdyistä hankinnoista, ja taulukon data perustuu 

viimeisimpiin pääurakointeihin, jotka ovat olleet hyvin samanlaisia keskenään. Tästä syystä 

hankinnat jaettiin vain muutamiin kategorioihin. 
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4.3 Nykyisen hankintaprosessin vahvuudet ja heikkoudet 

Tällä hetkellä kohdeyrityksessä hankintoja tehdään helppous ja nopeasti saatavuus prioritee-

teillä. Hinnalla ei ole juurikaan väliä, sillä ei tiedetä palvelun tai materiaalin toimittajia tai 

hintatasoa. Taulukossa 4 on esitetty nykyisen hankintaprosessin vahvuudet sekä heikkoudet. 

 

Taulukko 4 Hankintaprosessin vahvuudet sekä heikkoudet 

Vahvuudet Heikkoudet 

Ketterä Kilpailutuksen puute 

Nopea läpimenoaika Epätietous toimittajista/hintatasosta 

 Suulliset sopimukset 

 

Vahvuuksiksi hankinnoissa voidaan tunnistaa hankintaprosessin lyhyt läpimenoaika sekä 

ketteryys. Näillä viitataan siihen, että hankintoja voidaan tehdä hyvinkin nopealla aikatau-

lulla ja prosessi kykenee mukautumaan erilaisiin hankintoihin tehokkaasti. Heikkouksiksi 

hankintaprosessissa tunnistettiin epätietous palveluiden ja materiaalien toimittajista sekä 

hintatasosta. Myös kilpailutuksen puuttuminen ja toisinaan tehtävät suulliset sopimukset 

ovat merkittäviä puutteita hankintaprosessissa.  

 

4.4 Yhteenveto 

Nykytilananalyysissä tutkittiin kohdeyrityksen hankinnan toimintamallia. Analyysiin kerät-

tiin tietoja kehityspalavereissa laatupäällikön kanssa sekä tutkimalla projektien laskutustie-

tokantaa. Analyysien perusteella kohdeyrityksessä tehdään hankintoja ilman standardoitua 

prosessia, jonka mukaan koko yritys toimisi.  Materiaalin tai palvelun hankintapäätökseen 

vaikuttaa vahvasti hankinnan helppous sekä saatavuus. Hintatasolla ei ole ollut juurikaan 

vaikutusta kohdeyrityksen hankintapäätöksiin. Hinnalla ei ole ollut hankinnoissa suurta vai-

kutusta, koska kohdeyrityksen hankinnoista vastaavilla henkilöillä välttämättä ole tietoutta 

eri palveluiden tai materiaalinen toimittajista tai hintatasosta. Hankintojen 
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kustannusrakennetta analysoitiin ja materiaalihankinnat sekä palveluhankinnat jaettiin kate-

gorioihin taloudellisen merkittävyyden perusteella. Palveluhankinnoista maarakennus ja 

sähkötyöt olivat taloudellisesti merkittävimmät. Materiaalihankinnoista puolestaan valmis-

betoni, harjaterästuotteet sekä rakentamisessa käytettävät tarvikkeet olivat merkittävim-

mässä osassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

5 Kohdeyrityksen hankintaprosessin kehittäminen 

Tässä luvussa esitetään kehittämistoimenpiteet kohdeyrityksen hankintaprosessille. Lisäksi 

esitetään kehitetty hankintajärjestelmä sekä implementointiprosessi. Aineisto kerättiin kir-

joittajan omista havainnoista sekä kehityspalavereissa, joihin osallistui yrityksen laatupääl-

likkö sekä talouspäällikkö. Kirjallisuudessa keskityttiin prosessikehittämisen parhaisiin kei-

noihin sekä hankintatoimeen. Kehitysvaiheessa hyödynnettiin nykytilan analyysissä kehitet-

tyä hankintatoimen mallinnusta. Mallinnuksen pohjalta kehitettiin kirjallisuudessa esitetty-

jen keinojen mukaisesti uusi toimintamalli, joka suunniteltiin kohdeyritykselle soveltuvaksi. 

Toimintamallit mallinnettiin ja luotiin kilpailuttamiselle raja-arvot. Raja-arvot perustuvat 

nykytilan analyysissä tehtyyn spend-analyysin tuloksiin. Kehitysvaiheen lopussa luotiin 

hankintatoimen tueksi järjestelmä, jonka avulla voidaan edistää hankinnan tehokkuutta. Jär-

jestelmän rakenne on kehitetty kirjallisuudessa esitettyjen tietojen sekä kehityspalaverien 

perusteella, jotta se on kohdeyrityksen hankintatoimeen soveltuva. 

 

5.1 Hankintaprosessin kuvaus 

Kehitysprojektissa kehitettiin kaksi versiota hankintaprosessin mallinnuksesta, jotka perus-

tuvat kehityspalavereihin kohdeyrityksen kanssa. Kuvassa 18 on esitetty ensimmäinen ver-

sio prosessista, jossa on mallinnettu vaiheittain kaikki hankintaprosessin vaiheet.  

 



45 
 

 

Kuva 18 Hankintaprosessin ensimmäinen versio 

 

Hankinta prosessi alkaa tarvemäärittelystä, jossa kerätään tietoa tarvittavista materiaaleista 

tai palveluista. Materiaali voi koostua esimerkiksi piirustuksista, määräluetteloista sekä 

muista selostuksista, jotka auttavat ymmärtämään hankittavaa kokonaisuutta. Tarvemäärit-

telyn jälkeen tarkistetaan, onko yrityksellä voimassa olevaa esimerkiksi vuosisopimusta toi-

sen yrityksen kanssa, joka toimittaa tarvittavia tuotteita tai palveluita. Tarkastaminen on tär-

keä vaihe, jotta vältytään ohiostoilta. Vuosisopimukset tulee kilpailuttaa säännöllisesti, jotta 

hankinta pysyy kilpailukykyisenä. Vuosisopimuksen kilpailutuksessa vertaillaan vanhan so-

pimuksen ehtoja uusien toimittajien tarjoamiin palveluihin. Mikäli todetaan, että sopimusta 

ei ole, aloitetaan toimittajan valinta- ja kilpailutusprosessi. Valinta- ja kilpailutusprosessi 

käsittää aliprosesseja, joita ei ole määriteltynä tähän mallinukseen, jotta mallinnus pysyy 

yksinkertaisena. Tässä vaiheessa voidaan hyödyntää kehitettyä hankintajärjestelmää, joka 

helpottaa toimittajan valinnassa sekä tarjousten vertailussa. Toimittajan valinnan jälkeen 

tehdään aina kirjallinen sopimus, jossa kuvataan mahdollisimman tarkasti sisältö, aikataulu 

sekä muut oleelliset tiedot, jotta tulevaisuudessa pystytään tarkistamaan, onko toimittu so-

pimuksen mukaisesti. Myös sopimuksen tekeminen sisältää aliprosesseja, joita ei tähän 
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mallinnukseen otettu mukaan. Sopimuksen tekemisen jälkeen voidaan tehdä tilaus. Tilauk-

sen jälkeen toimitusta tulee valvoa aktiivisesti, jotta hankinnan budjetti, laatu sekä aikataulu 

pysyvät suunnitelmien mukaisina. Mikäli valvontavaihetta laiminlyödään, venyy aikataulu 

helposti ja sitä myöden myös budjetti ja mahdollisesti myös laatu voi kärsiä. Kun materiaali 

tai palvelu on saatu toimitettua, kohdeyritys kirjaa ja tallentaa hankintajärjestelmään arvi-

oinnin toimittajasta. Tämän jälkeen hankintaprosessi on saatu päätökseen. Jos tarvemäärit-

telyn jälkeen todetaan, että yrityksellä on voimassa oleva sopimus toisen yrityksen kanssa, 

voidaan edetä suoraan tilausvaiheeseen ja edetä prosessin mukaisesti. Tämän tyyppinen mal-

lintamistaso antaa yksinkertaisen kuvan hankintaprosessista ja siihen liittyvistä vaiheista 

sekä etenemisjärjestyksestä.  

 

Kuvassa 19 on esitetty toinen versio hankintaprosessimallista. Merkittävimpänä erona en-

simmäiseen versioon on, että tässä mallissa on määritelty myös vastuuhenkilö.  

 

 

Kuva 19 Hankintaprosessin toinen versio 
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Projektipäällikkö aloittaa hankintaprosessin ja johtaa tarvemäärittelyvaihetta. Tarvemäärit-

telyvaiheessa työnjohtajat ja vastaava työnjohtaja avustavat projektipäällikköä. Projektipääl-

likkö tarkistaa, onko yrityksellä voimassa olevaa sopimusta, mikäli ei ole, projektipäällikkö 

suorittaa toimittajan valinta- sekä kilpailutusprosessin ja tekee kirjallisen sopimuksen, johon 

loppuu projektipäällikön osuus hankintaprosessissa. Tämän jälkeen työnjohto tekee tilaukset 

sekä seuraa niiden toimitusta ja arvio toimittajan hankintajärjestelmään.  

 

Edellä kuvattujen hankintaprosessin mallinnukset molemmat antavat selkeän kuvan eri vai-

heista. Toinen versio toimi paremmin esimerkiksi uuden työntekijän perehdytyksessä ja en-

simmäinen versio toimisi tilanteessa, jossa esitellään kohdeyrityksen hankintatoimea ulko-

puolisille sidosryhmille. Lisäksi toisessa versiossa vastuuhenkilöiden näkyminen helpottaa 

työmaaorganisaatiota ymmärtämään vastuualueensa sekä tehtävänsä hankintaprosessissa. 

Hankintatoimea kohdeyrityksessä suoritettaisiin hybridimallilla eli työmaat suorittavat han-

kintansa itsenäisesti noudattaen kuitenkin määriteltyä hankintaprosessia. Yrityksen yhteiset 

hankinnat, kuten työvaatteet voidaan hankkia keskitetysti ja tällä tavoin saavuttaa mahdolli-

sia määräalennuksia. Työmaiden hankinnan tehdään hajautetusti, koska jokainen projekti on 

yksilöllinen, joten keskitetty hankinta ei olisi toimiva ratkaisu.  

 

Hankintaa tehtäessä ei ole kuitenkaan järkevää kilpailuttaa jokaista hankintaa. Ensin täytyy 

arvioida, että aiheutuuko hankintaprosessista enemmän kustannuksia, kuin itse hankittava 

tuote tai palvelu maksaa. Jos hankintaprosessi aiheuttaa enemmän kustannuksia, voidaan 

hankinta suorittaa ilman kilpailutusvaihetta. On kuitenkin oleellista määrittää rajat, millä pe-

rusteella kilpailutus tulee suorittaa sekä minkälaisella laajuudella. Taulukossa 5 määritellään 

kohdeyrityksen hankintatoimelle raja-arvot, joiden perusteella hankintaa suoritetaan.  
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Taulukko 5 Hankinnan raja-arvot 

Hankintahinta koko projektin aikana Toimittajien määrä 

10 000 € 2 

30 000 € 3 

50 000 € 4 

 

Taulukkoa rakennettaessa pohdittiin, voitaisiinko raja-arvot määritellä prosentuaalisesti vai 

euromääräisesti. Lopulta päädyttiin euroihin, koska prosenttia on vaikea määritellä, sillä yri-

tyksen projektien kokonaishinnat vaihtelevat suuresti, joten pienemmissä projekteissa han-

kintahinta jäisi pieneksi ja kilpailutusprosessista aiheutuneet kulut ylittävät hankintahinnan, 

joten syntyy vain ylimääräisiä kustannuksia.  Euromääräinen on puolestaan helppo määri-

tellä ja sitä voidaan tarvittaessa myös muokata projektiin sopivaksi, mutta lähtökohtaisesti 

tulisi noudattaa määriteltyjä raja-arvoja.  

 

5.2 Hankintajärjestelmän kehittäminen 

Järjestelmä kehitettiin tukemaan hankintatoimea case-yrityksessä ja luomaan läpinäkyvyyttä 

hankintaprosessiin. Työkalun avulla esimerkiksi projektipäällikkö voi löytää toimittajia no-

peammin sekä analysoimaan tarjouksia tehokkaammin. Hankintajärjestelmän ensimmäinen 

osa on esitetty kuvassa 20, jossa saatuja tarjouksia voidaan vertailla. 

 

 

Kuva 20 Tarjousvertailutaulukko 

Tuote/palvelu Toimittaja Yksikkö Hinta Hinta per yksikkö Huomiot tarjoukseen

Summa
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Taulukossa arvioidaan tarjouksen sisältö, hintaa sekä kokonaisuutta. Taulukkoon eritellään 

tarjouksessa tarjotut tuotteet tai palvelut, toimittajan tiedot, yksiköt sekä hinta. Yksikön ja 

hinnan perusteella voidaan laskea yksikköhinta, jota on helppo vertailla muihin tarjouksiin. 

Lisäksi taulukkoon voidaan lisätä muita kommentteja. Tarjouksista voidaan saada vertailu-

kelpoisia ja helpommin luettavia, kun tarjoukset saadaan eriteltyä ja muokattua. Myös han-

kintaprosessi on läpinäkyvämpi, kun hankinnan tekijä pystyy esittämään laskelmat sekä 

muut prosessin aikana syntyneet dokumentit. Kuvassa 21 esitellään hankintajärjestelmän 

toinen osa, jossa on toimittajien arviointeja. 

 

 

Kuva 21 Toimittajien arviointitaulukko 

 

Kuvassa 21 esitettyyn taulukkoon voidaan kerätä tietoja toimittajasta sekä arvioida toimitta-

jan suorituskykyä. Arviointeja voidaan hyödyntää tulevaisuuden projekteissa ja käyttää jo 

hyväksi todettuja toimittajia. Taulukkoon kirjataan toimittajan käytetyt palvelut sekä millä 

toimialoilla toimittaja toimii. Lisäksi voidaan laittaa yhteyshenkilö sekä arviointi tai kom-

mentti toimittajan suoriutumisesta yhteistyötoiminnasta ja joustavuudesta projektin aikana. 

Tästä taulukosta projektipäällikkö voi etsiä toimittajia ja lyhentää hankintaprosessin läpime-

noaikaa. 

 

Palvelu Toimiala Yritys Yhteyshenkilö Yhteistyötoiminta Joustavuus Vapaa palautekenttä
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5.3 Hankintaprosessin implementointi 

Tässä työssä kuvatut hankintaprosessit voidaan ottaa käyttöön ja opastaa kohdeyrityksen 

työnjohtoa uuteen toimintamalliin. Hankintaprosessi otetaan osaksi perehdytysmateriaalia, 

jotta uudet työntekijät ymmärtävät kohdeyrityksen prosessin ja osaavat toimia sen mukai-

sesti. Tulevissa projekteissa hankkijan on kyettävä esittämään hankkimansa tuotteet tai pal-

velut ja kilpailuttamisesta tulee pakollista riippuen hankinnan hinnasta.  

 

5.4 Yhteenveto 

Tämän projektin tavoitteena oli kehittää kohdeyritykselle hankintaprosessi sekä sitä tukeva 

hankintajärjestelmä. Hankintaprosessin mallintamiseen hyödynnettii Microsoft Visio- ohjel-

misto, jonka avulla pystyttiin luomaan selkeitä sekä kattavia prosessimallinnuksia. Mallin-

nuksia luotiin projektissa kaksi erilaista versiota. Ensimmäinen versio oli korkeammalta ta-

solta kuvattu ja sen tarkoituksena on esittää kohdeyrityksen uusi hankintaprosessin kaikki 

vaiheet. Toisessa versiossa mallinnetaan myös hankintaprosessin kaikki vaiheet mutta myös 

vastuulliset henkilöt, jotka ovat tässä tapauksessa projektipäällikkö ja työnjohto. Ensim-

mäistä versiota voidaan hyödyntää esimerkiksi, jos tarkoituksena on esittää kohdeyrityksen 

hankintaprosessia ulkopuoliselle taholle. Toista versiota voidaan puolestaan hyödyntää esi-

merkiksi uuden työntekijän perehdyttämisessä. Mallinnusten lisäksi projektissa luotiin han-

kintajärjestelmä, jota projektipäällikkö voi hyödyntää tarjousten kilpailuttamiseen sekä toi-

mittajien kartoittamiseen. Työnjohto hyödyntää kyseistä järjestelmää toimittajien arvioin-

tiin.  Projektissa määriteltiin hankinnan raja-arvot, joiden perusteella kilpailutusta suorite-

taan, raja-arvot ovat tärkeät, koska kaikkia hankintoja ei kannata kilpailuttaa ja suuremmat 

hankinnat tarvitsevat enemmän vertailua. Kehitetty toimintamalli implementoidaan työnte-

kijöiden kattavalla perehdyttämisellä ja jatkossa mallinnukset otetaan osaksi perehdytysma-

teriaalia. 
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6 Johtopäätökset 

Tässä luvussa käsitellään projekti kokonaisuutena sekä arvioidaan sen onnistuneisuus. Li-

säksi arvioidaan projektin laatua.  

 

6.1 Yhteenveto 

Projekti tehtiin infrarakentamiseen keskittyneellä yrityksellä, jonka tavoitteena on kasvattaa 

liiketoimintaa ja aloitta myös projektijohdolliset urakoinnit. Tähän asti kohdeyritys on toi-

minut ainoastaan aliurakoitsijan roolissa, jossa hankinnat eivät juurikaan ole suuressa roo-

lissa. Projektijohtourakoinneissa hankintojen merkitys on suuri, joten niiden tekemiseen tu-

lee kiinnittää huomiota. Myös yrityksen yhteiset hankinnat ovat merkittävä kuluerä. Projekti 

käynnistettiin kartoittamalla kohdeyrityksen hankintatoimen nykytila sekä siihen liittyvät 

vahvuudet ja heikkoudet. Vahvuuksiksi tunnistettiin sen ketteryys tehdä hankintoja sekä no-

pea läpimenoaika. Heikkouksiksi puolestaan tunnistettiin vähäinen kilpailutus, epätietous 

hintatasoista tai toimittajista sekä toisinaan tehtävät suulliset sopimukset. Nykytilananalyy-

sissä tutkittiin kohdeyrityksen hankintojen rakennetta siten, että materiaalihankinnat ja pal-

veluhankinnat eroteltiin ja järjestettiin taloudellisen merkittävyyden mukaan.  

 

Nykytilan kartoituksen jälkeen aloitettiin kehittämään uutta hankintatoimintamallia. Projek-

tin aikana luotiin kaksi erilaista prosessimallinnusta. Erona näiden kahden mallinnuksen vä-

lillä on se, että toisessa versiossa on nähtävillä myös vastuuhenkilöt ja rakenne on hieman 

erilainen. Kuvassa 18 on esitetty ensimmäinen versio, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi 

esitellessä kohdeyrityksen hankintatoimea ulkopuoliselle taholle. Toinen versio on esitetty 

kuvassa 19, joka toimii apuna esimerkiksi uuden työntekijän perehdyttämisessä. Mallinnus-

ten lisäksi kehitettiin hankintajärjestelmä, jota voidaan hyödyntää tarjousvertailussa sekä 

toimittajien arvioinneissa. Järjestelmä edistää tulevaisuudessa löytämään hyviä toimittajia 

nopeammin sekä saamaan kilpailutuksesta hyödyn. Projektin aikana todettiin, että kaikkia 

hankintoja ei kannata kilpailuttaa, joten määriteltiin raja-arvot, joiden mukaan tulisi toimia. 
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Raja-arvot eivät kuitenkaan ole joustamattomia, sillä toimittajia ei välttämättä löydy vaadit-

tua määrää. 

 

6.2 Työn laadun arviointi 

Projekti eteni suunnitelman mukaisesti ja lopputuloksesta kehittyi toimiva ratkaisu. Etene-

mistahti oli tehokkaampi, kuin osasin odottaa ja oli mielenkiintoista perehtyä hankintatoi-

men vaiheisiin sekä prosessikehitykseen. Henkilökohtaisesti olen tyytyväinen yhteistyöhön 

kohdeyrityksen kanssa ja projektissa syntyneisiin lopputuotoksiin. Myös kohdeyritykseltä 

tuli hyvää palautettu lopputuloksesta. Projekti eteni Martinsuon ja Blomqvistin esittelemän 

kehitysprojektin vaiheistuksen mukaisesti ja jokaisessa vaiheessa hyödynnettiin edellisessä 

vaiheesta saatuja tietoja (Martinsuo & Blomqvist 2010, 6). Kirjallisuutta hyödynnettiin te-

hokkaasti kehitettäessä hankintatoimen toimintamallia sekä analyyseissä. Projektin tutki-

muskysymykset olivat seuraavat: 

 

 Mistä vaiheista hankintaprosessi koostuu ja kuinka sitä voidaan kehittää?  

 Kuinka hankintoja kilpailuttaa ja mitä on kannattavaa kilpailuttaa? 

 Miten voidaan hankintoja kategorisoida? 

 Minkälaista järjestelmää voidaan hyödyntää hankinnoissa? 

 

Projektissa esiteltiin hankintaprosessin kaikki vaiheet sekä prosessikehittämisen periaatteet, 

joita sovellettiin kohdeyrityksen hankinnan toimintamalliin. Kohdeyrityksen hankinnat ana-

lysoitiin spend-analyysillä, jonka perusteella määriteltiin raja-arvot sekä kategoriat, joiden 

perusteella voidaan arvioida, mitä kannattaa kilpailuttaa. Kohdeyritykselle rakennettiin han-

kintajärjestelmä, jonka avulla voidaan kilpailuttaa tehokkaasti ja tulevaisuudessa valita myös 

toimittajia, kunnes riittävästi dataa on kerätty. Projektissa onnistuttiin vastaamaan määritel-

tyihin tutkimuskysymyksiin tehokkaasti ja voidaan todeta projekti onnistuneeksi tutkimus-

kysymysten osalta. 
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Hankintatoimi on keskeisessä osassa kohdeyrityksen taloudellisessa suorituskyvyssä. Epä-

onnistunut hankinta voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yritykselle. Jatkokehyksenä koh-

deyrityksen tulisi määritellä hankintatoimelle suorituskykymittariston, jonka avulla se pys-

tyy analysoimaan toimintansa onnistuneisuutta. Suorituskyvynmittaristoa kehittämiseen on 

kiinnitettävä erityistä huomioitava kuten Weele mainitsee, että hankintatoimen mittaaminen 

on yksi haastavimmista aiheista mitata (Weele 2010, 304). Lisäksi hankintojen mittaaminen 

tuottaa yleensä epätarkkaa tietoa, joten kohdeyrityksen tulee, tarkkaa tutkia, mitkä mitattavat 

kohteet tuottavat toimintaa tukevaa tietoa. Hyvin toimiva suorituskyvynmittaristo ei tarjoa 

vain informaatiota hankintojen suorituskyvystä, mutta myös motivoi työntekijöitä toimi-

maan tehokkaammin kuten Rushton mainitsee (Rushton et al. 2017, 233). 

 

Suorituskykymittariston lisäksi jatkotoimenpiteenä kohdeyrityksen kannattaisi mallintaa 

myös muut hankintatoimeen sekä muuhun liiketoimintaan liittyvät prosessit. Mallinnusten 

avulla kohdeyrityksessä työntekijät tietävät miten eri työtehtävissä tulisi toimia ja kuka toi-

mii vastuuhenkilönä. Vastuun kohdentamisella voidaan välttyä ylimääräisistä suoritteista ja 

tehostaa kohdeyrityksen kokonaisvaltaista suorituskykyä. 
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