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Organisaatioissa hankinnat ovat keskeisessä roolissa. Niiden strategiseen johtamiseen on he-
rätty kunnolla vasta lähivuosina. Hankinnat nähdään organisaatioissa osana liiketoiminnan 
menestystä ja niiden osuus on yritysten liiketoiminnassa yleensä erittäin suuri. Kategoriajoh-
taminen on keino hallita laajaa tuotteiden ja palvelujen määrää järkevästi. Sen tarkoituksena 
on jakaa hankinnat kategorioihin, jotta niitä olisi helpompi hallita ja kehittää. Tämä kandi-
daatintutkielma tutkii kategoriajohtamista ja sen tuottamia hyötyjä. Tutkimuksessa keskity-
tään erään suomalaisen energiateknologian yrityksen kategoriajohtamiseen ja sen kehittämi-
seen. Työssä tarkastellaan lisäksi strategisen hankinnan käytetyimpiä työkaluja Kraljicin 
matriisia sekä ABC-analyysiä. 

 

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineiston keräys tapahtui puo-
listrukturoiduilla haastatteluilla. Kerätty aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönana-
lyysillä. Tutkimus osoitti, että kohdeyrityksen hankinnat ovat kehittymässä nopeaan tahtiin. 
Kategoriajohtaminen on otettu käyttöön sekä sitä kehitetään jatkuvasti eteenpäin. Katego-
riajohtamisesta saatuja hyötyjä ei olla vielä päästy huomaamaan täysin, sillä globaalin talou-
den ongelmat haastavat hankintaa jatkuvasti. Kategoriajohtamisessa nähdään kuitenkin 
mahdollisuus hankinnan kehittymiseen. Tutkituista hankinnan työkaluista; Kraljicin matrii-
sista ja ABC-analyysistä saadaan teoreettista hyötyä yritykselle, mutta niitä ei kuitenkaan 
voida käyttää kategoriajohtamisen segmentointivälineenä kohdeyrityksessä. 
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Procurement plays a key role in organizations. The focus on strategic procurement 
management has only just begun. Organizations see purchases as part of business success 
and generally play a very large role in corporate business. Category management is a way to 
manage a large operating market sensibly. Its purpose is to divide procurement into 
categories to make it easier to manage and develop. This bachelor’s thesis examines category 
management. The research focused on an energy technology company's category 
management and supply chain management development. The paper also examines Kraljic's 
matrix and ABC analysis, the most used tools for strategic procurement. 
 
This study was conducted as a qualitative study. The data were collected through interviews. 
The interviews were semi-structured. The collected material was analyzed by material-based 
content analysis. The study showed that the target company's purchases are developing at a 
rapid speed. Category management has been introduced and is constantly being developed. 
The benefits of category management have not yet been fully realized, as the global economy 
problems continue to challenge procurement. However, category management is seen as an 
opportunity to develop procurement. Of the procurement tools studied; Kraljic's matrix and 
ABC analysis provide theoretical benefits to the company, but they cannot be used as a 
segmentation tool for category management in the case company. 
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1  Johdanto 

Hankinnat ovat keskeisessä osassa organisaatioiden toiminnassa. Viimeisten vuosien aikana 

niiden toimintaa on muutettu monella tavalla. (Huuhka 2016, 18). Hankinta on alettu nähdä 

osana organisaatioiden liiketoiminnan menestystä, ja se on integroitu mukaan liiketoiminnan 

strategiseen suunnitteluun. Hankinnat ja niiden laajuus organisaatiossa ovat hyvin toimiala-

kohtaisia. Ne ovat tavallisesti noin 50 – 80 prosenttia organisaation kokonaiskustannuksista. 

Laskettaessa mukaan erilaiset investoinnit sekä epäsuorat hankinnat, prosenttiosuus on vielä 

korkeampi. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 21.) Koska niin suuri osuus yrityksen kus-

tannuksista koskee hankittavia tavaroita ja palveluja, hankinnalla on merkittävä vaikutus lii-

ketoiminnan kannattavuuteen. Organisaatioiden on siis menestyäkseen kiinnitettävä huo-

miota strategiseen toimittajamarkkinoiden hallintaan.  

  

Globaalin talouden koettua paljon muutoksia, on hankinnan pitänyt pysyä muutoksissa mu-

kana ja organisaatioiden pitänyt kehittää toimintaansa sen mukaisesti (Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2015, 34). Ilmastonmuutos, nopeasti kehittyvä teknologia, erilaiset taloudelliset 

kriisit, globaali pandemia, sodat sekä monet muut liiketoimintaan liittyvät muutokset ja haas-

teet kytkeytyvät yritysten hankintaan oleellisesti. Hankintojen on sujuttava, jotta organisaa-

tio pystyy toimimaan ja tuottamaan tavaroita sekä palveluja asiakkaillensa. Mikäli toimitus-

ongelmia aiheutuu, voivat haitat olla suuriakin. Tätä varten hankintaa on kehitetty toimivia 

strategioita, joiden avulla yritykset voivat minimoida toimintaan aiheutuvat katkokset ja ke-

hittää toimittajiinsa erilaisia suhteita. Nämä suhteet turvaavat toiminnan jatkumisen sekä 

tuottavat mahdollisesti myös kustannushyötyjä. (Huuhka 2016, 26.).    

 

Hankinnoista on tullut yrityksille tärkeä osa strategiaa, sillä ne ovat avainasemassa kilpailu-

kyvyn sekä taloudellisen tuloksen kannalta. Hankinnan määritelmänä voidaan perinteisesti 

pitää yritysmaailmassa kaikkea ostotoimintaa, josta tulee yritykselle lasku. (Huuhka 2015, 

15.) Hankinnan tehtävänä on Lammingin (1993) mukaan huolehtia strategisesti siitä, että 

yrityksellä on kaikki ulkoiset resurssit, joita tarvitsee kussakin tilanteessa toimiakseen. Myös 

myöhemmin hankinnalle on kehitetty erilaisia määritelmiä, mutta pääperiaatteena on, että 
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hankinta tarkoittaa ulkoisten resurssien hallintaa. Tavoitteena sillä se tukee yrityksen toimin-

taa ja ottaa huomioon myös tuotteen tai palvelun loppukäyttäjän tarpeet. (Huuhka 2015, 15.) 

 

Tässä kandidaatin tutkielmassa syvennytään strategisen hankinnan yhteen oleelliseen osa-

alueeseen; kategoriajohtamiseen. Kategoriajohtamisella tarkoitetaan hankintojen jakamista 

pienempiin ryhmiin, jolloin ne ovat helpompia hallita (Nieminen 2016). Kategoriajohtami-

sesta on tehty vähän tutkimuksia. Yksi harvoista on Heikkilän ja Kaipian vuonna 2009 jul-

kaisema konferenssipaperi “Purchasing Category Management—From Analyzing Costs to 

a Proactive Management Practice”. Vaikka tutkimus on jo yli kymmenen vuotta vanha, ei 

uudempia tutkimuksia aiheesta juurikaan löydy. Tutkimuksessa on tästä syystä käytetty teo-

reettisina lähteinä strategisesta hankinnasta tehtyjä kirjoja. Aihetta on juuri siksi erityisen 

kiinnostava tutkia, sillä siitä ei ole paljon tutkimustietoa olemassa. Tutkimus on tehty yri-

tykselle, jota nimitetään työssä kohdeyrityksenä. Kohdeyritys on energiateknologian koti-

mainen suuryritys, joka toimii globaaleilla markkinoilla. Kohdeyrityksen liiketoiminta on 

riippuvaista hankintojen oikea-aikaisuudesta sekä luotettavuudesta. Hankinnat muodostavat 

erittäin suuren osan yrityksen liiketoiminnan kuluista, jonka vuoksi niitä on organisoitava ja 

kategorisoitava (Haastattelu A).  

 

1.1   Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma 

Tämän kandidaatintutkielman pyrkimyksenä on syventyä kohdeyrityksen strategiseen han-

kintaan kategoriajohtamisen näkökulmasta. Tavoitetta tukevat teoreettisen viitekehyksen 

tiedot strategisesta hankintatoimesta sekä kategoriajohtamisesta. Tavoitteena tutkimuksessa 

on saada kohdeyritykselle keinoja uudistaa ja vahvistaa strategista hankintaansa katego-

riajohtamisen keinoin. Cordell sekä Thompson (2018) kirjassaan painottavat, ettei katego-

riajohtaminen ole vain menojen tarkastelua, vaan liiketoimintaan hyötyjä tuottava strategia. 

Kategoriajohtamisen työkaluista perehdytään ABC-analyysiin sekä Kraljcin portfolio-

analyysiin, sillä ne ovat eräitä käytetyimpiä malleja, kun suunnitellaan hankintastrategiaa 

toimittajamarkkinoille. Näitä työkaluja pyritään arvioimaan tutkielmassa kriittisesti. Kuten 

Gelderman ja Van Weele (2005) artikkelissaan esittivät, monet työkalut voivat antaa 
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yksitoikkoisen tai väärän kuvan toimittajasta. Kohdeyrityksessä käytetään tällä hetkellä stra-

tegisen hankinnan analyysityökaluna ABC-analyysiä. Kraljicin portfolioanalyysiä ei ole yri-

tyksessä tehty koskaan loppuun ja sen käyttöä ei ole yrityksessä suoraan hyödynnetty. Tut-

kimuksen toinen tutkimuskysymys siis pyrkii antamaan kohdeyritykselle vinkkejä siihen, 

miten Kraljicin portfolioanalyysiä voisi hyödyntää sen hankinnoissa.  

 

Päätutkimuskysymys: 

Millaisia hyötyjä kategoriajohtamisella voidaan saavuttaa energiateknologian yrityksen 

hankinnassa ja miten sitä voitaisiin kehittää edelleen? 

 

Päätutkimuskysymyksen tavoitteena on selvittää, millä tavoin kategoriajohtamista on hyö-

dynnetty kohdeyrityksessä ja miten sitä voitaisiin kehittää eteenpäin teorian mukaisesti. Tut-

kimuksessa tutkitaan kategoriajohtamisen tuottamia hyötyjä sekä mahdollisia haittoja ja ke-

hityskohteita.  

 

Alatutkimuskysymykset: 

Miten ABC-analyysi toimii kohdeyrityksen hankinnan analyysityökaluna? 

Miten Kraljicin portfolioanalyysiä voidaan hyödyntää kohdeyrityksen suorissa hankin-

noissa? 

 

Alatutkimuskysymysten avulla päästään tarkastelemaan tarkemmin hankintojen kategorisoi-

mista kahdella hyvin erilaisilla metodilla. ABC-analyysin keskittyessä rahamäärällisiin omi-

naisuuksiin hankinnoissa, Kraljicin portfolioanalyysi antaa kuvan myös toimittajamarkki-

noiden monimutkaisuudesta. Alatutkimuskysymyksissä otetaan huomioon organisaation tä-

män hetkinen tilanne ja analysoidaan kohdeyrityksen toimintaa sen mukaan. Tarkoituksena 

on myös tutkia, onko kumpikaan analyysityökaluista hyödyllinen kohdeyritykselle tai onko 

niiden käyttö edes mahdollista kategoriajohtamisen välineenä. 
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Alapuolella olevassa kuviossa esitetään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Strateginen 

hankintatoimi toimii teorian pääkäsitteenä. Kategoriajohtaminen on osa strategista hankin-

taa, jolloin se toimii alakäsitteenä strategiselle hankintatoimelle. Hankinnan työkalut; Kral-

jicin matriisi ja ABC-analyysi ovat kategoriajohtamisen eräitä teoreettisia segmentointityö-

kaluja, jolloin ne ovat kategoriajohtamisen alakäsitteitä. Työ etenee teoreettisen viitekehyk-

sen kuvaamalla tavalla (kuva 1).  

 

Kuva 1: Teoreettinen viitekehys 

  

1.2  Rajaukset ja tutkimuksen rakenne 

Tämä tutkimus on rajattu koskemaan kohdeyrityksen strategista hankintaa ja sen katego-

riajohtamista. Hankinnoista puhuttaessa tarkoitetaan yrityksen pelkkiä suorahankintoja. 

Suorat hankinnat ovat hankintoja, jotka liittyvät suoraan organisaation ydintoimintaan. Täl-

laisia ovat esimerkiksi valmistukseen käytettävät raaka-aineet ja materiaalit (Iloranta & Mä-

kinen-Pajunen 2015, 57.).  

 

Tutkimuksen rakenne on pyritty esittämään niin, että se etenisi loogisessa järjestyksessä. 

Johdannossa on kerrottu hieman yleistä pohjustusta hankintoihin ja niiden merkitykseen or-

ganisaatioissa. Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset, tutkimus menetelmä ja aineisto 

sekä rajaukset on esitetty myös johdannon alaotsikoiden alla. Kappaleleiden kaksi sekä 

kolme alle on koottu tutkielman kannalta oleellinen teoria, jotta se tukisi tehtyjä havaintoja 

sekä päätelmiä. Teoriaosuus sisältää strategisen hankinnan, kategoriajohtamisen, Kraljicin 
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portfolioanalyysin sekä ABC-analyysin tarkastelun. Kappaleessa neljä on lyhyitä otteita lit-

teroiduista haastatteluista sekä niiden tulosten analysointia. Työn loppuun, kappaleeseen 

viisi on koottu oleelliset havainnot tutkielmasta, johtopäätökset sekä tutkimuksen luotetta-

vuuden arviointi.  

 

2  Strateginen hankintatoimi 

Hankinnan evoluution juuret johtavat vuosien 1940-1960 logistiikkaan, joka oli ensimmäi-

nen askel ostotoiminnan kehittymisenä (Cousins 2008, 11). Globalisaatio on tämän jälkeen 

vauhdittanut hankinnan kehittymistä (Huuhka 2016, 18). Vasta 1980-luvulla strateginen 

hankintatoimi nousi esiin, kun Peter Kraljic kirjoitti vuonna 1983 artikkelin Purchasing 

Must Become Supply Management. Artikkelissa hän toi julki ostamisen strategisemman puo-

len sekä toimittajien hallinnan. Tämän jälkeen kategoriajohtaminen ja toimittajasuhteet nou-

sivat keskeisiksi käsitteiksi strategiseen hankintaan. (Cousins, Lawson, & Squire 2006.) 

Strateginen hankintatoimi on saanut paljon kiinnostusta osakseen eri tieteenaloilta viimeisen 

30 vuoden aikana. Strategisen hankinnan merkitys menestyvälle liiketoiminnalle on kasva-

nut tänä aikana sekä yrityksissä että julkisyhteisöissä. (Cousins et al. 2008, 11.) Strategista 

hankintaa ovat kehittäneet monet asiat. Esimerkiksi sosiaalinen paine on johtanut hankinnan 

kehittymiseen, kun ammattitaitoista hankinnanhenkilökuntaa on lisätty. Talouden kannalta 

hankinnan suunnittelu strategisesti on tullut välttämättömäksi, sillä talouden muutokset ku-

ten lamat ovat pitäneet huomioida yrityksen toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Teknolo-

ginen kehitys on saanut aikaan hankinnan sähköistymisen, joka on tehostanut prosesseja. 

(Cousins et al. 2008, 16.)  

 

Perinteisesti hankinnassa suhteet toimittajiin voivat olla etäiset ja hankinnalla pyritään pelk-

kään kustannushyötyjen tavoitteluun. Strateginen hankinta eroaa perinteisestä hankintaot-

teesta sen määrätietoisemmalla toimittajien hallinnalla. Toimittajat pyritään huomioimaan 

yrityksen erilaisissa raportoinneissa, sekä tuotteiden sekä palvelujen kehityksessä. Aktiivi-

nen hankinnan ammattilainen pyrkii toiminnallaan kehittämään yritystä, sekä huomioi myös 
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toimittajien hyödyn. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 151.) Toimittajia etsitään aktiivi-

sesti ja koko toimitusketjua halutaan rakentaa ja kehittää. Nykyaikana hankinnan ammatti-

laisten on osattava hankinnassa käytettävä liiketoimintamalli moitteettomasti. Markkinat 

muuttuvat nopeasti ja kilpailijat kehittävät toimintaansa myös, jolloin kilpailuaseman yllä-

pitäminen ilman uudistumista voi olla haastavaa. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 139.) 

Onnistunut strategisen hankinnan toteuttaminen globaaleilla markkinoilla voi tuoda liiketoi-

mintaan jopa 30% materiaalikustannussäästöjä. Muita positiivisia etuja strategisella hankin-

nalla ovat sekä toimittajan, että ostajayrityksen teknologisen osaamisen kehittyminen sekä 

reagointikyvyn paraneminen. (Heikkilä & Kaipia 2009.) Hankintoja usein analysoidaan mo-

nin eri tavoin. Tyypillinen analyysimenetelmä on esimerkiksi spend-analyysi eli kuluana-

lyysi. Sen avulla yritys voi havainnoida esimerkiksi mitä ja miten paljon hankitaan ja mitkä 

ovat päätoimittajia. (Partida 2012.) 

 

Alapuolella on esitelty niin sanottu hankintaympyrä (kuva 2), joka kuvaa hankintojen koko-

naisvaltaista hallintaa ympyrän muodossa. Cousinsin (2002) kehittämä strategisen hankin-

nan ympyrä kuvaa tärkeimpiä kysymyksiä, mitä strategiseen hankintaan vaaditaan ja mitkä 

asiat ovat hankinnan suhteen merkityksellisiä. Pyörä kehitettiin hankinnan kokonaisvaltai-

seen tarkasteluun. Kaikki osiot ympyrässä on huomioitava, eikä ole mahdollista keskittyä 

vain esimerkiksi organisaatiorakenteeseen ja suorituskyvyn mittaamiseen. Jokainen osa liit-

tyy toisiinsa kuviossa. Ympyrän keskikohta eli yrityksen- ja hankinnan strategia pitää muut 

osat kasassa ja ilman keskikohtaa kaikki romahtaisivat. Esimerkiksi yrityksen strategia voi 

olla erittäin hyvä, mutta ilman kunnollisia kilpailukeinoja ja taitoja, se ei menesty ja silloin 

strategia on turha. (Cousins et al. 2008, 5)  



     13 

 

Kuva 2: Hankintaympyrä (Cousins, Lamming, Lawson, Squire 2008)  

 

Kuvan 2 ylimmäisenä elementtinä on organisaatiorakenne. Sen periaatteena on, että hankin-

tastrategiat toimivat eri lailla erilaisissa organisaatiorakenteissa. Esimerkiksi hajautuksen ja 

keskityksen suhteen voi olla vaihtelua, mikä toimii missäkin organisaatiorakenteessa. Orga-

nisaatiorakenteesta seuraava kuvassa oleva elementti on suorituskykymittaukset. Niitä voi-

daan pitää jopa välttämättöminä, sillä ne motivoivat ja varoittavat mahdollisista ongelmista. 

Cousins kuvaakin kirjassaan suorituskykymittauksia ”konevoiteluaineena”. Yhteistyökump-

paniportfolion tarkoituksena on miettiä, millaisia yhteistyökumppanisuhteita organisaatiolla 

on. Esimerkiksi millaisia kumppanuussuhteita on läheisten toimittajien kanssa ja miten näitä 

ylläpidetään. Kilpailukeinoihin ja taitoihin liittyvät oleellisesti ihmisten kyvyt. Ihmisten on 

pystyttävä ottamaan käyttöön erilaisia uusia strategioita ja lähestymistapoja, jotta liiketoi-

minta voi kasvaa. Yritys tarvitsee siis osaavaa ja taidokasta henkilökuntaa, jotta yrityksen ja 

hankinnan strategia voitaisiin toteuttaa. Kokonaiskustannus- ja hyötyanalyysi on osa han-

kintaympyrää, sillä organisaatioiden on ymmärrettävä kustannuksia liiketoiminnassaan. Esi-

merkiksi hankintojen kokonaiskustannukset, johon liittyy hankintahinnan lisäksi usein myös 

muita kuluja, on osattava huomioida. (Cousins et al. 2008, 95-97.) 
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Hankintojen strategiatapoja voidaan lähestyä kokonaisuutena tai kategoriakohtaisesti. Han-

kintastrategia sisältää tavoitteet siihen, miten hankintatoimea kokonaisuutena pyritään ke-

hittämään sekä pidemmän ajan tavoitteita. Kategoriakohtainen hankintastrategia keskittyy 

tietyn kategorian käsittelyyn sen suunnittelun ja sitä kautta kehitettyjen toimintatapojen 

kautta. Koko hankintastrategiaan sisällytetään yleensä hankinnan johtamisen suunnitelma, 

tavoitteet liittyen hankintaan ja sen prosesseihin, vaatimukset tuotteille, make or buy pää-

tökset, toimittajien lukumäärä ja yhteistyö toimittajien kanssa, hankintasopimukset sekä ris-

kienhallintaan liittyvät linjaukset. (Huuhka 2016, 65.)  

 

Hankintastrategian liittäminen yrityksen strategiaan on osa hankintojen suunnittelua. Se koe-

taan usein haastavana, sillä itse hankintastrategiamallia on vaikea määritellä. Yksiselitteisen 

strategian määrittely on vaikeaa, sillä toimittajille on usein erilaiset toimintatavat, logistiikka 

on erilaista, asiakastarpeet ovat erilaisia ja niin edelleen. Kun yritys kategorisoi hankittavat 

tuotteet, niiden strategian määrittely on vaivattomampaa.  Yksittäisen kategorian strategia 

voidaan linjata yhteen koko organisaation liiketoimintastrategian kanssa, jolloin sekavasta 

koko hankintastrategiasta saadaan pienemmät ja selkeämmät osat. (Iloranta & Pajunen-Mu-

honen 2015, 145-146) 

 

3  Kategoriajohtaminen 

Perinteinen kategorioiden hallinnan ajattelu on alkanut vähittäiskaupasta (Burlakova & 

Ruzhanskaya 2021) ja niin sanottua hyödykehallintaa on tehty jo vuosikymmeniä monissa 

yrityksissä. Hyödykehallinnalla tarkoitetaan kategoriajohtamisen tapaan hyödykkeiden ryh-

mittelyä. Kansainvälisillä markkinoilla toimivilla yrityksillä hankintojen keskittäminen on 

välttämättömyys, mikäli halutaan ostovolyymietuja. Hankittavista tuotteista muodostetaan 

ryhmiä ja pyritään saamaan sen kautta neuvotteluvoimaa. (Heikkilä & Kaipia 2009.) Tavoit-

teena kategoriajohtamisella on vähittäiskaupassa lisätä suorituskykyä koordinoidulla otteella 

erilaisista tuoteryhmistä (Basuroy, Mantrala, & Walters 2001). Basuroy et al. vuonna 2001 
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tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että yrityksen, joka omaksui kategoriajohtamisen, voitot 

olivat suuremmat kuin kilpailijalla, joka ei hyödyntänyt kategoriajohtamista. Gooner, Mor-

gan, & Perreault Jr. vuonna 2011 julkaistussa tutkimuksessa kategoriajohtamisesta vähittäis-

kaupassa havaittiin intensiivisen kategoriajohtamisen parantavan supermarketketjujen voit-

toja.  Vaikka nämä tutkimukset ovatkin eri alalta, kuin tässä tutkimuksessa tutkittu kohde-

yritys, voidaan kategoriajohtamista soveltaa myös teollisuudessa ja saada siitä vastaavanlai-

sia hyötyjä (Heikkilä & Kaipia 2009).  

 

Kategoriakohtainen hankinta on yleistä teollisissa yrityksissä. Aikaisempia tutkimuksia, mi-

ten eri yritykset organisoivat ja hallitsevat ostokategorialuokkiaan on hyvin vähän. (Heikkilä 

& Kaipia 2009.)  Heikkilän ja Kaipian (2009) tutkimuksessa huomattiin, että kaikki siihen 

osallistuneet kansainväliset teollisuusalan yritykset käyttävät hankinnoissaan kategoriajoh-

tamista ja kokivat sen tärkeänä osana toimitusketjujen ja hankinnan organisointia. Kuiten-

kaan näiden tutkittujen yritysten kategorisointi menetelmät eivät olleet yhdenmukaisia ja 

niiden hallinta oli hyvin erilaista yritysten välillä. Hankintojen kategorisointi on tehtävä niin, 

että tuotteet kategorioiden sisällä ovat mahdollisimman yhtenäisiä. Tätä kautta saadaan eni-

ten hyötyjä kategoriajohtamisen lähestymistavasta. Kategoriajohtamisen hyötyjä nähtiin 

Heikkilän ja Kaipian (2009) tutkimuksessa olevan mittakaavaedut, strategisen hankinnan 

keskittäminen sekä valmiuksien paraneminen. Tutkimuksessa kolmella yrityksellä oli hyvin 

erilainen kategorian muodostamistapa. Ensimmäinen niistä käytti maantieteellistä kategori-

sointia. Toinen pyrki segmentoinnillaan enemmänkin kustannussäästöihin sekä toimittajien 

hallintaan. Kolmas oli segmentoinut tuotteensa palveluihin, tuotteisiin ja suoriin ja välillisiin 

sekä investointihankintoihin.  

 

Yritysten hankinnat ovat usein suuri määrä erilaisia tavaroita ja palveluita. Niiden tulosvai-

kutus voi olla hyvin laaja ja toimittajamarkkinat erilaiset. Kategoriajohtaminen selkeyttää 

hankintoja ja ohjaa hankinnan ammattilaista siihen, miten käsitellä eri tuotteiden ja palvelu-

jen toimittajia. Kategoriajohtaminen on osa proaktiivista hankintojen johtamista. Proaktiivi-

suus tarkoittaa sitä, että hankinnassa muutoksiin pyritään ennen kuin ne tapahtuvat ja ohja-

taan hankintaa oikeaan suuntaan muutoksen mukaisesti. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2015, 95.) Kategoriajohtamisella tavoitellaan kustannuksia vähentämällä ja myynnin 
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lisäämisellä voittoa organisaatiolle. Voittoa saadaan aikaan lisäarvoa tuottamalla toimitus-

ketjuun, sillä hintoja saadaan alemmas, jolloin myös kilpailuetu kasvaa. (Huuhka 2016, 67.) 

 

 

Kategorialla tarkoitetaan hankinnassa organisaation ulkopuolelta hankittujen tavaroiden tai 

palvelujen yhtenäistä ryhmää. Kun nämä hankinnat ryhmitellään, niiden johtaminen sekä 

kehittäminen on vaivattomampaa. Hankintahenkilöstö tai kategoriapäällikkö voi näin kes-

kittyä yhteen osa-alueeseen ja kehittää osaamistaan sen saralla. Jokaisella kategorialla on 

kategoriajohtaja, joka on vastuussa siitä. Hankintakategoriaa johdetaan tulosyksikön kaltai-

sena ja sen pohjana on yrityksen liiketoimintastrategia. Kategoria kohtainen strategia siis 

johdetaan yrityksen liiketoimintastrategiasta. Kategorian hallinta perustuu siihen, että sen 

kehitystyö tehdään erilaisissa tiimeissä, johon osallistuu esimerkiksi tuotekehityksestä sekä 

myynnistä työntekijöitä. Näin saadaan mahdollisimman kattava osaaminen hankinnan on-

nistumiseksi. (Nieminen 2016) 

 

Kategoriajohtaminen rakentuu alla olevan kuvan (kuva 3) mukaan kuvion pohjalla olevien 

elementtien päälle. Kun alla olevat strateginen hankinta, strateginen markkinoiden hallinta 

ja muutosten hallinta ovat kunnossa, voidaan kehittää keskellä olevia elementtejä. Näiden 

asioiden varaan kategoriajohtaminen pohjautuu. Alatasolla oleva strateginen hankinta on ol-

tava kunnossa, jotta yrityksessä tiedetään hankintojen suunta pidemmällä aikavälillä. Myös 

keinot tavoitteiden toteutumiseen ja erilaiset sidosryhmien huomioimiset pitää tiedostaa, 

jotta kategoriajohtamista voidaan alkaa rakentaa. Markkinoiden hallinta on oleellinen osuus, 

sillä siinä olennaisesti huomioidaan yrityksen oma tilanne hankintamarkkinoilla sekä mui-

den toimijoiden suhteet eli se, millainen neuvotteluasema yrityksellä on. Markkinoilla on 

usein paljon muutoksia teknologian ja erilaisten tarpeiden vuoksi ja niiden kartoittaminen 

voi siksi olla haastavaa. Kolmas alavaatimus kuviossa on muutosten hallinta. Muutosten hal-

linnalla tarkoitetaan sitä, että yrityksessä hankintatoimen lisäksi muut toimijat ovat sitoutu-

neet strategian toteuttamiseen. Hankintatoimi ei tee muutoksia yksin vaan käytännöt otetaan 

yhteistyöllä käyttöön. Johdolla on tässä vaiheessa merkittävä rooli. (Huuhka 2016, 68-69.) 
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Kuva: 3 Kategoriajohtamisen kulmakivet (Huuhka 2016, 72) 

 

Kuvion keskellä olevat elementit ovat seuraava askel kategoriajohtamisen onnistumiselle. 

Läpimurtoajattelulla tarkoitetaan ajattelutapaa, jossa kategoriajohtamisella tehdään suuria 

muutoksia hankintaan. Rajat ylittävät tiimit tarkoittavat sanan mukaisesti sitä, että katego-

riajohtamisessa otetaan huomioon koko organisaatio. Tiimeissä, joissa päätetään kategorioi-

den rajauksista, olisi tärkeää olla erilaisten osastojen edustajia. Näin eri näkökulmat tulisi 

paremmin huomioitua. Faktojen ja tietojen ollessa kunnossa, kategoriajohtaminen on turval-

lisempaa, sillä epävarmoihin tietoihin liittyy aina riskinsä. Faktojen oikeanlainen yhdistely 

antaa parhaan pohjan kategoriajohtamisen suunnittelulle ja toteutukselle. Asiakaslähtöisyys 

on olennaista kategoriajohtamista rakentaessa, sillä hankinnan on ymmärrettävä, mitä asia-

kas haluaa, vastatakseen hankinnoilla heidän toiveisiinsa. Asiakkaat tulee tuntea ja heidän 

tarpeitaan pitää pystyä ennakoimaan. (Huuhka 2016, 70-71.) 

 

Ennen kategoriajohtamisprosessin aloittamista on etsittävä olennaiset asiat siihen liittyen. 

Kategorisointityöryhmän on päätettävä muun muassa mitä mikäkin kategoria sisältää, onko 

se maantieteellisesti rajattu, onko nykyisten sopimusten kanssa esteitä tai rajoituksia, jotka 

ovat tärkeää huomioida. Myös hyötymismahdollisuudet on selvitettävä ennen projektin var-

sinaista aloitusta, jolloin voimavarat saadaan ohjattua oikein. Tätä varten on kehitetty hyö-

tymahdollisuuksien analyysityökalu, jolla saadaan analysoitua, mitä asioita kannattaa prio-

risoida. (Huuhka 2016, 73-74.)  
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Huangin & Handfieldin (2015) tutkimuksessa, jossa tutkittiin yrityksen resurssien suunnit-

telua, havaittiin kategoriajohtamisesta ja hankintojen segmentoinnista olevan hyötyä verrat-

tuna suuremman hankintamassan johtamiseen. Sen keskeisenä hyötynä huomattiin tutki-

muksessa olevan toimitusten hallinnan parempi suorituskyky.  

3.1. Kraljicin portfolioanalyysi 

Toimittajanhallinnan käytetyimpänä työkaluna on toiminut jo lähes 30 vuotta Peter Kraljicin 

vuonna 1983 julkaisemassa artikkelissa ”Purchasin Must Become Supply Managements” 

esitetty portfolioanalyysi (Cox 2015). Portfolioanalyysi kertoo, kuinka paljon hankinnan 

ammattilaisten kannattaa keskittyä matriisin kuhunkin hankinta kategoriaan. (Cordell & 

Thompson 2018, 78). Sen tarkoituksena on ohjata hankinnan ammattilaisia muodostamaan 

oikeanlainen strategia hankintakategorioille. (Cousins et al. 2008, 48). Portfolioanalyysiä 

suositellaan käytettäväksi muiden menetelmien kanssa (Heikkilä & Kaipia 2009).  

 

Kraljicin portfolioanalyysi eli niin sanottu nelikenttämalli on jaettu neljään osaan (kuva 4), 

jotka rakentuvat toimittajamarkkinoiden monimutkaisuuden ja hankinnan riskin sekä han-

kinnan tulosvaikutuksen mukaan. Matriisin vaakasuunta määrittää hankittavan tuotteen ris-

kin tai toimittajamarkkinoiden monimutkaisuuden ja pystysuunta kertoo hankinnan tulos-

vaikutuksen yritykselle. Hankinnan riskillä tarkoitetaan matriisissa toimittajamarkkinoiden 

monimutkaisuutta. Niukkuus tarjontamarkkinoilla on yksi syy hankinnan riskeihin ja niitä 

voivat olla myös logistiikan korkeat kustannukset tai erilaiset oligopoli tai monopoli asetel-

mat. (Cordell & Thompson 2018, 79.) Matriisin hankintakategoriat ovat: rutiini-, strategiset-

, pullonkaula-, ja massahankinnat. (Cousins et al. 2008, 48) 

 

Portfolioanalyysiä on käytetty yrityksissä hyvin eri tavoin, eikä sitä noudateta välttämättä 

täysin. On hyvin yleistä, että johtajat omaksuvat tiettyjä matriisin taktiikoita, huomioimatta 

sitä, mitä matriisin metologia heidän suosittelee tekevän.  (Cox 2015.). Vaikka portfolio-

analyysiä ei noudattaisi täydellisesti voi sen kategorioiden ohjeista ottaa vinkkejä eri toimit-

tajien kanssa toimimiseen ja esimerkiksi kehitysprojekteihin (Huuhka 2016, 57).  Kraljicin 

portfolioanalyysiin liittyy myös omat ongelmansa. Yksi niistä on se, että 
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toimittajamarkkinoiden moninaisuutta pystytään analyysityökalun avulla analysoimaan vain 

rajoitetusti. Tämä voi antaa toimittajista liian yksinkertaisen kuvan. (Cox 2015) 

 

 

Kuva 4: Kraljicin portfolioanalyysi (Cousins 2008, 48) 

 

3.1.1 Rutiinihankinnat 

Rutiinihankinnoissa sekä tulosvaikutus, että hankinnan riski ovat matalia. Toimittajia on siis 

paljon saatavilla eikä tuotteen merkitys ole yritykselle erityisen kriittinen. Hankittavien ru-

tiinituotteiden menekki on yleensä runsasta ja niiden käyttö on päivittäistä.  Hankintapro-

sessi voi aiheuttaa huomattavan määrän kustannuksia verrattuna hankittavan tuotteen tai pal-

velun arvoon. (Huuhka 2016, 56) Pienikin hankintaan käytetty ylimääräinen aika voi aiheut-

taa enemmän kustannuksia kuin itse tuote, joten hankintaan ei ole järkevää käyttää liikaa 

kustannuksia tai aikaa. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 120)   
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Rutiinihankintojen kohdalla Kraljicin matriisi ohjaa tehostamaan hankintoja. Hankinnat teh-

dään mahdollisimman tehokkaalta toimittajalta (Cousins 2008, 48). Toimittaja voi jopa ottaa 

vastuun hankintojen oikea-aikaisesta toimituksesta sekä toimituksien kirjaamisesta (Huuhka 

2016, 56). Pienikin hankintaan käytetty ylimääräinen aika voi aiheuttaa enemmän kustan-

nuksia kuin itse tuote, joten hankintoja kannattaa automatisoida, jolloin kustannukset pysy-

vät pieninä (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 120). Rutiinihankinnoissa strategiana voi-

daan pitää pitkiä sopimuksia toimituksiin. Sopimuksiin voi myös sisällyttää sopimussakko-

lausekkeita. (Cousins 2008, 48) Rutiinituotteiden hankinnassa suuret ostomäärät ovat jär-

kevä ratkaisu, jotta yritys välttyy turhilta hankintakustannuksilta (Huuhka 2018, 56). Esi-

merkkejä rutiinihankinnoista ovat kiinnitystarvikkeet, kuten ruuvit ja mutterit. (Haatattelu 

A)  

 

3.1.2 Massahankinnat 

Massahankinnat sijoittuvat portfolioanalyysissä tulosvaikutukseltaan merkittävälle sarak-

keelle eli niiden osuus hankinnoista on rahamäärällisesti suuri. Toimittajamarkkinoiden mo-

nimutkaisuus ja riski ovat tällä hankintakategorialla pieni, eli toimittajia on runsaasti mark-

kinoilla. Massahankinnoissa voi tuotteilla olla useita substituutteja. (Cousins 2008, 48) 

 

Massahankintojen strategia on yleensä runsas kilpailuttaminen tavarantoimittajien suuren 

lukumäärän vuoksi. Neuvotteluja ja kilpailuttamista pidetään Kraljicin matriisin mukaan 

parhaana lähestymistapana, koska niiden avulla voidaan saada hankintahintoja alennettua ja 

näin pienentämään valmistettavien tuotteiden tai palvelujen kokonaiskustannuksia. Säästöjä 

voidaan saada aikaiseksi jo muutamien prosenttien säästöllä, sillä massahankinnat ovat ra-

hamäärällisesti yrityksissä erittäin suuria. (Huuhka 2016, 56).  

 

Toimittajia massahankinnoissa olisi hyvä olla mahdollisimman vähän. Hankintojen keskit-

täminen muutamalle toimittajalle tuo kustannussäästöjä esimerkiksi toimitusten suhteen ja 

myös sopimuksia on helpompi neuvotella, kun ostetaan suurempi määrä tuotteita yhdeltä 

toimittajalta. Ongelmana voimakkaassa kilpailuttamisessa voi olla kuitenkin se, että 
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toimittajilla ei ole enää motivaatiota toimitettavien tuotteiden kehittämiseen. Tärkeää on siis 

kehittää yhteistyötä avaintoimittajien kanssa, joutumatta kuitenkaan liian riippuvaiseksi ky-

seisistä toimittajista. (Huuhka 2016, 56.) 

 

3.1.3 Strategiset hankinnat 

Strategiset hankinnat sijoittuvat matriisissa oikealle ylänurkkaan. Ne ovat toimittajariskil-

tään suuria sekä tulosvaikutukseltaan merkityksellisiä. (Cousins 2008, 47.) Strategiset han-

kinnat ovat yrityksen menestymisen sekä toimimisen kannalta erittäin kriittisiä. Niitä toimit-

taa pahimmillaan vain yksi tai muutama toimittaja. Tämän hankintakategorian hankinnat 

ovat yleensä haastavimpia, sillä kilpailuttamislähtöinen hankinta ei toimi vaihtoehtoisten 

toimittajien vähäisyyden vuoksi. (Huuhka 2016, 54.) 

 

Usein strategiset hankinnat ovat teknologialtaan tietynlaisia tai niillä on vähän tai ei lainkaan 

substituutteja. Tuotteella saattaa olla esimerkiksi patentti, jolloin muut yritykset eivät voi 

kilpailla markkinoilla. Ne voivat olla monimutkaisia ja vaatia koko käytön ajan erilaisia kun-

nossapitopalveluita tai huoltoja. Hyvänä esimerkkinä strategisesta hankinnasta voidaan pitää 

tietokoneiden mikroprosessoreja. Strategisen tuotteen hankkiminen toiselta toimittajalta voi 

olla erittäin haastavaa ja siksi suhteet ovat usein pitkiä. Yleensä kilpailuttaminen tai hinta-

neuvottelut eivät ole vaihtoehto tämän segmentin hankinnoissa. (Iloranta & Pajunen-Muho-

nen 2015, 122.) Strategisten hankintojen kohdalla paras strategia on rakentaa tiivis suhde 

toimittajaan ja ylläpitää sitä. Myös pitkät partnerisopimukset ovat usein hyvä tapa turvata 

tuotteiden saatavuus. Varastoon hieman yli tarpeen ostaminen on yksi vaihtoehto. (Huuhka 

2016, 54.) 

 

3.1.4 Pullonkaulahankinnat 

Pullonkaulahankinnat sijoittuvat Kraljicin matriisissa oikeaan alanurkkaan, joka tarkoittaa, 

että niiden hankintojen riski on korkea ja tulosvaikutus pieni. Tämä aiheuttaa ostajalle on-

gelmia, sillä pullonkaulahankintoihin on haastavaa vaikuttaa heikon saatavuuden vuoksi. 
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Vaikka pullonkaulahankinnat ovatkin haastavia, ne ovat silti tärkeitä yritykselle ja sen toi-

minnalle. Mikäli ne loppuvat, voi tuotanto pysähtyä ja siihen voi muodostua toiminnan pul-

lonkaula.  (Huuhka 2016, 55.) 

 

Yleisiä pullonkaulatuotteita ovat esimerkiksi varaosat, joita saa vain yhdeltä toimittajalta. 

Tällöin syntyy tähän toimittajaan riippuvuus. Pullonkauloja voi muodostua huomaamatta 

silloin, kun tuotekehityksessä valitaan jokin osa, jota saa vain tietyltä toimittajalta. Neuvot-

telumahdollisuudet hinnan suhteen ovat hyvin pienet tällaisen tuotteen kohdalla ja sen hinta 

voi myös kasvaa ajan myötä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 121.) Pullonkaulahankin-

tojen kohdalla riippuvuuden vähentäminen on yksi perus strategioista ja niille yritetään 

yleensä etsiä korvaavia mahdollisuuksia. Haittoja pyritään myös minimoimaan tämän seg-

mentin kohdalla. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 126.)  

 

3.2 ABC-analyysi 

Yrityksillä on yleensä paljon hankittavia tuotteita ja palveluja sekä niiden toimittajia, joka 

edellyttää erilaista kohtelua eri toimittajille (Gelderman & Van Weele 2005). Kraljicin port-

folioanalyysin tapaan ABC-analyysi on paljon käytetty työkalu strategisessa hankintojen 

johtamisessa. Analyysi on yksinkertainen ja helppokäyttöinen, sillä siinä hankinnat luokitel-

laan niiden tärkeyden sekä taloudellisen merkityksen mukaisesti. ABC-analyysin perusaja-

tus pohjautuu Pareton sääntöön, jossa ”80% seurauksista johtuu 20%:sta syistä”. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa hankintojen kannalta sitä, että 20% hankituista nimikkeistä on muo-

dostanut 80% niiden arvosta. ABC-analyysiä käytetään paljon teollisuusyrityksissä, sillä 

hankinnat ovat helppo asettaa kustannusperäisesti järjestykseen. (Huuhka 2016, 47- 49.) 

 

3.2.1 Nimikkeet ja toimittajat 

Hankintanimikkeet luokitellaan yleensä A, B ja C luokkiin, mutta luokkia voi olla myös 

neljä. Wagnerin ja Johnsonin (2004) tieteellisessä artikkelissa kerrotaan, että ABC-analyysin 

luokille on omia tyypillisiä lähestymistapoja, joita ostajat käyttivät heidän tekemässään 
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tutkimuksessa. A-luokalle yhteinen lähestymistapa oli strateginen yhteistyö toimittajan 

kanssa ja kustannukset pyrittiin minimoimaan läheisellä kumppanuudella. C-nimikkeiden 

tuotteiden hankintaan tutkimuksessa olleet yritykset pyrkivät tehostamaan ja suosivat säh-

köisiä menetelmiä niiden automatisoinnissa. Tästä voidaan päätellä se, että A-luokkaan kuu-

luviin tuotteisiin käytetään huomattavasti enemmän yrityksissä strategista hankintaa, sillä 

niiden rahamäärällinen arvo on suurempi kuin C-luokan. (Wagner & Johnson 2004.) 

 

C-luokan toimittajien joukossa on usein niin sanotusti turhia toimittajia, joilta ei osteta tuot-

teita tai palveluja. Esimerkiksi toimitus- ja varastointikustannuksia saadaan hillittyä, mikäli 

rinnakkaistuotteita vähennetään. Näiden päätösten teko voi olla vaikeaa, mutta niiden teke-

mättä jättäminen voi aiheuttaa kustannusten kasvua tuotevalikoiman tasaisen kasvun kautta. 

(Huuhka 2016, 49.) 

 

3.2.2 Heikkoudet 

ABC-analyysin avulla hankintojen kategorisointi on järkevää, sillä taloudellisesti merkittä-

viin hankintoihin on yleensä kiinnitettävä suurempaa huomiota. Tätä kautta niiden hankinta 

voi olla strategisempaa ja siihen voidaan käyttää enemmän resursseja kuin taloudellisesti ei 

niin merkittävien tuotteiden.  ABC-analyysillä on kuitenkin omat heikkoutensa. Sen yhtenä 

ongelmana pidetään analyysin yksipuolisuutta. Vaikka sen soveltamismahdollisuudet ovat-

kin laajat, tiedot voivat antaa luokista ja nimikkeistä yksipuolisen kuvan. Nimikkeet eivät 

välttämättä luokkien sisällä käyttäydy yhtä lailla, jonka vuoksi johtopäätökset pelkän ABC-

analyysin avulla eivät välttämättä ole tarpeeksi monipuolisia. ABC-analyysin rinnalle siis 

kannattaakin valita jokin toimen hankintojen segmentoinnin työkalu, jotta ohjausperiaatteet 

olisivat luotettavia. (Huuhka 2016, 50.) 

 

ABC-analyysi keskittyy pelkästään hankintojen taloudelliseen arvoon, joka aiheuttaa sen, 

että analyysi jättää arvioimatta laadun, kustannukset ja esimerkiksi sosiaalisen riskin. Ana-

lyysityökalu ei myöskään tarjoa suosituksia luokille strategisessa mielessä vaan huomioi 

pelkästään ostokulujen keskittymisen. (Gelderman & Van Weele 2005.) 
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4  Tutkimuksen toteutus 

Tämä kandidaatintutkielma on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, sillä 

sen avulla aineistosta saadaan laaja kuva yrityksen hankinnasta. Laadullisella tutkimuksella 

tarkoitetaan tutkimusta, jossa tiettyä aineistoa tutkitaan kokonaisuutena ja tarkastellaan teo-

reettisen viitekehyksen kannalta olennaisia asioita. Aineistosta pyritään etsimään johtolan-

koja samaan aihepiiriin liittyvistä tiedoista, joista tehdään tutkimukselle rakenne. (Alasuutari 

& 2011) Tutkimukseen käytetty aineisto on kerätty haastattelemalla. Tavoitteena haastatte-

luilla on tuottaa informaatiota, joka vastaa tutkimuskysymyksiin ja tutkimusongelmaan. Tut-

kimuksessa käytetään myös tukena yrityksestä saatua hankintadataa, jonka avulla pystytään 

tukemaan haastatteluja ja analysoimaan hankintaa tarkemmin.  

 

Tutkimusaineisto on kerätty tekemällä puolistrukturoitu haastattelu kohdeyrityksen kahdelle 

työntekijälle. Puolistrukturoitu haastattelu on haastattelu, jossa haastattelukysymykset liitty-

vät johonkin tiettyyn aihealueeseen. Puolistrukturoidussa haastattelussa annetaan ääni haas-

tateltaville ja annetaan heidän kokemuksilleen ja tulkinnoille merkitystä. Tutkijan päätettä-

vissä on, asetetaanko jokaiselle haastateltavalle täysin samat kysymykset. (Tuomi & Sara-

järvi, 75.) Puolistrukturoitu haastattelu sopii tähän tutkimukseen parhaiten, koska sillä saa 

parhaiten laajoja näkökulmia esiin yrityksen hankinnasta, jotka tukevat analysointia. Tämän 

tutkimuksen haastatteluissa on kysytty täysin samat kysymykset, hieman lauserakennetta 

mahdollisesti muuttaen. Haastateltavilta on kysytty muutamia tarkentavia kysymyksiä viral-

listen kysymysten välissä. 
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4.1  Kuvaus kohdeyrityksestä 

Jotta tutkimuksen haastatteluja olisi helpompi ymmärtää ja konteksti olisi selkeä, kerrotaan 

tässä kappaleessa hieman kohdeyrityksestä sekä tutkimukseen haastateltavista. Yritystä, 

haastateltavia tai heidän tarkkoja tehtävänimikkeitään ei mainita, jotta yksityisyydensuoja 

säilyisi. Kohdeyritys on suomalainen perheyritys ja konserni, jolla on useita tytäryhtiöitä. 

Yrityksellä on tehtaita kolmessa eri maanosassa ja myyntiä globaalisti. Yritys valmistaa suu-

ria teollisuuslaitteita sekä pienempiä koneita yksityiskäyttöön. Sen yhtenä tärkeimmistä valt-

tikorteista on jatkuva tuotekehitys, jonka tavoitteena on vähentää päästöjä ja hyödyntää uu-

siutuvaa energiaa sekä parantaa laitteiden energiatehokkuutta.   

 

Haastateltavia kohdeyrityksen työntekijöitä ovat tässä tutkimuksessa haastateltava A ja B. 

Henkilö A on toiminut kohdeyrityksen palveluksessa eri tehtävissä noin 15 vuoden ajan ja 

tällä hetkellä on korkeassa asemassa yrityksessä. Haastateltava B on ollut 2,5 vuotta töissä 

kohdeyrityksessä ja on hankinnan ammattilainen. Molemmat haastateltavat ovat perillä yri-

tyksen hankinnoista, niiden historiasta yrityksessä ja yleisestä liiketoimintastrategiasta. 

Haastateltavan A haastattelu kesti noin 30 minuuttia ja tehtiin kasvotusten. Haastateltavan B 

kanssa haastattelu kesti noin tunnin ja se tehtiin Teams-sovelluksen välityksellä. Haastatel-

tavat saivat nähdä kysymykset etukäteen, jotta niihin oli sujuvampi vastata.  

 

4.2    Analyysimenetelmä 

Sisällönanalyysi on hyvin monikäyttöinen analyysimenetelmä laadullisessa tutkimuksessa. 

Sisällön analyysiin kuuluu muutamia päävaiheita, jotka ovat seuraavanlaiset. Ensiksi aineis-

tosta pitää löytää se asia, mitä tutkitaan. Koko aineiston läpikäyminen olisi liian laaja koko-

naisuus tutkittavaksi. Toisena vaiheena aineisto litteroidaan, eli jäsennellään aineiston asiat 

muistiinpanomerkityksenä. Sen jälkeen litteroitu aineisto luokitellaan erilaisten teemojen 

mukaisesti, esimerkiksi taulukointi on hyvä keino tähän. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 91.) 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi etenee aineiston pelkistämisestä ryhmittelyn kautta käsit-

teiden luomiseen. Pelkistämisessä poistetaan haastatteluaineistosta epäolennaiset asiat pois 
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sen jälkeen, kun se on ensin auki kirjoitettu. Ryhmittelyssä aineistosta etsitään yhtäläisyyk-

siä ja eroavaisuuksia. Käsitteet laitetaan luokkiin merkityksensä perusteella ja se nimetään. 

Käsitteiden luominen tarkoittaa sitä, että tutkija aineiston perusteella muodostaa käsitteitä, 

joita verrataan teoriaan ja johtopäätöksiin ja luodaan uutta teoriaa. Käsitteitä yhdistelemällä 

saadaan lopulta vastaus tutkimuskysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108-112) 

 

Tutkimuksessa haastattelujen jälkeen aineistoa alettiin purkamaan äänitteiden avulla. Haas-

tattelut kirjoitettiin auki ja niistä poistettiin muutamia epäolennaisuuksia. Aineistoista löytyi 

paljon yhtäläisyyksiä, sillä haastattelukysymykset olivat samat ja haastateltavat toimivat sa-

man yrityksen palveluksessa. Eroavaisuuksia löytyi myös runsaasti, sillä näkökulmaan vai-

kutti suuresti haastateltavan aikaisempi kokemus sekä asema yrityksessä. Seuraavana aske-

leena tutkimuksessa oli käsitteiden luominen. Käsitteet ryhmiteltiin merkityksensä mukaan 

hankinnan eri osa-alueisiin kuten riskienhallintaan sekä kategoriajohtamiseen. Lopuksi 

työstä voitiin luoda looginen analyysi ja johtopäätökset näiden käsitteiden avulla.  

 

5  Hankintojen kategoriajohtaminen energiateknologian yrityk-

sessä 

Tässä kappaleessa syvennytään yrityksen hankintaan haastattelumateriaalin sekä yrityksestä 

saadun hankintamateriaalin avulla. Haastattelun kysymykset ovat esitettynä liitteissä ja teks-

tissä kiinnitetään huomiota niiden vastauksiin. Jokaista haastattelun kysymystä ei käsitellä 

yksitellen tekstissä. Ensimmäiset haastattelukysymykset koskivat kohdeyrityksen hankinta-

strategiaa ja sen nykyistä toteutusta ja tulevaisuutta. Toisessa haastattelun osassa syvenny-

tään enemmän kategoriajohtamiseen yrityksessä. Kolmannessa käsitellään hankintakatego-

riointia ABC-analyysillä sekä Kraljicin matriisilla.  
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5.1   Hankintastrategia ja sen toteutus 

Hankintastrategia ja sen toteutus kohdeyrityksessä tällä hetkellä olivat haastattelussa ensim-

mäisenä teemana.  Haastateltavilta tässä osiossa haettiin erityisesti sitä, miten suuressa roo-

lissa hankintaa pidetään yrityksessä ja miten sitä on kehitetty haastateltavien työuran aikana. 

Strategian lisäksi haastattelussa otettiin esiin strategiaan vaikuttavat asiat, kuten hankinnan 

haasteet ja maailmantalouden tämän hetkiset kriisit. Haastateltava A kertoi hankintojen 

osuuden olevan suuri liiketoiminnassa. Niiden osuus liikevaihdosta on kohdeyrityksessä 

noin 50% ja sen takia hankintaa pyritään ohjaamaan ja johtamaan. Hankintaan panostetaan 

paljon ja sille on asetettu aikaisemmissa sekä nykyisessä strategiassa erilaisia tavoitteita. 

Esimerkkinä tavoitteista ovat ostoihin liittyvät käyttöpääoman pienentämisprojekti Cash for 

growth ja oston kehittämisprojektin Sourcing 2022. Nämä ovat hiljattain toteutettu strategi-

sina projekteina kohdeyrityksessä. Haastateltavan A vastauksesta liittyen hankintastrategi-

aan huokui yrityksen pitkäaikainen panostus ja organisaation mielenkiinto hankintaa koh-

taan. Hankinta nähdään tärkeänä osana yrityksen liiketoimintaa ja sen tehostamista varten 

on luotu projekteja viime vuosien aikana. Haastateltava B otti lähtökohdakseen yrityksen 

kannattavuustavoitteen.  

 

B: ”Hankintahan kytkeytyy enimmäkseen siihen, että se tukee kannattavuustavoitteita. Eli 

kun pitää tehdä tulosta enemmän niin silloin pitää saada hankintakuluja alaspäin, jotta kan-

nattavuus paranee.”  

 

Seuraava kysymys koski yrityksen yleistä hankintastrategiaa haastatteluhetkellä. Mainitta-

koon, että yritys on vasta vaihtanut kategoriajohtamisen malliin. Tätä ennen hankinta oli 

organisoitu liiketoimintakohtaisesti, ilman segmentointia, jolloin yhdessä kategoriassa saat-

toi olla jopa neljä rinnakkaista ostopäällikköä. Vanhassa mallissa tehtiin paljon toimittajien 

kanssa päällekkäistä työtä ja ostopäälliköt käsittelivät ainoastaan oman liiketoimintansa vo-

lyymeja neuvotteluissa. Räikeimmillään tämä johti rinnakkaisiin samoihin nimikkeisiin ja 

jopa ostohintojen ja ehtojen eriytymiseen eri liiketoimintojen välillä. Haastateltava A kertoi, 

että hankintastrategialla tavoitellaan kohdeyrityksessä varmistamaan tuotteiden toimitusvar-

muus, laatu sekä hinta strategisen ostamisen toimenpiteillä. Myös toimittajien määrää sekä 
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välillistä työtä hankintoihin liittyen pyritään vähentämään. Suorituskyvyn lisääminen sekä 

strategiset suhteet toimittajien kanssa auttavat kustannuksien laskemisessa. Haastateltava 

B:n mukaan strategia on seuraavan lainen: 

 

B: ”Hyvä kysymys. Virallista hankintastrategiaa ei ole, se on vanhentunut. Enemmän on 

toimintasuunnitelma. Tiivistettynä hankintastrategia on hankkia osia ja tuotteita suunnitel-

lusti, jolla pystytään tuottamaan yrityksen myynnin ja tuotannon tarpeet. Se on aika sellai-

nen geneerinen. Meillä ei ole sellaista erityiskuviota siihen.” 

Yleisesti siis hankintastrategia on tyydyttää yrityksen tarpeita niin, että sen toiminta voi jat-

kua vaivattomasti. Molemmat haastateltavat kuvailivat hankintastrategian tavoitteet, mutta 

eivät konkreettisesti kertoneet, mitä strategiaan kuuluu tai miten nämä mainitut tavoitteet ja 

suunnitelmat toteutetaan. Koska yritys on suuri, ja hankintoja on erittäin paljon, on ymmär-

rettävää, että koko organisaation suorille hankinnoille ei ole yhtä ainoaa strategiaa. Kuten 

Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2015) kirjassaan mainitsivat, strategiapohdintoja on haasteel-

lista ajatella niin suurelle osalle tuotteita ja palveluja, jonka vuoksi kategoriakohtaiset stra-

tegiat ovat järkevämpi toimintamalli. Koko yrityksen hankintastrategiaan liitetäänkin 

yleensä asiat, mitä molemmat haastateltavat kommentoivat. Eli strategiassa otetaan huomi-

oon yleiset asiat kuten: vaatimukset tuotteille, tavoitteet hankinnan suhteen ja toimittajien 

lukumäärä.  

 

Haastattelussa eräänä kysymyksenä oli ”Mitä haasteita olet huomannut hankinnassa?”. Mo-

lemmat haastateltavat mainitsivat haastatteluissa toimittajien suuren määrän olevan on-

gelma. Toimittajia arvioitiin olevan noin 400-500 suorien hankintojen osalta ja se on suuri 

määrä tämän kokoluokan yritykselle. Lukua pyritään pienentämään tarkoituksenmukaisesti, 

jotta palvelua saataisiin paremmaksi ja toimittajat näkisivät yrityksen kiinnostavampana. Ta-

voitteena on laskea toimittajien määrää ja nostaa toimittajakohtaista ostomäärää. Haastatel-

tava B kertoo haastattelussa myös, että tuotteita on aikaisemmin suunniteltu osien ympärille, 

jolloin tuotantoon on huomaamatta luotu puollonkauloja. Toimittajia on lisätty listalle, 

vaikka heidän tuotteitaan tilattaisiin vain esimerkiksi kerran kymmenessä vuodessa. Han-

kintatoimea ei ole ymmärretty tuotteiden suunnittelussa aikaisemmin ja tämän vuoksi tahat-

tomasti on luotu tällaisia tilanteita. Koko tilaustoimitusketjun parantamiseksi ollaan 
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kohdeyrityksessä käynnistämässä modulaarisentuotearkkitehtuurin projektia, jolla voidaan 

tehokkaasti vähentää toimittajien määrää ja myös estää pullonkaulatoimittajien syntymistä. 

Projektin arvioitu kesto on 3-5 vuotta ja kustannukset useita miljoonia euroja. Toisaalta kal-

lista on myös se, että ostetaan jokainen osa eri toimittajalta. Toimittajien suuren määrän li-

säksi ongelmia aiheuttavat maailmantalouden kriisit ja niistä johtuvat materiaalien saata-

vuusongelmat.   

 

A: ”Tällä hetkellä edelleenkin kaikki toimitusketjut ovat ihan sekaisin elikkä isojenkin toi-

mittajien toimitusvarmuus ja saatavuus on mennyt todella heikoksi” 

 

Haastateltava A viittasi tällä lauseellaan Ukrainan sotaan sekä Covid-19 pandemian aiheut-

tamiin toimitusongelmiin. Toimitusketjut ovat käyttäytyneet haastateltavien mukaan täysin 

eri lailla kuin ennen. Logistiikkaan on tullut erilaisia ruuhkia, kuten esimerkiksi lentorahdin 

hidastuminen.  Tämä johtui haastateltavan A mukaan matkustuslentokoneiden lentojen vä-

hentämisestä koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Kustannukset nousivat sekä logistii-

kan, että komponenttien hinnoissa, joka on vaikuttanut energiateknologian toimialaan haas-

tateltavien mukaan erityisen paljon. Ukrainan kriisin talouspakotteen vaikuttavat toimitus-

ketjuihin, jolloin esimerkiksi toimittajan alihankkijan toiminnan lakkaaminen voi vaikuttaa 

yritykseen ja hidastaa tuotantoa. Silloin on etsittävä uusia toimittajia, jolloin kysyntä nousee 

ja hinnat sen mukana. Tällaisiin ongelmiin on vaikea vastata jopa hyvän riskienhallintastra-

tegian avulla.  

 

Kuvasta 5 nähdään kohdeyrityksen strategian menneisyys ja tulevaisuuden suunnitelmat 

(kuva 5). Kaikkien näiden hankintastrategiaan liittyvien osien avulla tavoitteena on lisätä 

hankinnan arvoa yritykselle. Kategoriajohtaminen on hankintastrategian oleellisena osana. 

Vuoden 2020 tavoitteena oli kategoriajohtamisen aloittaminen ja kategorioiden luominen. 

Projektin ensimmäisenä vuotena odotettiin jo tuloksia kategoriajohtamisesta. Ne jäivät kui-

tenkin pieneksi, sillä maailmantilanne on ollut hyvin epävakaa viime vuosien ajan. Monet 

kuvan tavoitteet ovat venyneet pidempiaikaisiksi projekteiksi, eikä vuoden 2020 ja 2021 ta-

voitteita ole saatu kaikkia loppuun asti. Tämän vuoden (2022) tavoitteeksi strategiaan on 

suunniteltu uusia hankinta-alueita sekä vaihtoehtoja.  
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Kuva 5: Kohdeyrityksen hankintastrategia 

 

Vuonna 2020 oli kohdeyritykseen tehty kysely hankintojen tilasta. Eri työntekijät saivat vas-

tata asteikolla 1-5, miten ostot ovat organisoitu tietyillä segmenteillä. Tällöin esimerkiksi 

kategoriamallin käyttö oli juuri aloitettu. Ostopuolen työntekijät olivat määritelleet osto- ja 

kategoriastrategian tasolle kolme, jossa ”tavoitteet ovat määritelty kategorioiden suhteen ja 

fokus on hinnassa”. Johto ja tuotekehitys olivat sijoittaneet taas kategorioiden ja ostostrate-

gian tasolle 2; ”Tavoitteet tunnistettu mutta strategia vielä vajaa; kategoriat luotuna”. Kom-

mentteja tähän osioon liittyen oli paljon ja ne olivat negatiivisia, kuten ”Oston toiminta ei 

vastaa liiketoiminnan tarpeita.” ja ”Ostolla ei ole strategiaa.”.  

 

Toimittajayhteistyön suhteen johto ja osto olivat molemmat asettaneet toiminnan tasolle 

kaksi. Tason kaksi määritelmä on ”kehitystä tehdään, kun on pakko”. Tuotekehitys oli aset-

tanut toimittajayhteistyön tasolle kolme, jossa palaverikäytännöt ja mittaristo ovat olemassa. 

Kommentteja aiheesta olivat esimerkiksi tiedonpuutteen ongelmat, sekä se, että auditointeja 

ei ole ehditty tekemään. 

 

Kaikkien kuuden eri osa-alueen suhteen kohdeyrityksen työntekijät olivat asettaneet hankin-

nan tason tasolle kolme, tai sen alle. Hankinnan organisointi nähtiin kyselyn mukaan vuonna 
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2020 ongelmallisena ja siihen oltiin tyytymättömiä kohdeyrityksessä. Kyselyn voisi tuottaa 

nyt uudelleen, sillä kategoriamallia on viety eteenpäin ja mahdollisesti aikaisempia kehitys-

kohteita on kehitetty eteenpäin.  

5.2   Kategoriajohtamisen hyödyntäminen 

Kohdeyrityksessä on kategoriajohtamisen malli ollut käytössä vasta kaksi vuotta. Sen kehi-

tys on vielä kesken ja kategoriat ovat suuria, eli niissä on liian paljon toimittajia yhtä kate-

goriajohtajaa kohden. Kategorioilla on jokaisella oma kategoriapäällikkö, joka pitää toimit-

tajasuhteista huolta sekä tuntee kategorian sisältämät hankinnat parhaiten. Kohdeyritys on 

luokitellut kategoriat viiteen eri ryhmään, joissa on samanlaisia piirteitä hankittavien tuot-

teiden kesken. Kategorioita käsitellään eri lailla, huomioiden kategorioiden erityispiirteet. 

Tällä hetkellä kategoriat ovat: komponentit, kohdeyritykselle desingnina tehdyt tuotteet, 

sähkö ja automaatio, käyttötarvikkeet ja projektikohtaiset ja erityiskomponentit. Eli yritys ei 

käytä kategoriajaossaan Kraljicin matriisia tai ABC-analyysiä välineenä, vaikka nämä ovat-

kin mahdollisia välineitä muodostaa kategorioita teoriassa. Jako ei ole täysin lopullinen, 

vaan se tulee elämään vielä lähitulevaisuudessa.  

 

Tietyt kategorioista ovat haastateltavan B mukaan selkeämpiä rajoiltaan, mutta joissakin ka-

tegorioissa kuten projektikategoriassa voi olla hankintoja, joita menee vain kerran kymme-

nessä vuodessa. Nämä nimikkeet ovat haastavampia hallita strategisesti. Kategorioita ei ole 

luokiteltu maantieteellisten hankintojen mukaan tai palveluihin ja tavaroihin, kuten Heikki-

län ja Kaipian (2009) tutkimuksessa eräs yritys oli tehnyt. Haastateltava A kertoi katego-

riajohtamisen olevan uusi asia ja sillä pyritään kohdeyrityksessä hankinnan parempaan hal-

lintaan ja kehittämiseen. Hankintoja ei myöskään ole kategorisoitu tunnettujen hankinnan 

työkalujen mukaisesti, vaikka niitäkin voitaisiin hyödyntää luotaessa hankintakategorioita. 

Yrityksessä on koettu, että heidän käyttämänsä kategoriamalli toimii heille parhaimmalla 

tavalla ja palvelee yrityksen hankintaa. Kategoriat ovat alalle sopivat ja niiden sisällä on 

yhtäläisyyksiä, jonka vuoksi kategoriajohtajan tietämys kategorian ominaisuuksista auttaa 

strategisen hankinnan suunnittelussa.  
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A: ”Kyllä tässä jälkimmäisessä hankinnan kehittämisprojekteissa siirryttiin kategoriajohta-

misen malliin. Elikkä meillä on strategista ostamista toteuttaa tällä hetkellä nimetyt katego-

ria päälliköt, joilla on kullekin annettu niin kuin niin kuin tietynlainen kokonaisuus hankit-

tavaksi, joka on mahdollisimman samanlainen. Sitten kategorian johtaja, joka sitä toteuttaa 

niin on mahdollisimman hyvin perehtynyt tämän osa alueen erityispiirteisiin ja pystyy sitten 

löytämään sieltä synergioita ja kehittämään sitä osaa systemaattisesti” 

 

B: ”Onhan se potti hieman sekaisin siitä, kuka vastaa mistäkin kategoriasta ja mikä on mi-

käkin kategoria. Tietysti sehän ei ole mikään sellainen kiveen hakattu juttu, että se pitääkin 

elää jonkun verran, mutta kyllä sitä hyödynnetään. Siinä on kasvukipuja ollut ja tulee var-

masti olemaan. Vielä mennään aika pienellä porukalla tällä hetkellä, että ne on liian isoja 

ne kategoriat yhdelle kategoriapäällikölle, eikä organisaatio tiedä kuka vastaa mistäkin.” 

 

Hankinnan ammattilaisen mielestä kohdeyritys on vielä alkutekijöissään kategoriajohtami-

sen tiimoilla, kun taas ylemmän johdon haastateltava ei tiennyt tai maininnut asiasta. Haas-

tateltavan B kommentista voidaan huomata se, että koko organisaatio ei ole tarpeeksi tietoi-

nen kategorioista ja, siitä kuka vastaa minkäkin tuotteen hankinnasta. Tässä on selkeä kehi-

tyskohde, mitä organisaatiossa kannattaisi ottaa esille. Toinen kehityskohde on kategorioi-

den selkeyttäminen ja mahdollisesti lisääminen. Koska toimittajia on 400-500, niin katego-

rian koko on keskimäärin noin 80-100 toimittajaa. Kategorioita voi suurilla yrityksillä olla 

20-30, jotka vielä saattavat jakautua moniin alakategorioihin. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2015, 147.) Kategorioiden koko on tietenkin kohdeyrityksen itse päätettävävissä oleva asia, 

mutta henkilöstön lisääminen kategoriajohtamiseen voisi olla hyvä ja selkeyttävä seikka 

hankintaan.  Kategoriastrategiat ovat kuitenkin asia, joka muuttuu markkinoiden sekä mah-

dollisten yrityskauppojen mukana (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 150).  

 

Haastateltavalta A kysyttiin, onko kategoriajohtaminen tuottanut hyötyjä kohdeyritykselle 

tämän kahden vuoden aikana, kun malli on ollut käytössä sekä millaisia hyötyjä se on tuonut. 

Vastauksesta huomataan samat hyödyt, kuin mitä Huang & Handfield (2015) tutkimuksessa, 

jossa huomattiin hankintojen segmentoinnin helpottavan yhteistyötä eri toimittajien kanssa, 
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sekä parantavan neuvottelumahdollisuuksia. Haastateltavat eivät maininneet suoraan neu-

vottelumahdollisuuksista haastatteluissa.  

 

A: ”Kyllä se on parantunut ja aikaisemmin tosiaan meillä oli liiketoiminta aluekohtainen 

ostomalli ja silloin samalta toimittajalta saattoi ostaa esimerkiksi 4 eri ostopäällikköä tava-

raa. Silloin tällainen kokonaisuuden koordinointi ja koko yrityksen edun varmistaminen oli 

heikompaa. Yleisesti ollaan nähty, että ollaan positiivisesti myös kehitetty toimittaja suhteita 

ja nähdään että kehitystä tapahtuu odotetaan vielä tapahtua paljon tästä eteenpäinkin.” 

 

Kategoriajohtaminen on selkeyttänyt vastuualueita. Kategorioiden ollessa kuitenkin liian 

laajoja ja sekavia, on vaikea muistaa organisaatiossa, kuka on minkäkin tuotteen katego-

riajohtaja. Haastateltava B kertoi haastattelussa, että päätavoitteena olisi luoda kategoriastra-

tegia jokaiselle kategorialle. Tämä tavoitteen toteuttaminen kuitenkin keskeytyi, sillä henki-

löstövaihdokset sekä korona haastoivat kategoriajohtamisen edistystä huomattavasti. Niin 

kauan kuin Covid-19 sekä Ukrainan sota kestävät, on kohdeyrityksen erittäin haastavaa vii-

meistellä kategoriajohtamisen strategioita eri kategorioille.  

 

Kohdeyritys siis pyrkii juuri siihen, mitä Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2015) kirjassaan 

mainitsevat. Eli yhden hankintastrategian sijasta, tehdään jokaiselle kategorialle oma strate-

gia, jotka ovat linjassa organisaation liiketoimintastrategian kanssa. Tämä on helpompi lä-

hestymistapa, sillä esimerkiksi toimittajien kanssa tehdyt sopimukset ovat hyvin erilaisia eri 

toimittajien välillä.  

 

 

5.3  ABC-analyysin ja Kraljicin matriisin käyttö 

ABC-analyysiä on kohdeyrityksessä käytetty havainnollistamaan tiettyjen toimittajien tär-

keyttä ja määrää. Analyysi on viimeksi päivitetty kaksi vuotta sitten. Hankintoja ei ole kate-

gorisoitu näiden analyysimenetelmien avulla, vaan kohdeyritys on kategorisoinut hankinnat 
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oman toimintansa näkökulmasta parhaalla tavalla. Vaikka ABC-analyysi sekä Kraljicin mat-

riisi ovat mahdollisia hankintojen segmentoinnin välineitä, niitä ei käytetä kohdeyrityksessä 

siihen tarkoitukseen vaan enemmänkin havainnollistamaan toimittajamarkkinoiden kokoa, 

kompleksisuutta ja spendiä eli kuluanalyysiä. Haastateltava A kertoi, että ABCD-analyysiä, 

eli ABC-analyysiä, mutta neljällä luokalla, on hyödynnetty myös kohdeyrityksen omien ka-

tegorioiden sisällä. Sen avulla kategoriajohtaja saa kohdennettua aikansa oikeisiin toimitta-

jiin ja toisaalta myös pääsee hyödyntämään automatisointia niiden toimittajien kanssa, jotka 

eivät ole luokitukseltaan niin paljon aikaa vieviä. Haastateltava B:ltä kysyttiin, miten 

ABCD-työkalua on käytetty konkreettisesti kohdeyrityksessä.  

 

B: ”On paljon asioita mitä on teoriassa, mutta käytännössä sillä ei tehdä mitään. ABCD-

analyysi on sellainen mikä on reilu 2 vuotta sitten tehty sen aikaiselle nimikepotille, mutta 

se, miten sitä hyödynnetään niin, ei oikeastaan mitenkään tällä hetkellä.” 

 

Tällä kommentilla haastateltava B viittasi siihen, että ABCD-analyysityökalua ei käytetä 

suoranaisesti mihinkään, mutta sillä on tehty datan suodatus, jonka avulla voimavarat voi-

daan kohdistaa paremmin oikeisiin toimittajiin. Analyysillä myös nähtiin se, miten valtava 

määrä toimittajia on C ja D kategorioissa. ABCD-analyysillä on vain käytännössä näytetty 

nämä asiat taulukkomuodossa. Haastateltavan A näkemys ABCD-mallista oli hieman erilai-

nen. A, B, C ja D luokat nähtiin omina kategorioina, eikä vain työkaluna, jossa on listattuna 

toimittajien määrät ja niiden hankintoihin menevä rahamäärä. Kuitenkin haastateltavalla A 

on varmasti saman lainen näkemys siitä, miten mitäkin luokkaa käsitellään, haastateltavat 

sanoivat asiat vain hieman eri tavalla.  

 

A: ”Hmm no sillä tosiaan pyritään käyttämään se kategoria päälliköiden ja organisaation 

aika ja panokset mahdollisimman tehokkaasti toimittajien kanssa. Eli kategorioille on mää-

ritelty toimintamallit ja toimintatavat, miten toimittajien kanssa toimitaan. Esimerkiksi A-

kategorian toimittajien kanssa toiminta on syvintä ja yhteistyö niin kuin suurilta ja sitten C-

kategoriassa pyritään automatisoimaan toimintamallit esimerkiksi ruuvit mutterit ja muut 

käyttö tarvikkeet toimittaja huolehtii itsenäisesti varastojen riittävyydestä ja tasoista. Heillä 
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on kulkuoikeus meidän yritykseen ja he hoitavat myöskin tämmöiset inventoinnit ja muut 

omatoimisesti meidän siihen puuttumatta.” 

 

B: ”Totta kai sinnehän sun pitää keskittää voimavarat sinne, mihin menee mistä tulee rahaa 

eli mikä on merkittäviä eli koska ne A-luokan toimittajat on kaikki merkittäviä. Puhutaan 

miljoona luokasta, mitä ne hankinnat on. Sinne pitäisi käyttää aikaa neuvotteluihin ja niihin 

toimittajasuhteellisen, kun jos ostetaan 2000 € vuodessa jotakin et se on vähän niinku ihan 

sama. Mutta tämä on se, että ei me olla siihen tarvittu sitä ABC-analyysiä, että olisi tiennyt 

sen. Se on hankintaihmiselle itsestään selvää, että ne on tärkeitä ne toimittajat, minkä kanssa 

tehdään sitä isoa kauppaa mutta tämä on vaan niinku sanoin, niin sillä saadaan näytettyä 

se asia sitten numeroiden valossa.” 

 

Yhteenvetona näiden mallien kokemisessa voidaan sanoa, että mallit koetaan hyvin eri lailla 

hankinnan ja ylemmän johdon näkökulmasta. Ylemmän johdon edustaja kokee mallit hyvin-

kin käyttökelpoisena jokapäiväisessä liiketoimessa ja sen suunnittelussa, kun taas hankinnan 

ammattilainen pitää malleja enemmän itsestäänselvyytenä, josta ei käytännössä tarvitsisi olla 

paljon mainintaa. Malleilla on teoreettinen merkitys kohdeyrityksen hankintojen johtamisen 

alustana, mutta niiden suora soveltaminen liiketoiminnassa ei tässä kohdeyrityksessä ole toi-

minut kategoriajohtamisen välineenä. Ristiriitaa haastateltavien vastausten välillä voivat se-

littää esimerkiksi haastateltavien erilainen koulutus sekä näkemys kohdeyrityksen suorien 

hankintojen nykytilasta ja niiden johtamisesta.  Näiden mallien teoreettista näkökulmaa voi-

daan siis kohdeyrityksessä hyödyntää esimerkiksi havainnollistamaan hankintaa muille kuin 

hankinnan ammattilaisille, kuten tuotekehitykselle ja ylemmälle johdolle.  

 

Rahallisesti suurempia hankintoja pidetään strategisesti merkittävämpinä, sillä niiden sitoma 

pääoma sekä vaikutus liiketoimintaan on muita hankintoja suurempi. Kuten kohdeyrityksen 

ABCD-taulukosta nähdään (taulukko 1), kategorian A spendi eli kuluanalyysi on huomatta-

vasti muita kategorioita suurempi. Myös toimittajien määrä on alhaisempi kuin muissa ka-

tegorioissa. Kategorian D spendi on hyvin pieni, eli sen kategorian tuotteita ei juurikaan 

hankinta kohdeyrityksessä. Kokonaisuudessaan D:n prosenttiosuus spendistä on vain 2%.  
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Taulukko 1: Kohdeyrityksen ABCD-luokittelu 

 

Kraljicin portfolioanalyysin hyödyntämisestä kysyttiin haastateltavilta kaksi kysymystä. 

Päällimmäisenä nousi haastateltavan A kommentti siitä, miten hän näki mallin hyödyntämi-

sen tärkeänä myös tuotekehityksessä. Kraljicin matriisi olisi hyödyllinen esitellä tuotekehi-

tykselle nimenomaan silloin, jos tahattomasti luodaan pullonkauloja hankintaan suunnitte-

lemalla tuotteet sellaisten osien ympärille, joita saa vain tietyltä toimittajalta, vaikka mah-

dollisuus olisi tehdä tuote eri lailla.  

 

A: ”Ehdottomasti näen hyötyjä ja mä näen, että ollaan jonkin verran tehty työtä sen kanssa 

mutta työtä tulisi edelleen jatkaa ja hyödyntää paremmin. Kun tosiaan sen niin kuin yrityk-

sen tuotekehitys ja ostotyön kehittämisessä ehdottomasti hyödyllinen malli monessa mie-

lessä”  

 

Vaikka malleja käytetään laajalti ostotoiminnassa, niiden mukainen lähestymistapa juontaa 

erilaisiin luokkiin kuin, miten teollisuudessa normaalisti hankinnat kategorisoitaisiin. Ny-

kyiset ja tulevaisuuden hankinnat olisi arvioitava analyysissä, jotta siitä saataisiin kattava 

kuva, sillä usein kulutus vaihtelee paljon ajan myötä. (Heikkilä & Kaipia, 2009) Tämä tut-

kimus osoitti myös sen, ettei teollisuuden alan yrityksissä juurikaan käytetä tyypillisiä mal-

leja kuten ABC-analyysiä tai Kraljicin matriisia kategorian muodostamisen välineenä.  
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6   Yhteenveto  

Tämän tutkielman päätutkimuskysymyksen tarkoituksena oli tutkia, millaisia hyötyjä kate-

goriajohtamisella voidaan saavuttaa energiateknologian yrityksen hankinnassa ja pohtia sen 

eteenpäin kehittämistä kohdeyrityksessä. Alatutkimuskysymysten tavoitteena oli tutkia tun-

nettujen hankintatoimen työkalujen ABC-analyysin ja Kraljicin portfolioanalyysin hyödyn-

tämismahdollisuuksia ja mallien toimivuutta kategorisointityökaluna.  

 

6.1  Johtopäätökset 

Kohdeyrityksen hankintojen tilanne on kovaa vauhtia kehittymässä eteenpäin aikaisemmasta 

tilanteesta, jossa tavarat ostettiin sattumanvaraisesti ilman strategiaa. Hankinnassa on aloi-

tettu uusia projekteja kuten Cash for growth sekä muutama vuosi sitten siirretty katego-

riajohtamisen malliin. Sen tarkoituksena on jakaa hankinnat helpommin organisoitaviin seg-

mentteihin kohdeyrityksen hankintaa parhaiten palvelevalla tavalla. Kategoriajakoon ei olla 

vielä täysin tyytyväisiä, mutta sen eteen tehdään kehitysprojekteja, jotta työ saataisiin vietyä 

loppuun asti. Kategoriajohtaminen on kuitenkin jatkuva prosessi, joten kategoriat muok-

kaantuvat ajan sekä markkinoiden tilanteen mukana (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 

150), (Huuhka 2016, 50).  

 

Hyötyjä kategoriajohtamisen saralla ei ole vielä päästy täysin huomaamaan, projektin ollessa 

vielä kesken. Myös maailmantilanne on ollut epävakaa koko kategorisointiprojektin ajan ja 

hankinnoista on pyritty vain selviytymään. Kategoriajohtaminen on terävöittänyt hankintoja 

verrattuna aikaisempaan hankintojen liiketoiminta-aluekohtaiseen malliin. Koko yrityksen 

etu ja hankintojen koordinointi voidaan varmistaa paremmin, kun hankinnat ovat suunnitel-

tuja ja ryhmiteltyjä. Kohdeyritys on kokenut toimittajasuhteiden parantuneen kategoriajoh-

tamisen aloituksen myötä, sillä silloin kategoriapäällikkö on nimetty ja kommunikaatio sekä 

yhteistyö toimii paremmin osapuolien välillä. Kehitystä nähdään tapahtuvan ja sitä 
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odotetaan myös tulevaisuudelta. Hyötyjä kuitenkin odotetaan tulevaisuudessa lisää esimer-

kiksi työnjaon selkeytymisestä, toimittajasuhteiden paranemisesta edelleen sekä mahdolli-

sista kustannushyödyistä.  Haittoja kategoriajohtamisen suhteen ei noussut haastatteluissa 

esille, joten se koetaan ilmeisen positiiviseksi uudistukseksi kohdeyrityksessä.  

 

Haastatteluissa alatutkimuskysymyksiin johdattelevat kysymykset saivat hyvin ristiriitaiset 

vastaukset haastateltavilta. Haastateltava A koki teoreettiset mallit hyvinä, hankintojen ka-

tegorisoimisen välineenä ja näki niille käyttöä hankintojen strategisessa suunnittelussa. 

Haastateltava B koki mallit itsestään selvinä ja koki, ettei niitä voi hyödyntää turvallisesti 

suoraan teorian mukaisesti globaalin talouden ollessa epävakaa. Voidaan kuitenkin sanoa 

ABC-analyysin ja Kraljicin matriisin olevan hyödyllisiä havainnollistavia malleja kohdeyri-

tykselle. Ne auttavat hankinnan ammattilaisia keskittämään strategiansa taloudellisesti mer-

kittäviin tuotteisiin ja palveluihin sekä kehittämään strategioita helpottamaan hankintapro-

sesseja esimerkiksi automatisoimisella. Kuitenkin niiden suoraa käyttöä kategoriajohtami-

seen ei suoraan kannata käyttää kohdeyrityksen kategoriajohtamisen segmentointivälineenä. 

Mallit antavat enemmän suuntaa antavaa näyttöä siitä, miten eri tuotteiden toimittajien 

kanssa olisi järkevää toimia. Vaikka tietty toimittaja toimittaisi sekä A- ja C-luokan ryhmiä, 

sen kanssa voidaan tehdä strategista yhteistyötä, jolloin sekä toimittaja että ostaja hyötyvät 

suhteesta. Varsinkin ABC-analyysi on hyvä keino näyttää organisaatiolle, miten pienelle 

määrälle toimittajia spendi eli kuluanalyysi loppujen lopuksi suuntautuu.  

 

Strategisesta hankintatoimesta onkin paljon erilaisia teorioita, joiden pätevyys vaihtelee eri 

olosuhteissa (Cousins 2006), jonka vuoksi välttämättä Kraljicin portfolioanalyysi ei sovi 

juuri tällä hetkellä suoraan käytettäväksi kohdeyrityksen hankintoihin. Tämä johtuu erityi-

sesti kohdeyrityksen toimialasta ja nykyisestä globaalista taloudentilasta. Saatavuuspuutteet 

Covid-19 pandemiassa näyttivät sen, että mistä tahansa osasta tai tuotteesta voi tulla erittäin 

tärkeä toiminnan jatkumiseksi, olivat ne missä osassa Kraljicin matriisia tahansa. Teoriassa 

malleissa tällaisia muutoksia ei ole huomioitu. Molempien teoreettisten mallien käyttö yksi-

nään voi johtaa liian yksinkertaisiin päätelmiin (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 127). 

Siksi niitä ei ainakaan kohdeyrityksessä voida hyödyntää kategoriajohtamisen välineenä pel-

kiltään. Ne voivat kyllä tukea nykyisten kategorioiden sisällä toimittajien luokittelua ja 
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priorisointia, sekä mahdollisesti auttaa myös uusien kategorioiden luomisessa. Hankintojen 

ammattilaisille nämä mallit ovat selkärangassa, eikä niitä tarvitse erikseen välttämättä tehdä 

organisaation hankinnoille. Kuitenkin tutkimus osoittaa, että ylemmän johdon haastateltava 

kokee mallit havainnollistavana ja informatiivisena, joten niiden avulla mahdollisesti voitai-

siin kertoa muulle organisaatiolle, millainen on hankintojen tila.  

 

Lähtökohtaisesti kohdeyrityksen hankinnat ovat menossa strategisempaan suuntaan ja kate-

goriajohtamisen hyödyt tulevat esiin, sen selkiydyttyä. Kohdeyrityksen kuitenkin tämän tut-

kimuksen havaintojen mukaan, kannattaisi integroida hankinta osaksi koko yritystä. Han-

kinnan tavoitteita sekä niiden toteutussuunnitelmia pitäisi edelleen selkeyttää. Tietoa voitai-

siin antaa sekä ylemmälle johdolle, tuotekehitykselle, että koko yritykselle. Kaikilla olisi 

silloin kokonaiskuva siitä, mitä hankinta tarkoittaa, millainen vaikutus sillä on kohdeyrityk-

sen toiminnassa ja miten jokainen organisaatiossa työskentelevä voisi huomioida strategisen 

hankinnan omassa työnteossaan. Kohdeyrityksessä voitaisiin tehdä samanlainen kysely, 

kuin vuonna 2020 ja selvittää organisaation eri osien tyytyväisyyttä hankintaan tällä hetkellä. 

Eli onko parannuksia tapahtunut niiden asioiden tiimoilta, joihin on oltu tyytymättömiä kaksi 

vuotta sitten.  

 

Kategorioiden lisääminen, niiden sisällön tarkastaminen, turhien toimittajien karsiminen 

sekä yleinen selkeyttäminen hankinnan suhteen olisi tärkeää, jotta hankinnat palvelisivat or-

ganisaatiota parhaalla mahdollisella tavalla. Kategorioille olisi tärkeää luoda selkeät strate-

giat ja tuoda ne koko yrityksen tietoon. Jotta kaksinkertaisia rooleja ostamisessa ei syntyisi, 

ostajien roolit pitäisi saada selkeämmäksi kohdeyrityksessä. 

 

6.2  Tutkimuksen luotettavuus 

Tämän tutkimuksen toteuttamiseen ja tuloksiin vaikuttivat haastattelijan kohdeyrityksen 

haastattelumateriaan laadullinen analysointi. Haastateltavien määrä, heidän kokemuksensa, 

koulutuksensa sekä haastateltavien välinen epäsymmetrinen informaatio saattavat vaikuttaa 

tutkimuksen lopullisiin tuloksiin. Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin lisäämään antamalla 
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mahdollisimman laajat otteet haastattelusta sekä siteeraamalla haastateltavien kommentit 

mahdollisimman tarkasti, jättämättä oleellisia asioita pois. Tutkimus olisi mahdollisesti vaa-

tinut vielä yhden edustajan kohdeyrityksestä, esimerkiksi ostajan, jolloin käytännön koke-

mus oltaisiin, saatu esille paremmin. Tällöin tutkimuksesta olisi tullut hieman liian laaja tä-

hän kontekstiin ja haastateltavien kommentteja olisi jouduttu karsimaan pois. Haastateltavat 

olivat kuitenkin tyytyväisiä haastattelun laajuuteen ja kysymyksiin. He saivat vapaasti pe-

rehtyä kysymyksiin etukäteen ja vastata haluamallaan pituudella jokaiseen kysymykseen.  

 

Tutkimus jäi hyvin pienimuotoiseksi kurkistukseksi kohdeyrityksen strategiseen hankintaan 

ja kategoriajohtamiseen. Lisätutkimusta tästä aiheesta voitaisiin tehdä sen jälkeen, kun koh-

deyrityksen hankintojen kategorioiden muodostusprosessi olisi täysin valmis ja ollut hetken 

käytössä. Silloin saataisiin esille paremmin mahdolliset hyödyt ja haitat sekä jatkokehitys-

kohteet. Kategoriajohtamisesta voitaisiin yleisestikin tehdä enemmän tutkimuksia ja muita 

teoksia, sillä siihen liittyvän kirjallisuuden määrä on erittäin vähäistä. 
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Liite 1. Haastattelurunko  

 

Hankinta yleisesti 

Miten hankinta kytkeytyy yrityksen strategiaan ja miten se näkyy päivittäin? 

Millainen on yrityksen hankintastrategia tällä hetkellä?  

Onko siinä ollut paljon muutoksia? 

Mitä yrityksen hankinnalla tavoitellaan? 

Millaisia onnistumisia hankinnassa on saavutettu? 

Millaisia haasteita olet huomannut hankinnassa? 

Miten korona ja Ukrainan sota ovat vaikuttanut yrityksen hankintoihin ja toimittajiin? 

Kuinka suuri määrä toimittajia, onko määrän kanssa havaittu ongelmia? 

 

Kategoriajohtaminen 

Hyödynnetäänkö kategoriajohtamista tällä hetkellä yrityksen hankinnoissa?  

Jos kyllä, miten? Jos ei, miksi? 

Miten se näkyy toimittajien hallinnassa? 

Onko kategoriajohtamisen suhteen tavoitteita? 

Mitä hyötyjä kategoriajohtamisella tavoitellaan? 

Miten kategoriajohtaminen on vaikuttanut hankintojen onnistumiseen yrityksessä? 

Millaisia suhteita erilaisiin toimittajiin?  

 

ABC-analyysi ja Kraljicin matriisi 

Miten ABC-analyysiä hyödynnetään yrityksessä? 

Onko tiettyjä toimintamalleja, miten ABC-analyysin eri luokkia käsitellään?  
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Millä tavalla jakaisit yrityksen eri hankintoja Kraljicin matriisin määrittämiin kategorioihin? 

(Esimerkkejä)  

Koetko, että Kraljicin matriisia voitaisiin hyödyntää yrityksen hankinnassa jollakin tavalla? 

 

Yleisesti vielä 

Haluatko kertoa muuta liittyen kategoriajohtamiseen tai hankintaan? 

Palaute? 

 

 

 


