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Tiivistelmä 
 
Diplomityön tarkoituksena on luoda optimaalinen toimittajasuhteiden hallinnan toimintamalli 
kohdeyrityksen investointiprojektien hankinnan kehittämiseksi. Toimittajasuhteiden hallinnalla eli 
SRM:llä on mahdollista parantaa investointiprojektien taloudellista ja laadullista toteutusta. SRM-
toiminnan tulee pohjautua toimittajien luokitteluun, jotta toiminnassa keskitytään oikeisiin 
toimittajiin oikein menetelmin. Tutkimuksen tavoitteena on yhdistää kirjallisuustutkimuksen 
teoreettiset näkökulmat tutkimuksen empiirisen tutkimuksen aineistoon niin, että lopputuloksien 
myötä kohdeyrityksen investointiprojektien hankintatoimella on strategiset mallit toimittajien 
luokittelemiseksi ja toimittajasuhteiden hallinnalle. 
 
Tutkimus on toteutettu konstruktiivisen tutkimusotteen avulla. Työn alussa on perehdytty 
kirjallisuuden näkökulmiin aihepiiristä. Kirjallisuustutkimuksen ja haastatteluiden perusteella on 
muodostettu toimittajien luokittelumalli, siinä käytettävät arviointikriteerit sekä optimaaliset 
SRM-toiminnan keinot, jotka soveltuvat toimintaympäristöön. Nämä tekijät on yhdistetty 
hankintatoimen käytettäviin resursseihin sekä tietojärjestelmäraporttien myötä analysoituun 
toimittajakannan nykytilaan ja luokitteluun, ja luotu toimintasuunnitelma toimittajasuhteiden 
hallitsemiseksi.  
 
Tutkimuksen tuloksena ovat toimittajien luokittelumalli ja SRM-toimintamalli. Toimittajien 
luokittelumallin avulla toimittajia voidaan luokitella useiden eri kriittisyyttä kuvaavien tekijöiden 
avulla. Toimittajat on luokiteltu tutkimusaineiston perusteella ajankohtaisesti ja tunnistetuille 
merkittäville toimittajille on suunniteltu tavoitteiden mukainen optimaalinen SRM-toimintamalli. 
Toimintamalli esittää jo olemassa olevien menetelmien kehittämisen lisäksi uusien SRM-
menetelmien integroimista osaksi investointiprojektien hankinnan strategisia tehtäviä. 
 
Diplomityön tuloksien perusteella investointiprojektien hankintatoimi voi johtaa toimittajien 
luokittelua ja SRM-toimintaa systemaattisesti ja johdonmukaisesti. Tulokset ovat konkreettisesti 
käytteenotettavia ja niitä voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa. Toimittajien luokittelumalli ja 
SRM-toimintamalli ovat soveltuvin muutoksin käytettävissä pääomavaltaisien teollisuudenalojen 
investointiprojekteissa yleisemminkin. 
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Alkusanat 
 
Tämän diplomityön tavoitteena on ollut muodostaa Ruukki Metals Oy:n 
investointiprojektien hankinnalle toimittajien luokittelumalli ja siihen perustuva 
toimittajasuhteiden hallinnan malli. Toimintaympäristö oli entuudestaan tuttu kesätöiden 
johdosta, mikä onkin edesauttanut paljon tutkimustyötä. Uskon, että neljän kuukauden 
perehtyminen operatiivisen työskentelyn kautta toi tutkimukselle paljon lisäarvoa. Työn 
toimeksiantajan perinne, joka mahdollistaa kesätöistä siirtymisen opinnäytetyöhön, 
onkin mitä erinomaisin polku siirtyä opiskelujen parista työelämään. Lisäksi 
diplomityön taloudellinen tukeminen on ollut ensiarvoisen tärkeää, jotta tutkimuksen on 
voinut toteuttaa kokoaikaisesti ja aiheeseen syvällisesti paneutuen. Tutkimusta tehdessä 
olen päässyt tutustumaan aihepiiriin, jonka olen todella kokenut mielenkiintoiseksi ja 
hyödylliseksi riippumatta siitä, mihin tehtäviin tuleva työelämä minut johtaa. 

Kiitokset tahdon osoittaa erityisesti kohdeyrityksen investointiprojektien 
hankintapäällikölle Matti Pajukoskelle. Matti on mahdollistanut tämän työn tekemisen 
ja antanut asiantuntevaa ja syvällistä ohjausta tutkimustyölle. Lisäksi tahdon kiittää 
investointiprojektien hankintainsinöörejä Joonas Puroilaa ja Tuomas Purua, joiden 
ammattitaito ja kokemus aiheen parista ovat olleet edellytys sille, että tutkimuksen 
tulostavoitteisiin on päästy. Tätä ohjausryhmää kiitän myös motivoivasta ja 
kannustavasta työilmapiiristä. Kiitokset kuuluvat myös yliopiston puolesta työtä 
valvoneille Pekka Kessille ja Hanna Kropsu-Vehkaperälle. Heiltä saatu akateemisen 
tutkimusprosessin ohjeistus ja tuki tutkimuksen aikana ovat olleet tärkeässä asemassa 
työn tason saavuttamisessa. 

Lisäksi tunnustuksen ansaitsevat vanhempani ja veljeni, jotka ovat kannustaneet ja 
tukeneet minua aina. Tavoitteiden asettamisessa ja elämänsuuntien valinnoissa heidän 
esimerkeillään on ollut suuri vaikutus. Opiskelun ja työn tasapainoksi vapaa-ajan sisältö 
ja ajatusten vaihtaminen on äärimmäisen tärkeää. Tästä haluan kiittää kaikkia ystäviäni. 
Suurin kiitos kuitenkin kuuluu rakkaimmilleni Elisalle ja Julialle, joiden ansiosta 
onnellisuus kuvaa jokaista hetkeäni. Teidän ansiosta en sure sitä, mitä minulla ei ole, 
vaan iloitsen siitä, mitä minulle on suotu. 
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OSA I – TUTKIMUKSEN ESITTELY 
 



 
 

1 Johdanto 
Tämä tutkimus tehdään Ruukki Metals Oy:n investointiprojektien hankintatoimen 
kehittämiseksi. Hankintatoimen kehittämisen yhteydessä on tunnistettu, että järkevällä 
toimittajasuhteiden hallinnalla (Supplier Relationship Management, SRM) on 
mahdollisuus vaikuttaa investointiprojekteihin sekä taloudellisesti että laadullisesti. 
Myös kirjallisuudessa SRM-toiminnan tarve ja mahdollisuudet kilpailukyvyn 
edistämiseksi on tunnistettu (muun muassa Saunders 1997 ja Iloranta & Pajunen-
Muhonen 2008).  Toimittajien ja toimittajasuhteiden merkitys on tunnistettu 
huomattavaksi myös erityisesti projektitoimintaa ja sen hankintoja sekä laajemmin koko 
projektiorganisaatiota koskien (Ahola ym. 2008). Järkevän toimittajasuhteiden hallinnan 
edellytys on toimittajien luokittelu, jonka avulla voidaan tunnistaa merkittävimmät 
toimittajat. Toimittaja voi olla merkittävä ostavalle yritykselle sekä taloudellisesti että 
jonkin muun kriittisen muuttujan perusteella. Kirjallisuudessa esimerkiksi Dyer (1998) 
tunnistaa optimaalisen SRM-toiminnan edellytykseksi toimittajien luokittelun. 

1.1  Tutkimuksen tausta 

Tutkimuksessa käsitellään reaali-investointeihin liittyvien hankintojen toimittajien 
luokittelua ja toimittajasuhteiden hallintaa. Näillä fyysisiin tuotannontekijöihin 
kohdistuvilla reaali-investoinneilla on keskeinen rooli pääomavaltaisella 
teollisuudenalalla strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja toimintakyvyn 
ylläpitämisessä. Näillä investoinneilla ylläpidetään tuotantokapasiteettia ja 
liiketoimintakykyä sekä kehitetään jo olemassa olevia prosesseja. Investoinneilla 
voidaan myös panostaa uudenlaisten strategioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien 
avaamiseksi. Lisäksi reaali-investoinneilla on tiettyjen lainsäädännöllisten vaatimusten 
täyttämisessä merkittävä rooli. (Uusi-Rauva ym. 1999.)  

Suurissa yrityksissä investointitoiminta on jatkuvaa, sillä reaalipääoma eli 
tuotannontekijät ovat avainasemassa yrityksen toiminnan ja kilpailukyvyn 
ylläpitämisessä. Vaikkakin investointitoiminnan tulee olla jatkuvaa, sen laajuus on 
yleisesti riippuvainen vallitsevasta taloustilanteesta ja suhdanteista. Esimerkiksi 1990-
luvun alun ja vuonna 2008 alkaneet lamat ja finanssikriisit ovat aiheuttaneet 
investointien määrän vähentymistä. Investointien määrän vähentyminen on 
ongelmallinen esimerkiksi metalliteollisuudelle, sillä metalliteollisuuden tuotteet ja 
palvelut ovat tyypillisesti investointihyödykkeitä. Metalliteollisuuden investointien 
rahoitus on vaikeutunut, eikä vähentynyt kulutus luo uudelle tuotantokapasiteetille 
tarvetta. (Uusi-Rauva ym. 1999, Reini ym. 2009, Kaitila & Ylä-Anttila 2012.)  

Hankintatoiminnan luonne on muuttunut viime vuosikymmeninä merkittävästi. 
Yleisesti ottaen hankinta on kehittynyt tuotekeskeisestä, operatiivisesta ja muita 
toimintoja palvelevasta toiminnosta strategiseksi osaksi yritysten liiketoimintaa. 



 
 

Perinteisen teollisen ostamisen (1970-luku ja sitä ennen) hinta- ja tuotekeskeisyys ovat 
väistyneet ydinosaamiseensa keskittyneiden yritysten toimitusketjun yhteisen edun 
tavoittelun ajatustavan noustessa yleisesti suosituimmaksi lähestymistavaksi 
hankintatoimintaa kohtaan. (Lysons & Farrington 2006, Monczka ym. 2009.) 

1980–1990 -lukujen vaihteessa yleistynyt kansainvälinen kilpailu johti yritysten 
tavoitteeksi tehdä liiketoiminnasta niin tehokasta kuin mahdollista. Tehokkuuteen 
pyrkiminen johti muun muassa ydinosaamiseen keskittymiseen ja muiden toimintojen 
ulkoistamiseen. Tästä ulkoistamisen trendistä johtuen toimittajien hallinta on noussut 
yhdeksi erittäin tärkeäksi osaksi yrityksen kilpailukyvyn kannalta. (Dyer ym. 1998.) 

Investoinnit toteutetaan yleisesti projekteina (Pelin 2011). Näiden projektien 
onnistumiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi ulkoisten resurssien käytön 
optimaalinen hallinta on tärkeää. Siinä toimittajien valinta ja yritysten välinen yhteistyö 
ovat tärkeitä tekijöitä. (Artto ym. 2008.) Myös hankintatoimen moderni näkökulma 
yleisesti painottaa strategiaa, jossa panostetaan yritysten väliseen yhteistyöhön ja 
molemminpuolista hyötyä tuoviin suhteisiin ja toimintatapoihin (muun muassa Dyer 
ym. 1998, Cormican & Cunningham 2007). 

Kohdeyrityksessä projektien kriittiset ja tärkeät toimittajat nähdään merkittävinä 
tekijöinä sekä projektin onnistumisen että epäonnistumisen kannalta. Siksi näiden 
merkittäviin toimittajien kanssa olisi tärkeä harjoittaa lisäarvoa tuovaa SRM-toimintaa. 
Investointiprojektien hankintatoimen SRM-toiminnan systematisointi ja kehittäminen 
ovat tässä avainasemassa. 

Toimittajasuhteiden hallinnan konseptiin liittyy olennaisesti toimittajien luokittelu. 
Toimittajien luokittelu on kirjallisuudessa laajasti käsitelty aihe, koskien pääsääntöisesti 
tuotteisiin liittyviä materiaali- ja komponenttihankintoja. Uuskoski (2009) toteaa 
tutkimuksessaan projektihankintojen luokittelun tutkimuksen tarpeen niin teorian kuin 
empirian osalta.  

Vaikka SRM ja toimittajien luokittelu ovat käsitteellisesti eri asia, ne liittyvät toisiinsa 
ja niiden rinnakkainen johtaminen ja käytännön toteuttaminen on tärkeää (O’Brien 
2009). Tämän tutkimuksen lähtökohtana pidetään sitä, että optimaalisen SRM-
toimintamallin edellytys on toimittajien merkittävyyden tunnistaminen. Toimittajien 
luokittelu on työkalu, jolla valitut kriteerit huomioon ottamalla pystytään tunnistamaan 
merkittävät toimittajat ja heihin sovellettavat SRM-menetelmät. 

1.2  Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteina ovat kohdeyrityksen investointiprojektien hankintojen 
toimittajien luokittelumalli sekä ajankohtainen toimittajien luokittelu. 
Toimittajaluokitteluun pohjautuen luodaan optimaalinen SRM-toimintamalli 
investointiprojektien hankintatoimelle niin, että se on toteutettavissa nykyisillä 
reursseilla. Tutkimuksen tulokset pohjautuvat kirjallisuustutkimukseen sekä empiriaan. 
Tutkimusongelman ja tavoitteiden ratkaisemiseksi vastataan seuraaviin 
tutkimuskysymyksiin: 

I Minkä tekijöiden suhteen toimittajia tulisi arvioida ja luokitella 
investointiprojekteissa? 

II Miten kirjallisuuden mukaan on toimittajasuhteiden hallinta toteutettava ja millaisia 
käytännön menetelmiä siihen on kirjallisuudessa esitetty?  

III Millaisiin toimittajaluokkiin kohdeyrityksen investointiprojektien toimittajat 
jakautuvat? 

IV Miten toimittajasuhteita tulisi kohdeyrityksessä hallita tutkimuskysymyksen kolme 
luokitteluun perustuen? 



 
 

 

1.3  Tutkimusote ja tutkimuksen rakenne 

Tutkimus on luonteeltaan konstruktiivinen, eli tutkimuksen avulla ratkaistaan ongelma 
muodostamalla uusi konstruktio. Konstruktiolla tarkoitetaan esimerkiksi mallia, 
suunnitelmaa tai organisaatiota. Valittu tutkimusote on yleinen esimerkiksi teknillisissä 
tieteissä, lääketieteessä sekä operaatiotutkimuksessa. (Kasanen ym. 1993.) 

Konstruktiivisena ja soveltavana tutkimuksena tämä työ pyrkii muodostamaan uuden 
todellisuuden olemassa olevan tiedon pohjalta. Olemassa oleva tutkimustieto, eli 
teoreettinen perusta, antaa tutkimukselle viitekehyksen tutkimusaiheesta. Lisäksi 
teoreettisella tiedolla on tarkoitus toimia pohjana empiirisen tutkimuksen toteutukselle. 
Lisäksi konstruktiiviseen tutkimusotteeseen kuuluu olennaisena osana tavoitteellisuus. 
Tutkimuksen tavoitteet tunnetaan, mutta yksityiskohtaisia menetelmiä tavoitteiden 
saavuttamiseksi ei tunneta. (Olkkonen 1994, Järvinen & Järvinen 1996.) Tutkimuksen 
rakenne ja tutkimusprosessi pohjautuvat Kasasen ym. (1993) esittämiin konstruktiivisen 
tutkimuksen vaiheisiin. 

Tutkimus koostuu kirjallisuus- ja empiriaosuuksista. Teoriaosuuden materiaali on 
etsitty kirjastojen kokoelmista ja tietokannoista sekä Internet-hakukoneita 
hyödyntämällä. Lähdemateriaalina on hyödynnetty käsiteltäviä aiheita sisältäviä 
kirjallisuuden teoksia, lehtiartikkeleita sekä tutkimuslaitosten julkaisuja ja raportteja. 
Empiriaosuuden menetelmät ja lähteet on esitetty tutkimusprosessin kuvauksen 
yhteydessä.  Tutkimuksen yksityiskohtainen rakenne on esitetty kuvassa 1. Työn 
rakenne koostuu neljästä osuudesta: 

 
OSA I – Tutkimuksen esittely 

Ensimmäisessä osuudessa esitellään tutkimuksen tausta, tutkimusongelma, 
tutkimuskysymykset sekä työn rakenne ja kulku. 
 

OSA II – Kirjallisuustutkimus 
Osiossa käsitellään aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja osio muodostaa työn 
teoreettisen perustan. Kirjallisuustutkimuksessa käsitellään kolmea 
osakokonaisuutta; investointiprojektit pääomavaltaisella teollisuudenalalla, 
investointiprojektien hankintatoiminta sekä toimittajien ja toimittajasuhteiden 
hallinta. Kirjallisuustutkimuksen avulla vastataan tutkimuskysymyksiin I ja II. 
 

OSA III – Empiria 
Empiirinen osuus kuvaa tutkimusprosessin ja kohdeyrityksen nykytilan. Lisäksi 
empiriassa käsitellään kohdeyrityksen investointiprojektien hankintojen 
toimittajaverkostoa ja toimittajasuhteiden hallintaa. Empiirisen tutkimuksen ja 
teoreettisen perustan avulla muodostetaan toimintamallit toimittajien 
luokittelemiseksi sekä toimittajasuhteiden hallintaan. Osuuden avulla 
muodostetaan vastaukset tutkimuskysymyksiin III ja IV. 
 

OSA IV – Pohdinta 
Työn viimeisessä osuudessa esitetään yhteenveto tutkimuksen johtopäätöksistä 
ja tuloksista. Lisäksi muodostetaan tutkimusta kohtaan kriittinen arviointi ja 
esitetään jatkotutkimusaiheet. 
 



 
 

 

 
 
Kuva 1. Tutkimuksen rakenne. 
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OSA II – KIRJALLISUUSTUTKIMUS 
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2 Investointiprojektien johtaminen pääomavaltaisessa 
teollisuusyrityksessä 

Investoinneilla tarkoitetaan sellaisia yrityksen menoja, joilla pyritään saamaan tuloja, 
jotka ovat rahamäärältään suuria ja joissa tulon odotusaika on pitkä. Investointeja 
tehdään esimerkiksi liiketoiminnan kasvattamiseksi, reaalipääoman laajentamiseksi tai 
uusimiseksi sekä lakien perusteella pakollisten vaatimusten täyttämiseksi. (Uusi-Rauva 
ym. 1999.) Tässä kappaleessa käsitellään investointitoiminnan merkitystä 
pääomavaltaiselle teollisuusyritykselle, investointitoiminnan strategioita sekä 
investointiprojektien johtamista. Investointitoiminnan strategisessa johtamisessa on 
käsitelty tutkimuksen mukaisesti ensisijaisesti reaali-investointeihin liittyvää 
kirjallisuutta. 

2.1  Investointien määritelmä 

Investoinnit voidaan luonteen perusteella luokitella rahoitus- tai reaali-investoinneiksi. 
Rahoitusinvestoinnilla tarkoitetaan rahan sijoittamista esimerkiksi obligaatioihin, reaali-
investoinneilla tarkoitetaan taas sijoittamista tuotannontekijöiden hankkimiseen 
tuottojen saamiseksi. Reaali-investointeja ovat esimerkiksi toimitilojen ja koneiden 
hankinnat. Reaali-investointiin liittyy aina tietty määrä epävarmuutta ja riskiä, mutta 
niillä on suora vaikutus sekä organisaatioon että yrityksen tulevaisuuden näkymiin. 
(Northcott 1992, Uusi-Rauva ym. 1999.) 

Reaali-investointi voi olla uusinvestointi tai korvausinvestointi, niillä laajennetaan 
olemassa olevaa reaalipääomaa tai korvataan vanhentunutta. Reaali-pääoma eli 
tuotannontekijät luovat yrityksen toiminnalle puitteet ja ovat siten tulevaisuuden 
kannalta merkittävässä asemassa. Investoinnit voidaan luokitella niiden merkityksen, 
kriittisyyden tai kokoluokan mukaan. Merkityksen mukaisesti investointityypit voidaan 
luokitella alla oleviin viiteen luokkaan. (Northcott 1992, Uusi-Rauva ym. 1999.) 

 
- Pakolliset investoinnit; lakien, asetusten tai viranomaisten määräysten perusteella 

pakolliset kohteet, esimerkiksi ympäristön pilaantumista estävät. Nämä toteutetaan 
yleisesti mahdollisimman pienin kustannuksin ja niihin ei liity välitöntä taloudellista 
hyötyä. 

- Välttämättömyysinvestoinnit; toimintavarmuuden luomiseksi pakolliset korjaukset ja 
investoinnit, esimerkiksi koneiden uusinta ja peruskorjaukset. 

- Strategiset investoinnit; pitkän tähtäyksen investoinnit, esimerkiksi tuotekehitys, 
jakelujärjestelmät tai uusille markkinoille pyrkiminen. 

- Tuottavuusinvestoinnit; sijoitukset joissa tuottoja lisäämällä ja kustannuksia 
vähentämällä parannetaan kilpailukykyä, esimerkiksi tehokkaampien koneiden 
hankkiminen 
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- Laajennusinvestoinnit; yrityksen toiminnan merkittävä laajentaminen, joka voi liittyä 
myös strategisiin investointeihin, esimerkiksi yritysostot. 

 
Investoinnit edellyttävät kokonaispääomaa eli investointiprojektin rahoittamista. 
Investointipäätökseen sisältyy aina rahoituksen huomioonottaminen, sillä investointiin 
sitoutuu usein paljon pääomaa ja useammalle vuodelle. Mikäli investointiprojekti on 
taloudellisesti pitkävaikutteinen, tulee se rahoittaa pitkävaikutteisella rahoituksella. 
(Northcott 1992, Uusi-Rauva ym. 1999.) 

Rahoituksen lisäksi toinen tärkeä kysymys on investoinnin kannattavuus. 
Investoinnin tulisi sen luonteesta riippumatta olla aina kannattava. Kannattavuuden 
arvioimiseksi on olemassa useita eri menetelmiä. Kannattavuuteen vaikuttavat 
esimerkiksi perushankintakustannus, laskentakorkokanta, investointiajanjakso ja 
investointikohteen jäännösarvo. Yksi yleisesti käytetty investointilaskentamenetelmä on 
takaisinmaksuajan laskeminen, jossa selvitetään, minkä ajan kuluessa investoinnin 
nettotuotot ylittävät perushankintakustannukset. (Uusi-Rauva ym. 1999.) 

2.2  Investoinnit metalliteollisuudessa 

Investointitasot ovat yleisesti riippuvaisia talouden suhdanteista. Lamat ja finanssikriisit 
aiheuttavat investointitason laskemista. Investointien määrän vähentyminen on 
ongelmallinen erityisesti metalliteollisuudelle, sillä metalliteollisuuden tuottamat 
hyödykkeet ovat tyypillisesti investointihyödykkeitä. Laskenut kulutus ei luo uudelle 
tuotantokapasiteetille tarvetta. Lisäksi rahoituksen hankkiminen vaikeutuu 
matalasuhdanteiden aikana. (Reini ym. 2009, Kaitila & Ylä-Anttila 2012.)  

Metalliteollisuudessa modernilla, tehokkaalla ja lisäarvoa tuottavalla tuotannolla on 
suuri merkitys kilpailukyvyn luomiseksi. Edellä mainittuihin investoimalla on 
mahdollisuus vastata asiakkaiden tarpeisiin ja kysyntään. Toinen merkittävä 
panostuksen kohde on tutkimus ja kehitys, sillä teknologian kehittäminen ja innovaatiot 
ovat myös kilpailukykyä edistäviä tekijöitä. (Kaipainen 1994.)  

Kolmas investointeja vaativa kohde on ympäristönäkökulmiin liittyvät tekijät. 
Ympäristöystävällisyys ja tehokkuus esimerkiksi ilmansaasteiden osalta ovat haasteita, 
jotka vaativat panostamista teknologisiin ratkaisuihin. Terästeollisuuden 
valmistusprosesseissa, kuten masuunissa, suuret hiilidioksidipäästöt ovat ominaisia 
johtuen hiiliä sisältävistä raaka-aineista. Poliittinen paine muun muassa näiden 
päästöjen vähentämiseksi sekä energiatehokkuuteen kasvaa jatkuvasti. (Sandberg  ym. 
2001, Mansikkasalo & Söderholm 2012.)  

Investointikohteet jakaantuvat yleisesti pääomavaltaisessa teollisuudessa niin, että 
koneiden ja laitteiden osuus kiinteistä investoinneista on suurin, tutkimukseen ja 
kehitykseen kohdistettujen investointien määrä pienempi. Kuitenkin tulevien 
kasvumahdollisuuksien kannalta tutkimukseen ja kehitykseen sekä erikoistumiseen 
suunnatut investoinnit ovat myös keskeisiä, josta syystä niiden osuus kaikista kiinteistä 
investoinneista on kasvava. (Kärri 2001, Kaitila & Ylä-Anttila 2012.) 

Koneisiin ja laitteisiin suuntautuneilla investoinneilla on vaikutuksia lopputuotteen 
laatuun, tuotevalikoimaan, kustannuksiin, innovaatioihin ja tuotannon johtamiseen. 
Usein teknologista kehitystä vaativilla teollisuudenaloilla juuri investoinneilla ja niiden 
onnistumisella on suuri vaikutus yrityksen tulevaisuuden menestymismahdollisuuksiin. 
(Northcott 1992.) 
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2.3  Investointien strateginen johtaminen 

Investointistrategialla yritys pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan esimerkiksi 
kilpailuetua luomalla tai laajentumalla uusille markkinoille. Investointistrategia koostuu 
investointimahdollisuuksien kartoittamisesta, niiden arvioinneista ja 
investointipäätöksistä. Investoinnit johdetaan tavallisesti omina projekteinaan, mutta 
niitä voi olla useita käynnissä yhtäaikaisesti. Investointipäätöksiin vaikuttaa useita eri 
tekijöitä, joista yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus, kilpailuedun tavoittelu ja yrityksen 
organisaatio ovat merkittävimmät. (Pike & Dobbins 1986, Northcott 1992.)  

Kirjallisuudessa on yleisesti esitetty, että investointien strategisessa suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon yrityksen strategia, sillä investointien itsessään tulee tukea 
yritysstrategiaa (Pike & Dobbins 1986, Shapiro 1991, Uusi-Rauva ym. 1999, Ferreira 
2011). Lisäksi tutkimus ja kehitys, tuotanto, henkilöstö ja informaation johtaminen ovat 
yrityksen sisäisinä tekijöinä vaikuttamassa investointipäätöksen toteutumiseen ja 
investoinnin laatuun. Markkinointi, ulkoinen raportointi ja rahoituspäätökset ovat 
yrityksen ja toimintaympäristön välisiä tekijöitä, jotka ovat oleellisessa osassa 
investointipäätöksiä tehtäessä. Nämä yrityksen toimintaympäristön tekijät, jotka 
vaikuttavat investointipäätöksiin, on esitetty kuvassa 2. (Pike & Dobbins 1986, 
Northcott 1992.) 
 

 
 
Kuva 2. Investointipäätökseen vaikuttavat toimintaympäristön tekijät (mukaillen 
Northcott 1992). 
 
Liiketoiminnan strategiasta puhuttaessa usein puhutaan tuotevetoisesta strategiasta. 
Tuoteportfolio on yleinen tapa luokitella tuotteet neljään kategoriaan markkinoiden 
kasvun ja markkinaosuuden mukaan. Ajan kuluessa ja markkinatilanteen muuttuessa 
tuote kiertää portfolion läpi ja poistuu lopulta tuotevalikoimasta. Tästä näkökulmasta 
investointistrategialla voidaan tunnistaa investointikohteet ja pääoman lähteet 
tuoteportfolion avulla. (Pike & Dobbins 1986). 

Ideaalisessa tuotteen kehittymisessä (kuva 3), tuote sijoittuu ensimmäisessä vaiheessa 
kysymysmerkiksi tuoteportfoliossa. Tällöin markkinat ovat kasvuvaiheessa, mutta 
markkinaosuus tuotteella on vielä matala. Seuraavassa vaiheessa tuotteesta kehittyy 
”tähti”, saavuttaen kasvavilla markkinoilla korkean markkinaosuuden. Markkinoiden 
kasvun hidastuessa tuotteesta kehittyy ideaalisella polulla lypsylehmä, jolloin sillä on 
vielä korkea markkinaosuus. Lopussa tuotteesta tulee portfolion epäedullisin muoto, 
koira. Tällöin markkinaosuus on matala ja markkinat eivät ole kasvuvaiheessa. Koira-
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tuotteet tulisi ideaalisessa kehityksessä poistaa tuoteportfoliosta. (Pike & Dobbins 
1986). 

Tuoteportfolioon (kuva 3) pohjautuvassa investointistrategiassa (kuva 4), pyritään 
hyödyntämään tuotteiden taloudelliset tuotot mahdollisimman hyvin. Koska tuotteen 
kehittyminen alkaa ideaalisesti kysymysmerkkisegmentistä, tulisi tällaisten tuotteiden 
tuottamiseen ja myyntiin investoida, jotta niistä kehittyisi tähtiä ja lypsylehmiä, jotka 
ovat taloudellisesti parhaita tuotteita yritykselle. Samoin tähtisegmentin tuotteet ovat 
ideaalisesti investoinnin kohteita, jotta markkinaosuus säilyy ja markkinoiden kasvun 
hidastuessa tai loputtua tuotteesta kehittyy lypsylehmä. Investointien vaatima pääoma 
saavutetaan lypsylehmien avulla sekä tuotteiden poistamisella portfoliosta. (Pike & 
Dobbins 1986.) 

Ideaaliseen tuotteen kehittymiseen tuoteportfoliossa pohjautuvalla 
investointistrategialla pyritään saavuttamaan tuotteiden kiertokulun avulla tasapainoinen 
portfolio ja taloudellista kehitystä. (Pike & Dobbins 1986.) Investointipäätöstä tehdessä 
on kuitenkin huomattava, että tuottamattomiin kohteisiin investoimalla pääomaa 
sitoutuu ja siten pääomien kierto ja taloudellinen kehitys hidastuvat. (Uusi-Rauva ym. 
1999.)  

 
 
Kuva 3. Ideaalinen tuotteen kehittyminen tuoteportfoliossa ajan kuluessa (Pike & Dobbins 
1986). 
 

 
 
Kuva 4. Investointistrategia (Pike & Dobbins 1986). 
 
Porterin (1985) esittämästä kilpailuedun näkökulmasta yrityksen strategia voi olla 
kustannusjohtajuus (cost leadership), erikoistuminen (differentiation) tai keskittäminen 
(focus). Jokainen näistä strategioista tavoittelee kilpailuedun saavuttamista ja 
ylläpitämistä, mutta eri keinoin. Yleensä yrityksen tulee valita strategiansa näistä tai 
yritys ei saavuta etua alan kilpailutilanteessa. (Porter 1985.) 

Kustannusjohtajuuden strategiassa yritys tähtää laajoille markkinoille toimialan 
sisällä, tai jopa usealle toimialalle. Yritys saavuttaa kilpailuedun kevyellä 
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kustannusrakenteellaan, jolloin yhtäläiset tai edullisemmat hinnat asiakkaille antavat 
yritykselle suuremman katetuoton kuin kilpailijoilleen. Kustannusjohtajayrityksen 
tuotteet ovat usein tavallisia ilman mitään ylimääräistä, mutta ne on esimerkiksi 
valmistettu tehokkaasti tai yrityksellä on esimerkiksi hyvät raaka-aineiden saatavuudet. 
(Porter 1985.) 

Yrityksen strategian ollessa erikoistuminen, se pyrkii olemaan alallaan ainutlaatuinen 
tarjoamalla asiakkaille jotain tai joitain tiettyjä ominaisuuksia, jotka ovat alalla tärkeitä. 
Ainutlaatuisuudesta yritys saavuttaa etua esimerkiksi myyntihinnoissa, mikäli asiakkaat 
ovat valmiita maksamaan tästä kilpailijoihin nähden tuodusta lisäarvosta. 
Erikoistumisen strategiaa voi toteuttaa esimerkiksi lopputuotteilla, jakeluketjulla, 
palveluilla tai markkinointikeinoilla. (Porter 1985.) 

Kolmas yritysstrategia kilpailutilanteessa on keskittäminen, jolla tarkoitetaan 
yrityksen keskittämistä jollekin tietylle markkinoiden osa-alueelle. Keskittäminen 
tapahtuu käytännössä joko kustannusedun tai erikoistumisen kautta valitulle 
markkinoiden osa-alueelle. Strategiaa noudattamalla yritys ei saavuta koko toimialalla 
kilpailuetua, vaan vain valitsemallaan osa-alueella, johon se liiketoimintansa keskittää. 
(Porter 1985.) 

2.4  Investointiprojektien johtaminen 

Investoinnit toteutetaan yleisesti investointiprojektina, jolloin siinä yhdistyvät 
investointeihin ja projekteihin liittyvät ominaispiirteet. Investointiprojekti on hanke 
jossa yhdistyvät sen sisäiset muuttujat ja ulkoinen toimintaympäristö. Käynnistyttyään 
projektista tulee osa toimintaympäristöään omine tarpeineen ja tuotoksineen. 
Investointiprojektille on ominaista muihin projektityyppeihin verrattuna suurempi 
määrä osaprojekteja, toimittajia ja urakoitsijoita. Sen lisäksi investointiprojekteissa 
laite- ja materiaalitoimituksien osuus voi olla merkittävä. (Kurowski & Sussman 2011, 
Pelin 2011.) 

Investointiprojektin onnistumisessa yksi merkittävä tekijä on, kuinka se mukautuu 
toimintaympäristöönsä, eli tyydyttää omien asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet. 
Heikosti toteutettuna investointi saattaa vaarantaa jopa koko yrityksen tulevaisuuden.  
(Uusi-Rauva ym. 1999, Kurowski & Sussman 2011.) 

Projektien johtamisesta puhuttaessa usein tarkastellaan projektin vaatimuksia 
kustannuksien, laadun ja ajan suhteen. Nämä kolme tekijää ovat vaatimuksia, jotka 
projektijohtamisessa nähdään kilpailevina tavoitteina. Mikäli jokin näistä halutaan 
korkeammalle tasolle, usein toiset tavoitteet kärsivät siitä. Esimerkiksi korkeammalla 
laadulla toteutettuna joko kustannukset kasvavat tai projektin toteutus venyy 
tavoiteajastaan. Jos taas esimerkiksi pyritään toteuttamaan projekti nopeammin, laatu 
saattaa kärsiä. Onnistunut projekti onkin sellainen, jossa projekti toteutetaan 
määritellyssä laajuudessa niin, että kilpailevat vaatimukset ovat tasapainossa. (PMI 
2004.) 

2.4.1  Projektin elinkaari 

Turner (2009) on vaiheistanut projektien elinkaaren viiteen vaiheeseen, jotka ovat 
ideointi, toteutettavuus, suunnittelu, toteutus ja päättäminen (kuva 5). Ideointivaiheessa 
havaitaan ongelma tai mahdollisuus, jonka ratkaisemisella tai käyttämisellä yritys 
saavuttaa lisäarvoa liiketoiminnalleen. Vaiheeseen liittyy eri vaihtoehtojen arviointi ja 
alustavat tuloslaskelmat. Toteutettavuusvaiheessa kerätään lisää tietoa ja arvioidaan eri 
vaihtoehtoja. Tällöin myös valitaan vaihtoehto, jota esitetään projektin 
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toteutusratkaisuksi suunnitteluvaiheeseen. Suunnitteluvaiheessa valittu vaihtoehto 
otetaan tarkempaan käsittelyyn ja muodostetaan projektin esisuunnitelma, 
rahoitussuunnitelma ja etsitään rahoittaja, jolle projektia esitetään hyväksyttäväksi. 
(Turner 2009.) 

Investointiprojekteista puhuttaessa ideointi-, toteutettavuus- ja suunnitteluvaiheista 
käytetään usein yhteistä nimitystä esitutkimus (feasibility study), jonka avulla voidaan 
päätellä investointiprojektin tarkoituksenmukaisuus ja sen hyväksyminen. 
Esitutkimuksessa tarkastellaan sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta 
projektin toteutettavuutta. (Uusi-Rauva ym. 1999, Kurowski & Sussman 2011.) 

Projektin toteutusvaiheessa tehdään yksityiskohtaiset suunnitelmat, resurssihankinnat 
ja varsinainen projektiin liittyvä toteutus. Projektia pyritään johtamaan niin että asetetut 
tavoitteet ja määritelmät toteutuvat. Projektijohto ja -organisaatio toimivat niin, että 
projektin tavoitteet - aika, kustannukset ja laatu - täyttyvät. (Turner 2009.) 

Kun projekti päätetään, varmistetaan täyttyivätkö projektin tavoitteet ja luovutetaan 
omistajuus käyttäjille. Päätösvaiheessa myös varmistetaan että lopputulos toimii niin 
että projektista aiheutuneet kustannukset ovat oikeutetut. Sisäisesti projektiorganisaatio 
tekee päätösvaiheessa myös arvioinnin, jotta tulevaisuuden projekteissa pystyttäisiin 
parantamaan toimintakykyä ja tehokkuutta projektien toteuttamisessa. (Turner 2009.) 

 

 
 

Kuva 5. Investointiprojektin elinkaari ja vaiheet (mukaillen Turner 2009 ja Uusi-Rauva 
ym. 1999). 

2.4.2  Projektin sidosryhmät 

Projektin sidosryhmät ovat yksilöitä tai organisaatioita, jotka osallistuvat projektiin tai 
päätöksiin liittyen projektin toteutukseen tai lopputulokseen. Sidosryhmien 
tunnistaminen ja johtaminen on tärkeää projektin onnistumisen kannalta, sillä 
sidosryhmien odotukset ja vaatimukset projektia kohtaan voivat olla merkittävässä 
roolissa. Tärkeimpien sidosryhmien lisäksi projektiympäristössä vaikuttaa 
projektikohtaisesti myös muita sidosryhmiä. Tärkeimmät sidosryhmät ovat aina 
tunnistettavissa jokaisessa projektissa. Sidosryhmät ja niiden määrittelyt on esitetty 
taulukossa 1. (PMI 2004.) 

Investointiprojektin toteuttavaan projektiorganisaatioon kuuluvat ainakin 
projektipäällikkö, projekti-insinööri, suunnittelusta, ympäristöstä ja asiantuntijuudesta 
vastaavat insinöörit, projektin hallinnolliset asiat hoitava henkilö sekä projektiostaja. 
Projektiorganisaatioon ja projektiin on sitoutunut muita sidosryhmiä, joilla voi olla 
välittömästi tai välillisesti positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia projektia kohtaan. 
Projektiorganisaation ja sidosryhmien oikeanlainen johtaminen ja huomioonottaminen 
ovat projektin onnistumisen kannalta tärkeää. (Van Weele 2005, Turner 2009.) 

Kun sidosryhmät on tunnistettu, projektijohtamisen näkökulmasta tulisi arvioida 
sidosryhmiä ja niiden merkitystä projektille. Turner (2009) esittää kolme kysymystä, 
joiden avulla projektin sidosryhmää tulisi analysoida: 
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1. Toimiiko sidosryhmä projektin puolesta vai vastaan? 
2. Voiko sidosryhmä vaikuttaa projektin onnistumiseen? 
3. Ovatko he tietoisia vai tietämättömiä projektista? 

 
Taulukko 1. Projektin sidosryhmät (PMI 2004). 
 
Tärkeimmät sidosryhmät Määrittely 
Projektipäällikkö Projektin johtamisesta vastuullinen henkilö 

Asiakas/käyttäjä Henkilö(t) tai organisaatio(t) joka tulee käyttämään projektin 
lopputulosta 

Toteuttava organisaatio Yritys jonka työntekijät ovat päävastuussa projektin 
toteuttamisesta 

Projektiorganisaatio Projektin toteuttava ryhmä työntekijöitä 

Projektijohto Projektiorganisaation henkilöt, jotka osallistuvat 
päätöksentekoon ja johtamiseen 

Rahoittaja Sidosryhmä joka luo taloudelliset puitteet projektille 

Vaikuttavat yksilöt Yksilöt, jotka asemastaan johtuen joko 
asiakasorganisaatiossa tai toteuttavassa organisaatiossa 
voivat vaikuttaa projektin toteutumiseen positiivisesti tai 
negatiivisesti 

Projektitoimisto Jos on olemassa toteuttavassa organisaatiossa, 
projektitoimisto voi vaikuttaa joko välittömästi tai välillisesti 
projektin toteutumiseen 

Muut sidosryhmät  
Omistajat Sijoittajat                                  

Urakoitsijat Toimittajat 

Viranomaiset Projektiorganisaation perheet ja läheiset 

Yhteiskunta Media 
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3 Investointiprojektien hankintatoiminta 
Hankintatoimi on määritelty Porterin (1985) arvoketju-mallissa yhdeksi yrityksen 
tukitoiminnoista. Porterin määritelmän mukaan hankintatoimi tukee toiminnallaan 
yrityksen päätoimintojen lisäksi myös muita tukitoimintoja. Hankintatoimella voidaan 
vaikuttaa sekä lyhyen aikavälin taloudelliseen tilanteeseen että pitkän aikavälin 
kilpailukyvyn parantamiseen (Van Weele 2005). Tästä johtuen hankintatoimi on 
modernin ajattelutavan mukaan määritelty yhdeksi yrityksen strategiseksi toiminnoksi 
(esimerkiksi Lysons & Farrington 2006). Tässä kappaleessa määritellään 
hankintatoimintaan liittyviä käsitteitä ja kuvataan erityisesti investointiprojektien 
hankintatoimintaa kirjallisuuden pohjalta. 

3.1  Käsitteiden määrittely 

Hankintatoimeen liittyvien käsitteiden määrittely ei ole eksaktia, vaan eri konteksteissa 
keskeiset englanninkieliset käsitteet purchasing,buying, procurement ja sourcing voivat 
olla päällekkäin käytettyjä termejä. Suomen kielessä vastaavia termejä ovat ostaminen 
ja hankinta. Päällekkäisyyksistä ja ristiin käytöstä johtuen, on hankintaan liittyvien 
käsitteiden määrittely tärkeää. Tässä työssä hankinnan eri käsitteistä käytetään seuraavia 
kirjallisuuteen (Van Weele 2005, Lysons & Farrington 2006, Iloranta & Pajunen-
Muhonen 2008, O’Brien 2009) pohjautuvia määritelmiä: 
 

Hankinta on yrityksen ulkoisten resurssien hallintaa niin, että yrityksen pää- ja 
tukitoimintojen aktiviteetit ovat hyödykkeiden, palvelujen, suorituskyvyn ja tiedon 
hankintojen osalta turvattu mahdollisimman hyvin ehdoin. Hankintaan kuuluu tehtäviä 
myös hankintaorganisaation operatiivisten vastuualueiden ulkopuolelta. 
Hankintamenetelmiä ovat esimerkiksi ostaminen ja vuokraaminen rahaa vastaan, 
lainaaminen ja leasing. 

Ostaminen tarkoittaa hankintaan liittyvien kaupallisten asioiden operatiivista 
toimintaa, eli tarjouspyyntöjen, toimittajan valinnan, tilauksen tai sopimuksen ja 
maksuliikenteeseen liittyvien toimien suorittamista. Tilaaminen on siten yksi vaihe 
ostamisessa. Ostamisella tarkoitetaan myös hyödykkeen hankkimista rahallista 
korvausta vastaan ja siihen liittyvää hankintaprosessin vaihetta. 

Hankintaprosessi on systemaattinen ja strukturoitu toimintamalli yksittäisten 
hankintojen tekemiseksi. Hankintaprosessia toteuttaa hankintatoimi ja sen tarkoituksena 
on täyttää sisäisen asiakkaan tarve. Hankintaprosessi ja siihen liittyvät käsitteet on 
kuvattu kuvassa 6. Hankintaprosessin vaiheita ovat: 
 
- Hankintaimpulssi eli sisäisen asiakkaan tarve jollekin tuotteelle tai palvelulle 
- Hankintamenetelmän valinta 
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- Hankinnan vaatimusten määrittely laadun ja määrän osalta 
- Tarjouspyyntöjen luonti ja tarjouksien vastaanottaminen 
- Sopivimman toimittajan valinta sekä valintaprosessin kehittäminen 
- Sopimusneuvotteluiden järjestäminen ja sopimuksen tekeminen 
- Ostotilauksien tekeminen ja tilauksen tekemisen kehittäminen 
- Toimituksen ohjaaminen ja seuraaminen 
- Toimituksen ja toimittajan arviointi sekä jatkotoimenpiteiden toteuttaminen 
- Toimituksen maksaminen tai maksattaminen 

 

 
 

Kuva 6. Hankintaprosessi ja siihen liittyviä käsitteitä (mukaillen Van Weele 2005). 
 
Hankintatoimi on hankintakohteen ostamisesta vastaava organisaatio, joka voi 

osallistua sisäisen asiakkaan kanssa myös vaatimusten määrittelyyn. Hankintaprosessiin 
osallistumisen lisäksi hankintatoimi on vastuussa hankintaan liittyvistä strategisista 
tehtävistä, kuten toimittajien hallinnasta. 

Toimittajien hallinta sisältää sekä hankintaprosessin yhteydessä, että sen ulkopuolella 
suoritettavat toimittajiin liittyvät tehtävät; toimittajien tunnistaminen, toimittajakannan 
ylläpito, toimittajasuhteiden hallinta, toimittajamarkkinoiden tunteminen ja analysointi 
sekä toimittajien arviointi ja kehittäminen. 

Toimittajasuhteiden hallinta eli  SRM-toiminta tarkoittaa optimaalisten menetelmien 
tunnistamista ja käyttämistä toimittajien hallintaan hankintojen arvon maksimoimiseksi 
ja riskien minimoimiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Toiminta on vuorovaikutteista 
ja tavoitteena on molempien osapuolten hyötyminen liiketoimintasuhteesta. SRM-
prosessiin kuuluvat seuraavat vaiheet: 
 
- Toimittajien tunnistaminen ja valinta esimerkiksi toimittajaluokitteluun perustuen 
- Toimittajien arviointi ja suorituskyvyn mittaaminen 
- Toimittajan kehittäminen jatkuvan parantamisen ajattelutapaa noudattaen yhteisiä 

etuja tavoitellen 
- Suhteen hallinta määrittelyn, kehittämisen ja systemaattisen johtamisen kautta 

yhteisymmäryksessä, kohti sovittua tavoitetta ja sovituin menetelmin 

3.2  Rooli ja merkitys yritykselle 

Hankinta on merkittävä tekijä liiketoiminnan kannattavuuden näkökulmasta. 
Tärkeimmät ostamisen syy-seuraustekijät liiketoimintaa kohtaan ovat kustannusrakenne 
ja lopputuotteiden laatu. Riippuen toimialasta, yrityksen raaka-aineiden hankkimiskulut 
voivat olla erittäin suuret verrattuna lopputuotteen myyntihintaan. Valmistavan 
teollisuuden keskimääräinen ostojen suhde liikevaihtoon on 55–60 % perinteisellä 
tavalla laskettuna, jossa huomioon otetaan raaka-aineiden ja tuotantoon suoraan liittyvät 
hankinnat. Investointihankinnat ja rahoitus- ja henkilöstöpalvelut sekä muut vastaavat 
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palvelut mukaan luettuna hankintojen osuus liikevaihdosta on vielä suurempi. (Iloranta 
& Pajunen-Muhonen 2008, Monzcka ym. 2009.) 

Liiketoiminnan kannattavuuden kannalta ostamisella on suuri merkitys myyntikatteen 
luomiseksi ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Liikevaihtoa kasvattamalla myös 
absoluuttinen myyntikate luonnollisesti kasvaa. Toinen vaihtoehto kasvattaa 
myyntikatetta on saada kustannusrakenteen ostohintoja pienemmiksi ja siten parantaa 
suhteellista katetuottoa. Absoluuttisesti vastaavaan katetuoton kasvattamiseen vaaditaan 
ostohintoja laskemalla suhteellisesti pienempi muutos kuin myyntiä lisäämällä 
(taulukko 2). Hankintojen osuus liikevaihdosta on määrittelevä tekijä sille, kuinka 
merkittävä hankintatoimi yrityksen kannattavuudelle on. (Lysons & Farrington 2006.) 

 
Taulukko 2. Myynti- ja ostohintojen muutoksien vaikutus kannattavuuteen (mukaillen 
Lysons & Farrington 2006) .  
 
Ennen (€) Jälkeen (€) Muutos (%) Kannattavuuden muutos (€) 

LIIKEVAIHTO 
100 000 120 000 + 20 % + 2 000 (10 % katetuotolla) 

OSTOHINNAT 
50 000 48 000 - 4 % + 2 000 

 
Kustannusten lisäksi hankinnalla on merkitystä yrityksen tarjoaman laatuun. Koska 
usein lähtökohta on se, että yritys pyrkii hyödyntämään oman ydinosaamisen 
mahdollisimman hyvin, on yrityksen suhde toimittajiin merkittävä ajatellen toimittajien 
tarjoamien palveluiden ja tuotteiden laatua. Esimerkiksi alihankintana tulevien 
komponenttien laatu siirtyy myös yrityksen lopputuotteisiin. Siten laatuvaatimukset 
hankittaville hyödykkeille, niistä sopiminen toimittajan kanssa sekä järjestelmä laadun 
tarkkailemiseksi ovat merkittäviä tekijöitä hankintatoiminnassa. (Van Weele 2005, 
Monzcka ym. 2009.) 

3.3  Hankintastrategiat 

Koska hankintatoiminta on merkittävässä asemassa yrityksen liiketoiminnan kannalta 
sekä tuotannollisesta että taloudellisesta näkökulmasta, tulisi hankintoja käsitellä myös 
strategisena yrityksen toimintona johtuen sen pitkän aikavälin tekijöistä. Strategia luo 
viitekehyksen sille, miten hankintaa johdetaan ja millaisia tavoitteita sille asetetaan. 
Lisäksi strategian pohjalta voidaan rakentaa hankinnan toimintatavat ja luoda itse 
hankintaprosessista systemaattinen tapa hankkia materiaaleja ja palveluita tukien 
yrityksen muita toimintoja optimaalisesti ja tehokkaasti. (Porter 1980, Porter 1985, 
Baily ym. 1998.) 

Ellram ja Carr (1994) jaottelivat tutkimuksensa perusteella hankintastrategiat 
kolmeen kokonaisuuteen riippuen strategisesta lähestymistavasta hankintoja kohtaan; 
itsenäinen hankintatoimi, tukeva hankintatoimi ja strateginen hankintatoimi. 
Ensimmäisessä mallissa hankintatoimi itsenäisesti suunnittelee, johtaa ja toteuttaa 
hankintojen strategiaa. Toisessa mallissa hankintojen rooli yrityksessä on muiden 
toimintojen ja koko yrityksen strategiaa tukeva toiminto. Kolmannessa mallissa 
hankinnat ovat strateginen tekijä yrityksen liiketoiminnassa. (Ellram & Carr 1994.) 

Saunders (1997) määritteli hankintastrategiat yritysstrategioita tukeviksi. 
Hankintoihin liittyy viisi strategista osa-aluetta, joiden avulla hankintoja voidaan johtaa 
strategisesti samalla toteuttaen yritysstrategioita. Nämä osa-alueet ovat hankintojen 
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laadun, materiaalivirran, kustannusten ja lisäarvon, toimittajasuhteiden sekä 
henkilöstöresurssien strateginen johtaminen. 

Kappaleissa 3.3.1 ja 3.3.2 on käsitelty kirjallisuudessa esiin tulleita kahta strategista 
toimintatapaa, liittyen hankintojen strategiseen johtamiseen. Hankintojen strategiaan 
liittyy läheisesti myös toimittajien ja toimittajasuhteiden hallinta, jotka ovat tämän 
tutkimuksen pääaihealueita. Näitä on käsitelty tarkemmin kappaleessa 4. 

3.3.1  Reaktiivinen hankinta ja toimittajien kilpailuttaminen 

Reaktiivista hankintaa toteuttaa luonteeltaan passiivinen hankintatoimi. Reaktiivisen 
hankinnan päätehtävä on varmistaa yrityksen tarvitsemien materiaalien ja tuotteiden 
saatavuus. Tällainen hankintatoimi on yleensä eriytynyt muusta yrityksestä ja pystyy 
siten lähes autonomisesti neuvottelemaan esimerkiksi hankintahinnoista. Reaktiivisen 
hankinnan tyypillinen piirre on mahdollisimman alhaisten yksikköhintojen tavoittelu ja 
kilpailuttaminen. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008.) 

Reaktiivinen hankintatoimi näkee toimittajamarkkinat joko vahvoina tai heikkoina 
markkinoina omasta näkökulmastaan. Toimittajamarkkinoiden luokkaan vaikuttaa 
esimerkiksi yrityksen koko suhteessa toimittajiin, toimittajien tarjoaman ainutlaatuisuus 
ja kilpailutilanne toimittajamarkkinoilla. Ostajan näkökulmasta vahvoilla 
toimittajamarkkinoilla yritys pystyy vaikuttamaan hintoihin, määriin ja ehtoihin. 
Heikoilla markkinoilla, jossa esimerkiksi hankittavaa tuotetta ei tarjoa kuin yksi tai 
muutama toimittaja, on yritys riippuvainen toimittajasta luoden riskitekijän omalle 
liiketoiminnalleen. (Kraljic 1983.) 

Kilpailuttamiselle on määritetty viisi luokkaa, riippuen tarjouskilpailun 
avoimuudesta. Tiukin luokista on avoin kilpailuttaminen ja hankintapäätös perustuu 
parhaimpaan hintaan. Joustavin luokka on suljettu kilpailuttaminen, siinä toimittaja 
valitaan ostajan toimesta ja tarjousten vertailu on monitahoista johtuen useasta 
muuttujasta. Hankintoja kilpailuttaessa menetelmä tulee valita hankintakohteen 
luonteesta. Mikäli kohde on tarkasti spesifioitu, on tarjouksien vertailu helpointa. 
Tällöin avoin ja tiukka kilpailuttaminen on optimaalinen menetelmä. Suljettua ja 
joustavaa kilpailuttamista tulisi suosia silloin, kun hankintakohde on kompleksinen ja 
toimittajan ratkaisuille on tilaa. (Cova ym. 2002.) 

3.3.2  Proaktiivinen hankinta ja yhteistyö toimittajien kanssa 

Proaktiiviselle hankinnalle on tyypillistä yli organisaatiorajojen ulottuva pyrkimys 
ratkaista ongelmia ja alentaa kokonaiskustannuksia. Kustannusajattelu on laajentunut 
transaktioiden yksikkökustannusten minimoinnista kokonaiskustannusajatteluun. 
Lisäksi kilpailuttamisen sijasta pyritään suosimaan yhteistyötä toimittajien kanssa. 
Aktiivinen hankintatoimi keskittyy sisäisiin asiakkaisiinsa sekä toimittajiin, ja pyrkii 
löytämään mahdollisuuksia ja ratkaisuja, jotka hyödyttäisivät molempia osapuolia. 
(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008.) 

Yhteistyöhön panostavasta strategisesta näkökulmasta kilpailuttamisella painetaan 
hinnat niin alas, että toimituksissa väistämättä koetaan negatiivisia kustannus- ja 
laatutekijöitä, johtuen toimittajan kyvykkyydestä teknologian, laadun, toimituskyvyn, 
kustannuksien ja joustavuuden suhteen. Tämä näkökanta suosiikin pitkäaikaisia 
toimittajasuhteita, joissa yritys pyrkii yhteistyössä toimittajan kanssa kehittämään 
toimituksia ja toimittajan kyvykkyyttä, saavuttaen molemminpuolista etua. (Watts ym. 
1995, Monzcka ym. 2009.) 
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Yhteistyöhön perustuva strategia on optimaalinen erityisesti silloin, kun 
hankintakohde on luonteeltaan räätälöity ja ainutlaatuinen. Lisäksi mikäli sekä ostajan 
että myyjän tulee olla joustavia toimintatavoiltaan hankintaprosessin aikana, ovat 
toimittajasuhteet ja yhteistyö merkityksellisessä roolissa. Muita yhteistyöstrategian 
ominaispiirteitä ovat hankintojen aikana muuttuvat suunnitelmat, tekninen 
monimutkaisuus sekä suuret sitoutuneet pääomat. (Bensaou 1999.) 

3.4  Kehityssuunnat 

Viime vuosikymmeninä hankintatoiminta on muuttunut merkittävästi ja kehityksen 
odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Aiemmin määriteltyjä termejä käytettäessä 
voisikin sanoa, että hankintatoimi on kehittynyt vain hankintaprosessia ja ostamista 
operoivasta toiminnosta myös toimittajien hallintaan ja toimitusketjun optimointiin 
keskittyväksi yrityksen strategiseksi toiminnoksi. (Lysons & Farrington 2006, Monczka 
ym. 2009.) 

Hankinnan kehittymisen syitä on useita, jotka liittyvät koko teollisuuden ja 
johtamisen viitekehyksen kokemiin muutoksiin viime vuosikymmeninä. Johtamisen 
menetelmät ja ajattelutavat ovat vaikuttaneet ostamisen strategiseen rooliin yritysten 
liiketoiminnassa. Tähän liittyviä konsepteja ovat esimerkiksi benchmarking, 
kokonaisvaltainen laatujohtaminen (total quality management), tuotannon moderni 
johtamien (Just-in-time ja Lean), tilaus-toimitusketjun johtaminen, toimittajien 
luokittelu ja kehittäminen, liiketoimintasuhteiden hallinta (relationship management) 
sekä asiakaslähtöisyys (customer focus). (Baily ym. 1998.) 

Toinen hankinnan kehittymiseen johtanut merkittävä tekijä on globalisaatio. Kiinan 
vetämänä matalan kustannustason maat ovat nousseet houkuttelevaksi vaihtoehdoksi 
yrityksien raaka-aine- ja tuotantomaina. Lisäksi markkinat ympäri maailman ovat 
kehittyneet samankaltaisemmiksi kuluttajien käyttäytymisen ja mieltymysten suhteen 
kuin aiemmin. Kauppaliitot ja paremmat kuljetusmahdollisuudet ovat yleistyneet 
globalisaation myötä. (Van Weele 2005.)  

Näiden lisäksi tiedonkulku ja kommunikaatio ovat kehittyneiden teknologioiden 
myötä mahdollistaneet liiketoiminnan yli maantieteellisten rajoitusten. Kehitys koskee 
erityisesti komponenttiteollisuutta, mutta myös palveluita. Esimerkiksi logistiikka-alan 
suuret toimijat ovat informaatioteknologian avulla saavuttaneet globaalin markkina-
aseman. (Van Weele 2005.) 

Tulevaisuudessa teollisuus tulee kokemaan haasteita, joilla tulee olemaan vaikutuksia 
myös hankintaan. Haasteita tuovat energiantuottaminen, ilmaston muutos, 
kansainvälisen talouden tasapainottuminen kehittyvien maiden talouden kasvaessa sekä 
maapallon väestönkasvu. Hankintaan tämä vaikuttaa niin, että taktisen ostamisen sijaan 
strateginen näkökulma toimintaan tulee välttämättömäksi. Yksittäisten yritysten 
menestymiseen liittyy merkittävästi yritystä ympäröivän toimitusketjun ja -verkoston 
kehittyminen ja muutokset. Hankinnalla on merkittävä rooli esimerkiksi innovaatioiden 
ja yhteistyön yhdistäjänä. Lisäksi tulevaisuudessa yritysten tulee tyydyttää asiakkaiden 
tarpeet mutta samalla pienentää kustannuksia, joka on suoraan hankintatoimintaan 
liittyvä paine. (O’Brien 2009.) 

Käytännön kehityssuuntia tulevaisuuden hankintatoimelle on esitetty Lysons ja 
Farringtonin (2006) sekä Iloranta ja Pajunen-Muhosen (2008) toimesta: 

 
- toimittajien arvioinnin, valinnan ja hallinnan kehittyminen yhdeksi hankinnan 

tärkeimmäksi osa-alueeksi 
- globalisaation ja maantieteellisten erojen hyödyntäminen 
- operatiivisen ostamisen kehittyminen enemmän automaattiseksi toiminnaksi 
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- elektronisen ja internetiin perustuvien transaktioiden lisääntyminen 
- yhteistyöliittoumien kasvava merkitys ostajan ja toimittajan välillä 
- tutkimuksen ja kehityksen integroituminen toimitusketjussa 
- ympäristötekijöiden tärkeys hankintapäätöksiä tehdessä 
- hankintaan liittyvien työpaikkojen määrän vähentyminen 
- hankintatyön edellyttämä korkeampi koulutustaso 

3.5  Keskeisimmät tavoitteet 

Moderni hankinta tukee yrityksen muita toimintoja ja sen tehtävä on täyttää sisäisen 
asiakkaansa vaatimukset esimerkiksi materiaalitäydennyksien tai kunnossapidon 
palveluiden muodossa. Hankintatoiminnan johtamiseksi sen toiminnan tavoitteiden 
tunnistaminen on tärkeää, jotta hankintaprosessi ja hankintoihin liittyvät strategiset 
tehtävät tukisivat sekä hankintaorganisaatiota itseään että yrityksen liiketoimintaa. Alla 
on esitetty tärkeimmät kirjallisuuden esittämät tavoitteet hankintatoiminnalle (Baily ym. 
1998, Van Weele 2005, Monczka ym. 2009): 
 
- Sisäisen asiakkaan tarpeiden täyttäminen eli materiaalien tai palveluiden hankinta 

oikeaan hintaan, oikeaan aikaan, oikealla laadulla, oikealta toimittajalta, oikein 
määrin ja oikealle sisäiselle asiakkaalle 

- Varmistaa hankintojen jatkuvuus etsimällä vaihtoehtoisia toimittajia, tuotteita, 
palveluita tai auttamalla standardisoimaan hankintatarpeita optimaalisesti 
toimittajamarkkinoiden suhteen sekä hallitsemalla hankintoihin liittyviä riskejä 

- Varastotasojen ylläpito ja optimointi käyttäjien tarpeiden mukaisesti niin että 
pääomaa sitoutuu mahdollisimman vähän mutta kuitenkin turvaamalla operaatioiden 
jatkuvuus 

- Kehittää toimintaansa tehokkaammaksi tukien yrityksen strategiaa koulutuksen, 
talouden ja standardisoitujen toimintatapojen avulla 

- Hallita toimittajakantaa ja toimittajasuhteita niin, että toimittajamarkkinat ja niiden 
trendit tunnetaan, parhaat toimittajat tunnistetaan ja niitä käytetään, hankintakanavat 
ovat toimivat ja luotettavat sekä niin, että toimittajilta saadaan lisäarvoa hankintojen 
ulkopuolellakin esimerkiksi tutkimuksessa ja kehityksessä 

- Tukea yrityksen muita toimintoja: taloutta kassavirtaa parantaen, esimerkiksi 
maksuaikoja pidentäen tai pitäen kustannusrakenteen terveenä; tuomalla 
tutkimukselle ja kehitykselle ideoita, sekä tuotantoa toimittajamarkkinoiden trendit 
tuntemalla, esimerkiksi tulevien materiaalipuutteiden osalta. 

3.6  Hankintojen luokittelu 

Hankinnat voidaan Van Weelen (2005) jaottelun mukaisesti käsitellä kahden 
hankintatarpeen mukaisesti. Nämä hankintatarpeet ovat luonteeltaan erilaisia, niiden 
eroja on käsitelty taulukossa 3. Arvoketjun päätoimintojen hankinnalla tarkoitetaan 
yleisesti tuotantoa varten tehtyjä ostoja, kuten raaka-aineita. Tukitoimintojen hankinta 
tarkoittaa esimerkiksi kunnossapidon tai investointien hyödykkeiden ja -palveluiden 
ostamista. Esimerkiksi tuotekirjon laajuus, ostovolyymi ja keskimääräinen tilauskoko 
sekä hankintojen ohjaaminen eroavat pää- ja tukitoimintojen hankintojen välillä. 
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Taulukko 3. Hankintojen erot riippuen sisäisestä asiakkaasta (mukaillen Van Weele 2005). 
 
  Hankinnat päätoiminnoille Hankinnat tukitoiminnoille 

Tuotekirjo Suuri mutta rajallinen Erittäin suuri 

Toimittajien määrä Rajallinen Erittäin suuri 

Ostovolyymi Erittäin suuri Rajallinen 

Ostotilauksien määrä Suuri Erittäin suuri 

Keskimääräinen tilauskoko Suuri Pieni 

Hankintojen ohjaaminen Tuotannonsuunnittelu-
perusteinen 

Ennuste- tai 
projektiperusteinen 

Päätöksentekoyksikkö Keskittynyt, 
tuotantojohtoinen 

Osittunut, riippuu tuotteesta 
tai palvelusta 

 
Hankinnat voidaan luokitella yllä kuvattua tarkemmin hankintakohteiden luonteen 
perusteella. Se on kirjallisuudessa yleisimmin esitetty tapa luokitella hankinnat. 
Yhteenveto kirjallisuudessa esitetyistä hankintaluokista ja niiden yhteneväisyyksistä on 
kuvattu taulukossa 4. Hankintakohteen luonteen lisäksi kirjallisuudessa esiin tulleita 
hankintojen luokitteluperusteita ovat taloudellinen merkittävyys, käyttötarkoitus, 
luokittelu hankintakohteiden tai toimittajamarkkinoiden mukaisesti, josta käytetään 
myös nimitystä hankintaportfolio. On huomattava, että eri luokitteluperusteet eivät ole 
toistensa poissulkevia, vaan niitä voidaan käyttää myös soveltuvin kohdin 
yhtäaikaisesti. Portfoliomalleilla (muun muassa Kraljic 1983, O’Brien 2009) voidaan 
luokitella organisaation hankintakohteita, ja on siten vielä tässä kappaleessa kuvattua 
luokittelua spesifisempi ja analyyttisempi. Portfolio- ja kategoriamalleja käsitellään 
kappaleessa 4, sillä ne liittyvät laajemmin toimittajien ja toimittajasuhteiden hallintaan.  
 
Taulukko 4. Hankintojen luokittelutyypit ja niiden vastaavuudet kirjallisuudessa. 
 
Iloranta & Pajunen-Muhonen 
(2008) 

Van Weele (2005) Monczka (2009) 

Raaka-aineet Raaka-aineet Raaka-aineet 

Komponentit Komponentit Komponentit ja 
puolivalmisteet Puolivalmisteet - 

Valmistuotteet sekä kauppa- ja 
välitystavarat 

- Valmistuotteet 

Tuotannon tarveaineet Kunnossapidon, korjauksen 
ja tuotannon tarvikkeet 

Tuotannon tarveaineet 

Kunnossapidon ja operatiivisen 
toiminnan tarvikkeet 

Kunnossapidon, korjauksen 
ja käytön tarvikkeet 

Investointihankinnat ja 
pääomahyödykkeet 

Investointihyödykkeet Pääomahyödykkeet 

Palvelut Palvelut Palvelut 

- - Kuljetuksen ja kolmannen 
osapuolen hankinnat 
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3.7  Projektitoiminnan vaikutus hankinnoille 

Investointitoimintaa johdetaan yleensä projekteina. Investointiprojekti tarkoittaa 
investoinnin toteuttamista sisältäen toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen. 
Investointiprojekti käynnistyy kun investointipäätös on hyväksytty ja loppuu, kun 
projektin kohde on valmis suunniteltuun toimintaansa. Hankinnat ja niiden suunnittelu 
ovat yksi osa projektin toteuttamista, ja esimerkiksi kustannusarviossa ja budjetoinnissa 
tärkeä tekijä. (Kurowski & Sussman 2011.) 

Projektihankinnoissa käyttäjien ja operatiivisen toteutuksen funktioiden tulisi olla 
läheisesti hankintoja tekemässä. Riippuen toimialasta, toimittajat voivat joko olla 
hyvinkin kiinnostuneita tarjoamiensa tuotteiden tai palveluiden käytönaikaisista 
ongelmista ja tekijöistä tai päinvastoin ei ollenkaan kiinnostuneita varsinaisen käytön 
kanssa. Hankintojen loppukäyttäjien tulisikin olla antamassa käytön ja toteutuksen 
näkökulma jotta hankinnat voisivat onnistua. Radikaalimmin tämä voidaan toteuttaa 
niin, että suunnittelijat ja insinöörit ovat kokonaisvastuussa tarvitsemiensa 
hyödykkeiden hankkimisesta. (Ward 2008.) 

Hankintatoimi on kuitenkin investointihankintoja tehdessä tärkeässä roolissa 
esimerkiksi sopimusehtoja neuvoteltaessa. Pääomahankinnoissa on usein otettava 
huomioon useiden eri sisäisten organisaatioiden näkemys.  Usein pelkästään tuotannon 
ja talouden henkilöstön tehdessä hankintoja joudutaan sopimusongelmiin. Mikäli 
hankittu pääomalaite ei esimerkiksi toimi toimittajan lupaamalla tavalla, ostava 
organisaatio yleensä vaatii kompensaatiota. Hyvällä neuvottelulla ja ostajan kannalta 
edullisella sopimuksella yritys voi varautua jo etukäteen tällaisten ongelmien kannalta. 
Tässä korostuu osaavan hankintatoimen rooli hankintojen toteuttamisessa. (Baily ym. 
1998.) 

3.7.1  Hankinnan ominaispiirteet investointiprojekteissa 

Tyypillisesti investointiprojekteihin liittyvillä pääomahankinnoilla tarkoitetaan 
esimerkiksi rakennuksia, tuotantolaitteistoja, tuotantoa tukevia laitteistoja tai tiloja, 
työkaluja ja -koneita sekä työskentelytiloihin hankittavia hyödykkeitä (esimerkiksi 
huonekalut ja hyllyt). Materiaali- ja laitetoimitusten lisäksi investointiprojektien 
hankinnat voivat olla asennustöitä tai ulkopuolisia palveluita. (Van Weele 2005, Lysons 
& Farrinton 2006.) 

Materiaali- ja laitehankintojen osuus investointiprojektien budjetista on yleensä 
erittäin suuri. Kustannustekijän lisäksi investointiprojekteihin ja sen hankintoihin liittyy 
tutkimuksen ja kehityksen kannalta merkittävä tekijä. Perusteollisuuden suuriin 
investointiprojekteihin sisältyy merkittävässä määrin kehityspanosta, jolloin erityisen 
merkittävä ja mahdollisuuksia antava rooli on materiaali- ja laitetoimittajien kanssa 
tehtävällä yhteistyöllä. (Kärri 2001, Pelin 2011.) 

Investointiprojektien hankintatoimeen liittyy ominaispiirteitä, joita ei esiinny niin 
merkittävästi esimerkiksi tuotannon tarveaineiden tai kunnossapidon tuotteiden ja -
palveluiden hankintaan. Hankittavan hyödykkeen ja siihen liittyvään 
hankintapäätökseen ja toimittajan valintaan liittyviä ominaispiirteitä on kuvattu Bailyn 
ym. (1998) sekä Lysons ja Farringtonin (2006) pohjalta taulukossa 5. 
Investointiprojektien hankintatoimintaan sisältyy myös muita sellaisia ominaispiirteitä, 
mitä tavallisimmissa hankintatyypeissä ei ole. Näitä ovat pankkivakuudet sopimuksen 
täyttämisen takuuna, omistusoikeuden siirtymisen tarkemmat määrittelyt sekä 
suorituskykytestit ja -takuut. (Van Weele 2005.) 
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Taulukko 5. Investointiprojektien hankintojen ominaispiirteitä (Baily ym. 1998, Lysons & 
Farrington 2006). 
 
Hankintahyödykkeen ominaispiirteitä Hankintapäätökseen ja toimittajan 

valintaan vaikuttavia ominaispiirteitä 

Tarve- ja käyttöaika pitkä, vähintään vuosi Neuvottelujen suuri merkitys sopimusta 
tehdessä 

Keskimäärin korkeat hinnat Elinkaarikustannusten huomiointi 

Hankinnan ajankohta ei ole yleensä kriittinen, 
vaan joustava 

Hankintakohteen yhteensopivuus olemassa 
olevien ratkaisujen kanssa 

Tekninen kompleksisuus Varaosien saatavuus ja synergiaedut 
olemassa olevien ratkaisujen kanssa 

Suuremmissa hankinnoissa 
investointilaskelmat ja takaisinmaksuajat 

Tuote- ja palvelutuki 

 Luotettavuus ja kestävyys 

 Kriittisyys tuotannolle ja yrityksen 
liiketoiminnalle 

 
Projektihankinnoissa hankintasopimuksen päättämiseen liittyy usein seuraavat muita 
hankintoja tarkemmin suoritettavat vaiheet: toimituksen luovuttaminen, 
vastaanottaminen ja hyväksyminen. Tällöin esimerkiksi suorituskykytestin tai muun 
tarkastelun perusteella voidaan laatia puutelista, jolla toimittajalle osoitetaan korjausta 
tai täydennystä vaativat toimituksen osat. (Artto ym. 2008.) 

3.7.2  Toimittajien ominaispiirteet investointiprojekteissa 

Investointiprojektien hankinnat ovat merkittävässä roolissa projektin onnistumisen 
suhteen. Siten myös toimittajilta vaaditaan hankintojen yhteydessä tiettyjä 
minimivaatimuksia. Kolme toimittajanvalintaan ja hyväksyntään vaikuttavaa toimittajaa 
kuvaavaa kriteeriä ovat kokemus liiketoiminnasta, toimitustäsmällisyys aikataulullisesti 
sekä rehellisyys ja luotettavuus. Nämä ovat erityisesti projektihankintojen toimittajien 
valinnassa tärkeitä asioita. (Kurowski & Sussman 2011.) 

Investointiprojekteihin ja niiden hankintojen toimittajiin vaikuttaa merkittävästi 
talouden suhdanteiden vaihtelut. Investointiprojektien toimittajat kokevat laman 
vaikutukset aina ostajaa dramaattisemmin. Toimittajien asiakkaiden, eli tässä yhteydessä 
ostajien, heikko taloudellinen tilanne vähentää yleensä investointien määrää, jolloin 
investointihyödykkeitä tarjoava toimittaja kokee yleensä asiakastaan merkittävämmän 
taantumuksen. (Baily ym. 1998.) 

3.7.3  Hankintojen merkitys projektille 

Projekteissa hankintojen osalta pätee yleisesti olettamus, että mitä laajempi projekti on, 
sitä varmemmin projektiin sisältyy ulkopuolisten resurssien käyttöä. Ulkopuolisten 
resurssien hallinta tarkoittaa hankintojen toteuttamista, suunnittelua ja seurantaa. Yksi 
tärkeimmistä hankintoihin liittyvistä piirteistä ovat juridiset velvoitteet. (Artto ym. 
2008.) Niiden hallinnassa hankintatoimi on merkittävässä asemassa. (Baily ym. 1998.) 

Projektin hankinnat nousevat usein esiin jo projektin elinkaaren alkuvaiheissa. 
Esimerkiksi budjettitarjoukset ovat tällainen hankintoihin liittyvä tehtävä projektin 
alkuvaiheissa. Budjettitarjouksilla selvitetään kustannusarviota ja hankintojen 
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saatavuutta, joilla on oleellinen merkitys projektisuunnitelmaan. (Artto ym. 2008.) 
Hankintasopimuksen tekeminen sijoittuu ajallisesti ennen toimituksen operatiivista 
vaihetta, joten projektin alkuvaiheen hankintatoiminnassa on otettava huomioon 
onnistumisen kannalta tärkeä asia: pienikin virhe alussa voi kumuloitua suureksi vaatien 
paljon ylimääräisiä resursseja. (Ward 2008.) 

Wardin (2008) mukaan projektihankintojakin voidaan luonnehtia toimistotyöksi ja 
sitä usein harjoitetaan toimistoista etäällä projektien todellisesta toteutuspaikasta. 
Projekteista ja niiden toteutuksesta kuitenkin suurin osa tapahtuu toimistojen 
ulkopuolella. Koska projektihankintojen arvo on suuri, usein käy niin, että projektin 
todellisesta toteutuksesta erillään olevat toiminnot alkavat kuvittelemaan, että heidän 
työn  tulokset  ovat  projektin  lopputuote.  Näin  ei  tietenkään  ole,  vaan  hankintatoimi  
projekteissa on projektia ja sen suoritusvaiheita palveleva funktio. Valmistus ja 
rakentaminen ovat ne funktiot, jotka vastaavat projektin varsinaisen lopputuotteen 
tekemisestä. (Ward 2008.) 

Kuitenkin, mikäli projektin hankinnat ovat laajuudeltaan merkittäviä, niin 
hankintoihin voi liittyä läheisesti kaikki projektin osa-alueet: projektisuunnitelma, 
tulosten seuranta, laadunhallinta, muutostenhallinta, sekä riskienhallinta. Lisäksi 
yhteistyö ja toimittajasuhde toimittajan kanssa voi ajallisesti kestää koko projektin 
elinkaaren ajan, jolloin toimittajahallinta on tärkeässä ja pitkäkestoisessa merkityksessä. 
Tällaisissa tilanteissa hankinnat ovat merkittävässä asemassa koko projektia ajatellen. 
(Artto ym. 2008.) 

Myös Kurowski ja Sussman (2011) toteavat, että myös projektin operatiivisessa 
vaiheessa hankintatoiminnalla on vaikutusta projektin onnistumiseen nähden. 
Hankittavien hyödykkeiden toimitusaikataulut tulee olla riittävällä tarkkuudella 
projektisuunnitelmien mukaiset. Projektisuunnitelmista poikkeavien aikataulujen on 
aina oltava soveltuvia projektin muille sidosryhmille, esimerkiksi joustavuuden tai 
suunnitelmien muutosten kautta. Mikäli toimitus kuitenkin viivästyy hallitsemattomasti, 
on koko projektin onnistuminen vaarassa kärsiä. (Kurowski & Sussman 2011.)  

Lisäksi projektihankinnoissa toimittajaa voidaan käyttää riskipuskurina, jolloin osa 
projektiin liittyvistä riskeistä siirtyy toimittajalle sopimuksen mukaisesti tietyin 
rajauksin. Sopimuksen nojalla toimittaja ottaa, yleensä lisäkustannusta vastaan, osan 
riskeistä omalle vastuulleen. Tällöin ostajalle eli projektille tulee kuitenkin 
suuremmassa laajuudessa huomioitavaksi sopimukselliset riskit. Sopimuksellisilla 
riskeillä tarkoitetaan esimerkiksi sopimuksen epätarkkuuksiin, puutteellisuuteen tai 
hallintaan liittyviä riskitekijöitä. (Artto ym. 2008.) 
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4 Toimittajien luokittelu ja toimittajasuhteiden hallinta 
Toimittajien merkitys nykyajan liiketoiminnassa on huomattavasti suurempi kuin 
aiemmin. Toimittajien valinnasta on tullut entistä enemmän strateginen päätös jossa 
punnitaan valitun toimittajan riskejä ja etuja. Yritysten menestys on riippuvainen 
strategisista päätöksistä. Parantaakseen mahdollisuuksiaan menestymiseen yritykset 
pyrkivät lisäämään joustavuutta ja vapautta päätöksenteossaan. Mitä riippuvaisempi 
yritys on jostain toimittajasta, sitä tärkeämpää on varmistaa että toimittaja täyttää 
yrityksen tarpeet. Nykyajan liiketoiminnassa toimittajan riskit välittyvät suoraan myös 
ostavalle yritykselle. (Östring 2004.) 

Toimittajien valinta ja toimittajakannan hallinta ovat strategisia tehtäviä, joita 
hankintatoimi johtaa. Toimittajasuhteiden hallinta on yksi osa toimittajien hallintaa. 
Pitkäaikaisilla toimittajasuhteilla yritys pystyy vaikuttamaan varsinaiseen 
hankintatoimintaan edullisesti. Pitkäaikainen yhteistyö antaa edellytykset räätälöidä 
hankintoja ostajan vaatimusten mukaisesti. Erityisen tärkeitä suhteet ostajan ja 
toimittajan välillä ovat silloin, kun hankittu hyödyke sisältää suunnittelua tai palveluita. 
(Saunders 1997.) 

Toimittajien luokittelu sekä toimittajasuhteiden hallinta eli SRM (Supplier 
Relationship Management) ovat erittäin läheisesti riippuvaisia toisistaan. Niitä voi 
suorittaa yksittäin, mutta yhdessä käytettynä niistä saa suurimman hyödyn. Usein 
toimittajien luokittelu on SRM:n pohjalla, mutta myös SRM-toiminta voi luoda tarpeen 
luokittelulle. (O’Brien 2009.) Joka tapauksessa luokittelu on hyödyllinen työkalu, sillä 
optimaalisin tulos saavutetaan, kun hankinnan strategiset tehtävät toimittajia kohtaan 
(kuten SRM) perustuvat toimittajaluokkiin (Lilliecreutz & Ydreskog 2001).  

Edellä mainittuihin perustuen, tässä kappaleessa käsitellään toimittajien ja 
toimittajasuhteiden hallintaan liittyvää kokonaisuutta, johon liittyy kolme 
osakokonaisuutta. Nämä ovat toimittajien arviointi, toimittajien luokittelu sekä 
toimittajasuhteiden hallinta. 

4.1  Toimittajien arviointi 

Perinteinen hankintatoimi arvioi toimittajia transaktioperustaisesti, jolloin 
arviointikriteereinä toimivat sellaiset tekijät kuin laatu, hinta ja toimitus. Nämä ovat 
järkeviä kriteerejä lyhytaikaisten ja operatiivisesti merkittävien toimittajien kanssa. 
Strategisten toimittajien arvioinnissa edellä mainitut kriteerit eivät kuitenkaan ole 
riittäviä. Pitkäaikaisen näkökulman kannalta tärkeämpiä tekijöitä ovat esimerkiksi 
innovaatiot, jatkuva parantaminen ja sitoutuminen. (Saunders 1997.) 
Kokonaisvaltaisempi kuva strategisesti tärkeiden toimittajien kriteereistä on esitetty 
taulukossa 6.  
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Taulukko 6. Strategisten toimittajien arviointikriteerit. 
 
Ellram (1990)  Partnership Sourcing (1992) 
1. Taloudelliset tekijät 
- Nykyisten tuotannontekijöiden taso 
- Taloudellinen tasapaino 
 
2. Organisaatiokulttuuri ja  
strategiset tekijät 
- Luottamuksellisuus 
- Johdon asenne ja näkemys tulevaisuudesta 
- Strateginen yhteensopivuus 
- Ylimmän johdon yhteensopivuus 
- Toimintojen yhteensopivuus ostajan ja 
toimittajan välillä 
- Organisaatiorakenne ja henkilöstö 
 
3. Teknologiset tekijät 
- Nykyisten tuotannontekijöiden taso 
- Tulevaisuuden tuotannontekijöiden taso 
- Suunnittelutoiminnan kyvykkyys 
- Kehitystoiminnan nopeus 
 
4. Muut tekijät 
- Turvallisuustilastot 
- Liiketoiminnan referenssit 
- Toimittajan asiakaskanta 

- Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (TQM) 
- ISO 9000 / BS 5750 sertifikaatit tai 
vastaavat 
- Viimeisimpien teknologioiden 
hyödyntäminen 
- Suunnittelutoiminnan kyvykkyys 
- Paikallisten ja globaalien toimitusten 
mahdollisuus 
- Yhtenäinen toimitustehokkuus, palvelun 
standardit ja tuotteiden laatu 
- Kokonaiskustannusten ajattelutapa 
- Tahto ja valmius muutokseen sekä johdon 
ja työntekijöiden joustava asenne 
- Innovatiiviset palvelutoimittajat 

Araz & Ozkarahan (2007) 

- Perinteiset kriteerit (laatu, kustannukset ja 
toimituskyky) 
- Laatujohtamisen käytänteet 
- Pitkän aikavälin johtaminen 
- Taloudellinen vahvuus 
- Teknologian ja innovatiivisuuden taso 
- Yhteistyöasenne 
- Kyvykkyys yhteiseen suunnitteluun 
- Kyvykkyys kustannusten pienentämiseen 

 
Toimittajia arvioidessa puhutaan usein suorituskyvyn arvioinnista. Sillä tarkoitetaan 
sellaista arviointia, jossa otetaan huomioon toimittajan taloudellinen tasapaino, 
operatiivinen suorituskyky, organisaatiokulttuuri sekä ostajan ja toimittajan yhteistyöstä 
johtuvat riskitekijät. (Gordon 2005.) Huang ja Keskar (2007) laativat listan toimittajan 
arviointiin liittyvistä kriteereistä. Nämä kriteerit on jaettu kolmeen aihekokonaisuuteen; 
tuote, toimittaja ja yhteiskunta. Tämän mittariston yhteenveto on esitetty kuvassa 7. 
 

 
Kuva 7. Kokonaisvaltainen mittaristo toimittajan suorituskyvyn arvioimiseksi (mukaillen 
Huang & Keskar 2007). 
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Ostajan ja toimittajan väliset voimasuhteet ovat monimutkaisia ja osapuolten 
mukautuminen toisiinsa on tärkeää. Tästä syystä toimittajia arvioitaessa suhteen 
kokonaiskuvaa ja yksittäisiä tapahtumia tulisi arvioida molempia erikseen. Yksittäiset 
tapahtumat - kuten toimitus, neuvottelu tai tapaaminen - vaikuttavat aina suhteen 
kokonaiskuvaan. Vaikka yksittäinen tapahtuma pohjautuu aina olemassa olevaan 
suhteeseen, se voi radikaalisti vaikuttaa suhteen kokonaiskuvaan. Esimerkiksi 
epäonnistunut toimitus voi pahimmassa tapauksessa rikkoa koko kaupankäyntisuhteen. 
Tästä yhteydestä johtuen yksittäisen tapahtuman analysointi antaa vain osittaisen kuvan 
toimittajasuhteesta. Toisaalta taas kokonaiskuvaa arvioidessa ei saada täydellistä 
analyysia toimittajasuhteesta, esimerkiksi voimasuhteiden ja riippuvuuksien osalta. 
(Ford 1980.)  

4.1.1  Toimitusten arviointi 

Toimittajia arvioidessa myös yksittäisten toimitusten arviointi on tärkeää, kun ajatellaan 
laajemmin toimittajan hallintaa. Toimitusten arviointikriteerit tulisi valita ostajan ja 
toimittajan toimialaan ja toimitusverkostoon suhteutettuna. Kontekstiriippuvaisuudesta 
huolimatta tulisi toimittajan toimituksia arvioitaessa kiinnittää huomioita joka 
tapauksessa ainakin seuraaviin tekijöihin; toimitettujen tuotteiden laatuaspektit, 
toimittajasta riippuvat asiakkaan ongelmat tai kysymykset sekä palautukset ja 
huomautukset. (Kerber & Dreckshage 2011.) 

Yksittäisen toimituksen arviointia voidaan käsitellä asiakastyytyväisyyden 
näkökulmasta, eli onko ostaja tyytyväinen hankkimaansa tuotteeseen tai palveluun? 
Ensimmäinen tarkasteltava muuttuja on vaatimusten vastaavuus. Tällöin arvioidaan 
välittömästi sitä, vastasiko vastaanotettu hyödyke vaatimuksia. Välillisesti tämä 
perustuu toimittajan prosesseihin. Vastaavuuden mittareita ovat esimerkiksi laatu ja 
toimitusaika. (Krajewski ym. 2012.) 

Toinen tarkasteltava muuttuja on arvo. Tämä tarkoittaa sitä, kuinka hyvin hyödyke 
palvelee tarkoitustaan hankintahintaan nähden. Tähän vaikuttaa vahvasti ostajan 
odotukset hankintaa kohtaan. Toimittajan kilpailukyky omalla toimialallaan on 
arvontuoton perusta. Kolmanneksi toimitusten arvioinnissa tulee tarkastella 
soveltuvuutta käyttötarkoitukseen. Onko hyödyke esimerkiksi tarpeeksi kestävä ja 
luotettava tai toteutukseltaan toimiva. (Krajewski ym. 2012.) 

Neljäs tekijä toimitusten arvioinnissa on tuki. Usein tuki nähdään yhtä tärkeänä kuin 
tuotteen laatu. Asiakastuki toimittajan puolesta on tärkeä esimerkiksi 
ongelmatilanteiden ilmentyessä. Viimeinen tekijä on psykologiset vaikutelmat. Näillä on 
usein merkitystä siihen, kuinka hankittu hyödyke ja sen ominaisuudet nähdään. 
Esimerkiksi ilmapiiri ja esteettisyys ovat yksi osa toimitusta, ja sillä toimittaja voi 
kompensoida mahdollisia puutteita toimituksessa. (Krajewski ym. 2012.) 

4.1.2  Voimasuhteiden arviointi 

Riippuvuus on yleinen ostajan ja toimittajan välillä vallitsevan voimasuhteen 
ilmentymä. Esimerkiksi korkean volyymin kaupankäynti toimittajan kanssa tekee siitä 
merkittävän ja lisää samalla riippuvuutta. Moderni hankinta ei näe riippuvuutta huonona 
asiana. Sen sijaan riippuvuus pitää tunnistaa ja sitä tulee hyödyntää. Voimasuhteiden ja 
riippuvuuden merkitys ei kuitenkaan aina ole symmetristä, vaan asiakassuhde voi olla 
toimittajalle huomattavasti merkittävämpi kuin vastaava toimittajasuhde ostajalle, tai 
päinvastoin. (Håkansson & Gadde 1992.) Ostajan ja toimittajan välistä riippuvuutta 
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voimasuhteista johtuen on kuvattu kuvassa 8. Toimittaja-ostaja suhteet voivat olla 
toimittajan dominoimia, ostajan dominoimia, molemminpuolista riippuvaisuutta tai 
riippumattomuutta. 

 
Kuva 8. Voimasuhdematriisi ostajan ja toimittajan riippuvuudesta ominaisuuksineen (Cox 
ym. 2004). 
 
Ostajan kannalta tilanne on heikko silloin, kun toimittajan valta on ostajaan nähden 
erittäin vahva, eli vallitsee toimittajan dominanssi. Tällöin toimittaja on 
kilpailutilanteessaan vahvin toimittaja ja ostajan vaihtoehdot ovat vähäiset tai niitä ei 
ole lainkaan. Toimittajan tavoitellessa tätä dominoivaa strategiaa, se pyrkii siihen joko 
sulkemalla markkinat kilpailijoiltaan tai toimimalla opaakeilla markkinoilla, jolloin 
ostajan tiedot ja resurssit ovat puutteelliset, eikä ostaja pysty tunnistamaan vaihtoehtoja. 
(Cox 2001.) Toimittajan ylivalta eli dominanssi ostajiin nähden perustuu Coxin (2001) 
mukaan 12 tekijään, jotka ovat: 
 
- Omistusoikeudet 
- Suurtuotantoetu 
- Informaation kiilautuvuus 
- Syy-seuraussuhteesta aiheutuva epäselvyys 
- Maineen vaikutukset (brändi) 
- Toimittajan vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset 
- Uuden toimittajan etsimisestä aiheutuvat kustannukset 
- Verkostovaikutukset 
- Kartellit 
- Vaihtoehtojen puute 
- Integraatiouhkien puute 
- Suorien investointiuhkien puute 
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Voimasuhteisiin liittyy osaltaan myös ostajan ja toimittajan välisen konfliktin ja 
yhteistyön aste. Yhteistyö on modernin hankinnan yksi tärkeimmistä näkökulmista. 
Pitkäaikaisten suhteiden, joustavuuden ja yhteisten investointien kohdalla toimiva 
yhteistyö on edellytys. Tärkeintä hyvän yhteistyön saavuttamiseksi on tunnistaa omat ja 
toisen osapuolen tavoitteet ja ottaa ne huomioon. Usein konfliktit nähdään hyvän 
yhteistyön esteenä, mutta asiaa ei voi yleistää. Joissakin tilanteissa konfliktit saattavat 
edistää yhteistyön tasoa. (Håkansson & Gadde 1992) 

4.1.3  Toimittajamarkkinoiden arviointi 

Toimittajamarkkinat jaetaan horisontaaliseen ja vertikaaliseen markkina-alueeseen. 
Horisontaalisilla toimittajamarkkinoilla toimittajia hyödynnetään, jotta esimerkiksi 
tuotannon kustannuksia voidaan minimoida tai omien toimintojen tehokkuutta parantaa 
toimittajan tuotteen tai palvelun avulla. Vertikaalisilla toimittajamarkkinoilla 
tarkoitetaan sellaista toimittajasuhdetta, jonka tavoitteena on optimoida toimitusketjua 
yhteisen edun tavoittelemiseksi, esimerkiksi osittamalla tuotantoprosessit eri 
toimijoiden ydinosaamisen mukaan. (Ellram & Carr 1994.) 

Toimittajamarkkinoihin liittyy kolme arvioitavaa osa-aluetta. Ensimmäinen kuvaa 
toimitusriskiä, johon liittyy tuotteiden tai palveluiden puute ja saatavuus markkinoilla, 
eli lyhyesti vaihtoehtoisen hankintalähteiden tai hyödykkeiden määrää ja saatavuutta, 
mikäli jokin riski toteutuu. Riskejä ovat esimerkiksi kausiluonteisuus, monimutkaisuus, 
toimitusajat ja kuljetuksen riskit. (Hartmann ym. 2001.) 

Toinen arvioitava osa-alue liittyy ostovoimaan. Ostovoimaa kuvaa kolme 
ominaispiirrettä; ostajan koko toimittajaan nähden, ostajan markkinatietoisuus ja 
toimittajan palvelutoiminnan taso. (Hartmann ym. 2001.) Ostovoima on osa 
toimittajamarkkinoiden kilpailutilannetta. Ostajan vaikutusvaltaan vaikuttavat myös 
kilpailuun liittyvät muut voimat; kilpailu nykyisten yritysten kesken, toimittajien 
vaikutusvalta, uusien tulokkaiden uhka sekä korvaavien tuotteiden tai palveluiden uhka. 
(Porter 1980.) 

Kolmas toimittajamarkkinoiden osa-alue koostuu lainsäädännöllisistä tekijöistä. 
Lainsäädäntö vaikuttaa sekä liiketoiminnan taloudelliseen että operatiivisen 
johtamiseen. Toimittajamarkkinoiden arviointiin vaikuttavia lainsäädäntöjä ovat 
esimerkiksi yrityslaki, kaupan laki, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät lait, työhön 
liittyvät säännöt sekä kuljetukseen liittyvät lait. (Hartmann ym. 2001.) 

4.2  Analysointi ja luokittelu 

Toimittajia analysoimalla yrityksellä on työkalu jonka avulla voidaan muodostaa 
kokonaisvaltaisempi kuva toimittajasta. Tämä on ensiarvoisen tärkeää 
toimittajavalinnassa ja päätöksenteon mahdollisuuksien lisäämisessä. Toimittajien 
analysointi helpottaa hyvien toimittajien valintaa ja sillä on vaikutusta liiketoiminnan 
kannattavuuteen. Toimittajavalinnan lisäksi toimittajien analysoinnilla pystytään 
optimoimaan toimittajakannan suuruutta ja etsimään parempia toimittajia. (Östring 
2004.) 

Toimittajahallinta ja siihen liittyvä hankintatoimen resurssien optimaalinen 
suuntaaminen edellyttää toimittajien luokittelua.  Koska resurssit ovat usein rajalliset, 
suurimman panostamisen vaativat yrityksen strategiset toimittajat. Näiden toimittajien 
hyödykkeet ovat usein suoraan verrannollisia ostajan lopputuotteen laatuun. 
Toimittajaluokittelu on perustana sille, että tietyntyyppisiä toimittajia kohtaan voidaan 
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soveltaa tietyntyyppisiä strategioita tai toimintatapoja. (Dyer ym. 1998, Lilliecreutz & 
Ydreskog 2001) 

4.2.1  Portfolioanalyysi 

Kraljic (1983) kuvasi strategisen hankinnan ensimmäiseksi askeleeksi hankintojen 
luokittelun eli hankintaportfolion. Hankintojen luokittelu strategisen hankinnan 
ensimmäisenä askeleena on Kraljicin mukaan edellytys hankintojen haavoittuvuuden 
minimoimiselle ja ostovoiman maksimaaliselle hyödyntämiselle. Kraljicin 
portfoliomallia on hyödynnetty niin kirjallisuudessa (muun muuassa Lysons & 
Farrington 2006) kuin empiirisessä tutkimuksessa (muun muassa Uuskoski 2009). 
Hankintastrategiat voivat perustua kategorioiden hallintaan, esimerkiksi hankintojen 
ohjaaminen ei-toivotuista luokista [pullonkaula] toivottuihin luokkiin [volyymi] 
(Gelderman & Van Weele 2003). 

Kraljicin portfoliomallissa hankintakohteet luokitellaan kahden päämuuttujan 
perusteella neljään eri kategoriaan; strategiset hyödykkeet, pullonkaulahyödykkeet, 
volyymihyödykkeet ja rutiinihyödykkeet. Päämuuttujat, joiden mukaan luokittelu 
tapahtuu, ovat tulosvaikutus ja toimitusriski. Tulosvaikutukseen vaikuttavat 
ostovolyymi, suhteellinen osuus kaikista hankintakustannuksista sekä vaikutus laatuun 
tai liiketoiminnan kasvuun. Toimitusriskiin vaikuttavia tekijöitä ovat saatavuus, 
toimittajien lukumäärä, kilpailullinen kysyntä, osta-tai-valmista vaihtoehdot, 
varastonnin riskit sekä vaihtoehtoiset hankintaratkaisut. Hankintakategoriat Kraljicin 
portfoliomallissa on esitetty kuvassa 9. (Kraljic 1983.) Portfoliomalli soveltuu 
sellaisenaan sekä tuotteiden että palveluiden luokitteluun (Rantala & Virolainen 2001). 

 

 
 

Kuva 9. Hankintakategoriat portfoliomallissa (katso Kraljic 1983). 
 
Vaikkakin edellä esitetty portfoliomalli on laajalti käytetty, siihen liittyy kohtia, joihin 
tulisi erityisesti kiinnittää huomioita. Tulosvaikutuksen ja toimitusriskin arviointi eli 
mittaaminen on yksi näistä. Kirjallisuudessa on esitetty kritiikkiä esimerkiksi siihen, 
kuinka strateginen johtaminen voi perustua kahteen eri muuttujaan. Oikeanlaisella 
lähestymistavalla voidaan kuitenkin arvioida hankintoja optimaalisesti. (Gelderman & 
Van Weele 2003.) Muuttujien arviointi eli mittaaminen voidaan toteuttaa kolmella eri 
lähestymistavalla, jotka on esitetty taulukossa 7.  
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Taulukko 7. Portfolioanalyysin lähestymistavat (Gelderman & Van Weele 2003).  
 

Lähestymistapa Soveltava yhteis-
ymmärrys 

Toimittaja-
kohtainen 

Painotettu 
arviointi 

Käytön 
tapahtumatiheys ja -
ajankohta 

Ei säännöllisesti, 
Reagoi muutoksiin 

Säännöllisesti, 
Päivittäinen 
toiminto 

Tapauskohtaisesti 

Mitoittavat 
näkökulmat 

Strateginen 
merkittävyys, 
Toimituksen riskit 

Hankintojen arvo, 
Toimittajien 
lukumäärä 

Tulosvaikutus, 
Toimitusriski 

Vaikuttavien 
muuttujien 
määrittely 

Analyysin aikana, 
Rajoittamaton määrä 

Ennen analyysia, 
Mallin päämuuttujat 

Ennen analyysiä, 
rajoitettu määrä 

Muuttujien arviointi Yhteisymmärrykseen 
perustuva 

Objektiivinen Yhteisymmärykseen 
perustuva 

Painoarvojen 
määrittäminen 

Analyysin aikana - Ennen analyysia 

Tulosten 
määrittäminen 

Yhteisymmärrykseen 
perustuva 

- Aritmeettinen 

Portfolion luokkien  
ja muuttujien 
rajaaminen 

Yhteisymmärrykseen 
perustuva 

Objektiivinen:  
* 80 % kaikista 
hankinnoista kuuluu 
matriisin 
yläpuolisiin luokkiin  
* ≥3 vaihtoehtoisia 
toimittajia = matala 
toimitusriski 

Laskennalliset 
keskikohdat 

 
Portfolioanalyysi lähestyy toimittajien luokittelua hankintahyödykkeiden ryhmittelyn 
avulla. Kun hyödykkeet on luokiteltu, niitä tarjoavat toimittajat voidaan luokitella 
samoin kriteerein. Näin ollen rutiinihyödykkeitä tarjoavat rutiinitoimittajat, 
volyymihyödykkeitä volyymitoimittajat, pullonkaulahyödykkeitä pullonkaulatoimittajat 
ja strategisia hyödykkeitä strategiset toimittajat. (Van Weele 2005.) Näiden neljän 
luokan ominaispiirteitä on kuvattu taulukossa 8. 
 
Taulukko 8. Portfolioanalyysin luokkien ominaispiirteet ja ostajan strategiat (mukaillen 
Van Weele 2005 ja O’Brien 2009). 
 
 Hyödykkeet Toimittajat ja SRM-toiminta 

Rutiini Suuri määrä erilaisia hyödykkeitä, 
logistinen monimutkaisuus, 
työvoimaintensiivisyys 
à Hankintasopimukset ja  
e-ostaminen 

Suuri tarjonta, paljon toimijoita joilla 
itsenäinen asema markkinoilla 
 
à Vähennä toimittajien lukumäärää 
à Ei SRM-toiminnan tarvetta 

Pullonkaula Monopolistiset markkinat, markkinoille 
etabloituminen uusille toimittajille 
haasteellista 
à Varmista hankintojen saatavuus ja 
etsi vaihtoehtoisia toimittajia 

Teknologiajohtajat, vähän tai ei yhtään 
kilpailua 
 
à Toimittajan dominoima segmentti 
à Keskity riskien minimoimiseen 
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Volyymi Vaihtoehtoisia hankintalähteitä 
saatavilla, vaihtoehtoisia 
hyödykeratkaisuja on olemassa 
à Kilpailuttaminen 

Paljon kilpailua, yleiset tuotteet 
à Ostajan dominoima segmentti 
à Keskity kustannuksien 
minimoimiseen 

Strategiset Kriittisiä kustannusrakenteen 
kannalta, toimittajariippuvaisia 
 
à Tehokkaat toimittajasuhteet ja 
yhteistyö 

Markkinajohtajat, erityinen tietotaito ja 
kyvykkyys 
à Voimasuhteet riippuvaisia 
toimittajasta ja ostajasta 
à Keskity arvon tuottamiseen 

4.2.2  Hankintojen kustannusanalyysi 

Kustannusten lähtökohdasta toimittajat voidaan luokitella spendin mukaisesti. Spendi 
tarkoittaa hankintamenoja, jotka voidaan kohdistaa esimerkiksi hankintakategorioittain 
tai toimittajittain tietylle ajanjaksolle. Näihin katogorioihin eli luokkiin jaoteltuna 
toimittajia voidaan hallita optimaalisesti, riippuen toimittajan luokasta. Yleensä niin 
sanottu Pareto-sääntö pätee myös tässä asiassa, eli 80 prosenttia spendistä kuvaa yleensä 
20 prosenttia toimittajista ja ovat siten tärkeimpiä toimittajia, joihin panostamalla 
saavutetaan eniten lisäarvoa. (O’Brien 2009.) 

Kustannusanalyysi on tärkeä lähtökohta strategisen hankinnan kannalta. Analyysilla 
pystytään organisoimaan hankintaan liittyvää informaatiota selkeiksi kustannuseriksi, 
toimittajahierarkioiksi ja hyödykeluokiksi. Analyysin tavoitteena on määritellä ja 
varmistaa tarkat kategoriset spendit, tunnistaa strategisen hankinnan ja 
kustannustehostamisen mahdollisuuksia. (Pandit & Marmanis 2008.) 

Kustannusanalyysi toimittajaluokittelua varten voidaan muodostaa muutamalla eri 
tavalla. Analysointi perustuu aina kerättyyn aineistoon. Tämä aineisto voidaan kerätä 
esimerkiksi IT-järjestelmistä, käymällä yksittäisiä ostotilauksia läpi, tiedustelemalla 
toimittajilta tai budjettivastuullisilta. Analyysi vaatii panostusta mutta sillä on 
mahdollisuudet ansaita merkittävää hyötyä. (O’Brien 2009.) 

Teollisuusyrityksissä kustannusanalyysi voidaan toteuttaa ABC-analyysilla, joka 
kuvaa Pareto-sääntöä. Siinä hankintoja luokitellaan ja asetetaan tärkeysjärjestykseen 
kustannusperustaisesti. Hankittavat nimikkeet asetetaan rahamääräisesti 
suuruusjärjestykseen ja lasketaan niiden suhteellinen osuus kokonaisarvosta. ABC-
analyysissa tulokset esitetään kuvaajana, johon on jaoteltu suhteellisten osuuksien 
mukaisesti luokat A, B ja C. (Carter 1999.) Esimerkki ABC-analyysistä on esitetty 
kuvassa 10 ja hankintoihin liittyvien muuttujien yhteneväisyyksistä kuvassa 11. 

 
Kuva 10. ABC-analyysin kuvaaja (Steele & Court 1996). 
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Kuva 11. ABC-analyysin luokat spendin, toimittajien ja hyödykkeiden osalta (Moore ym. 
2007). 
 
Toinen ABC-analyysiä yksityiskohtaisempi kustannusten analysointimenetelmä 
tarkastelee hankintakategorioittain kustannusten jakautumista toimittajittain. Siinä 
spendit luokitellaan olemassa oleviin toimittajaluokkiin, esimerkiksi toimialan tai muun 
luokittelun mukaisesti. Sen jälkeen tarkastellaan kyseisten spendien jakautumista 
toimittajien suhteellista osuutta vasten. Voidaan valita esimerkiksi kolme luokkaa; 10 
suurinta toimittajaa, 10 seuraavaksi suurinta toimittajaa ja loput toimittajat. Näin 
voidaan tunnistaa sellaiset toimittajaluokat, joissa on kustannuksittain selkeästi 
merkittäviä toimittajia. Esimerkki tästä kustannusanalyysin tuloksesta on esitetty 
kuvassa 12. (Pandit & Marmanis 2008.) 

 
 

Kuva 12. Spendianalyysi ja suhteellinen jakaantuminen toimittajille, viisi merkittävintä 
kustannusluokkaa (mukaillen Pandit & Marmanis 2008). 
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4.3  Toimittajasuhteiden hallinta 

Toimittajasuhteet on perinteisessä ostamisessa kuvattu lyhytnäköiseksi ja sitoutumista 
välttäviksi. Japanilaisten teollisuusyritysten menestyminen kuitenkin muutti tätä 
käsitystä, sillä niiden menestymisen takana olevana yhtenä tekijänä pidettiin läheisiä 
toimittajasuhteita. Menestysyritysten ja heidän toimittajien yhteistyöllä yritykset 
saavuttivat merkittävää tehokkuutta, koska toimittajat jakoivat enemmän informaatiota 
ja osallistuivat yhteisten tehtävien koordinointiin sekä panostivat asiakasspesifisten 
ratkaisujen kustannustehokkuuteen, laatuun ja nopeaan tuotekehitykseen. Lisäksi 
läheiset toimittajasuhteet perustuivat luottamukseen ja suhteen kestävyyteen, joka 
tehosti keskinäistä kaupankäyntiä. (Dyer ym. 1998.) 

Toimittajasuhteilla on interaktiivinen luonne ja niiden kehitykseen vaikuttaa useita 
tekijöitä. Aiemmin tässä kirjallisuustutkimuksessa on käynyt ilmi, että yksittäiset 
toimitukset ja ostajan ja toimittajan väliset voimasuhteet määrittelevät omalta osaltaan 
myös varsinaisen toimittajasuhteen laatua. Näiden lisäksi toimittajasuhteeseen osallisilla 
niin toimittajan kuin ostajan henkilöstöllä on myös vaikutusta suhteeseen. Jokainen 
henkilö tuo omat taitonsa, piirteensä ja vaikutuksensa suhteeseen. Suhteen kehittyessä 
näillä on vaikutusta esimerkiksi odotuksiin ja vaatimuksiin eri osapuolien osalta. Tämä 
henkilöriippuvaisuus korostaa esimerkiksi ostavan organisaation henkilöstölle 
asianmukaisten taitojen osaamista toimittajien kanssa toimiessa. (Saunders 2009.) 

Toimittajasuhteet määrittyvät voimasuhteiden tasapainon mukaisesti. Osapuolet 
pyrkivät erilaisin keinoin hyödyntämään voimasuhteita saadakseen kaupallista hyötyä 
liiketoimintasuhteesta. Ostajan näkökulmasta se tarkoittaa yleensä hankinnan arvon 
maksimointia ja kustannusten minimointia. Toimittajan näkökulmasta suhteesta pyritään 
hyötymään tavallisesti sekä liikevaihdon että tuloksen näkökulmasta. (Cox ym. 2004.) 
Näin suhteet ilmentyvät erilaisina riippuen voimasuhteista sekä osapuolten strategioista 
toimittajasuhteita kohtaan (kuva 13). 

 

 
 
Kuva 13. Voimasuhteiden ja toimittajasuhteiden yhteys (mukaillen Cox ym. 2004). 
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Ostajalle on usein ongelmallisia sellaiset suhteet, jossa se ei ole tärkeälle toimittajalleen 
merkittävä asiakas. Tällöin hankintavolyymi kyseiseltä toimittajalta on usein pieni 
verrattuna toimittajan liikevaihtoon. Silloin ostavan yrityksen tulisi korostaa muita 
muuttujia, jotta se näyttäisi mielenkiintoiselta toimittajan näkökulmasta. Esimerkiksi 
edullinen teknologinen näkökulma on yksi tekijä, jolla pienen volyymin epäedullisuutta 
voidaan tasapainottaa. Tämän tyyppisillä tasapainottamiskeinoilla on merkittävä rooli 
toimittajien ja toimittajasuhteiden hallinnassa. (Håkansson & Gadde 1992.) 

Tavallisesti läheiseen yhteistyöhön perustuvat toimittajasuhteet, joita moderni 
hankinnan näkökulma painottaa, kehittyvät viiden eri tason kautta. Viimeisen 
kehitystason toimittajasuhteet ovat pitkäjänteisen yhteistyön tulos, joka luo osapuolten 
liiketoiminnalle vakautta ja sitoutuneisuutta. Kaikki suhteet eivät kehity viimeiselle 
tasolle, kehitys voi pysähtyä tai taantua. (Ford 1980.) Ostajan ja toimittajan välisen 
suhteen kehittymisen vaiheet ja tasot ovat: 
 
- Alkutilanteessa ostaja arvioi uutta potentiaalista toimittajaa. 
- Aikaisessa vaiheessa neuvotellaan ensimmäisestä ja samalla kokeellisesta 

toimituksesta. Tällöin ostajan kokemukset toimittajasta ovat vähäiset ja epävarmuus 
suurta. 

- Kehitysvaiheessa kaupankäynti osapuolten välillä lisääntyy. Kokemusta alkaa kertyä 
ja epävarmuus vähentyä. Myös kustannussäästöt ovat mahdollisia. 

- Pitkän aikavälin vaiheessa osapuolten välillä on ollut jo useita merkittäviä 
toimituksia. Toimitukset ja yhteistyö ovat joustavia, suhde on järjestelmällisesti 
hallittua. 

- Viimeisessä vaiheessa tilanne on vakaa ja yhteistyö on laajasti vakiintunutta. 
 
Kehittyneelle toimittajasuhteelle on ominaista myös sekä ostajan että toimittajan eri 
funktioiden laaja yhteistyö ja kommunikaatioverkosto toimitusten yhteydessä ja niiden 
ulkopuolella. Toimittajasuhteen eri kommunikaatiokanavat ja toimijat on esitetty 
kuvassa 14. Kehittyneessä toimittajasuhteessa informaatio voi yritysten välillä liikkua 
myös hankinta- ja myyntiorganisaatioiden ohi suoraan asiantuntijoiden välillä. Tällainen 
toimittajasuhde on monimutkainen ja informaation määrä joka sen kautta välittyy voi 
olla suurta. Suhteella voi olla merkitystä jopa kolmanteen osapuoleen. Esimerkiksi 
ostaja voi neuvotella teknologian kehittämisestä toimittajan kanssa pyrkimyksenä saada 
toimittaja käyttäytymään tietyllä tavalla esimerkiksi toista asiakasta kohtaan. 
(Håkansson & Gadde 1992.)  

 
 

Kuva 14. Kehittyneen toimittajasuhteen kommunikaatiokanavat (Håkansson & Gadde 
1992). 
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Toimittajasuhteiden hallinnan tulisi pohjautua portfolioajatteluun, joka mahdollistaa eri 
tilanteissa käytettävän eri strategioita ja toimintatapoja. Toimittajasuhteiden hallinta voi 
perustua esimerkiksi perinteiseen hankinnan portfolioajatteluun, jota käsiteltiin 
kappaleessa 4.2.1. Lähtökohta toimittajasuhteiden hallinnalle on, että yhtä oikeaa 
menettelytapaa ei ole. Toimittajasuhteiden hallinta on aina riippuvainen molempien 
osapuolten liiketoimintaympäristöstä ja tilanteesta. (Saunders 1997, Cox ym. 2004.) 

4.3.1  Toimittaja-auditoinnit 

Toimittaja-auditoinneilla tarkoitetaan toimittajavierailuja, joiden tarkoituksena on 
arvioida puolueettomasti joko operaatioihin, laatuun tai talouteen liittyviä kriteerejä. 
Auditoinnilla päästään arvioimaan syvemmällä tasolla toimittajan toimintaa, kuin 
pelkästään toimituksia arvioimalla. (Goodson 2002, Östring 2004.) Goodson (2002) 
määrittelee seuraavat operaatioihin liittyvät kategoriat joita auditoinneissa tulisi 
arvioida: 
 
- Asiakastyytyväisyys 
- Visuaalinen johtaminen 
- Tilankäyttö ja materiaalivirta 
- Tiimihenki ja motivaatio  
- Monimutkaisuuden ja vaihtelevuuden hallinta 
- Sitoutuminen laatuun 
- Turvallisuus, järjestys ja ympäristö 
- Aikataulutus ja ajan hallinta 
- Varastotasot ja keskeneräisten tuotteiden määrä 
- Laitteiston ja työkalujen kunto ja ylläpito 
- Toimitusketjun integraatio 

 
Lean-ajattelutavassa auditoinnit nähdään osana laadun varmistusta. Sen sijaan että 
ostaja tekisi laatutarkastuksen toimituksen saapuessa, tulisi kiinnittää huomiota 
toimittajan laadunvarmistukseen ja laatujohtamiseen. Esimerkiksi Toyota soveltaa 
sellaista käytäntöä, että toimitusten yhteydessä tehdään vain yksi laatutarkistus ja sen 
suorittaa toimittaja. Laatuauditoinnilla ostaja vakuuttuu siitä, että toimittajalla on 
asianmukaiset toimintatavat valmistukseen ja toimitukseen liittyvissä prosesseissa, jotta 
hankintahyödykkeen laatu on riittävän hyvä. (Kerber & Dreckshage 2011.) 

Taloudellisen auditoinnin tarkoituksena on varmistaa toimittajan johdon luoman 
taloudellisen selvityksen täydellisyys ja luotettavuus. Auditoinnin suorittavien 
henkilöiden tulisi olla sekä ostajan että toimittajan organisaation ulkopuolisia toimijoita, 
jotta auditointi on objektiivinen. Arvioitavana on esimerkiksi, onko taloudelliset 
selvitykset perustuneet hyväksyttävään kirjanpitoon ja raportointikäytäntöihin. Sen 
jälkeen auditoija antaa lausuntonsa toimittajan taloudellisesta tilasta ja selvityksestä. 
Lausunto voi olla joko hyväksyvä, puutteita havaitseva tai toimittajan selvityksen 
hylkäävä. (Östring 2004.) 

4.3.2  Integraatio 

Merkittävät toimittajat voidaan integroida osaksi toimitusprosessia. Tällöin harvat mutta 
parhaat toimittajat voivat toimia lähemmin ostavan organisaation kanssa ja tuoda 
merkittävää etua ostajalle. Esimerkiksi toimitusten organisointi, kehitysaloitteet, 
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ennakoiva ongelmanratkaisu ovat sellaisia asioita, joissa integroitu toimittaja voi luoda 
ostavalle organisaatiolle arvoa. (Cormican & Cunningham 2007.) 

Integraatio ja läheinen kehitystyö on tärkeää silloin, kun kilpailukykyä pyritään 
saavuttamaan uusien tuotteiden, ratkaisujen tai teknologioiden myötä. Tällaiseen 
soveltuvien toimittajien löydyttyä, tulisi niitä hyödyntää. Ensimmäinen askel on kutsua 
toimittajan tekninen henkilöstö tutustumaan ostajan toimintaan. Toimittajan tulee 
ymmärtää mitä ja miten yritys tekee. Sen jälkeen toimittaja voidaan haastaa tulemaan 
yrityksen resurssiksi jolloin kuitenkin samalla riippuvuus toimittajaan kasvaa. 
Integraatio on erityisen merkittävä kun haetaan jotain uutta tai pyritään saamaan 
kustannussäästöjä omista resurssikustannuksista. (Kerber & Dreckshage 2011.) 

4.3.3  Keiretsu 

Keiretsu tarkoittaa yritysverkostoa, jossa liiketoimintasuhteet ja omistussuhteet 
kytkeytyvät toisiinsa. Alun perin Japanissa kehitetty malli pyrkii toimijoiden yhteisen 
kilpailuedun edistämiseen pitkällä aikajänteellä. Siinä yritykset ovat läheisessä 
suhteessa keskenään ja yritysten omistajuus on turvallisissa käsissä. Keiretsut jaetaan 
horisontaalisiin ja vertikaalisiin verkostoihin. Vertikaalinen keiretsu tarkoittaa sellaista 
verkostoa, jossa toimitusketjun osapuolet muodostavat liittouman. Tämä on siten 
suoraan toimittajasuhteisiin liittyvä menetelmä, jossa osapuolia on useampia ja siihen 
liittyy toimijoiden keskinäisiä omistussuhteita. (Kerber & Dreckshage 2011.) 

Keiretsu on yksi japanilaisten autoteollisuuden yritysten menestystekijä. Kilpailijat 
näkevät tällaiseen verkostoon kuuluvan toimijan toimittajasuhteet ja kaupankäynnin 
yksinoikeudellisena. Omistusoikeuden lisäksi tämän tyyppiseen verkostointiin kuuluu 
myös tietotaidon läheinen vaihtaminen sekä esimerkiksi henkilöstön lainaaminen 
toimittajalle tai asiakkaalle, tavoitellen yhteistä kilpailuetua. (Dyer ym. 1998.) 

4.3.4  Toimittajatyytyväisyys 

Toimittajatyytyväisyyden tutkimusta voidaan nähdä asiakastyytyväisyyttä vastaavana 
mutta käänteisenä menetelmänä, joka liittyy osaksi oman toiminnan kehittämiseen että 
toimittajasuhteiden hallintaan. Toimittajatyytyväisyyden kriteerit yleisellä tasolla ovat 
kannattavuus, sopimukset (odotukset ja lähtökohdat vastaan tulokset), toimittajan 
varhainen osallistaminen, liiketoiminnan jatkuvuus, ennustaminen ja suunnittelu, 
vastuualueet ja roolit, avoimuus ja luottamus, palaute sekä yritysarvot. (Maunu 2003.) 

Johtamisen välineenä toimittajatyytyväisyyden tutkimisella ostava yritys voi kehittää 
sekä sisäisiä että ulkoisia prosessejaan toimittajan palautteen avulla sekä toimittajan 
kanssa. Oleellista toimittajatyytyväisyyden mittaamisessa on se, että ostaja saa 
informaatiota oman toiminnan tasosta toimittajan muihin asiakkaisiin nähden. (Maunu 
2003.) 

Toimittajatyytyväisyyttä voidaan mitata kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimus 
on sekä käytännöllinen että joustava. Yleisen tason kysymysten lisäksi voidaan tutkia 
yksityiskohtaisia juuri tarpeeseen olevia asioita toimittajalta. Yleisen tason kysymykset 
on kuitenkin hyvä olla aina mukana, jotta tuloksia voidaan hyödyntää trendimäisesti. 
(Maunu 2003.) 
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5 Investointiprojektien toimittajien arvioinnin, luokittelun ja 
toimittajasuhteiden hallinnan menetelmät 

Investoinnit ja niitä toteuttava projektitoiminta ovat merkittävässä asemassa 
pääomavaltaisella teollisuudenalalla, kuten metalliteollisuudessa. Investoimalla 
teollisuusyritys pyrkii pääasiassa ylläpitämään liiketoimintojaan ja sekä kasvattamaan 
kilpailuetua. Moderni, tehokas ja lisäarvoa tuottava tuotanto on metalliteollisuudessa 
yksi tärkeimmistä kilpailukyvyn tekijöistä. Myös liiketoiminnan kustannustehokkuus ja 
jatkuvuuden turvaaminen ovat sellaisia kilpailukyvyn tekijöitä, joihin investoimalla voi 
vaikuttaa. Pääomavaltaisella teollisuudenalalla investoinnit ovat pääasiassa reaali-
investointeja, jolloin ne lisäävät yrityksen reaalipääomaa. Investointeja kuvaa kulujen 
siirtäminen tulevaisuuteen, tulojen pitkä odotusaika sekä epävarmuustekijät ja riskit.   

Investoinnit toteutetaan yleisesti projekteina. Investointiprojektit ovat usein 
kompleksisia, sillä niihin liittyy suuri määrä osaprojekteja, toimittajia ja urakoitsijoita. 
Koska investointien tulisi olla erityisesti pääomavaltaisella teollisuudenalalla 
strateginen osa-alue yrityksen liiketoiminnassa, voi yksittäisen investoinnin 
onnistuminen olla merkittävässä asemassa yrityksen tulevaisuuden kannalta. Hankinnat 
ovat yksi tärkeä tekijä investointien onnistumisessa, sillä toimittajien merkitys on 
projekteissa suuri. Hankintatoimen rooli investointiprojekteissa on hallita ulkoisia 
resursseja niin, että sisäisen asiakkaan tarve täyttyy mahdollisimman hyvin ehdoin. 

Operatiivisten hankintatehtävien lisäksi hankintatoimen tehtävänä on hallita 
toimittajia ja toimittajasuhteita strategisesti niin, että yritys ja toimittaja hyötyvät myös 
pidemmällä aikavälillä yhteistyöstä. Hankintatoimen strategiset tehtävät korostuvat 
tärkeäksi myös investointihyödykkeiden hankinnoissa, sillä niitä kuvaavat 
ainutlaatuisuus, tekninen monimutkaisuus sekä suuret sitoutuneet pääomat. Tällöin 
yhteistyön merkitys on suuri, sillä yhteistyöhön perustuvalla toimintatavalla on 
mahdollista vastata liiketoiminnan haasteisiin ratkaisemalla yli organisaatiorajojen 
toimituksiin liittyviä ongelmia, alentamalla kokonaiskustannuksia sekä tuomalla 
innovaatioita ja kehitysnäkökulmia molempien osapuolten tietoon eri näkökulmia 
hyödyntäen.  

Ostajan näkökulmasta tätä kutsutaan toimittajasuhteiden hallinnaksi (SRM, Supplier 
Relationship Management). SRM-toiminta on vuorovaikutteista ja sillä pyritään 
kehittämään toimituksia ja toimittajan kyvykkyyttä niin, että molemmat suhteen 
osapuolet saavuttavat liiketoiminnalleen hyötyä. Investointiprojekteissa 
hankintahyödykkeet ovat usein ainutlaatuisia, joita toimittamalla toimittajat kasvattavat 
omaa osaamistaan ja siksi niihin liittyvä yhteistyö mahdollistaa toimittajan 
kehittymisen. Toisaalta ostajan näkökulmasta oman liiketoiminnan kehittämiseksi 
esimerkiksi materiaali- ja laitetoimittajien osaamisen hyödyntäminen, sekä heidän 
kanssaan tehtävä yhteistyö ovat tärkeässä roolissa investointiprojekteissa.  

Toimittajien luokittelu on läheisesti SRM-toimintaan liittyvä strateginen 
hankintatoimen tehtävä. Toimittajien luokittelu perustuu arviointiin ja analysointiin, 
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jonka perusteella samankaltaiset toimittajat voidaan ryhmitellä kategorioihin. 
Luokittelun avulla käytettävissä olevat resurssit pystytään kohdentamaan optimaalisesti 
toimittajakannan ja toimittajasuhteiden hallinnassa. Lisäksi luokitteluun perustuen 
voidaan suunnitella tietyntyyppisiä toimittajia kohtaan olennaiset strategiat ja 
toimintatavat. 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella voidaan vastata tämän tutkimuksen 
tutkimuskysymyksiin I ja II, jotka liittyvät investointiprojektien toimittajaluokitteluun ja 
SRM-toimintaan: 

 

I Minkä tekijöiden suhteen toimittajia tulisi arvioida ja luokitella 
investointiprojekteissa? 

Investointiprojektien toimittajien arvioinnissa tulisi ottaa huomioon 
hankintahyödykkeen ominaispiirteet, kuten keskimäärin suuri sitoutunut pääoma, 
tekninen kompleksisuus, sopimusneuvotteluiden merkitys, hyödykkeen luotettavuus ja 
kestävyys, kriittisyys investoinnin onnistumiselle sekä kriittisyys yrityksen tuotannolle 
ja liiketoiminnalle. Myös toimittajan kokemus liiketoiminnasta sekä talouden 
suhdanteiden vaihtelut tulisi ottaa huomioon toimittajan arvioinnissa. Toimittajan 
kokemus vaikuttaa kustannusriskeihin, toimitustäsmällisyyteen ja toimituksen laatuun. 
Toimitusriskin arviointi esimerkiksi toimitustäsmällisyyden sekä hankintahyödykkeen 
saatavuuden näkökulmasta on tärkeä arvioitava tekijä. 

Yhteistyön näkökulmasta toimittajien arviointiin ja luokitteluun liittyy sekä 
yksittäisten ja toteutuneiden toimitusten vaikutukset kuin yleisesti toimialaan liittyvän 
toimittajamarkkinoiden ja voimasuhteiden arviointi. Suuret hankintavolyymit yleensä 
aiheuttavat liiketoimintasuhteesta riippuvuutta yksipuoleisesti joko toimittajalle tai 
ostajalle tai molemmanpuolisesti. Tähän voimasuhteiden arviointiin liittyvät myös 
seuraavat tekijät; kilpailevien ostajien eli asiakkaiden lukumäärä, kilpailevien 
toimittajien lukumäärä, vaihtoehtoisten hankintamahdollisuuksien määrä, 
hankintahyödykkeen ainutlaatuisuus sekä informaatioon, tekniseen tietämykseen sekä 
kokemukseen perustuvat edut joko ostajan tai toimittajan näkökulmasta. 

Toimittajan kustannusvaikutuksen tunteminen ja analysointi on yritykselle yksi 
luokittelun mahdollistava tekijä. Euromääräisesti on suoraviivaisesti arvioitavissa 
toimittajan taloudellinen merkitys ostajalle. Tämä ostovolyymiksi tai tulosvaikutukseksi 
kutsuttu muuttuja on aina oleellinen osa toimittajien luokittelua. Suurien 
toimittajamäärien hallinnassa pätee Pareto-säännöksi kutsuttu ABC-työkalu. Sen 
periaatteen mukaisesti 20 prosenttia kaikista toimittajista aiheuttaa 80 prosenttia kaikista 
hankintakustannuksista. Periaatteen mukaisesti näiden toimittajien voidaan katsoa 
olevan tärkeimpiä. 

 
II Miten kirjallisuuden mukaan on toimittajasuhteiden hallinta toteutettava ja millaisia 

käytännön menetelmiä siihen on kirjallisuudessa esitetty? 
Lähtökohtana toimittajasuhteiden hallinnalle on, että yhtä oikeaa toimintatapaa ei ole, 
vaan SRM-toiminta on riippuvainen sekä ostajan että toimittajien 
liiketoimintaympäristöstä ja -tilanteesta. Siksi SRM-toiminnan tulisi perustua 
portfolioajatteluun, jossa toimintatavat ja menetelmät valitaan toimittajaluokan 
mukaisesti. Toimittajasuhteita voidaan hallita käytännössä joko lyhytaikaisesta 
näkökulmasta tai yhteistyöhön ja pitkäaikaiseen näkökulmaan perustuen. SRM-
toiminnan tulee tukea hankintatoimen olennaista tehtävää; ulkoisten resurssien hallintaa 
niin, että sisäisen asiakkaan tarpeet täyttyvät mahdollisimman hyvin ehdoin. 

Toimittajasuhteiden hallinnan käytännön menetelmiä ovat toimittaja-auditoinnit, 
toimittajan integrointi, yhteiset tutkimus- ja kehitysmahdollisuudet, 
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kommunikaatiokanavien hallinta, keiretsu-verkostot sekä toimittajatyytyväisyyden 
arviointi. Hankintojen saatavuuden varmistaminen ja toimitusriskiä aiheuttavien 
tekijöiden minimoiminen eri keinoin ovat myös toimittajasuhteiden hallinnan keinoin 
saavutettavissa. SRM-menetelmillä on mahdollista toteuttaa myös ostajan aseman 
korostusta toimittajalle. Esimerkiksi teknologiaan liittyvien aspektien esiintuominen voi 
tasapainottaa hankintavolyymista johtuvaa ostajan vähäistä merkitystä toimittajalle. 
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OSA III – EMPIRIA 
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6 Tutkimuksen toteutus 
Empiirisen tutkimuksen toteutuksen esittelyssä kuvataan tutkimusprosessi ja 
tutkimukseen vaikuttavat tekijät eli tutkimusympäristö, sekä käytettävät 
tutkimusmenetelmät. Empiirinen tutkimusprosessi on esitetty kuvassa 15. Prosessin voi 
jakaa kolmeen vaiheeseen; aineistovaihe, toimittajaluokittelu ja SRM-toimintamallin 
luominen. Tutkimuksen aineistovaiheen toteutus on esitelty kappaleessa 6.3. Empiirisen 
tutkimuksen analyysit ja konstruktiot on esitetty kappaleissa 7 ja 8. Kappale 7 käsittelee 
toimittajaluokittelua ja kappaleessa 8 kuvataan tutkimuksen konstruktio SRM-
toimintamallista. 

 
Kuva 15. Empiirisen tutkimuksen prosessi. 

6.1  Tutkimusympäristö 

Ruukki Metals Oy on Rautaruukki Oyj -konsernin teräsliiketoiminnan divisioona. 1960-
luvulla perustettu Rautaruukki on yksi suurimmista kotimaisista metalliteollisuuden 
toimijoista. Konserni käyttää itsestään markkinointinimeä Ruukki. Konserni jakautuu 
kahteen liiketoiminta-alueeseen; teräsliiketoiminta ja rakentamisen liiketoiminta. 
Teräsliiketoiminnan Ruukki Metals Oy -yritys valmistaa terästuotteita omasta 
raudantuotannosta lähtien ja sen suurin toimipiste sijaitsee Raahessa. Ruukki Metals 
Oy:n liikevaihdon osuus koko konsernin liikevaihdosta vuonna 2011 oli 1 783 
miljoonaa euroa ja 63,7 %. Vuonna 2011 konserniin kuului myös konepajateollisuuden 
liiketoiminta-alue. (Ruukki 2012a, Ruukki 2012b.) 
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Vuonna 2011 Ruukki Metals Oy:n liikevaihdosta 61 % koostui terästuotteista, 31 % 
erikoisterästuotteista ja 8 % ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista. Terästuotteilla 
tarkoitetaan asiakaskohtaisia tai standardisoituja kuuma- ja kylmävalssattuja 
terästuotteita, metalli- ja maalipinnoitettuja teräksiä sekä putkia, palkkeja ja profiileja. 
Erikoisterästuotteet ovat erikoislujia tai raskasta kulutusta kestäviä 
suorakarkaisuteknologialla valmistettuja teräksiä. Ruostumaton teräs ja alumiini ovat 
yrityksen välitystuotteita. (Ruukki 2012a.) 

Ruukki Metals Oy:n asiakkaita ovat kuljetusväline-, rakennus-, konepaja- ja 
kodinelektroniikkateollisuuden toimijat sekä teräksen jakelijat. Yrityksen strategiana on 
erikoisterästuotteiden myynnin ja jakelun kehittäminen kansainvälisesti, markkina-
aseman vahvistaminen Pohjoismaissa sekä kustannustehokkuuden jatkuva 
parantaminen. Strategisena tavoitteena on kasvattaa erikoistuotteiden osuus 
liikevaihdosta 60 prosenttiin. (Ruukki 2012a.) 

6.1.1  Investointitoiminta 

Ruukki Metals Oy:n investoinnit jaetaan pieninvestointeihin ja investointiprojekteihin. 
Pieninvestointi on sellainen investointi, jonka budjetoitu kustannusarvo on vähemmän 
kuin 500 000 €. Investointiprojektit luokitellaan Ruukin investointitoiminnan 
ohjeistuksen mukaan neljään luokkaan niiden tarkoituksen mukaisesti: liiketoiminnan 
ylläpito (A), liiketoiminnan kehitys (B)  ja  ympäristöinvestoinnit (E). Näihin luokkiin 
investoinnit jaetaan niiden päätarkoituksen mukaisesti. On huomattava, että usein 
investoinneissa voi olla useita eri tarkoituksia. Esimerkiksi tuotannon kehittämiseksi 
investoitaessa voidaan ottaa huomioon myös ympäristönäkökulma, joten luokittelu ei 
ole yksiselitteinen ja näin luokiteltaessa projekteissa voi olla huomattavia 
samankaltaisuuksia. 

Investointitoiminnan operatiivisesta toiminnasta vastaa kohdeyrityksessä organisaatio 
Investointipalvelu. Organisaatio vastaa koko Rautaruukki-konsernin laajudella 
investointiprojektien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Investointipalvelun tehtävät 
sisältävät investointiprojektien johtamisen ja suunnittelun, investointikohteiden 
kartoittamisen ja selvityksen, tietojärjestelmien ja tiedonsiirron suunnittelun ja osittaisen 
ylläpidon, rakentamistoiminnan suunnittelun ja valvonnan sekä investointitoiminnan 
kehitys- ja tukitoiminnot. Projektien johtaminen ja suunnittelutoiminta on vielä lisäksi 
jaoteltu tuotantotoimintojen mukaisesti eri vastuualueisiin. Tässä yhteydessä 
kohdeyrityksen tuotantotoiminnot on jaoteltu seuraavasti: rautatuotanto, terästuotanto, 
kuumavalssaus, kylmävalssaus, putkitehtaat, pinnoitus, prosessointi ja 
palvelukeskukset. Investointipalvelun alaisuudessa on projektijohto- ja 
suunnitteluhenkilöstöä Metals-divisioonan lisäksi konsernin Construction-divisioonassa. 

6.1.2  Hankintatoimi 

Hankintatoimi on kohdeyrityksessä organisatorisesti tuotannon alla toimiva osasto. 
Osaston hankinnat on jaettu hankinnan luonteen mukaisesti kolmen hankintapäällikön 
johtamiin yksiköihin. Kohdeyrityksen hankintaorganisaatio on esitetty kuvassa 16. 
Ensimmäinen hankintayksikkö sisältää suoraan tuotannon raaka-aineisiin liittyvät 
hankinnat sekä tulenkestävien materiaalien hankinnat. Toisen yksikön alaisuudessa on 
investointiprojektien hankinnat, tuotanto- ja kunnossapitopalvelut, työvoimapalvelut ja 
alihankinta. Kolmas yksikkö vastaa materiaali- ja tarvikehankinnoista sekä epäsuorista 
hankinnoista. Yksiköiden hankintapäälliköt raportoivat hankintajohtajalle. 
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Hankintajohtajan suorassa alaisuudessa ovat myös hankinnan kehitys ja laadunhallinta, 
kansainväliset hankintatoimistot, ulkomaan yksiköt sekä hankinnan toimistohenkilöstö. 
 

 
Kuva 16. Organisaatiokaavio, Hankinta, Ruukki Metals Oy. 

6.2  Tutkimusmenetelmät 

Aineiston kerääminen on toteutettu yrityksen tietojärjestelmiin, tietokantoihin sekä 
haastatteluihin pohjautuen. Tietojärjestelmistä ajettujen raporttien toteutus suunniteltiin 
rajattavaksi niin, että kaikki projekteihin liittyneet hankinnat otettiin alusta alkaen 
mukaan tutkimukseen. Niiden rajaamiseen ja käsittelyyn käytettävien kriteerien 
valinnassa on tukena hyödynnetty haastatteluissa esiin tulleita näkemyksiä. 

Tietojärjestelmistä kerättyjen tietojen käsittely on tehty hyödyntäen Microsoft Excel -
ohjelmistoa. Tutkimusaineiston käsittelyssä on käytetty neljää eri menetelmää. 
Aineiston siistiminen tarkoittaa epäjohdonmukaisuuksien ja häiriöiden poistamista. 
Integroiminen tarkoittaa eri lähteistä kerättyjen tietojen yhdistämistä yhdeksi 
koherentiksi aineistoksi. Aineiston muuttaminen tarkoittaa esimerkiksi eri muodossa 
olevien tietojen yhtenäistämistä niin, että analysointi ja vertailu ovat mahdollista. 
Supistamisella tarkoitetaan aineiston pienentämistä rajaamalla aineisto niin, että vain 
tutkimuksen kannalta relevantti tieto otetaan huomioon. (Han & Kamber 2006.) 

Nykytilan kuvauksessa ja tutkimuksen tulostavoitteiden eli toimittajaluokittelumallin 
ja SRM-mallin muodostamisessa on käytetty haastatteluita. Haastattelut on suoritettu 
aikavälillä syyskuu 2012 - helmikuu 2013. Haastatteluja tehdessä on pyritty siihen, että 
tulokset olisivat objektiivisia ja siten kohdeyrityksen suhteen päteviä. Haastattelut on 
tehty kohdeyrityksen investointipalvelun ja hankintatoimen henkilöille. Tehdyt ja työssä 
hyödynnetyt haastattelut on esitetty tämän tutkimuksen liitteessä 1. 

Haastattelut on toteutettu avoimina tai puolistrukturoituina, riippuen haastattelusta ja 
käsiteltävästä teemasta. Avoin haastattelu tarkoittaa sellaista haastattelua, jossa 
tutkimusteema ohjaa haastattelua. Tällöin kysymyksiä ja vastauksia ei ole ennalta 
määritelty tarkasti, vaan käsiteltävä aihe ohjaa haastattelun kulkua. Puolistrukturoidussa 
haastattelussa on sekä strukturoituja kysymyksiä että avointa keskustelua. Kysymykset 
voivat olla ennalta määriteltyjä, samoin vastausmahdollisuudet. Haastattelurungosta 
voidaan poiketa, mikäli tutkimusteema niin vaatii ja mahdollisia lisäkysymyksiä 
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voidaan esittää. Tärkeää haastatteluissa on, että haastattelija ja haastateltava ymmärtävät 
kysymyksen samalla tavalla. (Järvinen & Järvinen 1996, Saunders ym. 2009.) 

Tietojärjestelmä- ja tietokantaraporttien tutkimisen sekä haastattelujen lisäksi 
tutkimuksen aikana on havainnoitu kohdeyrityksen nykyistä SRM-toimintaa. 
Havainnointi tarkoittaa tutkimusmenetelmänä sellaista toimintatapaa, jossa tutkija 
merkitsee havainnoitavasta toiminnasta, henkilöstä, laitteesta tai muusta sellaisesta 
muistiinpanoja. Havainnoinnissa on tärkeää tutkijan pyrkimys objektiivisuuteen 
tutkimuskohteen kaikkien osapuolien suhteen. Havainnoimalla tutkittavasta ilmiöstä 
voidaan laajentaa, konkretisoida ja syventää käsitystä tutkimusteemasta. Lisäksi 
havainnoinnin tuloksena voidaan saavuttaa tietoa herkistä asioista, esimerkiksi 
merkittävistä pikkuseikoista, poikkeustilanteista tai sivuvaikutuksista. (Järvinen & 
Järvinen 1996.) Havainnoinnit on tehty tutkimuksen aikana suoritetuissa 
dokumentoiduissa toimittajatapaamisissa. Lisäksi on tutkittu niihin liittyvää 
dokumentaatiota ja hankintatoimen laatima yhteenvetoja. 

Tutkimuksen kirjallisuusosasta on hyödynnetty kohdeyritykseen sovellettavia 
kriteerejä ja toimintatapoja, joiden perusteella toimittajaluokittelu on mahdollista ja 
optimaalisinta. Valittujen kriteerien perusteet on esitetty tutkimustuloksia käsittelevissä 
kappaleissa. Tarkoituksena on, että kirjallisuustutkimus ja empiria kohtaisivat niin, että 
tutkimusongelman ratkaisu on mahdollisimman kokonaisvaltainen ja akateemisesti 
pätevä. 

SRM-toimintamalli pohjautuu toimittajaluokitteluun sekä kirjallisuudessa esitettyihin 
käytäntöihin, toimintatapoihin sekä strategisiin tavoitteisiin niin, että 
investointiprojektien hankintatoiminnan johtaminen olisi kokonaistaloudellisesti 
mahdollisimman kannattavaa. Mallissa esitetyt toimintatavat on myös valittu ja 
määritelty niin, että niiden toteuttaminen on kohdeyrityksen investointipalvelun ja 
hankintatoimen resurssien suhteen mahdollista ja realistista toteuttaa. 

6.3  Tutkimusaineisto 

Kohdeyrityksen hankintatoiminta käyttää ERP-järjestelmää (Enterprise Resource 
Planning) hankintojen operatiivisessa toteutuksessa ja hankintojen seurannassa.  
Yrityksen käyttämä ERP-järjestelmä on SAP ERP. Kyseisestä järjestelmästä on ajettu 
tutkimusaineistoksi investointiprojektien hankintaraportteja. Hankintaraportteihin 
voidaan sisällyttää kaikki investointiprojektien hankinnat, jotka on kohdistettu 
projektikohtaisesti. Edelleen hankinnat ja niiden sisällöt voidaan jakaa toteutuneisiin ja 
avoinna oleviin maksutapahtumiin. Näin ollen raporteissa on ennen 
raportointiajankohtaa toteutuneet ostotilaukset ja sopimukset sekä avoinna olevat 
maksuerät tulevaisuudessa, joista on olemassa sopimus toimittajan kanssa. Raportoinnin 
yhteydessä voidaan määritellä myös lisäkriteerejä, joita raportteihin halutaan sisällyttää. 
Näin ollen raportoinnin voi viedä hyvinkin yksityiskohtaiselle tasolle. Esimerkiksi 
jokainen tilausrivi on mahdollista saada raportille näkyviin. 

Kohdeyrityksen ERP-järjestelmästä kerätty aineisto on rajattu seuraavien kriteerien 
pohjalta. Nykyisen järjestelmän käyttöönottovuosi oli 2008, joten ostotilausten 
raporteissa sitä käytetään aloitusvuonna. Tutkimusaineiston ajamisajankohta lokakuu 
2012, mutta on kuitenkin huomattava, että osa jo tehdyistä tilauksien ja sopimusten 
maksutapahtumista ajoittuu vuodelle 2013 saakka. Lisäksi aineiston ulkopuolelle on 
jätetty ne projektit, jotka ovat käynnistyneet vuonna 2008 tai aiemmin, joiden kaikkia 
tilauksia ei ole syötetty nykyiseen ERP-järjestelmään. Näitä projekteja oli yhteensä 17 
kappaletta.  

Aineiston rajaamisen yhteydessä tunnistettiin viisi projektia, joiden kaikki 
ostotilaukset ei ole nykyisen järjestelmän sisällä kokonaisuudessaan, mutta ovat 
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kuitenkin merkittäviä. Näihin viiteen projektiin liittyvät tilaukset ja sopimukset, joita 
nykyinen järjestelmä ei sisällä, on kerätty muista tietolähteistä ja lisätty manuaalisesti 
järjestelmäraporttiin Excel-ohjelmistossa. Lisättyjä tilausrivejä ja sopimuksia on 
yhteensä 36 kappaletta. Tutkimuksen kattavuuden vuoksi nämä viisi projektia katsottiin 
tärkeiksi ja kokoluokaltaan järkeviksi jotta aineiston laajentaminen manuaalisesti on 
katsottu tärkeäksi ja mahdolliseksi. Pääasiassa nämä manuaalisesti lisätyt tilausrivit 
kuuluvat myöhemmin määriteltyyn kategoriaan päälaitteet. 

Rajausten jälkeen aineisto sisältää datan yhteensä 76 projektista. Projekteista 49 oli 
liiketoiminnan ylläpitoinvestointeja (A), 22 liiketoiminnan kehitysinvestointeja (B) ja 5 
ympäristöinvestointeja (E). Tässä yhteydessä on huomattava, että investointien 
luokittelu toteutetaan niiden ensisijaisen tarkoituksen mukaisesti, eivätkä luokittelut ole 
toistensa poissulkevia.  

Tietojärjestelmäraportti käsittää näiden projektien kaikki tilaukselliset hankinnat ja 
niihin liittyvät tiedot, sekä alihankintasopimuksilla tehtävät suunnittelupalvelut. 
Tilaukselliset hankinnat ovat niitä hankintoja, joita kohdeyrityksen hankintatoimi 
operatiivisesti toteuttaa. Alihankintasopimuksilla teetettävät suunnittelupalvelut 
hankitaan operatiivisesti kohdeyrityksen investointipalvelu -organisaation toimesta. 
Koko aineistosta 291 miljoonaa euroa (89,9 %) on tilauksellisia hankintoja ja 34 
miljoonaa euroa (10,1 %) sopimuksilla teetettäviä suunnittelupalveluita. Tässä 
tutkimuksessa käsitellään kohdeyrityksen investointiprojektien hankintatoimen 
hankintojen luokittelua ja SRM-toimintamallia. Siten sopimuksilla teetettävät 
suunnittelupalvelut rajataan jo tässä vaiheessa pois tarkemmasta tarkastelusta.  

Investointiprojektien tilaukselliset hankinnat kohdistuvat yhteensä 633 
toimittajanumerolle. Samalla toimittajayrityksellä voi erinäisistä syistä johtuen olla 
useita toimittajanumeroita, ja toimittajanumerot yhdistämällä toimittajia aineistossa on 
yhteensä 560 kappaletta. Syitä saman toimittajan useampaan toimittajanumeroon ovat 
esimerkiksi toiminimen vaihtuminen tarkasteluajanjaksolla, toimipistekohtaiset 
toimittajanumerot tai virheelliset duplikaatit.  

Investointiprojektien hankintojen jakaantuminen investointikohteittain yrityksen 
kaikkien toimipisteiden laajuisesti on esitetty kuvassa 17. Kuvassa on esitetty 
hankintojen jakaantuminen euromäärien mukaisesti tarkasteluajanjakson suurimmasta 
investointikohteesta pienimpään. Merkittävimmät investointikohteet ovat rautatuotanto 
(masuunit, koksaamo, briketöintilaitos, raaka-ainekentät), terästuotanto (sulatto, 
levyaihiohalli) sekä kuumavalssaamo (levy- ja nauhavalssaamo). 

 
Kuva 17. Investointiprojektien ja niiden hankintojen suhteellinen jakaantuminen 
investointikohteittain 2008-2012. 
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7 Toimittajien luokittelu 
Kohdeyrityksen investointiprojektien luonteen vuoksi toimittajia on usealta eri 
toimialalta ja niitä on määrällisesti paljon. Verrattuna esimerkiksi volyymituotannon 
hankintoihin, investointiprojekteissa hankintoja on lähtökohtaisesti vähemmän, mutta 
hankittavia hyödykkeitä on erittäin monelta toimialalta. Tiettyjen hankintojen toistuvuus 
on vähäistä ja kyseisten hyödykkeiden toimittajia voi olla useita. Vaihtoehtoisia 
toimittajia tulee kuitenkin näiden osaltakin olla, jotta esimerkiksi kilpailuttaminen on 
mahdollista. 

Toimittajien luokittelun tavoitteena on tunnistaa merkittävät toimittajat kolmen 
luokitteluvaiheen myötä niin, että luokittelun jälkeen ne toimittajat on tunnistettu, joihin 
SRM-toimintaa tulisi soveltaa. Toimittajan merkittävyys voi perustua sekä taloudellisiin 
että muihin kriittisyyttä kuvaaviin liittyviin tekijöihin. Toimittajaluokittelun tavoitteena 
on kirjallisuustutkimuksen mukaisesti luokitella toimittajat vertailukelpoisiin 
kategorioihin, joille on mahdollista toteuttaa sekä kustannuksiin perustuvaa analysointia 
että toimittajan kriittisyyttä yksityiskohtaisemmin kuvaavien tekijöiden arvioimista. 
Lisäksi tutkimusresurssien optimaalisen hyödyntämisen vuoksi luokittelun rakenne 
tulisi toteuttaa niin, että voidaan aikaisessa vaiheessa tunnistaa vähemmän merkittävät 
toimittajat tarkastelun rajaamiseksi. Luokittelu tulee kuitenkin toteuttaa niin, että 
hankinnoista pystytään luomaan kattava kokonaiskuva. Näihin kriteereihin perustuen 
toimittajien luokittelu toteutetaan tässä tutkimuksessa kolmessa vaiheessa. 

 Toimittajaluokittelun vaiheet ovat toimialaluokittelu, kustannusanalyysi ja 
nelikenttäanalyysit. Ensimmäisessä vaiheessa (toimialaluokittelu) kaikki aineiston 
toimittajat luokitellaan toimialan mukaisesti, jotta toimittajien vertailu keskenään on 
mahdollista toteuttaa järkevästi. Vaiheessa kaksi tehdään kustannusanalyysi niille 
toimialaluokille, joille se ensimmäisen luokitteluvaiheen perustella nähdään 
tarpeelliseksi. Kustannusanalyysin yhteydessä käytetään termiä spendi, jolla 
tarkoitetaan yksittäiseen luokkaan tai toimittajaan kohdistuneita kustannuksia eli 
hankintojen euromääräistä summaa. Viimeisessä vaiheessa toimittajat luokitellaan 
nelikenttäanalyysissa syvällisempää ja yksityiskohtaisempaa kriteeristöä käyttäen. 
Luokitteluvaiheet ja -prosessi kokonaisuudessaan on esitetty kuvassa 18. 

 

 
 

Kuva 18. Toimittajaluokittelun prosessi ja vaiheet. 
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7.1  Toimialaluokittelu 

Tutkimusaineistossa on yhteensä 560 toimittajaa usealta eri toimialalta. Koska 
hankintojen luonne ja niiden kriittisyys ovat perustaltaan riippuvaisia hankittavasta 
hyödykkeestä, on toimittajaluokittelun ensimmäisessä vaiheessa luokiteltava toimittajat 
heidän tarjoamansa hyödykkeen mukaisesti toimialaluokkiin. Toimialaluokittelut 
perustuvat hankintatoimen näkökulmasta eri toimialojen mukaisiin kategorioihin, joille 
on omat erikoistuneet toimittajansa ja joiden mukaisesti projektihankinnat tyypillisesti 
toteutetaan.  

Toimialaluokittelun perusluokat ovat päälaitteet, materiaalit ja komponentit, 
rakentaminen, asennukset ja teollisuusjärjestelmät, automaatio sekä palvelut. Jotta 
luokittelu tällä tapaa olisi riittävän tarkka ja toimittajat riittävällä tasolla verrannollisia 
keskenään, on kaikki perusluokat päälaitteita lukuun ottamatta jaoteltu vielä alaluokkiin. 
Perus- ja alaluokat toimialan ja hankintahyödykkeen mukaisesti jaoteltuna on esitetty 
kokonaisuudessaan kuvassa 19. 

 

 
Kuva 19. Toimialaluokittelu hyödykkeiden mukaisesti. 
 
On huomattava, että tällä tavalla luokiteltaessa joidenkin yritysten kohdalla tulee esiin 
tilanne, jossa kyseinen toimittaja kuuluisi useampaan eri kategoriaan. Esimerkiksi 
putkistotoimituksia toimittava yritys voi toimittaa sekä teollisuusputkistoja (kuten 
paineilmaputkistoja) ja hydrauliikkaputkistoja. Tällaisissa tilanteissa toimittajan 
toimituksia Ruukille on tarkasteltu tilausriveittäin. Näin ollen tällaisen toimittajan 
toimitukset on jaoteltu toimialakohtaisesti ja näin ollen myöhemmissä 
kustannustarkasteluissa toimialaluokkien toimittajat ovat vertailukelpoisia keskenään. 
Yhteensä tällaisia yrityksiä, joilta on tarkasteluajanjaksona hankittu hyödykkeitä 
useammasta eri kategoriasta, on 27 kappaletta. 

Luokitteluiden muodostamisessa perusajatuksena on se, että luokkien sisällä olevat 
toimittajat ovat vertailukelpoisia keskenään samalla tai samantyyppisellä toiminta-
alueellaan. Materiaalit ja komponentit, asennukset ja teollisuusjärjestelmät sekä palvelut 
perusluokkien sisältä löytyy muut -niminen luokka. Näiden sisälle on luokiteltu sellaiset 
toimittajat, joille ei yksiselitteisesti löydy omaa eksaktia luokkaa, mutta niiden vähäisen 
toistuvuuden johdosta niille ei kuitenkaan ole järkevää muodostaa omaa erillistä 
luokkaansa. Hankintojen jakaantuminen pääluokittain on esitetty kuvassa 20. Kuvassa 
on vertailun vuoksi huomioituna myös tutkimuksen ulkopuolelle rajatut 
alihankintasopimuksella hallitut suunnittelupalvelut. 
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Kuva 20. Hankintojen jakautuminen toimialaluokittelun pääluokissa. 
 
Selkeästi suurin toimialaluokka euromääräisesti tilauksellisista hankinnoista ovat 
päälaitteet 35,8 prosentin osuudella. Seuraavaksi suurimmat euromääräisesti ovat 
mekaniikka-asennukset (10,2 %) ja prosessisähköistys, instrumentointi- ja 
automaatioasennukset (6,2 %). Lukumääräisesti suurimmat ovat mekaaniset materiaalit 
ja komponentit (115 toimittajaa) sekä sähköjärjestelmämateriaalit ja -komponentit (106 
toimittajaa). Luokittelun tarkemmat tulokset on esitetty taulukossa 9. 

Koska tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa kohdeyrityksen investointiprojekteille 
merkittävimmät toimittajat, voidaan jo tässä vaiheessa rajata niin sanottuja vähemmän 
merkittäviä toimittajia luokkakohtaisesti pois. Mikäli tarkasteluajanjaksona koko 
toimialaluokkaan on kohdistunut vähemmän kuin neljä miljoonaa euroa, rajataan se 
luokka jo tässä vaiheessa kokonaisuudessaan pois.  Rajauksen olettamus on, että jo 
pelkästään hankintojen euromääräisen suuruuden perusteella rajan alittavien luokkien 
joukossa ei ole kriittisiä toimittajia. Näiden luokkien suurimmille toimittajille tehtyjen 
ostotilauksien tarkastelun jälkeen tämä on nähty oikeutetuksi rajaukseksi. 

Sellaisille toimialaluokille, joissa on paljon toimittajia, on mahdollisuus tehdä 
tilastollinen kustannusanalyysi. Näin saadaan lukumäärällisesti luokan toimittajia 
karsittua viimeiseen ja yksityiskohtaisimpaan luokitteluvaiheeseen, 
nelikenttäanalyysiin. Niille toimialaluokille, joihin sisältyy enemmän kuin 40 
toimittajaa, tehdään vielä sitä ennen kustannusanalyysi 20/80-periaatteeseen perustuen. 
Toimittajaluokittelun eteneminen ja tutkimuksen jatko on esitetty kuvassa 21.  Kuvassa 
esitetyt numerot kuvaavat toimittajien lukumääriä eri vaiheissa ja toimialaluokissa.  
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Taulukko 9. Toimittajien toimialaluokat ja jatkotoimenpiteiden rajaaminen. 
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Kuva 21. Ensimmäisen toimittajaluokitteluvaiheen tulokset ja luokittelun eteneminen. 

7.1.1  Päälaitteet 

Päälaitetoimittajilla tarkoitetaan sellaisia toimittajia, joiden toimitus muodostaa 
investointiprojektien päähankinnan. Tällaisia ovat esimerkiksi tuotantolinja, 
tuotantokone tai kokonainen tuotantolaitos. Tuotantolaitteistoja tarjoavien toimittajien 
lisäksi päälaitetoimittajiksi lasketaan nosturitoimittajat, sillä hankittavat nosturit 
useimmiten ovat prosessinostureita ja siten oleellinen osa tuotantoprosessia. Tämän 
lisäksi nosturit ovat yleensä aina investointiprojektin päähankintoja. 

Päälaitetoimittajat kohdeyrityksessä koostuvat pääasiassa globaaleilla markkinoilla 
toimivista teräksen valmistuksen tuotantoprosessien laitteistoja toimittavista yrityksistä. 
Heidän kompetenssinsa koostuu joko yhdestä tai useasta myös Ruukin 
tuotantolaitoksilla käytettävien prosessitekniikkojen tuntemuksesta. Suurimpia Ruukin 
tuotantolaitoksia ovat koksaamo, masuuni, sulatto sekä valssaamot. Päälaitetoimittajien 
osaaminen koostuu yhdestä tai useammasta näiden laitoksien prosessilaitteistojen 
toimittamisesta. 

Päälaitetoimittajien arvioinnissa ja SRM-toimintaa suunnitellessa on tärkeää ottaa 
huomioon hankintojen toistuvuus, laitteiston erittäin pitkä elinkaari sekä joidenkin 
toimituksien kohdalla erittäin suuri kriittisyys yrityksen tuotannon kannalta. On 
huomioitava, että tämän tutkimuksen aineistossa ei välttämättä ole kaikkia Ruukille 
merkittäviä päälaitetoimittajia ollenkaan. Tämä johtuu siitä, että tällaisilta toimittajille ei 
ole tehty hankintoja tutkimuksen tarkasteluajanjaksolla. Tämä johtuu siitä, että 
toimittajan osaamista koskevia investointeja ei tarkasteluajanjaksolla ole tehty. Toinen 
syy on päälaitehankintojen harva toistuvuus. Yhden tarjouskilpailun hävinnyt toimittaja 
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voi päästä seuraavan kerran tarjoamaan Ruukille vasta esimerkiksi kymmenen vuoden 
kuluttua, kun toimittajan osaamista koskeva investointi seuraavan kerran toteutetaan.  

Päälaitetoimittajien kohdalla on myös huomioitava niiden strateginen merkittävyys. 
Jatkoluokittelun ja SRM-toiminnan kannalta olisikin huomioitava sopivuus 
kohdeyrityksen strategiaan. Esimerkiksi teknologinen osaaminen sellaisella 
tuoteportfoliolla, joka tukee Ruukin erikoistumisstrategiaa erikoislujiin ja 
erikoiskestäviin teräksiin, on yksi strateginen näkökulma päälaitetoimittajia kohtaan. 

7.1.2  Materiaalit ja komponentit 

Investointiprojektien ainutlaatuisuudesta ja laajuudesta johtuen projektien materiaali- ja 
komponenttihankinnat sisältävät paljon erilaisia materiaaleja ja komponentteja. Nämä 
materiaalihankinnat sisältävät tilausmääräisesti suurimman osuuden 
investointiprojektien hankinnoista. Lisäksi toimittajista suurin osa on nimenomaan 
materiaali- ja komponenttitoimittajia. Tarkasteluajanjaksolla materiaalihankinnat 
kohdistuivat 390 toimittajalle, kun yhteensä toimittajia oli 560. Euromääräisesti 
materiaalihankinnat muodostavat 18,1 prosenttia investointiprojektien hankinnoista. 

Tarkasteluajanjaksolla materiaalihankinnoissa erityisen ominaispiirteensä aiheuttaa 
masuunien peruskorjausprojektit. Näissä projekteissa tulenkestävät materiaalit ja 
jäähdytyslaatat muodostavat suuren osuuden hankinnoista. Masuunien peruskorjaukset 
toteutetaan noin 20 vuoden välein, joten tässä suhteessa hankintojen harva toistuvuus on 
otettava SRM-toimintaa suunnitellessa huomioon. Tulenkestävien materiaalien ja 
jäähdytyslaattojen osuus materiaali- ja komponenttihankinnoista on 27 prosenttia. 

Merkittäviä eli euromääräisesti suuria ja pääosin toistuvia materiaalihankintoja 
projektista toiseen ovat mekaaniset materiaalit (24 % materiaalihankinnoista), 
sähköjärjestelmämateriaalit (24 %) sekä konepajatyöt ja -tuotteet (19 %). Mekaaniset 
materiaalit tarkoittavat esimerkiksi mekaanisia varaosia, pneumatiikka- ja 
hydrauliikkamateriaaleja sekä mekaanisia laitteita. Sähköjärjestelmämateriaaleja ovat 
esimerkiksi sähkökeskukset sekä erilaiset sähkökomponentit. Konepajatyöt projekteissa 
ovat pääasiassa piirustusten mukaan tehtäviä levy-, hitsaus- ja koneistustöitä. 

7.1.3  Rakentaminen 

Investointiprojektien toteutuksen yhteydessä on lähes aina mukana rakentamista. 
Tyypillisimmät rakentamiseen liittyvät hankinnat ovat sähkötilojen rakentaminen sekä 
tuotantotilojen rakentaminen tai muuttaminen uudelle laitteistolle soveltuvaksi, sekä 
näihin liittyvät maanrakennus- ja perustamistyöt. Rakentamiseen kohdistuu 11,7 
prosenttia kaikista investointiprojektien hankinnoista. 

Rakentamisen toimialaluokat ovat maanrakennus- ja perustamisurakat, 
talonrakennusurakat, teräsrakenteet sekä rakennustuotteet. Teräsrakenteet -luokka 
koostuu sellaisista toimittajista, joiden toimitukset ja osaaminen koostuvat selkeästi 
teräsrakenteiden tekemisestä. Investointiprojekteissa teräsrakenteet hankitaan usein 
erillään muista urakoista. Rakentamisen sisällä hankinnat kohdistuvat seuraavasti: 
maanrakennus- ja perustamisurakat 42 %, talonrakennusurakat 37 %, teräsrakenteet 20 
% sekä rakennustuotteet 1 %. Toimittajaluokittelun jatkoon valitaan kaikki 
rakentamisen toimialaluokat lukuun ottamatta rakennustuotteita. 
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7.1.4  Asennukset ja teollisuusjärjestelmät 

Asennustyöt muodostavat merkittävän osuuden investointiprojektien hankinnoista. 
Lisäksi tärkeimmät asennusurakat voivat olla projektin näkökulmasta erittäin kriittisiä 
muun muassa aikataulun suhteen. Kaikista investointiprojektien hankinnoista 
asennusurakat ja teollisuusjärjestelmät käsittävät 27,8 prosenttia. Asennusurakat ja 
teollisuusjärjestelmät käsittävät yleensä aina työsuoritusten lisäksi 
materiaalitoimituksia. Kustannusvertailussa hankinnoista ei ole eritelty 
materiaalitoimituksia pois, vaan asennusurakat ja teollisuusjärjestelmät on katsottu 
sisältävän kokonaisuudessaan toimituksen sisällön. Toimittajakohtaisia 
päällekkäisyyksiä ei juuri ole esimerkiksi materiaali- ja komponenttitoimittajien kanssa.  

Mekaaniset asennukset, prosessisähköistykset ja teollisuusputkistot ovat usein 
tavanomaista kriittisempiä toimituksia investointiprojekteissa. Niistä koostuu myös 
suurin osa asennuksiin ja teollisuusjärjestelmiin kohdistuvista hankinnoista. Hankinnat 
kohdistuvat tämän pääluokan toimialaluokkiin seuraavasti: mekaniikka-asennukset 
37 %, prosessisähköistykset, instrumentointi- ja automaatioasennukset 22 %, 
teollisuusputkistoasennukset 18 %, rakennussähköistykset 12 %, tulenkestävät 
asennukset 5 %, LVI-asennukset 5 % sekä muut teollisuusjärjestelmät 1 %. 

7.1.5  Automaatio 

Automaatiojärjestelmien hankinta muodostaa merkittävän osan investointiprojektien 
hankinnoista, silloin kun sen hankinta sisältyy investointiin. Automaatiojärjestelmät 
ovat pitkäikäisiä, eikä niiden uusiminen ole usein toistuvaa. Siksi niihin liittyy 
erityiskriittisyyden kannalta tärkeää huomioitavaa. Tämän tutkimuksen 
tarkasteluajanjaksona automaatiojärjestelmiin kohdistui 4,5 % kaikista 
investointiprojektien hankinnoista. Lisäksi 0,2 % kaikista hankinnoista kohdistui 
ohjelmistoihin, jotka ovat pääasiassa automaatiojärjestelmiin liittyvien ohjelmistojen tai 
ohjelmointityön hankintaa. 

Automaatiojärjestelmien hankinta on luonteeltaan toimittajaan sitoutumista 
pitkäkestoisesti, sillä tyypillisesti järjestelmät ovat toimittajakohtaisia eivätkä 
yhteensopivia muiden toimittajien kesken. Ruukin tuotantolaitoksilla on muutaman eri 
toimittajan automaatiojärjestelmiä laajamittaisessa käytössä. Hankinnoille onkin 
luonteenomaista, että investointikohde saattaa itsessään asettaa rajoituksia tekniselle 
suunnittelulle ja siten automaatiojärjestelmän toimittajalle. 

Tämän tutkimuksen automaatiojärjestelmien toimittajien rajoitteena on 
päälaitetoimittajien kaltaisesti tarkasteluajanjakso. Koska automaatiojärjestelmien 
uusiminen on hankintatoistuvuuden kannalta vähäistä, ei tämän tutkimuksen tuloksissa 
ole kaikkia Ruukille merkittäviä automaatiotoimittajia otettu huomioon. Tämä on 
otettava huomioon SRM-toimintamallin arvioimisessa. 

7.1.6  Palvelut 

Ruukin investointiprojektien palveluhankinnoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia 
palvelutöitä, jotka hankitaan projekteihin hankintatoimen operoimina tilauksellisina 
hankintoina. On huomioitava, että investointiprojekteissa hyödynnetään sellaisiakin 
palvelutoimittajia, joiden kanssa Ruukin tuotanto- ja kunnossapitopalveluiden 
hankintayksikkö on tehnyt sopimuksen. Näiden sopimuksien hyödyntäminen ei näy 
tämän tutkimuksen aineistossa, eikä invesotintiprojektien hankintojen SRM-toiminnan 
näkökulmasta ole relevanttia. Lisäksi suunnittelupalveluista on olemassa 
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investointipalvelun operatiivisesti johtamia alihankintasopimuksia, joita ei tämän 
tutkimuksen yhteydessä käsitellä. 

Tilauksellisia palveluhankintoja investointiprojekteihin kohdistui yhteensä 1,7 
prosenttia. Tämä on euromääräisesti suhteellisen pieni kohdistuma kun ajatellaan 
kaikkia investointiprojektien hankintoja. Nämä palveluhankinnat kohdistuvat edelleen 
suunnittelupalveluihin (tilaukselliset), tilavuokrauspalvelut, asiantuntijapalvelut, 
konevuokrauspalvelut sekä muut mihinkään muihin toimialaluokkiin kuulumattomat 
palvelut. Näistä palveluluokista mikään ei euromääräisesti näytä merkittävältä 
investointiprojekteille, eikä näin oteta jatkokäsittelyyn toimittajaluokittelussa. 

7.2  Kustannusanalyysi 

Kustannusanalyysi toteutetaan niille toimialaluokille, joihin sisältyy yli 40 toimittajaa. 
Sen tavoitteena on tunnistaa taloudellisesta näkökulmasta luokan sisällä merkittävimmät 
toimittajat ja siten rajata nelikenttäanalyysiin sisältyvää toimittajamäärää. Analyysi 
toteutetaan Pareto-sääntöön perustuen. Sen mukaan 80 prosenttia kaikista tehdyistä 
hankinnoista euromääräisesti kohdistuu 20 prosentille toimittajista. Todellisuudessa 
molempiin arvoihin sisältyy marginaalit ja analyysin tulos voisi olla esimerkiksi niin, 
että 90 prosenttia kaikista hankinnoista kohdistuu 15 prosentille toimittajista.  

Analyysi on toteutettu kolmelle toimialaluokalle, joille kustannusanalyysi määriteltiin 
tehtäväksi. Kategoriat ovat mekaaniset materiaalit ja komponentit (MK2), konepajatyöt 
ja -tuotteet (MK1) sekä sähköjärjestelmämateriaalit ja -komponentit (MK4). 
Analyysissa toimittajat järjestettiin spendin eli toimittajalle kohdistuneiden hankintojen 
mukaisesti suuruusjärjestykseen ja laskettiin kumulatiivisesti spendikertymä ja 
toimittajien määrä prosentteina. Lopputuloksena saatiin pisteistä muodostuva käyrä joka 
osoittaa ABC-analyysia varten, miten kustannukset jakautuvat toimittajamäärien 
suhteen. 

ABC-luokat määritettiin mahdollisimman hyvin Pareto-sääntöä noudattaen. A, B ja 
C-luokkien raja-arvot määritettiin ensin kuvaajista graafisesti, jonka jälkeen samaa raja-
arvoa tarkasteltiin kategorian Excel-taulukosta. Mikäli kyseistä raja-arvoa läheltä löytyi 
sellainen mahdollinen rajaus, jossa peräkkäisten toimittajien välillä oli selkeästi 
suurempi spendien erotus kuin graafisesti määriteltynä, luokkien raja-arvo muutettiin 
kyseiseen rajaukseen. 

Kustannusanalyysin tuloksena valitut materiaali- ja komponenttiluokat pystyttiin 
analysoimaan niin, että spendin mukaiset luokat A, B ja C erottuivat Pareto-sääntöä 
noudattaen. Täsmälleen 20/80-sääntöä käyristä ei erotu, mutta soveltaen myös 
kirjallisuustutkimuksessa esiin tullutta joustomahdollisuutta, luokkarajat pystyttiin 
määrittelemään. 

Kustannusanalyysin lopputuloksena mekaaniset materiaalit ja komponentit 
kategoriassa A-luokkaan kuului 16 toimittajaa ja siinä 14 % toimittajista aiheutti 76 % 
kustannuksista. Konepajatyöt ja -tuotteet kategoriassa A-luokkaan rajautui 9 toimittajaa, 
jotka muodostivat 20 % toimittajista ja aiheuttivat 72 % kustannuksista.  
Sähköjärjestelmämateriaalit ja -komponentit kategoriassa 11 toimittajaa rajautui A-
luokkaan, siinä 10 % toimittajista aiheutti 88 % kustannuksista. Analyysin tulokset on 
esitetty kuvassa 22. 



 
 

63

 
 

Kuva 22. Kustannusanalyysin kuvaajat ja ABC-luokat. 
 

Kustannusanalyysin avulla saatiin rajattua toimittajamäärällisesti suurista kategorioista 
tärkeimmät toimittajat analyysin A-luokkaan. Toimittajamäärät A-luokassa (9-16 
toimittajaa riippuen kategoriasta) vastaavat kutakuinkin toimialaluokitteluvaiheessa 
suoraan nelikenttäanalyysiin vietyjen kategorioiden toimittajamääriä. Näin ollen 
analyysin A-luokan toimittajat ovat spendin mukaisesti merkittäviä toimittajia, joiden 
jatkokäsittely on syvällisemmän arvioimisen kannalta tärkeää. Nämä toimittajat valitaan 
tutkimuksessa jatkoon nelikenttäanalyysivaiheeseen. Toimittajaluokittelun eteneminen 
ja tutkimuksen jatko on esitetty kuvassa 23. 

Toimittajahallinnan näkökulmasta myös C-luokka on hyvä ottaa esille. Tämän 
tutkimuksen sivutuloksena voidaan osoittaa, että erityisesti materiaali- ja 
komponenttitoimituksissa on huomattava määrä toimittajia, joille kohdistuu vähäinen 
määrä hankintoja. Yksi hankintatoimen teorian näkökulma ehdottaa toimittajamäärien 
vähentämistä. Näiden vähäisten materiaali- ja komponenttitoimitusten toimittajat voisi 
olla aiheeseen ottaa tällaisen näkökannan käsittelyyn.  

Ovatko esimerkiksi kaikki C-luokan toimittajat tarpeellisia, vai olisiko hankintojen 
keskittäminen kokonaistaloudellisesti ajateltuna kannattavaa? Näiden 
kustannusanalyysiin valittujen toimialaluokkien C-luokan toimittajia on yhteensä 152 
kappaletta. Toisaalta projektitoimitusten ainutlaatuisuus on otettava huomioon. On 
hyvin mahdollista, että tarkastelemalla kyseisiä toimittajia todetaan niiden olevan 
ainutlaatuisesta tarjoamasta johtuen välttämättömiä käyttää projektien hankinnoissa. 

C-luokan toimittajia mahdollisessa jatkotarkastelussa on myös huomioitava, että 
vaikka heidän käyttäminen projekteissa on vähäistä, he voivat olla erittäin merkittäviä 
toimittajia Ruukin tuotannon ja kunnossapidon tarvikehankinnoissa. Tähän perusteeseen 
voi heidän käyttämisensä myös investointiprojekteissa perustua. On myös huomioitava, 
ettei toimittajamäärän väheneminen välttämättä tuo mitään lisäarvoa projekteille.  
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Kuva 23. Toisen toimittajaluokitteluvaiheen tulokset ja luokittelun eteneminen. 

7.3  Nelikenttäanalyysi 

Toimittajaluokittelun viimeinen ja yksityiskohtaisin vaihe on nelikenttäanalyysi. 
Tutkimukseen on valittu kirjallisuustutkimukseen pohjautuen kaksi nelikenttää, joiden 
avulla toimialaluokittelun ja kustannusanalyysin perusteella merkittävät toimittajat 
voidaan jaotella Ruukin näkökulmasta yksityiskohtaisempiin toimittajaluokkiin. Tähän 
vaiheeseen on toimialaluokittelun ja kustannusanalyysin jälkeen valittu yhteensä 158 
toimittajaa (toimialaluokittelusta suoraan 122 toimittajaa ja kustannusanalyysin jälkeen 
36 toimittajaa), jotka ovat erottautuneet käytetyillä kriteereillä tähän asti 
merkittävimmiksi toimittajiksi. 

Nelikenttäanalyysi on toteutettu kullekin valitulle toimialaluokalle (spendin 
mukaisessa suuruusjärjestyksessä PL, AS1, AS4, RA1, MK5, AS5, AU1, MK2, RA2, 
MK4, MK1, AS3, RA3, AS6 ja AS2) erikseen. Nelikenttäanalyysin tarkoituksena on 
pyrkiä tunnistamaan toimialaluokan sisällä toimittajien eroavaisuuksia ja siten edelleen 
muodostaa yksityiskohtaisempi luokittelu Ruukille merkittävien toimittajien 
tunnistamiseksi. Kaksi jo toimintansa lopettanutta toimittajaa rajataan tässä vaiheessa 
tarkastelun ulkopuolelle (toimittajat 3012060 ja 3018441). 

Tutkimukseen valitut nelikentät ovat kappaleessa 4.2.1 esitetyt Kraljicin 
hankintaportfolio (myöhemmin nelikenttä 1) sekä ostajan ja toimittajan välistä valtaa 
kuvaava voimasuhdenelikenttä (myöhemmin nelikenttä 2). Kraljicin portfoliossa 
toimittajat erotetaan tulosvaikutuksen ja toimitusriskin avulla volyymi-, rutiini-, 
pullonkaulatoimittajiin sekä strategisiin toimittajiin. Voimasuhdenelikentässä toimittajia 
arvioidaan kahden muuttujan avulla; ostajan valta toimittajan suhteen ja toimittajan 
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valta ostajan suhteen. Tämän nelikentän perusteella ostaja-toimittajasuhteet jakautuvat 
ostajan dominanssiin, toimittajan dominanssiin sekä molemminpuoliseen 
riippuvaisuuteen ja molemminpuoliseen riippumattomuuteen. 

Molemmat nelikentät omaavat x- ja  y-akselin, joiden perusteella toimittajan sijainti 
nelikentässä määräytyy. Nelikenttä 1:n x-akseli kuvaa hankintoihin liittyvää 
toimitusriskiä kyseiseltä toimittajalta. Y-akseli kuvaa toimittajan tulosvaikutusta 
Ruukille. Nelikenttä 2:n x-akseli kuvaa toimittajan valtaa ostajan suhteen ja y-akseli 
ostajan valtaa toimittajan suhteen. Jokaiselle akselille on kyseistä muuttujaa kuvaavia 
kriteerejä. Nämä kriteerit pisteytetään jokaisen toimittajan kohdalla arvolla 0 tai 1 
(lukuun ottamatta spendikriteeri nelikenttä 1:n y-akselilla, jonka arvot ovat välillä 0,0-
1,0). Arvo 0,5 toimii jokaisen akselin keskikohtana ja neljänneksien rajaajana. 
Nelikentät, niiden muuttujat (akselit) sekä pisteytys ja neljänneksien rajaukset on 
esitetty myös kuvassa 24. Nelikenttäanalyysin kriteeristö ja toimittajien 
arviointiperusteet on esitetty nelikenttäkohtaisesti myöhemmin. Pisteytyksen jälkeen 
toimittajan koordinaatti jokaiselle akselille määräytyy jokaisen akselin kriteerien 
pisteiden keskiarvona, lukuun ottamatta nelikenttä 1:n y-akselia.  

 

 
Kuva 24. Nelikenttäanalyysin nelikentät. 
 
Nelikenttäanalyysit on toteutettu käytettävissä olevaan aineistoon pohjautuen ja sen 
jälkeen toimittajakohtaisesti haastattelujen perusteella. Valittujen kriteerien ja arvioiden 
pohjalta kriteeristöä iteroitiin niin, että kriteerit ovat tasapainossa nelikenttien akselien 
tarkoituksen mukaisesti. Kappaleissa 7.3.1 ja 7.3.2 on esitetty nelikenttäanalyysin 
tulokset. Tuloksien yhteydessä Ruukilla viitataan investointiprojekteihin ja niiden 
hankintatoimeen. 

7.3.1  Nelikenttä 1 - Tuotenelikenttä 

Nelikenttä 1:n y-akseli kuvaa toimittajan tulosvaikutusta kohdeyritykselle. Akselilla on 
päälaitteet -luokkaa lukuun ottamatta vain yksi kriteeri, spendi. Spendiarvo määrittelee 
tässä nelikentässä y-akselin koordinaatin toimittajille. Tulosvaikutuksen ylä- ja 
alapuolisten neljänneksien rajana on käytetty oletuksena kustannusanalyysivaiheessakin 
käsiteltyä rajausta 20/80. Sen mukaisesti 80 % hankintojen spendistä kohdistuu 
merkittäville toimittajille. Tämä on otettu ylä- ja alapuolisten neljänneksien rajaavaksi 
tekijäksi. Nelikentässä nämä arvot on vielä skaalattu niin, että rajan alapuoliset 
neljännekset (20 % kaikista nelikenttäanalyysivaiheen toimittajille kohdistuneista 
hankinnoista) saavat lineaarisesti arvot 0,0 - 0,5 ja yläpuoliset neljännekset (80 % 
kaikista nelikenttäanalyysivaiheen toimittajille kohdistuneista hankinnoista) saavat 
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lineaarisesti arvot 0,5 - 1,0. Kriteerin käyttäminen arvioitavana tekijänä perustuu 
suoraan kirjallisuustutkimukseen. 

Päälaitteet -luokassa on huomioitu kaksi muuta tekijää tulosvaikutukseen 
vaikuttavina tekijöinä. Nämä arvioitavat tekijät on valittu osaksi nelikenttäanalyysia 
tutkimushaastatteluiden perusteella. Myös kirjallisuustutkimuksessa nämä ovat nousseet 
esille investointiprojektien ja niiden hankintojen johtamisen yhteydessä. Toimittajan 
hyödykkeen erityinen kriittisyys kohdeyrityksen tuotantoprosesseille on toinen näistä 
tekijöistä. Tämän perusteena on esimerkiksi laitteen vikaantumisesta aiheutuva 
tuotantokatkos ja siten välitön taloudellinen vaikutus yritykselle.  

Toinen näistä lisäksi huomioon otettavista tekijöistä ottaa huomioon toimittajan 
tarjoaman yhteensopivuuden Ruukin erikoistuotestrategian kanssa. Toimittaja, jonka 
osaaminen tukee Ruukin kehittymistä erikoistuotteiden valmistuksessa, nähdään tässä 
yhteydessä toimittajan korostumista volyymi- tai strategisen toimittajan neljänneksiä 
kohti. Päälaitetoimittajien arvioinnissa tämän nelikentän y-akselin koordinaattien 
määräytymisessä on käytetty painokertoimia. Spendin painoarvo on 50 %, kriittisyys 
tuotantoproseseille saa painoarvon 25 % ja erikoistuoteosaamisen merkitys 25 %.  

Nelikentän x-akseli kuvaa toimitusriskiä liittyen hankintoihin sekä siitä aiheutuvaa 
kriittisyyttä investointiprojekteille ja yrityksen liiketoiminnalle. Perinteisten 
hankintavaihtoehtojen ja toimittajamäärien lisäksi huomioon on otettu muita 
kirjallisuustutkimuksessa ja haastattelujen perusteella merkittäviä tekijöitä. 
Haastattelujen perusteella on otettu sopimisen monimutkaisuus sekä kriittisyys 
investointiprojektille ja tuotantoprosesseille. Kriteerit on pyritty valitsemaan niin, että 
niiden keskiarvon perusteella voisi tehdä kokonaisvaltaisesti toimialaluokasta 
riippumatta selkeää rajausta ja eroa toimittajien välillä. Sekä y- että x-akselin kriteerit ja 
arviointiperusteet on esitetty taulukossa 10. 
 
Taulukko 10. Nelikenttä 1:n kriteerit, arvorajat ja kuvaukset. 
 

Nelikenttä 1 -  Toimitusriskiin liittyvät tekijät kaikille toimialaluokille (X-akseli) 

Kriteeri Rajaus Kuvaus 
Vaihtoehtoisia 
toimittajia aina 
vähintään 

0: >3 kpl                    
1: <=3 kpl 

Kuvaa Ruukin näkökulmasta vähimmäistä aina käytettävissä olevaa 
toimittajamäärää. 

Vaihtoehtoisia 
ratkaisuja 

0: paljon                  
1: vähän 

Kuvaa Ruukin näkökulmasta vaihtoehtoisten hankintaratkaisujen 
määrää, sisältäen esimerkiksi oman valmistuksen vaihtoehdon ja 
hankintatarpeen teknisten ratkaisujen lukumäärän. 

Suhdanne-
vaihteluiden merkitys 

0: vähäinen               
1: suuri 

Toimittajaan ja toimialaan kohdistuva suhdanteiden merkitys. Voi 
ilmentyä esimerkiksi kapasiteetin puutteena korkeasuhteen aikana tai 
suhdannevaihtelun vaikutuksena hinnoitteluun. 

Sopimisen 
monimutkaisuus 

0: vähäinen             
1: suuri 

Kuvaa hankintasopimukseen ja sopimiseen liittyvää monimutkaisuutta. 
Vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi hyödykkeen laatu, tekninen 
monimutkaisuus sekä sopimuspolitiikka. 

Kriittisyys 
investointiprojektille 
ja/tai tuotantoproses-
seille 

0: vähäinen tai 
tavanomainen                 
1: erittäin 
suuri 

Kuvaa hyödykkeen ja toimittajan merkitystä projektin onnistumiselle ja 
hyödykkeen kriittisyyttä tuotannon jatkuvuuden, toimitusvarmuuden ja 
käyttöasteen kannalta.  

Materiaalit- ja komponentit-luokissa lisäksi 
Varastoinnin riskit 0: pieni                 

1: suuri 
Arvioidaan materiaalitoimittajien yhteydessä. Varastointiriskiä lisää 
esimerkiksi komponentin pienestä koosta johtuva katoamisen riski tai 
suuresta koosta johtuva erikoisvarastoinnin tarve. 

Automaatio-luokassa lisäksi 
Toimittajan 
vaihtamisen 
kustannukset 

0: pienet                     
1: suuret 

Automaatio -toimialaluokassa lisäpaino toimittajan vaihtamisesta 
aiheutuville kustannuksille, automaatiojärjestelmien erityisen pitkän 
elinkaaren ja yleensä vahvan toimittajariippuvuuden johdosta. 
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Nelikenttä 1 - Tulosvaikutus kaikille toimialaluokille (Y-akseli) 

Kriteeri Rajaus Kuvaus 
Spendi 0.0 - 1.0 Toimittajalle tarkasteluajanjaksona kohdistuneet kustannukset eli 

spendi. Suuruusjärjestyksessä suurimmasta toimittajasta laskien 80 % 
hankinnoista on välillä 0.5-1.0, eli nelikentän yläpuolisissa 
neljänneksissä. Välillä 0.0-0.5 loput toimittajista, eli 20 % 
kokonaisspendistä. 

Päälaitteet -luokassa lisäksi 
Taloudellinen 
kriittisyys yritykselle 

0: vähäinen tai 
tavanomainen               
1: erittäin 
suuri 

Päälaitteen erityisen kriittisyyden huomioon ottaminen yrityksen 
tuotannon jatkuvuuden ja siten taloudellisen tulosvaikutuksen kannalta. 

Ydinosaaminen tukee 
yrityksen erikoistuote-
strategiaa 

0: ei 
1: kyllä 

Tekijä yhdistää toimittajaluokittelun strategisena osa-alueena Ruukin 
strategiaan kehittyä erityisesti erikoistuotteidensa osalta. Lisää 
toimittajan strategista merkittävyyttä tulosvaikutuksen osalta. 

 
Nelikenttäanalyysin lopputuloksena voidaan havaita toimittajien jakautuminen eri 
neljänneksiin sekä kaikkien toimittajien kesken että toimialaluokittain. Taulukossa 12 
on esitetty toimittajien jakautuminen tämän nelikentän neljänneksiin. Arviointikriteerien 
perusteella strategisia toimittajia on 24 kappaletta (15 %), pullonkaulatoimittajia 17 
kappaletta (11 %), volyymitoimittajia 17 kappaletta (11 %) ja rutiinitoimittajia 98 
kappaletta (63 %). Suurin osa toimittajista kuuluu näin rutiinitoimittajiin, eli heiltä 
hankitut hyödykkeet ovat tulosvaikutukseltaan pieniä ja omaavat pienen toimitusriskin. 
Näiden hankinta ei siis aiheuta suurempia riskejä tai muuta erityishuomiota 
investointiprojektien hankinnan näkökulmasta. 

Taulukossa on esitetty myös toimialaluokittain toimittajien jakautuminen eri 
neljänneksiin. Toimialakohtaisesti matriisissa on korostettu toimittajien enemmistö 
numeron taustavärillä. Taulukosta voidaan havaita, että päälaitetoimittajat muodostavat 
suurimman osan suuren toimitusriskin omaavista toimittajista. Tässä korostuu 
päälaitteiden rooli investointiprojektien yksittäisesti tärkeimpänä ja kriittisimpänä 
hankintana. On kuitenkin huomattava että päälaitetoimittajien joukossa on vaihtelua ja 
myös pienen toimitusriskin omaavia toimittajia on olemassa. 

Muita toimitusriskin näkökulmasta merkittäviä toimialaluokkia ovat 
prosessisähköistykset, instrumentointi- ja automaatioasennukset (AS4) sekä 
automaatiojärjestelmät (AU1). Näissä toimialaluokissa kaikki toimittajat ovat nelikentän 
oikeanpuoleisissa neljänneksissä, eli nämä toimialaluokat kuvaavat erityisesti suuren 
toimitusriskin toimittajia. 

Taulukosta on myös havaittavissa rutiinitoimittajien painottuminen mekaanisissa 
materiaaleissa ja komponenteissa (MK2), mekaanisissa asennuksissa (AS1) sekä 
teollisuusputkistoasennuksissa (AS5). Mekaaniset asennukset ja 
teollisuusputkistoasennukset on haastatteluiden perusteella tunnistettu usein projektien 
eräiksi kriittisimmiksi hankinnoiksi. Siten rutiinitoimittajien keskittyminen näihin 
toimialaluokkiin on positiivinen havainto siitä, että hankintatoimessa on pystytty 
esimerkiksi vaihtoehtoisten toimittajien käyttämisellä tilanne saavuttamaan. Näin on 
pystytty tasapainottamaan hankintahyödykkeen kriittisyyttä toimittajien hallinnalla. 
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Taulukko 11. Toimittajien jakautuminen nelikentän 1 neljänneksiin toimialaluokittain. 
 

 

7.3.2  Nelikenttä 2 - Voimasuhdenelikenttä 

Nelikenttä 2 arvioi toimittajan ja ostajan välistä vallan ja riippuvuuden suhdetta. 
Tarkoituksena on saada informaatiota, jonka avulla nelikenttien tulokset yhdistämällä 
saadaan toimittajan strategisen aseman lisäksi analyysi siitä, minkälainen on toimittajan 
ja Ruukin välisen kaupankäyntisuhteen nykytila. Nelikentän oletuksen mukaisesti 
toimittajan valta ostajaan nähden lisää ostajan riippuvuutta toimittajasta ja päinvastoin. 
Näitä kahta muuttujaa arvioimalla toinen osapuoli voi olla riippuvainen toisesta, 
molemmat riippuvaisia toisistaan tai molemmat riippumattomia toisistaan. 

Kriiteristö ja tässä tutkimuksessa käytetyt rajaukset on esitetty taulukossa 12. 
Kriteerit perustuvat kirjallisuustutkimuksen toimittajasuhteita kuvaaviin tekijöihin, 
lukuun ottamatta haastatteluiden perusteella mukaan valittuja toimittajan tietämystä 
Ruukin prosesseista, Ruukin asiakkuutta, ostajan strategisen aseman arviointia sekä 
ostajan informaatioetu. 

Ruukin investointiprojektien suhdetta toimittajan liikevaihtoon arvioitaessa on 
käytetty tukena julkista kolmannen osapuolen tarjoamaa yritystietopalvelua. Palvelu 
sisältää suomalaisten yritysten yhteystiedot, päättäjät sekä taloustiedot. Palvelusta on 
kerätty analyysivaiheeseen valittujen toimittajien liikevaihdot vuosilta 2009-2011. 
Tämän liikevaihdon suhteen on verrattu investointiprojektien spendien kohdistumista 
samoille vuosille. Valittu kolmen vuoden jakso on valittu kahdesta syystä; vuodet 2009-
2011 ovat aineistossa täydellisesti kuvattuna ja kolmen vuoden tarkastelu tasoittaa 
erityisen korkeita ja matalia hankintojen kohdistumisia yksittäisinä vuosina. 

Mikäli toimittajalla on selkeä paikallisorganisaatio, on tällaisten toimittajien kohdalla 
haastatteluiden perusteella arvioitu paikallisorganisaation liikevaihdon riippuvuutta 
Ruukin investointiprojekteista. Arvio perustuu haastateltavien tekemien hankintojen ja 
toimittajatapaamisten kautta koostuvaan tietämykseen toimittajista. 
Paikallisorganisaatiotasolla ei liikevaihtojen jakautuminen ole julkista tietoa, joten sitä 
ei pääse mainitun kolmannen osapuolen yritystietopalvelun kautta arvioimaan 
objektiivisesti. 
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Voimasuhteiden arvioinnissa haastateltavien subjektiiviset näkökannat on erityisesti 
otettava huomioon ja voimasuhdenelikenttä on siten tuotenelikenttää täydentävää 
informaatiota antava analyysi. Koska nelikentän kriteerit ovat pääasiassa 
hankintatapahtumiin liittyvien tekijöiden subjektiivista arviointia, kuvaakin tämän 
tutkimuksen analyysi ostajan ja toimittajan nykytilaa. Haastateltavat henkilöt ovat olleet 
vastuussa hankinnoista koko tarkasteluajanjakson ajan, joten arvioiden voidaan katsoa 
olevan päteviä. Useamman hankintahenkilön näkemykset huomioitaessa, niiden 
toimittajien kohdalta jossa se on mahdollista, tulokset ovat luotettavampia.  
 
Taulukko 12. Nelikenttä 2:n kriteerit, arvorajat ja kuvaukset. 
 

Nelikenttä 2 - Toimittajan valta ostajan suhteen, tekijät kaikille toimialaluokille (X-akseli) 

Kriteeri Rajaus Kuvaus 
Toimittajien lukumäärä 0: >3 kpl                    

1: <=3 kpl 
Toimittajalla on valtaa enemmän, jos kilpailu on vähäistä. 

Hyödykkeen luonne 0: standard-
dimainen  
1: ainutlaatuinen 

Ainutlaatuinen tarjoama korostaa toimittajan valtaa. 

Toimittajan 
informaatioetu 

0: ei etua                   
1: on etua 

Verrattuna Ruukin käytettävissä olevaan informaatioon 
liittyen hankintaan. Esimerkiksi hankintahyödykkeen 
tuntemattomuus Ruukin investointiprojekteille. 

Toimittajan tietämys 
Ruukin prosesseista 

0: vähäinen             
1: hyvä 

Kuvaa toimittajan etua aiemmista toimituksista Ruukille. 

PL, AS1, MK1 ja RA3 -luokissa lisäksi 
Toimittaja on myös 
Ruukin asiakas 

0: ei                          
1: on 

Toimittajan etu, mikäli kilpailija ei ole Ruukin asiakas. 
Arvioidaan niissä toimialaluokissa, joiden toimitukseen 
sisältyy Ruukin tuotevalikoiman terästuotteita. Arvioidaan 
koko toimitusketjun osalta (esim. päälaitetoimittajan 
alihankkima teräsrakenne). 

Automaatio-luokassa lisäksi 
Toimittajan vaihtamisen 
kustannukset  

0: pienet                     
1: suuret 

Automaatio -toimialaluokassa lisäpaino toimittajan 
vaihtamisesta aiheutuville kustannuksille, 
automaatiojärjestelmien erityisen pitkän elinkaaren ja yleensä 
vahvan toimittajariippuvuuden johdosta. 

Nelikenttä 2 - Ostajan valta toimittajan suhteen, tekijät kaikille toimialaluokille  (Y-akseli) 

Kriteeri Rajaus Kuvaus 
Asiakkaiden lukumäärä 0: >= 10 kpl                      

1: <10kpl 
Ruukilla on valtaa enemmän, mikäli toimittajalla on vähän 
asiakkaita. Rajaus tarkoittaa kymmentä merkittävää asiakasta 
(verrattavissa Ruukkiin tai merkittävämpiä). 

Ruukin 
investointiprojektien 
spendin suhde toimittajan 
liikevaihtoon 

0: < 15 %                      
1: => 15 % 

Ruukin investointiprojektien spendi vuosilta 2009-2011 
suhteessa toimittajan liikevaihtoon 2009-2011 tai arvioituna 
Ruukin investointiprojektien spendin suhdetta toimittajan 
paikallisorganisaation liikevaihtoon. Korostaa Ruukin 
investointiprojektien merkittävyyttä toimittajalle. 

Uuden asiakkaan 
hankkimisen haastavuus 

0: pieni                    
1: suuri 

Mikäli toimittajalle on haastavaa hankkia uusi asiakas, 
korostuu ostajan asema valtana toimittajan suhteen. 

Ostaja kiinnostava 
toimittajalle tai ostaja 
strateginen asiakas 

0: ei                                 
1: on 

Mikäli Ruukki on strateginen asiakas tai muutoin 
kiinnostava, esimerkiksi teknologian kautta, on se Ruukin etu 
voimasuhteita määriteltäessä. Tässä yhteydessä otetaan 
huomioon myös Ruukin asema paikallisorganisaation 
näkökulmasta. 

Ostajan informaatioetu 0: ei                        
1: on 

Verrattuna toimittajan käytettävissä olevaan informaation 
liittyen hankintaan. Esimerkiksi Ruukin investointiprojektien 
henkilöstön asiantuntemus tai kokemus 
hankintahyödykkeestä, mikäli siitä on etua. 
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Nelikentän 2 toimittajien jakautuminen on esitetty taulukossa 13. Taulukosta voidaan 
havaita, että kaikista toimittajista 16 kpl (10 %) on sellaisia, joiden kanssa Ruukilla on 
molemminpuoliset riippuvuussuhteet. Toisin sanottuna sekä toimittaja, että Ruukki on 
riippuvainen keskinäisestä kaupankäyntisuhteesta. 28 kpl (18 %) toimittajista omaa 
dominanssiaseman Ruukkiin nähden investointiprojektien osalta. Investointiprojektit 
ovat siten näistä toimittajista riippuvaisia, mutta toimittaja ei ole riippuvainen Ruukista 
asiakkaana. Näissä toimittajan dominoimissa suhteissa Ruukilla on heikompi asema 
hankintojen näkökulmasta. 

Ostajan, eli Ruukin, dominoimia kaupankäyntisuhteita on yhteensä 28 kpl (18 %). 
Näissä toimittajan dominanssia päinvastaisesti on ostajalla dominoiva asema ja 
toimittaja on riippuvainen Ruukista asiakkaana. Toisistaan riippumattomia suhteita 
ostajan ja toimittajan välillä on yhteensä 84 kpl (54 %). 
 
Taulukko 13. Toimittajien jakautuminen nelikentän 2 neljänneksiin toimialaluokittain. 
 

 

PL
 - 

Pä
äl

ait
te

et
AS

1 
- M

ek
aa

nii
kk

a-
as

en
nu

ks
et

AS
4 

- P
ro

se
ss

isä
hk

öis
ty

ks
et

, i
ns

tr.
- j

a 
au

to
m

.a
se

nn
uk

se
t

RA
1 

- M
aa

nr
ak

en
nu

s-
 ja

 p
er

us
ta

m
isu

ra
ka

t

M
K6

 - 
Tu

len
ke

st
äv

ät
 m

at
er

ia
ali

t ja
 jä

äh
dy

tys
la

at
at

AS
5 

- T
eo

llis
uu

sp
ut

kis
to

as
en

nu
ks

et

RA
2 

- T
alo

nr
ak

en
nu

su
ra

ka
t

M
K2

 - 
M

ek
aa

ni
se

t m
at

er
ia

al
it j

a 
ko

m
po

ne
nt

it

AU
1 

- A
ut

om
aa

tio
jä

rje
ste

lm
ät

M
K1

 - 
Ko

ne
pa

jat
yö

t j
a 

-tu
ot

te
et

AS
3 

- R
ak

en
nu

ss
äh

kö
ist

yk
se

t

RA
3 

- T
er

äs
ra

ke
nt

ee
t

M
K5

 - 
Sä

hk
öj

är
je

st
elm

äm
at

er
ia

al
it j

a 
-k

om
po

ne
nt

it

AS
6 

- T
ul

en
ke

st
äv

ät
 a

se
nn

uk
se

t

AS
2 

- L
VI

-a
se

nn
uk

se
t

Yht.
Mol.puolinen riippuvaisuus 2 3 1 0 0 5 0 0 0 2 1 0 0 2 0 16

Toimittajan dominanssi 8 1 1 0 2 2 0 3 2 0 2 0 3 1 3 28
Ostajan dominanssi 2 5 1 3 1 1 2 0 0 3 2 7 0 0 1 28

Riippumattomuus 18 9 3 4 2 8 8 13 2 4 2 1 8 0 2 84
Yhteensä 30 18 6 7 5 16 10 16 4 9 7 8 11 3 6
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8 Toimittajasuhteiden hallinnan toimintamalli  
Toimittajasuhteiden hallinnan (SRM) optimaalisen toimintamallin suunnittelemiseksi 
investointiprojektien toimittajat on luokiteltu eri kriteerejä käyttäen niin, että 
toimittajakannasta on tunnistettu merkittävimmät toimittajat. Kriteereinä olivat 
toimittajan toimiala, toimiala- ja toimittajakohtaiset spendit sekä nelikenttäanalyyseissa 
käytetyt kriteerit. Kuten myös kirjallisuustutkimuksessa tuli esille, toimittajien 
luokittelu on edellytys, jotta SRM-toimintamalli voidaan kohdistaa oikeille toimittajille 
oikeassa muodossaan.  

Aluksi tässä kappaleessa käsitellään SRM-toimintamallin prosessia, siihen liittyvää 
tietojärjestelmää sekä toimintasuunnitelman mitoittavia investointiprojektien 
hankintatoimen resursseja.  Sen jälkeen analysoidaan toimittajaluokittelun tuloksia 
SRM-toiminnan näkökulmasta ja valitaan toimintamalliin otettavat toimittajat. 
Myöhemmissä kappaleissa käsitellään SRM-menetelmiä ja niiden toimintasuunnitelmia. 
Toimintasuunnitelmissa on otettu huomioon menetelmien nykytila, menetelmien 
kehityskohteet, toimintamalliin valitut toimittajat ja niiden SRM-erityislinjaukset sekä 
käytettävissä olevat resurssit.  

8.1  SRM-toimintamallin johtaminen investointiprojektien 
hankintayksikössä 

Oleellista SRM-toiminnassa on johdonmukainen toimittajien valinta toiminnan piiriin, 
menetelmien valinta ja sisältö toimittajakohtaisesti sekä tavoitteellisesti, toiminnan 
seuranta sekä menetelmien linkittäminen toisiinsa ja operatiiviseen hankintatoimeen. 
Nämä ovat tämän tutkimuksen toimintamallin perusteina. Kuvassa 25 on esitetty SRM-
toimintamallin asemoituminen osaksi hankintatoimen strategisia tehtäviä. Strategisten 
tehtävien rooli on toisaalta kehittää ja tukea operatiivista hankintaprosessia, toisaalta 
edesauttaa koko yrityksen strategian ja tavoitteiden täyttymistä. 

SRM-toimintamallin tehokkaassa johtamisessa ja suunnittelussa toiminnan 
systematisointi ja yhtenäistäminen sekä kaikkien eri SRM-menetelmien linkittäminen 
toisiinsa on tärkeää. Lisäksi jokaisen SRM-tapahtuman tai -toimen toteuttaminen 
laadukkaasti on merkittävässä roolissa. Avainhenkilöiden tulee olla osallistumassa 
SRM-toimintaan, jotta tarvittava tieto ja kokemus ovat hyödynnettävissä. Lisäksi 
esimerkiksi toimittajatapaamisten valmistelussa tiedon kerääminen eri syötteistä on 
oleellisessa asemassa.  

Systematiikan ja johdonmukaisuuden lisäksi on kuitenkin jätettävä tietyissä määrin 
soveltamiselle mahdollisuus, esimerkiksi toimintamenetelmien yksityiskohtaisessa 
suunnittelussa. Lisäksi esimerkiksi uusien innovaatioiden ja yhteistyömahdollisuuksien 
tullessa esiin on niihin myös SRM-toiminnalla oltava mahdollisuus vastata. Herkkyys ja 
subjektiivinen harkinta ovat tällöin toimittajasuhteiden hallinnassa huomioitava. 
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Kuva 25. Investointiprojektien hankintatoimen SRM-toimintamallin sijoittuminen ja 
yhteydet muihin hankintatoimen tehtäviin. 
 
SRM-toimintamallin toteuttaminen on optimaalisesti järkevintä asettaa operativiista 
hankintatoimea toteuttavien hankintahenkilöiden vastuulle. Optimaalisessa 
toimintamallissa SRM-toiminnalle on ylemmän johdon tuki niin, että SRM-toimintaan 
osallistuu myös hankintahenkilöstön ulkopuolelta relevantit henkilöt. Esimerkiksi 
toimittajatapaamisissa hankintatoimen lisäksi tulisi hyödyntää asiaosaamista yrityksen 
sisäisistä sidosryhmistä. 

SRM-toimintamalli on muodostettu tämän tutkimuksen tuloksena niin, että sen 
vaatimat uudistukset on realistisesti toteutettavissa. Toimintamallin myötä 
toimittajasuhteiden hallinnasta tulee systemaattisesti johdettua toimintaa säännöllisesti 
toteutettavina SRM-menetelminä.  

Lisäksi toimintamallin muodostamisessa on otettu huomioon toimintamallin suhde 
muihin hankintayksiköihin niin, että sen hyödyntäminen myös muissa 
hankintayksiköissä ei ole poissuljettua. On huomattava, että SRM-toiminta on 
välittömästi riippuvainen hankinnoissa hyödynnettävistä toimittajista. Siksi 
toimittajakantojen päällekkäisyyksissä tulisikin synergiaedut huomioiden synkronisoida 
SRM-toimintamallit keskenään eri hankintayksiköiden välillä. Esimerkiksi jokaisessa 
SRM-toimenpiteessä olisi hyvä olla mukana edustaja jokaisesta kyseistä toimittajaa 
hyödyntävästä hankintayksiköstä. 

Toisaalta on huomioitava hankintayksiköiden ominaistarpeet, joiden perusteella 
SRM-toiminnan tuleekin olla jossakin määrin hajautettua jotta näiden tarpeiden suhteen 
saadaan mahdollisimman paljon lisäarvoa ja menetelmiä voidaan toteuttaa riittävällä 
tarkkuudella. Tutkimusympäristönä olleen investointiprojektien hankintayksikön 
osittain päällekkäinen toimittajakanta on kunnossapito- ja tuotantopalveluiden 
hankintayksiköllä. Tämän hankintayksikön kanssa SRM-toiminnan osittainen yhdessä 
toteuttaminen voisi olla järkevää ja mahdollista.  
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8.1.1  Prosessi 

Toimittajasuhteiden hallinnan toimintamalli käsittää varsinaisen SRM-toiminnan ja 
operatiivisten hankintatehtävien yhteensovittamisen niin, että niiden välillä on jouheva 
tiedonkulku. Toisaalta SRM-toiminnan avulla voidaan ohjata operatiivista 
hankintaprosessia esimerkiksi toimittajavalintojen tai toimitusten aikaisen toiminnan 
ohjauksen avulla, toisaalta operatiivinen hankintaprosessi antaa käytännön syötteitä 
SRM-toimintamalliin. 

SRM-prosessi ja sen yhteys operatiiviseen hankintaprosessiin on kuvattu kuvassa 26. 
Prosessin keskiössä on SRM-tietojärjestelmä, jonka toteutus esitetään kappaleessa 8.1.2. 
Prosessin aikana saavutetut tulokset dokumentoidaan systemaattisesti kyseiseen 
tietojärjestelmään ja sen raportointiin. Prosessin keskeinen ajatus on se, että 
investointiprojektien SRM-toiminta on systemaattinen osa hankintayksikön toimintaa. 

SRM-tietojärjestelmään valitaan toimittajaluokitteluun pohjautuen toimittajat, joihin 
sovelletaan SRM-toimintamallia. Tietojärjestelmän avulla muodostetaan SRM-
toimintasuunnitelma määritellylle aikavälille, esimerkiksi kahden tulevan vuoden osalta. 
Toimintasuunnitelmaa voidaan päivittää vuoden aikana jos niin on tarpeen, mutta 
oletuksena on että toimintasuunnitelma laaditaan vuoden alussa niin, että SRM-toiminta 
on systemaattisesti johdettua jatkuvaa toimintaa hankintayksikössä. 

Toimintasuunnitelmassa määritellään toimittajakohtaisesti tarvittavat SRM-
menetelmät noudattaen tietojärjestelmään kirjattuja SRM-erityislinjauksia ja SRM-
historiatietoja hyödyntäen. Toimittajalle määritellään joko auditointi tai 
toimittajatapaaminen seuraaville vuosille. Näitä SRM-menetelmiä on käsitelty 
myöhemmin tässä tutkimuksessa. Toimittaja-auditointi SRM-menetelmänä antaa 
operatiiviselle hankintaprosessille syötteen toimittajan hyväksyttävyydestä 
hankintatarpeen täyttämisessä. 

Toimittaja-auditointia ja toimittajatapaamista seuraa toimittajan operatiivinen 
seuranta ja arviointi, jolla kerätään jatkuvasti tietoa SRM-tietojärjestelmään tulevia 
SRM-toimia varten. Operatiivinen arviointi ja seuranta muodostuvat toteutetuista 
hankinnoista (spendin kertyminen), niiden vastaanotoista ja toimitusten arvioinnista 
sekä Ruukin poikkeamailmoitus-, reklamaatio- ja turvallisuusjärjestelmistä. 

Toimittajan strateginen seuranta ja arviointi käsittää toimittajien keskinäisen vertailun 
sekä toimittajan kehittymisen seuraamisen. Näin ollen toimittajaa pystytään vertaamaan 
muihin toimittajiin, eli pääasiassa saman toimialaluokan sisällä. Lisäksi voidaan seurata, 
miten esimerkiksi toimittajan kehittämistoimenpiteet ovat toteutuneet.  

Strategisen seurannan tuloksena toimittajan kanssa voidaan järjestää tarvittaessa 
toimittajatapaaminen. Toisaalta strateginen seuranta ja arviointi mahdollistaa 
toimittajien luokittelun. Lisäksi strategiseen arviointiin kuuluu toimittajan potentiaalien 
tunnistaminen. Toimittajakohtainen taloudellisen tilanteen seuranta sekä 
toimittajatyytyväisyyden mittaaminen kuuluvat lisäksi strategiseen seurantaan ja 
arviointiin. 
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Kuva 26. SRM-prosessi ja sen yhteys operatiiviseen hankintaprosessiin. 
 
Prosessin kuvauksessa on otettava huomioon toimittajien luokittelun asema. 
Toimittajaluokittelu on suoraan SRM-toimintaan vaikuttava hankintatoimen strateginen 
tehtävä. Toimittajien strateginen seuranta ja arviointi on toimittajien luokittelua edeltävä 
vaihe, jota varten kootaan tarvittava tieto järjestelmällisesti muiden SRM-menetelmien 
tuloksista.  

Tämän tutkimuksen yhteydessä on suoritettu toimittajien luokittelu ajankohtaisin 
tiedoin. Luokittelusta tulee tehdä säännöllisesti toteutettava osaprosessi SRM-
toimintamallissa. Toimittajien ajankohtainen luokittelu esitetään toteutettavaksi kahden 
vuoden välein. Toimittajien luokittelun avulla johto voi analysoida, tuleeko nykyiseen 
toimintastrategiaan tehdä muutoksia. Luokittelun pohjalta voidaan aina tunnistaa ne 
merkittävät toimittajat, joiden kanssa SRM-toimintaa tulee harjoittaa seuraavina 
vuosina. Lisäksi luokittelun pohjalta voidaan muodostaa toimittajakohtaiset SRM-
erityislinjaukset. Luokittelun välivuonna ei luokittelua tarvitse kokonaisuudessaan 
toteuttaa uudestaan, mutta strategisen seurannan ja arvioinnin tuloksilla voidaan 
päivittää SRM-erityislinjauksia. 

8.1.2  Tietojärjestelmä 

SRM-toiminnan keskitetyssä johtamisessa ja tiedon arkistoinnissa olisi tärkeää yhdistää 
eri menetelmistä kerätty data määriteltyyn tietojärjestelmään. Tällä hetkellä Ruukin 
hankintatoimella  on  käytössä  useita  SRM-toimintaan hyödynnettäviä tietojärjestelmiä, 
joiden käyttäminen on usein epäsystemaattista. Esimerkiksi lähes jokaiselle SRM-
toimenpiteelle on toisistaan erillään olevat arkistointikohteet. Lisäksi esimerkiksi 
toimittajatapaamisten dokumentit on ohjeistettu arkistoitavaksi useaan eri 
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tietojärjestelmään.  Tämän tutkimuksen aikana on tutustuttu näihin tietojärjestelmiin ja 
tunnistettu niiden hyvät ja huonot puolet. Tutkimuksen tuloksena esitetään että näiden 
tietojärjestelmien sisällöt keskitettäisiin uuteen ja soveltuvaan muotoon. 

Jotta SRM-toimintamalli olisi optimaalisesti ja läpinäkyvästi toteutettua, tulee 
suunnitella uusi tietojärjestelmä, jonka käyttämiseen kaikki osapuolet sitoutuvat ja jota 
ylläpidetään systemaattisesti. Lisäksi tietojärjestelmän toimivuutta tulee pohtia 
yhteistyössä sen käyttäjien kanssa säännöllisesti niin, että käyttäminen on toisaalta 
yksinkertaista ja toisaalta lisäarvoa tuottavaa. 

Tutkimuksen johtopäätöksenä esitetään tietojärjestelmälle kaksi vaatimusta. 
Ensimmäiseksi tietojärjestelmässä tulee olla mahdollisuus dokumentoida SRM-
toiminnan aikana saavutetut eri menetelmien lopputulokset. Tämä dokumentointi 
suoritetaan poikkeuksetta aina kun SRM-toimintaa toteutetaan. Yksinkertaisimmillaan 
tämä voidaan toteuttaa verkkolevykansiona, jossa luku- ja kirjoitusoikeudet on 
määritelty relevanteille henkilöille. Tietojärjestelmään tulee dokumentoida ainakin 
seuraavat SRM-dokumentit: 

 
- Toimittaja-auditointien tulokset 
- Toimittajatapaamisten tulokset 
- Toimitusten arvioinnit 
- Turvallisuusilmoitukset 
- Reklamaatiokirjeet 
- Poikkeamailmoitukset 
- Taloudellisen seurannan tulokset 

 
Toinen tietojärjestelmälle asetettava vaatimus on keskitetty yhteenvetomenetelmä, jossa 
SRM-menetelmien tuloksia voidaan seurata. Tietojärjestelmän yhteenveto on lista 
SRM-toimintamallin piirissä olevista toimittajista ja heille suoritetuista SRM-
menetelmistä. Yhteenvetoa päivitetään joko keskitetysti määritellyn hankintahenkilön 
toimesta tai vaihtoehtoisesti kaikkien hankintahenkilöiden toimesta. Tämä voidaan 
määritellä harkinnanvaraisesti hankintayksikön toimesta.  

Yhteenvedon tulee olla sellainen, jotta kaikki SRM-toimintaa toteuttavat 
hankintahenkilöt ymmärtävät sitä ja pystyvät sen avulla helposti muodostamaan 
kokonaiskuvan toimittajasuhteen nykytilasta. Tutkimuksen johtopäätöksenä 
yhteenvetomenettelyn tulisi sisältää ainakin seuraavat tiedot: 

 
- SRM-toimintaan valitut toimittajat (pääkriteeri ja yhteenvedon esitysmuoto) 
- SRM-toiminnan erityislinjaukset ajankohtaiseen toimittajaluokitteluun ja SRM-
historiatietoon pohjautuen 
- Suunniteltu auditointi/toimittajatapaaminen (kuka järjestää ja milloin) 
- Suunniteltu muu SRM-menetelmä (esimerkiksi tilinpäätösanalyysin teettäminen) 
- Spendin kertyminen vuosittain 
- Toimittaja-auditointien toteutustieto (milloin suoritettu sekä mahdollinen HSEQ-
pisteytys) 
- Toimittajatapaamisten toteutustieto (milloin suoritettu sekä kenen toimesta) 
- Toimitusten arviointien keskiarvo vuosittain 
- Tapaturmataajuus vuosittain 
- Muiden SRM-menetelmien toteutustiedot 
 

Yksinkertaisimmillaan SRM-tietojärjestelmä toteutetaan Ruukin intraverkkoon 
sijoitetulla SRM-kansiolla, jonne kaikki SRM-toiminnan tiedot dokumentoidaan. 
Hakemiston hierarkisointi tulee suunnitella hankintayksikön toimesta yhdessä. Tietojen 
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yhteenveto on helpoimmin toteutettavissa Microsoft Excel -tiedostona, josta voi helposti 
seurata mitä SRM-toimintoja millekin toimittajalle on suoritettu ja mitä on suunniteltu. 
Keskitetysti tätä tiedostoa ylläpitämällä SRM-menetelmistä vastaavat henkilöt löytävät 
yhdestä lähteestä toimittajaa koskevat tiedot SRM-menetelmistä.  

8.1.3  Toimintamallin resurssit investointiprojektien hankintayksikössä 

Investointiprojektien hankintayksikkö koostuu tällä hetkellä hankintapäälliköstä, 
kahdesta hankintainsinööristä sekä yhdestä teknisestä ostajasta. Hankintapäällikön 
alaisuudessa on myös tuotanto- ja kunnossapitopalveluiden hankintayksikkö sekä 
alihankintayksikkö. Lisäksi näillä hankintayksiköillä on yhteinen hankinta-assistentti.  

Tämän SRM-toimintamallin perusrakenteen suunnittelussa on käytetty toteuttavina 
resursseina kolmea hankintahenkilön määrää (kaksi hankinta-insinööriä ja yksi tekninen 
ostaja). Toimintasuunnitelmassa SRM-menetelmien määrä vuositasolle on määritelty 
tämän resurssirajoitteen puitteissa niin, että toimintasuunnitelman toteuttaminen ei vaadi 
lisäresursseja. Näiden henkilöiden päävastuulle asemoituu tämän tutkimuksen 
esittämänä SRM-mentelmien toteutus. 

Päälaitetoimittajien osalta SRM-toiminnan toteuttamisessa myös hankintapäällikön 
resurssit on tämän tutkimuksen esittämänä hyödynnettävissä. Tämä on katsottu 
järkeväksi johtuen erityisesti hankintapäällikön kokemuksesta päälaitetoimittajien 
yhteistyösuhteista. Toisaalta on huomioitava, että harkinnan mukaan osaamisen 
kartuttamisen kannalta myös muut hankintayksikön resurssit sekä sidosorganisaatioiden 
asiantuntijaresurssit tulisi huomioida päälaitetoimittajienkin kohdalla. 

SRM-tietojärjestelmän ylläpidolle on kaksi vaihtoehtoista toimintatapaa. Sitä voidaan 
ylläpitää joko hajautetusti niin, että kaikki toteuttavat hankintahenkilöt ylläpitävät 
omalta osaltaan toteuttamiaan SRM-mentelmiä tietojärjestelmään. Tällöin 
tietojärjestelmän käyttäminen tulisi suunnitella ja toteuttaa niin, että käyttäjät ovat 
koulutettavissa sen käyttämiseen. Vaihtoehtoisesti tietojärjestelmän ylläpito voidaan 
vastuuttaa määritellylle henkilölle, jonka ei välttämättä tarvitse olla SRM-menetelmiä 
toteuttava henkilö. Kun ylläpito keskitetään yhdelle henkilölle, varmistutaan tietojen 
johdonmukaisuudesta ja yhtenäisyydestä. 

8.2  Toimintamallin toimittajaluokat 

Kolmivaiheisen toimittajaluokittelun lopputuloksena investointiprojektien 
toimittajakanta on luokiteltu toimialoittain, hyödykkeiden tulosvaikutuksen ja 
toimitusriskin sekä ostajan ja toimittajan välisen voimasuhteen mukaisesti. 
Toimialaluokittelun ja kustannusanalyysin jälkeen nelikenttäanalyysivaiheeseen oli 
rajattu mukaan yhteensä 156 toimittajaa.  

Nelikenttäanalyysin perusteella tästä joukosta voidaan rajata edelleen SRM-toimintaa 
ajatellen toimittajaluokkia pois. Rutiinitoimittajat eivät muodosta suurta tulosvaikutusta 
tai toimitusriskiä, joten nämä toimittajat (98 kpl) voidaan jättää SRM-toimintamallin 
ulkopuolelle. Strategisten toimittajien, pullonkaulatoimittajien ja volyymitoimittajien 
osalta SRM-toiminnalla voidaan vaikuttaa niin, että kohdeyrityksen 
investointiprojekteille on siitä kokonaistaloudellista etua.  

Toimittajien valitsemisen lisäksi toimittajille voidaan muodostaa luokitteluun 
perustuen SRM-toiminnan erityislinjauksia toimittajakohtaisesti. 
Kirjallisuustutkimuksessa tuli esille näiden luokkien ominaispiirteitä ja niihin 
perustuvan SRM-toiminnan linjauksia. Nämä on otettu erityislinjauksien 
muodostamisessa yleisellä tasolla ensin huomioon. Tämän jälkeen on tarkasteltu 
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nelikenttäanalyyseihin pohjautuen yksityiskohtaisesti sellaisia kriteerejä, jotka ovat 
erityisesti SRM-toiminnalla kehitettävissä olevia asioita. Suhdannevaihteluiden 
merkitys ostaja-toimittajasuhteelle, toimittajan informaatioedun analysointi ja sen 
tasapainottaminen sekä erikoistuotestrategiaa tukeva osaaminen ovat 
nelikenttäanalyysien tekijöitä joita toimittajasuhteen hallinnassa voidaan hyödyntää. 

Päälaitehankinnat ovat yleisesti toistuvuudeltaan vähäisiä, kriittisyydeltään suuria ja 
toimittajamarkkinoiden ominaispiirteiltään muista toimialaluokista poikkeava. Tämä 
vaikuttaa myös SRM-toiminnan suunnitteluun. Tästä johtuen päälaitteiden toimittajat on 
käsitelty kokonaisuutena erikseen muista toimialaluokista kappaleessa 8.2.1. Muiden 
toimialaluokkien strategiset toimittajat, pullonkaulatoimittajat ja volyymitoimittajat on 
käsitelty yhdessä kappaleissa 8.2.2, 8.2.3 ja 8.2.4. 

8.2.1  Päälaitetoimittajat 

Päälaitetoimittajien kohdalla optimaalinen SRM-toiminta tulee suunnitella 
hankintatoistuvuuden ja toimittajamarkkinoiden ominaispiirteiden johdosta hieman eri 
lähtökohdista kuin muiden investointiprojekteissa käytettävien toimittajien kohdalla. Se, 
että toimittaja toimii ulkomailla, rajoittaa hankintatoimen resurssien kohdentamista 
näitä kohtaan. Lisäksi kohdentamista varten tulisi arvioida hankintojen toistuvuutta. 
Päälaitetoimittajien joukossa on esimerkiksi sellaisia toimittajia, joiden erityisosaamista 
päälaitetoimituksen mittakaavassa hyödynnetään esimerkiksi joka kymmenes vuosi. 
Tällöin itsessään päälaitehankintaan sisältyy erityisen paljon hankintatoimen panostusta 
ja SRM-toimintaan rinnastettavaa toimintaan. Tutkimusaineiston strategiset, 
pullonkaula- ja volyymitoimittajat on esitetty taulukossa 14. 
 
Taulukko 14. Investointiprojektien päälaitteiden strategiset, pullonkaula- ja 
volyymitoimittajat.  
 

Toimittaja Toimialaluokka Tuote-nelikenttä Voimasuhde-nelikenttä Spendi 

3035763 PL Strateginen Mol. riippuvaisuus 10 510 520,00 

3003097 PL Strateginen Toimittajan dominanssi 10 076 077,60 

3006497 PL Strateginen Riippumattomuus 6 739 728,66 

3028410 PL Strateginen Toimittajan dominanssi 4 078 758,00 

3007014 PL Strateginen Riippumattomuus 2 483 930,00 

3003705 PL Strateginen Riippumattomuus 2 189 842,00 

3014668 PL Strateginen Toimittajan dominanssi 2 023 837,50 

3000117 PL Strateginen Riippumattomuus 780 000,00 

3022510 PL Volyymi Ostajan dominanssi 12 590 110,31 

3023139 PL Volyymi Riippumattomuus 10 330 000,00 

3000359 PL Pullonkaula Riippumattomuus 7 953 546,66 

3014452 PL Pullonkaula Toimittajan dominanssi 4 249 897,35 

3010855 PL Pullonkaula Toimittajan dominanssi 1 544 000,00 

3035096 PL Pullonkaula Riippumattomuus 954 175,93 

3042032 PL Pullonkaula Riippumattomuus 903 685,00 

3005754 PL Pullonkaula Riippumattomuus 841 628,00 

3030619 PL Pullonkaula Toimittajan dominanssi 746 606,00 

3040126 PL Pullonkaula Riippumattomuus 708 000,00 

3001931 PL Pullonkaula Toimittajan dominanssi 530 049,58 

3002005 PL Pullonkaula Riippumattomuus 470 001,00 
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Riippuen toteutettavista investoinneista, voidaan arvioida SRM-toimintaan valittavien 
toimittajien määrittämiseksi lähivuosina tarvittavia toimittajia. Tässä voidaan tukena 
käyttää Ruukin Investointipalvelun laatimia investointisuunnitelmia, jotka on tähän 
tutkimukseen saatu aineistoksi. Näitä suunnitelmia tarkastelemalla voidaan verrata 
investointien vastaavuutta toimittajien tarjoamaan ja siten muodostaa johtopäätös SRM-
toiminnan tarpeelle kyseisiä toimittajia kohtaan.  

Lisäksi yrityksen strategiseen linjaukseen vedoten voidaan valita 
erikoistuotestrategian osaaminen SRM-toimintamallin kriteeriksi päälaitetoimituksissa. 
Erikoistuotteiden osuuden kasvattaminen on yksi kohdeyrityksen strateginen tavoite. 
Oletuksena on, että yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi näihin 
kohdistuneita investointejakin tullaan toteuttamaan. Edelleen oletuksena on, että näissä 
investointiprojekteissa tullaan hyödyntämään myös olemassa olevia toimittajia, joiden 
osaaminen ja tuoteportfolio tukee Ruukin erikoistuotteiden tuotantoa. Tämän 
arvioinnissa voidaan hyödyntää suoraan nelikenttä 1:n arviointikriteeriä. 

Päälaitetoimittajille räätälöityyn toimintamalliin valitaan sekä hankintojen ennustetun 
tarpeen että erikoistuotestrategia-kriteerin pohjalta toimittajat 3035763 ja 3000117. 
Nämä toimittajat ovat tuotenelikentän mukaisesti strategisia toimittajia, heidän 
osaamisensa tukee Ruukin erikoistuotestrategiaa ja heidän tarjoamansa 
päälaitetoimitukset ovat kriittisiä Ruukin tuotantoprosesseille ja investointiprojekteille 
sekä suuren tulosvaikutuksen että suuren toimitusriskin näkökulmasta. Lisäksi 
investointisuunnitelmien tarkastelun jälkeen voidaan todeta heidän toimituksilleen 
olevan tämän hetkisten suunnitelmien mukaan tarvetta. Tästä syystä johtuen näille 
toimittajalle esitetään muista toimialaluokista eriävää räätälöityä ja pitkäjänteistä SRM-
toimintamallia. Tämän mallin esitys on kuvattu kappaleessa 8.9. 

8.2.2  Strategiset toimittajat 

Päälaiteluokkaa lukuun ottamatta muissa toimialaluokissa on luokittelun perusteella 
yhteensä 16 strategista toimittajaa. Kirjallisuustutkimuksen mukaan strategisia 
toimittajia kuvaa markkinajohtajien, erityisen tietotaidon ja kyvykkyyden ominaisuudet. 
Tutkimusaineiston ja toimittajien luokittelun perusteella nämä 16 toimittajaa ovat 
investointiprojektien hankinnoille sekä suuren tulosvaikutuksen että suuren 
toimitusriskin omaavien hankintojen toimittajia. 

Strategisten toimittajien lista on esitetty taulukossa 15. Täydentävän voimasuhteiden 
arvion mukaisesti viiden toimittajan kanssa voimasuhde on molemminpuolista 
riippuvaisuutta. Yhtä toimittajaa Ruukki dominoi voimasuhteiden näkökulmasta. 
Kahdeksan toimittajista dominoi Ruukkia ja kahden kanssa voimasuhteet ovat toisistaan 
riippumattomat. Toimittajasuhteiden hallintaa varten kyseistä voimasuhdeluokkaa 
voidaan käyttää hyväksi toiminnan varioimiseksi toimittajakohtaisemmaksi ja siten 
yksityiskohtaisemmin kohdistetuksi toiminnaksi.  
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Taulukko 15. Investointiprojektien strategiset toimittajat. 
 

Toimittaja Toimialaluokka Tuote-nelikenttä Voimasuhde-nelikenttä Spendi 
3006392 AS1 Strateginen Mol. riippuvaisuus 8 968 325,09 

3028456 AS1 Strateginen Mol. riippuvaisuus 8 560 677,44 

3022438 AS4 Strateginen Mol. riippuvaisuus 5 673 086,11 

3011877 AS1 Strateginen Mol. riippuvaisuus 4 214 449,81 

AS4 Strateginen Toimittajan dominanssi 5 819 727,80 

AS3 Strateginen Toimittajan dominanssi 3 569 433,41 

3010191 AS6 Strateginen Mol. riippuvaisuus 3 745 379,45 

3038951 AS4 Strateginen Ostajan dominanssi 1 506 026,08 

3011467 AU1 Strateginen Toimittajan dominanssi 10 155 567,53 

3007092 MK4 Strateginen Toimittajan dominanssi 3 346 422,38 

3010160 MK4 Strateginen Toimittajan dominanssi 3 184 169,51 

3008935 AS1 Strateginen Toimittajan dominanssi 2 504 826,75 

3008718 MK2 Strateginen Toimittajan dominanssi 2 057 331,71 

3007092 MK2 Strateginen Toimittajan dominanssi 1 790 000,00 

3004168 AS4 Strateginen Riippumattomuus 3 354 947,49 

AU1 Strateginen Riippumattomuus 2 614 000,00 

 
Kirjallisuustutkimuksessa yleisesti kaikkia strategisia toimittajia kohtaan esitettiin kaksi 
toimittajasuhteiden avulla saavutettavaa tavoitetta; keskity arvon tuottamiseen ja 
panosta toimittajasuhteen tehokkuuteen ja läheiseen yhteistyöhön. Tästä lähtökohdasta 
strategisille toimittajille toteutetaan yhtenäistä SRM-toimintaa, mutta 
toimittajakohtaisesti sitä voidaan varioida erityislinjauksia muodostaen. Yhteistyön 
tarve on kuitenkin SRM-linjauksista tärkein. Tätä tukee esimerkiksi se asia, että 
nelikenttäanalyyseissä kahta toimittajaa lukuun ottamatta kaikilla toimittajilla on 
informaatioetua Ruukkiin nähden esimerkiksi erityisen teknologiaosaamisen johdosta. 

Strategisia toimittajia tarkastellessa myös molemminpuolisten riippumattomuuksien 
suhteet tulee kuitenkin huomioida SRM-toiminnassa, koska tuotenelikenttä on 
oletuksena määräävämpi luokista. Tämän perusteella strategiset toimittajat ovat aina 
merkittäviä, eikä voimasuhteen perusteella strategista toimittajaa voida rajata SRM-
toiminnan ulkopuolelle. 

Voimasuhteiden näkökulmasta potentiaalisia vaikutusmahdollisuuksia ja 
keskittymiskohteita on useita, riippuen voimasuhdeluokasta. Molemminpuolisten 
riippuvaisuuksien ostaja-toimittajasuhteiden voidaan todeta edelleen kaikista 
merkittävimmiksi toimittajiksi strategisten toimittajien joukossa. Näiden toimittajien 
kanssa tulisi keskittyä molempien taloudellisen kannattavuuden varmistamiseen 
kaupankäyntisuhteessa. 

Toimittajan dominoimissa suhteissa laadun ja toimittajan jatkuvuuden varmistaminen 
ja sitä kautta arvon tuottaminen ovat merkittävässä asemassa. Sekä toimittajien 
dominoimissa että molemminpuolisten riippuvaisuuksien suhteissa teknologisten 
yhteistyökuvioiden avulla on mahdollista kehittää myös Ruukkia.  

Ostajan dominoimissa suhteissa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti toimittajan 
kehittämiseen. Toimittaja on riippuvainen Ruukista, joten tästä näkökulmasta Ruukilla 
on mahdollisuus vaikuttaa syvällisemmin toimittajan toimintaan. Sama pätee 
molemminpuolisiin riippuvaisuuksiin.  

Strategisia toimittajia tilauskohtaisesti tarkastellessa havaitaan, että SRM-toiminnan 
optimioimiseksi voidaan listasta tunnistaa kaksi toimittajaa, joiden toimitukset 
koostuvat harvoin toistuvista yksittäisistä sopimuksista. Nämä voidaan jättää SRM-
toiminnan ulkopuolelle harvan toistuvuuden ja siten itse hankintaprosessin 
erityishuomion vaatimuksen puolesta. Nämä toimittajat ovat 3007092 ja 3008718. 
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Strategisten toimittajien listassa on tämän rajauksen jälkeen kaksi toimittajaa, jotka 
ovat nousseet strategisiksi toimittajiksi kahdesta tai useammasta toimialaluokasta. Näitä 
tulee SRM-toimintaa toteutettaessa kohdella toimialakohtaisesti, mikäli toimittajalla on 
näihin erikoistuneet alaorganisaatiot. Strategisten tehtävien osalta SRM-toiminta 
voidaan toteuttaa kuitenkin keskitetyksi esimerkiksi mahdollisten toimittaja-auditointien 
osalta. 

Yksityiskohtaisempien linjausten saamiseksi voidaan vielä tarkastella 
nelikenttäanalyyseissä luokitteluun vaikuttavia kriteereitä, joista voitaisiin tehdä 
johtopäätöksenä SRM-toiminnan linjauksia. Toimittajista viidellä on tuotenelikenttää 
arvioitaessa todettu suhdannevaihteluiden merkityksen olevan toimittajalle suuri. Tämä 
tulisi myös SRM-toiminnassa ennakoivasti huomioida ostaja-toimittajasuhteisiin 
vaikuttavana tekijänä. 

Edellä mainittujen linjauksien jälkeen strategisten toimittajien osalta on tunnistettu 
SRM-toiminnan tarve ja erityislinjaukset toimittajittain. Näin SRM-toimintamalliin 
nykytilan perusteella valitut strategiset toimittajat on esitetty taulukossa 16. 

 
Taulukko 16. SRM-toimintamalliin valitut strategiset toimittajat ja erityislinjaukset.  

 
Toimittaja Toimiala-

luokka 
Tuote-
nelikenttä 

Voimasuhde-
nelikenttä 

SRM-toiminnan erityislinjaukset 

3006392 AS1 Strateginen Mol. 
riippuvaisuus 

- Molempien osapuolten taloudellisen 
kannattavuuden varmistaminen 
- Teknologiset yhteistyömahdollisuudet 
- Suhdannevaihteluiden merkityksen ennakointi 

3028456 AS1 Strateginen Mol. 
riippuvaisuus 

 - Molempien osapuolten taloudellisen 
kannattavuuden varmistaminen 
- Teknologiset yhteistyömahdollisuudet 
- Suhdannevaihteluiden merkityksen ennakointi 

3022438 AS4 Strateginen Mol. 
riippuvaisuus 

 - Molempien osapuolten taloudellisen 
kannattavuuden varmistaminen 
- Teknologiset yhteistyömahdollisuudet 
- Suhdannevaihteluiden merkityksen ennakointi 

3011877 AS1 Strateginen Mol. 
riippuvaisuus 

 - Molempien osapuolten taloudellisen 
kannattavuuden varmistaminen 
- Teknologiset yhteistyömahdollisuudet 
- Suhdannevaihteluiden merkityksen ennakointi 

AS4 Strateginen Toimittajan 
dominanssi 

- Laadun merkityksen korostaminen 
- Teknologiset yhteistyömahdollisuudet 

AS3 Strateginen Toimittajan 
dominanssi 

- Laadun merkityksen korostaminen 
- Teknologiset yhteistyömahdollisuudet 

3010191 AS6 Strateginen Mol. 
riippuvaisuus 

- Molempien osapuolten taloudellisen 
kannattavuuden varmistaminen 
- Teknologiset yhteistyömahdollisuudet 
- Suhdannevaihteluiden merkityksen ennakointi 

3038951 AS4 Strateginen Ostajan 
dominanssi 

- Toimittajan kehittäminen 
- Ruukin taloudellisen kannattavuuden 
varmistaminen toimittajan taloudellista tilannetta 
seuraamalla 

3011467 AU1 Strateginen Toimittajan 
dominanssi 

- Laadun merkityksen korostaminen 
- Teknologiset yhteistyömahdollisuudet 

3007092 MK4 Strateginen Toimittajan 
dominanssi 

- Laadun merkityksen korostaminen 
- Teknologiset yhteistyömahdollisuudet 

3010160 MK4 Strateginen Toimittajan 
dominanssi 

- Laadun merkityksen korostaminen 
- Teknologiset yhteistyömahdollisuudet 

3008935 AS1 Strateginen Toimittajan 
dominanssi 

- Laadun merkityksen korostaminen 
- Teknologiset yhteistyömahdollisuudet 
- Suhdannevaihteluiden merkityksen ennakointi 

3004168 AS4 Strateginen Riippumattomuus  - Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen 

 AU1 Strateginen Riippumattomuus  - Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen 
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8.2.3  Volyymitoimittajat 

Suoritettujen analyysien jälkeen päälaitteet-toimialaluokan ulkopuolelta nousee 
yhteensä 15 volyymitoimittajaa. Nämä volyymitoimittajat on esitetty taulukossa 17. 
Volyymitoimittajat koostuvat rakentamisen, asennusurakoiden ja teollisuusjärjestelmien 
sekä tulenkestävien materiaalien eri toimialaluokista. Voimasuhdenelikentän luokittain 
volyymitoimittajista kolme on molemminpuolisen riippuvuuden suhteita, neljä ostajan 
dominoimia suhteita, kaksi toimittajan dominoimia suhteita ja kuuden toimittajan 
kanssa Ruukilla on molemminpuolinen riippumattomuus. Kirjallisuustutkimuksen 
perusteella volyymitoimittajia kuvaa SRM-toiminnan suunnittelun kannalta seuraava 
tavoite: keskity kustannuksien minimoimiseen. Volyymitoimittajia kuvaa vaihtoehtoisten 
hankintaratkaisujen mahdollisuus ja toimittajamarkkinoilla vallitseva kilpailutilanne. 

Volyymitoimittajien joukossa on yksi toimittaja, kanssa Ruukilla on käynnissä 
riitatilanne liittyen tämän tutkimusaineiston hankintasopimuksiin ja toimitusten 
täyttymiseen. Tämän toimittajan osalta SRM-toiminnan suunnittelu ja yksityiskohtaisen 
luokittelun esittäminen jätetään tässä tutkimuksessa huomioimatta. Mahdollinen SRM-
toimintamalli tätä toimittajaa kohtaan jätetään ratkaistavaksi riitatilanteen ratkaisun 
jälkeen, Ruukin yhteistyölinjauksen mukaiseksi. 
 
Taulukko 17. Investointiprojektien volyymitoimittajat. 

 
Toimittaja Toimialaluokka Tuotenelikenttä Voimasuhde-nelikenttä Spendi 

3013874 AS5 Volyymi Mol. riippuvaisuus 4 749 712,76 

3041249 AS5 Volyymi Mol. riippuvaisuus 3 956 181,45 

3022438 AS3 Volyymi Mol. riippuvaisuus 3 746 442,43 

3008956 RA2 Volyymi Ostajan dominanssi 5 138 975,06 

3011420 AS2 Volyymi Ostajan dominanssi 2 527 340,34 

3008333 AS1 Volyymi Ostajan dominanssi 2 205 668,20 

3014307 RA2 Volyymi Ostajan dominanssi 1 849 883,91 

3022385 MK5 Volyymi Toimittajan dominanssi 5 083 657,50 

3029597 MK5 Volyymi Toimittajan dominanssi 4 622 464,98 

3041236 RA1 Volyymi Mol. riippumattomuus 4 528 732,40 

3007135 MK5 Volyymi Mol. riippumattomuus 4 120 770,60 

1000183 RA3 Volyymi Mol. riippumattomuus 2 991 126,00 

3012305 RA2 Volyymi Mol. riippumattomuus 2 290 569,74 

3020784 RA1 Volyymi Mol. riippumattomuus 1 659 598,48 

 
Volyymitoimittajista tulenkestävien materiaalien ja jäähdytyslaattojen toimittajat 
voidaan investointiprojektien SRM-toimintamallista rajata ulkopuolelle. Vaikka 
kyseessä on suoraan investointiprojekteille kohdistuneita hankintoja, niiden 
operatiivisesta ja strategisesta hankintatoimesta vastaa kohdeyrityksen hankintatoimen 
erillinen hankintayksikkö. Niiden hankinnat toteutetaan pääasiassa normaalin 
kulutuksen mukaisen hankintatavan mukaisesti myös tulevissa projekteissa, joissa 
niiden tarve on. Lisäksi on huomattava, että vastaavaa hankintakategoriaa kohtaan on jo 
olemassa tämän erillisen hankintayksikön johtamaa SRM-toimintaa. Tämän rajauksen 
mukaisesti toimittajat 3022385, 3029597 ja 3007135 jätetään investointiprojektien 
SRM-toimintamallista pois. Tästä huolimatta kyseisten toimittajien merkittävyys ja 
luokittelu voidaan informoida tulenkestävien materiaalien ja jäähdytyslaattojen 
hankintayksikölle tiedoksi. 
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Lisäksi toimittajan 1000183 kanssa SRM-toiminta voidaan jättää huomioimatta. 
Kyseinen  toimittaja  on  Ruukin  oma  yhtiö,  jonka  kanssa  SRM-toimintaa  ei  erikseen  
toteuteta. Kyseistä yhtiötä kuormitetaan investointiprojektien teräsrakennetoimituksissa 
yhtiön ydinosaamisen kannalta aina sen hetkisen kapasiteetin mukaisesti. 

Muita volyymitoimittajia kohtaan tulee soveltaa SRM-toimintaa, huomioiden 
seuraavat erityislinjaukset. Molemminpuolisen riippuvaisuuden ja ostajan dominoimien 
suhteiden kannalta tulisi erityisesti keskittyä kustannuksien minimoimiseen, mutta 
huomioiden toimittajan taloudellinen tilanne riittävällä tasolla. Koska näissä suhteissa 
toimittaja on riippuvainen Ruukista asiakkaana, heidän taloudellinen tilanne voi 
oleellisesti heikentyä, mikäli Ruukin hankinnat heiltä vähentyvät tai muuttuvat 
kannattamattomiksi. Heidän ollessa volyymitoimittajia, Ruukilla on vaihtoehtoisia 
toimittajia nykytilanteen mukaisesti. Mikäli kuitenkin yksi tai useampi näistä 
toimittajista joutuu taloudellisiin ongelmiin, voi toimitusriskejä alkaa näitä hankintoja 
kohtaan syntymään vaihtoehtojen vähentyessä. 

Kustannuksien minimoimiseksi tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi mahdollisiin 
lisä- ja muutoskustannuksiin. Nämä volyymitoimittajat koostuvat asennusurakoiden, 
teollisuusjärjestelmien ja rakentamisurakoiden toimittajista. Näissä toimialaluokissa 
lisä- ja muutostyöt ovat mahdollisia ja usein ennalta määriteltyihin toimitussisältöihin 
tulee syystä tai toisesta muutoksia. Eräs lisä- ja muutostöiden syy on suunnitelmien 
muuttuminen Ruukin toimesta tai suunnitelmien virheellisyys tai tulkinnanvaraisuus. 

Yksi sekä näiden kustannuksien minimoimiseen että toimitusten laatuun vaikuttava 
SRM-toiminnan menetelmä on varhainen osallistaminen. Myös yhteistyöhön perustuva 
turhien kustannusten etsiminen toimituksista on kustannuksien minimoimisen 
mahdollistava keino. Näitä tulisi hyödyntää sekä molemminpuolisen riippuvaisuuden 
että ostajan dominoimissa volyymitoimittajasuhteissa.  

Lisäksi strategisten toimittajien tapaan ostajan dominoimissa suhteissa Ruukilla on 
tavanomaista suurempi voimasuhde-etu toimittajaa nähden. Näin ollen laadun 
varmistamisessa ja palvelutason määrittelyssä Ruukilla on mahdollisuus vaikuttaa 
toimittajan ja toimitusten kehittämiseksi. Edellä mainittujen linjauksien jälkeen 
volyymitoimittajien osalta on tunnistettu SRM-toiminnan tarve ja erityislinjaukset 
toimittajittain. SRM-toimintamalliin nykytilan perusteella valitut volyymitoimittajat ja 
SRM-toiminnan erityislinjaukset on esitetty taulukossa 18. 
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Taulukko 18.  SRM-toimintamalliin valitut volyymitoimittajat ja erityislinjaukset.  
 

Toimittaja Toimiala-
luokka 

Tuote-
nelikenttä 

Voimasuhde-
nelikenttä 

SRM-toiminnan erityislinjaukset 

3013874 AS5 Volyymi Mol. riippuvaisuus - Varhainen osallistaminen teknisten 
suunnitelmien ja turhien kustannusten kannalta 
- Toimittajan taloudellisen tilanteen huomiointi 

3041249 AS5 Volyymi Mol. riippuvaisuus - Varhainen osallistaminen teknisten 
suunnitelmien ja turhien kustannusten kannalta 
- Toimittajan taloudellisen tilanteen huomiointi 

3022438 AS3 Volyymi Mol. riippuvaisuus - Varhainen osallistaminen teknisten 
suunnitelmien ja turhien kustannusten kannalta 
- Toimittajan taloudellisen tilanteen huomiointi 

3008956 RA2 Volyymi Ostajan 
dominanssi 

- Varhainen osallistaminen teknisten 
suunnitelmien ja turhien kustannusten kannalta 
 - Laatuvaatimusten määrittely 
- Toimittajan taloudellisen tilanteen huomiointi 

3011420 AS2 Volyymi Ostajan 
dominanssi 

- Varhainen osallistaminen teknisten 
suunnitelmien ja turhien kustannusten kannalta 
 - Laatuvaatimusten määrittely 
- Toimittajan taloudellisen tilanteen huomiointi 

3008333 AS1 Volyymi Ostajan 
dominanssi 

- Varhainen osallistaminen teknisten 
suunnitelmien ja turhien kustannusten kannalta 
 - Laatuvaatimusten määrittely 
- Toimittajan taloudellisen tilanteen huomiointi 

3014307 RA2 Volyymi Ostajan 
dominanssi 

- Varhainen osallistaminen teknisten 
suunnitelmien ja turhien kustannusten kannalta 
 - Laatuvaatimusten määrittely 
- Toimittajan taloudellisen tilanteen huomiointi 

3041236 RA1 Volyymi Mol. 
riippumattomuus 

 - Kustannuksien minimointi yleisellä tasolla 

3012305 RA2 Volyymi Mol. 
riippumattomuus 

- Kustannuksien minimointi yleisellä tasolla 

3020784 RA1 Volyymi Mol. 
riippumattomuus 

- Kustannuksien minimointi yleisellä tasolla 

8.2.4  Pullonkaulatoimittajat 

Pullonkaulatoimittajia kuvaa suuri toimitusriski mutta pieni tulosvaikutus. 
Kirjallisuustutkimuksenkin viitteenä pullonkaulatoimittajien kohdalla kyse on vähäisen 
kilpailun mutta tyypillisesti korkean teknologiaosaamisen toimittajamarkkinoista. 
Näiden kohdalla olisi ensiarvoisen tärkeää pyrkiä SRM-toiminnankin avulla 
minimoimaan riskejä. Toimittajien hallinnan näkökulmasta uusien potentiaalisten 
vaihtoehtojen etsiminen on tärkein tehtävä pullonkaulatoimittajien kohdalla.  

Tutkimusaineistosta pullonkaulatoimittajiin lukeutuu yhteensä kuusi toimittajaa 
päälaitetoimialaluokan ulkopuolella. Näistä kahden toimittajan kanssa Ruukilla on 
toimittajan dominoima suhde voimasuhteiden näkökulmasta. Neljän toimittajan kanssa 
on molemminpuolisen riippumattomuuden suhde. Yksi näistä toimittajista, toimittaja 
3008963, voidaan rajata SRM-toimintamallin ulkopuolelle. Tämän toimittajan spendi 
tarkasteluajanjaksona koostuu yhdestä suuren toimitusriskin toimituksesta, joka on 
kuitenkin yksittäinen ja ainutlaatuinen mutta euromääräisesti vähäinen sopimus. 
Pullonkaulatoimittajat on esitetty taulukossa 19. 
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Taulukko 19. Investointiprojektien pullonkaulatoimittajat.  
 

Toimittaja Toimialaluokka Tuotenelikenttä Voimasuhde-nelikenttä Spendi 

3004168 MK4 Pullonkaula Toimittajan dominanssi 797 613,00 

3019739 AU1 Pullonkaula Toimittajan dominanssi 364 332,23 

3038441 AS4 Pullonkaula Mol. riippumattomuus 1 098 289,20 

3024824 AS4 Pullonkaula Mol. riippumattomuus 541 224,70 

3007689 MK2 Pullonkaula Mol. riippumattomuus 217 720,50 

3008963 AU1 Pullonkaula Mol. riippumattomuus 58 635,72 

 
SRM-toimintamalliin valitaan aiemman rajauksen jälkeen viisi toimittajaa, jotka on 
esitetty SRM-toiminnan erityislinjauksineen taulukossa 20. Toimittajan dominoimissa 
pullonkaulatoimittajien suhteissa kirjallisuustutkimuksessa esiin nousee erityisesti 
riskien minimoiminen SRM-toiminnan tavoitteeksi. Koska toimittaja ei ole riippuvainen 
Ruukista ja Ruukki on riippuvainen toimittajasta, näissä suhteissa tulisi pyrkiä riskien 
minimoimiseksi korostamaan jotenkin Ruukin merkittävyyttä toimittajalle. Tämän 
onnistuessa voidaan toimitusriskin olettaa laskevan, koska toimittaja näkee Ruukin 
merkittävämpänä ja siten enemmän panostusta vaativana asiakkaana. 

Keinoja Ruukin merkittävyyden ja mielenkiintoisemmaksi tekemisen kannalta on 
esimerkiksi teknologiamahdollisuuksien esiintuominen tai erityisenä kehitysalustana 
toimimisena toimittajan tarjoamalle. Esimerkiksi laitteistojen palautekanavien luonti 
suoraan Ruukin käyttöhenkilöstöltä toimittajalle voisi olla tällainen keino. Lisäksi 
kommunikaatiokanavan luominen Ruukin hankintojen saatavuuden varmistamisen 
näkökulmasta toimittajalta Ruukille voisi olla eräs SRM-toiminnalla saavutettava 
kehityskohde. 

Nelikenttäanalyyseja tarkastelemalla voidaan todeta kahden pullonkaulatoimittajan 
kohdalla olevan suhdannevaihteluiden merkitys ostaja-toimittajasuhteelle suuri. Näiden 
toimittajien kohdalla tulisi soveltaa muiden linjauksien lisäksi ennakoivaa suhdanteiden 
vaikutuksien arviointia. 
 
Taulukko 20. SRM-toimintamalliin valitut pullonkaulatoimittajat ja erityislinjaukset. 
 

Toimittaja Toimiala-
luokka 

Tuote-
nelikenttä 

Voimasuhde-
nelikenttä 

SRM-toiminnan erityislinjaukset 

3004168 MK4 Pullonkaula Toimittajan 
dominanssi 

- Toimitusriskien minimointi yleisellä tasolla 
- Teknologiset yhteistyömahdollisuudet 
- Kommunikaatiokanavat (palaute toimittajalle ja 
tarjoaman saatavuustieto Ruukille) 

3019739 AU1 Pullonkaula Toimittajan 
dominanssi 

- Toimitusriskien minimointi yleisellä tasolla 
- Teknologiset yhteistyömahdollisuudet 
- Kommunikaatiokanavat (palaute toimittajalle ja 
tarjoaman saatavuustieto Ruukille) 

3038441 AS4 Pullonkaula Mol. 
riippumattomuus 

 - Toimitusriskien minimointi yleisellä tasolla 
- Suhdannevaihteluiden merkityksen ennakointi 

3024824 AS4 Pullonkaula Mol. 
riippumattomuus 

 - Toimitusriskien minimointi yleisellä tasolla 
- Suhdannevaihteluiden merkityksen ennakointi 

3007689 MK2 Pullonkaula Mol. 
riippumattomuus 

 - Toimitusriskien minimointi yleisellä tasolla 



 
 

85

8.3  Toimittaja-auditoinnit 

Toimittaja-auditointeja toteutetaan kohdeyrityksessä kahden eri menettelytavan 
mukaisesti. Molemmat auditointimenettelyt perustuvat vierailuun ja arviointiin 
toimittajan toimipaikalla. Ruukin omaa audiointimenettelyä suoritetaan yleisesti 
sellaisten toimittajien arvioimiseksi, joiden toimitukset ovat joko materiaaleja ja 
komponentteja tai joiden työpanos Ruukin toimipaikoilla on vähäistä. Näihin toimittaja-
auditointeihin toimittajat valitaan korkean tulosvaikutuksen tai toimitusriskin johdosta.  

Ruukin omat toimittaja-auditoinnit kuuluvat säännölliseen SRM-toimintaan. 
Toimittajien auditoinnilla pyritään varmistamaan, että toimittaja täyttää Ruukin 
vaatimukset toimittajalta ja toimittaja sitoutuu Ruukin menettelyohjeisiin. Auditointien 
pääkohdat ovat johdon vastuut, ympäristöjohtaminen, riskienhallinta, laadun hallinta, 
toimittajienhallinta, hankintaprosessinhallinta, materiaalinhallinta, 
tuotantoprosessinhallinta sekä tilat ja laitteet. Auditoinneissa käydään läpi Ruukin 
vaatimukset kyseisiä pääkohtia kohtaan ja mahdollisten poikkeamien osalta vaaditaan 
sitoutumista kehittämään poikkeamat Ruukin vaatimuksia kohtaan. 

Sellaisia toimittajia kohtaan, joiden tarjoamat hyödykkeet sisältävät työpanosta 
Ruukin toimipaikoilla, sovelletaan HSEQ-auditointeja (Health, Safety, Environment and 
Quality). Kyseiseen auditointiin voi osallistua Ruukin ja toimittajan lisäksi HSEQ-
klusterin muita organisaatioita. Näihin auditointeihin valitaan hankintayksiköiden 
omista määritelmistä riippuen kriittisiä palvelutoimittajia. Klusteriin kuuluvat 
tilaajayritysten roolissa kohdeyrityksen lisäksi Outokumpu Tornio Works, Efora Oy 
sekä Kemira Oyj. Lisäksi menettelyn asiantuntijaorganisaatioina toimivat Oulun 
Yliopisto, Laatukeskus sekä Pohto.  

Molempia toimittajan auditointimenetelmiä kuvaa liiketoiminnan yleisellä tasolla 
esimerkiksi johtamisen, laadun ja ympäristön näkökulmista kehityskohteiden etsiminen. 
Näiden kehityskohteiden toteutumiseen voidaan soveltaa käytännön 
kehitystoimenpiteiden tai testitoimituksien kautta tapahtuvaa seurantaa. Tällä tavalla 
toteutetaan toimittajan kehittämistä kyvykkäämmäksi ja ostajan vaatimuksia 
vastaavaksi. On kuitenkin huomioitava, että auditoinnit ohjaavat toimittajaa 
kehittymään yleisellä tasolla yhden arvioinnin perusteella. Auditointi suoritetaan 
toimittajalle yhden kerran. Auditoinneissa osoitettujen kehittämistoimenpiteiden 
seuranta ja tarkistus tulisi toteuttaa riittävällä tarkkuudella määritetyn aikavälin kuluttua. 

Auditointien tulostavoitteena toimittajat joko hyväksytään tai hylätään Ruukin omien 
auditointien tapaan tai vaihtoehtoisesti pisteytetään kuten HSEQ-auditoinneissa. 
Auditoinnit tuovat arvioivalle yritykselle kuitenkin useita muita lisäarvoja. 
Auditointitilaisuuksissa tilaajayrityksellä on mahdollisuus tarkastella toimittajan 
toiminnan järjestelmällisyyden ja suorituskyvyn tasoa paikan päällä. Tämän johdosta 
tätä todellisuutta voidaan heijastella niin sanottuja myyntipuheita vastaan. 

Lisäksi auditoimalla on mahdollisuus osoittaa, että tilaajayritys on kiinnostunut 
toimittajasta ja tuomaan esimerkiksi kehitysideoita toimittajan tietoon. Myös 
hankintatoimen osaaminen kehittyy auditointien kautta esimerkiksi 
toimittajamarkkinoiden tuntemuksen lisääntymisellä. On myös huomattava 
auditoinneissa mahdollistuva kilpailevien ostajien toimintatapojen ja 
liiketoiminnallisten asioiden selvittäminen ainakin tietyllä tasolla. Eritoten tämä voisi 
olla hyödyllistä, mikäli toimittaja on myös suoraan Ruukin kanssa kilpailevan yrityksen 
toimittaja. 

Turvallisuus, laatu, johtaminen ja toimintatavat ovat tekijöitä, joiden tasosta 
tilaajayrityksellä on hyvä olla varma tieto käytettävistä toimittajista. Myös 
lainsäädännöllisestä ja yritysvastuullisista näkökulmista auditoinnilla on mahdollisuus 
varmistua jotta toimittajavalinnat ja omilla toimipaikoilla tehtävät ulkopuolisen 
toimittajan työsuoritukset on perustellusti oikeutetut ja vastuullisesti toteutetut. 
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Kokonaisuutena toimittaja-auditoinnit ovat SRM-menetelmä, jonka perusteella 
toimittajaa voidaan pitää hyväksyttävänä toimittajana Ruukille. Lisäksi sen avulla 
luodaan pohjatieto yrityksen toiminnasta, jonka avulla ostaja-toimittajasuhdetta voidaan 
kehittää. Parhaimmillaan auditointi antaa ostajalle ennusteen, voiko toimittaja olla 
kyvykäs vaihtoehto Ruukille myös jatkossa. Tässä suhteessa auditointi tulisi tehdä 
kaikille uusille merkittäville toimittajille. Lisäksi jo olemassa oleville merkittäville 
toimittajille tulisi suorittaa auditointi, jotta toimittajan osaamisen tasosta saataisiin 
järjestelmälliseen toimintaan perustuva arvio. 

Toimittaja-auditointien toimintasuunnitelmaa varten otetaan huomioon kaikki ne 
toimittajat, jotka on toimittajaluokittelun tulosten analysoinnin jälkeen valittu SRM-
toimintamalliin mukaan otettaviksi toimittajiksi. Tästä poikkeuksena ovat 
päälaitetoimittajat, joille ei auditointeja katsota nähtävän tarpeelliseksi. Syynä on 
strateginen valinta kohdentaa hankintayksikön auditointiresurssit merkittäviin 
toimittajiin materiaalien ja komponenttien, asennusten sekä rakentamisen 
toimialaluokissa. 

 Ruukilla on ylläpidetty dokumentti suoritetuista auditoinneista vuodesta 2009 
lähtien. Kappaleessa 8.2 SRM-toimintamalliin valittujen toimittajien listasta on käyty 
läpi ne toimittajat, joille toimittaja-auditointia ei vielä ole tehty. Näille toimittajille 
esitetään auditoinnit tehtäväksi. Lisäksi huomioon otetaan auditointien uusiminen neljän 
vuoden välein. Neljä vuotta on auditointien uusimiselle soveltuva aikaväli, jonka aikana 
yrityksen kehittyminen suuntaan tai toiseen on mahdollista, ja toimittajan ajankohtainen 
arviointi toteutettava. 

Yhteensä auditoitaviksi yrityksiksi nousee 18 toimittajaa, joista 8 on strategisia 
toimittajia, 3 pullonkaulatoimittajaa ja 7 volyymitoimittajaa. Yhdellä strategisella 
toimittajalla (3004168) on sähköjärjestelmämateriaalien ja -komponenttien osalta 
toimittajaluokitus pullonkaulatoimittajaksi, mutta kahdessa toimialaluokassa strategisen 
toimittajan luokitus, joten auditointien aikatauluttamisessa toimittaja katsotaan 
enemmän strategiseksi toimittajaksi kuin pullonkaulatoimittajaksi. 

Tutkimuksen toimittaja-auditointien toimintasuunnitelmassa 18 suoritettua toimittaja-
auditointia on realistisesti toteutettavissa oleva määrä investointiprojektien 
hankintatoimen kolmelle hankintahenkilölle kahden vuoden aikana.  Valittujen 
toimittajien auditoinnit jaetaan toimintasuunnitelmassa niin, että molemmille vuosille 
jakautuu mahdollisimman hyvin yhtä monta strategista toimittajaa, yhtä monta 
pullonkaulatoimittajaa ja yhtä monta volyymitoimittajaa. Ensimmäisenä vuonna 
suoritetaan neljä strategisen toimittajan auditointia, yksi pullonkaulatoimittaja auditointi 
ja kolme volyymitoimittajan auditointia. Toisena vuonna suoritetaan neljä strategisen 
toimittajan auditointia, kaksi pullonkaulatoimittajan auditointia ja neljä 
volyymitoimittajan auditointia. Toimittajakohtaisesti auditointien toimintasuunnitelma 
on esitetty taulukossa 21. 

Toimittaja-auditoinnit suoritetaan aiemman SRM-toiminnan linjauksen mukaisesti 
niin, että Ruukin toimipisteillä suoritettavien toimitusten toimittajien auditoinnit 
toteutetaan HSEQ-menettelyn mukaan, muut Ruukin oman auditoinnin mukaisesti. 
Mikäli HSEQ-menettely ei syystä tai toisesta onnistu, käytetään näissä tapauksissa 
Ruukin omaa menettelytapaa HSEQ:ta korvaavana. Tässä tutkimuksessa auditointien 
menettelytapoihin ei esitetä muutoksia, mutta otetaan esille toimittajaluokitteluun 
perustuvien SRM-linjauksien huomioon ottaminen erityisesti myös auditoinneissa 
keskittymisen kohteeksi.  

Tämän toimintasuunnitelman lisäksi auditointimenettelyissä tulisi huomioida uudet 
toimittajat, varsinkin kriittisissä toimialaluokissa. Esimerkiksi mekaaniset asennukset, 
teollisuusputkistot ja prosessisähköistys -toimialaluokissa uusien toimitusten yhteydessä 
olisi vakavasti harkittava, tulisiko auditointi järjestää esimerkiksi osana 
toimittajavalintaa, mikäli tarjouskilpailussa on mukana uusi tai auditoimaton toimittaja. 
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Auditointi on hyödyllinen työkalu varmistaa toimittajan taustatiedot toimittajan 
valitsemiseksi sekä myöhempää käyttöä varten dokumentoidusti hyväksytyksi. 

Auditoinneissa esiin tulevat kehittämistoimenpiteiden käytännön toteutumisen 
tarkastelu on otettava systemaattisesti käytäntöön SRM-toimintamallissa. Riippuen 
kehittämistoimenpiteestä, toimenpiteiden toteutumisen tarkastaminen voidaan toteuttaa 
esimerkiksi uudella vierailulla toimittajan toimipisteessä, testitoimituksella, toimitusten 
arvioinnin yhteydessä tai toimittajatapaamisessa. 

 
Taulukko 21. Toimittaja-auditointien toimintasuunnitelma 

 

Vuonna 2013 toteutettavat audioinnit 

Auditointimenetelmä Toimittaja 

HSEQ 3006392 

HSEQ 3011877 

HSEQ 3011467 

Ruukin auditointi 3007092 

HSEQ 3038441 

HSEQ 3041249 

HSEQ 3008956 

HSEQ 3011420 

Vuonna 2014 toteutettavat audioinnit 

Ruukin auditointi 3010160 

HSEQ 3008935 

HSEQ/Ruukin auditointi 3004168 

HSEQ 3024824 

Ruukin auditointi 3007689 

HSEQ 3014307 

HSEQ 3041236 

HSEQ 3012305 

HSEQ 3010191 

HSEQ 3020784 

8.4  Toimittajatapaamiset 

Dokumentoidut toimittajatapaamiset ovat Ruukin oman toimintamallin mukaisia 
tilaajan ja toimittajan välisiä tapaamisia, joissa käsitellään nykyistä keskinäistä 
liiketoimintasuhdetta ja tulevia kehitysmahdollisuuksia. Toimintamalli on yhtenäinen 
investointiprojektien ja tuotanto- sekä kunnossapitopalveluiden hankintayksiköille. 
Toimintamalli keskittyy tilaaja-toimittajasuhteen nykytilan arviointiin ja kehittämiseen 
konkreettisin keinoin. Tilaisuudessa noudatetaan ohjeistettua runkoa, mutta 
kehityskohteiden ja toimenpiteiden määrittely perustuu sekä tilastollisiin operatiivisen 
seurannan mittareihin että vapaamuotoiseen, toimituksien kautta koettuihin 
kokemuksiin jommankumman osapuolen toimesta ehdotettuna. Toimittajatapaamiset 
järjestetään yleensä Ruukin toimipaikalla. 

Toimittajatapaamisissa käydään läpi Ruukin tilausten kohdistuminen toimittajille 
sekä vuosittain että hankintayksiköittäin. Lisäksi arvioidaan tilausten jakautumista 
toimittajan mahdollisten liiketoiminta-alueiden mukaisesti. Tarkastelulla pyritään 
muodostamaan kokonaiskuvaa suhteen kehittymisestä toimitusten ja euromäärien 
suhteen.  
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Lisäksi toimittajatapaamisissa otetaan huomioon jatkuvan operatiivisen seurannan 
syötteitä. Näitä ovat toimitusten arvioinnit, tapaturmataajuus sekä mahdolliset 
poikkeamailmoitukset. Tarkoituksena on koota operatiivisen seurannan tuloksia yhteen 
ja muodostaa niitä johtopäätöksiä seuraamalla esimerkiksi vuositasolla mittareiden 
kehittymistä tai vertaamalla tuloksia Ruukin kaikkien toimittajien keskiarvoihin. 

Toimittajatapaamisissa otetaan strateginen näkökulma huomioon mahdollisten 
auditointitilaisuuksissa esiin tulleiden toimenpiteiden käsittelyllä. Lisäksi tilaisuudessa 
on mahdollisuus tuoda molempien osapuolten strategisia linjauksia esille osapuolten 
niin halutessa. Tässä yhteydessä toimittajatapaaminen on hyödyllinen molempien 
osapuolten intressien ja mahdollisten toimintamuutosten esittämisessä. Erityisesti 
toimittajan tulevaisuuden suunnitelmista voi olla lisäarvoa Ruukille esimerkiksi tulevien 
toimittajavalintojen ja hankintojen suunnittelussa. 

Tällä hetkellä toimittajien valinta toimittajatapaamisiin on katsottu tapahtuvan 
kahdesta eri syystä. Ensimmäinen syy on hankintahenkilöstön toimesta tehty toimittajan 
arvio tärkeäksi. Tällaisten toimittajien kanssa on haluttu ylläpitää suhdetta ja osoittaa 
signaalia asiakkaana joka pitää toimittajaa tärkeänä ja itselleen arvokkaana. Tärkeiden 
toimittajien kanssa toimittajatapaamisia on pyritty pitämään vuosittain toistuvana SRM-
toimintana. 

Toinen toimittajatapaamisen kynnyksenä toimiva tekijä on toimittajassa havaittu 
kehityspotentiaali. Tällöin Ruukin toimesta on havaittu että toimittajassa on potentiaalia 
kehittyä esimerkiksi tasapainottamaan Ruukin toimittajakannan haasteellisia 
toimialaluokkia. Tästä esimerkkinä on prosessisähköistystoimittajien vaihtoehtoisten 
toimittajien määrä. Tietyn tyyppisten prosessisähköistyksien toimittajia ei Ruukilla 
katsottu olevan riittävää määrää, ja siihen pyrittiin kehittämään rakennussähköistyksiin 
erikoistunutta yritystä toimittajatapaamisen avulla.  

Toimittajatapaaminen on tarpeellinen tämän tutkimuksen johtopäätöksenä vähintään 
kerran vuodessa toteutettava SRM-menetelmä sellaiselle toimittajalle, joka 
toimittajaluokittelun perusteella on todettu merkittäväksi joko tulosvaikutuksen tai 
toimitusriskin näkökulmasta (strateginen toimittaja, pullonkaulatoimittaja tai 
volyymitoimittaja). Lisäksi toimittajatapaaminen voidaan katsoa tärkeäksi toteuttaa 
jostain erillisaiheesta johtuen, esimerkiksi toimittajan potentiaalisuudesta olla 
merkittävä ja tärkeä toimittaja Ruukille. 

Toimittaja-auditointi ja toimittajatapaaminen ovat toisiaan täydentäviä SRM-
mentelmiä. Siitä huolimatta voi resurssien kohdentamisen kannalta olla tärkeää rajata 
niin, että sekä auditointia että toimittajatapaamista ei järjestetä samana vuonna samalle 
toimittajalle. Lisäksi oletuksena tulisi käyttää auditoinnin aikataulullisesta 
ensisijaisuutta näistä SRM-menetelmistä. 

Toimittajatapaamisissa tulee ottaa huomioon SRM-erityislinjaukset, jotka on 
määritelty toimittajien valinnan yhteydessä. Nämä ovat erityisesti huomioon otettavia 
asioita, mutta myös muut jo määritellyt aiheet on käsiteltävä systemaattisesti 
toimittajatapaamisissa. Oleellista on, että käytännön kehittämistoimenpiteiden 
tarkastaminen on todennettava relevantein keinoin, esimerkiksi toimitusten arviointien 
yhteydessä. 

Taulukossa 22 on esitetty toimintasuunnitelma toimittajatapaamisten suhteen. Näiden 
merkittävien toimittajien kanssa toimittajatapaamisia tulisi tehdä vuosittain. Taulukossa 
on esitetty vain toimittajatapaamisten kierron ensimmäiset ajankohdat. Tämän 
tutkimuksen valmistumisajankohdasta johtuen toimitussuunnitelma esitetään alkavaksi 
vuoden 2013 toisesta neljänneksestä alkaen. Käytössä olevien resurssien johdosta 
sopiva toimittajatapaamisten määrä on yksi toimittajatapaaminen jokaista kuukautta 
kohden. 

Suunnitelmaa tehdessä toimittajakohtaisesti on tarkasteltu auditointisuunnitelmaa 
niin, ettei samalle toimittajalle tule sekä toimittajatapaamista että -auditointia samalle 
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vuotta.  Samalla  on  auditoinnin  ajateltu  aikataulullisesti  olevan  ensisijainen  SRM-
menetelmä. Kuitenkin niiden toimittajien kanssa, joille ei resurssien puolesta auditointia 
voida vuonna 2013 järjestää, järjestetään vähemmän hankintatoimea kuormittava 
toimittajatapaaminen pidettäväksi. 
 
Taulukko 22. Alkavien toimittajatapaamiskiertojen toimintasuunnitelma 

 

Aikataulu Toimittaja Aikataulu Toimittaja 

Q2/2013 3022438 Q1/2014 3041236 

  3038951   3012305 

  3004168   3020784 

  3007689   3011877 

Q3/2013 3008956 Q2/2014 3024824 

  3014307   3006392 

  3019739   3011467 

  3008935  3010191 

Q4/2013 3008333 Q3/2014 3007092 

  3010160   3011420 

  3028456   3038441 

  3041249   

 
Toimintasuunnitelman oletuksena on kyseisten toimittajien pysyminen merkittävinä 
myös vuodelle 2014. Toimittajatapaamisten vuosittaisen toteuttamisen ehtona on 
toimittajien ajankohtaisen merkittävyyden tarkastelu vuoden vaihteessa, jolloin todetaan 
toimittajan joko pysyneen merkittävänä tai merkittävyyden vähentyneen siinä määrin, 
ettei toimittajatapaamista tule enää alkavana vuonna järjestää. 

Toimittajatapaamiseen tulisi valmistautua tapaamisen järjestävän hankintahenkilön 
puolesta niin, että kaikki relevantti tieto toimittajasuhteesta on kerätty ja valmisteltu 
tapaamisen taustatiedoksi. Tässä apuna on tämän tutkimuksen esittämä keskitetyn SRM-
toimintamallin johtamisen tietojärjestelmä, jota käsiteltiin kappaleessa 8.1.2. 
Toimittajatapaamisiin esitetään seuraavat kehittämistoimenpiteet: 

 
- Toimittajien valinta tapaamisiin toimittajaluokitteluun perustuen 
- Merkittäville toimittajille tapaamisesta vuosittainen käytäntö 
- Toimittajatapaamisen huolellinen valmistelu ja laadukas toteutus 
- Keskitetyn SRM-tietojärjestelmän hyödyntäminen 
- Toimittajatapaamisissa tulisi ottaa huomioon tämän tutkimuksen 
toimittajakohtaiset SRM-erityislinjaukset 
- Kehittämistoimenpiteiden toteutumisten tarkastaminen käytännössä 

 

8.5  Toimitusten arviointi  

Toimitusten arviointi on säännöllisesti toteutettava dokumentoitu menetelmä arvioida 
toimittajan suorittamista yksittäisten toimitusten kohdalla. Toimitusten arviointia 
käytetään sellaisten toimitusten yhteydessä, joissa toimitukseen kuuluvan Ruukin 
toimipaikalla suoritettavan työpanoksen arvo on yli 25 000 euroa. Tutkimuksen pohjalta 
nykyiseen toimintatapaan esitetään kaksi muutosta, joiden avulla arvioinnista tulee 
tarkemmin suorituskykyä arvioiva menetelmä joka on linkitetty laajemmin SRM-
toimintamalliin. 
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8.5.1  Nykytila 

Toimitusten arvioinnissa käytetään yhdeksän kriteerin arviointilomaketta, joissa 
arvioidaan toimituksen onnistumista turvallisuuden, järjestelmällisyyden, 
työmenetelmien, toimituksen laadun, dokumentoinnin ja aikataulun suhteen. Kriteerit 
arvioidaan asteikolla 1-9, joista 1-3 antavat korjattavan arvosanan, 4-6 hyväksyttävän 
arvosanan ja 7-9 erinomaisen arvosanan. Näiden kriteerien lisäksi toimituksen 
arvioinnissa voidaan ottaa esille toimituksesta esiin nousseita lisäkommentteja ja 
korjaavia toimenpiteitä. Toimituksen arvioinnin lopuksi toimittajalta pyydetään 
yleisarvio Ruukin toiminnasta Tilaajana asteikolla 1-9. 

Toimituksen arvioinnit järjestetään aina toimituksen vastaanottopalaverin yhteydessä 
sellaisille toimituksille, joista on tehty hankintaesitys. Toimituksen arviointi liitetään 
osaksi toimituksen vastaanottodokumenttia. Lisäksi toimituksen arviointi viedään 
hankintatoimen keskitettyyn tietokantaan, jotta arviointeja voidaan hyödyntää 
esimerkiksi toimittajatapaamisissa. 

Koska toimituksen arviointi järjestetään vastaanottopalaverin yhteydessä, siihen 
osallistuu yleensä aina relevantit henkilöt. Investointiprojektien toimituksissa läsnä ovat 
yleensä ainakin ostaja ja projektin työnvalvoja. Myös projektipäällikkö on usein läsnä 
toimitusten vastaanotoissa. Toimittajan puolesta vastaanotossa on toimittajan 
vastuuhenkilö. Toimituksen arvioinnissa arvioidaan nykyisen toimintamallin mukaisesti 
seuraavat asiat: 

 
1. Turvallisuussääntöjen noudattaminen  
2. Henkilökohtaisten suojainten käyttö  
3. Työkohteen siisteys, järjestys ja jätteistä huolehtiminen  
4. Toimittajan perehtyminen työhön ja työnsuunnittelun laatu 
5. Työkalujen, välineiden ja kaluston kunto ja soveltuvuus  
6. Palvelun ja toiminnan laatu  
7. Asiakirjojen hallinta ja raportointi  
8. Haltuun luovutetun materiaalin hallinta 
9. Aikataulun toteutuminen 

8.5.2  Toimintamallin kehityssuunnat 

Tutkimuksen SRM-toimintamallissa toimitusten arvioinnille esitetään päivitettyä 
toimintamallia, jotta se täydentäisi kokonaisvaltaisemmin toimittajasuhteen hallintaa. 
Toimittajan palvelutason ja suorituskyvyn mittaus nähdään tekijänä, jota toimitusten 
arvioinnissa voisi mitata tarkempana säilyttäen kuitenkin nykyisen arviointimenettelyn 
helppouden. Toimitusten arvioinnin kriteeristöä tulisi muokata tämän mukaisesti. Koska 
arviointi suoritetaan jo nykyisen toimintamallin mukaisesti jokaisen urakointi- tai 
palvelutoimituksen yhteydessä, ei uusi toimintamalli vaadi arviointivaiheessa 
hankintatoimelta tai projektiorganisaatiolta lisäresursseja. 

Kirjallisuustutkimuksessa esitetyssä toimittajan suorituskyvyn arviointimittaristossa 
tuotteeseen liittyvät suorituskyvyn mittarit liittyivät luotettavuuteen, herkkyyteen ja 
joustavuuteen. Toimitusten aikainen herkkyys ja joustavuus ovat tekijöitä, joita tulisi 
arvioida projektitoimittajien kohdalla. Nimenomaan projektitoimittajilta herkkyys 
muutoksiin ja joustavuus toiminnassa ovat ostajalle lisäarvoa tuovia tekijöitä. Lisäksi 
esimerkiksi työnjohdon tarkempi arviointi nähdään potentiaalisena kehityskohtana. 

Toimittajan herkkyyden ja joustavuuden tarkastelemiseksi arvioidaan, kuinka hyvin 
toimittaja reagoi projektin ja toimituksen muutoksiin. Arvioidaan, kuinka hyvin 
toimittaja otti huomioon asetetut tarpeet toimitukselle sekä toimitussisällön tai 
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toimintaympäristön muutoksiin. Projektiympäristössä muutoksia tulee aina, siksi 
toimittajan reagointikyky näihin muutoksiin on Ruukille lisäarvoa tuottavaa. Myös 
toimittajan esiintuomat toimituksen sisältöön vaikuttavat muutosehdotukset ovat 
herkkyyttä projektin tarpeisiin vastaten. Lisäksi esimerkiksi työnjohdon korjausliikkeet 
ennakoituun työntarpeeseen ja resursointiin nähden aikataulussa ja laadussa 
pysymiseksi, eli joustavuus, on tässä yhteydessä palvelutasoa parantava tekijä.  

Toimittajan palaute Ruukin toiminnasta esitetään pidettävän tässä yhteydessä 
ennallaan. Toimittajatyytyväisyyden mittaaminen nähdään lisäarvoa tuovana SRM-
menetelmänä, muttei toimitusten arvioinnin yhteydessä ole kokonaisvaltaisesti 
toteutettavissa. Toimittajatyytyväisyyden tutkimisen toteuttamismahdollisuuksia on 
arvioitu kappaleessa 8.7.  

Varsinaisen jokaiseen toimitukseen sovellettavan arvioinnin lisäksi toimitusten 
arvioinnin yhteydessä tulisi ottaa huomioon toimittajalle tai toimittajasuhteelle 
tunnistetut kehittämistoimenpiteet. Mikäli auditoinneissa tai toimittajatapaamisissa on 
tunnistettu konkreettisia kehittämiskohteita ja toimenpiteitä toimittajan toiminnalle, 
niiden nykytilanne dokumentoidaan toimitusten arvioinnin yhteydessä. Tämän 
tutkimuksen tuloksena esitetään seuraavanlaiset muutokset toimitusten arviointiin: 

 
- Toimittajan muutosherkkyyden ja -valmiuden sekä joustavan reagointikyvyn 
huomioon ottaminen toimituksen arvioinnissa lisäkriteerinä 
- Toimittajatapaamisissa tai toimittaja-auditoinneissa tunnistettujen 
kehittämistoimenpiteiden nykytilanteen huomioiminen dokumentoidusti toimitusten 
arvioinnin yhteydessä. Toimintatavalla toimittajaa pystytään rohkaisemaan ja 
ohjaamaan kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi käytännön kokemusten kautta 
-  Arviointi dokumentoidaan ja arvosana tallennetaan SRM-tietojärjestelmään 

8.6  Toimittajien taloudellinen seuranta 

Ostajan dominoimissa ja molemminpuolisen riippuvaisuuden suhteissa toimittaja on 
yleensä taloudellisesti riippuvainen ostajasta. Tällaisissa tilanteissa ostajan on 
tiedostettava kyseisen riippuvuuden merkitys. Mikäli hyödykkeiden hankinnat alkavat 
siirtyä kyseiseltä toimittajalta kilpailevalle, voi riippuvaisen toimittajan koko 
liiketoiminta olla vaarassa. Jotta ostaja varmistuu hankintojensa turvaamisesta myös 
jatkossa, on toimittajan kannattavuus ja taloudellinen tilanne otettava huomioon. 

Toinen, esimerkiksi rakentamisurakoita koskeva huomioitava asia on toimittajan 
taloudellinen kyky kestää toimituksen lisäkustannukset ja -kuormituksen. Mikäli 
toimittaja työskentelee aivan kapasiteettinsa ylärajoilla, toimitusriskit kasvavat suuriksi. 
Tällöin myös ostajan näkökulmasta esimerkiksi projektille kriittinen toimitus voi 
aiheuttaa investoinnille suuria haittoja joko ajallisesti, laadullisesti tai taloudellisesti. 

Toimittajien taloudellisen tilanteen seuranta katsotaan relevantiksi suoritettavan 
kaikille sellaisille toimittajille, joiden kanssa kohdeyrityksellä on ostajan dominoima tai 
molemminpuolisen riippuvaisuuden toimittajasuhde. Toimittajien taloudellisen tilanteen 
tunteminen on näiden kanssa tärkeää, jotta tässä suhteessa kriittisten toimittajien 
taloudellisen tilanteen tuntemus on hyvällä tasolla ja tunnistettavissa.  

Taloudellisen tilanteen seuranta tuo myös toimittajatapaamisille hyvän taustatiedon, 
jonka kautta voidaan pureutua toimittajan haasteisiin tai mahdollisuuksiin. Taloudellisen 
seurannan menetelmässä tulisi kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin: 
liikevaihdon kehittyminen, taloudellinen kannattavuus, henkilöstön määrän 
kehittyminen, vakavaraisuus, suhteellinen velkaantuminen ja maksukyky. Kaikilla näillä 
on vaikutusta toimittajan asemaan Ruukkia kohtaan. On selvää, että myös 
investointiprojekteille toimittajan taloudellisista ongelmista aiheutuvat riskit tulisi 
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minimoida. Lisäksi toimittajan ollessa erittäin kriittinen, taloudellisen seurannan avulla 
Ruukilla on mahdollisuus ohjata toimittajan kehittymistä ja selviytymistä hankintojen 
kautta, kuitenkin järkevää hankintastrategiaa soveltaen. 

Tällä hetkellä Ruukin Raahen tehtaalla sovelletaan tuotannon kriittisten 
palvelutoimittajien kohdalla taloudellisen tilanteen seurantaa. Kyseisessä 
menettelytavassa suorassa sopimussuhteessa oleville toimittajille käytetään 
ulkopuolisen talousanalyysitoimittajan palvelua, joka käsittää jatkuvan seurannan 
menettelyn sekä tilinpäätösanalyysien toimituksen Ruukille. Jatkuvan seurannan 
menettelyssä talousanalyysitoimittaja ylläpitää luottokelpoisuusluokitusta Ruukin 
palvelutoimittajalle. Mikäli tämä luottokelpoisuusluokitus muuttuu, tulee siitä 
valvontailmoitus Ruukille. 

Lisäksi tämä talousanalyysitoimittaja muodostaa joka vuoden elo-syyskuussa 
tilinpäätösanalyysit valituille palvelutoimittajille. Tavoitteena tämän 
talousanalyysitoimittajan palvelun hyödyntämisessä on tuottaa hankinnan ja tuotannon 
johdolle informaatiota käytettävien kriittisten toimittajien taloudellisesta tilanteesta niin, 
että Ruukin tuotannon jatkuvuus olisi turvattu. 

Kyseisestä palvelutoimittajien seurannasta on hyödyllistä poimia ainakin 
tilinpäätösanalyysit osaksi systemaattista SRM-toimintaa myös investointiprojektien 
kriittisille toimittajille. Tämän tutkimuksen yhteydessä on tunnistettu toimittajien 
luokittelun voimasuhdenelikentän avulla toimittajasuhteiden arvio keskinäisten 
riippuvuuksien suhteen. Taloudellinen seuranta esitetään otettavan käyttöön niille 
strategisille, volyymi- ja pullonkaulatoimittajille joiden voimasuhdeluokitus on ostajan 
dominanssi tai molemminpuolinen riippuvaisuus.  

Tilinpäätösanalyysien valmistuttua, esitetään taloudellisen seurannan menettelytavan 
osaksi yhteistä hankintayksikön palaveria, joissa taloudellisen seurannan tulokset 
käsitellään ja saatetaan kaikkien hankintahenkilöiden tietoon. Lisäksi palaverissa 
suunnitellaan analyysien johdosta muodostettavat mahdolliset johtopäätökset ja 
toimenpiteet. Esimerkiksi taloudellisen tilanteen merkittävän muutoksen johdosta tulisi 
harkita toimittajalta pyydettävää selvitystä, mistä kyseinen muutos on aiheutunut ja 
onko sillä vaikutusta Ruukin näkökulmasta esimerkiksi riskien lisääntymisenä. Lopuksi 
tieto toteutetuista tilinpäätösanalyyseista ja mahdollisista toimenpiteistä tallennetaan 
SRM-tietojärjestelmään. 

8.7  Toimittajatyytyväisyys 

Toimittajatyytyväisyys nähdään potentiaaliseksi SRM-menetelmäksi, jota ei juurikaan 
hyödynnetä tällä hetkellä. Toimittajatyytyväisyyden voidaan ajatella vastaavan 
asiakastyytyväisyyttä mutta osapuolten suhteen päinvastaista tyytyväisyyden mittaria 
vallitsevassa liiketoimintasuhteessa. Tämän tutkimuksen johtopäätöksenä esitetään 
investointiprojektien hankintayksikölle toimittajatyytyväisyys-menetelmään 
perehtymistä. Kirjallisuustutkimuksessa on esitetty Maunun (2003) julkaisussa 
elektroniikkateollisuuden yrityksen tarpeisiin kehitetyn toimittajatyytyväisyyden SRM-
menetelmä. Viitatussa tutkimuksessa muodostettiin esimerkkikysely 
komponenttitoimittajien toimittajatyytyväisyyden mittaamiseksi.  

Vastaavanlainen menetelmä sovitettuna investointiprojektien toimintaympäristöön on 
tarkastelemisen arvoinen asia. Toimittajatyytyväisyydellä voidaan arvioida, kuinka 
toimittajasuhde toimii toimittajan näkökulmasta, missä Ruukki voisi asiakkaana 
kehittyä ja miten Ruukki asemoituu toimittajan asiakasverkostossa. Lisäksi menetelmä 
toisi Ruukille lisäarvoa yhtenä kohtuullisen vähän resurssia vaativana 
kommunikaatiokanavana, jonka avulla pystytään antamaan signaali siitä, että Ruukki on 
kiinnostunut kyseisestä toimittajasuhteesta.  
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Menetelmä on toteutuskelpoinen ja helposti käyttöönotettavissa lyhyelläkin 
aikajänteellä. Tutkimuksen johtopäätöksenä esitetään menetelmän käyttöönottoa 
soveltaen toimintaympäristöön. Toimittajatyytyväisyyden mittaus voidaan toteuttaa 
esimerkiksi tämän tutkimuksen toimittajaluokittelun strategisille, volyymi- ja 
pullonkaulatoimittajille. Luottamus ostajan ja toimittajan välillä on ensiarvoisen tärkeää, 
lisäksi toimittajatyytyväisyyden tulosten luottamuksellisuus. Jotta menetelmästä 
saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä, esimerkiksi toimittajan mahdollisuus 
anonyymiyteen kyselyyn vastatessa on otettava huomioon. 

8.8  Muut SRM-toimintamallissa hyödynnettävät menetelmät 

Ruukilla on käytössä poikkeamailmoitusjärjestelmä, joka mahdollistaa kenen tahansa 
Ruukin työntekijän tekemään poikkeamailmoituksen ulkopuolisen toimittajan 
toiminnasta Ruukin toimipaikalla. Poikkeamailmoitusjärjestelmä toimii Ruukin 
intraverkon kautta. Jokainen Ruukin työntekijä pystyy sitä kautta tekemään ilmoituksen 
esimerkiksi toimittajan työohjeiden laiminlyönnistä Ruukin toimipaikoilla.  

Poikkeamailmoitusjärjestelmässä käyttäjä kuvailee tilanteen, tapahtumapaikan ja ajan 
sekä kyseessä olevan toimittajan. Kyseinen ilmoitus päätyy järjestelmästä 
hankintatoimeen ja edelleen toimituksen tilanneelle hankintahenkilölle. 
Poikkeamailmoitukset käsitellään aina tapauskohtaisesti ja mahdollisissa tulevissa 
toimittajatapaamisissa tai toimituksissa. Kyseistä järjestelmää voidaan ja tulee 
hyödyntää myös tämän tutkimuksen SRM-toimintamallissa. 

Reklamaatioilla annetaan palaute materiaali- ja komponenttitoimitusten 
puutteellisuuksista. Käytössä on reklamaatiojärjestelmä, jossa sisäinen asiakas tekee 
järjestelmään reklamaation, jonka perusteella ostaja tekee reklamaatiokirjeen 
toimittajalle. Reklamaatiot ja poikkeamailmoitukset esitetään jatkettavan nykyisen 
toimintamallin mukaisesti. Niiden tulokset eli poikkeamailmoitukset ja 
reklamaatiokirjeet kuitenkin tulee dokumentoida SRM-tietojärjestelmään. 

Lisäksi Ruukin nykyinen turvallisuustyökalu on SRM-toimintamallissa 
hyödynnettävä toimintatapa. Kyseisen turvallisuustyökalu-järjestelmän kautta kuka 
tahansa Ruukin työntekijä voi tehdä tapaturma- tai vaaratilanneilmoituksen myös 
ulkopuolista toimittajaa koskien. Nämä ilmoitukset tutkitaan ja dokumentoidaan Ruukin 
toimesta. Järjestelmän avulla lasketaan esimerkiksi tapaturmataajuudet ja 
nollatapaturmat. Nämä toimivat hyvinä indikaattoreina turvallisuusasioiden 
operatiivisessa valvonnassa ja pitkän tähtäimen seurannassa. Tuvallisuuslukujen 
laskeminen ja tulokset ovat tärkeässä roolissa toimittajatapaamisten syötteinä. 

8.9  Yhteistyösuhteet päälaitetoimittajiin 

Päälaitetoimittajat ovat, kuten aiemmin todettua, tärkeässä roolissa toisaalta 
investointien onnistumiselle ja toisaalta liiketoiminnan kehittymiselle ja jatkuvuudelle. 
SRM-toimintamalliin valittiin toimittajien luokitteluun ja arviointiin perustuen kaksi 
toimittajaa, jotka ovat erikoistuneet sellaiseen teknologiaan, joka on suoraan 
hyödynnettävissä Ruukin linjaamien erikoistuotteiden valmistuksessa. Koska 
erikoistuotteiden osuuden kasvattaminen liikevaihdossa on kohdeyrityksen strateginen 
tavoite, myös näiden toimittajien voidaan ajatella olevan suoraan kohdeyrityksen 
strategian toteutumiseen hyödynnettävissä olevia toimittajia. 

Tässä yhteydessä on huomattava tutkimusaineiston tarkasteluajanjaksosta johtuva 
rajallisuus. Ei voida todeta näiden tutkimusaineistosta tärkeiksi nousseiden toimittajien 
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olevan ainoita joiden kanssa yhteistyösuhteet olisivat relevantteja. On todennäköistä, 
että myös aineiston ulkopuolella on SRM-toimintaan sovellettavia tärkeitä toimittajia. 

Päälaitetoimittajiin sovellettavan SRM-toiminnan taustalla on tärkeää todeta Ruukin 
asema päälaitetoimittajien asiakkaana. Yleisesti päälaitetoimittajat toimivat globaaleilla 
markkinoilla ja ovat merkittävästi Ruukkia suurempia toimijoita. Tällöin Ruukin 
merkitys heitä kohtaan on yleensä pieni ja siten rajoittaa toimittajan halukkuutta tai 
sitoutumista yhteiseen yhteistyötoimintaan. Ruukki voi kuitenkin näyttää oman 
asiantuntemuksensa tai onnistuneiden projektien kautta mielenkiintoiselta isollekin 
yritykselle. Tällaisiin volyymimerkittävyyden korvaavia toimintoja tulisi 
päälaitetoimittajien kohdalla pyrkiä soveltamaan SRM-toiminnassa, jotta Ruukki 
pystyisi saavuttamaan todellista etua yhteistyösuhteen ylläpidosta ja siihen 
panostamisesta. 

Tällä hetkellä Ruukilla on voimassa oleva yhteistyösuhde tämän tutkimuksen 
aineiston ulkopuolella olevan päälaitetoimittajan kanssa. Kyseinen toimittaja toimitti 
Ruukin kuumavalssaamolle erikoistuotteiden valmistamiseen vaaditun 
tuotantolinjakoneen siihen liittyvän investoinnin päätoimituksena vuonna 2008. 
Toimittajan kanssa muodostettiin yhteistyösopimus vuonna 2012. Sopimukseen kuului 
Ruukin toimiminen referenssitoimituksen esittelijänä toimittajan potentiaalisille 
asiakkaille. Vastineeksi Ruukki saa tästä referenssivierailuiden sallimisesta vuosittain 
kyseisen toimittajan järjestämän teknologiapäivän, jossa toimittaja esittelee alansa 
viimeisintä teknologiaa ja Ruukille soveltuvia kehitysmahdollisuuksia. 

Vastaavanlainen yhteistyösuhde nähdään hyvänä ja potentiaalisena keinona ylläpitää 
kriittistä toimittajasuhdetta ja toisaalta kartuttaa Ruukin osaamista toimittajan 
tietotaidon kautta ja saada siten ideoita tuotannon kehittämiseksi. Erikoistuotteiden 
tuotannon kehittämisessä tämä nähdään erityisen potentiaalisena keinona, koska 
huipputeknologian mahdollistamana Ruukilla on mahdollista saavuttaa strategiansa 
mukaisesti tavoittelemaa kilpailuetua. Myös kirjallisuustutkimuksessa tuli esille 
vahvojen yhteistyösuhteiden merkitys sellaisten toimittajien kanssa, joiden tarjoama on 
luonteeltaan erityisen ainutlaatuista tai räätälöityä. Tämä kuvaa useimpia 
päälaitehankintoja ja heidän toimittajiaan. 

Tutkimuksen johtopäätöksenä esitetään teknologisten yhteistyömahdollisuuksien 
kartoittamista ainakin toimittajien 3035763 ja 3000117 kanssa. Heiltä Ruukille saadun 
teknologisen osaamisen lisäarvon vastineeksi tulisi tapauskohtaisesti harkita eri keinoja. 
Mainitussa olemassa olevassa yhteistyösopimuksessa referenssivierailut olivat Ruukin 
vastine toimittajalle. Vaihtoehtoina on myös esimerkiksi Ruukin teknologiakehitystuki 
toimittajan tuotekehitykselle sekä varhainen osallistaminen teknisiin suunnitelmiin. 
Toimittajien kriittisyys koko kohdeyritykselle tulisi huomioida ja pyrkiä sen avulla 
hankkimaan tarvittaessa riittävä johdon tuki, mikäli näiden toimittajien tuoma lisäarvo 
yhteistyösuhteen kautta nähdään harkinnan jälkeen tärkeäksi. 
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9 Toimittajaluokittelun tulokset ja SRM-toimintamallin 
yhteenveto 

Tutkimuksen tulostavoitteina oli muodostaa toimittajien luokittelumalli sekä SRM-
toimintamalli. Lisäksi näitä malleja soveltaen tuli muodostaa ajankohtainen toimittajien 
luokitteluun pohjautuva SRM-toimintasuunnitelma. Näiden tutkimusongelmien 
ratkaisemiseksi hyödynnettiin kirjallisuustutkimuksen perusteella muodostettuja 
vastauksia tutkimuskysymyksiin I ja II. Lisäksi hyödynnettiin tutkimusaineistoa ja 
suoritettuja haastatteluja kohdeyrityksen investointipalvelu- ja hankintaorganisaatioihin. 
Empiirisen tutkimuksen tuloksena voidaan muodostaa vastaukset tutkimuskysymyksiin 
III ja IV: 
 

III Millaisiin toimittajaluokkiin kohdeyrityksen investointiprojektien toimittajat 
jakautuvat? 

Muodostetun kolmivaiheisen toimittajaluokittelumallin avulla kohdeyrityksen 
investointiprojektien toimittajat voidaan luokitella usean eri, toisiaan täydentävien, 
luokitteluperusteiden avulla. On kuitenkin huomattava, että SRM-toimintamallin 
muodostamiseksi tutkimusaineiston toimittajista luokiteltiin kaikkien kolmen 
luokitteluvaiheen kautta vain 156 toimittajaa. Luokittelumallissa eri vaiheet toimivat 
toimittajien merkittävyyttä arvioivina ja siten vaihe vaiheelta vähemmän merkittäviä 
toimittajia tarkastelun ulkopuolelle rajaten. 

Investointiprojektien toimittajat jakautuvat luokittelumallin ensimmäisen vaiheen 
mukaisesti toimialaluokkiin. Niiden mukaisesti toimittajat on jaettu liiketoimintansa 
perusteella päälaitetoimittajiin, materiaali- ja komponenttitoimittajiin, rakentamisen 
toimialan toimittajiin, asennus- ja teollisuusjärjestelmätoimittajiin, 
automaatiotoimittajiin sekä palvelutoimittajiin. Päälaiteluokkaa lukuun ottamatta 
jokaisella pääluokalla on alaluokat, joiden perusteella toimittajat jakautuvat vielä 
tarkemmin toimialansa mukaisiin luokkiin. 

Luokittelumallin toisessa vaiheessa suurten toimittajamäärien toimialaluokkia 
tarkastellaan kustannusanalyysin muodossa. Kustannusanalyysilla toimittajien 
merkittävyyttä arvioidaan hankintojen kohdistumisten eli spendin perusteella. 
Kustannusanalysointi perustuu Pareto-sääntöön, jonka mukaan toimittajat luokitellaan 
A-, B- ja C-luokkiin niiden kustannusvaikutuksen avulla. Periaatteen mukaisesti 
hankintatoimen tulisi keskittyä niihin toimittajiin, joille kohdistuu euromääräisesti 
eniten hankintoja. 

Kolmannessa luokittelumallin vaiheessa toimittajat luokitellaan nelikenttäanalyysin 
perusteella toimittajien ja hankintahyödykkeiden yksityiskohtaisempia kriteerejä 
käyttäen. Nelikenttäanalyysi perustuu tuotenelikenttään (kutsutaan myös 
tuoteportfolioksi tai Kraljicin matriisiksi) ja sitä täydentävänä analyysina mallissa 
käytetään voimasuhdenelikenttää. Tämä luokittelumallin perusteella toimittajat 
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luokitellaan strategisiin, volyymi-, pullonkaula- ja rutiinitoimittajiin. Lisäksi analyysin 
kriteeristön perusteella voidaan arvioida ostaja-toimittajasuhteen voimasuhteita ja 
riippuvuutta luokkien avulla. Nämä luokat ovat ostajan dominanssi, toimittajan 
dominanssi, molemminpuolinen riippuvaisuus ja molemminpuolinen riippumattomuus. 

 

IV Miten toimittajasuhteita tulisi kohdeyrityksessä hallita tutkimuskysymyksen kolme 
luokitteluun perustuen? 

Ensimmäinen osa toimittajasuhteiden hallinnan optimaalista toteuttamista on 
toimittajien luokittelu. Toimittajasuhteiden hallinnan (SRM) tulee perustua toimittajien 
luokitteluun. Luokittelun perusteella SRM-toimintaa voi varioida toimittajakohtaisesti 
niin, että kyseisen toimittajan luokitteluun liittyvät ominaispiirteet voidaan ottaa 
huomioon. Eri toimittajaluokille muodostetaan tutkimuksessa luodun SRM-
toimintamallin mukaisesti SRM-erityislinjaukset, jotka ohjaavat toimittajasuhteen 
hallinnassa huomioon otettavia erityisesti huomiota vaativia tekijöitä. 

Toimittajaluokittelun avulla toimittajasuhteiden hallinta voidaan myös kohdistaa 
oikein. Esimerkiksi toimittaja-auditoinnit ja toimittajatapaamiset on mahdollista 
toteuttaa niille toimittajille, joille se todella on tarpeen. Luokitteluun perustuen SRM-
toimintaan on tarpeen huomioida strategiset toimittajat, volyymitoimittajat ja 
pullonkaulatoimittajat. Lisäksi luokitteluun perustuen pystytään arvioimaan erityisesti 
päälaitetoimittajien potentiaalia yrityksen strategisia tavoitteita edesauttavina 
liikekumppaneina. 

Toinen oleellinen osa SRM-toimintamallia on yhtenäinen ja systemaattinen toiminnan 
johtaminen. Yksittäiset SRM-menetelmät tulisi linkittää toisiinsa niin, että 
toimittajakohtaisesti toimintatavoilla ja niiden sisällöillä olisi jatkuvuutta. Esimerkiksi 
auditointien, toimittajatapaamisten ja toimitusten arvioinnin välillä tulee tunnistaa 
keskenään hyödynnettävät asiat, kuten kehittämistoimenpiteiden seuranta. 

Lisäksi toimittajasuhteiden hallinnassa tulisi hyödyntää yhtä keskitettyä SRM-
tietojärjestelmää, jonka pohjalta SRM-toiminnan johtaminen on yhtenäistä ja 
systemaattista. Tietojärjestelmä toimii toimittajasuhteiden hallinnan 
toimintasuunnitelman perusteena. Kyseistä tietojärjestelmää voidaan käyttää myös 
SRM-toimintasuunnitelman edistymisen seuraamiseen. SRM-tietojärjestelmään 
dokumentoidaan kaikki SRM-toimintaa kohtaan relevantit tiedostot, esimerkiksi 
toimittajatapaamisten tuloksista. 

Kolmas tutkimuksessa SRM-toimintamallin osaksi valittu kokonaisuus oli SRM-
menetelmien tarkastelu. SRM-menetelmien tulisi toimia kokonaisuutena niin, että 
toimittajasuhteiden hallinnasta olisi mahdollisimman paljon lisäarvoa kohdeyritykselle. 
Yksityiskohtaisesti SRM-menetelmiin liittyviä kehityskohteita ovat systemaattinen 
dokumentointi kaikkien menetelmien osalta, toimittajatapaamisten laadun parantaminen 
ja toimitusten arvioinnin päivittäminen. Lisäksi investointiprojektien SRM-
toimintamallissa on hyödynnettävissä sellaiset potentiaaliset SRM-menetelmät kuin 
tilinpäätösanalyysi toimittajan taloudellisen tilanteen seurannan työkaluna sekä 
toimittajatyytyväisyyden mittaaminen. 
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OSA IV – POHDINTA 
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10 Pohdinta 
Tämän tutkimuksen tuloksina muodostettiin toimittajien luokittelumalli ja 
toimittajasuhteiden hallinnan malli. Lisäksi toteutettiin ajankohtainen toimittajien 
luokittelu, jota hyödynnettiin toimittajasuhteiden hallinnan mallin ja 
toimintasuunnitelman muodostamisessa. Tutkimuksessa yhdistettiin 
kirjallisuustutkimuksen näkökulmat toimittajien arvioimisesta, luokittelusta ja 
toimittajasuhteiden hallinnasta olemassa olevaan tarpeeseen tutkimuksen 
kohdeyrityksen investointiprojektien hankintatoimelle.  

Tutkimuksen kirjallisuusosiossa tunnistettiin tutkimuksen teoreettinen perusta eli se, 
että toimittajien luokittelu ja toimittajasuhteiden hallinta ovat merkittävässä osassa 
pääomavaltaisella teollisuudenalalla. Kirjallisuusosiossa määriteltiin myös erilaisia 
toimittajien arviointikriteerejä, joita voi hyödyntää toimittajien luokittelemiseksi. 
Lopuksi kirjallisuustutkimuksessa tuotiin esille erilaisia toimittajasuhteiden hallintaan 
vaikuttavia tekijöitä ja menetelmiä. Kirjallisuustutkimuksen yhteenvedossa esitettiin 
vastaukset tutkimuskysymyksiin I ja II. 

Empiirisessä tutkimuksessa kirjallisuuden näkökulmat yhdistettiin suoritettuihin 
haastatteluihin toimittajien luokittelukriteerien muodostamiseksi. Toimittajat luokiteltiin 
perustuen tietojärjestelmäraportteihin ja dokumentoituun aineistoon sekä 
kohdeyrityksessä suoritettuihin haastatteluihin. Empiirisen tutkimuksen lopuksi 
tutkimustulokset ja johtopäätökset esitettiin suoraan tutkimuskysymyksiin III ja IV 
vastaten. 

Tässä työn pohdintaosuudessa on arvioitu tutkimusta kriittisesti ja esitetty 
jatkotutkimusaiheita. Työn lopuksi on esitetty yhteenveto, jossa on käsitelty 
tutkimuksen tuottamaa uutta tietoa ja kontribuutiota kohdeyritykselle sekä tieteelle. 

10.1  Tutkimuksen kriittinen arviointi 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa omalta osaltaan kohdeyrityksen 
tietojärjestelmäraporttien luotettavuus. Tietojärjestelmän raportoinnissa saattaa joistain 
syistä johtuen olla vaihtelua. Näiden vaikutukset kohdistuvat yksittäisten tilausten 
kokonaissummien vaihteluun. Vaihtelut ovat yleisesti kuitenkin vähäisiä, eivätkä tämän 
tutkimuksen tavoitteeseen voida nähdä vaikuttavan merkittävästi. Tärkeiden toimittajien 
tunnistaminen on mahdollista toteuttaa aineiston pohjalta luotettavasti. 

Lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty haastatteluita. Haastateltavien näkemykset 
esimerkiksi toimittajien arvioimiseksi perustuvat lähes aina enemmän tai vähemmän 
kokemuksiin toteutuneista toimituksista. Osa arviointikriteerejä oli niin sanottuja 
pehmeitä näkökulmia, joten niiden arviointi väistämättä perustuu ainakin osittain 
subjektiivisiin näkökantoihin. Haastateltavat olivat kuitenkin työskennelleet yli 
aineiston tarkasteluajanjakson investointiprojektien hankintatehtävissä, joten heidän 
näkemyksensä voidaan katsoa olevan riittävän kattava. Toisaalta lähes jokaisen kriteerin 
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valinnassa ja arvioinnissa on käytetty kahden tai useamman haastateltavan mielipidettä 
ja päätöksistä on käyty keskustelua. Tästäkin näkökulmasta tutkimuksen voidaan katsoa 
olevan luotettavasti toteutettu. 

Valtaosa hankintatoimea käsittelevästä kirjallisuudesta käsittelee hankintoja 
nimenomaan tuotannon ja volyymihankintojen näkökulmasta. Tämän kirjallisuuden 
yhdistäminen oleellisesti kohdeyrityksen investointiprojektien ympäristöön sovittaen oli 
haasteellista, mutta soveltaen mahdollista. Esiin tuotiin myös sellaisia näkökulmia, 
joiden välitön hyödyntäminen projektiympäristössä ei ole mahdollista. Lisäksi 
kirjallisuustutkimuksessa käytettiin kuitenkin myös nimenomaan projektitoiminnan 
hankintoja käsitteleviä lähteitä. Kirjallisuustutkimuksessa hyödynnetyt lähteet ovat 
akateemisesti päteviä, ja niiden soveltaminen tutkimustyön perusteina siten luotettavaa. 

Tutkimuksessa oletettiin tarkasteluajanjakson olevan riittävä. Kuitenkin on kriittisesti 
arvioitaessa huomioitava, että tutkimustulokset perustuvat 76 investointiprojektiin jotka 
on toteutettu pääasiassa taloudellisen matalasuhdanteen aikana. Varianssi esimerkiksi 
seuraaviin viiteen vuoteen on mahdollista. Tämä vaikuttaa erityisesti 
päälaitetoimittajien kohdalla. Tämä on pyritty ottamaan kuitenkin toimintamalleja 
rakentaessa huomioon niin, että olemassa olevat investointisuunnitelmat vaikuttavat 
tulevien vuosien resurssien kohdistamisessa. 

Hankintapäätöksien on lähtökohtaisesti oletettu tapahtuneen ja tapahtuvan jatkossakin 
niin sanottujen parhaiden käytänteiden ja optimaalisten perusteiden avulla. Samoin on 
vahvasti painotettu yhteistyöhalukkuuden olevan ensisijaista silloin kun yhteiset edut 
tunnistetaan riittävällä tarkkuudella. Kuitenkin liiketoiminnassa on hyvä muistaa sekä 
henkilökohtaisten kokemusten ja toimintatapojen merkitys.  

Hankintapäätös voi joskus perustua johonkin tekijään, joka ei välttämättä ole 
todellisiin faktoihin perustuvaa. Esimerkiksi brändi tai aiempien toimitusten 
kokemuksien ylipainotus toimittajavalinnoissa voivat ajaa muiden asioiden edelle. 
Lisäksi yhteistyöhalukkuudessa aina edes tunnistetut yhteiset edut eivät yllä välittömien 
taloudellisten kannattavuustekijöiden edelle. Voi olla, että välitön kannattavuuspaine on 
kohdeyritykselle tai toimittajalle kuitenkin strategisia yhteistyönäkökulmia tärkeämpi. 

Tutkimustuloksien arvioinnissa on tärkeä huomioida olettamus siitä, että 
investointiprojektien toteutustapa säilyy entisellään. Toisin sanoen, mikäli 
investointiprojekteja alettaisiin toteuttaa enemmän avaimet käteen -periaatteella, 
projektien toimittajakanta muuttuisi rakenteellisesti. Tällöin tutkimuksen 
toimittajaluokittelu ja SRM-toimintamalli sellaisinaan eivät sovellu käytettäviksi. 
Painopiste esimerkiksi SRM-toiminnassa tulisi teoreettisten näkökulmien mukaan 
muuttua enemmän resursseja harvemmille toimittajille -periaatteen mukaisesti.  

Tutkimuksen ensimmäinen tulostavoite oli toimittajien luokittelumalli ja 
ajankohtainen luokittelu. Kriittisesti arvioiden luokittelumalli itsessään on suhteellisen 
raskas prosessi toteuttaa. Se on kuitenkin toteutettavissa uudestaan ja jatkossa, mutta 
vaatii resursseja kohtuullisen paljon. Luokittelu toteutettiin tutkijan luomalla Microsoft 
Excel -dokumentilla. Sen uudelleenkäyttäminen ja ylläpitäminen on kriittisestikin 
tarkasteltuna mahdollista, mutta perehdytys sen käyttöön on välttämätön. Mikäli 
luokittelu toteutettaisiin saman mallin mukaisesti samassa ympäristössä, tärkeimmät 
toimittajat tunnistettaisiin samoiksi kuin tämän tutkimuksen tuloksissa. 

Toinen tulostavoite oli SRM-toimintamallin luominen. Siinä hyödynnettiin 
toimittajien luokittelun tuloksia, ja siten SRM-toiminnan oikeellisuuteen vaikuttaa 
kaikki luokitteluun perustuvat kriittisen arvioinnin näkökulmat. Lisäksi toimintamallissa 
esitettiin tietojärjestelmän rakentamista palvelemaan SRM-toiminnan johtamista. 
Tietojärjestelmään kertyy nykyajan trendin mukaisesti enemmän ja enemmän dataa 
useammista lähteistä. Tämän tietojärjestelmän toiminnalliseen muotoon saaminen on 
oleellisessa osassa sen käyttökelpoisuuden kannalta. Siten se vaikuttaa suoraan myös 
esimerkiksi SRM-toimintasuunnitelmaan sekä SRM-menetelmien toteuttamiseen. 
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Tutkimusta tulee arvioida myös yleistettävyyden kannalta. Voidaan todeta, että 
tutkimuksen peruslogiikka on yleistettävissä jo pelkästään kirjallisuustutkimuksessakin 
esiin tulleen näkemyksen perusteella siitä, että SRM-toimintaa tulisi käsitellä rinnakkain 
toimittajien luokittelun pohjalta. Siten tutkimuksessa toimittajien luokittelun 
käyttäminen toimittajasuhteiden hallinnan optimoimisen edellytyksenä on yleistettävissä 
lähes kaikille liiketoiminta-alueille. Lisäksi luokittelukriteerien pohjautuminen 
kohdeyrityksen liiketoimintaan ja toimintaympäristöön on yleistettävissä oleva peruste. 

Yksityiskohtaisemmin toimittajaluokittelussa esiintuotu kriteeristö, sekä siihen 
perustuva SRM-toimintamalli ovat yleistettävissä pääomavaltaisten teollisuudenalojen 
investointiprojekteille tietyin varauksin. Ensinnäkin investointiprojektien toteutustapa 
määrittelee toimintamallien käytettävyyden ja soveltuvuuden muissa pääomavaltaisen 
teollisuuden alan yrityksissä.  

Toiseksi, suora yleistäminen ei ole mahdollista, sillä toimintamalleissa on käytetty 
kohdeyrityksen erikoistuotestrategiaa yhtenä rajaavana tekijänä. Sen tilalle voi 
kuitenkin suoraan laittaa yritys- ja kontekstikohtaisen liiketoimintastrategisen kriteerin. 
Näin soveltaen malli on suoraan käytettävissä myös muiden pääomavaltaisten 
teollisuudenalojen yritysten investointiprojekteissa. 

Kolmanneksi, hankintatoimen organisointi voi vaikuttaa toimintamallien yleistämisen 
mahdollisuuksiin. Mikäli esimerkiksi hankintatehtävät on hajautettu laajemmin kuin 
kohdeyrityksessä, voi yhteinen SRM-toiminnan johtaminen olla liian haastavaa. Myös 
resurssien riittämättömyys, käytettävät SRM-menetelmät sekä hankintastrategiat voivat 
vaikuttaa toimintamallien käytettävyyteen muissa toimintaympäristöissä. 

10.2  Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksen aikana esiin on noussut useita jatkotutkimusaiheita, joiden kautta aiheen 
kokonaisvaltaisen tuntemuksen kertyminen olisi lisäarvoa tuottavaa. Ensimmäisenä 
jatkotutkimusaiheena esiin nousee hankintojen ja sitä kautta toimittajien merkitys 
pääomavaltaisen teollisuudenalan investointien onnistumiselle. Olisi lisäarvoa tuottavaa 
tuntea, kuinka merkittävässä asemassa toimittajat ovat sekä yksittäiselle 
investointiprojektille, että sitä kautta investointiluokasta riippuen koko yrityksen 
kilpailukyvylle ja taloudelliselle kehittymiselle. 

Tätä jatkotutkimusaihetta voisi tutkia esimerkiksi riskien näkökulmasta. Kuinka 
paljon toimittajien vastuulle asemoituu kustannusriskejä tai teknologisia riskejä? 
Minkälaisia vaikutuksia näiden riskien muutoksilla on investoinnin onnistumiselle? 
Kuinka toimittajien merkitys asemoituu muiden projektin sidosryhmien kesken 
investointien onnistumiseen vaikuttavina osapuolina? Muita toimittajien merkitystä 
tarkastelevia muuttujia ovat esimerkiksi sisäisen asiakkaan tyytyväisyyden mittaaminen, 
toimittajakohtaisten lisä- ja muutostöiden analysointi sekä projektiaikatauluihin 
vaikuttavien asioiden tarkastelu. Investointiprojektien toimittajien ja toimittajasuhteiden 
vaikutuksesta investoinneille ja koko yrityksen liiketoiminalle olisi lisäarvoa tuottavaa 
laatia arviointitapa tai mittaristo, jolla toimittajien ja toimittajasuhteiden todellinen 
merkitys olisi analysoitavissa ja seurattavissa. 

Toisena jatkotutkimusaiheena esitetään tämän tutkimuksen toimittajien 
luokittelumallin ja SRM-toimintamallin systemaattisella toteuttamisella saavutettujen 
etujen tarkastelua. Kun toimintamallia on sovellettu esimerkiksi viisi vuotta, onko sillä 
nähtävissä olevaa vaikutusta investointien onnistumiseen tai yrityksen 
liiketoimintaetujen saavuttamiseen? Tätä voisi analysoida esimerkiksi ensimmäisen 
jatkotutkimusaiheen mittariston avulla. Tämän jatkotutkimusaiheen pohjalta voisi 
arvioida myös sitä, tuleeko toimintamalleja kehittää suuntaan tai toiseen. 
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Kolmas suoraan aihepiiriin liittyvä mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi 
tutkia, millainen tietojärjestelmä tulisi kehittää toimittajien luokittelua ja SRM-
toimintamallia ajatellen. Olisiko esimerkiksi integrointi kohdeyrityksen ERP-
järjestelmään soveltuvaa? Kuinka koko ajan kertyvä data olisi mahdollisimman 
käytettävässä muodossa hallittavissa? Lisäksi tulisi tutkia sitä, onko olemassa sellaista 
hyödyntämätöntä dataa, jota tietojärjestelmässä voisi käsitellä tuoden lisäarvoa SRM-
toiminnalle. 

Neljäs jatkotutkimuksen aihe ei suoranaisesti liity toimittajasuhteiden hallintaan, vaan 
toimittajakannan hallintaan. Tämän tutkimuksen sivutuloksena saatiin muodostettua 
tutkimusaineistoon perustuva toimittajasalkun kuvaus. Siinä toimittajamäärät eri 
kategorioissa ja niihin kohdistuvat hankinnat pystyttiin tunnistamaan. Voisiko sen 
pohjalta tutkia, olisiko optimaalisempaa keskittää hankintoja tietyille toimittajille kuin 
hajauttaa hankinnat usealle toimittajalle? Edelleen, mikäli hankintoja keskitetään, 
pystyttäisiinkö saavuttamaan etuja esimerkiksi toimittajan integroimisella 
investointiprojekteihin ja sitä kautta mahdollistamaan tiiviimpi yhteistyösuhde ja sen 
tuomat edut molemmille osapuolille. 

Viimeinen tutkimuksen aikana esiin tullut jatkotutkimusaihe olisi mahdollisten 
synergiaetujen tunnistaminen ja hyödyntäminen muiden hankintayksiköiden kesken 
sekä hankintojen toteuttamisessa että SRM-toiminnassa. Onko esimerkiksi materiaali- ja 
komponenttiluokissa sellaisia hyödykkeitä, joiden hankinnassa voitaisiin saavuttaa etuja 
toteuttamalla ne jonkin toisen hankintayksikön kautta. Investointiprojektien 
hankintatoimen asiantuntemus kohdistuu kuitenkin erityisesti monimutkaisten 
sopimusten kohdalla, esimerkiksi päälaite-, automaatio- ja urakkatoimitusten 
hankinnassa. Olisiko materiaalihankintojen operatiivinen toteuttaminen tehokkaampaa 
esimerkiksi volyymitilausten johdosta muiden hankintayksiköiden toimesta, niiltä osin 
kuin hankintahyödykkeet menevät päällekkäin näiden yksiköiden kanssa? 
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11 Yhteenveto 
Tässä tutkimuksessa muodostettiin konstruktiivisen tutkimusotteen mukaisesti kaksi 
strategista mallia tutkimusongelmien ratkaisemiseksi. Toimittajien luokittelumallista 
muodostettiin kirjallisuustutkimukseen ja empiirisen tutkimuksen aineistoon pohjautuen 
sellainen toimintamalli ja kriteeristö, jonka avulla investointiprojektien 
toimittajakannasta voidaan tunnistaa merkittävät toimittajat. Toimittajasuhteiden 
hallinnan toimintamallissa investointiprojektien merkittävien toimittajien kohdalla 
sovelletaan erilaisia menetelmiä, joiden tavoitteena on saavuttaa molemmille ostaja-
toimittajasuhteen osapuolille liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kannalta positiivisia etuja. 

Toimittajien luokittelumallissa merkittävien toimittajien tunnistamisessa käytettiin 
sekä puhtaasti matemaattisia mittareita että niin sanottuja pehmeitä arvoja. Numeeristen 
mittareiden lisäksi juuri pehmeiden kriteerien käyttäminen on tärkeää, jotta saavutetaan 
luokitteluun riittävä herkkyys ja syvällisyys. Tämä korostuu erityisesti 
investointiprojektien ympäristössä, jota kuvaavat alttius muutoksille, ainutlaatuisuus 
sekä kohdeyrityksen kilpailukykyä edistävä ja ylläpitävä strateginen näkökulma. 

Toimittajien luokittelumalli pystyttiin toteuttamaan niin, että sen käyttäminen myös 
jatkossa on mahdollista. Se soveltuu suoraan sellaisenaan kohdeyrityksen 
investointiprojektien toimittajien luokitteluun myös tulevaisuudessa. Sen toimivuuden 
tarkastelu ja päivittäminen sen mukaisesti on tarpeen vaatiessa myös mahdollista. 
Toimittajien luokittelun toteuttamisen esitettiin otettavan osaksi hankintatoimen 
strategisia tehtäviä, sekä erityisesti toimittajasuhteiden hallinnan perustaksi. 
Toimittajaluokittelun perusteella tunnistettiin ne tärkeät toimittajat, joille 
toimittajasuhteiden hallinnan menetelmiä tulee soveltaa, sekä ne toimittajat, joiden 
kohdalla vastaavien menetelmien käyttäminen ei ole merkittävää lisäarvoa tuottavaa. 

Toimittajasuhteiden hallinnan toimintamalli muodostettiin kirjallisuustutkimuksen, 
empiirisen tutkimusaineiston sekä ajankohtaiseen toimittajaluokittelun pohjalta. 
Lopputuloksena päädyttiin systemaattiseen ja dokumentoituun aineistoon perustuvaan 
johdonmukaiseen jatkuvan toiminnan malliin. Resurssit toimittajasuhteiden hallinnassa 
tulee kohdistaa vain oikeille toimittajille, oikein keinoin ja keskittymiskohtein. 
Toimittajasuhteiden hallinnan eri menetelmien ja keskittymiskohteiden kohdistaminen 
toimittajakohtaisesti pystytään mallin avulla tunnistamaan nyt ja tulevaisuudessa. 

Empiirisen tutkimuksen tulokset mahdollistavat kohdeyrityksessä aiempaa 
tarkemmalla tasolla laatimaan investointiprojektien hankintojen strategisiin tehtäviin 
liittyvää toiminnan suunnittelemista ja toteuttamista. Koska hankintatoimi on 
investointiprojekteissa tärkeässä ja oleellisessa osassa, voidaan tutkimuksen tuloksilla 
nähdä olevan strateginen vaikutus myös investointien onnistumisen mahdollisuuksien 
lisäämisessä. Investoinneilla ja niiden onnistumisella taas on suora syy-seuraussuhde 
koko yrityksen kilpailukyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen. 

Tieteellisestä näkökulmasta toteutettiin hankintoihin liittyvä tutkimus aiemmin 
vähemmän käsitellyssä projektitoiminnassa. Valtaosa olemassa olevista tieteellisistä 
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julkaisuista tarkastelee hankintatoimea ja toimittajien hallintaa tuotannon 
volyymihankintojen näkökulmasta. Pääomavaltaisen teollisuudenalan, kuten 
terästeollisuuden, investointitoiminta ja sen projektiympäristöt tuovat hankintoihin 
aivan omanlaisensa erityispiirteensä.  

Tutkimus tuo uutta tieteellistä tietoa investointiprojektien hankintatoiminnan 
strategiseen johtamiseen, tarkemmin toimittajien luokitteluun ja toimittajasuhteiden 
hallintaan. Lisäksi tutkimuksen avulla tunnistettiin useita jatkotutkimuksen aiheita, 
joiden tutkimustyöllä on mahdollista saavuttaa merkittävää lisäarvoa sekä empiirisesti 
että tieteellisesti. 
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Liite 1. Tutkimuksen aikana tehdyt ja työssä hyödynnetyt haastattelut 
 
Vakanssi Päivämäärä Sisältö 
Johtaja, investoinnit 11.9.2012 Investointien luokittelu 

 23.1.2012 Toimittajaluokittelun ja SRM-
toimintamallin katselmointi 

Kehityspäällikkö, 
investoinnit 

8.1.2013 Suunnittelupalveluiden 
laskutusaineiston saatavuus ja 
hankkiminen 

Hankintapäällikkö, 
investointiprojektit, 
tuotanto- ja 
kunnossapitopalvelut 
sekä alihankinnat 

Useita kertoja 
välillä syyskuu 
2012 - helmikuu 
2013 

Aineiston hankinta 
Toimittajien luokittelun kriteerit 
Toimittajien luokittelu 
SRM-toiminnan suunnittelu 

Laatu- ja 
kehitysinsinööri, 
hankinnat 

24.1.2012 Hankinnan SRM-toiminnan nykytila ja 
aineisto 

Hankintainsinööri, 
investointiprojektien 
hankinnat 

Useita kertoja 
välillä syyskuu 
2012 - helmikuu 
2013 

Aineiston hankinta 
Toimittajien luokittelun kriteerit 
Toimittajien luokittelu 
SRM-toiminnan suunnittelu 

Hankintainsinööri, 
investointiprojektien 
hankinnat 

Useita kertoja 
välillä syyskuu 
2012 - helmikuu 
2013 

Aineiston hankinta 
Toimittajien luokittelun kriteerit 
Toimittajien luokittelu 
SRM-toiminnan suunnittelu 

Hankintainsinööri, 
alihankinnat 

15.1.2013 Toimittajan arviointi 
nelikenttäanalyysivaiheessa 

 


