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Tämän kandidaatintyön  tarkoituksena  on esitellä  lukijalle  hankintatoimen  roolia 

globaalissa  liiketoiminnassa  toimivassa  yrityksessä.  Työssä  esitellään  aluksi 

kansainvälisen  kaupankäynnin  haasteita  ja hankintatoimen merkitystä  yritysten 

liiketoiminnassa. Tämän jälkeen työssä tuodaan esille perusteita hankintatoimesta sekä 

ostamisesta yritysten välisessä kaupankäynnissä. Työn aihe on hyvin laaja, joten työssä 

on tarkoituksena luoda katsaus vain hankintatoimen keskeisimpiin osa-alueisiin. Tämän 

työn tarkoituksena on antaa peruskuva hankintatoimesta ja se tarjoaa pohjan myös lukijan 
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ABSTRACT 

Procurement in global business 
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This  thesis  is  about  to  procurement  in  global  business. The  goal  for  this  thesis  is  to 

introduce  challenges  in  global  business, the  role  of procurement in  business,  basics 

methods of procurement and purchasing in industrial business. The topic of this thesis is 

very broad so this thesis describes the very basics on procurement and purchasing. Thesis 

is  designed to  give  readers  basic  information  of  procurement  and  to  provide  basis  for 

studying subject more later. 
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ALKUSANAT 

Tässä  kandidaatintyössä  tarkoituksena on  ollut  perehtyä hankintatoimen  rooliin 

globaalissa  liiketoiminnassa.  Työtä  tehdessäni  olen  pyrkinyt  luomaan  asiasta 

kokonaiskuvan  ja  lähestymään  asiaa  ensin  isommasta  kuvasta  tilaus-toimitusketjun 

näkökulmasta.  Tämän  jälkeen  olen esitellyt  hankintatoimen  keskisimpiä  osa-alueita  ja 

pyrkinyt kuvaamaan niitä siten, että vaikka lukijalla ei olisikaan aikaisempaa tietämystä 

hankintatoimesta, on työn avulla helppo saada aiheesta kattava kokonaiskuva. 

Haluan  esittää  kiitokset  SSAB  Europe  Oy:n  operatiivisten  hankintojen 

hankintaorganisaatiolle,  jossa  työskennellessäni  opintojen  ohella  olen  saanut  arvokasta 

kokemusta  hankintatoimesta.  Nämä  kokemukset  innoittivat  minua perehtymään 

aiheeseen enemmän ja kirjoittamaan kandidaatintyöni hankintatoimen aihealueesta. 

Kiitokset  haluan  esittää  myös diplomi-insinööri  Jouko  Heikkalalle,  jolta  olen  saanut 

ohjeita ja neuvoja työtä tehdessäni. 

Lisäksi  haluan  kiittää  vielä  perhettä ja  ystäviäni,  joiden  kanssa  olen  saanut heitellä 

ajatuksia työni aihealueesta. 

Oulu, 20.05.2018 

Matias Martinviita 
Matias Martinviita 
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1 JOHDANTO 

Yritysten    liiketoimintaympäristö on muuttunut viimeisten vuosien ja vuosikymmenten 

aikana hurjasti.    Globalisaation seurauksena yritysten kaupankäynti on muuttunut yhä 

kansainvälisemmäksi. Kilpailu  markkinoilla  kiristyy  jatkuvasti  ja  yritysten  on  etsittävä 

koko ajan uusia  keinoja  pysyäkseen  mukana  kilpailussa.   Koska  markkinat  ovat 

muuttuneet maailmanlaajuisiksi niin asiakkaiden kuin yritystenkin suhteen, yritysten on 

pakko yrittää erottautua joukosta.  Nykypäivän markkinoilla todella harva yritys pärjää 

enää tekemällä kaiken itse.   Jotta yritysten kilpailukyky säilyisi, on yritysten lähes pakko 

keskittyä vain omaan erikoisosaamisalueeseen menestyäkseen. Tämä on johtanut siihen, 

että yritykset  ovat  ulkoistaneet  suuren  osan  toiminnoistaan  ja  yritykset  ostavat  yhä 

enemmän tuotteita ja palveluita toisilta yrityksiltä.  

Tämän kehityksen seurauksena yritysten on alettava tekemään yhä enemmän yhteistyötä 

toistensa kanssa. Näin syntyy monien eri yritysten muodostamia yritysverkostoja, jossa 

toimijat  ovat  enemmän  tai  vähemmän  riippuvaisia  toisistaan.  Näistä  verkostoista 

muodostuu   toimitusketjuja, joiden osapuolet voivat olla missä päin maailmaa tahansa. 

Tällainen toiminta luo paljon mahdollisuuksia yrityksille, kun toimintaan erikoistuneita 

yrityksiä  on  valittavana  suuri  joukko  liiketoimintakumppaneiksi.  Toisaalta samalla 

kasvavat  myös  riskit  toimitusketjun  hallinnassa,  kun osapuolet  toimivat  eri  puolella 

maailmaa erilaisissa poliittisissa, taloudellisissa ja kulttuurillisissa olosuhteissa. 

Monilla  toimialoilla  hankinnan  kustannukset  yritysten  liikevaihdosta  ovat  merkittävät. 

Kun yritykset ostavat nykyään yhä enemmän ja enemmän tuotteita ja palveluita toisilta 

yrityksiltä, korostuu hankintatoimen rooli yrityksissä entisestään. Tuotteita ja palveluita 

hankittaessa on osattava tehdä oikeita päätöksiä, jotta yrityksen kilpailukyky markkinoilla 

säilyy myös tulevaisuudessa.
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2 HANKINTATOIMI LIIKETOIMINNAN OSANA 

2.1 Hankintatoimi osana tilaus-toimitusketjua 

2.1.1 Tilaus-toimitusketju 

Yritysten  liiketoiminta  koostuu  useiden  yksittäisten  toimintojen  perättäisistä  vaiheista, 

joiden tavoitteena on  yrityksen  resurssien,  esimerkiksi  raaka-aineiden, muuttaminen 

valmiiksi  hyödykkeeksi  tai  palveluksi  asiakkaalle (Sakki  2009,  s.13). Esimerkkinä 

voidaan ajatella vaikkapa kuluttajaa, joka haluaa ostaa kaupasta oluen. Jotta olut päätyy 

kaupan  hyllylle  kuluttajan  ostettavaksi,  tarvitaan  siinä  välissä  monenlaisia  toimijoita, 

jotta  raaka-aineista  saadaan  tuotettua  tuote  kuluttajalle.  Ketju  alkaa maatilalta,  jossa 

tuotetaan esimerkiksi humalaa, oluen raaka-ainetta. Sieltä raaka-aine viedään panimoon, 

jossa  siitä  tuotetaan  olutta.  Panimo  ostaa  omilta  toimittajiltaan  pullot  ja  tölkit,  joihin 

valmis  olut  pullotetaan.  Panimolta  olut  viedään  jakelijalle,  josta  se  kulkeutuu  edelleen 

lähikaupan  kautta  kuluttajalle.  Koska  myös  pullon- ja  tölkinvalmistajilla  on  omat 

toimittajansa,  tarvitaan  oluen  toimitusketjussa  hyvin  monen  eri  yrityksen  panos  ennen 

kuin raaka-aineista saadaan valmis tuote kuluttajalle. Toimitusketjussa on ollut mukana 

esimerkiksi  tuotteiden valmistajia, toimittajia  ja  kuljettamisen  vaiheita.  Tehokkaan 

toiminnan edellytyksenä on ollut, että eri toimijoiden välillä on kulkenut paljon erilaisia 

tieto-, raha- ja materiaalivirtoja. (Heizer ja Render 2014, s. 468). 

Toimitusketjussa materiaalivirran  eli tavaroiden  kulkema  suunta  on  yleensä  raaka-

ainelähteiltä kuluttajille. Jotta toimitusketju voi käynnistyä, tarvitaan tuotteen tai palvelun 

kysyntää. Toimitusketjussa  kysyntä  ja  siihen  liittyvä  tiedon  virta  kulkee pääosin 

kuluttajilta raaka-ainelähteille eli vastakkaiseen suuntaan kuin materiaalivirta. Kysynnän 

aiheuttaman tilausvirta on olennainen osa toimitusketjua. Kun yhdistetään tilausvirta ja 

toimitusketju,  voidaan puhua  tilaus-toimitusketjusta.  Suomenkielinen  käsite  tilaus-

toimitusketjun  hallinta  tulee  englanninkielisestä  termistä supply  chain  management 

(SCM).  Sakki  käyttää  kirjassaan  useita  erilaisia määritelmiä  tilaus-toimitusketjulle. 

Yhteistä  kaikille  määritelmille  on  se,  että  tavaratoimituksen  toteuttamiseen 

hankintalähteiltä  käyttäjille  tarvitaan  useamman  eri  yrityksen  työpanosta.  Sakki  tuokin 

esille, että tilaus-toimitusketju voidaan ajatella muodostuvan, kun näitä eri toimijoita on 

mukana vähintään kolme. Materiaalivirtojen lisäksi myös raha- ja tietovirtojen hallinta 
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on tilaus-toimitusketjussa tärkeää (Sakki 2009, s.12-14). Tilaus-toimitusketju koostuu siis 

kolmesta  ”virrasta”,  materiaali- eli  tavaravirrasta,  tieto  eli  informaatiovirrasta  ja 

rahavirrasta. (Sakki 2009, s.21)  

2.1.2 Materiaali-, tieto- ja rahavirrat 

Tilaus-toimitusketju  lähtee  liikkeelle  asiakkaiden tekemistä tilauksista. Nämä  tilausten 

seurauksena  yrityksessä  alkavat  erilaiset muut  tietovirrat  kulkea tavarantoimittajille. 

Tavarantoimittajilta lähtevät tavaravirrat puolestaan liikkuvat vastakkaiseen suuntaan ja 

päätyvät  lopulta  asiakkaille. Yksittäisen  yrityksen  sisällä  tilaus-toimitusketju kulkee 

monen eri osaston ja vastuualueen kautta ja sen hallintaan osallistuu jollain tasolla lähes 

kaikki yrityksen osastot. Ketjuun osallistuu henkilöitä monelta eri ammattialueelta läpi 

yrityksen  organisaation.  Eri  vaiheiden  toteuttamiseen  osallistuvat esimerkiksi 

logistiikkahenkilöstö,  myynnin  ja  asiakaspalvelun  henkilöstö,  materiaalihallinnan 

henkilöstö sekä  hankinnan  ja  taloushallinnon  henkilöstö.  Tilaus-toimitusketjuun 

hallintaan sisältyy  tästä  johtuen paljon ihmisten  välistä  yhteistyötä ja se liittyy  hyvin 

monen yrityksen palveluksessa työskentelevän ihmisen työhön. (Sakki 2009, s.21) 

Tilaus-toimitusketjun  hallinnan  voidaan  ajatella  koostuvan  materiaalivirran  ja  siihen 

liittyvän tieto- ja rahavirran ohjaamista sekä toteuttamista. Sakki arvioi, että noin puolet 

tilaus-toimitusketjussa tehtävästä työstä on hallinto- ja toimistotyötä. Tätä osaa kutsutaan 

yleisnimellä ohjaus. Ohjaamisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi suunnittelua, tilausten 

käsittelyä,  myyntiä,  hankintaa,  taloushallintoa,  tilausten  valvontaa  sekä  tapahtuma- ja 

muutostietojen  välittämistä.  Toteuttamisella  puolestaan  tarkoitetaan  esimerkiksi 

tavarankäsittelyä,  kuljettamista,  varastoimista,  tehdastyötä,  asiakirjojen  tuottamista, 

laskuttamista, saatavien valvontaa sekä maksujen suorittamista. (Sakki 2009, s.21) 

Tietovirta kulkee tilaus-toimitusketjussa pääasiassa asiakkailta toimittajalle. Suurin osa 

tietovirrasta käsittää erilaisia asiakas- ja hankintatilauksia. Yritykset tarvitsevat kuitenkin 

myös  tietovirtaa toiminnan suunnitteluun  ja  ennustamiseen. Tietovirran  hallinta  on 

tärkeää, sillä kun oikeaa tietoa saadaan välitettyä oikeille henkilöille, voidaan sen avulla 

välttyä turhalta varastoimiselta ja virhehankinnoilta sekä niistä aiheutuvista ylimääräisistä 

ostotöistä  ja  kuljetuskustannuksista.  Virhearvioita  voidaan  välttää  sitä  paremmin  mitä 

enemmän  tavarantoimittaja  on  perillä  asiakkaidensa  aikeista  ja  liiketoimista.  Tilaus-
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toimitusketjussa  osapuolten  keskinäinen yhteistyö ja  tiedon  jakaminen  ovat  tärkeitä 

asioita tehokkaan toiminnan kannalta. (Sakki 2009, s.22) 

Materiaali- eli  tavaravirta  kulkee  pääasiassa  toimittajilta  asiakkaille.  Tavaravirta 

tarkoittaa yksinkertaisimmillaan tavaroiden  fyysistä  kuljettamista  ja  varastoimista. 

Erityisesti  pitkien  etäisyyksien  maissa  ja  globaalissa  toiminnassa  ylipäätään, sekä 

kuljettamisesta, että varastoimisesta aiheutuu hyvin merkittäviä kustannuksia. Fyysisen 

tavaran  varastoiminen  edellyttää  paljon  tilaa  ja  tavaran  varastoiminen  sitoo  pääomaa. 

Tavaran  käsittely  ja  kuljettaminen  edellyttää  paljon  henkilöstöä  ja  kuljetuskalustoa. 

Tavarantoimitukseen  kohdistuu  myös  paljon  muita  haasteita  ja  vaatimuksia,  kuten 

täsmällisyys,  oikea-aikainen  toimitus, toimituksen  ja  tuotteiden virheettömyys  ja 

luotettavuus toimittajaa ja tuotetta kohtaan. (Sakki 2009, s.23) 

Rahavirta  kulkee  pääasiassa  asiakkaalta  toimittajalle.  Rahavirta  koostuu  kuitenkin 

muustakin kuin pelkästä asiakkaan maksusta. Kun esimerkiksi tietoa saadaan kulkemaan 

myyjän  ja  ostajaan väillä  paremmin  ja  nopeammin,  saadaan  toimituksia  nopeutettua  ja 

varastoja vähennettyä. Tällöin voidaan nopeuttaa myös rahavirtaa. Kun asiakkaat saavat 

tavaransa  nopeammin,  voidaan  heitä  tämän seurauksena  laskuttaa  yhä  aikaisemmin. 

Tällaisella  rahankierron  nopeutumisella  on positiivinen vaikutus toiminnan 

kannattavuuteen.  Liiketoiminnan  pyörittämiseen  tarvitaan  paljon  vähemmän 

käyttöpääomaa,  jos  päästään  tilanteeseen,  jossa  omilta  asiakkailta  saadaan  maksu 

nopeammin kuin mitä yrityksen maksuaika on tavarantoimittajien suuntaan. (Sakki 2009, 

s.23) 

2.1.3 Tilaus-toimitusketjun strateginen merkitys globaaleilla markkinoilla 

Useimmat  yritykset  kuluttavat  suuren  määrän  rahaa  liikevaihdostaan  hankintoihin. 

Tämän takia yritysten väliset suhteet toimittajiin muodostuvat erittäin tärkeäksi. Nykyään 

yritysten  suhde  toimittajiin  on  kasvavassa  määrin  tiiviimpi  ja  pitkäaikaisempi. 

Yhteistoiminnalla  on  tavoitteena  lisätä  innovaatiota,  nopeuttaa  tuotesuunnittelua  sekä 

alentaa  kustannuksia.  Esimerkiksi  kun  molemmat  osapuolet  ovat  halukkaita  jakamaan 

tietoja  myynnistä  ja  kustannuksista,  kustannukset  voivat  laskea  sekä  ostajalla  että 

toimittajalla.  Koska  tilaus-toimitusketjun  hallinta  pitää  sisällään  toimintojen 

koordinoinnin  koko  ketjun  aikana  alkaen  raaka-aineista  ja  päätyen  tyytyväisiin 



 10 

asiakkaisiin,  voivat  säästöt  nousta  merkittäviksi  koko  ketjun  kannalta.  Tällä  matkalla 

ketjuun  osallistuu  esimerkiksi  tavaran  tai  palvelun  toimittajat,  tuotanto,  jakelukanavat, 

tukkukauppiaat sekä vähittäiskaupat ja loppuasiakkaat. (Heizer ja Render 2014, s. 468) 

Tilaus-toimitusketjun  hallinta  on  nykypäivänä  yhä  tärkeämpää,  sillä  yritysten 

toimintaympäristö  on  laajentunut  paljon.  Tämän  muutoksen  takana  on  sekä  poliittiset 

muutokset,  että  yritysten  halu  levittäytyä  yhä  laajemmille uusille markkina-alueille. 

Globalisaation  myötä  Kiinan,  Intian  ja  Etelä-Amerikan  maiden  talous on  kehittynyt 

hurjaa  vauhtia  ja  markkinat  ovat  kasvaneet  niillä  alueilla  voimakkaasti.  Tämän 

seurauksena yrityksille on tullut tarve oppia uusia tapoja hallita materiaali- ja tietovirtoja 

yhä paremmin. Yritysten kilpailuympäristö muuttuu koko ajan haastavampaan suuntaan. 

Nykypäivän  teknologia  tarjoaa  helpon  tavan  seurata  markkinoita  ympäri  maailmaa  ja 

yritysten tulee osata toimittaa tuotteita pitkienkin välimatkojen päähän oikea-aikaisesti. 

Yritykset myös hakeutuvat paljon yhteistyöhön ja yritysten välinen kilpailu markkinoista 

on siirtynyt myös toimitusketjujen väliseksi kilpailuksi. (Sakki 2009, s. 12) 

Jotta  yritykset  pärjäisivät  koko  ajan  kiristyvillä  markkinoilla,  yritykset  keskittyvät  yhä 

enemmän  ydinosaamiseensa.  Tällöin  korostuvat  esimerkiksi asiakaslähtöisyys,  omien 

tuotteiden  ja brändien  kehittäminen  sekä  markkinoinnin  vahva  osaaminen.  Jakelun  ja 

varastoimisen  kustannuksia  pyritään  pienentämään  toimintojen  ulkoistamisella.  Myös 

asiakkaat hakevat yhä enemmän ratkaisuja pelkkien tuotteiden sijasta. Tällöin palvelun 

osuus  liiketoiminnassa  lisääntyy,  kun  laitekauppaan  pyritään  liittämään  oheispalveluja, 

kuten omien laitteiden huoltotoimintaa. Kasvavat nimekemäärät tuovat omat haasteensa 

samaan  aikaan  kun  saatavuuteen  ja  toimitusvarmuuteen  kohdistuvat  vaatimukset 

lisääntyvät. (Sakki 2009, s.13) 

Yritysten  strategia  ja  tavoitteet  vaikuttavat  paljon  siihen,  miten  tilaus-toimitusketjua 

pyritään  hallitsemaan.  Seuraavassa  esitellään taulukossa  1 kolme  erilaista 

esimerkkistrategiaa  ja  sitä,  miten  valittu  strategia vaikuttaa  päätöksiin  tilaus-

toimitusketjussa. Esimerkkistrategioina  on  tässä  tapauksessa  edullisten  hintojen 

tavoittelu, nopea reagointikyky markkinoiden muutoksiin ja erikoistuminen tuotteeseen, 

jolla erotutaan kilpailijoista. (Heizer ja Render 2014, s.470) 
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Taulukko  1.  Strategisia  lähestymistapoja  tilaus-toimitusketjun  hallintaan  (mukaillen 

Heizer ja Render 2014, s.470). 

 
Strategiana 

edulliset hinnat 

Strategiana 

reagointikyky 

Strategiana 

erikoistuminen 

Tärkein kriteeri 

toimittajan 

valinnassa 

Kustannukset 

Kapasiteetti, 

Nopeus,  

Joustavuus 

Tuotekehitystaidot, 

Tiedonjaon 

halukkuus, 

tuotteiden kehitys 

nopeasti ja yhdessä 

Varastointi 

toimitusketjussa 

Mahdollisimman 

pieni varasto 

kustannusten 

säästämiseksi 

Puskurivarastojen 

käyttö, jotta 

päästään nopeisiin 

toimituksiin 

Mahdollisimman 

pieni varasto, jotta  

tuotteet  eivät 

vanhene 

Jakeluverkosto 

Edulliset 

kuljetukset, 

Myynti 

halpakauppojen 

kautta 

Nopeat 

kuljetukset, hyvä 

asiakaspalvelu 

Markkinatiedon 

keräys ja jako, 

osaava 

myyntihenkilöstö 

Tuotesuunnittelun 

ominaisuuksia 

Maksimoidaan 

suorituskyky, 

Minimoidaan 

kustannukset 

Lyhyt asetusaika, 

Nopea tuotannon 

ylösajo 

Pyritään erottumaan 

kilpailijoista 

 

 



 12 

2.1.4 Riskien hallinta tilaus-toimitusketjussa 

Nykypäivänä  lisääntynyt  erikoistuminen omaan  ydinosaamiseen,  alhaiset 

informaatioteknologian kustannukset ja nopeat kuljetusyhteydet saavat aikaan sen, että 

yritykset  tekevät  yhä  vähemmän  itse  ja  ostavat  tuotteita  ja  palveluita  muualta.  Tämä 

johtaa riippuvuuksien lisääntymiseen toimitusketjussa ja samalla lisääntyvät myös riskit. 

Monimutkaisten  toimitusketjujen  hallitseminen  on  strateginen  haaste  mutta  toisaalta 

pienempi  toimittajamäärien  käyttö  kasvattaa  sekä  ostajan,  että  toimittajan  keskinäistä 

riippuvuutta ja samalla riskiä. (Heizer ja Render 2014, s.473-474) 

Kaikissa  toimitusketjuissa  on  varauduttava  haasteisiin  toimittajan  luotettavuuden  ja 

laadun osalta. Globalisaatio ja logistiikan nykypäivän monimutkaisuus kuitenkin tuovat 

entistä enemmän riskejä toimitusketjun hallintaan. Kansainvälisessä toiminnassa mukaan 

tulevat  haasteet  esimerkiksi  toimitusaikojen  pidentymisestä,  tuontitulleista, 

valuuttariskeistä sekä poliittisten tilanteiden muutoksista. Alla olevassa taulukossa 2 on 

esitetty  muutamia  toimitusketjun  hallinnassa  tyypillisesti  esiintyviä  riskejä  ja 

mahdollisuuksia niiden välttämiseen. (Heizer ja Render 2014, s.473-474) 
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Taulukko 2. Tilaus-toimitusketjun riskejä (mukaillen Heizer ja Render 2014, s.473-474). 

 

 

 

Riski Riskin hallinnan keinoja 

Toimittaja ei pysty 

toimittamaan 

Useiden toimittajien käyttö, sopimuksissa sakko 

myöhästyneistä toimituksista, ennakointi 

Toimittajan laatu on 

huonoa 
Huolellinen toimittajien valinta, koulutus, sertifikaatit 

Logistiset viivästykset ja 

vahingot 

Useiden kuljetusyhteyksien ja varastojen käyttö, 

huolellinen tuotteiden pakkaus 

Informaation katoaminen Turvalliset IT-järjestelmät, koulutus 

Poliittinen riski Vakuutukset, toiminnan hajauttaminen, lisenssit 

Taloudellinen riski 
Suojautuminen valuuttariskiä vastaan, ostosopimukset 

jotka ottavat huomioon valuutan arvon vaihtelun 

Luonnonkatastrofit 
Vakuutukset, vaihtoehtoiset hankinnat, toiminnan 

hajauttaminen 

Vandalismi, varkaus, 

terrorismi 
Vakuutukset, patentit, toiminnan hajauttaminen 
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2.2 Hankintojen merkitys liiketoiminnassa 

Yritysten  liiketoimintaympäristö  on  muuttunut  viime  vuosina  radikaalisti.  Maailman 

talous on kokenut muutoksia, jotka eivät ole vain ohimeneviä trendejä vaan seurausta alati 

lisääntyvästä  kaupankäynnin  globalisaatiosta,  nopeasti  kehittyvästä 

informaatioteknologian hyödyntämisestä liiketoiminnassa sekä muutoksista asiakkaiden 

tarpeissa. (Weele 2000, s.5-8) 

Kaupankäynnin globalisaatiota ovat edistäneet esimerkiksi markkinoiden vapautuminen 

(esimerkiksi  energia- ja  lentoliikenneala),  kauppaliittojen  perustaminen  kansainvälisen 

kaupankäynnin  helpottamiseksi  sekä  logistiikan  ja  kuljetusyhteyksien  parantuminen. 

Informaatioteknologian arvioidaan olevan nykyään talouden ydintä. Sen avulla voidaan 

esimerkiksi kerätä tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja tarpeista, jotta yritykset osaavat 

kohdentaa  tuotteita  ja  palveluita  oikeille  markkinoille.  Informaatioteknologia 

mahdollistaa tehokkaamman yhteistyön tilaus-toimitusketjussa eri toimijoiden välillä ja 

heidän tarpeita voidaan seurata ja päivittää reaaliaikaisesti. Asiakkaiden käyttäytyminen 

on  kokenut  muutoksen  globalisaation  aiheuttaman  markkina-alueiden  laajentumisen 

myötä.  Asiakkaat  eivät  enää  ole  pelkästään  paikallisten  yritysten tarjoamien  tuotteiden 

varassa, vaan asiakkaat voivat etsiä haluamiaan tuotteita ympäri maailmaa. Asiakkaiden 

ostokäyttäytyminen  on  muuttunut  kriittisemmäksi ja  asiakkaat  ovat  ottaneet  ohjat 

käsiinsä markkinoilla. Ennen asiakkaat ostivat vain lähinnä niitä tuotteita, joita yritykset 

tarjosivat heille mutta nyt asiakkaat määrittelevät minkälaisia tuotteita he tarvitsevat ja 

etsivät tarpeilleen toimittajan. (Weele 2000, s.5-8)  

Hankinnoista  aiheutuvat  kustannukset  aiheuttavat  merkittävän  osan  yrityksen  kuluista. 

Jurgen Klugen vuonna 1996 tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin valmistavien yritysten 

kulurakennetta, ja näissä yrityksissä ovat hankintakustannukset olleet keskimäärin noin 

68 % yritysten kuluista hieman teollisuudenalasta riippuen (Weele 2000, s.18-19). Alla 

olevassa taulukossa 3 on myös esitetty eri teollisuuden alojen tyypillisiä toimitusketjun 

kustannusten osuuksia liikevaihdosta. 
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Taulukko 3. Ostojen osuus liikevaihdosta (mukaillen Heizer ja Render 2014, s.469). 

Teollisuuden ala Ostot liikevaihdosta (%) 

Autoteollisuus 67 

Elintarviketeollisuus 60 

Metalliteollisuus 65 

Paperiteollisuus 55 

Polttoaineala 79 

Ravintola-ala 35 

Kemikaaliteollisuus 62 

 

Hankintatoimen  kulut  muodostavat  siis  varsin  suuren  erän  yritysten 

kokonaiskustannuksista. Vuonna 1997 Philips Electronicsin tekemän Du Pont-analyysin 

mukaan  hankintatoimen  kustannuksilla  on  merkittävä  vaikutus  koko  yritystoiminnan 

kannattavuuteen.  Analyysissä  tarkasteltiin  Philips  Electronics- kohdeyritystä  ja 

huomattiin  laskettaessa  nettopääoman  tuottoastetta  (RONA,  Return  of  net  assets),  että 

vain  2%  säästöt  hankinnoissa  kasvattaa  yrityksen  nettopääoman  tuottoprosenttia  jopa 

12%.  Samansuuntaisia  tuloksia  saatiin  myös  muista  analyysissä  mukana  olleista 

yrityksistä.  Tämä  korrelaatio  toimii  myös  toiseen  suuntaan  eli  huonosti  suunniteltu  ja 

toteutettu  hankinta  nostaa  hankinnan  kustannuksia  ja  näillä  on  suuri  vaara  aiheuttaa 

taloudellisia tappioita. (Weele 2000, s.18-19) 

Hankintatoimen  kustannusten  säästöllä  huomattiin  olevan  kaksi  selkeää  vaikutusta 

pääoman tuottoasteen paranemiseen. Ensimmäinen liittyy suorien materiaalikustannusten 

pienenemiseen.  Tämä  näkyy  suoraan  tuotteiden  parantuneena  katteena,  joka parantaa 
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koko  yrityksen  katetuottoa.  Toinen  puolestaan  liittyy  vähentyneeseen  pääoman 

sitoutumiseen  yrityksen  toiminnassa.  Se  vaikuttaa  positiivisesti  yrityksen  pääoman 

kiertonopeuteen.  Syitä  tähän  voi  olla  esimerkiksi  pidemmät  maksuehdot,  varastojen 

pienentyminen  toimittajien  toimiessa  Just-In-Time  (JIT)  ajattelun  mukaan  sekä 

toimittajien toiminnan parempi laatu. (Weele 2000, s.18) 

Hankintatoimella  voi  olla  edellä  mainittujen  suorien  vaikutusten  lisäksi  myös  paljon 

epäsuoria  vaikutuksia  yrityksen  kilpailukykyyn.  Huolella  valitut  laadukkaat  toimittajat 

voivat vähentää laadusta aiheutuvia kustannuksia. Tämä voi pitää sisällään esimerkiksi 

laaduntarkastuksista  aiheutuvia  kustannuksia  tai  reklamointia  viallisesta  materiaalista. 

Tuotteiden  standardisoinnilla pyritään  vähentämään  hankittavien osien  variaatiota ja 

keskittymään  käyttämään  yleisesti  saatavilla  olevia  osia,  jolloin  ei  olla  riippuvaisia 

esimerkiksi vain muutamasta toimittajasta. Standardoinnin seurauksena myös varastossa 

olevien nimikkeiden määrää voidaan pienentää. Yhteistyöllä toimittajien kanssa voidaan 

saavuttaa  pienemmät  varastot  sekä  joustavampi  tuotanto.  Tämä  vaatii  kuitenkin 

suorituskykyisten toimittajien valintaa ja sitoutumista JIT- toimintamalliin. (Weele 2000, 

s.20-21) 
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3 B2B-KAUPANKÄYNTI 

3.1 Ostaminen yritysmarkkinoilla 

Kun  verrataan  ostamista  kuluttajamarkkinoilla  eli  business  to  consumer  (B2C)  ja 

yritysmarkkinoilla eli business to business (B2B), huomataan niiden eroavan toisistaan 

paljon. Yritysmarkkinoilla kauppaa käydään yritysten ja organisaatioiden välillä, kun taas 

kuluttajamarkkinoilla asiakkaat ovat tavallisia kuluttajia. Alla olevassa taulukossa 4 on 

esitetty muutamia keskeisiä eroja näiden kahden välillä. 

Taulukko 4. B2B ja B2C markkinoiden erot. (mukaillen Weele 2000, s.29) 

Tarkasteltava kohde Yritysmarkkinat Kuluttajamarkkinat 

Ostamisen peruste Rationaalinen tarve 
Rationaalinen ja 

emotionaalinen tarve 

Ostopäätöksen tekijät Ammattiostajat Kuluttajat 

Ostopäätöksen teko 
Monia ihmisiä mukana, 

paljon keskustelua 

Impulsiivista, ilman 

neuvotteluja 

Tuote ja markkinatieto Suuri Pieni 

Tilauskoko Suuri Pieni 

Asiakkaiden määrä Usein rajoittunut Suuri 

 

Näiden edellä mainittujen erojen lisäksi kuluttaja- ja yritysmarkkinoiden selkeä ero on 

ostajan  ja  myyjän  vuorovaikutus  ja  riippuvuus  toisistaan.  Yritysmarkkinoilla  on 

tyypillistä  ostajan  ja  myyjän  pitkäänkin  jatkuva  yhteistyö,  jossa  pyritään  tuotteiden  ja 

toiminnan kehittämiseen. (Weele 2000, s.30) 
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3.2 Markkinarakenteet 

Myyntitapahtumien  ja  ostotapahtumien  määrä  markkinoilla on sama,  sillä  jokaisella 

myyntitapahtumalla on ostaja ja myyjä. Myyjällä on omat markkinasegmenttinsä, joille 

hän  yrittää  kohdentaa  tuotteidensa  myyntiä  saadakseen  parhaan  mahdollisen  myynnin. 

Myös  ostajalla  on  valinnanvaraa  sen  suhteen,  keneltä  tarvittava  tuote  ostetaan.  Ostaja 

pyrkii  löytämään  toimittajan,  joka  pystyy  kaikista  parhaiten  vastaamaan  ostajan 

tarpeeseen.  Kun  nämä  ostajien  ja  myyjien erilaiset käyttäytymiset yhdistetään,  syntyy 

erityyppisiä  markkinoita.  Erityyppiset  markkinarakenteet  johtavat  erityyppiseen 

ostokäyttäytymiseen. (Weele 2000, s.74) 

Taulukko 5. Markkinarakenteet (mukaillen Weele 2000, s.79). 

         Ostajien lkm  

Myyjien lkm 

Yksi Muutamia Useita 

Yksi 
Molemminpuo-

linen monopoli 

Rajallinen tarjonnan 

monopoli 

Vahva tarjonnan 

monopoli 

Muutamia 

Rajallinen 

kysynnän 

monopoli 

Molemminpuolinen 

oligopoli 

Tarjonnan 

oligopoli 

Useita 
Vahva kysynnän 

monopoli 
Kysynnän oligopoli 

Molemminpuoli-

nen kilpailu 

 

Yllä  olevassa  taulukossa 5 on  esitetty  tyypillisimpiä  markkinarakenteita.  Kun  sekä 

ostajia,  että  myyjiä  on  paljon,  on  tyypillistä,  että  kilpaillussa  markkinatilanteessa 

kumpikaan  osapuoli  ei  voi  vaikuttaa  tuotteen  hintaan.  Tällaisessa  tilanteessa  hinta  on 

tavallaan  jo  annettu  markkinoilla.  Tyypillisiä  tuotteita  tällaisilla  markkinoilla  ovat 
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esimerkiksi  luonnontuotteet  vehnä ja  kahvi  sekä  metallit  kuten  rauta  ja  alumiini. 

Monopolissa tuotteella on vain yksi ostaja ja useita myyjiä tai vastaavasti vain yksi myyjä 

ja  useita  ostajia.  Monopoliasemassa  oleva  myyjä  voi  lähes  vapaasti  määritellä  hinnan 

tuotteelleen  tai  vastaavasti  monopoliasemassa  oleva  ostaja  voi  kilpailuttaa  tuotteiden 

hintaa yhä alemmas ja alemmas. Oligopoli on markkinatilanne, jossa tuotteelle on vain 

vähän  toimittajia  mutta  useita  ostajia.  Toimittajamarkkinoille  voi  olla  vaikea  päästä  ja 

toimittajat  ovat  tyypillisesti  hyvin  tietoisia  toistensa  toiminnasta.  Tuotteiden 

hinnoittelussa  voi  tällöin  olla  vaarana  kilpailun  puutteesta  johtuen  samojen  hintojen 

käyttö kuin markkinajohtajalla tai jopa erilaiset kartellit, jossa toimittajat sopivat hintoja 

keskenään. Oligopoli syntyy myös vastaavasti tilanteessa, jossa on vain muutamia ostajia 

mutta paljon toimittajia. Tällainen tilanne on esimerkiksi autoteollisuudessa, jossa osien 

toimittajia on paljon, mutta varsinaisia autovalmistajia vain vähän. (Weele 2000, s.77-78) 

Hankintatoimessa  olisi  syytä  pohtia  seuraavia  kysymyksiä  analysoitaessa omaa 

ostotoimintaa: 

- Millainen  on ostettavan tuotteen  markkinarakenne,  onko  tuotteelle  paljon 

potentiaalisia toimittajavaihtoehtoja? 

- Mitä reaktioita tilauksen tekeminen tietyllä hinnalla yhdelle toimittajalle herättää 

muissa toimittajissa? 

- Onko  muilla  toimittajamarkkinoilla  mahdollista  tarjota  vaihtoehtoista  ratkaisua 

halutulle tuotteelle? 

- Mikä on yrityksemme markkina-asema tuotteen X ostossa. Ostavatko myös muut 

tuotetta? 

- Mitkä ovat tuotteen X lyhyen ja pitkän aikavälin tulevaisuuden näkymät hinnan 

ja saatavuuden osalta? (Weele 2000, s.80) 

3.3 Hinnan muodostuminen 

Monien  organisaatioiden  on  tehtävä  päätös  myytävän  tuotteen  tai  palvelun  hinnasta. 

Osalla  yrityksistä  on  itsellä  kuitenkin  hyvin  vähän  vaikutusmahdollisuuksia  tuotteen 

myyntihinnan suhteen vaan hinta tulee pääasiassa suoraan markkinoilta. Tällainen tilanne 

on esimerkiksi silloin, kun tuotteella on markkinoilla paljon eri valmistajia ja tuotteissa 
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on  vain  vähän  variaatiota.  Esimerkiksi monien  luonnontuotteiden  markkinoilla,  kuten 

riisin,  sokerin  ja  kahvin,  on  tilanne  se,  että  yksittäisillä  yrityksillä  ei  juurikaan  ole 

valinnanvaraa  hintaa  asetettaessa.  Myös  monet  pienet  yritykset,  joiden  toimialalla  on 

suuria  yrityksiä  markkinajohtajina, joutuvat  ottamaan  myytävien  tuotteiden  hinnan 

markkinoilta.  Tällaisissa  tapauksissa  yrityksiä  kutsutaan  hinnanottajiksi.  Toisaalta,  jos 

yrityksellä  on  tuote  tai  palvelu,  joka  on  asiakkaan  mukaan  räätälöity  tai  eroaa  paljon 

muiden myymästä tuotteesta, on yrityksellä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa tuotteen 

hintaan. Tällaiset yritykset toimivat hinnanasettajina. (Drury 2012, s.228) 

Riippuen  siitä,  toimiiko  yritys  hinnanasettajana  vai -ottajana  markkinoilla,  yrityksen 

tuotteiden  hinnoitteluperusteet  eroavat  hieman.  Hinnanasettajat  voivat  tyypillisesti 

käyttää  voittolisä-hinnoittelua,  jolloin  tuotteen  kustannuksiin  lisätään  haluttu  kate. 

Hinnanottajat  puolestaan  käyttävät  usein  tavoitekustannushinnoittelua,  jossa 

lähtökohtana  hinnoittelussa  on  tuotteen  myyntihinta.  Tämä  myyntihinta  tulee  usein 

markkinoilta  ja  se  on  hinta,  jota  asiakkaat  ovat  tuotteesta  valmiita  maksamaan.  Kun 

myyntihinnasta  vähennetään  tuotteen  kate,  jää  jäljelle  tuotteen  kustannukset.  Tämä  on 

lähtökohta siihen, mitä tuotteen valmistaminen saa maksaa. (Drury 2012, s.230-233) 
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4 HANKINTATOIMEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Hankintaorganisaatiot 

Organisaatioissa  on  erilaisia  tapoja  käytettävissään,  kun  tehdään  päätöksiä  siitä,  miten 

hankinnat  yrityksessä  organisoidaan.  Seuraavassa  käsitellään  hieman  esimerkkejä 

hankintojen  organisaatiorakenteista  isompien  yritysten  kohdalla,  joilla  on  käytössään 

useampia  liiketoimintayksikköjä  tai -alueita.  Moniyksikköyritykset  voivat  käyttää 

hankintojen organisointiin esimerkiksi hajautettua tai keskitettyä organisaatiorakennetta. 

(Weele 2000, s.225, 232) 

Hajautettu  hankintojen  organisaatiorakenne  on  tyypillisesti  käytössä  yrityksissä,  joissa 

organisaatio  on  jaettu  liiketoimintayksiköihin.  Tässä  mallissa  jokainen 

liiketoimintayksikkö  on  vastuussa  omasta  liiketoiminnan  tuloksestaan  ja  omista 

hankinnoistaan.  Tällaisessa  mallissa  vaarana  on,  että  eri  liiketoimintayksiköt  saattavat 

neuvotella saman toimittajan kanssa eri ostosopimukset erilaisilla sopimusehdoilla. Jos 

toimittajan  kapasiteetti  on  äärirajoilla,  saattavat  saman  yrityksen  liiketoimintayksiköt 

joutua  toistensa  kilpailijoiksi  toimittajan  näkökannalta.  Hajautetussa  hankintamallissa 

pystytään  usein  kuitenkin  palvelemaan  yrityksen  sisäisiä  asiakkaita  paremmin  ja  se 

tarvitsee  vähemmän  sisäistä  yhteistyötä  yrityksessä  verrattuna keskitettyyn 

hankintatoimeen.  Hajautettujen  hankintojen  mallia  voidaan  käyttää  esimerkiksi 

monialayrityksissä, joissa liiketoimintayksiköiden ostamat tuotteet eroavat paljon toisten 

liiketoimintaysiköiden  hankinnoista. Alla  olevassa  kuvassa  1 on  esitetty esimerkki 

hajautetusta hankintaorganisaatiosta. (Weele 2000, s.225, 232) 

 



 22 

 

Kuva 1. Hajautettu hankintaorganisaatio (mukaillen Weele 2000, s.225) 

 

 

Kuva 2. Keskitetty hankintaorganisaatio (mukaillen Weele 2000, s.226) 
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Keskitettyjen hankintojen organisaatiorakenteessa jokaisella liiketoimintayksiköllä ei ole 

enää omaa hankintaosastoa, vaan hankinnat on keskitetty ja tällöin yksi hankintaosasto 

vastaa  koko  yrityksen  hankinnoista.  Tällöin  siis  toimittajien  valinnat  ja  sopimukset 

tehdään  keskitetysti.  Keskitetty  hankintaorganisaatio  tarjoaa  paremmat  mahdollisuudet 

asiantuntemuksen  kehittämiseen  tietyltä  hankinta-alalta.  Tämä  on  sopiva  malli 

käytettäväksi  silloin,  kun  useat  liiketoimintayksiköt  ostavat  samoja  tuotteita.  Yllä 

olevassa  kuvassa  3  on  esitetty  esimerkki  keskitetystä  hankintaorganisaatiosta.  (Weele 

2000, s.226) 

Suurissa  teollista  valmistusta  harjoittavissa  yrityksissä  on  myös  mahdollista  yhdistää 

keskitetyn  ja  hajautetun  hankintaorganisaation  mallia.  Tällaisessa  mallissa  koko 

yrityksen  tasolla  toimiva hankintaosasto  voi  sisältää  enemmän  strategista 

hankintaprosessien suunnittelua ja ohjaamista. Liiketoimintayksiköt vastaavat kuitenkin 

pitkälti itse hankinnoistaan erityisesti operatiivisen hankinnan osalta. (Weele 2000, s.226) 

Keskitetyllä  ja  hajautetulla  hankintaorganisaation  käytöllä  on  molemmissa  etuja  ja 

haittoja  ja  yritysten  onkin  harkittava  tarkkaan,  kumpaa  mallia  on  kannattavampaa 

kulloinkin  käyttää.  Monet  organisaatiot  saattavat  myös  vaihdella  käytettävää 

organisaatiomallia  tilanteen  mukaan.    Hankintaorganisaation  mallista  päätettäessä  olisi 

hyvä pohtia seuraavia asioita: 

- Hankittavien tuotteiden samankaltaisuus. Mitä enemmän liiketoimintayksiköillä 

on  samankaltaisia  tuotteita  hankittavana,  sitä  enemmän  organisaatio  hyötyy 

keskitetystä hankintaorganisaatiosta.  

- Maantieteellinen sijainti. Mikäli liiketoimintayksiköt toimivat eri maissa, voi olla 

järkevämpää hajauttaa hankintaorganisaatiota toimimaan tietyllä alueella/ tietyssä 

maassa. Kaupankäynnissä ja johtamisessa on eroja eri maissa johtuen erilaisista 

kulttuureista. 

- Markkinarakenteet.  Keskitetyllä  hankintaorganisaatiolla  on  suurempana 

toimijana paremmat neuvotteluasemat toimittajamarkkinoilla.  

- Kustannussäästöt.  Monissa  tuotteissa  on  mahdollista  saada  määräalennuksia 

suuria volyymeja tilatessa, joka johtaa välittömästi kustannussäästöihin. 
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- Asiantuntijuuden vaatimus.  Joitakin tuotteita hankittaessa voidaan tarvita paljon 

asiantuntijuutta  tehokkaan  ostamisen  takaamiseksi.  Tarvitaan  laajaa  tietoa 

esimerkiksi markkinoista, tuotteista sekä kysynnän ja tarjonnan laeista. 

(Weele 2000, s.231-232) 

 

Kun  organisaatiolla  on  käytössään  vain  yksi  liiketoimintayksikkö,  voidaan 

hankintatoimesta tehdä itsenäinen yksikkö tai se voidaan sijoittaa esimerkiksi logistiikan 

tai  tuotannon  alle.  Tällöin  hankintatoimi  raportoi  toiminnastaan  tuotantopäällikölle  tai 

logistiikkapäällikölle.  Yhden  liiketoimintayksikön  tapauksessa  hankintatoimen 

organisaatiorakenteeseen  vaikuttaa  paljon  se,  missä  laajuudessa  hankintojen  täytyy 

kulkea  hankintaosaston  kautta.  Esimerkiksi  jos  yrityksessä  on  käytössä  tehokas 

toiminnanohjausjärjestelmä, ostot voidaan integroida tehtäväksi yhteistyössä logistiikan 

kanssa.  (Weele 2000, s. 232-238) 

4.2 Hankintatoimen tehtäväalueet 

Hankintatoimen  tehtävät  voidaan  jakaa  tyypillisesti  kolmeen  osa-alueeseen,  joiden 

tehtävät ja vastuut vaihtelevat hieman yrityksissä. Seuraavassa käsitellään pääpiireteittäin 

strategisen, taktisen ja operatiivisen hankintatoimen eroja. 

Strategisella  tasolla  tehtävät  päätökset  vaikuttavat  yrityksen  asemaan  markkinoilla 

pitkällä  tähtäimellä.  Esimerkkeinä  strategisen  tason  tehtävistä  ovat  suuret  ostaa  vai 

valmistaa-päätökset,  suuret  investointihankinnat,  päätökset  käytettävistä 

hankintastrategioista,  pitkäaikaiset  sopimukset  toimittajien  kanssa,  hankintatoimen 

käytänteiden  ja  toimintatapojen  kehittäminen  sekä  toimittajien  arviointimenetelmien 

kehittäminen (Weele  2000,  s.222). Strategiselle  hankintatoimelle  on  tyypillistä 

proaktiivinen  toimintatapa  eli  toimintaa  pyritään  ennakoimaan  mahdollisimman  hyvin 

(Logistiikan maailma). Strateginen hankintatoimi pyrkii välttämään päätöksentekoa liian 

lyhyellä tähtäimellä. Yksittäisten tilausten sijaan se pyrkii luomaan kuvaa muodostuvista 

hankinnan kokonaiskustannuksista ja tekemään päätöksiä tämän kustannus-hyötysuhteen 

pohjalta. (Farmer 1985, s.59-60) 
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Taktinen  taso  käsittää  osto-organisaation  mukaan  ottamisen  tuotteen,  prosessin  ja 

toimittajanvalinnassa.  Tyypillisesti  päätettävillä  asioilla  on  keskipitkän  aikavälin 

vaikutukset ja hankinnan tehtäviä ovat tällöin esimerkiksi sopimusten teko ja hyväksyntä 

toimittajien kanssa sekä esimerkiksi erilaisten sertifikaattien luonti toimittajille. Taktisen 

tason  toiminnot  vaativat  usein  yhteistoimintaa  yrityksen  muiden  osastojen  kanssa, 

esimerkiksi  valmistuksen,  logistiikan  ja  laadunvalvonnan  kanssa (Weele  2000, s.223). 

Taktisen  hankintatoimen  tehtäviin  voivat  kuulua  myös  budjetoinnit  ja 

sopimusneuvottelut. (Logistiikan maailma) 

Operatiivinen taso pitää sisällään kaiken toiminnan joka liittyy päivittäiseen toimintaan 

esimerkiksi  tilausten  tekoon,  toimitusten  valvontaan  ja  toimittajien  suorituskyvyn 

arviointiin. (Weele 2000, s. 223) Operatiivinen ostotoiminta on tyypillisesti reaktiivista 

toimintaa. (Logistiikan maailma) 

4.3 Ostoprosessi 

Eri  yrityksissä  on  käytössä  erilaisia  prosesseja  ja  malleja  ostamiseen.  Seuraavaksi 

käydään  läpi  tyypillinen  esimerkkiostoprosessi  yrityksessä. Alla  on  esitetty  kuvassa  3 

ostoprosessin  pelkistetty  etenemismalli. Ostoprosessi  voidaan  jakaa  viiteen  eri 

päävaiheeseen.  

 

Kuva 3. Ostoprosessi (mukaillen Weele 2000, s.31). 

1. Tarpeiden määrittely 

Ostoprosessi lähtee liikkeelle organisaation tarpeista. Yrityksen ensimmäinen päätös on 

”tehdä vai ostaa”, jossa yritys arvioi mitkä tuotteet yrityksen on järkevää ja kannattavaa 

tuottaa  itse, ja  mitkä  ostaa  muualta.  Kun  organisaatiossa  tehdään  päätös  tuotteiden  tai 

palveluiden  ostamisesta  toiselta  toimittajalta,  määritellään  hankintojen  tarkemmat 

Tarpeiden määrittely
Toimittajan 
valinta

Ostotilauksen  
teko

Toimituksen 
seuranta

Jälkiarviointi
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tekniset  ja  toiminnalliset  spesifikaatiot. Organisaation  sisältä  voi  tulla  esimerkiksi 

vaatimuksia  toimitusajan  pituudesta  tai  käytettävissä  olevasta  ostobudjetista. (Weele 

2000, s.31, 52-54) 

2. Toimittajan valinta 

Kun  tarvittavat  vaatimukset  ja  tarpeet  on  määritelty,  voi  ostaja  lähteä  selvittämään 

mahdollisia  toimittajia  markkinoilta.  Näille  potentiaaliselle  toimittajavaihtoehdoille 

voidaan  tehdä  tilaus  suoraan  tai  lähettää  tarjouspyyntö. Isommissa sopimuksissa  ja 

hankinnoissa  voidaan  suorittaa  myös  tarjousneuvotteluita.  Tarjouspyyntökierroksen 

perusteella  pyritään  valitsemaan  se  toimittaja,  jonka  tarjous  vastaa  parhaiten  yrityksen 

tarpeisiin. (Weele 2000, s.31, 54-58) 

3. Ostotilauksen teko 

Kun  sopiva  toimittaja  on  valittu,  tehdään  toimittajalle  ostotilaus.  Tilauksen  sisältö  voi 

vaihdella paljonkin hieman teollisuuden alasta ja hankittavasta tuotteesta tai palvelusta 

riippuen. Kun  tilauksen  yksityiskohdista  on  päästy  sopimukseen,  ollaan  valmiita 

tekemään itse tilaus. Tilaus voi olla kertatilaus tai laajempi sopimus esimerkiksi vuoden 

toimituksille. Tilauksella tyypillisesti olevia asioita ovat esimerkiksi kyseisen tilauksen 

tilausnumero, tilattavat tuotteet sekä niiden hinnat ja määrät, toimitusaika, toimituspaikka 

ja  laskutustiedot.  Ostotilaukseen  pyydetään  tyypillisesti  vielä  vahvistus  toimittajalta 

(Weele  2000,  s.67-69). Tilauksella  käytettävät  sopimusehdot  riippuvat  eri  yrityksistä, 

markkinoista  ja  ostettavista  tuotteista. Seuraavaksi  käydään  hieman  tarkemmin  läpi 

tyypillisiä  asioita,  joita  ostotilauksella  sovitaan: hinta  ja  toimitusehdot,  maksuehdot, 

takuuehdot ja sopimussakot (Weele 2000, s.31, 59-63).  

Yleisesti  ostaja  tekee  tilauksen  kiinteällä  hinnalla, joka  on  saatu  tarjouspyynnön  tai 

tarkempien tarjousneuvotteluiden perusteella. Hinnasta voidaan sopia myös muilla tavoin 

riippuen ostotilauksen sisällöstä. Esimerkiksi palvelutoimintaa voidaan ostaa tuntihinnan 

tai materiaalin kulutuksen perusteella. Suurissa projekteissa, joissa hintaa voi olla hankala 

määrittää  etukäteen,  voidaan  sopia  jokin  tietty  pohjahinta  ja  projektin  edetessä 

aiheutuneet kustannukset lisätään tähän hintaan. (Weele 2000, s.61) 
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Toimitusehdoissa  yleisesti  käytetty  menetelmä  on  Incoterms- toimituslausekkeet. 

Incoterms  on  lyhenne  sanoista  ”internalional  commerce  terms”  ja  se  pyrkii 

määrittelemään  ostajan  ja  myyjän  vastuun  tuotteen  toimituksesta,  kustannuksista  ja 

toimituksen  riskien  jakautumisesta  ostaja  ja  myyjän  välillä.  Toimituksen  riskejä  ovat 

tyypillisesti  tuotteiden  katoaminen  tai  vahingoittuminen  kuljetuksen  aikana.  Alla 

muutamia esimerkkejä yleisimmin käytetyistä toimituslausekkeista. 

- EXW – Ex  Works.  Tällä  toimitusehdolla  ostaja  on  vastuussa  kaikesta. Myyjä 

järjestää tuotteet vain ostajan saataville ja ostajan on kerättävä nämä tyypillisesti 

myyjän varastosta tai tehtaalta.  

- FCA – Free Carrier. Tällä toimitusehdolla toimittaja on vastuussa tuotteista siihen 

asti,  että  tuotteet  on  lastattu  sovitussa  paikassa  olevaan  kuljetusvälineeseen. 

Tämän jälkeen vastuu tuotteista ja kuljetuksesta on ostajalla. 

- DDP – Delivered  Duty  Paid.  Tämä  toimitusehto  on  EXW:n  vastakohta. 

Toimitusehdon ollessa DDP toimittaja tuo ostetut tuotteet ostajan määrittämään 

paikkaan. Myös esimerkiksi mahdolliset tullimaksut kuuluvat tavaran toimittajan 

maksettaviksi. (Weele 2000, s.64-65) 

Kun  tehdään  suuria  pääomahankintoja,  on  yleistä,  että  tilaus  maksetaan  useammassa 

maksuerässä. Tähän syynä on se, että toimittajalla sitoutuu todennäköisesti myös suuria 

summia tuotteen valmistamiseen. Maksuerien suuruuksia voi arvioida esimerkiksi tehdyn 

työn perusteella. Esimerkiksi 20 % kokonaishankintahinnasta voidaan maksaa kun 25 % 

töistä  on  tehty.  Suurissa  hankinnoissa  voidaan  käyttää  myös  pankkitakausta,  jolloin 

pankki sitoutuu takaamaan toimittajan puolesta sovitun summan. (Weele 2000, s.61) 

Yritysten yleisesti käyttämissä ostoehdoissa toimittaja sitoutuu toimittamaan laadukkaita 

tuotteita,  jotka  ovat  tilattujen  määritelmien  mukaisia.  Erityisesti  suurissa  ja  tärkeissä 

hankinnoissa  voidaan  käyttää  erilaisia  sopimussakkoja,  mikäli  toimittaja  ei  pysty 

toimimaan ennalta sovitulla tavalla eli toimittaa esimerkiksi vioittunutta materiaalia tai 

toimitus myöhästyy sovitusta toimitusajasta. Riippuen onko hankinnan kohteena tuotteita 

tai palveluja, voidaan ostotilauksella sopia myös ostettavien kohteiden takuuehdoista eli 

kuinka  pitkään  toimittaja  on  vielä  vastuussa  tuotteen  toimivuudesta  käyttöönoton  tai 

toimituksen jälkeen. Myös varaosien saatavuus erilaisia isompia koneita hankittaessa voi 

olla sopimuksen kohde. (Weele 2000, s.62) 
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4. Toimituksen seuranta 

Isoissa organisaatioissa hankintoja voi olla todella paljon ja näiden toimitusta on syytä 

seurata niin sanotulla toimitusvalvonnalla. Tilaukset voidaan jaotella esimerkiksi niiden 

kriittisyyden  mukaan  erilaisiin  seurantakategorioihin.  Näistä  kaikista  kriittisimmille 

tilauksille  käytetään  kaikista  tarkinta  seurantaa  ja  näiden  tilauksien  osalta  pidetään 

toimittajaan tiivistä yhteyttä.  (Weele 2000, s.67-69) 

5. Jälkiarviointi 

Kun tilauksen tuotteet on saatu toimittajalta, on hyvä suorittaa jälkiarviointi tilaukselle ja 

ostoprosessille. Ostoprosessissa on hyvä arvioida esimerkiksi kustannuksissa pysymistä 

ja  työmäärää.  Toimittajista  on  hyvä  arvioida  heidän  toiminnan  laatua  ja  toimitusten 

toimitusvarmuutta.  Kun  eri  toimittajia  arvioidaan  organisaatiossa  näin,  yritys  pystyy 

lopulta  keskittämään  toimintaansa  pienemmälle  määrää  toimittajia  mutta  samalla 

keskittämään tilauksensa kaikista kyvykkäille toimittajille. (Weele 2000, s 69) 

4.4 Hankintamenetelmät  

Varastoihin sitoutuu monilla yrityksillä todella suuria summia pääomaa. Yritykset voivat 

pienentää  varastoinnin  aiheuttamia  kustannuksia  pienentämällä  varastoja.  Toisaalta  jos 

varastoja pienennetään liikaa, voi olla mahdollisuus, että tuotteet loppuvat varastosta ja 

tuotanto pysähtyy. Asiakkaat eivät tällöin saa haluamaansa tuotetta ja pettyvät. Varaston 

hallinnan  tavoitteena  on  löytää  tasapaino  varastointiin  sitoutuneen  pääoman  ja 

asiakkaiden palvelemisen välillä. (Heizer ja Render 2014, s.512) 

Tätä tilannetta helpottamaan voidaan optimaalinen tilauserän koko laskea matemaattisen 

optimiostoerän  (Economic  Order  Quantity,  EOQ)  avulla.  Mallissa  on  ideana,  että 

laskettaessa  tuotteen  yksikkökustannuksia,  muodostuu  se  tilaamisen  kustannuksista  ja 

varastoinnin  kustannuksista.  Optimaalinen  tilauserä on näiden  muodostaman 

kokonaiskustannusten  alin  kohta. Kuvassa  4  on  esitetty  hankinnan  ja  varastoinnin 

kustannusten  muodostama  kokonaiskustannusjakauma. Matemaattisesti  se  voidaan 

laskea yhtälön (1) avulla 
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EOQ = !
"#$

%
    (1)  

missä  EOQ = Optimaalinen tilauserän koko (kpl) 

 D = Varastoartikkelin vuosittainen kulutus (kpl) 

 S = Tilauskustannukset yhdelle tilaukselle (esimerkiksi €) 

 H = Varastoinnin kustannukset yhdelle yksikölle vuodessa. (esimerkiksi €) 

(Heizer ja Render 2014, s. 519-521) 

 

Kuva 4. Hankinnan ja varastoinnin kustannukset (mukaillen Heizer ja Render 2014, 

s.520) 

Muita hankintamenetelmiä ovat esimerkiksi tilauspistemenetelmiä ja min-maks-

menetelmä. Tilauspistemenetelmässä tuotetta hankitaan lisää sen varastomäärän 

alittaessa ennalta määritellyn rajan. Tilauspiste voidaan laskea kaavan (2) avulla 
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T = d*L + B    (2)  

missä  T = tilauspiste 

 d = keskimääräinen menekki tavarayksikössä ajanjakson aikana 

 L = toimitusajan pituus 

 B = varmuusvaraston koko. 

(Sakki 2009, s.123) 

Min-maks- hankintamenetelmässä  tuotteelle  määritellään  varastossa  ylä- ja  alarajat. 

Tuotteen  varastomäärän  halutaan  silloin  liikkuvan  näiden  rajojen  sisällä.  Tätä 

menetelmää  käytettäessä  tilattava  määrä  vaihtelee  tilauskerrasta  riippuen.  Jos  varaston 

arvo on ylä- ja alarajojen välissä, ei tilausta ole tarpeen vielä tehdä. Jos varaston arvo on 

sen  alarajan  alla,  tilataan  tuotetta  niin  suuri  määrä,  että  varaston  arvo  nousee  yläraja-

arvoon asti. (Sakki 2009, s.125) 

4.5 Hankintaportfolio 

 

Johtuen edellä esitellyistä toimittajien erilaista markkinasegmenteistä, hankintatoimessa 

olisi  hyvä  kehittää  erilaisia  strategioita  erilaisiin tarjonnan  markkinatilanteisiin.  Peter 

Kraljic  esitti  vuonna  1983  ostoportfolioanalyysin,  joka  on  hyvä  työkalu  tähän 

tarkoitukseen.  Hankintatoimen  kustannusrakennetta  analysoitaessa  huomattiin,  että  20-

80  sääntö  toimii  siinä  hyvin,  20%  hankittavista  tuotteista  tuottaa  80%  hankinnan 

kustannuksista. Tämä analyysi olisi hyvä tehdä jokaisessa yrityksessä, jotta huomataan 

mitkä  ovat  ne  tuotteet  tai  tuoteryhmät,  jotka  aiheuttavat  eniten  kustannuksia.  Kraljicin 

ostoportfolioanalyysissä  ostamisen  liikevaihtoa  ja  toimittajapohjaa  arvioidaan  kahdesta 

näkökulmasta, ostamisen vaikutuksesta yrityksen taloudelliseen tulokseen ja hankinnan 

riskistä.  Ostamisen  vaikutusta  yrityksen  tulokseen  voidaan  arvioida  esimerkiksi 

arvioimalla yksittäisten  hankintojen kustannuksia  suhteessa  kaikkien  hankintojen 

kustannuksiin tai hankintojen vaikutusta tuotteiden laatuun tai liiketoiminnan kasvuun. 

Hankinnan  riskeissä  arvioidaan  esimerkiksi  tuotteen  lyhyen  ja  pitkän  aikavälin 

saatavuutta,  toimittajien  määrää,  varastoinnin riskejä  sekä  mahdollisuuksia  tehdä  tuote 

itse (tehdä vai ostaa-päätös). Hankinnan riski on matala, kun standardituotteelle löytyy 

paljon  toimittajavaihtoehtoja.  Vastaavasti  kun  tuotteelle  on  vain  yksi  mahdollinen 
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toimittaja,  on  hankinnan  riski  korkea.  Riippuen  tuotteen  segmentistä  ostoportfoliossa, 

vaihtelee  tuotteen  hankkimiseen  käytettävä  ostostrategia.  Huomio  hankinnoissa tulisi 

kohdistaa  ensisijaisesti  strategisten  ja  korkean  volyymin  tuotteiden  hankintaan. 

Normaalien  tuotteiden  hankintaan  käytettävää  työtä  tulisi  vähentää  mahdollisimman 

pieneksi.  Alla olevassa  kuvassa  5 on  esitetty  esimerkki  ostoportfoliosta. (Weele  2000, 

s.145-147) 

 

Korkean volyymin tuotteet 

- Vaihtoehtoisia toimittajia 

- Korvaaminen mahdollista 

è Tarjouskilpailut 

Strategiset tuotteet 

- Kriittisiä tuotteen 

kustannusrakenteessa 

- Riippuvainen toimittajasta 

è Kehitä yhteistyötä 

Normaalit tuotteet 

- Suuri tuotevalinnanvara 

- Logistiset haasteet 

è Tehosta toimintaa 

Pullonkaulatuotteet 

- Monopolistiset markkinat 

- Markkinoille pääsy hankalaa 

è Varmista saanti 

 

Kuva 5. Ostoportfolio (mukaillen Weele 2000, s.147). 

Yllä olevassa ostoportfoliossa ostettavat tuotteet on jaettu korkean volyymin tuotteisiin, 

strategisiin  tuotteisiin,  normaaleihin  tuotteisiin  ja  pullonkaulatuotteisiin.  Strategiset 

tuotteet  ovat  usein suuren  volyymin tuotteita,  joita  tuotetaan  asiakkaiden  vaatimusten 

mukaan.  Tuotteilla  on kuitenkin vain  yksi  valmistaja, jota  ei  voida  vaihtaa  ilman 

huomattavia  kustannuksia.  Näiden  tuotteiden  kohdalla  tärkeää  on  kehittää  yhteistyötä 

toimittajan  kanssa.  Korkean  volyymin  tuotteet  muodostavat  suuren  osan  lopputuotteen 

kustannuksista.  Näitä  tuotteita  on  kuitenkin  saatavilla  usealta  eri  toimittajalta  ja 

toimittajan vaihtaminen ei aiheuta juurikaan lisäkustannuksia. Koska näiden volyymi on 
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suuri,  pienikin  muutos  hinnassa  aiheuttaa  suuren  vaikutuksen  lopputuotteen 

kustannuksiin.  Näiden  tuotteiden  kohdalla  tärkeää  on  toimittajien  aktiivinen 

kilpailuttaminen. Pullonkaulatuotteiden rahallinen arvo on usein vähäinen mutta niiden 

saatavuuden  varmistaminen  on  haasteellista.  Niitä  saa  tyypillisesti  vain  yhdeltä 

toimittajalta.  Koska  toimittajan  asema  on  niin  vahva  ostajaan  nähden,  voi  se  näkyä 

tuotteiden  korkeana  hintana,  pitkinä  toimitusaikoina  sekä  huonona  palveluna.  Näiden 

saanti  on  pyrittävä  varmistamaan.  Normaalit  tuotteilla  on  usein  vain  vähän  rahallista 

arvoa ja toimittajavaihtoehtoja on useita. Tämän kategorian ongelman on usein se, että 

rahallisesti pienien hankintojen käsittelyyn kuluu huomattava määrä aikaa ja rahaa. Nämä 

normaalien tuotteiden hankinta olisi syytä organisoida tehokkaasti, jotta aikaa voitaisiin 

säästää arvokkaampien, strategisten ja korkean volyymin tuotteiden hankintaan. (Weele 

2000, s.145-151) 

4.6 Hankintastrategiat 

Tehdä  vai  ostaa – päätökset  ovat  valintoja,  joissa  päätetään,  tuotetaanko  tuotetta  tai 

palvelua itse vai ostetaanko se ulkopuoliselta toimittajalta. Jos tuote tai palvelu hankitaan 

ulkopuoliselta  toimijalta,  puhutaan  tällöin sen ulkoistamisesta.  Ulkoistuksen  kohteena 

voivat olla paitsi esimerkiksi yksittäisten tuotteiden valmistus tai ostaminen mutta myös 

esimerkiksi jonkin organisaation toiminnon, kuten palkanmaksun ulkoistaminen. (Drury 

2012, s. 204) 

Käytännöstä  saatu  kokemus  on  osoittanut,  että  monia  toimintoja  pystytään  tekemään 

pienemmin  kustannuksin  ja  nopeammin,  kun  yritys  käyttää  niiden  toteuttamiseen 

erikoistuneita toimittajia. Myös tuotteiden laadussa voi tapahtua kehitystä ulkoistettaessa 

niiden  valmistus  kyseiseen  toimintaan  erikoistuneelle  toimittajalle.  Ostoprosessin 

tulisikin aina sisältää tehdä vai ostaa -arvio, sillä se on tärkeä osa markkina-arviota, jonka 

seurauksena arvioidaan eri vaihtoehtojen kannattavuutta. (Weele 2000, s.24) 
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Tehdä vai ostaa -päätökset ovat usein hyvinkin monimutkaisia, joita olisi syytä arvioida 

useasta  eri  näkökulmasta.  Erilaisia  arviointikriteerejä  voivat  olla  esimerkiksi 

kokonaiskustannusten minimointi, voiton maksimointi, kyvykkäimmän toimijan valinta, 

käsittelykustannusten minimointi ja ulkoistamisen riskiarviointi. (Seshadri 2005, s. 13-

15) 

Mikäli  tehdä  vai  ostaa -päätöksen  seurauksena  on  päädytty  ostamiseen,  täytyy 

organisaation  miettiä  käytettävää  hankintastrategiaa. Alla  on  esitetty  kuusi  erilaista 

hankintastrategiaa, joiden käyttöä yritys voi harkita tilanteen mukaan. 

1. Monta toimittajaa 

Kun tuotteelle on monta mahdollista toimittajaa, toimittajia on mahdollista kilpailuttaa 

tarjouspyynnöillä  ja  tilaus  menee  näin  useimmiten  halvimmalle  tarjoajalle.  Strategia 

asettaa toimittajat vastakkain kilpailemaan keskenään Tässä toimittaja on itse vastuussa 

kilpailukyvystään  markkinoilla  ja vastaa  itse  teknologiaosaamisen  kehittämisestä, 

tuotteiden  hintarakenteesta  ja  laadusta  sekä  toimituskyvystään.  Pitkäaikaiset 

kumppanuudet  eivät  ole  varsinaisesti  tavoitteena  tässä  strategiassa.  (Heizer  ja  Render 

2014, s.471-473) 

2. Vähän toimittajia 

Kun hankinnat kohdistetaan vain muutamalle toimittajalle, on ostajan tarkoituksena luoda 

pidempiaikaista  yhteistyötä  näiden  muutamien  toimittajien  kanssa  sen  sijaan,  että 

tavoitteena  olisi  ostaa  yksittäisiä  hankintoja  aina  halvimmalla  mahdollisella  hinnalla. 

Pitkäaikaiset  toimittajat  ymmärtävät  todennäköisesti  paremmin  ostajan  tavoitteet 

laajemmassa  mittakaavassa  lopputuotteen  näkökulmasta.  Yhteistyössä  toimittajien 

kanssa  voidaan  saada  laskettua  toimittajan  tuotannon  kustannuksia  ottamalla  toimittaja 

mukaan jo tuotekehitysvaiheessa. Tätä kautta tuotteen laatua saadaan myös parannettua 

ja  toimitusaikaa  pienennettyä.  Yhteistyön  seurauksena  kustannuksia  saadaan  laskettua 

suurempien volyymien kautta ja pienempien käsittelykustannuksien avulla. Koska tässä 

strategiassa  ostaja  ja  toimittaja  ovat  hyvin  tiiviisti  keskenään  yhteistyössä,  on  vaarana, 

että  osapuolet  tulevat  liian  riippuvaiseksi  toisistaan. Mahdollinen  toimittajan  vaihto 

aiheuttaa myös paljon kustannuksia. (Heizer ja Render 2014, s.471-473) 
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3. Vertikaalinen integraatio 

Vertikaalisessa  integraatiossa  yritys  pyrkii  kehittämään  kykyä  tuottaa  itse  tavaroita  tai 

palveluita,  joita  se  on  ennen  ostanut  muualta.  Vertikaalista  integraatiota  voi  tapahtua 

tuoteketjussa eteenpäin kohti loppuasiakkaita tai taaksepäin kohti raaka-ainetoimittajia. 

Se  voi  tarjota  mahdollisuuksia  kustannusten  pienentämiseen,  parempaan  laatuun, 

pienempiin  toimitusaikoihin  sekä parempaan  varastojen  hallintaan.  Toimiakseen 

vertikaalinen  integraatio  vaatii  kuitenkin  pääomaa  ja  hyviä  johtamistaitoja  ja  se  toimii 

parhaiten aloilla, joilla yritykselle on jo ennestään suuri markkinaosuus. Tällaisen mallin 

hallitseminen,  jossa  pyritään tekemään  kaikkia,  on  kuitenkin  huomattavan  vaikeaa. 

Useimmat  organisaatiot  pääsevät  parempaan  tulokseen  toimintamallissa,  jossa 

keskitytään  vain  omaan  oman  yrityksen  ydinosaamiseen.  Vertikaalinen  integraatio 

erityisesti taaksepäin sisältää paljon riskejä toimialoilla, joissa teknologinen muutos on 

nopeaa. Esimerkkiyritys joka on käyttänyt vertikaalista integraatiota toiminnassaan, on 

yhdysvaltalainen elektroniikka ja ohjelmistoyritys Apple. Applen tapauksessa taaksepäin 

integraatio on tarkoittanut esimerkiksi mikropiirien valmistusta ja eteenpäin integraatio 

vähittäiskauppaa. (Heizer ja Render 2014, s.471-473) 

4. Yhteisyritykset 

Koska  vertikaalinen  integraatio  on  hyvin  riskialtista,  yritykset  voivat  vaihtoehtoisesti 

tehdä  myös  muodollista  yritysyhteistyötä. Yhteistyötä  voidaan  tehdä  esimerkiksi 

tehostamalla  prosesseja  tai  teknologista  osaamista  molemminpuolista tietämystä 

parantamalla.  Tavoitteena  voi  olla  myös  tavarantoimituksen  varmistaminen  tai 

kustannusten  alentaminen.  Tavoitteena  on  tehdä  yhteistyötä,  jolla  ei  ole  suoranaista 

vaikutusta yritysten brändeihin eikä heikennä yritysten kilpailuetua markkinoilla. (Heizer 

ja Render 2014, s.471-473) 

5. Keiretsu-verkostot 

Keiretsu  on  japanilainen  termi,  joka  tarkoittaa  toimittajaa, joka  on  osana  laajempaa 

yrityskoalitiota eli yritysrypästä. Kereitsu-verkostot yhdistävät eri hankintastrategioita ja 

ovat osaksi yhteistyötä ja ostamista vain muutamilta toimittajilta ja osaksi vertikaalista 
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integraatiota.  Tavoitteena  on  kuitenkin  muodostaa  verkoston  jäsenten  kesken 

pitkäaikaisia kumppanuuksia. (Heizer ja Render 2014, s.471-473) 

6. Virtuaalinen yritys 

Virtuaalisilla  yrityksillä  tarkoitetaan  yritystä,  joka  perustaa  toimintansa  vaihtelevaan 

joukkoon tavaran tai palvelun toimittajia, joiden avulla pyritään vastaamaan vaihtelevaan 

kysyntään.  Toimittajien  tarjoamia  palveluita  voivat  olla  esimerkiksi  palkanmaksu, 

henkilöstön rekrytointi, tuotesuunnittelu, tuotteiden jakelu ja komponenttien valmistus. 

Yhteistyösuhteet  voivat  olla  lyhyt- tai  pitkäaikaisia.  Virtuaalisten  yritysten hyötynä  on 

pienet  pääoman  investoinnit,  joustavuus,  nopeus,  tehokkuus  sekä  Lean-ajattelun 

mukainen suorituskyky. Joustavat organisaatiot pystyvät vastaamaan nopeasti vaihtuviin 

markkinatarpeisiin.  Perinteinen  esimerkki  virtuaalisesta  yrityksestä  on  vaatetusalalla. 

Vaatteiden  suunnittelijat  harvoin  tekevät  itse  tuotteita  vaan  tuotanto  on  lisensoitu. 

Vaatteiden valmistuttaja vastaa tällöin valmistukseen käytettävien tilojen, laitteiden sekä 

työvoiman järjestämisestä. (Heizer ja Render 2014, s.471-473) 

4.7 Hankintojen kokonaiskustannusajattelu 

Hankintoja tehtäessä pelkkien ostohintojen vertailu on usein riittämätöntä ja voi johtaa 

huonoihin päätöksiin. Tuotetta tai palvelua ostaessa olisi hyvä ottaa huomioon sen koko 

elinkaaren aikana aiheuttamat kokonaiskustannukset. Kokonaiskustannusajattelu (Total 

cost  of  ownership,  TCO)  on  ajattelutapa,  jolla  pyritään  hahmottamaan  hankinnasta 

aiheutuvat  kokonaiskustannukset.  Tällainen  malli  auttaa  ostajia  ensisijaisesti  parhaan 

toimittajan  valinnassa  vertailtaessa  eri  toimittajien  tarjouksia.  Mallia  voidaan  käyttää 

myös  nykyisten  toimittajien  suorituskyvyn  arviointiin,  tehdä  vai  ostaa – päätöksissä, 

prosessien kehittämisen apuna ja kustannussäästöissä. Hankinnan elinkaarikustannuksia 

on  mahdollista  jaotella  monin  eri  tavoin.  Erilaisia  vaihtoehtoja  on  esimerkiksi 

kustannusten  jako  suoriin  ja  epäsuoriin  kustannuksiin  tai  kustannusten  jako  suhteessa 

niiden syntymishetkeen. (Herrera Piscopo et al. 2008, s. 206-210) 

Yleisin  tapa  on  jakaa  kustannukset  suoriin  ja  epäsuoriin  kustannuksiin.  Suorat 

kustannukset  ovat  niitä  kustannuksia,  jotka  ovat  selvästi  kohdennettavissa  tiettyyn 

hankintaan.  Esimerkiksi  ostohinta  ja  kuljetuskustannukset  ovat  tällaisia  kustannuksia. 
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Epäsuorat  kustannukset  puolestaan  ovat  kustannuksia,  jotka  syntyvät  välillisesti 

tuotteesta  tai  palvelusta.  Esimerkiksi  jos  hankittavaa  tuotantolaitetta  joudutaan 

korjaamaan  usein  tai  se  tuottaa  huonoa  laatua,  ovat  näistä  syntyvät  kustannukset 

epäsuoria kustannuksia hankintaan liittyen. (Herrera Piscopo et al. 2008, s. 207-208) 

Kustannuksia  voidaan  jaotella  eri  osiin  myös  sen  suhteen,  missä  vaiheessa  tuotteen 

elinkaarta ne syntyvät. Hankinnan näkökulmasta kustannukset voidaan jakaa esimerkiksi 

ennen  ostotilausta  syntyviin,  ostotilauksen  myötä  syntyviin  sekä  ostotilauksen  jälkeen 

syntyviin  kustannuksiin.  Ennen  ostotilauksen  tekoa  kustannuksia  syntyy  esimerkiksi 

tiedon  hankinnasta  ja  toimittajien  etsinnästä.  Ostotilauksen  kustannukset  liittyvät 

tyypillisesti  ostohintaan,  kuljetus- ja  käsittelykustannuksiin.  Ostotilauksen  jälkeiset 

kustannukset ovat kustannuksia, jotka syntyvät, kun tuote siirtyy ostavan organisaation 

omistukseen. Tällaisia kustannuseriä ovat esimerkiksi kunnossapidon kustannukset sekä 

tuotteen käytöstä poistoon tai hävittämiseen liittyvät kustannukset. (Herrera Piscopo et 

al. 2008, s. 208-209) 
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5 YHTEENVETO 

Nykypäivänä  kansainvälinen  kaupankäynti  liiketoiminnassa  on  aiheuttanut  sen,  että 

yritysten  on  pakko  keskittyä  yhä  enemmän  ydintoimintoihinsa  ja  samalla  tehtävä  yhä 

enemmän  yhteistyötä  toisten  yritysten  kanssa.  Tällöin  perinteinen  asetelma,  jossa 

yritykset  kilpailevat  toisiaan  vastaan  on  muuttumassa  osittain kokonaisten 

toimitusketjujen  kilpailuksi.  Näiden  kehittämisessä  ja  hallitsemisessa  riittää  haasteita 

sekä  yksittäisen  yritysten  näkökulmasta,  että  toimitusketjun  näkökulmasta. 

Kansainvälinen  kaupankäynti  tarjoaa  paljon  uusia  mahdollisuuksia  yrityksille  uusien 

markkina-alueiden  ja  yhteistyökumppaneiden  myötä,  mutta tuo myös tullessaan paljon 

uusia ja erilaisia riskejä, joihin on pystyttävä varautumaan. 

Koska hankittavien  tuotteiden  ja  palveluiden osuus  kasvaa yrityksissä  koko  ajan,  on 

hankintatoimen rooli  kasvamassa  erityisen  tärkeäksi  yrityksissä.  Globaalien 

markkinoiden  myötä  monet  yritykset  ovat  joutuneet  hinnanottajiksi  markkinoilla. 

Erityisesti tällaisissa tilanteissa, kun tuotteen myyntihinta tulee markkinoilta ja yrityksen 

on pakko saada jokin kate tuotteelleen, on tuotteen kustannukset käytännössä ainoa, johon 

hinnanottaja voi  itse  vaikuttaa.  Tällöin  hankintatoimella  voi  olla  ratkaiseva rooli 

yrityksen  menestyksessä erityisesti  aloilla, joissa  hankintakustannukset muodostavat 

suuren osan tuotteen kustannuksista. 

Hankintatoimen rooli voi äkkiseltään vaikuttaa yksinkertaiselta yrityksen liiketoiminnan 

osalta mutta hankintatoimessa tehtävät päätökset voivat olla todella merkityksellisiä koko 

yrityksen  tulevaisuuden  kannalta. Väärän  hankintastrategian valinnan  seurauksena  voi 

yrityksen  tuotteiden  toimituskyky  loppua  kokonaan muuttuvissa  markkinatilanteissa 

mutta  oikealla  hankintastrategialla  voidaan  puolestaan  saavuttaa merkittävä 

etulyöntiasema kilpailijoihin nähden. 
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