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Ketä olemme?

• Yrittäjä Juha Kahelin, 38-V 
• B.Eng, Automaatio PKAMK, Wärtsilä 2009 
• M.Eng, Industrial Management, Savonia 2016 
• Palkansaajana 2002-2019 
• Kappaletavara, prosessiteollisuus, konepaja 

& kunnossapitosektoritausta 
• Ouneva Group, Oy Scantarp Ab, 

VR-Kunnossapito (VR Fleetcare)
• We Make It Rock Oy 3/2019 



Hankintatoimesta yleisesti

• Hankinnoilla perinteisesti ”pakollisen pahan” leima
• ISO 9001 tunnusti hankinnan vasta 2015 painoksessa prosessiksi
• Perinteet tulevat näkymään pitkään heikkona hankinnan 

suorittamisena
• 416 CPO -nimikettä kotimaassa (LindkedIn 28.7.2021). Vrt. Sales 

Director 36000, CEO 44 000
• Johtoryhmissä hankintajohtajia todella heikosti 



Hankintatoimesta yleisesti

Tyypillisesti n. 50% yrityksen liikevaihdosta muodostuu palveluiden ja 
tavaroiden hankkimisesta (CAPS -research 2012). Walmartin lukema oli 
75% vuonna 2014.
(Leading Procurement Strategy, Driving Value Through the Supply Chain, Carlos Mena, Martin 
Christopher, Remko van Hoek, 2014)

https://www.google.fi/search?hl=fi&authuser=1&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlos+Mena%22
https://www.google.fi/search?hl=fi&authuser=1&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Martin+Christopher%22
https://www.google.fi/search?hl=fi&authuser=1&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Martin+Christopher%22
https://www.google.fi/search?hl=fi&authuser=1&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Remko+van+Hoek%22


Kuinka COVID vaikutti hankintoihin 
globaalisti?

• Globaali pula ”vähän kaikesta”
• Toimittajasuhteita punnittu ehkä enemmän kuin koskaan
• Ennustamisen merkitys korostunut
• Sopimusten merkitys ja sopimusjuridiikka
• Optimoidut toimitusketjut – ongelmatapauksissa pitkät toimitusajat
• Pitkä toipuminen
• Hintojen rajut heilahtelut ja saatavuuden epävarmuus
• Rahtikustannukset kasvaneet n. nelinkertaisiksi konttiliikenteessä 

välillä 6/2019 – 7/2021 (Shanghai Containerized Freight 
Index) https://en.sse.net.cn/indices/scfinew.jsp

https://en.sse.net.cn/indices/scfinew.jsp


Kilpailukykyisyyteen ja 
innovatiivisuuteen vaikuttavat tekijät
• Organisaation eri toimintojen välinen yhteistyö (ennusteet, 

katselmoinnit, valmistelu, muutostenhallinta)
• Hankintojen johtaminen strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla
• Toimittajayhteistyö, kehittämiseen osallistaminen, toimittajien 

johtaminen
• Saatavuuden varmistaminen
• Käyttöpääoman optimaalinen hyödyntäminen

*Projektitoimituksiin keskittyvissä yrityksissä projektiorganisaation 
yhteistoimintakyky avainasemassa tuottamaan hankinnan onnistumisen 
edellytyksiä



Tyypillisiä ongelmia

• Johdolla ei hankintaosaamista 🡪 hankintoja ei johdeta, eikä niiden 
vaikutusta kannattavaan ja kestävään liiketoimintaan ymmärretä

• Hankintojen suoritustasoa ei mitata eikä tavoitteita aseteta
• Liian matalat resurssit (”yksi ostaja riittää”) 🡪 hankintaa suoritetaan 

vain operatiivisesti
• Tavoitteet lähinnä operatiivisesta kuormasta suoriutumisessa
• Hankintatoimen pätevyys (usein oman toimen ohella tehtävä toimi)
• Kouluttautumisen mahdollisuudet vajavaisia 



Tyypillisiä ongelmia

• Huono kokonaissuunnittelu (tuotteet, resurssit, järjestelmät)
• Toimintojen väliset raja-aidat
• Kykenemättömyys ennusteiden ylläpitoon
• Heikot ja transaktiopohjaiset toimittajasuhteet
• Toimittajia ei osallisteta toimitusketjun tai tuotteiden kehittämiseen
• Kriittisiä materiaaleja tai palveluita ei tunnisteta ja niiden saatavuutta 

ei varmisteta



Tyypillisiä ongelmia 
projektihankinnoissa
• Projektihankinnat sekoittavat usein pakkaa valmistuksessa 

Suunnittelun ja toimitusketjun välissä muureja
• Hankintaa ei osallisteta valmisteluvaiheessa
• Tuotekehitysprojektin uusista nimikkeistä ei välttämättä tiedoteta
• Katselmointeja ja muutostenhallintaa ei tehdä riittävästi
• Projektihankintoja ei osata allokoida
• Projektin kokonaiskuvaa tai materiaalitilannetta ei osata havainnoida 

(liikaa materiaalia jäljellä projektin lopuksi)



Miksi hankintoja pitäisi kehittää?

• Ydinprosessi(e)n tukeminen parhaalla mahdollisella tavalla, 
onnistumisen edellytyksiä luoden

• Kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden varmistaminen
• Hukan vähentäminen resursseissa ja materiaaleissa
• Tulipalojen sammuttelusta strategiseen hankintaan
• Toimintojen välisen vuorovaikutuksen kehittäminen
• Laadun parantaminen
• Muutostilanteiden vaikutusten minimointi
• Tavoitteellinen toiminta
• Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa tukeminen



Case valmistavan teollisuuden toimija

Kotimainen Teollisuusyritys, LV n. 40M€
• Valmistuksesta n. 2/3 osaa vakiotuotteita, joissa kuitenkin osassa 

paljonkin muuttujia sisällössä (ei vakio tuoterakennesisältö)
• 1/3 osaa puhtaasti projektitoimituksia

Ongelmat
- Varastotasot korkeat todelliseen tarpeeseen nähden
- Viiveet materiaalitoimituksissa
- Projektien viivästyminen
- Korkeat kuljetuskustannukset
- Materiaalien saapumiset pienissä osissa ja useita kertoja päivässä
- Jatkuva kiire
- Paljon epäselvyyksiä ja selvittelyä



Case valmistavan teollisuuden toimija

Syyt ongelmiin
• Ei koko organisaation käyttöön vakioitua projektitoimintamallia
• Tuotetietoa ei käytettävissä hankinnalla hyvissä ajoin
• Ei käytettävissä olevia järjestelmiä jotka tuottaisivat 

suunnittelutiedosta hankinta-aineistoa suunnittelun valmiusasteen 
mukaan

• Katselmointien suorittaminen vajavaista
• Muutoksenhallintaa ei suoritettu kuin osassa hankkeista



Case valmistavan teollisuuden toimija

Mitä tehtiin?

• Projektiorganisaation ymmärryksen kasvattaminen hankintojen 
näkökulmasta

• Sisäisen asiakkuuden näkökulman ymmärryksen kasvattaminen
• Yhtenäisen projektitoimintamallin luominen hankinnan onnistumisen 

edellytysten kasvattamiseksi
• Hankinta-analyysi kategorioittain

• ABC
• Tilauspisteet ja varmuusvarastot
• Palveluasteiden ja optimaalisten hankintaerien määrittäminen
• Hankinnan ja varastoinnin kustannusten selvittäminen



Case valmistavan teollisuuden toimija

Tulokset

- Varastotasojen lasku kautta linjan 5-25%
- Viiveet materiaalitoimituksissa vähentyivät neljäsosaan
- Projektit kautta linjan paremmin aikataulussa
- Logistiikka saatiin haltuun ja keskitettyä 
- Jatkuva kiire ja epäselvyydet vähenivät huomattavasti
- Hiilijalanjälkeen vaikuttavuutta ei tutkittu, mutta vaikutus selkeä ja 

merkittävä



Case tukkukauppatoimija

Kotimainen Tukkukauppayritys, LV n. 25M€
• Myynnistä n. 2/3 osaa vakiotuotteita
• 1/3 osaa projektitoimituksia (kasvava)

Ongelmat
- Todella paljon yksittäisiä tilausrivejä
- Ei näkymää tulevaan
- Ei hankinnan suorituskyvyn mittausta
- Varastotasot korkeat
- Projektien viivästyminen
- Korkeat kuljetuskustannukset
- Materiaalien saapumiset pienissä osissa ja useita kertoja päivässä
- Jatkuva kiire
- Paljon epäselvyyksiä ja selvittelyä



Case tukkukauppatoimija

Syyt ongelmiin
• Hankinnan tavoitteita ei asetettu
• Ei ennustemenetelmiä käytössä
• Ei parametrointiosaamista
• Logistiikan kehittämiseen ei aikaa
• Ei koko organisaation käyttöön vakioitua projektitoimintamallia
• Tuotetietoa ei käytettävissä hankinnalla hyvissä ajoin
• Ei käytettävissä olevia järjestelmiä jotka tuottaisivat 

suunnittelutiedosta hankinta-aineistoa suunnittelun valmiusasteen 
mukaan

• Katselmointien suorittaminen vajavaista
• Muutoksenhallintaa ei suoritettu kuin osassa hankkeista



Case tukkukauppatoimija

Mitä tehtiin?

• Kattava Hankintadata-analyysi kategorioittain
• Ostotilauskerrat
• Spendi (kulutettu raha per myynti)
• ABC
• Tilauspisteet ja varmuusvarastot
• Palveluasteiden ja optimaalisten hankintaerien määrittäminen
• Hankinnan ja varastoinnin kustannusten selvittäminen

• Projektiorganisaation ymmärryksen kasvattaminen hankintojen 
näkökulmasta

• Sisäisen asiakkuuden näkökulman ymmärryksen kasvattaminen
• Yhtenäisen projektitoimintamallin luominen hankinnan onnistumisen 

edellytysten kasvattamiseksi
• Logistiikkaselvitys



Case tukkukauppatoimija

Tulokset

- Ostotilausrivien määrä laski neljäsosaan entisestä
- Varastotasojen lasku kautta linjan 5-25%
- Projektit kautta linjan paremmin aikataulussa
- Logistiikka saatiin haltuun ja keskitettyä 
- Jatkuva kiire ja epäselvyydet vähenivät huomattavasti
- Hiilijalanjälkeen vaikuttavuus mitataan hankkeen lopussa



Yhteenveto

Hankintatoimen johtamisella ja kehittämisellä voidaan vaikuttaa 
merkittävästi

• Yrityksen kannattavuuteen (kilpailukykyisyyteen)
• Innovatiivisuuteen
• Hiilijalanjälkeen
• Laatuun
• Tuotannon tehokkuuteen
• Projektien läpiviemisen tehokkuuteen
• Asiakastyytyväisyyteen


