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Arvoketjun käsite



Millaisessa maailmassa elämme tänään?
• Globaaleilta markkinoilta on saatavissa lähes mitä vain
• Lähes kaikilla aloilla on kilpailua, mikä alentaa hintoja
• Tieto- ja kommunikaatioteknologian avulla toimittajien

ja muiden kumppanien löytäminen käy nopeasti ja 
kommunikointi on tehokasta

• Logistiikkainfrastruktuuri ja –palvelut ovat kehittyneitä
ja tehokkaita

• Markkinat muuttuvat nopeasti useilla toimialoilla

ØNäissä olosuhteissa yritykset keskittyvät
ydinosaamiseensa ja ulkoistavat kaiken muun



Mitä ydinosaaminen on?

Oleme tässä
muita
parempia

Tärkeää
asiakkaillemme

Ei niin tärkeää 
asiakkaillemme

YDIN

Emme ole
kovin hyviä
tässä

Source: Quinn & Hilmer, 1994

• Osaamista ja tietämystä, 
ei tuote tai prosessi

• Joustavia, pitkäaikaisia 
alustoja, jotka kykenevät 
mukautumaan ja 
kehittymään

• Rajoitettu määrä
• Sisäänrakennettu koko 

organisaatioon



Kuinka paljon tämä yritys ostaa?

Liikevaihto

Voitto
Työvoimakustannukset

Ostetut tavarat ja 
palvelut

•Raaka-aineet
•Osat ja komponentit
•Ulkoiset palvelut

Poistot

Muut kustannukset
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Kokonaishankintakustannukset eivät näy
suoraan yrityksen tuloslaskelmassa

Liikevaihto

Voitto
Työvoimakustannukset

Investoinnit
•Rakennukset
•Koneet ja laitteet
•Muut investoinnit

Poistot

Muut kustannukset

Ostetut tavarat ja 
palvelut

•Raaka-aineet
•Osat ja komponentit
•Ulkoiset palvelut

Hankintakustannukset
yhteensä



Nykyään suurin osa yritysten
kustannuksista on hankintoja

Source: Statistics Finland's PX-Web databases

Materials
External 
Services*

Other 
expenses** TOTAL***

Industry 57,9 % 7,0 % 16,3 % 81,2 %
Construction 29,0 % 28,2 % 13,2 % 70,4 %
Trade 76,2 % 2,0 % 10,2 % 88,3 %
*) External services are directly to related firm's production or sales (e.g. subcontracting, consulting, maintenance)

**) Other expenses include e.g. rents leasing payments, advertising and marketing expenses, administrative service charges, and

telecommunications and banking services. This category may include also some expenses that are not external spend (e.g. bad debt)

***) Excluding investments

External spend in Finnish companies 2016 (% of turnover)



Keskeiset asiat hankintojen 
johtamisessa

• Hankintojen kategorisointi
• Eriytettyjen kategoriastrategioiden muodostaminen
• Systemaattinen hankintaprosessi
• Kokonaiskustannusajattelu



Mitä ovat (hankinta)kategoriat?

• “Joukko tuotteita ja palveluita, jotka on ostettu 
samoilta toimittajamarkkinoilta ja joilla on 
samanlaiset tuote-, tai kulutusominaisuudet”

• Hankintakategoria muodostaa hallittavan
kokonaisuuden globaalilla liiketoiminnan tasolla. 

• Kategorioiden muodostamisen kolme periaatetta
– Markkinatehokkuus
– Sisäinen tehokkuus
– Toimitusketjutehokkuus



Esimerkki epäsuorien hankintojen kategorisoinnista

Taxonomy of NPR Goods and Services

Site Related HR Office 
apparatus

Logistics & 
Distribution

Production/ 
Development

Facility
Management

Leasing/Rental

Catering

Utilities

Housekeeping

Moving

Interim & 
Temp Labor

Car Leasing

Travel

Training

Office Furniture

Office Supplies

Mail

Telecommuni-
cation

Packing/ 
Packaging

Storage/ 
Warehousing

ToolsLogistic/ 
Transport

IT Professional 
Services

InsuranceIT Software

IT Hardware 

IT Services 

IT Consumables Tools

Machinery & 
Equipment

Production 
Maintenance

Consulting 

Marketing & 
Sales

Print 



Kraljicin matriisi on kategoriastrategia-
prosessin perustyökalu

Modified from Peter Kraljic

Kategorian merkitys
yrityksen liiketoiminnalle

Suuri

Pieni

Toimittajamarkkinariski

SuuriPieni



Matriisin avulla tunnistetaan peruslähestymistapa
kullekin tuotteelle tai kategorialle
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St

Modified from Peter Kraljic

Kategorian merkitys
yrityksen liiketoiminnalle

Suuri

Pieni

Toimittajamarkkinariski SuuriPieni

Volyymihankinnat

Hyödynnä
neuvotteluvoima

Strategiset hankinnat

Kehitä yhteistyö-
suhdetta

Rutiinihankinnat

Huolehdi sujuvuudesta

Pullonkaulahankinnat

Varmista saatavuus



Systemaattisessa hankintaprosessissa
toimittajia lähestytään kolmessa
vaiheessa

• Neljä tavoitetta
1. Syventää tietoa toimittajamarkkinoista
2. Oman yrityksen markkinointi toimittajille
3. Kilpailukykyisen ratkaisun kehittäminen
4. Toimivan yhteistyösuhteen rakentaminen

10.10.2019



Systemaattisen
Hankintaprosessin
vaiheet

Request for information
(RFI)

Request for proposal
(RFP)

Request for quotation
(RFQ)

Tavoitteet
Selvittää toimittajien
tarjonta ja intressit
Kasvattaa ostajan
houkuttelevuutta

Löytää paras ratkaisu
ongelmaan/tarpeeseen
Kasvattaa ostajan
houkuttelevuutta

Saada aikaan kilpailua
toimittajien välillä
Rakentaa perustaa
tulevalle suhteelle
Kasvattaa ostajan
houkuttelevuutta

Tehtävät Potentiaalisilta
toimittajilta pyydetään
tietoa heidän
tarjonnastaan, 
kapasiteetistaan ja
kyvykkyyksistään
Mahdolliset
toimittajavierailut
Yhteityön edellytyksien
arviointi

Valituillta toimittajilta
pyydetään ehdotuksia
asiakkaan tarpeen
täyttämiseksi parhaalla
mahdollisella tavalla,
Harkitaan määrittelyjen
muokkaamista ehdotusten
pohjalta
Arvioidaan tarkemmin
soimittajien osaamista ja
halukkuutta yhteistyöhön

Viimeistetllään hankinnan
vaatimusmäärittelyt
Pyydetään toimittajilta
yksityiskohtaisia
tarjouksia
Verrataan tarjouksia
kokonaiskustannusten
näkökulmasta

Lopputulos Lyhytlista (10-20) 
vaatimukset täyttäviä ja
kiinnostuneita toimittajia

Parannettu
vaatimusmäärittely
Karsittu lista (5-8) 
kyvykkäimpiä toimittajia

Saada kaikki tarvittava
tieto, jonka perusteella
voidaan valita 2.3 
toimittajaa neuvotteluihin. 

10.10.2019
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Keskity kokonaiskustannuksiin, älä
hintaan
• Hankinnan kokonaiskustannus (Total cost of 

ownership TCO) on arvio kaikista tuotteeseen liittyvistä
suorista ja epäsuorista kustannuksista koko elinkaaren
ajalta
• Ennen hankintaa: hankintaprosessin kustannukset, 

mm. toimittajien etsintä ja valinta
• Hankinnan aikana:  hinta ja toimituskustannukset
• Käytön aikana: esim, huolto ja kunnossapito, 

energia
• Käytön jälkeen→ hävitys/kierrätys/jälleenmyyntiarvo



Ydinkohdat
• Hankinta on arvoketjun keskeinen tukitoiminto, jolla on suuri

vaikutus yrityksen kilpailukykyyn ja tuottavuuteen
• Yritysten tulee tunnistaa ydinkyvykkyytensä ja keskittyä niihin
• Hankinnat tulee kategorisoida johdettaviksi yksiköiksi
• Eri hankintakategoriat vaativat erilaista johtamista
• Systemaattinen hankintaprosessi lähestyy toimittajia

kolmessa vaiheessa
• Keskity kokonaiskustannuksiin äläkä vain hintaan


