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1 Johdanto 

1.1 Opinnäytetyön tehtävä, rajaus ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tehtävä oli vertailla valmistuksesta, hankinnoista, laadusta ja 

toimitusketjusta aiheutuvia kustannuksia LH Lift Oy:lle. Kustannusvertailua 

tehdään kolmen eri toimipisteen välillä. Toimipisteet sijaitsevat Suomessa, Kii-

nassa ja Puolassa. Yrityksen suurin asiakas on Suolahdessa sijaitseva Valtra, 

jota se pyrkii palvelemaan mahdollisimman hyvin. Tuotantolaitos Puolassa 

mahdollistaisi edullisemman tuotannon lisäksi myös hyvät valmiudet palvella 

keskieurooppalaisia asiakkaita.  

 

Tällä hetkellä LH Lift Oy valmistaa tuotteita Kiinan Ningbossa ja Suomessa 

Laukaan Kuusassa. Kiinan sekä Suomen yksiköillä on molemmilla oma toi-

miva alihankintaverkosto, molemmat yksiköt palvelevat myös paikallisten 

markkinoiden asiakkaita, sekä Kiinan yksikkö valmistaa tuotteita myös Suo-

men yksikölle.  

 

Kiinassa tapahtuvalla valmistuksella on tarkoitus luoda kilpailuetua alhaisem-

milla tuotantokustannuksilla. Nyt kuitenkin yrityksellä on herännyt ajatus tytär-

yhtiöstä, joka sijaitsisi lähempänä Suomen yksikköä kuin Kiina, kuitenkin edel-

leen kustannustasoltaan edullisessa maassa. Ajatus siitä, että tytäryhtiö sijait-

sisi juuri Puolassa, perustuu muiden yritysten positiivisiin kokemuksiin tuotan-

non siirtämisestä Puolaan, sekä siihen että maa on Euroopan Unionin jäsen ja 

elintasokustannukset ovat selvästi Suomea alhaisemmat. Puolassa toimiva ty-

täryhtiö olisi lähellä palvelemassa niin Suomen yksikköä, kuin myös Keski-Eu-

roopan asiakkaita. 

 

Työ rajataan kolmeen päätuotteeseen, joiden kustannuksia vertaillaan kahden 

olemassa olevan ja yhden kuvitellun toimipisteen välillä. Opinnäyteyössä tar-

kasteltavat tuotteet ovat yrityksen toimitusjohtajan sekä IT-ja materiaalipäällik-

kön valitsemia. Tietoja hankitaan haastattelemalla yrityksen työntekijöitä, sekä 
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hyödyntämällä heidän tarjoamia tietoja. Selvitystyön apuna käytetään myös in-

ternetin välityksellä tapahtuvaa tiedonhakua sekä pyydetään erilaisia tarjouk-

sia yhteistyössä LH Liftin kanssa. 

 

Työn tietoperusta käsittelee hankintoihin liittyvää materiaalia, strategista johta-

mista, hankintatoimea yleisesti, tilaus-toimitusketjun hallintaa sekä investoin-

teja, kustannuslaskentaa ja niihin liittyviä päätöksiä. Tutkimusosa käsittelee 

työn eri vaiheita, eli tiedon keräämistä, miten tuloksiin on päästy, mitä ne tar-

koittavat ja mitkä ovat johtopäätökset opinnäytetyön osalta.  

 

Tavoitteena oli tuottaa tietoa yritykselle päätöksenteon tueksi. Yritys voi käyt-

tää opinnäytetyön tuloksia miettiessään Puolan toimipisteen hyödyllisyyttä tai 

tarpeellisuutta, sekä herättää erilaisia ajatuksia pohdittavaksi Puolassa toimi-

misen osalta. Lopputuloksena yritykselle jäi Excel–tiedosto, jonka avulla he 

voivat simuloida kustannuksia, ja arvioida näin mahdollisesti kustannuksia, 

hinnoittelua tai tuotannon järkevyyttä. Kaikki työssä esitetyt Excel-kuvakaap-

paukset ovat osia yritykselle jäävästä työkalusta ja sieltä löytyvistä laskel-

mista. Työn tuloksia ja tutkimuksen aikana esiin nousseita eri seikkoja yritys 

voi hyödyntää tulevaisuuden liiketoiminta-tai hankintastrategiaa suunnitel-

lessa. Työ liittyy ajankohtaisesti yleisellä tasolla myös logistiikkaan ja hankin-

taan, koska selvittämällä mitä jokin maksaa, saadaan selville mitä jostain pi-

täisi maksaa. Yritys voi käyttää opinnäytetyötä make or buy-analyysiä teh-

dessä, koska sillä on nyt vertailupohja oman työn kustannukselle Puolassa, 

minkä avulla on mahdollista arvioida alihankintatyön kannattavuutta tarjous-

pyyntöjen perusteella. 

1.2 LH Lift Oy 

LH Lift Oy on Laukaan Kuusaassa sijaitseva traktoreiden ja työkoneiden välille 

erilaisia kytkentälaitteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Tuotteita myydään 

sekä tehdas- että jälleenmyyntiasiakkaille. (Etusivu n.d) Yrityksen liikevaihto 

oli vuonna 2013 7,27 miljoonaa euroa ja henkilöstön lukumäärä oli 38 henki-

löä. (Taloussanomat n.d.) 
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Yritys on perustettu vuonna 1975, jolloin nimenä toimi Laukaan Hitsaustyö. 

Ensimmäisenä työnä valmistui vetokoukku Valmet 502-traktoriin. Kehitys pai-

kallisesta Laukaan Hitsaustyöstä kohti globaalia toimijaa, LH Lift Oy:tä alkoi 

vuonna 1990-luvun alkupuolella, jolloin yritys päätti kasvattaa toimintaansa. 

Tuolloin päätettiin rakentaa alihankintaketju, joka vaikuttaisi tuotteiden oikea-

aikaiseen ja helpompaan saatavuuteen. Tämä oli kannattava päätös, sillä 

vuonna 1993 Valmet-traktoreiden kolmipistelaitteiden valmistus siirtyi LH Liftin 

Suomen yksikköön. Yritys sai tämän ansiosta kauppa- ja teollisuusministeriön 

myöntämän Kuukauden Avainteko-palkinnon. Muutama vuosi myöhemmin yri-

tys palkittiin tasavallan presidentin myöntämällä Innosuomi- palkinnolla trakto-

reiden kolmipistelaitteiden kehittämisessä. (Yrityksen historia n.d.) 

 

Vuosina 1995–2007 yritys kasvoi ja kansainvälistyi. Kilpailukykyä lisättiin 

hankkimalla alihankkijoita Kiinasta ja Intiasta. Myös kotimaassa investointiin 

rajusti tuotantolaitteisiin ja tuotantoprosessia kehitettiin. Toiminnalle määritet-

tiin laatustandardit varmistamaan tasalaatuisuutta (ISO9001 ja ISO14001) ja 

henkilöstöstä alettiin pitämään huolta OHSAS 18001- sertifikaatin mukaisesti. 

Tämä loi pohjan nykyiselle toiminnalle. Yritys vaihtoi nimensä vuonna 2004 LH 

Lift Oy:ksi. Vuonna 2007 yritys palkittiin kääntyvästä etunostolaitteesta LH Lin-

kistä Agritechnica-messujen hopeamitalilla. Samana vuonna perustettiin Kii-

naan tytäryhtiö LH Lift Ningbo Oy hoitamaan osavalmistusta. Tämän jälkeen 

yritys on hankkinut monia toiminnalleen merkityksellisiä kumppanuuksia mm. 

Euroopasta, Kiinasta ja Intiasta. (Yrityksen historia n.d.) 

 

 

2 Strateginen johtaminen 

2.1 Miksi strategiaa tarvitaan? 

Kaikki organisaatiot ja yritykset on perustettu suorittamaan asiakkaalle jotakin 

tehtävää. Ne pyrkivät täyttämään ihmisten tai organisaatioiden tarpeita käyttä-

mällä erilaisia resursseja maailman alati muuttuvissa tilanteissa. Strategian 

avulla on mahdollista parantaa, kehittää ja ohjata toimintaa. Yritykset pystyvät 
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paremmin kohdistamaan huomion oikeisiin tarpeisiin ja asiakkaisiin, huomaa-

maan tarvittavat muutokset ajoissa sekä tehostamaan ja kohdentamaan re-

surssien oikeaa käyttöä. (Kamensky 2010, 17.) 

 

Aidossa ja todellisessa kilpailutilanteessa toimivalle yritykselle strategia on 

välttämättömyys, olemassaolon ja jatkuvuuden turvaava tekijä. Kilpailussa on 

pystyttävä pärjäämään, mikä tarkoittaa sitä, että yrityksellä tulee olla kyky ja 

tahto erottautua kilpailijoistaan taloudellisesti kestävällä tavalla. (Kamensky 

2010, 16.) 

2.2 Strategia-käsitteen määrittely 

Strategia- käsitteen laaja-alaisuuden ja monitahoisuuden vuoksi strategiaa on 

hankala kuvata yhdellä lyhyellä määritelmällä. Lähtökohdaksi strategiamääri-

telmien tarkastelulle on annettu kolme erilaista, toisiaan täydentävää määritel-

mää:  

• Strategiamääritelmä 1: Strategia on yrityksen tietoinen keskeisten ta-

voitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta muuttuvassa toimintaym-

päristössä. 

• Strategiamääritelmä 2: Strategia on ympäristön hallitsemista, muokkaa-

mista sekä ympäristön erilaisiin muutoksiin sopeutumista.  

• Strategiamääritelmä 3: Strategian avulla yritys tietoisesti hallitsee ulkoi-

sia ja sisäisiä tekijöitä sekä niiden välisiä vuorovaikutussuhteita siten, 

että yritykselle asetetut kannattavuus-, jatkuvuus- ja kehittämistavoit-

teet pystytään saavuttamaan.  

(Kamensky 2010, 18–20.) 

 

Strategiaa voidaan myös kuvata keinona saavuttaa visiot. Strategia on polku, 

jota kuljetaan päämäärän saavuttamiseksi. Strategia on malli yksittäisille pää-

töksille ja toimenpiteille, sekä suunnitelma hyväksytyn päämäärän saavutta-

miseksi. Strategian avainasioita on toimintaympäristön tunteminen, eli asiak-

kaat, toimittajat ja kilpailijat, sekä tahtotilan määrittäminen ja henkilöstön oike-

anlainen sitouttaminen päämäärän saavuttamiseen sekä sen edellyttämiin kei-

noihin. (Hakanen 2004, 16–17.) 
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2.3 Analyysit osana strategiatyöskentelyä 

Kamenskyn (2010, 133) mukaan liiketoimintastrategioiden keskeisenä ajatuk-

sena on voittaa ne kilpailulajit, joissa yritys on päättänyt olla mukana. Tällöin 

toimiala-analyysi on keskeinen kohde analysoitaessa yrityksen toimintaympä-

ristöä. Päätoimijoiden eli asiakkaiden, toimittajien ja kilpailijoiden huomioin-

nissa tulee ottaa huomioon myös sellaiset toimijat kuten, ei-asiakkaat, ei-toi-

mittajat sekä korvaavat ja potentiaaliset kilpailijat. Toimiala-analyyseihin sisäl-

lytetään kysyntä-, asiakas-, toimittaja-, kilpailu- ja verkostokumppanianalyysit. 

 

Jotta analysoinnista olisi hyötyä, on usein tehtävä useampi kuin yksi analyysi, 

ja nimenomaan vielä erilaisia, toisiaan tukevia analyysejä. Useamman analyy-

sin rakentaminen saattaa hämärtää olennaisuuksien ja kokonaisuuden näke-

mistä. Synteesianalyyseillä on tarkoitus helpottaa kokonaisuuksien hahmotta-

mista. Synteesianalyyseissä itse analysointitekniikka auttaa hahmottamaan 

kokonaisvaltaista näkemystä. Synteesianalyysejä ovat mm. portfolioanalyysi, 

toimialan menestystekijät-analyysi, SWOT-analyysi, ydinosaamispuuanalyysi 

sekä analyysikartat. (Kamensky 2010, 191–192.) 

 

2.4 Strategiset tavoitteet 

Vision ja strategian muuntaminen toiminnaksi alkaa siitä, että ensin asetetaan 

toiminnalle strategiset tavoitteet, jotka toimivat välipysäkkeinä toteutettaessa 

visiota. Kun strategiset tavoitteet saavutetaan, tietää yritys olevansa oikealla 

reitillä kohti visiota. Strategiset tavoitteet toimivat konkreettisempina asioina ja 

tavoitteina kuin pelkkä visio itsessään. Strategiset tavoitteet ovat yleensä aika-

jänteeltään 1-3 vuotta, ja niiden saavuttamisen tulee johtaa lopulta vision saa-

vuttamiseen. Strategisten tavoitteiden määrittäminen toimii myös yrityksen ta-

voitetilan määrittämisenä, jolloin tavoitetilaa voidaan määrittää muutama vuosi 

eteenpäin. (Hakanen 2004, 121.)  

 

Yritysten tavoitteiden asettamiselle yhteistä on taloudellisten hyötyjen saavut-

taminen. Yritysten sidosryhmät haluavat arvonnousua, korkoja, osinkoja, tuot-

teita, palveluita, veroja sekä maksusuorituksia, joten taloudellisten tavoitteiden 
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korostaminen on ymmärrettävä asia. Pelkästään taloudelliset tavoitteet eivät 

riitä antamaan riittävää ohjausvoimaa, mitä yrityksen strategian luominen, to-

teuttaminen sekä uudistaminen vaativat. (Kamensky 2010, 209.) 

 

Johtaminen ulos- ja sisäänpäin antaa hyvän kehyksen kahdelle tärkeälle stra-

tegiselle tavoiteryhmälle, jotka ovat ulkoisen-ja sisäisen tehokkuuden tavoit-

teet. Ulkoisen tehokkuuden tavoitteita kuvataan kaikilla niillä tekijöillä, joilla ha-

lutaan ilmaista suhdetta muuhun toimintaympäristöön. Yleensä tärkein vuoro-

vaikutussuhde on asiakkaisiin, mutta vuorovaikutusta on myös toimittajiin ja 

yhteistyöyrityksiin. Sisäisen tehokkuuden tavoitteisiin luetellaan kaikki ne yri-

tyksen sisäiset prosessit, joista saadaan arvoketjusta tietynlaisia tuotoksia. 

(Kamensky 2010, 209.) 

2.5 Strategiset investoinnit 

Investoinneilla tarkoitetaan pääsääntöisesti pitkävaikutteisten tuotannontekijöi-

den hankintaa, esimerkiksi kiinteistöjä, koneita tai laitteita. Investoinneissa 

huomioidaan aina aika, jolloin mukaan tulee huomioida tulevaisuuden tulojen 

ja menojen epävarmuus. Investointilaskelmien huolellisella valmistelulla pyri-

tään yleensä saamaan mahdollisimman järkevät tulokset, jotta investoinnin 

kannattavuutta voidaan punnita. Koska kaikkia tekijöitä ei ole mahdollista pun-

nita tarpeeksi huolellisesti investointilaskelmissa, on tärkeää selvittää mitkä te-

kijät ovat yritykselle tärkeimpiä laskelmia tehdessä ja niitä esiteltäessä. Inves-

tointilaskelmat on hyvä perustaa kolmelle kysymykselle: mihin investoidaan, 

paljonko investoidaan ja mistä saadaan rahoitus. (Leppiniemi 2009, 15–17.) 

 

Investointilaskelmiin liittyy olennaisesti investointien tuotto, eli tuottovaatimus, 

joka voi olla esimerkiksi rahoituksen kustannus tai yrityksen määrittelemä ta-

voitteellinen tuottotaso. Tuottovaade on mahdollista laskemalla matemaatti-

sesti ns. WACC-kaavalla (= Weighted Average Cost of Capital). Kaava huo-

mioi, miten investointi rahoitetaan ja mikä on rahoituksen hinta.  

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 =
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 + 𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 +

𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 + 𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂

𝑖𝑖𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂(1− 𝑇𝑇) 
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OPO= Oman pääoman määrä hankkeen tai yrityksen rahoituk-

sessa 

VPO= Vieraan pääoman määrä hankkeen tai rityksen rahoituk-

sessa 

 𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = Oman pääoman tuottovaade 

 𝑖𝑖𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂 = Vieraan pääoman tuottovaade 

 T     = Yhteisöveroaste  

(1-T)= Velan hyöty verotuksessa, kun velan korot ovat verovähen-

nyskelpoisia yhteisölle 

 

Tuottovaade on mahdollista määrittää myös perustuen yrityksen johdon aiem-

paan kokemukseen tai kirjallisuuden antamiin ohjearvoihin. Matalat tuottovaa-

teet ovat esimerkiksi korvausinvestoinneilla, joihin ei liity markkina eikä tekno-

logiariskiä, tuottovaade voi olla 6-8 %. Näin esimerkiksi varmistetaan tuotan-

non tai kapasiteetin jatkuvuutta tulevaisuudessa, sekä tuotteen valmistaminen 

osataan hyvin. Investoinnit uuteen teknologiaan, liiketoimintaan tai uusille 

markkinoille vaatii korkeamman tuottoasteen laskelmissa, jolloin se voidaan 

asettaa 20–30 %:iin. (Koski 2012, 29–31.) 

 

Investointilaskelmia on perinteisesti arvioitu neljän erilaisen menetelmän 

kautta. Nykyarvomenetelmällä selvitetään yrityksen määrittämällä tuottovaa-

teella hankintamenon nykyarvo. Jos hankinnan nykyarvo ylittää hankintame-

non, on investointi kannattava. Toinen keino on sisäisen korkokannan mene-

telmä. Sisäinen korko selvitetään diskonttaamalla tulonodotukset nykyhetkeen 

sisäisellä korkokannalla ja edellyttämällä, että nykyarvo on investointimenon 

suuruinen. Kolmas keino on annuiteettimenetelmä, jolloin investoinnin kustan-

nus jaetaan vuotuisiksi tuottovaatimuksiksi annuiteettitekijän avulla. Vuotuisia 

tuotto-odotuksia sitten verrataan annuiteetteihin eli vuotuisiin tuottovaatimuk-

siin. Mitä enemmän tuotto-odotus ylittää tuottovaatimuksen, sitä kannatta-

vampi investointi on. Neljäs keino on menetelmistä yksinkertaisin ja tavallisin, 

takaisinmaksuajan menetelmä. Siinä korkokantaa ei oteta huomioon, selvite-

tään ainoastaan, kuinka kauan on investoinnin sidonnaisuusaika. Menetelmä 
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on epätarkka ja ainoastaan suuntaa-antava, sitä voidaan käyttää muiden me-

netelmien rinnalla. Takaisinmaksuajan menetelmässä investointikustannus 

jaetaan odotetulla vuotuisella tuotolla, jolloin jakolaskun tulos on investoinnin 

takaisinmaksuaika. (Leppiniemi 2009, 20–26.) 

 

3 Hankintatoimi 

3.1 Hankintatoimen määritelmä 

Hankinta on yrityksen ulkoisten resurssien käyttämistä järkevästi kaikkiin niihin 

tuotteisiin, palveluihin ja tietotaitoon, joita tarvitaan yrityksen jatkuvuuden tur-

vaamiseen. Hankinta alkaa tarpeen määrittelystä, yleensä myös tarvittavan 

laadun sekä määrän määrittämisestä. Jotta voidaan hankkia yritykselle tar-

peellisia hyödykkeitä, tulee valita paras mahdollinen toimittaja ja selvittää eri-

laisia käytäntöjä ja rutiineita asian hoitamiseen. Toimittajien selvittämisen jäl-

keen tulee valmistautua mahdollisiin neuvotteluihin, jotta ostotilaus voidaan 

suorittaa. Ostotilauksen jälkeen lähetyksen seuranta, sekä jälkitarkastukset ja 

toimittajan suoriutumisen arviointi ovat hankintatoimeen liittyviä tekijöitä. 

(Weele 2010, 8-9.) 

 

Hankinnan roolia yrityksessä voidaan kuvailla myös ulkoisten resurssien hal-

linnalla. Yrityksellä tulee olla kulloinkin parhaiten tilanteeseen soivat ulkoiset 

resurssit käytössään. Ulkoisiin resursseihin, kuten toimittajiin ja toimittajamark-

kinoihin voidaan vaikuttaa erilaisin ja monipuolisin keinoin, kun perinteinen os-

taminen painottuu lähinnä kilpailutukseen ja valintoihin kilpailevien toimittajien 

välillä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2012 52–53.) 

 

Hankittavia hyödykkeitä voidaan jakaa niiden luonteen mukaan, raaka-ainei-

siin, tuotannon tarveaineisiin, puolivalmisteihin, valmistuotteisiin, investointi-

hankintoihin, kunnossapitoon ja palveluihin. Jaottelu voidaan tehdä myös tu-

loslaskelman mukaan, jolloin hankittavat hyödykkeet lajitellaan, suoriin-, epä-

suoriin-, investointi-, sekä kauppatavarahankintoihin. (Iloranta & Pajunen-Mu-

honen, 2012 55–58.) 
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Hankintojen hallitsemisella viitataan kaikkiin niihin tekijöihin, jotka ovat tärkeitä 

toimittajasuhteiden hallitsemisessa, ja näiden tekijöiden tulee olla samassa lin-

jassa yhtiön omien liiketoimintastrategioiden kanssa. Tästä johtuen hankinto-

jen hallintaan liittyy yrityksessä sekä sisäisiä että ulkoisia vaikuttavia tekijöitä. 

Idea ostotoiminnan johtamisen taustalla on, että jos toimittajia ei hallita asiak-

kaidensa kautta, asiakassuhteita hallitaan toimittajien kautta. (Weele 2010, 

11.) 

3.2 Ostoprosessi 

 
Kuvio 1. Ostoprosessin vaiheet (Ostoprosessi n.d.) 

 

Kaikki ne toiminnot, joita raaka-aineiden, tuotteiden tai palveluiden hankkimi-

seen tarvitaan, kuuluvat ostoprosessiin. Ostoprosessin vaiheisiin vaikuttavat 

myös nimikkeen luonne, tilaukset sekä erilaiset sopimukset. Ostoprosessi voi 

olla myös lyhyempi kuin kuviossa 1. Esimerkiksi tarjouspyyntöjen lähettämi-

nen ei aina ole olennaista. Dokumentointi on ostoprosessin kannalta tärkeää, 

jotta toiminnan läpinäkyvyys varmistetaan sekä parannetaan prosessin val-

vontaa. (Ritvanen, Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 39.) 

3.3 Hankintojen johtaminen 

Hankintojen johtamisessa hankintaorganisaation tulee varmistaa tuotteiden 

sujuva saapuminen yrityksen käyttöön, siten että ne ovat käytettävissä oikea-

aikaisesti, käyttäen luotettavia toimittajia järkevin kustannuksin. Hankinnoista 

vastaavien tulee ottaa huomioon myös se, että yritys ei ole liian riippuvainen 
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ainoastaan muutamasta toimittajasta, jolloin riski toimitusvarmuuksiin liittyen 

kasvaa suureksi. Yhteistyö luotettavien toimittajien kanssa hyvällä toimitusvar-

muudella sekä täsmällisellä toiminnalla saattaa usein olla kustannustehok-

kaampaa kuin ostaa suoraan halvimmalta toimittajalta. (Weele 2010, 53.) 

 

Hankintoja on mahdollista keskittää tai hajauttaa eri menetelmin. Voidaan 

erottaa tulosyksikkö-, toimittaja-, sekä tuotanto -ja markkinakeskeiset keskitty-

mistavat. Ostotoimintoja voidaan keskittää erikseen valmistettavien tuotteiden 

osalta, tai myyntimarkkina-alueiden mukaisesti. Hankintojen keskittämisen 

etuja ovat vastuun keskittyminen, hankintahintojen alentuminen kasvavien vo-

lyymien myötä ja laskujen lukumäärän vähentymisen myötä. Hankintojen ha-

jauttamista perustellaan hankintojen kiireellisyydellä, jolloin toimitusaika on 

tärkeässä asemassa. Hajauttaminen saattaa vaikuttaa ostovoiman vähenemi-

seen, jos ostetaan pieniä määriä useammasta eri paikasta. On myös mahdol-

lista että hankintatoimea hoidetaan organisoidusti hajautetun ja keskitetyn vä-

limuotona. Tällöin esimerkiksi sopimusneuvotteluja voidaan käydä keskitetysti 

ja toimittajavalintoja voidaan tehdä keskitetysti, mutta ostotoimintaa hoidetaan 

hajautetusti. Tällöin hyödynnetään keskitetyn mallin ostovoima ja hajautetun 

mallin joustavuus. (Ritvanen & Koivisto 2007, 112.)  

 

Suunnittelu ja yhteistyö yrityksen muiden toimintojen kesken sekä hankintojen 

seuraaminen ja mittaaminen ovat perusedellytys tehokkaan hankintatoimen 

päätöksenteossa. Hankintatoimea on johdettava siten, että se on hyvin sulau-

tuneena tuotantoon, koska hankintaosaston on hankittava niitä tuotteita mitä 

tuotanto tarvitsee, ja tuotannon on tultava toimeen niillä tuotteilla mitä hanki-

taan. Saumaton yhteistyö myös kuljetuksien ja varastoinnin kannalta on tär-

keää, jotta toiminta pysyy taloudellisesti kestävällä pohjalla. Markkinointi ja 

myynti eivät esimerkiksi voi luvata toimituksia tai tuotteita joita ei ole järkevä 

valmistaa tai hankintaosasto ei saa riittävää määrää komponentteja kasaan. 

(Ritvanen & Koivisto 2007, 111–113.)  

3.4 Hankintastrategia 

Kokonaisvaltainen laatuajattelu liittyy olennaisesti hankintastrategiaan. Tällä 

tarkoitetaan kaiken arvoa tuottamattoman toiminnan poistamista. Hankintojen 
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strategisuutta voidaan arvioida tarkastelemalla, kuinka hankintatoimea arvos-

tetaan yrityksessä. Selvitetään tunteeko yritys toimittajamarkkinoita, voidaan 

arvioida hankintatoimen suorituskyky erilaisilla hankintatoimeen liittyvillä mit-

tausmenetelmillä, sekä selvitetään millaiset ovat yrityksen riskinotto-ja riskin-

antokyky sekä resurssit. Jokaiselle hankintaa harjoittavalle yritykselle on rää-

tälöitävissä hankintastrategia, koska se, mikä sopii toiselle, ei välttämättä sovi 

toiselle. Hankintastrategiaan linkittyy myös ulkoistamiseen liittyvät päätökset. 

Hyvä ostaja on yritys, jolla on toimiva make or buy–päätöksentekokulttuuri. 

(Ritvanen & Koivisto 2007, 139–140.) 

 

Yritys tai organisaatio ostaa paljon erilaisia tuotteita ja palveluita, erilaisiin 

asiakastarpeisiin ja erilaisilta toimittajamarkkinoilta, joten yksioikoisen tai yleis-

pätevän hankintastrategian luominen on hankalaa. Logistiikka toimittajamark-

kinoiden, osto-organisaation sekä sen asiakkaiden kesken ovat erilaisia, valta-

suhteet toimittajien ja ostajien kesken ovat erilaisia, ja ne vaikuttavat toimin-

nan mahdollisuuksiin eri tavoin. Hankintastrategian laatimisen haasteellisuutta 

on kuitenkin mahdollista vähentää, koska hankinnat rakentuvat eri tavoin käyt-

täytyvistä tuotteista ja palveluista, kuten myös eri tavoin yritykselle merkityk-

sellisistä tuotteista. Tuotteiden ja palveluiden kesken mietitään järkevä katego-

riastrategia, joka linkittyy organisaation kokonaisstrategian kanssa, saadaan 

ehjä kokonaiskuva hankintastrategiasta, joka liittyy tiiviisti yrityksen liiketoimin-

tastrategiaan. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 146.)  

 

Strateginen ote merkitsee sekä tahtoa että määrätietoisesti hankittuja tietoja, 

joilla vaikutetaan toimittajamarkkinoihin, sekä pyritään parantamaan toimitta-

jien toimintaa vastaamaan ostavan yrityksen tarpeisiin. Yritys, joka aktiivisesti 

hyödyntää toimittajamarkkinoita ulkoisina resursseinaan, tunnistaa hankinto-

jen erilaisuuksia, liiketoimintalogiikoita sekä kilpailutilanteita. Strateginen ote 

hankinnoissa merkitsee toimittajamarkkinoiden vahvaa huomioimista strate-

giaprosesseissa, säännöllisissä keskusteluissa yrityksen henkilöstön ja johto-

henkilöstön kesken, raportoinnissa sekä poikkiorganisatorisessa yhteistyössä. 

Hankinnan ja toimittajien varhaista yhteistyötä on hyvä hyödyntää tuote-ja pal-

velukehityksessä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 151.) 
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Tehokkaasti toteutetut hankinnat parantavat yrityksen kilpailuasemaa markki-

noilla, koska ne tuovat kustannusetuja sekä tehostavat toimintaa. Kun hankin-

tatoimea kohdistetaan strategisempaan suuntaan, korostuu tällöin myös hen-

kilöstöön kohdistuvat vaatimukset. Hankintatoimen osaaminen edellyttää yri-

tykseltä kykyä hallita ja ylläpitää toimittajasuhteita sekä erilaisia hankinnan 

tehtäviä ja toimintoja. Jotta ostohenkilöstö pystyy hyödyntämään hankintatoi-

men kaikki mahdollisuudet, tulee ymmärtää myös toiminnan vaikutukset koko-

naisuuteen. Tärkeää on pyrkiä luomaan hankintastrategiasta sellainen, että 

sen kautta ja sitä toteuttamalla on mahdollista toteuttaa myös yrityksen tavoit-

teet ja päämäärä. (Ritvanen & Koivisto 2007, 157–158.) 

 

3.5 Hankinnan kustannukset 

Weelen (2010, 10.) mukaan kopiokonetta ostaessa on tärkeämpää tutkia yh-

den kopion kustannuksia kuin pelkkää kopiokoneen ostohintaa. Tämä liittyy 

ostamisen ja omistamisen kokonaiskustannusajatteluun, missä otetaan huo-

mioon kaikki tuotteen hankinnasta yritykselle koituvat kustannukset tuotteen 

elinkaaren aikana.  

 

Omistamisen kokonaiskustannuksissa otetaan huomioon paljon muutakin kuin 

pelkästään tuotteen hankintahinta. Ostavan organisaation tuottavuus saattaa 

kärsiä, jos näitä kokonaiskustannuksia muodostavia tekijöitä ei oteta huomi-

oon, tai epäonnistutaan niiden tulkitsemisessa. Hankinnan kokonaiskustan-

nuksiin luetaan hankintahinnan lisäksi mukaan kustannukset jotka aiheutuvat 

laadusta, johtamisesta, jakelusta, palveluista, kommunikaatiosta. Jos esimer-

kiksi toimittaja epäonnistuu laadun, toimituksen ja luotettavuusvaatimusten 

kanssa, koituu tästä ylimääräisiä kustannuksia ostavalle yritykselle, sekä mah-

dollisesti myös ostavan yrityksen asiakkaille. (Skjott-Larsen, Schary, Mikkola 

& Kotzab 2007, 328.) 

 

Hankintaan liittyviä kustannuksia voidaan lajitella kolmeen eri kategoriaan, en-

nen hankintaa tapahtuvia kustannuksia, hankinnan yhteydessä aiheutuvia 

kustannuksia sekä hankinnan jälkeen aiheutuvia kustannuksia. Ennen hankin-

taa tapahtuvat kustannukset aiheutuvat mm. toimittajan valinnasta, toimittajan 
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kehittämisestä, tarveanalyysistä, sekä toimittajien etsinnästä.  Hankinnan yh-

teydessä kustannuksia aiheuttaa mm. hinta, tilaaminen, osapuolten välinen 

tiedonsiirto, valvonta ja seuranta, laaduntarkistukset, sekä toimitusjärjestelyt. 

Hankinnan jälkeen kustannuksia aiheuttaa mm. virheellisten tuotteiden kor-

jaukset ja palautukset, ylläpito ja huollot, tuotetuki ja koulutus, menetetyt 

myynnin kustannukset, kierrätys, arvonalentuminen ja maine. Kokonaiskus-

tannusmallien kehittäminen lisää yritysten hankintatoimen tietämystä kustan-

nuksista ja auttaa tunnistamaan erilaisten hankintojen keskeisimmät kustan-

nustekijät. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 154–155.) 

 

Tuotteen kustannusrakeenteen selvittäminen rakenneanalyysin ja arvoanalyy-

sin avulla on yksi keino karsia yrityksen hankinnan kuluja. Rakenneanalyy-

sissä selvitetään, onko tuotteen rakennetta mahdollista muuttaa, laatua tai 

ominaisuuksia heikentämättä, tai voidaanko se valmistaa edullisemmista ma-

teriaaleista ominaisuuksia heikentämättä. Arvoanalyysissä tuotteesta pyritään 

eroon kaikista turhista kuluista, jotka eivät tuo tuotteelle mitään lisäarvoa, eli 

lisää ostohalukkuutta tai tuotteen käyttökelpoisuutta. Arvon lisääminen on 

mahdollista lisäämällä ulkoista tehokkuutta, eli suurempi tuotos samalla pa-

noksella, tai kustannustehokkuutta parantamalla, eli sama tuotos pienemmillä 

kustannuksilla. Tuotteen kustannusrakenteen selvittämisellä on mahdollista 

hankkia myös etua neuvottelutilanteeseen. (Ritvanen & Koivisto 2007, 123–

124.) 

3.6 Hankinta kilpailutekijänä 

Strateginen hankinta liittyy eri hankintakanavien kehittämiseen, jolla tarkoite-

taan ulkoisten resurssien hallitsemista. Tuotesuunnittelun ja tuotekehityksen 

tuntemus sekä koordinointi myynnin ja tuotannon kanssa on myös hyvin tär-

keää, jotta yhteistyösuhteita voidaan kehittää toimittajien kanssa. Kun ymmär-

retään vallitsevaa toimintaympäristöä, voidaan myös johtaa ja toimia hankin-

nan parissa tuloksekkaammin. (Ritvanen & Koivisto 2007, 105.) 

 

Hankintatoimella on liiketoiminnassa merkittävä rooli, suuren taloudellisen roo-

lin vuoksi. Koska hankittujen tuotteiden ja palveluiden osuus voi olla 60-70 % 
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teollisuusyrityksen liikevaihdosta, on tärkeää tiedostaa, että muutaman pro-

sentin säästö hankinnoissa voi kasvattaa huomattavasti yrityksen kannatta-

vuutta. Myyntipuolella vastaavanlainen tulos edellyttäisi myynnin huomattavaa 

lisääntymistä. Hankintojen suuren taloudellisen merkityksen vuoksi yrityksen 

tulosta on mahdollista muokata hankintojen kautta, eli ostamalla. Tästä syystä 

viime vuosina hankintojen roolia on korostettu entisestään useimmissa yrityk-

sissä, ja on tiedostettu hankintojen kehittämisen tarpeellisuus. (Ritvanen, Inki-

läinen, von Bell & Santala 2011, 35.) 

 

Hankinnan tärkein tehtävä yritykselle ja sen asiakkaille on arvon luominen, jol-

loin hankinnan päätavoitteet ovat saada oikea määrä oikeaan aikaan, sovitun 

laatuisena sovittuun hintaan toimittajalta. Oikea laatu ei kuitenkaan tarkoita 

mahdollisimman hyvälaatuista, vaan riittävän hyvälaatuista, eikä oikea hinta-

kaan ole halvin mahdollinen. Oikeaa määrää laskettaessa voidaan käyttää eri-

laisia laskennallisia menetelmiä, kuten esimerkiksi optimieräkoko- laskentaa. 

Oikea-aikaisuutta huomioitaessa on kiinnitettävä huomiota mahdollisiin hin-

nanmuutosodotuksiin, ehkä lakkoihin, muihin toimitushäiriöihin ja myös toimi-

tusaikaan. (Ritvanen & Koivisto 2007, 107.) 

 

Koska tuotteita ei ole tarkoituksenmukaista hankkia yrityksen varastoon seiso-

maan, on suotavaa että yritykseen saapuville tuotteille olisi kysyntää jo tie-

dossa. Varastoon sitoutuu ylimääräistä pääomaa, joka on pois muusta yrityk-

sen toiminnasta. Kuukausitasolla varastoiminen aiheuttaa noin 1,5-3 % kus-

tannukset tuotteen hankintahinnasta laskettuna. Kun saadaan leikattua läpi-

menoaikaa, mikä koskee tuotekehitystä, valmistusta ja jakelua, sekä pidettyä 

varastointikustannukset alhaisina, jää enemmän pääomaa käytettäväksi toi-

minnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Lopulta tästä hyötyy myös asiakas, 

koska yleensä nämä kustannuksien vähentämiset otetaan huomioon hinnoitte-

lussa. (Ritvanen & Koivisto 2007, 110.) 

 

Kilpailulainsäädännön määräämät rajat on syytä tietää, ja ottaa huomioon 

hankintatoimea harjoitettaessa. Määrähinnat, tarjouskartellit, hinta- ja markki-

noidenjakokartellit ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ovat kiellet-

tyjä menetelmiä. Mahdollisia kartellien kehittymisiä tai kartellien olemassaoloa 
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olisi hyvä seurata päivittäisessä hankintatyössä, jotta ne saataisiin karsittua 

pois. Kartellit aiheuttavat asiakkailleen ja kuluttajille taloudellista vahinkoa. 

(Ritvanen & Koivisto 2007, 110.)  

 

3.7 Hankintasopimukset  

Ilorannan ja Pajunen-Muhosen (2012, 274.) mukaan tärkeimmät kotimaiset 

lait, jotka ostohenkilöstön tulee tuntea, ovat kauppalaki (355/1987), kilpailulaki 

(948/2011), laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoimin-

nassa(1061/1978), laki varallisuusoikeudellisesta oikeustoimista (228/1929), 

sekä laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä (417/1992). Koska sopimusjuri-

diikka ja erilaisten sopimusehtojen ymmärtäminen on osa kaupankäyntiä, on 

hyvä tietää mitkä asiat ovat sallittuja ja mitkä velvoitteet sitovat missäkin tilan-

teessa.  

 

Sopimuksesta käy ilmi kaksi pääasiaa: miten on suunniteltu toimittavan sopi-

muksen puitteissa, ja kuinka toimitaan silloin kun asiat eivät mene niin kuin on 

sovittu. Sopimuksesta tulee käydä myös ilmi mitä siitä seuraa, jos asiat eivät 

mene toivotulla tavalla. Sopimuksen avulla osapuolten vastuut ja velvoitteet 

saadaan selville, ja voidaan toimia niin kuin on sovittu. Sopimusneuvotteluissa 

ulkomaalaisen toimittajan kanssa on hyvä pyrkiä siihen, että ongelmalliset ti-

lanteen ja sopimukselliset erimielisyydet ratkaistaan Suomessa ja suomalai-

sen lainsäädännön pohjalta. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 276.) 

 

Sopimukset voivat olla kiinteähintaisia tai kustannusperusteisia. Kiinteähintai-

sessa sopimuksessa on erilaisia mahdollisuuksia varautua määrien ja kustan-

nustasojen vaihteluun. Kiinteähintaisen sopimuksen riskit liittyvät muiden kus-

tannustekijöiden kasvuun, esimerkiksi tullimaksujen, öljyn, valuuttakurssien tai 

raaka-aineiden hintatason muutoksiin.  Jos sopimus on kiinteähintainen ja sol-

mittu yhdessä ulkomaisen toimittajan kanssa, on hintataso mahdollista sitoa 

johonkin indeksiin. Kotimaisten sopimusten sitomista indeksiin ja indeksiehdon 

käyttämistä säätelee laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta(1195/2000). (Ilo-

ranta & Pajunen-Muhonen 2012, 277.) 
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Kustannusperusteisessa sopimuksessa käytetään urakkahinnoittelua, jolloin 

materiaalin menekki määrää hintatason. Ostaja saa nähdä materiaalien mene-

kin ja kustannukset, mutta sen on vaikea vaikuttaa toimittajan kulutukseen. 

Kustannusperusteisiin sopimusmalleihin ohjaavat tekijät ovat markkinoiden 

epävarmuus, suuri volyymi, pitkäaikainen projekti, toteuttamisen tai teknolo-

gian epävarmuus sekä osapuolten tuntemus ja luottamus. (Iloranta & Paju-

nen-Muhonen 2012, 278.) 

 

4 Tilaus-toimitusketjun hallinta 

4.1 Toimitusketjun määritelmä 

Toimitusketju on usean eri toimialaa edustavan toimijan verkko, jossa hyödyn-

netään muiden osaamista ja keskitytään omaan pääosaamiseen. Toimitusket-

jua voidaan myös kuvata lineaarisena jatkumona, jossa materiaalivirran ympä-

rillä toimii eri organisaatioita, kukin omassa tehtävässään. Perinteisesti toimi-

tusketjun on kuvattu olevan alkutuottajien ja loppukäyttäjien välinen ketju. Toi-

mitusketjun ympärille rakentuu myös tukitoimintoja kuten kuljetus ja tietolii-

kenne.  (Skjott-Larsen, Schary, Mikkola & Kotzab 2008, 17.) 

 

1990- luvun alkupuolella toimitusketjun kustannustehokkuutta ja asiakaslähtöi-

syyttä lisääville toimenpiteille annettiin nimi jakeluketjun hallinta, englanniksi 

supply chain management. Tämän yhden termin alle saatiin hankinnat, val-

mistaminen, kuljettaminen, maahantuonti, tullaukset, huolinta, varastoiminen, 

tiedonsiirto sekä rahaliikenne ja muita erilaisia toimintoja joita asiakkaan 

vuoksi tai asiakkaan pyynnöstä hoidettiin. Yhdistämällä edellä mainitut toimin-

non yhden toimitusketjun alle, pyrittiin siihen että yhteispeli, asiakaslähtöisyys 

ja saumattomuus lisääntyisivät kaikkien osapuolten välillä. (Ritvanen, Inkiläi-

nen, von Bell & Santala 2011, 9.)  

 

4.2 Toimitusketjun hallinta 

Lähes jokainen toimitusketju on nykyään jollain tapaa kansainvälinen, koska 

usein jokin raaka-aine, komponentti tai palvelu jotka ovat lähtöisin jostain 
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muusta maasta kuin siitä, mihin ne lopulta kohdennetaan.  Toimitusketjun joh-

tamisessa ja hallinnassa tämä aiheuttaa sen, että toimitusketjun eri osiin liittyy 

eri maiden osalta erilaisia poliittisia, viestinnällisiä, kulttuurisia, ympäristöllisiä, 

infrastruktuurillisia, sekä lainopillisia tekijöitä. Kilpailutilanteessa nämä seikat 

aiheuttavat ongelmia yrityksille, yhtä lailla kuin pitkittyneet toimitusajat ja-mat-

kat, sekä valuutan arvon vaihtelu kansainvälisessä kaupassa. (Skott-Larsen, 

Schary, Mikkola & Kotzab 2008, 399–400.) 

 

Internet on mahdollistanut sen, että yrityksiin virtaa tilauksia kellonajasta riip-

pumatta eri puolilta maailmaa. Alihankintoja tehdään ulkomailta ja tuotteita 

myydään ulkomaille. Toiminta-alue laajenee, jolloin kilpailijoita on ympärillä 

enemmän, jotta investointeja, markkinointia ja hankintatoimea pystyisi tehos-

tamaan, on yritysten verkostoiduttava paikallisesti. Pk- yrityksille verkostoitu-

minen on erittäin tärkeää, koska maailmanlaajuisessa mittakaavassa isot suo-

malaiset yritykset ovat volyymeiltään pieniä tekijöitä. (Ritvanen & Koivisto 

2007, 134–135.) 

 

Toimitusketjua on todella vaikea johtaa, eivätkä siihen välttämättä kykene kuin 

todella suuret ja voimakkaat yritykset, kuten esimerkiksi Nike, Apple, Nokia, 

Toyota. Nämä yritykset ovat koonnet ympärilleen erilaisten toimijoiden verkon, 

ja verkon jäsenet ovat riippuvaisia niin sanotun napayrityksen, eli esimerkiksi 

Applen toiminnasta ja tuloksesta. Ostaja on niin merkittävä toimija, että toimit-

tajan kannattaa olla mukana verkostossa ja kehittää omaa toimintaansa osta-

jayrityksen kanssa yhteistyössä. Tämä taas tarkoittaa sitä että pienen tai kes-

kisuuren yrityksen on vaikea vaikuttaa omaan toimitusketjun muihin yrityksiin 

tai optimoida toimitusketjua itselle suotuisaksi. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2012, 341.) 

 

Globaali hankinta ja toimitusketju aiheuttavat omia vaatimuksiaan, koska kan-

sainvälisessä kaupassa tulee ottaa huomioon erilaisia asiakirjoja, kuten alku-

perä- ja vakuutustodistuksia, remburssiin sekä tuonti- ja vientilupiin ja erilaisiin 

tullauskäytäntöihin. Globalisoitumisen myötä on syytä ottaa huomioon myös 

eettisyys, koska halpamaissa saatetaan käyttää edullisen tuotannon ja edullis-
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ten hintojen vuoksi lapsityövoimaa, teettää kohtuuttomia ylitöitä tai ottaa vas-

taan lahjuksia. Tavarantoimittajien valitseminen huolellisesti ja niiden valvonta 

edistävät vastuullista hankintaa. Kaikista varmin tapa varmistua toimittajan 

tuotannon työoloista on kiertää paikan päällä varmistamassa toiminnan eetti-

syys. (Ritvanen & Koivisto 2007, 135.) 

 

Eettisyyttä on mahdollista valvoa eettisen ohjeiston avulla, jonka kautta vas-

tuullista toimintaa ja toiminnan periaatteita voidaan linjata. Eettinen ohjeisto 

voidaan liittää kauppasopimukseen, jolloin toimittajalta myös edellytetään eet-

tistä toimintaa. Ohjeistuksen noudattamista on mahdollista valvoa esimerkiksi 

toimittaja-auditoinnin yhteydessä, jos tapaaminen saadaan järjestettyä yritys-

ten kesken. Eettisyyttä voidaan valvoa myös tietynlaisilla talouden ja ympäris-

töasioiden tunnusluvuilla, jotka ovat kansainvälisesti vakiintuneita. Ympäristö-

asioita voidaan tarkastella erilaisten jätteidenkäsittelyä, päästöjä ja energian 

sekä raaka-aineiden kulutusta kuvaavienmittareiden avulla. Jos huomataan 

että toimittaja ei toimi eettisten ohjeiden mukaisesti, on syytä pohtia toimittajan 

vaihtamista. Toimittajan vaihtaminen tai toimintaan vaikuttaminen on helpom-

paa, jos toimittajan ja ostajan väliset volyymit ovat pienet ostajan kokonais-

volyymeihin nähden tai vaihtoehtoisia toimittajia on useita. Vaikutusmahdolli-

suudet sen sijaan ovat huonot, jos yrityksen ostovoima on heikko. (Ritvanen, 

Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 162.) 

 

4.3 Yhteistyö toimittajien kanssa 

Toimitusketjun sisällä on usein päällekkäisiä toimintoja, kuten lähetystarkastus 

ja vastaanottotarkastus, tai ostajan kehittelemän tuotteen tuotetietojen mu-

kaan myyjä suunnittelee oman vastaavanlaisen tuotteen, jota tarjota ostajalle. 

Kun toimitusketjun sisällä yritykset tekevät yhteistyötä, ja rakentavat luotta-

mussuhdetta, jäävät ylimääräiset laatutarkastukset pois. Myös osapuolten tuo-

tekehitystiimit voivat yhdessä pohtia ja suunnitella tuotetta, jotta molemmat py-

syvät ajan tasalla, sekä tunnistavat omat resurssit ja mahdollisuudet. (Iloranta 

& Pajunen-Muhonen 2012, 280–281.) 
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Syventyneellä toimittajayhteistyöllä on myös riskinsä. Jos yhden toimittajan 

kanssa toimitaan tiiviisti ja pitkään, on ostaja riippuvainen toimittajasta, ja toi-

mittajalla on paremmat mahdollisuudet hallita yhteistyösuhdetta ja näin ollen 

ajaa omia etujaan. Liiallisesta luottamisesta tärkeimpiin toimittajiin voi seurata 

muun muassa kustannusten kontrolloinnin heikkenemistä, teknologisen kehi-

tyksen heikkenemistä tai rajoittunutta markkinatietoa. Todella tiiviin yhteistyön 

riskit ovat hankaluus ohjata toimittajan kehittymisen suuntaa, tehostamispai-

neiden katoaminen sekä vaikeus valvoa toimittajan kustannuksia ja suorituk-

sia.  (Iloranta & Pajunen-Muhonen 282–283.) 

 

4.4 Ulkomaankauppa 

Suomen kotimarkkinat ovat kansainvälisesti katsoen hyvin pienet. Tämä pa-

kottaa yritykset kansainvälistymään aiemmin ja pienempinä kuin sellaisessa 

maassa, jossa kotimaan kasvumahdollisuudet ovat suuremmat. Suomen kan-

santaloudessa kansainvälisellä kaupalla on merkittävä rooli. Viime vuosina 

suomalaiset yritykset ovat kansainvälistymisen myötä myös etabloituneet kan-

sainvälisille markkinoille, eli siirtänyt ulkomaille myyntiorganisaatioita, myynti-

konttoreita ja valmistusyksiköitä. (Melin 2012, 10.) 

 

4.4.1 Toimituslausekkeet  
Toimituslausekkeet ovat kauppasopimuksen osia, joilla voidaan määrätä myy-

jän ja ostajan velvollisuuksista tavaraa toimittaessa. Erilaisilla toimituslausek-

keiden tulkintasääntökokoelmilla on pyritty yhtenäistämään toimituslausekkei-

den tulkintatapoja sekä ennaltaehkäisemään tulkintaerimielisyyksiä. Toimitus-

lausekkeet määrittävät sopijaosapuolten toimintavelvollisuudet, kustannusvel-

vollisuudet sekä riskin siirtymispaikan-ja ajan. Toimituslausekkeissa ei kuiten-

kaan määritellä määräyksiä omistusoikeiden siirtymisestä, maksuehdoista, toi-

mitusajasta tai sopimusrikkomuksista ja niiden seuraamuksista. Toimituslau-

sekkeet lyhenteineen ja selityksineen on esiteltynä taulukossa 1. (Melin 2012, 

56.) 
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Taulukko 1 Incoterms®2010- toimituslausekekokoelma (Melin 2011, 58) 

 
 

Pääsääntönä yleensä on, lukuun ottamatta toimituslausekkeita EXW ja DDP, 

että kuljetukset ja siihen liittyvät kustannukset ja muodollisuudet ovat myyjän 

vastuulla. Maahantuontiin ja tavaraan liittyvät kustannukset ovat ostajan vas-

tuulla. Tätä pääsääntöä noudattaen voidaan tapauskohtaisesti tarkastella, 

kummalle osapuolelle jokin asia kuuluu. (Toimituslausekkeet n.d.) 

 

4.4.2 Tuonti  
Tavaroiden tuontiin liittyy aina tuontiasiakirjoja ja tuontimuodollisuuksia, jotka 

täytyy hoitaa tavaroiden saannin turvaamiseksi. Yksi muodollisuuksista on 

tulli-ilmoitus tuonnissa, jonka voi antaa itse tai käyttää edustajaa. Tulli-ilmoi-

tusta varten on selvitettävä tavaran tullausnimike, mahdolliset kiellot ja rajoi-

tukset, sekä hankittava tuontiluvat-ja lisenssit. Intrastat on EU- alueella käy-

tetty tilastointi-ilmoitus, jota edellytetään kun tuodaan tavaraa jäsenmaasta 

Suomeen. Tullausarvoilmoituksesta on ilmettävä tullausarvo ja alv:n perusteet 

sekä tullinimikekohtainen tullausarvolaskelma. Jäljennös ulkomailta saadusta 

myyjän laatimasta kauppalaskusta, joka on liitettävä tulli-ilmoitukseen. Alkupe-

räselvitykset ja – todistukset liittyvät tullietuuskohteluun, jolloin osasta EU:n ul-

kopuolelta tulevista maista kannetaan yleistä tullia alhaisempaa tullia, tai tava-

rasta ei kanneta tullia lainkaan. Tuontilisenssi on tarpeellinen silloin kun tuo-

daan tavaraa, josta on määrätty tuontikiintiöt. Tarkkailuasiakirjaa edellytetään 

muun muassa 2500 kilogramman suuruisissa tai sitä suuremmissa rauta- ja 

EXW Ex Works Noudettuna lähettäjältä
FCA Free Carrier Vapaasti rahdinkuljettajalla
CPT Carriage Paid To Kuljetus maksettuna
CIP Carriage and Insurance Paid To Kuljetus ja vakuutus maksettuna
DAT Delivered at Terminal Toimitettuna terminaalissa
DAP Delivered At Place Toimitettuna määräpaikassa
DDP Delivery Duty Paid Toimitettuna tullattuna

FAS Free Alongside Ship Vapaasti aluksen sivulla
FOB Free On Board Vapaasti aluksessa
CFR Cost and Freight Kulut ja rahti maksettuna
CIF Cost, Insurance and Freight Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina

Vain vesikuljetus

Kaikki kuljetusmuodot
Incoterms®2010
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terästuotteiden lähetyksessä, jotta tavara voidaan luovuttaa EU:ssa vapaa-

seen liikenteeseen. (Melin 2012, 106–113.) 

 

4.5 Globaali toiminta ja toiminnan haasteet 

Kiristyvien kilpailutilanteiden vuoksi yrityksen ovat joutuneet järjestelemään 

tuotantoaan uudestaan. Globalisaatiota kiihdyttäneet tekijät ovat Euroopan 

Unionin laajentuminen, Kiinan avautuminen sekä Intian kehitys. Myös Brasi-

lian ja Venäjän kasvava vaikutus on yksi tekijä globalisoitumisen kasvuun.  

Erityisesti työvoimavaltainen teollisuus siirtyy halvan työvoiman maihin, mikä 

kiihdyttää talouskasvua omalta osaltaan näissä maissa, kuten Kiinassa ja Inti-

assa. Kiinan talouden kasvu voimistaa koko maailman taloudellista kasvua, 

mikä johtaa myös erilaisten raaka-aineiden hinnan nousuun. (Puolamäki & 

Ruusunen 32–33.) 

 

Globaalin toiminta on tuonut mukanaan myös negatiivisia vaikutuksia. Rikolli-

suus pystyy hyödyntämään enemmän maiden rajojen vähentynyttä merkitystä, 

ympäristöongelmien käsittely ja kokonaisvaikutukset ovat hankalia asioita. Po-

liittinen vallan käyttö on mukana yritysten toiminnassa, koska globaali kilpailu 

on laittanut maat ja maanosat kilpailemaan keskenään toisiaan vastaan. (Puo-

lamäki & Ruusunen 34–35.) 

 

Pääoma hakeutuu pääsääntöisesti sinne, missä sille on mahdollista saada 

korkein tuotto otettuun riskiin nähden. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa inves-

tointeja ja investointikohteiden siirtymistä ulkomaille, kuten Aasiaan tai uusiin 

Euroopan Unionin maihin. Esimerkiksi valmistavan teollisuuden siirtyminen 

suosii kehittyviä maita, mikä on johtanut kehittyneissä länsimaissa teollisuu-

den osuuden vähenemiseen kansantaloudessa. Globaalia tilannetta kuvaa hy-

vin se, että suurimman osan maailman rahasta kuluttaa amerikkalainen osta-

malla Kiinassa valmistettuja tuotteita. (Puolamäki & Ruusunen 36–37.) 

 

 



25 

  

5 Kustannuslaskenta 

5.1 Kustannuslaskennan määritelmä 

Kustannuslaskenta on yksinkertaisimmillaan toiminnan kustannusten mittaa-

mista. Mittaustulosten, eli kustannuslaskelmien, perusteella voidaan tehdä yri-

tyksen tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Kustannuslaskentaa voidaan tuottaa 

jollekin kohderyhmälle, esimerkiksi liikkeenjohdolle, joka käyttää laskelmien 

tuloksia omien päätöksiensä tukena. Kustannuslaskenta auttaa yritystä hin-

noittelemaan tuotteet oikein ja taloudellisesti kestävästi, varastojen ja palkko-

jen seuraaminen estää tuhlaamasta, kustannusten kohdistaminen helpottaa 

seurantaa ja yhtenäinen kustannuslaskentajärjestelmä yrityksen sisällä helpot-

taa sisäisten toimintojen välistä vertailua. Mitä tarkemmin kustannukset koh-

distetaan eri toiminnoille, sitä selvemmin toimintaa voidaan tarkastella. (Pelli-

nen 2006, 74–75.) 

 

Pellinen (2006, 67–68.) määrittelee kustannuskäsitettä kolmen eri vaihtoehtoi-

sen menetelmän kautta. Valmistuksesta aiheutuvien kustannuksien kohdista-

misesta hän käyttää havainnollistavaa parketointiesimerkkiä. Kun parketointiin 

kuluu 21m2 parkettia, ja parketin yksikköhinta on 25€, saadaan välittömäksi 

raaka-ainekustannukseksi 21m2 x 25€/m2 =525€. Tämä yksinkertainen lasken-

tatapa on pagatorinen kustannus, joka perustuu rahamaksuun. Tässä tapauk-

sessa rahamaksu on parketoinnista aiheutuva kokonaiskustannus. Kalkulatori-

nen kustannusmääritelmä on määrättyyn tarkoitukseen kulutettujen voimava-

rojen mittaustulos. Voimavarat voivat olla aineellisia tai aineettomia, jolloin tar-

kasteltava joukko on laajempi, mutta edelleen kohdistettavissa jollekin tietyn-

laiselle toiminnolle. Erilaisten voimavarojen vertailukelpoisuus lisääntyy, kun 

ne otetaan kustannuslaskelmissa huomioon. Vaihtoehtoiskustannus mittaa 

menetetyn mahdollisuuden arvoa, eli kuinka paljon yrityksen toimintaan käyte-

tystä panoksesta olisi saatu hyötyä jossain muussa käytössä, samansuurui-

sella panoksella.  
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5.2 Ennakointi 

Kustannukset ja niiden käyttäytyminen on aina yrityskohtaista ja riippuvaisia 

monesta seikasta, muun muassa tuotannossa käytettävästä teknologiasta, ky-

synnän ja markkinoiden eri tilanteista sekä erilaisista hallintamenetelmistä. 

Kustannuksien ennakoinnilla tavoitellaan yleensä sitä, että osataan reagoida 

oikein tulevaisuudessa. Tuotantomäärän muuttuessa yrityksellä olisi tieto siitä, 

tarvitseeko tilanteeseen reagoida erityisin toimenpitein. Kustannuksia ei voi 

ennustaa tarkasti, mutta suuntaa-antava tietokin auttaa yritystä toimimaan oi-

kealla tavalla. Kustannusten ennakointia voi suorittaa määrittämällä kustan-

nusfunktion vastaamaan yrityksen tarpeita. Kustannusfunktion määrittelyssä 

on hyvä huomioida niiden kustannusten huomioiminen joiden muuttumista ha-

lutaan tarkastella, sekä kustannusten aiheuttajat. (Pellinen 2006,153–154.) 

 

5.3 Kustannuslaskelmien ja kannattavuuden analysointi 

Pelkän kustannuslaskelman hyödyllisyys kasvaa, jos sen tuloksia analysoi-

daan huolellisesti ja oikein. Pelkkä kustannustieto ei vielä välttämättä ohjaa 

yrityksen päätöksentekoa oikeaan suuntaan. Kustannuslaskelmissa käytettä-

vät tiedot ja luvut on yleensä johonkin ajanjaksoon sidottu, joten aina on syytä 

hieman miettiä, kuinka jonkin ajanjakson tarkasteluväli sopii mihinkin tarkoituk-

seen. Kustannuslaskelmia tehdessä ja kannattavuutta analysoitaessa on 

muistettava, että päätösten on oltava suotuisia yrityksen toiminnan kannalta 

myös tulevina vuosina, vaikka päätös on tehtävä tässä hetkessä. Liian häti-

köidyiltä päätöksiltä vältytään, jos päätöksenteon tueksi on esittää valideja 

kustannuslaskelmia ja niistä saatuja tuloksia osataan käsitellä oikein. Yritys-

maailmaa leimaa nykyisin hektisyys, ja päätöksiä on tehtävä nopeallakin aika-

taululla, joten aina ei välttämättä ole mahdollista käyttää aikaa ja resursseja 

perusteellisiin kustannuslaskelmiin ja analyyseihin. Kannattavuusanalyysien 

hyödyntäminen on aina tilanteesta riippuvainen, eikä rutiiniasioihin tai nopeasti 

ohikiitäviin tilaisuuksiin välttämättä hyödyllistä käyttää voimavaroja. Kun ky-

seessä taas on päätös, joka on merkittävä yrityksen menestyksen kannalta, 

on laskelmat ja analyysit ratkaisevassa roolissa päätöksen syntyessä. (Pelli-

nen 2006, 163–164.) 
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6 Tutkimusosio 

6.1 Tutkimustehtävä 

Tässä opinnäytetyössä selvitetään, onko LH Liftin kannattavaa perustaa tytär-

yhtiö Puolaan, josta suomalainen emoyhtiö ostaisi tuotteita. Tutkimuksessa 

vertaillaan eri tuotteiden valmistuksesta, laadusta ja toimitusketjusta aiheutu-

via kustannuksia kolmen eri maan välillä. Yritys saa tutkimuksesta sekä kirjalli-

sen version, että Excel-taulukkolaskentaohjelmalla tehdyn version eri kustan-

nuksista. Tätä taulukkoa käyttämällä yrityksen on mahdollista simuloida mah-

dollisia kustannuksia ja arvioida päätöstä Puolaan lähtemisestä. Laskentaoh-

jelmaan eri arvoja syöttämällä yritys saa selville eri kustannusosuuksien suu-

ruuksia ja voi täten arvioida ja pohtia kannattaako aloittaa toimintaa Puolassa.  

 

Tarkastelu keskittyi valmistus-, laatu- ja rahtikustannuksiin sekä yrityksen si-

säiseen hankintaan, sekä raaka-ainehankintoihin. Tilannetta tarkasteltiin Suo-

men yksikön näkökulmasta, mihin ostetaan tuotteita tytäryhtiöistä, Kiinasta ja 

kuvitteellisesta Puolan yksiköstä. Tässä tapauksessa hankinta on konsernin 

sisällä tapahtuvaa, eri toimipisteiden välistä kaupankäyntiä. Jokaisella toimi-

pisteellä on oma hankintaverkostonsa paikallisella tasolla. Työn tarkoituksena 

oli tutkia, vaikuttaako yrityksen kilpailukykyyn positiivisesti se, jos sillä on tytär-

yhtiö myös Puolassa, josta hankitaan tuotteita. Tämän takia valmistuskustan-

nusten selvittäminen Puolassa on merkittävä asia, jotta hankintakustannus 

Suomen yksikön näkökulmasta saadaan selville. Opinnäytetyö vastaa kahteen 

tutkimuskysymykseen: 

• Mitkä ovat valmistuskustannukset kuvitteellisen Puolan tuotantolaitok-

sen osalta? 

• Vaikuttaako toimitusketjun pituus siihen sitoutuvan pääoman määrään? 
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6.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus on yhdistelmä kvantitatiivista sekä kvalitatiivista tutkimusta eli mää-

rällistä ja laadullista, koska aineistoa on kerätty sekä haastattelemalla, että ke-

räämällä materiaalia internetistä sekä yrityksen tietojärjestelmästä. Tutkimus 

pohjautuu siis haastatteluista saatuihin tietoihin, ja numeerisesti esitettyyn tie-

toon. Kvantitatiivinen tutkimuksella on saatu numeerinen data työn pohjaksi ja 

kvalitatiivisella tutkimuksella on haastattelujen ja keskustelujen muodossa 

saatu näkemyksiä ja selityksiä yrityksen tarjoamalle numeeriselle materiaalille.  

 

Laadullinen tutkimus  
Kvalitatiivisessa, eli laadullisessa tutkimuksessa suositaan ihmisten haastatte-

lemista keräämisessä. Haastateltavat on valittu tarkoituksenmukaisesti, mikä 

on tässä tapauksessa itsestään selvää, koska haastateltavat ja keskusteluissa 

mukana olleet ovat yrityksen työntekijöitä, ja sitä kautta heidän ajatuksiaan ja 

”ääntä” voidaan hyödyntää. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164.) 

 

Tutkimusta varten aineistoa kerättiin suorittamalla erilaisia haastatteluja yrityk-

sen henkilöstön kanssa. Tiiviimmin yhteistyötä tehtiin toimeksiantajayrityksen 

IT- ja materiaalipäällikön kanssa. Palavereita, haastatteluja ja keskusteluja 

käytiin myös muun henkilöstön kesken. Mukana näissä tapahtumissa olivat 

LH Liftin tuotantopäällikkö, laatupäällikkö, projektipäällikkö, talouspäällikkö, lo-

gistiikkakoordinaattori sekä toimitusjohtaja.  

 

Määrällinen tutkimus 
Kvantitatiiviseen tutkimukseen liittyy oleellisesti päätelmien teko havaintoai-

neiston pohjalta, sekä tulosten kuvaaminen tilastoihin tai taulukkomuotoon 

saatetun vastauksen pohjalta. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 140.) Ha-

vaintoaineistoa myös käsitellään numeerisessa tai taulukoidussa muodossa.  

 

Tässä työssä määrällinen tutkimus on havaintoaineiston perusta. Havaintoai-

neistona on käytetty internetistä haettua materiaalia, tarjouspyyntöjä, sekä LH 

Liftin tarjoamaa numeerista ja taulukoitua tietoa, kuten esimerkiksi hinnoittelu-

raportteja sekä erilaisia laskentataulukkoja.   
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6.3 Aineiston analysointi 

Pääasiallisena aineistona tässä työssä on käytetty yrityksen tarjoamaa materi-

aalia sen kustannuksista Suomen ja Kiinan yksiköissä. Yrityksellä on valmiit 

hinnoitteluraportit tuotteista sekä kustannuslaskelmat kuormitusryhmistä. 

Kuormitusryhmä on yksi tuotteen valmistusvaiheista, ja tuotteen valmistami-

nen vaatii useamman valmistusvaiheen eli kuormitusryhmän. Kuormitusryh-

män tuntikohtainen hinta sekä erilaiset kustannusajurit tuottavat tuotteen lo-

pullisen kustannuksen. 

 

Kuvitteellisen Puolan yksikön kustannuksia on voitu arvioida etsimällä paikalli-

seen kustannustasoon liittyen tietoa internetistä, haastatteluin sekä tarjous-

pyynnöin. Kaiken hankitun aineiston pohjalta on saatu rakennettua Excel- tie-

dosto, jonka avulla voidaan simuloida Puolan yksikön kustannuksia valittujen 

tuotteiden osalta.  

 

Analysoimalla hankittuja aineistoja, on saatu tarvittavat arvot kustannuslaskel-

miin. Laskelmien avulla voidaan esittää tuloksia, jotka pohjautuvat täysin tilas-

tolliseen ja numeeriseen dataan. Tutkimuksen ja analysoitavien asioiden luo-

tettavuutta on pyritty lisäämään sillä, että hankitaan tarjouspyyntöjä, jolloin tut-

kimuksessa voidaan viitata todelliseen tilanteeseen, vaikka yrityksen perusta-

minen Puolaan on vasta ajatuksen tasolla.   

6.4 Perusteet kohdemaan valinnalle 

Matti Spolander (2014, 5-6) haastatteli Teknologiateollisuus ry:n Puolan opin-

tomatkalla HT Laser Sp. z o.o.:n toimitusjohtaja Pauli Rumbinia, joka perusteli 

Puolassa tapahtuvaa valmistusta seuraavilla argumenteilla: 

- Työvoimakustannukset ovat noin kolmanneksen Suomen ta-

sosta. 

- Työvoima on ammattitaitoista. 

- Materiaalien hintataso on hieman Suomea alhaisempi. 

- Puolassa isot sisämarkkinat tarjoaa tuotannolle peruskuor-

man. 
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- Puola on EU – maa, ja maantieverkko paranee koko ajan. 

- Poliittinen riski puuttuu. 

- Työntekijät haluavat mieluummin ulkomaalaisen yrityksen kuin 

paikallisen yrityksen palvelukseen. 

 

Verotuksellisesta näkökulmasta Puola ei ole juurikaan Suomea edullisem-

massa asemassa. Molemmissa maissa yhteisöverokanta on alle Euroopan 

keskiarvon, Suomessa vuodesta 2014 alkaen 20 % ja Puolassa lukema on py-

synyt jo useita vuosia 19 %:ssa. Euroopan keskiarvo on vuonna 2014 ollut 

22,39 %. (Julkaisu yhteisöverotuksesta 2014) 

 

Wilenin (2010, 6) mukaan Puolan positiivisia piirteitä tuotantomaana ovat mm. 

EU-jäsenyyden tuoma ulkomaisten sijoitusten aalto ja vakaa talouskasvu, 

useat infrastruktuurihankkeet EU:n rakennerahastojen tuella teille ja rakennuk-

sille, koulutettu työvoima ja sen hyvä saatavuus sekä työvoiman korkea tuotta-

vuus. Puolaan on siirretty viime vuosina paljon toimintaa maan hyvän kilpailu-

kyvyn ansiosta. Negatiivisia piirteitä Puolassa toimimiselle ja toiminnan aloitta-

misen suunnittelemiselle on luotettavan tiedon saamisen vaikeus sekä hidas 

byrokratia.  

 

Wilen (2010, 7), kertoo myös raportissaan mitä suomalaiset yritykset ovat op-

pineet virheistään, sekä mitä ohjeita ne antavat toisille yrityksille jotka suunnit-

televat toiminnan aloittamista Puolassa. Markkinaselvitys on syytä tehdä huo-

lellisesti, markkinointiin on panostettava sekä kannattaa varautua siihen että 

hanke tulee viemään suunniteltua enemmän aikaa ja rahaa. Byrokratia ja luot-

tamuksen rakentaminen paikallisten partnerien kanssa voi viedä aikaa, mutta 

tulokset voivat myös olla lopulta odotettua paremmat.  

 

6.5 Tarkasteltavat tuotteet 

Opinnäytetyöhön mukaan valitut tuotteet ovat läpileikkaus LH Liftin sarjatuo-

tannosta. Kaikki tarkasteltavat tuotteet ovat sarjatuotannossa mukana olevia. 

Tarkasteltavien tuotteiden tuoterakenteeseen kuuluu hankittavia raaka-aineita, 
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alihankintana valmistettavia nimikkeitä, sekä yrityksen itse suorittamia valmis-

tusvaiheita. 

  

Vetovarsi  
Vetovarresta on kaksi samanlaista versiota, oikea ja vasen, ja molemmilla on 

oma nimiketunnus. Valmis tuote koostuu alanimikkeistä, joista yksi oli tarkas-

telussa erikseen mukana. Quick coupler, eli koura on vetovarteen Kiinan yksi-

köstä ostettava tuote, joka liitetään lopputuotteeseen Suomen yksikössä. Kus-

tannuslaskuissa on otettu huomioon siis oikea ja vasen vetovarsi, sekä veto-

varteen liitettävä koura. Rahtikustannuksia käsiteltäessä laskut on suoritettu 

koko tuotteelle, eli vetovarren valmistushintaan on lisätty kouran valmistus-

hinta. Tuote on esiteltynä kuviossa 2. 

 

 
Kuvio 2. Vetovarsi (Tuotteet n.d.) 

 

Työntövarsi 
Työntövarsi on täysin Kiinan yksikössä valmistettava, ja se ostetaan valmiina 

Suomen yksikköön. Tuote valmistetaan Kiinan yksikössä neljää alihankintana 

valmistettavaa nimikettä lukuun ottamatta kokonaan. Tuote on esiteltynä kuvi-

ossa 3. 

 

 
Kuvio 3. Työntövarsi (Tuotteet n.d.) 
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Vetokoukku 
Vetokoukkua käsiteltiin yhtenä nimikkeenä laskelmissa. Tuotteeseen kuuluu 

kaksi alihankintana Suomessa valmistettavaa nimikettä, sekä yksi Kiinan yksi-

kössä valmistettava nimike. Loput vaiheet tehdään Suomen yksikössä.  . 

Tuote on esiteltynä kuviossa 4.   

 

 
Kuvio 4. Vetokoukku (Tuotteet n.d.) 

 

6.6 Valmistuskustannukset 

Tutkimusta lähdettiin työstämään sellaisella johtoajatuksella, että Puolaan pe-

rustettaisiin uusi tuotantolaitos, jossa näitä valittuja tuotteita valmistettaisiin. 

Puolassa yrityksellä olisi oma alihankintaverkosto, samoin kuin on Suomessa 

ja Kiinassa. LH Liftin kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että tuotteiden laatu 

säilyy korkeana, mutta tuotantokustannusten ei ole suotuisaa nousta. Tästä 

syystä Suomea alemman työkustannuksen maa, siten että yrityksen oma 

osaaminen pystytään myös hyödyntämään, olisi ideaalinen tilanne. Vaikka tut-

kimus käsittelee jonkin verran valmistuskustannusten selvittämistä, on pää-

paino hankintatoimessa. Puolaan perustettava yritys olisi LH Liftin tytäryhtiö, 

jolta emoyhtiö sitten ostaa Suomeen Puolassa valmistettuja tuotteita.   

 

Yritys tarjosi valittujen tuotteiden osalta hinnoitteluraportit sekä kuormitusryh-

mäkohtaisten kustannusten laskennan käyttöön. Hinnoitteluraportti siirrettiin 

Exceliin, ja näitä hinnoitteluraportteja Excelissä muokkaamalla muodostettiin 

kuvitteellisen Puolan tuotantolaitoksen valmistuskustannukset. Hinnoittelura-

portteja tutkimalla pystyi näkemään tuotteiden valmistamiseen vaadittavat ko-

neet, jolloin voitiin muodostaa Puolaan konekanta. Kuormitusryhmäkohtaisella 
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kustannuslaskennalla pystyttiin muodostamaan jokaiselle eri koneelle tunti-

kohtainen kustannus, eli konetuntihinta. Uudet konetuntihinnat siirrettiin hin-

noitteluraporttiin, jolloin valmistuskustannusten muutos oli nähtävissä, verrat-

tuna Suomen tai Kiinan vastaaviin kustannuksiin.  

 

6.6.1 Konetuntihintojen määrittely 
Konetuntihintojen määrittely alkoi siitä, että selvitettiin Puolan työvoimakustan-

nuksiin liittyviä tekijöitä. Selvitettäviä asioita, jotka katsottiin määräävimmiksi 

tekijöiksi kustannustason muodostamisessa, ovat seuraavat: 

• Sosiaalimaksujen osuus palkasta 

o 22 % (Spolander) 

• Metallityöntekijän tuntipalkka  

o 7€/kk (Spolander) 

• Koneet ja niiden hankintahinta  

o Työstökeskus 123 000 € 

o Hitsausrobotti 68 000 € 

o Induktiokarkaisu 68 000 € 

o Maalaamo 50 000 € 

o NC- Sahaus 9000 € 

• Tuotantotilojen vuokrakustannus 

o 3,5 €/m2 (myyntineuvottelija) 

• Sähkön hinta 

o 0,09 €/kWh (Eurostat) 

 

Koneiden hankintahinnat olivat ainoat LH Liftin henkilökunnan kokemusperäi-

seen arviointiin perustuvat, muut tekijät oli mahdollista selvittää helposti inter-

netin avulla. Koska tuotantolaitoksen perustaminen on tilanteena tällä hetkellä 

hypoteettinen, ei tarjouspyyntöjä konekantaa koskien nähty aiheelliseksi, vaan 

alan kokemuksen uskottiin riittävän koneiden hankintahintojen arvioinnissa. 

Tuntipalkkana käytettiin myös hieman todellista korkeampaa, koska haluttiin 

pysyä varovaisessa arvioinnissa lopputulosten kannalta. Työntekijän tuntipal-

kat vaihtelivat myös eri lähteistä riippuen huomattavasti. Toimitiloihin liittyen 

kiinteistönvälitysyritys ja yrityksessä työskentelevä myyntineuvottelija (liite 1), 
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tarjosi tarvemäärittelyn jälkeen eri tuotantotiloja, joista saatiin konkreettinen 

hintatieto vuokrakustannuksille. Tarvemäärittelyssä huomioitiin mm. tilantarve 

tuotannolle, sosiaalitiloille sekä toimistoille, mahdolliset lisälaitteet kuten kat-

tonosturit, lastauslaiturien määrä, internet-ja puhelinyhteydet sekä lattian kan-

tavuus tonnia/m2. Kiinteistönvälitysyrityksellä oli myös tarjottavanaan yleistä 

markkinatietoa Puolasta, sekä tuotantolaitosten sijoituspaikkakunnista. Sijoi-

tuspaikkaan liittyen ei ollut kuitenkaan tarpeellista tehdä päätöksiä, tässä vai-

heessa ainoastaan keskihinnan selvittäminen yhdelle tuotantoneliölle oli las-

kelmien kannalta oleellista.  

 

Muihin kustannustekijöihin ei kuormitusryhmäkohtaisten hintojen selvittämi-

sessä otettu kantaa. Edellä mainitut arvot lisättiin yrityksen antamaan Excel 

laskentataulukkoon (liite 2), josta saatiin selville uudet konetuntihinnat (liite 3), 

jotka vastaisivat arvioitua Puolan tasoa. Käytössä oli siis kaksi eri Excel tie-

dostoa, toinen oli hinnoitteluraporttien pohjalta muodostettu, ja toinen oli yri-

tyksen tarjoama valmis kuormitusryhmäkohtaisten hintojen laskentaan tarkoi-

tettu pohja. Kuormitusryhmäkohtainen laskenta tuotti konetuntihinnan, joka 

menee suoraan Excelistä toiseen, eli hinnoitteluraporttipohjaan. Tämä tarkoit-

taa sitä, että koneiden hankintahintoja tai esimerkiksi työntekijän tuntikustan-

nusta tai toimitilojen vuokrakustannusta muuttamalla voidaan heti nähdä vai-

kutus konetuntihintoihin sekä tuotteen valmistushintoihin hinnoitteluraportista, 

koska Exceliin on luotu toimivat soluviittaukset näiden kahden taulukon välille. 

Koska Excelit jäävät yrityksen omaan käyttöön, on sen mahdollista jatkaa hin-

tojen simulointia sillä keinoin, että syöttävät vain eri lähtötietoja ja saavat näin 

heti tietoa valmistuskustannusten muuttumisesta. Kaikki esillä olevat hinnat 

ovat euroja, ellei erikseen mainita.  

 

6.6.2 Hinnoitteluraportit 
Jokaisesta tuotteesta on oma hinnoitteluraportti (liite4), eli yhteensä raportteja 

on viisi. Vaikka tuotteita on kolme, hinnoitteluraportteja vaaditaan viisi kappa-

letta valmistuskustannusten arviointiin. Tämä johtuu siitä, että Vetovarsi- tuot-

teesta on oikea ja vasen kappale, sekä varteen liitettävä koura. Hinnoittelura-

portit ovat kaikki samantyylisiä, jotta niiden käyttö on yhdenmukaisuuden 
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vuoksi helpompaa. Hinnoitteluraportti tuottaa valmistuskustannuksen, joka on 

vertailukelpoinen muiden yrityksen tuotantolaitosten valmistuskustannusten 

kesken. Seuraavaksi käydään hieman läpi mitä tietoja hinnoitteluraportista sel-

viää, sekä kuinka sitä käytetään. Esimerkkinä käytetään Vetokoukun hinnoitte-

luraporttipohjaa.  

 

Taulukko 2. Raaka-ainelaskenta hinnoitteluraportissa 

 
 

Taulukossa 2 esitettävässä hinnoitteluraportin osasta selviää raaka-aineista 

aiheutuva kustannusosuus. Liittymänimikkeiden ja nimiketunnusten lisäämi-

nen helpottaa nimikeseurantaa, jos tarvitaan esimerkiksi lisätietoa jostain ni-

mikkeestä, sitä voidaan helposti ja nopeasti hakea tarpeen mukaan oikeilla ni-

mikkeillä. Nimi- kohta on sanallinen selvennys siitä millainen raaka-aine on ky-

seessä. Maakoodi ilmoittaa raaka-aineen alkuperämaan, rahti- ja tullisarakkei-

siin tulee rahdin ja tullin kustannusosuus kaavalla rahti- tai tullikerroin x raaka-

ainepaino. Kappaleen hinta määräytyy kulutuksen ja hankinta-hinnan mukaan, 

eli hinta * kulutus + (rahti + tulli).  Jos raaka-ainehintaan tulee muutoksia esi-

merkiksi onnistuneiden tarjouspyyntöjen tai sourcing- toiminnan pohjalta, voi-

daan uusi hinta lisätä taulukkoon, ja samalla muuttuu valmistuskustannus. Vii-

meinen sarake näyttää euromääräisen kustannuksen yhdelle raaka-aineki-

lolle. Opinnäytetyön aikana yritys sai tarjouksen (liite 5) Puolalaiselta yrityk-

seltä muutamaa eri nimikettä koskien, ja päivittämällä nämä uudet hintatiedot 

nimikekohtaisesti hinnoitteluraporttiin, päivitetty hinta on heti nähtävissä koko 

tuotteen valmistuskustannuksen osalta.     
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Taulukko 3. Alihankintakustannusten laskenta 

 
 

Taulukko 3 on hinnoitteluraportin alihankintakustannuksen laskentaan tarkoi-

tettu taulukko. Alihankintana valmistettavien komponenttien tiedot löytyvät 

myös hinnoitteluraporteista. Jos tilanteeseen tulee muutoksia, on ne mahdol-

lista muuttaa taulukkoon, jolloin saadaan uusi kustannus alihankintana valmis-

tettaville tuotteille.  

 

Taulukko 4. Valmistusvaiheiden tiedot 

 
Taulukko 4 näyttää kuormitusryhmittäin eli konekohtaisesti valmistusvaiheiden 

tietoja. Kuormitusryhmänumero auttaa jälleen samalla tavalla seurannassa, 

kuin nimiketunnuksetkin. Jokainen kuormitusryhmä on nimetty, ja jokaiselle on 

osoitettu hinta, joka perustuu luvussa 6.6.1 esitettyihin tietoihin. Kappaleaika 

on se aika, joka koneelta kuluu kyseisen tuotteen valmistusvaiheen suorittami-

seen. Tämän tuotteen valmistamisen osalta kuormitusryhmäkohtainen kustan-

nuksen osuus, eli KPL-hinta koneelle voidaan laskea kaavalla konetuntihinta * 

(kappaleaika/3600 s). Valmistusaika on nähtävissä myös tunteina ja päivinä. 

Volyymisarakkeen ja valmistusaikasarakkeiden avulla saadaan myös selville 

kuinka monta tuntia kyseisiä kuormitusryhmiä on kuormitettava tämän tuot-

teen vuosivolyymilla. Vetokoukku esimerkiksi kuormittaa ”x”- kappaleen vuosi-

volyymilla kuvanmukaisesti ”x” tuntia vuodessa hitsausrobottia. Myöhemmin 

kapasiteettivaihteluita tuotantolaitoksittain tarkastellessa hyödynnetään myös 

vuosivolyymilaskentaa. 

 

 



37 

  

Taulukko 5. Kustannukset valmistusvaiheittain 

 
 

Taulukossa 5 asiaa tarkastellaan valmistusvaiheen kustannuksen näkökul-

masta, jokaiselle nimikkeelle erikseen kohdennettuna. Jälleen hintatieto saa-

daan kaavalla konetuntihinta * (kappaleaika/3600 s). Hintasarake summaa-

malla saadaan valmistusvaiheista aiheutuva yhteiskustannus. Kuviossa on 

esillä vertailun vuoksi niin Puolan kuin Suomen tuotantolaitoksen konetuntihin-

nat. 

 

Taulukko 6. Lisät ja kokonaiskustannuksen muodostuminen 
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Taulukko 6 osoittaa kuinka lisäkustannukset kyseisessä yrityksessä on las-

kettu valmistus- ja raaka-ainekustannusten päälle. Lisäkertoimien avulla saa-

daan muodostettua kokonaiskustannus tuotteelle, jotta kaikki mahdolliset kulut 

tulee huomioitua tuotteen hinnassa. Yritys on itse määrittänyt kaikki kertoimet, 

ainut opinnäytetyötä tehdessä erikseen laskettu kerroin on kuljetuslisä, mikä 

on tarkemmin esiteltynä luvussa 6.7. Seuraavaksi on lueteltu lisäkustannusten 

muodostuminen: 

 

• Varastointi = varastointikerroin * paino 

• Ostorahti = ostorahtikerroin * paino 

• Kuljetus = kuljetuskerroin * paino 

• Ostorivikustannus = ostorivikustannuskerroin * ostorivit 

• Käyttöpääoman korkokustannus = korkoprosentti * (kokonaiskustannus 

+ lisäkustannukset) 

• Suunnittelulisä = suunnittelulisäkerroin * (alihankintahinta + raaka-aine-

hinta + valmistushinta) 

• Tuotesuunnittelu- tai työlaitekustannusta ei ole laskettu tässä työssä 

mukana oleville tuotteille 

• Hallintolisä = hallintolisäkerroin * valmistushinta 

• Ostolisä = ostolisäkerroin * (alihankintahinta + raaka-ainehinta) 

• Rahtilisä = rahtilisäkerroin * Kiinasta tulevien nimikkeiden paino 

• Tullilisä = tullilisäkerroin * tullausta vaativien nimikkeiden paino 

 

Kun alihankintana toteutettavista komponenteista, hankittavista raaka-aineista 

sekä omasta valmistuksesta aiheutuvista kustannuksista saadaan muodostet-

tua eritelty kustannuskokonaisuus, voidaan lisäkertoimien avulla kustannusli-

siä kohdentaa. Esimerkiksi ostorivikustannus saadaan kohdentamalla ostorivi-

kustannuskerroin ostettavien rivien lukumäärälle ja tullikustannus kohdenta-

malla tullilisäkerroin tullattaville tuotteille. On tärkeää että lisien kohdentami-

nen tapahtuu oikein, jotta lisäkustannus saadaan laskettua totuudenmukai-

sesti. Lisäkertoimien avulla saadaan muodostettua kokonaiskustannus, jota 

voidaan vertailla keskenään eri tuotantolaitoksien välillä.  
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Kuten aikaisemmin mainittu, hinnoitteluraporttiin tulee konetuntihintatiedot 

kuormitusryhmälaskennan Excel tiedostosta, muut tiedot, kuten raaka-ainei-

den hinnat, työstökoneiden kappaleajat tai lisäkertoimet ovat muokattavissa 

tarpeiden mukaan. Soluviittauksien ansiosta yhtä solua muuttamalla tuotteen 

lopullinen hinta muuttuu samalla.   

6.7 Rahtikustannukset 

Yhtenä johtoajatuksena opinnäyteyössä oli se, että Puolan tuotantolaitok-

sessa valmistettavia tuotteita voitaisiin tuoda Suomeen, palvelemaan kotimai-

sia markkinoita, sekä Keski-Eurooppaan palvelemaan sikäläisiä markkinoita. 

Rahdille tarvitaan hinta Puolasta Suomeen, sekä Puolasta keskieuroopan asi-

akkaille. Koska LH Lift Oy:llä on ollut aikaisempaa yhteistyötä erään kuljetus-

yrityksen kanssa, päädyttiin pyytämään heiltä tarjoukset (liite 6). Kuljetusyritys 

on muun muassa hoitanut paljon yrityksen konttirahtia, välillä Ningbo-Laukaa.    

 

Yrityksen tuotteet ovat metallivalmisteita, joten painoa kertyy yksittäisellekin 

tuotteelle kymmeniä kiloja. Tähän työhön tarkasteluun valittujen tuotteiden ki-

lomäärä vaihtelee välillä 17-48kg. Lähetyserien suuri paino vaikuttaa esimer-

kiksi siihen, että kuormatiloja ei saada täyteen, vaikka kantavuuskuorma saa-

taisiinkin. Yritys on pääsääntöisesti vuokrannut kuormatilan omaan käyttöön, 

ja kontin keskipaino vuonna 2014 oli noin 19800kg. Kappaletavaralähetyksiä, 

eli kuormatilaa ei vuokrattu vaan maksettiin ainoastaan todellisista lavapai-

koista, yritys kokeili vuonna 2014 kuuden lähetyksen verran. Tämä aiheutti 

kuitenkin ongelmia, koska toimitusvarmuus ja kuljetuksen luotettavuus kärsi-

vät. Lähetykseen kuuluvia lavoja jäi välisatamiin, koska lavoja siirrettiin kon-

tista toiseen, sekä lavamerkinnät vaurioituivat, mikä hankaloitti lähetyksen jälji-

tettävyyttä. Tässä työssä oletuksena käytettiin täyden kuormatilan kuljetusta 

Suomeen, ja kappaletavaralähetyksiä keskieuroopan asiakkaille. Kuljetusmuo-

tovalinnat selittyvät kuljetettavien volyymien mukaan.  

 

Kun tarjouspyyntöä lähdetään tekemään, täytyy selvittää tiedot mahdollista 

tarjousta varten tarkasti, jotta tarjoavalla yrityksellä on mahdollisuudet arvioida 

tarjouksen hinta luotettavalle tasolle. Seuraavassa kuviossa on esiteltynä tar-

jouspyyntöön käytettäviä tietoja.  
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Taulukko 7. Rahditusperusteita 

 
 

Taulukossa 7 on vasemmalta alkaen tuotteen nimi, sekä kokonaispaino ja val-

mistushinta ilman rahtilisää, koska näiden tietojen perusteella pyydetään tar-

jous, jonka avulla rahdille määritetään lisäkerroin helpottamaan lopullisen kus-

tannuksen simulointia.  Vetovarren valmistuskustannukseen on lisätty myös 

kouran valmistuskustannus, sekä painoon on lisätty kouran paino. Tämä siitä 

syystä, että siinä vaiheessa kun tuote kuljetetaan asiakkaalle, on vetovarressa 

jo koura kiinnitettynä. Valmiit tiedot ovat kuviossa värjätyllä pohjalla. Hinta ja 

paino vaalean harmaalla pohjalla tulevat hinnoitteluraportin laskelmista, ja 

tumman harmaalla pohjalla olevista tiedoista volyymi on yrityksen tarjoamaa ja 

lavakohtainen tuotteiden määrä on valmistuotevarastosta havaittu.  

 

Tarjouspyynnössä lähetyspaikkana käytettiin useita eri sijainteja Puolassa, 

koska tarkkaa sijaintipäätöstä tuotantolaitokselle ei ollut. Vastaanottajiksi mer-

kittiin eri traktorivalmistajia Keski-Euroopasta. Suomeen tulevan rahdin osalta 

pyydettiin arvio täydestä trailerikuormasta Puolasta Suomeen. Nämä olivat ne 

pisteet joiden välillä tuotteiden oletetaan liikkuvan. Puolassa varteenotettavia 

sijainteja lähetyspaikaksi olivat Bialystok, Gdansk, Krakowa, Lodz, Poznan, 

Szczecin ja Wroclaw. Vastaanottajiksi merkittiin eri traktorivalmistajien mu-

kaan seuraavat paikkakunnat ja maat 

 

• Marktoberdorf ja Hohenmölsen, Saksa 

• Beauvais, Ranska 

• Narew, Puola 

• Fornach, Itävalta 
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Eli yksi reittivaihtoehto voi olla esimerkiksi Bialystok - Marktoberdorf/Hohen-

mölsen/Beauvais/Narew/Fornach. Muita annettavia tietoja ovat kuvion 10 mu-

kaisesti lavamäärä ”x”- lavaa viikossa, sekä lavan keskipaino ”x” kg/Eur-lava. 

Kuljetusyrityksen pyynnöstä annettiin vielä tarkentavia tietoja: 

 

• Mainittu lavamäärä lähtee Puolasta, mutta jakaantuu vastaanottopaik-

kojen kesken 

• Rahdin maksaa Puolalainen lähettäjä (eli oma tytäryhtiö) 

• Tuotteet on pakattu yhden tai kahden lavakauluksen korkuiselle EUR-

lavalle 

• Lavoja voi lastata päällekkäin 

 

Näiden tietojen pohjalta kuljetusyritys päätyi tarjoamaan rahdille hintaa, joka 

jakaantui taulukon 8 osoittamalla tavalla.  

 

Taulukko 8. Rahtitarjous 

 
 

Taulukossa 8 esitetyn tarjouksen perusteella oli mahdollista laskea rahdille 

”€/kg”- kerroin, joka voidaan siirtää hinnoitteluraporttiin. Hinnoitteluraporttiin 

siirrettiin ainoastaan yksi keskiarvokerroin yksinkertaistamaan laskentaa, ja 

REITTI LAVAMÄÄRÄ HINTA/LAVA
Puola-Ranska 1-3 140 €

4-6 90 €

Puola-Saksa 1-3 110 €
4-6 73 €

Puola-Itävalta 1-3 120 €
4-6 80 €

Keskiarvot 1-3 123,33 €
4-6 81 €
1-6 102,16 €

Puola-Suomi TÄYSI
TRAILERI-
KUORMA 1 437 €
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kerroin oli ”x” €/kg. Ensiksi laskettiin lavakohtainen keskiarvokustannus Puo-

lasta Suomeen tai Keski-Eurooppaan, jonka jälkeen saatiin keskiarvot Puo-

lasta Suomeen tai Keski-Euroopan asiakkaille muodossa euroa per kilo.   

 

6.8 Laatukustannukset 

Koska yrityksellä on kokemusta uuden tuotantolaitoksen pystyttämisestä koti-

maan rajojen ulkopuolelle, osasi se myös arvioida että laatukustannukset 

saattavat nousta aluksi, ja ne on syytä ottaa huomioon valmistuskustannusten 

suuruutta arvioidessa.. Laatukustannukset koostuvat romutus- ja korjausku-

luista. Korjaustoimenpiteitä on mahdollista tehdä jokaisessa toimipisteessä 

heti tuotantovaiheessa, tai esimerkiksi Kiinan tilanteessa siten, että valmistus-

virhe huomataan vasta Suomen päässä. Yrityksen tietojen mukaan Kiinasta 

ostettavat tuotteet aiheuttavat laatukustannuksista noin 80 % osuuden. 

Vuonna 2014 korjaus- ja romutuskustannukset olivat kokonaisuudessaan ”x”- 

€, josta 80 % osuus on ”x”- €. Kiinan toimipisteeltä ostettiin vuonna 2014 tuot-

teita noin 2 000 000€:n arvosta, joten jakamalla Kiinasta ostettujen tuotteiden 

arvo sillä laatukustannusten määrällä minkä Kiinasta ostetut tuotteet ovat ai-

heuttaneet, saadaan Kiinan ostojen laatukustannusten prosentuaaliseksi 

osuudeksi 1,15 %.  Saatua prosentuaalista osuutta on mahdollista käyttää vii-

meistään siinä vaiheessa, kun lasketaan investointilaskelmia, niin tuotto-odo-

tuksesta voidaan vähentää odotettujen laatukustannusten määrän. Laatukus-

tannuksille on mahdollista lisätä oma kerroin myös hinnoitteluraporttiin, jolloin 

jokaiselle tuotteelle on laskettu jokin osuus odotetusta laatukustannuksesta.  

 

Laatukustannusten valossa Kiinaa ja Puolaa vertailtaessa on myös hyvä muis-

taa, että jos Kiinasta tulee vaurioituneita tai viallisia tuotteita, ja korvaavat tuot-

teet on saatava Kiinasta mahdollisimman nopeasti kuitenkin Suomeen asiak-

kaalle, on käytännössä ainut vaihtoehto lentorahti, joka taas on konttirahtiin 

verrattuna kalliimpaa, mikä tarkoittaa sitä että tuotekohtainen kate laskee. 

Puolan tuotantolaitos on kontti- tai maarahdin puolesta vain 4-5 arkipäivän 

päässä, kun vastaava pituus konttirahdille Kiinasta on noin 50 päivää. Tämä 

tarkoittaa sitä että laatuasioihin on mahdollista reagoida nopeammin Puolan 
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tuotantolaitoksen kuin Kiinan vastaavan kanssa. (European transit time maps. 

n.d.)  

 

Hankintojen kokonaiskustannuksia ajateltaessa on hyvä ottaa huomioon laatu-

kustannus, joka saattaa pienentää tuotekohtaista katetta etenkin silloin kun 

ostetaan esimerkiksi Aasiasta tai Itä-Euroopasta tuotteita. Tuotteen varsinai-

nen ostohinta voi olla hyvinkin paljon alhaisempi, mutta tuotteelle tai kom-

ponentille saattaa jälkikäteen tulla lisäkustannuksia laatuvirheiden tai romutuk-

sen vuoksi. 

6.9 Toimitusketjusta aiheutuvat kustannukset 

6.9.1 Kuljetuskustannukset 
Opinnäytetyössä vertailtiin myös kahden eripituisen toimitusketjun vaikutuksia 

kustannuksiin. Tällä hetkellä Kiinasta Suomeen konttirahdin matka kestää 

keskimäärin noin 50 päivää, kun se Puolasta tulisi neljässä tai viidessä päi-

vässä. Toimitusketjujen pituuksia vertailtaessa pääpaino oli sitoutuvan pää-

oman määrässä. Seuraava kuvio osoittaa kuinka laskenta on tapahtunut toimi-

tusketjuihin kuljetuksen osalta sitoutuvan pääoman kohdalla. Sisäinen korko-

kanta on yrityksen itse määrittämä.   

 

Taulukko 9. Kuljetukseen sitoutuva pääoma 

 
 

Taulukossa 9 kuljetukseen sitoutuvaa pääomaa kuvataan kolmen eri kuljetus-

ketjukokonaisuuden avulla suuntaa-antavilla tasaluvuilla. Ensimmäinen kulje-

tusketju Kiinasta Suomeen on kuvattu kuljetuksien määrällä, kuorman keski-

määräisellä arvolla ja toimitusajalla, eli se kuvaa tämän hetkistä tilannetta ja 

on vertailupohjana kahdelle muulle tapaukselle. Toinen kuljetusketju kuvaa ti-

lannetta, jossa Kiinan tuotanto siirrettäisiin Puolassa valmistettavaksi. Tämä 

aiheuttaa sen, että pelkästään rahtiin sitoutuu kuvatuilla arvoilla 26 465,75 eu-

roa pääomaa vähemmän, koska ketjun pituus lyhenee huomattavasti. Kolmas 

tapaus kuvaa kuljetusketjuna tilannetta, jossa lasketaan sitoutuvan pääoman 

Toimitusketju Kuormia €/kuorma Toimitusaika d Sisäinen korko korko/d Korkokust. € Vuodessa Ostot yht /a TOTAL
Kiina-Suomi 42 50 000,00 €   50 10 % 0,0274 % 684,93 €         28 767,12 €    2 000 000,00 €     2 028 767,12 €      
"Kiinan tuotanto Puolaan" 42 50 000,00 €   4 10 % 0,0274 % 54,79 €            2 301,37 €      2 000 000,00 €     2 002 301,37 €      
"Puolan tuotanto" 20 50 000,00 €   4 10 % 0,0274 % 54,79 €            1 095,89 €      1 000 000,00 €     1 001 095,89 €      
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määrää sellaisella Puolan tuotannolla, millaiseksi se muodostuisi tarkastelta-

vien tuotteiden osalta. Koska puhutaan vain osittaisesta tuotannosta verrat-

tuna koko Kiinan tuotantoon, kuormien määrä vuoden aikana putoaa lähes 

puolella, kuormien keskimääräinen arvo hieman nousee, johtuen siitä että las-

kennassa on käytetty ainoastaan opinnäytetyön tarkastelun alla olevien tuot-

teiden arvoa, kahdessa muussa tapauksessa lähetykset ovat sisältäneet pal-

jon muitakin tuotteita. Kolmas laskenta kuvastaa ainoastaan kuvitteellista Puo-

lan tapausta, eikä ole samalla tavalla vertailukelpoinen Kiinan tuotannon 

kanssa kuin toinen tapaus, jossa Kiinan tuotanto on siirretty Puolaan. Tulli-

maksujen osalta kuljetusketju kevenee myös. Vuonna 2014 toteutuneet mak-

sut olivat noin 25 % Kiinan yksiköstä ostettujen tuotteiden osalta, ja ne jäisivät 

Puolan ja Suomen EU- jäsenyyden vuoksi kokonaan pois. 

 

Hankinnan kokonaiskustannuksista kuljetusketjuun sitoutuvan pääoman 

osalta laskenta osoittaa, että vaikka kauppahinta olisikin pienempi Aasiasta 

Eurooppaan tuotaessa, lisäkustannuksia syntyy pääoman sitoutumisen muo-

dossa. Jos kuljetusketju on lyhempi, eli niin sanotusti kevyempi, on se myös 

joustavampi mutta myös edullisempi, koska vapautunut pääoma on yrityksen 

käytettävissä johonkin toiseen liiketoiminnan osa-alueeseen. Kuljetusketjun 

eroja Puolan ja Suomen välillä ilmentää liite 7.  

 

6.9.2 Varastokustannukset 
Toimitusketjuun sitoutuneessa pääomassa huomioon on myös otettava varas-

toidut tuotteet, koska varastossa seisovat tuotteet tuovat ylimääräistä rasitetta 

yrityksen taloudelle. Hankittavien tuotteiden eräkokoja mietittäessä esimerkiksi 

on pystyttävä suhteuttamaan hankintaeräkoko tuotantoeräkokoon ja tuotteiden 

menekkiin. Seuraavan kuvion tarkoitus on selventää tilannetta, jossa varas-

toon sitoutuneen pääoman määrä muuttuu, kun varastotasoja pystytään pie-

nentämään ostettaessa tuotteita lähempää kuin Kiinasta.  
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Taulukko 10. Varastoon sitoutuvan pääoman määrä 

 
 

Taulukossa 10 on esitelty yrityksen ostojen määrää suuntaa-antavin tasalu-

vuin Kiinasta tytäryhtiöltä tai muualta. Varaston nykytila kuvaa tämänhetkistä 

tilannetta, jolloin Kiinasta ostettujen tuotteiden kiertonopeus varastossa on 

kaksi, ja muualta ostettujen neljä. Yritys arvioi, että heidän olisi mahdollista 

pudottaa varastotasoja jopa puolella, jos tällä hetkellä Kiinasta saapuva mate-

riaalivirta tulisi jostain lähempää, esimerkiksi Puolasta. Toimitusrytmi voisi olla 

tiheämpi, jolloin varaston kiertonopeus kasvaisi. Jos keskimääräisten varasto-

jen arvot putoaisivat puolella, eli kiertonopeudet tuplaantuisivat, syntyisi sääs-

töä arviolta 100000€. Tähän lisättynä konttiliikenteestä vapautuva pääoma, on 

toimitusketjun pituuden lyhenemisellä mahdollista vapauttaa pääomia varas-

toista ja kuljetusketjusta yrityksen käyttöön noin 124000€.  

 

Kiinan ostot 2 000 000,00 €                         
Euroopasta tai muualta 4 000 000,00 €                         
Ostot yhteensä 6 000 000,00 €                         
Sisäinen korko 10 %
Varastoja pudotetaan 50 %

Varaston nykytila Keskim. varaston arvo Kiertonopeus Kustannus yht.
Kiinan ostot 1 000 000,00 €                         2 100 000,00 €       
Euroopasta/muualta 1 000 000,00 €                         4 100 000,00 €       

200 000,00 €       

Konttiliikenne 26 753,42 €          
Kaikki yht 226 753,42 €       

Varastot Case Puola
Kiinan ostot Puolasta 500 000,00 €                            4 50 000,00 €          
Euroopasta/muualta 500 000,00 €                            8 50 000,00 €          

100 000,00 €       

Konttiliikenne 2 407,81 €            
Kaikki yht 102 407,81 €       

Säästö 124 345,62 €       
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6.10  Valuutan arvon vaihtelu kaupankäynnissä 

Valuutta -näkökulma tuotiin LH Liftin puolelta esiin, koska Kiinassa on oma va-

luutta, kuten myös kuvitteellisessa Puolan yksikössä. Valuuttakurssien heilah-

telujen vaikutukset voivat näkyä yrityksen toiminnassa, eikä tytäryhtiön toimin-

nan tarkoituksellinen hankaloittaminen ole tarpeenmukaista.  

 

Kiinassa sijaitsevan tytäryhtiö LH Lift Ningbon käyttämä valuutta on Kiinan 

juan (CNY). Kiinan juanin arvo laski 3.1.2014 - 29.12.2014 aikana 8.7 % suh-

teessa euroon (EUR) kuvion 14 mukaisesti. Tammikuun alussa 2014 yhdellä 

eurolla sai 8.2569 juania, kun taas joulukuun lopussa yhdellä eurolla sai enää 

7.5358 juania.  (valuuttakurssit – Kiinan juan 2015) 

 

 
Kuvio 5. Kiinan valuutan arvon muutos vuoden 2014 aikana (valuuttakurssit – 
Kiinan juan 2015) 

Kun Suomen LH Lift Oy ostaa tuotteita tytäryhtiöltään Kiinasta, maksaa yritys 

tuotteista euroilla. Suomen ja Kiinan välillä on sovittu, että valuutan arvon 

 



47 

  

vaihtelua ei oteta huomioon vuoden aikana, vaan kurssi on sovittu olevan al-

kuvuoden mukainen. Jos esimerkiksi Kiinasta ostetun tuotteen hinta on yksi 

euro, maksaa se ympäri vuoden Suomen LH Liftille saman verran, mutta Kii-

nan tytäryhtiö saa myyntitapahtumasta aina päivän kurssin mukaisen hinnan. 

Koska valuuttakurssi on vaihdellut vuoden aikana kuvion 5 osoittamalla ta-

valla, on tytäryhtiö saanut rahaa vähemmän ja vähemmän vuoden loppua 

kohden. Vaikka kurssi on noussut välillä, on koko vuoden muutos kuitenkin 

negatiivinen. Kiinan valuutan arvon heikentyminen suhteessa euroon tarkoit-

taa siis kokonaisuudessaan sitä, että tytäryhtiön toiminta saattaa vaikeutua, 

koska se vastaanottaa kassaansa rahaa vähemmän. (Viikki 2015) 

 

Jos yrityksellä olisi tytäryhtiö Puolassa, ei silloinkaan olisi mahdollista toimia 

yhteisellä valuutalla, koska Puolan valuutta on zloty (PLN). Zlotyn arvo on kui-

tenkin vaihdellut hieman maltillisemmin kuin Kiinan juan. Suhteessa euroon 

zlotyn arvo vahvistui vuoden 2014 aikana 3,3 %. (Valuuttakurssit – Puolan 

zloty 2015). Tulevaisuudessa Puolassakin tullaan käyttämään euroja, koska 

Puola on Euroopan Unioniin liittymisen myötä sitoutunut ottamaan maan viral-

liseksi valuutaksi euroalueen yhteisen valuutan, euron. Kuitenkin euroalueen 

talouskriisin vuoksi valuutan käyttöönottoa on lykätty vuoteen 2018. (Tietoa 

Puolasta 2014) 

 

7 Tutkimuksen keskeisimmät tulokset 

7.1 Kustannusvertailu 

Opinnäytetyön tuloksena saatiin selville kustannustaso Puolassa, jos tuotan-

toa siirrettäisiin sinne. Kun vertailtiin tuotteiden valmistuksesta aiheutuvaa 

kustannusta sekä toimitusketjuun sitoutuvaa pääomaa, huomattiin, että val-

mistus on edelleen Kiinassa edullisempaa tarkastelussa olleiden tuotteiden 

osalta. Tytäryhtiön perustaminen Puolaan, ja sieltä tuotteiden ostaminen on 

kuitenkin halvempaa kuin niiden valmistaminen Suomessa. Puolan vaihtoehto 

vapauttaa myös toimitusketjuun sitoutuvan pääoman määrää yrityksen muu-

hun toimintaan käytettäväksi. Seuraava taulukko osoittaa tuotekohtaisen kus-

tannuseron eri valmistusmaiden välillä.  
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Taulukko 11. Kustannusvertailu 

 
 

Taulukossa 11 on esitelty tuotteen valmistuksesta aiheutuva kokonaiskustan-

nus maittain. Ensiksi on verrattu Suomen yksikössä valmistettavia tuotteita 

mahdollisesti Puolassa valmistettaviin, ja alempana on kaksi Kiinassa valmis-

tettavaa tuotetta, joita on verrattu taas Puolassa valmistettaviin. Säästöpro-

senttia on pienennetty alkuperäisestä siitä syystä, että Puolassa palkat ovat 

nousseet keskimäärin 3,56 % vuodessa. Bruttosäästö vuodessa näillä kysei-

sillä tuotteilla Puolassa valmistettuna olisi noin 100 000€, joka esimerkiksi lii-

kevaihdosta on noin 15 %. Toimitusketjua lyhentämällä säästöä olisi mahdol-

lista saavuttaa aikaisemminkin jo mainittu 100 000€ säästö, joka liikevaihdosta 

on myös noin 15 %. Opinnäytetyön aikana valmistui kaksi Excel- tiedostoa, 

jotka sisältävät kuormitusryhmäyhteenvedon sekä hinnoitteluraportit ja erilai-

sia vertailuja. Kuormitusryhmäyhteenveto on yrityksen oma työkalu, johon on 

vain täytetty yleiset kustannustason muuttujat vastaamaan Puolan tasoa. So-

luviittausten myötä on mahdollista tehdä jatkuvaa hintasimulointia eri kustan-

nusten uudelleen määrittelyllä. Jos halutaan muuttaa jonkin koneen tuntihin-

taa, tuotteen painoa, alihankintakustannusta tai hallintolisää, näkyvät ne suo-

raan kustannusvertailutaulukossa ja investointilaskelmissa, jolloin on nähtä-

vissä yhden pienenkin kustannusmuutoksen aiheuttama vaikutus lopputulok-

sessa.  
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Tuotantokapasiteetin muutoksen vaikutus 

Yksi iso tekijä, joka on syytä huomioida valmistuskustannuksia laskettaessa ja 

säästöjen määrää tarkastellessa, on työn määrän muuttuminen tuotannossa. 

Jos Suomen tuotantolaitokselta siirretään tässäkin työssä tarkastellut tuotteet 

esimerkiksi Puolaan, vaikuttaa se Suomen tuotantoon siten, että koneille jää 

käyttämätöntä kapasiteettia. Vaihtoehtoina on siirtää koneita Puolaan koko-

naan, myydä, romuttaa, jättää tuotekehityskäyttöön tai luoda uutta tarvetta 

niille onnistuneen myyntityön kautta. Myös henkilöstötarpeen uudelleenkartoit-

tamiselle voi olla tarvetta, jos tuotantokapasiteetti muuttuu. Tämä voi tarkoittaa 

irtisanomisia tai lisätyövoiman palkkaamista, riippuen siitä miten tuotantolai-

toksissa tuotantomäärät muuttuvat. 

 

Taulukosta 12 on nähtävillä, kuinka työhön valitut tuotteet kuormittavat eri ko-

neita tai valmistusvaiheita Suomen tuotantolaitoksessa. Valittujen tuotteiden 

vaatimien konetuntien laskennassa on otettu hinnoitteluraporteista huomioon 

konekohtainen valmistusaika ja vuosivolyymi. Jäljelle jäävä kapasiteetti on 

saatu vähentämällä vuoden aikana toteutuneista konetunneista valittujen tuot-

teiden konetunnit. Muutosprosentti kuvaa sitä, kuinka paljon työ vähenisi näi-

den koneiden osalta Suomessa. Merkittävimmät muutokset olisivat induk-

tiokarkaisulaitteen sekä hitsausrobotin toiminnassa. Kiinteät kustannukset kui-

tenkin pysyvät, vaikka kone ei olisikaan toiminnassa. Konekantaan liittyen yri-

tyksen on siis tehtävä päätöksiä ja arvioida sitä, kuinka paljon esimerkiksi 

Suomen tuotannon määrää voi muuttaa ilman, että se lisäisi merkittävästi 

käyttämätöntä kapasiteettia. Nämä seikat vaikuttavat jälleen hankinnan koko-

naiskustannusajattelun näkökulmasta siihen, että vaikka hankintahinta Puo-

lasta olisikin edullinen, saattaa käyttämätön kapasiteetti ja sen aiheuttamat 

kustannukset pienentää tai poistaa tuotteen katteen. Uuden tuotantolaitoksen 

perustamiseen sisältyy paljon erilaisia huomioonotettavia seikkoja. Taulukkoa 

12 suoraan tulkitsemalla voi tehdä johtopäätöksen, että hitsausrobotti sekä in-

duktiokarkaisulaite olisi syytä siirtää Suomen toimipisteestä Puolaan, koska 

muuten koneille jäisi liikaa ylikapasiteettia. 
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Taulukko 12. Valittujen tuotteiden vaatimat konetuntimäärät. 

 
 

7.2 Investointilaskelmat 

LH Lift halusi, että mahdollisen uuden tuotantolaitoksen pystyttämiselle lasket-

taisiin alustavat ja suuntaa-antavat investointilaskut. Investointilaskujen tarkoi-

tuksena on selvittää takaisinmaksuaikaa investoinnille, sekä investoinnin ny-

kyarvo, joka antaa suuntaa siitä onko investointi kannattava esimerkiksi kym-

menen vuoden laskennalla. Jos nykyarvo on positiivinen, kannattaa investointi 

tehdä, kuitenkin omaa harkintaa käyttäen ja laskennan vedenpitävyyttä arvioi-

den. Taulukko 13. Investointilaskelmat 
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Taulukosta 13 on nähtävillä investointilaskelma, kun tuottovaateeksi ovat ase-

tettu 25 %, joka on yleisesti käytetty tuottovaade silloin, kun investoidaan ulko-

maille ja huomioidaan ulkomaille investoimiseen liittyvät riskit. Koneisiin inves-

toitava määrä on koneiden arvioitujen hankintahintojen yhteenlaskettu summa 

ja muut kulut ovat arvioituja kuluja, esimerkiksi infrastruktuuriin, trukkeihin ja 

muihin asioihin kuluvaa rahaa. Kiinteistöstä aiheutuvat vuokrakustannukset on 

huomioitu jo konetuntihintoja määriteltäessä. 

Takaisinmaksuaika on laskettu yksinkertaisesti siten, että investoinnin suuruus 

on jaettu ensimmäisen vuoden tuomalla odotetulla säästöllä investoinnin jäl-

keen. Odotettu säästö on hintavertailun tuloksena saatu säästö pelkästään, 

toimitusketjusta vapautuvaa pääomaa ei ole huomioitu. Kyseisten tuotteiden 

valmistaminen Puolassa on yhteensä 12,02 % halvempaa verrattuna valittujen 

tuotteiden osalta yhteenlaskettua valmistuskustannusta Suomeen ja Kiinaan, 

joten vuotuiseen säästöön on aina vuosittain lisätty tuo sama prosenttiosuus. 

Jäännösarvo on laskettu jakamalla laskennan viimeisen vuoden, tässä ta-
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pauksessa kymmenennen vuoden säästö tuottovaateella. Nykyarvo on las-

kettu Excelin nykyarvomenetelmällä, ja sisäinen korko Excelin sisäinen korko-

kanta-menetelmällä. Menetelmien funktioiden käyttö selviää taulukosta 14. 

   

Taulukko 14. Excelin hyödyntäminen investointilaskelmissa 

 
 

8 Pohdinta 
Oma näkemykseni on, että yritys haluaa lisätä kilpailukykyä markkinoilla, pu-

dottamalla valmistuskustannuksia, kuitenkin säilyttämällä tuotteen korkean 

laadun. Tästä syystä eniten yrityksen omaa ydinosaamista vastaavat työvai-

heet halutaan tuottaa itse, joten tytäryhtiön perustaminen alemman kustan-

nustason maahan on hyvä vaihtoehto pitää osaaminen omissa käsissä ja 

alemmilla valmistuskustannuksilla kuin esimerkiksi Suomessa.  Valmistuskus-

tannuksiksi luen raaka-ainehankinnat ja niiden työstämisen valmiiksi tuot-

teeksi. Työssä paneuduttiin verrattain vähemmän raaka-ainehankintoihin kuin 

valmistuskustannusten laskemiseen. Jos yritys päätyisi perustamaan tuotanto-

laitoksen Puolaan, ja työstä aiheutuvat kustannukset olisivat selvillä, olisi 

raaka-ainehankintoja kehittämällä mahdollisuus saada hankintakustannuksia 

alaspäin, esimerkiksi tekemällä toimittajien kanssa yhteistyötä kaikkien kol-
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men oman tuotantolaitoksen kesken siten, että sama toimittaja toimittaisi jo-

tain perusraaka-ainetta jokaiselle tuotantolaitokselle, jolloin voisi olla mahdol-

lista tavoitella volyymietua hankintahintaa neuvoteltaessa. 

 

Valmistus- ja raaka-ainekustannuksista syntyy se hinta, jonka emoyhtiön on 

maksettava ostaessaan tuotteita tytäryhtiöltä. Konsernitasolla tytäryhtiönkään 

ei ole edullista tehdä tappiollista tulosta. Valmistuskustannuksia laskettaessa 

huomasin, että hintaan vaikuttavia tekijöitä on todella monta. Kuormitusryh-

mäyhteenvedossa oli mahdollista kokeilla eri arvoilla esimerkiksi koneiden 

hankintahintaa, tuntipalkkaa, tai tilakustannusta. Yksi suuri eroavaisuus Puo-

lan ja Suomen välillä on työkustannuksissa palkan lisäksi. Suomessa LH Lift 

maksaa työntekijän palkan päälle 74 %:ia sosiaaliturvamaksuja, kun Puolassa 

vastaava osuus on 22 %. 

 

Yksi iso tekijä, joka on syytä huomioida valmistuskustannuksia laskettaessa ja 

säästöjen määrää tarkastellessa, on työn määrän muuttuminen tuotannossa. 

Jos Suomen tuotantolaitokselta siirretään tässäkin työssä tarkastellut tuotteet 

esimerkiksi Puolaan, vaikuttaa se Suomen tuotantoon siten, että koneille jää 

käyttämätöntä kapasiteettia. Vaihtoehtoina on siirtää koneita Puolaan koko-

naan, myydä, romuttaa, jättää tuotekehityskäyttöön tai luoda uutta tarvetta 

niille onnistuneen myyntityön kautta. Myös henkilöstötarpeen uudelleenkartoit-

tamiselle voi olla tarvetta, jos tuotantokapasiteetti muuttuu. Tämä voi tarkoittaa 

irtisanomisia tai lisätyövoiman palkkaamista, riippuen siitä miten tuotantolai-

toksissa tuotantomäärät muuttuvat. 

 

Yritykselle tästä työstä oli hyötyä siinä mielessä, että heillä on nyt laskelmat 

siitä, kuinka paljon Puolassa valmistaminen maksaa, eli mikä sen hankinta-

hinta emoyhtiölle Suomeen olisi. Yritys sai myös tietoa siitä kuinka paljon vä-

hemmän toimitusketjuun sitoutuisi rahaa, jos se olisi lyhempi ja toimitusrytmi 

tiheämpi. Näiden tietojen valossa yritys voi jatkaa omia tutkimuksia hankinta-

strategian kehittämisessä, ja miettiä onko Puola tai jokin muu maa vaihtoeh-

tona tytäryhtiön perustamiselle Euroopassa.  
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Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksessa on käytetty yrityksen omaa kuormitusryhmäyhteenvetoa hie-

man lähtöarvoja muuttaen, sekä yrityksen oman hinnoitteluraportin mallia poh-

jana uusille hinnoitteluraporteille. Kuormitusryhmäyhteenvedossa sekä hin-

noitteluraportissa ei kummassakaan ole yhtäkään perustelematonta lähtöar-

voa tai muuttujaa, vaan kaikille arvoille on joko jokin lähde tai se perustuu yri-

tyksen henkilöstön omaan kokemusperäiseen tietoon. Lähdekritiikki on tieten-

kin muistettava ja lähteen luotettavuutta voi olla syytä arvioida. Tulosten luo-

tettavuutta arvioidessa on syytä muistaa se, että erilaisia lähtöarvoja tai muut-

tujia eri tavalla arvostamalla saa erilaisia tuloksia. Koneiden hankintahintojen 

arvioiminen muuttaa konetuntihintoja, mikä nostaa valmistuskustannuksia. 

Tuotantotila- tai työvoimakustannusten arvioiminen alakanttiin voi taas turhaan 

kaunistella mahdollisia kustannussäästöjä. On tärkeää pohtia sitä, mitkä ovat 

tärkeimmät hintaan tai päätöksentekoon vaikuttavat muuttujat, joiden avulla 

saadaan yritykselle hyödyllisimmät tulokset.  

 

Tutkimuksen yleistettävyys 

Vaikka työ on toteutettu case- pohjaisesti, eli tutkitaan tapauskohtaisesti kol-

mea tuotetta, on tutkimuksen tuloksia mahdollista yleistää toimialan ulkopuo-

lelle. Se, että Puolassa tai Kiinassa on halvemmat tuotantokustannukset kuin 

Suomessa, toteutuu useammallakin toimialalla. Nykyään yritykset pyrkivät vä-

hentämään varastojensa tasoja ja sitouttamaan toimitusketjuun vähemmän ra-

haa. Tämä opinnäytetyö osoittaa, että toimitusketjuun sitoutuvaa pääomaa on 

mahdollista vähentää niin rahdin kuin varastoinninkin osalta. On siis mahdol-

lista todeta, että tutkimuksen tuloksista on hyötyä muillekin kuin kyseiselle 

traktoreiden ja työkoneiden välille kiinnityslaitteita valmistavalle yritykselle.  
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