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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni käsittelee hankinnan parissa työskentelevien tarvittavia omi-

naisuuksia ja taitoja työnantajan näkökulmasta. Kartoitin, mitä työnantajat vaa-

tivat hankintaan palkkaamiltaan henkilöiltä.  

 

Kiinnostuin hankinnasta suoritettuani Hankinnan perusteet -kurssin keväällä 

2018. Idean tähän työhön sain hankinnan opettajaltani. Opiskeltuani enem-

män hankintaa ja tekemällä tätä opinnäytetyötä olen oppinut hankinnasta val-

tavasti ja mielelläni näkisin oman tulevaisuuteni juuri hankinnan parissa työs-

kentelyssä. Keräämällä kuusi kuukautta hankintaan liittyviä työpaikkailmoituk-

sia sain myös tietoa itselleni, mitä työnantajat palkkaamiltaan työntekijöiltään 

vaativat. Tästä on varmasti hyötyä tulevaisuudessa, kun itse haen työpaikkaa. 

 

Opinnäytetyöhöni tarvittavan materiaalin keräsin useilta eri työpaikkoja tarjoa-

vilta sivustoilta, joissa etsitään työntekijöitä hankinnan pariin. Käytin aineistona 

myös alaan liittyvää kirjallisuutta.  

 

Valitsin vertailun vuoksi kaksi vanhempaa lähdettä, joissa kerrotaan hankinta-

osaamisesta kymmenen vuotta sitten. Ritvasen & Koiviston mukaan (2006, 

158) hankintahenkilöstöltä edellytetään neuvottelutaitoja, ongelmanratkaisuky-

kyä, kustannuslaskentaosaamista ja tietokoneohjelmien käyttötaitoja. Iloranta 

& Pajunen-Muhonen kirjoittavat (2008, 125), että hankinnan alueella nähdään 

kaksi hyvin erilaista osaamisen aluetta: operatiivinen hankintakyky ja strategi-

sen hankinnan kyvyt ja tehtävät. Oli mielenkiintoista nähdä, ovatko nämä vaa-

timukset muuttuneet yli kymmenen vuoden aikana. 

 

Tässä opinnäytetyössä käsittelin hankintaa ja hankintaosaamista, mutta raja-

sin sen koskemaan vain yksityisen sektorin keskisuuria ja suuria yrityksiä. 

Työpaikkailmoitukset keräsin vain suomalaisilta sivustoilta.  

 

Uskon, että tämä työ on mielenkiintoinen työnantajille esimerkiksi rekrytointia 

suunnitellessaan. Tulokset kertovat tämän päivän osaamisvaatimukset han-

kinnassa. 

Alla olevassa taulukossa on työn aikataulu. 
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Ilmoitusten kerääminen alkoi maaliskuussa 2018 ja työn esitin toukokuussa 

2019. 

  

2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Opinnäytetyön tavoite on kartoittaa, mitä työnantajat työntekijöiltään vaativat 

hankinnan parissa. Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Millaisia ominaisuuksia työtekijällä pitää olla hankinnan parissa työs-
kennellessään? 
  

2. Mitä taitoja häneltä vaaditaan?  

 

Näiden lisäksi haluan ottaa selvää onko hankintaosaamisen vaatimukset 

muuttuneet vuosien varrella. 

 

En käsittele opinnäytetyössäni julkista hankintaa, koska sitä säätelee hankin-

talaki. Julkisen hankinnan puolella on erilaiset osaamisvaatimukset kuin yksi-

tyisellä ja se vaatisi kokonaan oman tutkimuksensa. Myös pienet yritykset jä-

tän tämän työn ulkopuolelle. Pienissä yrityksissä hankinta on vähäisempää ja 

usein sille ei ole erikseen omaa työntekijää, vaan se hoidetaan muiden yrityk-

sen toimien kanssa. Kerään työpaikkailmoitukset ainoastaan suomalaisilta 

työpaikkailmoituksia julkaisevilta sivustoilta. 

 

2.1 Tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmät 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa ei voida etukäteen määritellä 

kerättävän aineiston määrää, vaan määrän ratkaisee itse aineisto kyllääntymi-

sen kautta, tässä tapauksessa työpaikkailmoitusten kautta. Aineistoa kerätään 

niin kauan ja niin paljon, että tutkimusongelma ratkeaa. (Kananen 2015, 128.) 

Tehtävät Suunnitelma

Ilmoitusten kerääminen Maaliskuu- elokuu

Aloituspalaveri Maaliskuu

Tutkimussuunnitelma Huhtikuu

Sisällysluettelo Kesäkuu

Kirjoittaminen Elokuu- Helmikuu

Esittäminen Huhtikuu
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Saan vastaukset tutkimuskysymyksiini keräämällä kuusi kuukautta työpaikkail-

moituksia sekä tutkimalla hankintaan liittyvää kirjallisuutta. Prosessia on turha 

jatkaa pidempään, koska uusi aineisto ei tuota uutta ymmärrystä vaan tulokset 

alkavat toistumaan.  

 

Oman opinnäytetyöni kohdalla aineistossa pysyttely tarkoittaa sitä, että kirja-

sin kaikki työpaikkailmoitukset, vaikka joidenkin kohdalla voisi tuntua, ettei se 

ole työn kannalta tärkeää tai oleellista. Tuloksia olisi myös helppo johdatella 

johonkin suuntaan jättämällä ilmoituksia pois. Tässä opinnäytetyössä ei kui-

tenkaan ole ollut mitään tarvetta johdatella tuloksia, koska tarkoitus oli saada 

kokonaiskuva hankintaosaamisesta. 

 

Opinnäytetyössäni käytin aineiston keruumenetelmänä myös teemahaastatte-

luja. Haastattelin sähköpostitse kolmea hankinta-alan ammattilaista, että sain 

kokonaiskuvaa, miten ammattilaiset näkevät hankintaosaamisen tällä hetkellä 

ja kuinka heidän mielestään hankinta on muuttunut kymmenen vuoden ai-

kana. Teemahaastattelut valitsin siksi, että haastattelu sopii käytettäväksi me-

netelmänä silloin, kun tutkitaan mielipiteitä, käyttäytymistä tai sellaisia tutki-

musalueita, joista ei tiedetä kovinkaan paljon. Samoin on tilanne, jos tutkimus 

suuntautuu menneeseen tai tulevaisuuteen. (Kananen 2015, 143). Lähetin 

haastateltavilleni sähköpostitse tutkimuskysymykseni. Yksi haastateltava ei 

halunnut nimeään julkiseksi. 

 

Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen avulla selvitin, kuinka paljon ilmoi-

tuksia kertyi, ja mitkä asiat tuloksista nousi eniten esille. Työpaikkailmoituk-

sista tein Excel-taulukot niille ammattinimikkeille, joita haettiin eniten. Toiseen 

kirjasin kaikki ilmoituksissa vaaditut ominaisuudet ja toiseen vaadittavat taidot. 

Näistä tein vielä pylvästaulukot, joista selviää mitkä asiat nousivat eniten 

esille. Nämä taulukot liitin tähän opinnäytetyöhön.  

 

2.2 Teoreettinen viitekehys 

Teoriaosuudessa käsittelen hankinnan määrittelyn ja merkityksen yritykselle. 

Avaan siinä, mitä on se työ, mihin työntekijöitä ollaan palkkaamassa.  Ku-

vassa 1 esitän teoreettisen viitekehyksen mistä opinnäytetyö koostuu. 
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Kuva 1. Teoreettinen viitekehys 

 

Hankinnan tehtävien jaossa kerron strategisesta ja operatiivisesta hankin-

nasta. Nämä siitä syystä, että molempiin tehtäviin haettiin työntekijöitä. Muut-

tuneet osaamisvaatimukset kertovat, miten hankinta ja osaaminen on muuttu-

nut vuosien varrella. Opinnäytetyössäni tutkin työpaikkailmoituksia, joten rek-

rytoinnin roolia on myös tarve avata. 

 

3 HANKINTA 

Kaikki yritykset ostavat erilaisia hyödykkeitä ja palveluita. Hankinnan kohteena 

ovat fyysiset tuotteet, palvelut tai näiden kahden kombinaatio. (Sakki 2015, 

125.) 

 

Hankinta on hyvin erilaista kaupan alalla ja teollisuudessa. Etenkin kaupan 

alalla hankintojen oikea ajoitus ja tilattavan erän koko on kannattavuutta lisää-

vää. Elintarvikeliikkeissä liian suuri hankittu tavaraerä saattaa johtaa alennus-

myynteihin tai tuotteiden vanhenemiseen. Rautakaupoissa hyllyt saattavat olla 

tyhjinä, koska kauppias on unohtanut tilata tavaraa ajoissa. Teollisuudessa 

puuttuva tuote taas saattaa aiheuttaa koko tuotantolinjan pysäyttämisen ja 

kustannukset voivat pahimmassa tapauksessa olla satojatuhansia mittavat. 

Kaupan alalla hankintatoimi on huomattava osa yrityksen työmäärästä, teolli-

suudessa se on osa strategisia päätöksiä. Teollisuusyrityksessä hankintastra-
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tegian peruskysymys on, valmistetaanko itse vai ostetaanko valmiina ulkopuo-

liselta. (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2002, 86─87, 93.) ”Usein liikkeelle 

lähdetään edelleen läheltä palikkatasoa. Strategiseksi voimavaraksi 

hankinnat mielletään organisaatiossa vasta erikokoisten vaikeuksien ja kata-

strofienkin kautta”, muun muassa VR-Yhtymän, Spondan ja Technomenin hal-

litusten puheenjohtajana työskentelevä Lauri Ratia sanoo. (Fiilin 2009, 16.) 

 

Myös palveluiden ja tavaroiden ostaminen on usein erilaista. Journal of Pur-

chasing and Supply Management oli maaliskuun (2018) julkaisussaan tutkinut 

näiden kahden ostamisen eroa. Tutkimuksessa kirjoitetaan näin:  

”Useat tutkimukset viittaavat siihen, että käytännössä palveluhankinta on 

haastavampaa kuin tavaranhankinta. Perustana oleva, mutta pitkälti epäsuora 

väite on se, että palvelujen hankintaprosessi liittyy ostajan epävarmuuteen ja 

vaatii siksi lisäponnisteluja tämän epävarmuuden lieventämiseksi. Tulokset tu-

kivat tavanomaista maalaisjärkeä, jonka mukaan palveluiden hankintaproses-

sin hallinnointi on haastavampaa kuin tavaroiden kauppa.” (Wynstra, Rooks & 

Snijders 2018.Käännös N.Kivinen.)  

 

Hankinta on noussut yhdeksi tärkeimmistä puheenaiheista yrityksissä ja orga-

nisaatioissa. Useammin kuin ennen yritykset keskittyvät omaan ydinosaami-

seensa ja ulkoistavat toimintojaan sekä hankkivat tavarat ja palvelut muilta or-

ganisaatioilta. Tämä merkitsee hankintatoimen muuttumista operatiivisesta tu-

kitoiminnosta strategiseksi toiminnoksi. (Huuhka 2016, 11.) 

 

Hankintatoimen on toimittava yhteistyössä tuotekehityksen kanssa, koska os-

taja etsii jatkuvasti vaihtoehtoisia materiaaleja. Toisinaan nämä materiaalit voi-

vat olla edullisempia ja parempia kuin alkuperäiset. (Hokkanen, Karhunen & 

Luukkainen 2002, 93.) Jotta hankinta voisi etsiä tietoja sopivista toimittajista ja 

seurata materiaalien markkinoita, on sen tiedettävä meneillään olevat tuoteke-

hityshankkeet. Usein hankintatoimella on parhaat tiedot materiaalien ominai-

suuksien ja hintojen kehittymisestä. Juuri näitä tietoja tarvitaan onnistuneiden 

materiaalivalintojen tekemiseksi, kustannustehokkuuden ja tuoteominaisuuk-

sien kehittämiseksi. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2005, 461.) 

Pitkällä aikajänteellä on tärkeää, että myös toimittajien osaamista kehitetään 

ja hyödynnetään tehokkaasti. Hankintatoimen onkin pystyttävä tukemaan koko 

arvoketjun tehokkuuden kehittämistä. (Haverila ym. 2005, 461.) 
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3.1 Hankinnan määrittely 

Hankinnan määrittelyä on perinteisesti kuvattu Van Weelen (2018, 7) mukaan 

näin: Hankintamenettely sisältää perinteisesti ostoprosessin. Se edellyttää 

hankintatarpeiden määrittämistä, toimittajan valintaa, oikean hinnan saavutta-

mista, ehtojen määrittämistä, sopimuksen ja/tai tilauksen antamista ja näiden 

seurantaa asianmukaisen toimituksen ja maksun varmistamiseksi. Iloranta & 

Pajunen-Muhonen (2018, 53) määrittelevät hankinnan laajemmin. Heidän nä-

kemyksensä mukaan hankinta on organisaation ulkoisten resurssien hallintaa. 

Nieminen sanoo (2016, 11) että hankinta on sitä, mistä yritys saa laskun ulko-

puoliselta toimittajalta. Haverila ym. (2005, 455) kirjoittavat, että hankintatoi-

men tavoitteena on hankkia oikeanlaatuisia tuotteita oikea määrä, oikeaan ai-

kaan, mahdollisimman alhaisilla kustannuksilla siten, että toimitusehdot ja toi-

mituksiin liittyvät palvelut vastaavat yrityksen tarpeita. 

 

Bailey, Farmer, Crocker, Jessop & Jones (2015, 4) kirjoittavat, että hankinnan 

määrittely ”oikea materiaali, oikeaan aikaan, oikeasta paikasta, oikealla hin-

nalla” on liian yksinkertainen ja pintapuolinen. He lisäsivät vielä, että hankinta 

on: 

 

- Parhaiden toimittajien valintaa. 
- Auttaa kehittämään uusia tuotteita tehokkaasti. 
- Suojata yrityksen kustannusrakennetta. 
- Säilyttää oikeat hinta/laatusuhteet. 
- Kehityksen seurantaa. 
- Neuvotella tehokkaasti toimittajien kanssa, jotka etsivät molemminpuo-

lista hyötyä taloudellisesti paremman suorituskyvyn avulla. 
- Valita ympäristöystävälliset materiaalit. 

 

Tämän lisäksi he toteavat, että yritykset tarvitsevat kilpailukykyisiä ja tuottavia 

toimitusmarkkinoita, jos ne haluavat toimia lainkaan. (Bailey ym. 2015, 6.) 

 

 

3.2 Hankinnan merkitys yritykselle 

Yrityksen kilpailukyvyn kannalta hankinnalla on keskeinen rooli yrityksessä. 

Se ei ole pelkästään tuotteiden ja palveluiden ostoa vaan avainasemassa, kun 
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yrityksessä mietitään kilpailukykyä ja luodaan edellytyksiä tulevaisuuden liike-

toiminnalle. Hankintojen osuus yrityksen liiketoiminnan kokonaiskustannuk-

sista on keskimäärin yli 50 %. Teknologiateollisuudessa se on tyypillisesti 60 -

80 %. Koska näin suuri osuus yrityksen rahavirrasta menee hankintoihin, ovat 

yritykset riippuvaisia toimittajistaan. (Nieminen 2016, 12─13.) Yritysten tulos-

laskelmasta saa käsityksen millainen merkitys hankinnoilla on. Usein yrityksen 

suurin menoerä on suorat hankinnat. (Sakki 2014, 126.) Alla oleva kuva 2 esit-

tää mikä oli suorien hankintojen osuus eri aloilla vuonna 2011 liikevaihdosta. 

 

 

Kuva 2. Suorien hankintojen osuus liikevaihdosta (Sakki 2014, 127) 

 

Hankinnoilla on vaikutus liikevoittoon sekä varastojen ja ostomaksujen kautta 

sitoutuneeseen pääomaan. Kun hankintahinnoissa saadaan kustannussääs-

töjä, oma hinnoitteluvoima paranee ja sen kautta yrityksen kilpailukyky markki-

noilla. Näiden vaikutusten lisäksi hankinnalla on strateginen vaikutus. Kun 

hankinnoista vastaavat pystyvät hankkimaan uusia markkinoille tulevia inno-

vaatioita yrityksen käyttöön, on sillä vaikutus yrityksen pitkän aikavälin kilpailu-

kykyyn. (Sakki 2015, 126─127.) Iloranta & Pajunen-Muhonen kirjoittavat 

(2018, 25) että viisailla hankintatoimen ja toimittajamarkkinoiden johtamisen 

keinoilla voidaan vaikuttaa kaikkiin yrityksen kilpailukyvyn ja kannattavuuden 

elementteihin: kustannuksiin, katteisiin, liikevaihtoon, kiertonopeuksiin, sitoutu-

neeseen pääomaan, joustavuuteen, ketteryyteen, maineeseen, yrityskuvaan 

ja strategiseen asemaan. Kuva 3 esittää hankinnan eri keinojen vaikutuksia 
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organisaation kilpailukykyyn. 

 

 

Kuva 3. Hankinnan vaikutukset organisaation kilpailukykyyn (Iloranta & Pajunen -Muhonen 

2018, 25) 

 

Parhaassa tapauksessa hankintatoimi voi mahdollistaa yrityksen loikan aivan 

uudelle tasolle, olla yrityksen liiketoiminnan vauhdittaja ja strateginen muutos-

tekijä (Huuhka 2016, 11). 

 

Kari Iloranta sanoo Kauppalehti Faktan haastattelussa (2017), että yritysten 

ylin johto ei ymmärrä, miten suuri merkitys yrityksen ulkoisten resurssien joh-

tamisella on. Monet johtajat pitävät hankintaa yksinkertaisena operatiivisena 

toimintona, jonka osaisi lähes kuka tahansa ja mihin ei tarvitse panostaa. Ilo-

ranta kuitenkin ennustaa, että kymmenen vuoden päästä tähän on tulossa 

muutos ja ulkoisten resurssien johtaminen on yritysjohtajien keskeinen pu-

heenaihe. (Seies 2017.) 

 

3.3 Hankinnan muuttuneet osaamisvaatimukset 

Tulevaisuudessa hankinnassa tarvitaan osaavia henkilöitä ja uudenlaista 

osaamista. Hankinnan ammattilaiselta vaaditaan monia ominaisuuksia. Hänen 

pitää olla asiantuntija omalla alallaan, arvostettu työssään, suostutteleva, visi-

onääri, strateginen, terävä, globaali, yhteistyöhön innokas ja älykäs liiketoimin-

nassa. (Nieminen 2016, 228.) Tämän tiedon perusteella uskon, että hyvät yh-

teistyötaidot ovat yksi vaatimus, jota työnantaja työntekijältään odottaa.  
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Uudenlainen ote toimittajamarkkinoihin ja hankintoihin edellyttää uudenlaista 

ajattelua koko organisaatiolta. Seuraava luettelo on Iloranta & Pajusen (2015, 

336─337) mukaan kuvaava, millaisia tietoja ja taitoja nykyaikaisen yrityksen 

hankintatehtävissä kaivataan: 

- strateginen kokonaisnäkemys toimittajaverkoston ja toimitusketjun oh-
jaukseen 

- kustannusten laskenta- ja analysointitaidot 
- ennustamisen problematiikan ja tiedon läpinäkyvyyden merkityksen 

ymmärtäminen 
- laatuprosessien hallinta 
- toiminnan ohjauksen menetelmien ja käsitteiden osaaminen 
- käsitys hankintojen luokittelukriteereistä erilaisissa liiketoimintatilan-

teissa 
- järjestelmällinen lähestymistapa hankintaprosessiin ja ostamisen rutii-

neihin 
- valmiudet toimittajien arviointiin ja kyky tunnistaa erilaisia riskejä 
- kyky hallita toimittajien ja oman organisaation suorituksen mittausta 
- tietopankkien ja internetpohjaisten työkalujen käyttötaidot ja oston IT-

työkalujen perustuntemus 
- kaupan juridiikan hallinta ja käsitys 
- neuvottelutaidot vähintään kahdella vieraalla kielellä 
- tiimityötaidot, johtamistaidot, sosiopsykologiset taidot ja kyky ymmärtää 

kulttuurieroja. 

 

 

Henkilökohtaisten ominaisuuksien merkitys hankinnassa on kasvanut hankin-

nan kehittymisen myötä ja voidaankin puhua aktiivisesta ja passiivisesta han-

kinnan ammattilaisesta. Ennen hankinta oli pelkkää ostamista, eikä sitä pidetty 

yrityksen kannalta tärkeänä osana. Kuva 4 kuvaa passiivisen ja aktiivisen han-

kinnan ammattilaisen eroja.  

 

Passiivinen hankinnan ammattilai-

nen 

Aktiivinen hankinnan ammattilai-

nen 

 

Aiheuttaa kustannuksia Etsii lisäarvoa 

Odottaa toimittajien yhteydenottoja Etsii uusia toimittajia 

Odottaa aktiivisten toimittajien 

perustelevansa ehdotustensa  

paremmuuden 

Markkinoi yrityksensä, ideansa ja tar-

peensa haluamilleen toimittajille 
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Luottaa toimittajien antamiin tietoihin Käy tutustumassa toimittajiin ja arvi-

oimassa näiden osaamista ja resurs-

seja 

Valitsee hankinnan kohteen toimitta-

jien tarjoamista ja kehittämistä rat-

kaisuista 

Kuvaa aktiivisesti tarpeita, jotta uusia 

ratkaisuja voitaisiin kehittää yhdessä 

toimittajan kanssa 

Hyväksyy tai hylkää toimittajien eh-

dotukset 

Kehittää toimittajilta saamiaan ehdo-

tuksia edelleen 

Pyrkii säästämään kustannuksia Pyrkii kehittämään liiketoimintaa 

Kuva 4. Passiivisen ja aktiivisen ammattilaisen ominaispiirteitä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2008, 82) 

 

Juuri tuohon aktiivisen hankinnan ammattilaisen suuntaan on jo menty ja tul-

laan menemään enemmänkin, kuten teoria osoittaakin.  

 

Globalisaatio ja asiakkaiden lisääntyvät vaatimukset painostavat yrityksen re-

aaliaikaiseen tuotantoon, mikä kasvattaa muun muassa informaatiojärjestel-

mien merkitystä. Tämä on se ympäristö, jossa logistiikan osaamista on tarkas-

teltava. Yritysten tehokas toiminta tietotulvan keskellä vaatii logistiikkapäälli-

köiltä kykyä toimia myös informaatiopäällikköinä. (Ritvanen & Koivisto 2006, 

159.) 

 

Nykyistä ja olemassa olevaa hankintaosaamista on myös kehitettävä ja päivi-

tettävä. Kehitystarve voisi kohdistua nykyisen osaamisen edelleen kehittämi-

seen ja kokonaan uuden osaamisalan tunnistamiseen ja haltuunottoon. Kun 

hankintatoimen kehityssuunnitelmaa laaditaan, on hyvä pohtia, vaatiiko tämä 

kokonaan uuden kyvykkyyden rekrytointia vai pystytäänkö tähän tarpeeseen 

vastamaan nykyistä osaamista kehittämällä. (Anttila, Jussila & Mikkola 2013, 

17.) 

 

Hankintatoimen johtamisinstituutti EIPM:n johtava professori Herve Legenvre 

on sitä mieltä, että digitalisaatio nostaa hankintatoimen roolin yrityksissä aivan 

uudelle tasolle (Satuli, Osto & Logistiikka. 2018, 34) Legenvren mukaan en-

nen teknologia kehitettiin yrityksen sisällä ja toimitusverkoston oli opittava 

käyttämään sitä. Nyt tilanne on kääntynyt päälaelleen. Yritykset etsivät ulko-

puolelta innovaatioita ja järjestelmiä.  ”Bisnesmallien ja organisaatiokaavioiden 
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muuttuminen vaikuttaa myös hankintatoimen ammattilaisten osaamisvaati-

muksiin” sanoo Legenvre. (Satuli, Osto & Logistiikka. 2018, 34) 

Hankintatoimen tehtävänä on tulevaisuudessakin säästää rahaa, mutta sa-

malla ammattilaiset keskittyvät yhä enemmän arvonluontiin ja riskien mini-

moimiseen. Työpaikkailmoituksissa ei enää etsitäkään armottominta hinnan-

hiojaa, vaan pehmeiden taitojen mestareita. (Satuli, osto & logistiikka 2018, 

34.) 

 

The Hackett Group -konsulttiyritys on tehnyt selvityksen, jossa tuli ilmi, että ih-

missuhdetaidot ovat hankintatoimen johtajien mielestä alan ammattilaisten yli-

voimaisesti tärkein taito. Pehmeät taidot vaihtelevat työtavoista sosiaaliseen 

suorituskykyyn, itsetuntemukseen, johtajuuteen ja tunneälyyn. Työpaikan saa 

juuri pehmeiden taitojen osaaja. (Osto & logistiikka 2018, 34). Pehmeiden tai-

tojen lisäksi Legenvren mukaan hankinta-alan ammattilaisen on tulevaisuu-

dessa toimittava kuin it-koordinaattori, joka hallitsee kaikki työkalut, jotka aut-

tavat keräämään ja analysoimaan dataa. ”Hankinnan ammattilaisen on osat-

tava käyttää oikea-aikaisesti entistä laajempaa taitojen kirjoa, jotta hän voi rat-

kaista entistä monisyisempiä ongelmia” Legenvre sanoo. (Osto & logistiikka, 

2018, 35.) 

 

Samassa artikkelissa on listattu kuusi ihanteellisen hankinnan ammattilaisen 

keskeistä kykyä. Alla on luettelo näistä kyvyistä. 

 

1. Ihmissuhteiden mestari 

 

- Erinomaiset sosiaaliset taidot ja tunneäly, osaa vaikuttaa positiivisesti 

päätöksiin. 

- Avoin ja ennakkoluuloton, helposti lähestyttävä verkostoituja. 

- Luja, mutta lempeä ja avoin kritiikille. 

 

2. Analyytikko 

 

- Tuntee analyyttiset työkalut ja metodit ja osaa tehdä analyysien poh-

jalta suunnitelmia ja tekoja. 

 

3. Strateginen ajattelija 
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- Osaa luoda strategisia visioita, ennakoida markkinoiden muutoksia, ot-

taa ongelmia sarvista ja hahmotella uusia suuntia. 

 

4. Toimitusketjun riskien minimoija 

 

- Osaa arvioida ja priorisoida bisnes- ja kategoriariskejä sekä kehittää 

riskien ehkäisysuunnitelmia. 

 

5. Bisneshaukka 

 

- Ymmärtää bisneksen keskeiset lainalaisuudet ja vaatimukset sekä 

osaa löytää vaihtoehtoja. 

 

6. Kustannuspihistelijä 

 

- Ymmärtää säästöjen ja arvon kehityksen vaikutukset tuloslaskelmaan 

- Kehittää työkaluja, joilla mitataan kustannuksia ja säästöjä. 

 

Halusin ottaa tähän työhön myös mukaan näkemyksen sellaisilta ihmisiltä, 

jotka toimivat hankinnan parissa. Kysyin Hyvä hankinta, parempi bisnes -kirjan 

kirjoittajalta Sanna Niemiseltä, mikä on hänen näkemyksensä hankintaosaa-

miseen tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Sanna on hankinnan kouluttaja ja 

kehittäjä, joten hänellä on hyvä näkemys mitä hankintaosaaminen on. Alla on 

Niemisen sähköpostitse lähettämä vastaus: 

 

”Tänä päivänä ja tulevaisuudessa näyttäisi korostuvan erityisesti muutamat 

asiat: 

- vuorovaikutus- ja viestintätaidot 

- digitaidot – digitalisaation tuomien mahdollisuuksien ymmärtäminen ja 

hyödyntäminen 

- yrittäjämäinen asenne – taito löytää uusia ratkaisuja toimittajamarkki-

noilta ja taito edistää oman organisaation uutta bisnestä (ei pelkästään 

säästöjen etsimistä) 

- vastuullisuusasiat ja läpinäkyvyyden tarve toimitusketjussa korostuvat 

edelleen 
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- liiketoimintaymmärrys – täytyy ymmärtää missä bisneksessä me ollaan, 

missä bisneksessä meidän asiakkaamme ovat ja missä bisneksessä 

meidän toimittajamme ovat. Täytyy ketterästi löytää uusia voittavia 

kombinaatioita ja täytyy pystyä yhdessä kehittämään uutta liiketoimin-

taa.” 

 

Kysyin sähköpostitse (5.3.2019) myös erään teollisuusyrityksen hankintapääl-

liköltä, mitä ominaisuuksia ja taitoja hankinnan ammattilaisella hänen mieles-

tään pitää olla. Hän ei halunnut nimeään julkiseksi. Hänen mielestään tärkein 

ominaisuus on kyky hoitaa useampaa asiaa yhtä aikaa sekä sietää kesken-

eräisiä asioita. Usein asiat odottavat jonkun muun vastausta tai lisätietoja en-

nen kuin ostaja itse pääsee etenemään omassa työssään. Hän pitää myös 

tärkeänä kykyä osata priorisoida ja tarpeen vaatiessa jättää ei niin -kiireiset 

hankinnat odottamaan ja keskittyä järjestämään esimerkiksi kriittinen varaosa 

tuotantoon. Myös yhteistyötaitoja hän pitää tärkeinä, koska kommunikointia on 

ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa. SAP:n hallintaa hän pitää tär-

keänä taitona. Hän on työskennellyt kolmessa eri yrityksessä hankinnan pa-

rissa ja kaikissa niissä on ollut SAP käytössä. Hänen mielestään Incotermsien 

perustietämys olisi hyväksi, koska niillä on vaikutusta kuljetuskustannuksiin ja 

sitä kautta tuotteen kokonaishintaan. Myös hän nostaa englannin kielen osaa-

misen ja Excel-taidot hyödyllisiksi taidoiksi. Hänen mielestään kaupallinen 

koulutus antaa hyvän peruspohjan, mutta työ opettaa eniten. Hän lisää vielä, 

että harvemmin kenelläkään on koulutuksen puolesta suoraan tuotetunte-

musta kaikista hankittavista asioista, vaan tietotaito kertyy tehdessä, kunhan 

on intoa oppia uutta. (Sähköpostikeskustelu Henkilö X 2019.) Näistä maini-

tuista vaatimuksista löytyy Niemisen kirjasta juuri tuo yhteistyötaidot (Niemi-

nen 2016, 228). 

 

 

 

4 HANKINNAN JAKO STRATEGISEEN JA OPERATIIVISEEN 

Tärkein tavoite hankinnalla on tuottaa yritykselle ja asiakkaille lisäarvoa. Nyky-

ään hankinta katsotaan strategiseksi toiminnoksi, joka huolehtii, että yrityk-

sellä on käytössään tilanteisiin parhaiten sopivat ulkoiset resurssit. (Huuhka 
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2016, 24.) Etenkin suurissa yrityksissä hankinta jaetaan strategiseen ja opera-

tiiviseen hankintaan (Nieminen 2016, 11). Bailey ym. mainitsevat (2015, 45) 

myös taktisen hankinnan yhtenä osana hankinnan jakoa. Alla oleva kuva 5 

esittää tämän mallin. 

 

 

Kuva 5. Strateginen, taktinen ja operatiivinen hankinta (Bailey ym. 2015, 45) 

 

Iloranta & Pajunen kuitenkin jakavat taktisen hankinnan tehtävät strategisen ja 

operatiivisen välillä (2018).  

 

4.1 Strateginen hankinta 

Strateginen hankinta käsittää strategista hankinnan johtamista. Hankinnan 

strategiat jaetaan kahteen osa-alueeseen: hankintatoimen strategiaan ja kate-

goriakohtaisiin strategioihin. Hankintastrategia on eri kategorioille luotuja stra-

tegisia linjauksia. Se vastaa siihen, millaisia tuloksia hankintatoimen tulee saa-

vuttaa pidemmällä aikavälillä sekä miten hankintatoimea ja osaamista kehite-

tään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi (Huuhka. 2017, 63).  

 

Entistä enemmän hankintatoimi on yhteistyötä ja suhteiden hallintaa. Hankin-

tastrategian on perustuttava yrityksen strategiaan ja sen on pyrittävä saavutta-

maan yrityksen asettaman päämäärät ja ohjaamaan tehokkaasti yrityksen re-

surssien käyttöä. On hyvä asettaa hankintatoimelle selkeät päämäärät. (Haa-

panen, Vepsäläinen & Lindeman 2005, 217.) 

 

Kategoriakohtainen strategia vastaa, miten tiettyä kategoriaa kehitetään, mil-

lainen sen markkinatilanne, tarve ja toimittajakenttä ovat. Kategoriastrategi-

assa määritellään kyseisen hankinnan tavoitteet, tulevaisuuden optimaalinen 

toimittajakenttä, indikaattoritavoitteet ja toteutussuunnitelma (Huuhka. 2017, 

63). 
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Kun strategioita suunnitellaan, tulee huomioida yrityksen kiinnostavuus han-

kintamarkkinoilla sekä rajoitteet ja mahdollisuudet (Huuhka. 2017, 64). 

 

Kategoriajohtamisella pyritään hallitsemaan yrityksen kaikkia suoria ja epä-

suoria hankintoja. Sillä tavoitellaan voiton kasvattamista yrityksessä alenta-

malla kustannuksia ja lisäämällä myyntiä. Kategoriajohtamisen avulla tuote-

taan toimitusketjussa lisäarvoa laskemalla hankittavien tuotteiden ja palvelui-

den hintoja sekä kustannuksia erilaisten tekniikoiden ja innovaatioiden avulla. 

Tämän seurauksena kilpailuetu ja myynti lisääntyvät. (Huuhka 2017, 66.) 

 

Kategoriahallinta mahdollistaa sen, että hankintahenkilöstö keskittyy tietylle 

osa-alueelle ja kehittää osaamistaan tällä alueella (Nieminen 2016, 48). 

 

Kategoriajohtamien rakentuu kolmesta kulmakivestä (kuva 6), jotka ovat stra-

teginen lähestymistapa hankintaan, vahva hankintamarkkinoiden hallinta ja 

vankka muutosten johtaminen (Huuhka 2017, 67). 

 

Kuva 6. Kategoriajohtamisen kulmakivet ja pilarit (Huuhka 2017, 67) 

 

Strateginen lähestymistapa hankintoihin tarkoittaa, että yrityksellä on yrityksen 

omasta strategiasta johdettu vielä erikseen hankintatoimen strategia. Se mää-

rittää hankintatoimen suunnan pitkällä aikavälillä. Hankintatoimen strategia pi-

tää olla linjassa yrityksen muiden tavoitteiden kanssa ja sen tulee ottaa huomi-

oon sisäiset asiakkaat, hankintamarkkinat sekä parhaat hankintojen käytän-

nöt.  



20 

Hankintamarkkinoiden hallinnalla huolehditaan siitä, että yrityksessä ymmärre-

tään markkinoiden rakenne. Pitää ymmärtää miten yrityksen liiketoiminta liittyy 

kyseisiin markkinoihin ja minkälaiset ovat markkinoilla toimivien toimittajien vä-

liset suhteet sekä niiden kilpailutilanne. Ennen kaikkea strateginen hankinta 

on muutosten hallintaa. Hankintastrategia on arvoton, ellei strategiaa kyetä to-

teuttamaan tehokkaasti. Harvoin hankintatoimi pystyy toteuttamaan muutokset 

yksin, vaan se tarvitsee aktiivista yhteistyötä ja osallistumista eri toimintojen 

välillä. Muutosten hallintaan on erittäin tärkeää panostaa alusta asti, jotta uu-

det käytännöt saadaan tehokkaasti käyttöön ja kaikki hyödyt saavutettaisiin 

eikä tulisi muutosvastarintaa. (Huuhka 2016, 66─68.) 

 

 

4.2 Operatiivinen hankinta 

Operatiivinen hankinta on matalantason hankintapäätöksiä, jotka liittyvät vä-

häriskisiin, ei-kriittisiin tuotteisiin ja palveluihin. Operatiivinen hankinta käsittää 

päivittäisiä tilausten tekoja ja toimittajien hallintaa sekä inventaarioiden ylläpi-

toa. (Lysons & Farrington, 359.) Operatiivisen hankintatoimen tehtävänä on 

taata, että materiaali- ja palveluvirta on tasaista tuotantokatkosten ja kuljetus-

häiriöiden estämiseksi. Sen pitää myös varmistaa paras mahdollinen laadun, 

hinnan ja palvelun yhdistelmä sekä etsiä vaihtoehtoisia toimittajia. (Ritvanen & 

Koivisto. 114). Alla oleva kuva 7 näyttää operatiivisen hankinnan ostoproses-

sin. 

 

 

Kuva 7. Ostoprosessi. (Lysons & Farrington 2012, 4) 

 

Ensimmäisenä pitää määritellä mitä tuotetta tai palvelua tarvitaan. Seuraa-

vaksi lähetetään toimittajille tarjouspyynnöt. Tarjouspyynnössä pitää määritellä 

tarkasti, mitä ja millaista tuotetta halutaan ostaa. Toimittajan valinnan jälkeen 

lähetetään tilaus ja tehdään toimitusvalvontaa. Ennen laskun maksamista on 

varmistettava, ettei tilauksesta tullut reklamoitavaa. Operatiivinen hankinta lä-

hinnä varmistaa tuotteiden tasaista virtaa.  
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4.3 Osaamisvaatimukset hankinnassa 

Käsittelen tässä hankinnan osaamisvaatimuksia yleisesti enkä erittele operatii-

vista ja strategista hankintaa. 

 

Hankinta-ammattilaisen on tiedostettava organisaationsa asema ja valta toi-

mittajaan nähden ja pyrittävä kehittämään hankintoja niin, että oma vaikutus-

valta lisääntyy. Hankintaosaaminen siis edellyttää, että työntekijät ymmärtävät 

toimittajanäkökulman merkityksen ja osaavat hyödyntää työkaluja ja tekniikoi-

ta. Koulutusaloja tarkasteltaessa yritykset pitävät hankintatoimessa tärkeimpi-

nä teknistä ja kaupallista koulutusta. Näiden lisäksi yritykset arvostavat työko-

kemuksen määrää ja erityisesti hankintatoimen työkokemusta. Liiketoiminta-

osaamisessa korostetaan tärkeimpinä osa-alueina strategista johtamista sekä 

logistiikkaa ja toimitusketjun hallintaa. Hankintahenkilöstön henkilökohtaisista 

ominaisuuksista tärkeimpiä ovat organisointi-, päätöksenteko- ja stressinsieto-

kyky sekä kyky hallita kokonaisuuksia. (Ritvanen & Koivisto 2006, 158─159.) 

 

Sisältöosaamisen lisäksi neuvotteluissa tarvitaan vuorovaikutustaitoja. Hyvä 

neuvottelija kuuntelee, on kärsivällinen, sitkeä ja antaa toisille tilaa ja aikaa 

perustella näkemyksiään. Hänen tulee osata perustella oma näkemyksensä ja 

analysoida kokonaisuuksia. (Nieminen 2016, 127.) 

 

 

4.4 Hankinnan tehtävät  

Hankintatoimen henkilöstöllä on lukuisia tehtäviä, joista osan Ritvanen (2011, 

32) mainitsee seuraavassa: 

- määritellä hankintatarpeet 

- etsiä uusia kilpailukykyisiä hankintalähteitä 

- toimittajavalinta ja -arviointi 

- kehittää ostaja-toimittajayhteistyötä 

- neuvottelut 

- mitata ja raportoida 

- varmistaa paras mahdollinen laadun, hinnan ja palvelun yhdistelmä 

- vähentää varastokustannuksia 

- lisätä standardisointia 

- seurata markkinoita ja 
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- edistää kysyntätiedon kulkua.  

 

Dominick & Lunney taas kertoo, että (2012, 81) menestyvä hankinta pitää si-

sällään hankinnan periaatteet, analyysien ja laskentataulukoiden tekemisiä, 

sopimuslain tuntemista, projektin hallintaa, neuvottelutaitoja, hyviä toimittaja-

suhteita ja hyvää johtamista.  

 

Organisaation toiminta, ylläpito, johtaminen ja kehittäminen vaativat erilaisia 

tuotteita ja palveluita sekä erilaista osaamista ja tietämystä organisaation ulko-

puolelta, erilaisia ulkoisia resursseja. Hankinta pyrkii hyödyntämään toimittaja-

markkinoiden mahdollisuudet niin, että lopullisen asiakkaan tarpeet tulevat 

tyydytetyiksi halutulla, yrityksen kokonaisetua maksimoivalla tavalla. Kuva 8 

kuvaa, mikä on hankinnan tavoite. 

 

 

Kuva 8. Ostotoiminnan tavoitteet (Tikka 2017, 30) 

 

Keskiössä on ostettava tuote tai palvelu ja sille hankintatoimen tehtävänä on 

löytää yritykselle hinnaltaan, materiaaliltaan ym. sopivin tapa.  

 

Hyvällä yhteistyöllä toimittajien kanssa turvataan strategisten tuotteiden ja pal-

veluiden saanti ja voidaan ottaa toimittajat mukaan esimerkiksi tuotekehityk-

seen ja innovaatiotoimintaan. Myös riskien hallinta kuuluu hankintoihin. 

Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuksiin liittyvät riskit globaaleilla 
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markkinoilla aiheuttavat hankintatoimelle riskejä. Suhdannevaihtelut ovat voi-

makkaita ja kysyntä ylittää tarjonnan. Tällöin toimittaja on vahvoilla ja pystyy 

valikoimaan asiakkaansa. Luomalla hyvän ja pitkän yhteistyösuhteen toimitta-

jan kanssa, hankintatoimi varmistaa tavaran saannin. (Nieminen 2016, 

12─14.)  

 

Kun toimittaja ja ostaja molemmat ovat molemmat motivoituneita ja osaavia 

sekä osallistuvat yhteistyöhön, saadaan parempi lopputulos. Kuvassa 9 ha-

vainnollistetaan hyvän yhteistyön perustaa toimittajasuhteessa.  

 

 

Kuva 9. Hyvän yhteistyön perusta toimittajasuhteessa (Nieminen 2016, 114) 

 

Hankintaan kuuluu yhtenä tärkeänä osana neuvottelut toimittajan kanssa hy-

vien sopimusten saamiseksi (Nieminen 2016, 127).  

 

Kehittyneet toiminnanohjausjärjestelmät ovat lisänneet saatavilla olevan tie-

don määrää, ja tiedonhallinnasta on muodostunut monelle yritykselle keskei-

nen kilpailutekijä. Monipuolistuva tietoliikenne ja internet ovat myös pienentä-

neet maailmaa olennaisesti. Dokumentteja voidaan siirtää maapallon toiselle 

puolelle sekunneissa ja eri mantereilla työskentelevät voivat nykytekniikan 

avulla nähdä toisensa, työstää yhdessä dokumentteja ja esiintyä yhdessä use-

assa paikassa samanaikaisesti. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 69.) 

Tietoliikenteen ja tietojärjestelmien myötä maailma on tullut yhä avoimem-

maksi ja läpinäkyvämmäksi. Eri mantereilla asuvien ihmisten on mahdollista 
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saada käsiinsä samoja tietoja samaan aikaan. Tämä johtaa siihen, että eri 

maiden keskinäiset hinta- ja kustannustasoerot pienenevät, kun hinnat ja kus-

tannukset eri alueilla lähenevät toisiaan. Hankintatoimen haaste on löytää 

koko ajan uutta kilpailukykyä yhä nopeammin muuttuvilta markkinoilta. (Ilo-

ranta & Pajunen-Muhonen 2018, 70.)  

 

Ilorannan & Pajunen-Muhosen mukaan (2008, 72─74) ammattimaisen hankin-

nan kehittymistä voidaan tarkastella useista eri näkökulmista. Painotukset 

hankinnassa ovat muuttuneet tuotekeskeisestä suorituskykykeskeisiksi ole-

malla välissä prosessikeskeinen ja yhteistyösuhdekeskeinen. Alla oleva kuva 

10 kuvaa hankinnan evoluutioteoriaa.  

 

Evoluutiovaihe Ominaispiirteet 

Tuotekeskeinen hankinta -Fokusoidaan tuotteiden hankintaan 
-Keskitytään hankittavien tuotteiden   
määrittelyyn ja hintaan 

Prosessikeskeinen hankinta -Fokusoidaan edelleen tuotteiden 
hankintaan 
-Keskitytään prosessien tarkasteluun 
ja aletaan mitata toimitusprosessien 
tehokkuutta 

Yhteistyökeskeinen hankinta -Fokusoidaan prosesseihin ja yhteis-
työsuhteisiin 
- Keskitytään hankittavien tuotteiden 
määrittelyyn ja hintaan 

Suorituskykykeskeinen hankinta -Fokusoidaan kokonaisuuden hallin-
tamenetelmiin 
-Keskitytään ohjaamaan toimittaja-
suhteita, prosesseja ja tuloksia 

Kuva 10. Hankinnan evoluutioteoria (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 89) 

 

Jo vuonna 1993 Keough esitti mallin, jossa kuvataan hankinnan kehitysvai-

heet aktiivisesta passiiviseen. Kuva 11 esittää tämän mallin. 

Hankin-
nan 
kehitys-
kaaren 
vaihe 

Määritelmä ja ominaispiirteet 

  

Passiivi-
nen 

Hankintatoimella ei ole strategista suuntaa, ja se pääasiassa 
reagoi muiden toimintojen tarpeisiin. 

- Suurin osa ostajien ajasta kuluu nopeasti tehtävissä ru-
tiinitoiminnoissa. 

- Ostotoiminnon arvostus on vähäistä ja näkyvyys 
muussa organisaatiossa heikko. 
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- Ostotoiminnon kommunikointi muiden toimintojen 
kanssa on vähäistä. 

- Toimittajat valitaan pääasiassa hinnan ja saatavuuden 
perusteella 

- Hankintaa voidaan kutsua myös toimistofunktioksi 

Itsenäinen Hankintatoimi omaksuu uusimpia hankinnan menetelmiä ja 
tekniikoita, mutta sen strateginen suunta on riippumaton yrityk-
sen strategiasta. 

- Suorituskyky pohjautuu pääasiassa kustannusten alen-
tamiseen ja tehokkuuden parantamiseen. 

- Oston ja teknisen suunnittelun välille muodostetaan yh-
teistyölinkit. 

- Yritysjohto ymmärtää hankintatoimen vaikutusmahdolli-
suudet yritystoiminnan kannattavuuteen. 

- Ostajien työkuva on edelleen melko yksinkertainen. 
- Yritysjohto alkaa pitää ostajien ammattitaidon paranta-

mista tärkeänä. 

Tukeva Hankintatoimi tukee yrityksen strategiaa omaksumalla hankin-
nan menetelmät ja tekniikat, jotka vahvistavat yrityksen kilpai-
luasemaa. 

- Hankinta osallistuu myyntitiimin toimintaan (tarjoukset, 
tarjouslaskenta). 

- Ostajien kokemuksen ja ammattitaidon arvostus lisään-
tyy. 

- Toimittajat nähdään resurssina ja niiden motivoimiseen 
panostetaan. 

- Markkinoita, tuotteita ja toimittajia analysoidaan jatku-
vasti. 

Integroitu Hankintastrategia on täysin integroitu yrityksen strategiaan ja 
tukee osaltaan yrityksen tavoitteiden saavuttamista. 

- Hankintahenkilöstölle annetaan poikkiorganisatorista 
koulutusta. 

- Hankinnalla on pysyvät yhteydenpitokanavat muiden 
toimintojen kanssa. 

- Ammattitaidon kehittäminen painottuu strategisiin ele-
mentteihin. 

- Suorituskykyä mitataan hankinnan vaikutuksella yrityk-
sen tuloksentekoon. 

Kuva 11. Hankinnan kehityskaari (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2018, 90)  

 

 

Ennen ostaminen ymmärrettiin kolmen peruskysymyksen kautta: 

- Mitä tarvitaan? 
- Mistä sen saa? 
- Mitä se maksaa? 

 

Nyt nämä eivät ole enää yksiselitteisiä asioita. Asiakkaiden muuttuvia tarpeita 

pitää peilata lisääntyviin vaihtoehtoihin toimittajamarkkinoilla sekä omien jalos-
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tusprosessien mahdollisuuksiin. Tulee tarpeen pohtia, miten tyydytetään asi-

akkaan tarpeet optimaalisella tavalla ja mikä on omaa ydinosaamista. Voi-

daanko jossain hyödyntää ulkopuolisten toimittajien osaamista? Nyt pitää 

myös miettiä, mistä päin maailmaa löytyvät sopivimmat toimittajat ja miten 

erotetaan hyvät toimittajakandidaatit huonoista. Mitä se maksaa? -toimintaa 

ohjaa tänä päivänä tuotteiden ja palveluiden kustannusrakenteiden hallitsemi-

nen, miten tunnistetaan niihin vaikuttavat tekijät ja millä keinoin optimoidaan 

kustannusrakenteita. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 67─69.) 

 

Haastattelin sähköpostitse Saarioinen Oy:n koko konsernin ostojohtaja Matti 

Tähtistä. Hänellä on pitkä kokemus hankinnan parista. Hän kertoi minulle, mi-

ten hankinta on muuttunut 10 vuodessa. Tähtisen mielestä vaatimukset ovat 

muuttuneet varmaan kautta linjan työmarkkinoilla voimakkaasti viimeisen 10 

vuoden aikana. Hektisyys on lisääntynyt, järjestelmät kehittyneet, maailman 

laajuiset vaikutukset korostuneet ─ennen enemmän ”paikallisempaa” jne. 

Hankinnan osalta kehityskaari on ollut pidemmällä ajanjaksolla: 

-       palvelee tehdasta 

-       paras hinta 

-       hajautuneesta hankinnasta kokonaisuuden hallintaan 

-       poikkiorganisatoorinen ote -> kokonaiskustannusten alentaminen 

-       Kumppanuus – yhteistyön syventäminen toimittajien kanssa (Tähti-

nen 2019.) 

 

Nämä yllä olevat asiat ovat huomattavissa myös tutkimassani teoriassa.  

 

5 REKRYTOINTI 

Uuden henkilön rekrytointi on vaativa ja kallis toimenpide. Yhden henkilön rek-

rytoinnin kustannukset voivat olla 25 000-70 000 euroa. Mikäli tähän lasketaan 

myös menetetyt tulot työn tuottavuudessa, on summa vieläkin suurempi (Hyp-

pänen 2013, 197.) Koska rekrytoinnissa on näin paljon rahaa kiinni, on se teh-

tävä alusta asti huolella. 

 

Rekrytointia heiluttaa isot muutosvoimat ja sille asetetaan kovia odotuksia. 

Kyse voi olla nopeudesta, laadusta, tehokkuudesta tai lopputuloksesta. (Koi-

vusaari 2016, 3.)  
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Kaijala kirjoittaa (2016, 16), että aito rekrytointi ei ole ihmisen palkkaamista tai 

työsopimuksen tekemistä, se on yhtiön arvomaailmaan ja tavoitteisiin sopivan 

osaamisen, tahtotilan ja kehittymiskyvyn löytämistä ja vaalimista.  

 

Kun on todettu rekrytointitarve, pitää tarkentaa mitä uudelta työntekijältä odo-

tetaan. Pitää analysoida mitä hänen tulee osata tänään ja tulevaisuudessa. 

(Vaahtio 2005, 21.) Rekrytoinnin rooli on löytää sellaista osaamista, joka rat-

kaisee yrityksen ongelman. Tämä ongelma voi olla esimerkiksi, miten tehos-

tamme taloushallinon prosesseja ym. Rekrytointi on tehtävä huolella ja siihen 

on varattava riittävästi aikaa. (Kaijala 2016, 27, 109.) 

 

Seniorikonsultti Johanna Kivimäki Right Management -yhtiöstä on samaa 

mieltä. Hänen mielestään on suuri riski epäonnistua rekrytoinnissa, jos pro-

sessi aloitetaan tekemällä luettelo ominaisuuksista, joita haettavalta henkilöltä 

odotetaan. Siinä tapauksessa unohdetaan tärkein asia: mitkä ovat organisaa-

tion tavoitteet ja mitä ne tarkoittavat tämän täytettävän toimen kohdalla. Kun 

on määritelty liiketoiminnan tarpeet ja tulostavoitteet, on hyvä pohtia mitä rek-

rytoitavan henkilön halutaan saada aikaan. (Kivimäki 2016, 7.)  

 

6 TUTKIMUSTULOKSET 

Keräsin ilmoitukset suomalaisilta työnhakusivustoilta: ”Oikotie”, ”Monster”, 

”Duunitori” ja ”Academic Work”.  Asetin niihin ilmoitusvahdin sanoilla hankinta, 

osto, ostotoiminta ja ostopäällikkö. Näiden lisäksi laitoin yhdelle sivustolle, että 

haen erityisesti osto- ja hankinta-alan tehtäviä. Aloitin materiaalin keräämisen 

2.3.2018. Keräsin ilmoituksia maaliskuusta toukokuuhun ja jatkoin ilmoitusten 

keräämistä elokuusta lokakuun loppuun asti aineiston kylläännyttämiseksi. 

 

Ilmoituksia kertyi yhteensä 109 kappaletta. Alla (kuva 12) on yhteenveto ilmoi-

tetuista ammattinimikkeistä. 
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Kuva 12. Ilmoitetut ammattinimikkeet 

 

Tarvittavia ominaisuuksia oli yhteensä 21 kpl. Alla kuvassa 13 on kaikki esille 

tulleet ominaisuudet. 

 

 

Kuva 13. Tarvittavat ominaisuudet 
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Yhdistin tuloksissa ominaisuuden ”itsenäinen” ”oma-aloitteisen” kanssa sa-

maan, samoin ”yhteistyötaidot” ja ”tiimityöskentelyn”. Tarvittavia taitoja oli yh-

teensä 11 kpl. Alla kuva (kuva 14) taidoista. 

 

 

Kuva 14. Tarvittavat taidot 

 

Koska ostajaa, hankintapäällikköä ja strategista ostajaa haettiin eniten, avaan 

niiden tuloksia hieman tarkemmin. Alla olevaan taulukkoon (taulukko 1) otin 

mukaan kaikki ne ominaisuudet, joita ostajan ilmoituksissa oli 10 kappaletta tai 

enemmän. 

Ostajia haettiin ilmoituksissa 49 kappaletta. Eniten ostajalta haluttiin oma-aloit-

teisuutta ja neuvottelutaitoja. Seuraavana esiin nousi yhteistyö- ja vuorovaiku-

tustaidot sekä paineensietokyky. Kymmenessä ilmoituksessa haluttiin työnte-

kijällä olevan halua kehittää yrityksen toimintaa. 
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Taulukko 1. Ostajan ominaisuudet 

 

Ostajan taitoja kuvaavaan taulukkoon (taulukko 2) otin myös mukaan ne tai-

dot, joita haettiin kymmenessä tai useammassa ilmoituksessa. Englannin kieli-

taitoa vaadittiin kolmea ilmoitusta lukuun ottamatta kaikissa ilmoituksissa. 

Koulutusta ja työkokemusta vaadittiin lähes yhtä monessa ilmoituksessa. Offi-

cen käytön osaamista haluttiin 20 ilmoituksessa.  

 

 

 

Taulukko 2. Ostajan taidot 

 

Hankintapäälliköiden taulukoihin (taulukot 3 ja 4) otin mukaan viisi eniten mai-

nittua ominaisuutta ja taitoa. Hankintapäälliköitä etsiviä ilmoituksia oli yh-

teensä 34 kappaletta. Päälliköltä vaadittiin eniten yhteistyötaitoja. Sopimusasi-

57

47

35

29

20

0 10 20 30 40 50 60

Oma-alotteinen

Neuvottelutaidot

Yhteistyötaidot

Paineensietokyky

Halua kehittää yrityksen toimintaa

OSTAJA, OMINAISUUDET %

88

71

69

41

0 20 40 60 80 100

Kielitaito Englanti

Koulutus

Työkokemus 1-5 vuotta

Office

OSTAJA, TAIDOT %



31 

oiden hallintaa ja järjestelmällisyyttä haluttiin saman verran.  Myös tässä nou-

sivat kielitaito ja koulutus ylimmiksi vaatimuksiksi. Työkokemusta ilmoituksissa 

haluttiin olevan sekä yli viisi vuotta että sen alle. Officen käytön osaamista 

vaadittiin yhdeksässä ilmoituksessa.  

 

 

 

 

Taulukko 3. Hankintapäällikön ominaisuudet 

 

 

 

Taulukko 4. Hankintapäällikön taidot 

 

Strategisen ostajan taulukoihin (taulukot 5 ja 6) valitsin taas viisi eniten mainit-

tua asiaa. Strategisia ostajia haettiin kuudessa ilmoituksessa. Kaikissa ilmoi-
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hallinta

HANKINTAPÄÄLLIKKÖ, OMINAISUUDET 

71%
65%

35% 35%

26%

Kielitaito Englanti Koulutus Työkokemus 1-5
vuotta

Työkokemus 5
vuotta ja yli

Office

HANKINTAPÄÄLLIKKÖ, TAIDOT



32 

tuksissa vaadittiin yhteistyötaitoja. Strategisen ostajan vaatimukset ovat sama-

laiset kuin ostajalla, ainoastaan järjestys on erilainen. Kaikissa strategisen os-

tajan ilmoituksissa vaadittiin koulutusta, englannin kielitaitoa sekä jonkin ver-

ran työkokemusta. Puolessa ilmoituksissa vaadittiin SAP:n ja Officen hallintaa.  

 

 

Taulukko 5. Strategisen ostajan ominaisuudet 

 

 

 

Taulukko 6. Strategisen ostajan taidot 

 

Alla oleviin taulukoihin (taulukot 7 ja 8) olen tehnyt yhteenvedot niistä ominai-

suuksista ja taidoista, joita kaikissa ilmoituksissa oli yli 15 %. Yli puolessa il-

moituksista vaadittiin oma-aloitteisuutta. Lähes puolissa neuvottelu- ja yhteis-

työtaidot olivat mukana vaatimuksina. Kuten taulukosta (taulukko 8) huomaa, 

kielitaitoa ja koulutusta vaadittiin todella monessa ilmoituksessa.  
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Taulukko 7. Ominaisuudet kaikista ilmoituksista 

 

 

 

Taulukko 8. Taidot kaikista ilmoituksista 

 

Kuten taulukosta (taulukko 8) huomaa, kielitaitoa ja koulutusta vaadittiin to-

della monessa ilmoituksessa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kirjoitin johdannossa, miten Ritvanen & Koivisto näkivät hankintaosaamisen 

vuonna 2006. Heidän mukaansa hankintahenkilöstöltä edellytetään neuvotte-

lutaitoja, ongelmanratkaisukykyä, kustannuslaskentaosaamista ja tietokoneoh-

jelmienkäyttötaitoja.  Näiden rinnalle on nyt noussut lisäksi paineensietokyky, 

asiakaspalveluhenkisyys ja kielitaito. Myös Sanna Niemisen mainitsemat yrit-

täjämainen asenne ja taito edistää oman organisaation liiketoimintaa näkyivät 

tuloksissa. Ne mainittiin ilmoituksissa halulla kehittää yrityksen toimintaa. Lai-

tan tähän esimerkkinä yhden työpaikkailmoituksen. Tässä ilmoituksessa tulee 

esille juuri nuo Niemisen mainitsemat asiat. Tämä ilmoitus julkaistiin 

29.10.2018 Monster.fi:ssä. 

 

”Ostopäällikön tehtävä soveltuu parhaiten ostoprosessia hyvin tuntevalle ja 

hankintaneuvotteluista kokemusta kartuttaneelle asiantuntijalle. Erityisesti toi-

vomme, että päivittäisen tekemisen lisäksi sinulla on halua ja osaamista kehit-

tää ostamiseen liittyviä toimintojamme. Lisäksi odotamme sinulta 

• hyvää teknistä ymmärrystä ja kykyä toimia teknisten tavaroiden ostojen 

parissa 

• kykyä toimia vaativissakin vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteissa 

• halua kantaa vastuuta, tehdä päätöksiä ja työskennellä itsenäisessä 

roolissa 

• ratkaisuhakuista ja yrittäjähenkistä asennetta 

• tehtävään soveltuvaa kaupallista tai teknistä korkeakoulutasoista tutkin-

toa 

• sujuvaa englannin ja suomen kielen taitoa” (Ostopäällikkö Kokkola 

2018.) 

 

Myös nimettömänä vastanneen hankintapäällikön antama näkemys hankinta-

osaamisesta näkyi tuloksissa. Hänen tärkeinä pitämät kielitaito, koulutus, Ex-

cel-osaaminen ja yhteistyötaidot löytyvät tuloksista. 

 

Johdannossa kirjoitin myös Ilorannan ja Pajunen-Muhosen näkemyksen han-

kinnasta vuonna 2008. He kirjoittivat, että hankinnan alueella nähdään kaksi 

erilaista osaamisen aluetta: strateginen ja operatiivinen hankinta. Tämä pätee 

myös tänä päivänä.  
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Luvussa 2.3 kuvasin passiivisen ja aktiivisen hankinnan eroja. Kuten tuloksis-

takin huomaa, kehitys on mennyt aktiivisen hankinnan suuntaan. Nyt etsitään 

ammattilaista, joka pyrkii kehittämään yrityksen liiketoimintaa ja on tiiviissä yh-

teistyössä toimittajien kanssa. 

 

Luvussa 3.3. kirjoitin muuttuneista osaamisvaatimuksista. Nämä olivat nähtä-

vissä myös tuloksissa. Iloranta & Pajunen- Muhonen kirjoittivat siinä neuvotte-

lutaidoista kahdella vieraalla kielellä. Tätä ei tuloksissa kuitenkaan noussut 

esiin.  Englanninkielentaito on lähes kaikissa vaatimuksina, mutta ei kahta vie-

rasta kieltä.  

 

Luvussa 4.3 Ritvanen & Koivisto nostavat hankintahenkilöstön tärkeimmiksi 

ominaisuuksiksi organisointi-, päätöksenteko-, ja stressinsietokyvyn. Näistä 

erityisesti stressinsietokyky näkyy myös tuloksissa. Myös heidän mainitsema 

koulutuksen tärkeys näkyi. 

 

Matti Tähtinen mainitsi luvussa 3.4 yhteistyön syventämistä toimittajien 

kanssa. Tuloksissa näkyy yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot mikä viittaa toimit-

tajayhteistyöhön.  

 

Tutkimuskysymykseni olivat:  

Millaisia ominaisuuksia työtekijällä pitää olla hankinnan parissa työskennelles-

sään sekä mitä taitoja häneltä vaaditaan? Näihin saatiin kattavat vastaukset ja 

tutkimusta voidaan pitää reliaabelina. Toinen tutkija olisi saanut samat tulokset 

kerätystä materiaalista. Luotettavuuden takaa tutkimusaineiston tarkka doku-

mentointi. 

 

Näiden lisäksi halusin löytää tietoa siitä olivatko hankintaosaamisen vaatimuk-

set muuttuneet vuosien varrella. Hankintaosaamisen muuttuvista osaamisvaa-

timuksista löytyi kirjallisuudesta paljon tietoa, sekä haastattelemani henkilöt 

antoivat omat näkemyksensä kokemuksiensa perusteella aiheeseen.  
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8 POHDINTA 

Aineistoa kertyi niin paljon, että saavutettiin kyllääntymispiste. Jotta aineisto 

on uskottava, tulokset eivät saa perustua omiin käsityksiin. Kaikki työpaikkail-

moitukset oli kirjattava eikä vain satunnaisia otoksia. Aloitin ilmoitusten kerää-

misen maaliskuussa ja itselleni asettama aikatauluni petti kesän aikana työkii-

reiden vuoksi. Onneksi minulla ei kuitenkaan ollut kiirettä saada työtä valmiiksi 

johonkin tiettyyn päivään mennessä, vaan sain tehdä tätä omaan tahtiin.  

 

Tehdessäni tätä työtä, opin koko ajan uutta hankinnasta. Kävin samaan aikaa 

Hankinnan johtaminen -kurssia ja mielestäni tästä teoriasta oli minulle hyötyä 

myös sillä kurssilla. Vaikka opinnäytetyön tekeminen oli ajoittain raskasta, pi-

din aihetta mielekkäänä enkä missään vaiheessa kokenut kirjoittamista liian 

kuormittavana. 

 

Laitoin haastattelupyyntöjä kuudelle ihmiselle ja kolme vastasi. Jos nyt aloittai-

sin työn alusta, laittaisin haastattelupyyntöjä useammalle ihmiselle. Olen kui-

tenkin iloinen, että nämä kolme vastaajaa olivat innolla mukana työssäni. 

 

Teoriaa hankinnasta oli saatavilla hyvin, mutta vaadittavista hankintaosaami-

sen ominaisuuksista ja taidoista ei juuri ollenkaan. Aiheesta ei ole aikaisem-

min tehty tutkimusta.  

 

Tämän tutkimuksen voisi tehdä uudestaan viiden vuoden päästä, jotta näkisi 

ovatko asiat muuttuneet. Aihetta voisi myös käyttää tutkimalla onko tavara-

hankinnan ja palveluhankinnan osaajilla vaadittuja eroja. Tätä aihetta voisi 

myös käyttää tutkimukseen julkisen hankinnan puolelle. Eri tutkimuksia sela-

tessani huomasin, että ns. vihreä hankinta alkaa olla ajankohtainen. Tämä on 

varmasti vielä enemmän näkyvillä viiden vuoden päästä. Uskon, että ekolo-

gista ja vihreää hankintaa vaaditaan koko ajan enemmän. Vertailun vuoksi tä-

män tutkimuksen voisi tehdä usealle alalle ja työtehtävälle, esimerkiksi huo-

linta-alalle. 
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