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TIIVISTELMÄ
Yritysten hankintatoimen osaamisen tarvekartoituksen
tavoite on tukea Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten hankintaosaamisen kehittämistä sekä viestittää
suomalaisiin oppilaitoksiin yritysten osaamistarpeista ja
hankintoihin liittyvän nykyisen korkeakoulutustarjonnan riittämättömyydestä. Hankintojen osuus yritysten
liikevaihdosta on keskimäärin 53 %, tuotantoyritysten
jopa 70–80 %. Se on virstanpylväs kilpailukyvyn kannalta erityisesti silloin, kun yritys kasvaa ja kansainvälistyy.
Tästä johtuen hankintatoimen osaamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota viime aikoina.
Yritysten hankintatoimen osaamista koskeva tarvekartoitus toteutettiin haastattelemalla kuuden suuren
suomalaisyrityksen hankintajohtajia, jotka ovat Teknologiateollisuus ry:n Hankintojen johtaminen -asiantuntijaryhmän jäseniä sekä kolmen pk-yrityksen toimitusjohtajia. Suuret yritykset toimivat päähankkijoina, ja
pk-yrityksissä on mukana sekä ali- että päähankkijoita.
Tämän lisäksi haastateltiin hankintapuolella toimivaa
konsulttia, joka on merkittävässä määrin kouluttanut
yritysten hankintatoimien henkilöstöä Suomessa, ja
perehdyttiin hankintatointa koskevaan viimeaikaiseen
tutkimustietoon. Korkeakoulujen opetustarjonnan tiedot saatiin opintotoimistoista, opintojen neuvonnasta
ja opettajilta. Kartoitus toteutettiin syys- ja lokakuun
aikana 2011.
Haastattelussa kysyttiin, minkälaisia hankintatoimen tehtäviä ja vastuita yrityksessä on sekä pyydettiin
arvioimaan hankintatoimen osaamisen nykytilannetta.
Haastatteluissa selvitettiin myös, onko hankintatoimen
asiantuntijoita ollut saatavilla yritysten tarpeiden mukaisesti sekä minkälaista hankintoihin liittyvää osaamista
yrityksissä tarvittaisiin lisää kilpailukyvyn parantamiseksi. Haastatteluiden tueksi ja vertailukohteeksi valittiin
Lappeenrannan teknillisen yliopiston Hankintojen johtaminen -osaamiskokonaisuus.
Lähitulevaisuus yritysten hankintatoimessa näyttää
muutoksen ja kehityksen ajalta, mikä tuo mukanaan
myös rekrytointitarpeita. Lappeenrannan osaamissisältöihin yrityksissä oltiin yleisesti melko tyytyväisiä. Hankintatoimen osaamissisältöihin halutaan kuitenkin lisätä strategisen hankinnan ammattilaiseksi kehittymiselle
vaadittavia sisältöjä, kuten tietotaitoja hankintojen volyymien ja globaalin toimintakentän hallitsemiseen sekä
osaamista arvioida kokonaiskustannuksia ja hintoja.

Hankintatoimessa osallistutaan tuotteiden kehitykseen
optimoimalla raaka-aineiden, komponenttien ja järjestelmien ostot huomioiden tuotteiden elinkaaret, kehittäen prosesseja sekä parantaen jatkuvasti yhteistyöverkostojen toimivuutta. Tällaiseen osaamiseen tarvitaan
muun muassa sosiaalisia taitoja, kielitaitoa sekä kykyä
muutosjohtamiseen.
Haastatelluista jokainen näki yrityksensä hankintatoimen osaamisessa olevan jotain kehitettävää. Monet
haastatellut kertoivat hankinnan henkilöstönsä olevan
itseoppineita. Hankintatoimen osaamisen ylläpitämiseksi toiminnan kehityksen vauhdissa ja kehityksen
mahdollistamiseksi osassa yrityksiä on järjestetty sisäistä
koulutusta. Myös ulkopuolisia, osassa yrityksistä ulkomaisia, konsultteja ja koulutustahoja on hyödynnetty
tietotaitojen lisäämiseksi. Yhteistyö yritysten hankinnan
henkilöstön koulutuksessa suomalaisten yliopistojen tai
ammattikorkeakoulujen kanssa on ollut lähes olematonta.
Haastateltujen mielestä hankintatoimen opinnot tulisi saada sivuainevaihtoehdoksi sekä kaupallisiin sekä
teknisiin tutkintoihin. Opintojen sisältöön kaivataan
myös käytännönläheisyyttä. Hankintaosaamisella on
merkittävä vaikutus yritysten tulevaisuuteen. Yhteistyö kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten kanssa on
mahdollisuus ammattikorkeakouluille ja yliopistoille
vahvistaa koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä
hankintatoimen asiantuntijuutta yrityksissä. Teknologiateollisuuden tavoitteena on, että vuoteen 2015
mennessä kymmenen ammattikorkeakoulua tarjoaa insinööri- sekä tradenomiopiskelijoille vähintään 5 opintopisteen laajuista, työelämälähtöistä hankintatoimen
opintokokonaisuutta. Laajempi sivuaineeseen verrattavissa oleva hankintojen opintokokonaisuus tulisi olla
valittavissa insinööriopintojen suuntautumisvaihtoehdoissa vähintään viidessä näistä ammattikorkeakouluista. Vastaavasti yliopisto-opiskelijoiden tulisi voida suuntautua hankintojen johtamiseen vähintäänkin kolmessa
yliopistossa.
Teknologiateollisuus ry kiittää kaikkia haastatteluihin
ja tilaisuuksiin osallistuneita hankintatoimen asiantuntijoita ja selvityksen teossa auttaneita. Kiitos ajastanne,
jakamastanne tiedosta ja näkemyksistä. Samoin, kiitos
koulutustarjonnasta tietoja antaneille korkeakoulujen
edustajille.
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1. Johdanto
Hankintojen osuus suomalaisten yritysten liikevaihdosta on keskimäärin 53 %, mutta vaihtelee toimialoittain
(Hallikas & kump., 2011). Tuotantoyritysten tuotekustannuksista jopa 70-80 % syntyy oman organisaation
ulkopuolelta ostetuista materiaaleista, osista ja palveluista. Tämä jo sellaisenaan kertoo siitä, että hankintatoimen osaaminen vaikuttaa merkittävästi yritysten
kilpailukykyyn. Lappeenrannan teknillinen yliopiston ja
Suomen osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry:n kyselytutkimuksen tulokset osoittivat selkeästi hankintatoimen tuovan parhaimmillaan merkittävää kilpailuetua.
Tutkimus toi esiin myös sen, että hankintatoimen tarkastelu strategisena toimintona on vielä melko vähäistä. Vastanneet yritykset arvioivat hankintahenkilöstönsä
osaamisen varsin hyväksi ilman varsinaisia mittareita ja
osaamiskartoituksia.
”Parhaat tuottavat, Valmistavan teollisuuden tutkimusagenda 2020” (Heilala & kump., 2011) on laaja
selvitys valmistavan teollisuuden kehittämistarpeista ja
tulevaisuuden menestystekijöistä. Tutkimusagendan
toimenpidesuosituksilla pyritään saavuttamaan kansainvälistä kilpailuetua suomalaiselle tuotannolle. Toimenpidesuosituksista löytyy mm. suositus koulutuksen
ja yritysten hankintatoimen painopisteen suuntaamiseksi operatiivisesta ostotoiminnasta kohti tilaus- ja toimintaverkostojen hallintaa. Hankintatoimi suositellaan
tuotavaksi myös yritysten johtoryhmätyöhön. Tutkimusagendan mukaan hankintakäytäntöjen, palkitsemisjärjestelmien ja sopimuksien tulisi vastata paremmin kestävän kilpailukyvyn tarpeisiin.
Hankintatoimen osaamista tarvitaan yrityksissä kasvavassa määrin, mutta koulutusta hankintatoimen ammattilaiseksi ei ole tarjolla riittävästi. Olemassa olevista
koulutusmahdollisuuksista ei ole myöskään riittävästi
tietoa nuorille ja yrityksille. Opetushallituksen Koulutusnetin hakukoneella (www.koulutusnetti.fi/) löytää vain
Metropolia ammattikorkeakoulun tarjoaman hankintatoimen opetustarjonnan. Koulutusnetin neuvontapalvelusta kerrottiin, että koulutuksen järjestäjät päättävät
melko vapaasti, mitä tietoa palveluun sisällyttävät. Eli
joko koulutustarjontaa ei ole tai sitä ei nähdä niin tär-
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keäksi, että se laitettaisiin opintojaan suunnittelevan
nuoren valintavaihtoehdoksi. (Hakukoneen sanahaku
hakee tietoja vain koulutusten, koulutusohjelmien ja
suuntautumisvaihtoehtojen nimistä. Opetushallituksen uusi verkkopalvelu Opintopolku on tarkoitus avata
2013. Ehkä siinä tämä asia otetaan huomioon.) Kirjallisuutta hankintatoimesta on tarjolla rajoitetusti, erityisesti palveluiden hankinnan alueelta, vaikka tutkimuksia ja selvityksiä aiheesta on tehty suhteellisen paljon.
Liitteessä 1 on lueteltuna hankintatoimeen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä.
Teknologiateollisuus ry:n selvitti yhdessä Teknologiateollisuuden Hankintojen johtaminen -asiantuntijaryhmän kanssa jäsenyritysten osaamistarpeita ja nykyistä
koulutustarjontaa. Selvityksen toivotaan tukevan hankinnan nykyisen koulutustarjonnan sisältöjen päivitystä
ja uusien koulutuskokonaisuuksien suunnittelua. Sen
toivotaan myös tarjoavan eväitä erityisesti kasvaville ja
kansainvälistyville pk-yrityksille, jotka ovat vahvistamassa omaa hankintatoimen osaamistaan ja verkostoaan.
Kappaleessa 2. kerrotaan teknologiateollisuuden hankintatoimen osaamistarpeista, erityisesti haastateltujen
asiantuntijoiden edustamien yritysten näkökulmasta.
Kappaleeseen 3. on kerätty tietoja korkeakoulujen
hankintaopetustarjonnasta kartoituksen tekohetkellä.
Yliopistojen opetustarjonnan tiedot saatiin opintotoimistoista, opintojen neuvonnasta ja opettajilta. Selvityksessä haastateltiin kuutta suuren yrityksen hankintatoimen johtajaa, jotka ovat Hankinnan johtaminen
-asiantuntijaryhmän jäseniä, sekä kolmen pk-yrityksen
toimitusjohtajaa. Yrityksien toimialat olivat metallien
jalostus, kone- ja metallituoteteollisuus, sekä elektroniikka- ja sähköteollisuus. Suuret yritykset toimivat
päähankkijoina, ja pk-yrityksissä oli mukana sekä aliettä päähankkijoita. Tämän lisäksi haastateltiin hankintapuolella toimivaa konsulttia, joka on kouluttanut
monien yritysten hankintatoimien henkilöstöä Suomessa. Haastattelut tehtiin syys- ja lokakuun aikana 2011.
Selvityksen teki projektipäällikkö Marjo Uusi-Pantti Teknologiateollisuus ry:stä.

2.		 Osaamistarpeet
Hankintaosaamista tarvitaan kaikissa teknologiateollisuuden yrityksissä. Teknologiateollisuus ry:n Henkilöstöselvitys 2013:issa (Jokinen & Ronkainen, 2010) on
tarkasteltu yritysten toimintojen ja osaamisvaatimusten
muutoksia vuodesta 2009 vuoteen 2013. Yritysjohto
on arvioinut hankinta-, osto- ja logistiikkatehtävissä toimivan henkilöstön määrän kasvavan keskimäärin 2 %
samaan aikaan kun suuret ikäluokat aloittavat eläköitymisen. Osaajien tarve lisääntyy erityisesti pienissä ja
keskisuurissa yrityksissä. Päähankkijoina toimivien toiminnan muuttuessa alihankkijoina toimivat pk-yritykset
tulevat ottamaan suuremman vastuun arvoverkossa.
Oma innovaatio- ja alihankintatoiminta voivat olla välttämättömiä eloonjäämiselle.
Yritysten kilpailukykyä parannetaan kehittämällä ja
tehostamalla toimintaa, mikä muuttaa myös hankintatoimen osaamistarpeita. Ennen hankintatoimi liitettiin
tiukasti osaksi tuotannon raaka-aineiden ostoa, kun
taas tällä hetkellä hankinta nähdään osana yrityksen
koko toimintaa, tuotekehityksen alkumetrejä unohtamatta. Isot kansainvälisesti toimivat yritykset ovat kehittäneet hankintatoimintaansa yleisesti pidemmälle
kuin pienet. Hankintoihin on resursoitu enemmän kuin
suurimmassa osassa pieniä yrityksiä, henkilöstöä ja toiminnanohjausjärjestelmiä myöten. Kilpailun koveneminen ja kilpailijoiden lisääntyminen markkinoiden globalisoituessa ovat pääsyitä kaiken kokoisissa yrityksissä
hankintaosaamisen lisäämiseen ja monipuolistamiseen.
Monissa suomalaisissa pk-yrityksissä hankintatointa
ei ole vielä priorisoitu sille kuuluvalle tärkeysasteelle.
Pystyäkseen ostamaan raaka-aineensa ilman välikäsiä tulisi monien pk-yritysten kehittää hankintatoimen
tietotaitojaan. Näin on joissakin pk-yrityksissä jo tehtykin – hankinnoista vastaaville on tarjottu mahdollisuus
kouluttautua tai hankintoihin on rekrytoitu ammattilainen. Pk-yrityksiin olisi hyvä saada lisää myös kielten ja
eri kulttuurien osaamista. Monista niistä näyttäisi myös
puuttuvan erityisesti kansainvälisen liikejuridiikan osaamista.
Haastateltujen henkilöiden mielestä hankintaosaamista tulisi vahvistaa Suomessa laajalti. Myös viimeaikaiset tulohuolet tukevat tätä näkemystä. Hankintojen
eri osa-alueet, joihin yrityksissä kiinnitetään huomiota ja
joissa osaamista koetaan tarvittavan, ovat:
Hankintatoimen keskittäminen: Hankintatoimi
tulee organisoida tukemaan yrityksen bisnestä ja keskittäminen on osoittautunut kustannustehokkaaksi tavaksi hoitaa hankintoja.

Strateginen kategorioiden hallinta: Kategorisoinnilla hankinnat jaetaan bisnesalueita yhdistävien
intressien ja hankintojen strategisen roolin mukaisesti
kategorioihin, joita johdetaan strategian mukaisien tavoitteiden saavuttamiseksi.
Strateginen kulujenhallinta: Kustannukset suunnitellaan ja niitä seurataan hankintastrategian toteutumisen varmistamiseksi. TCO-mallia (Total Cost of
Ownership) hyödyntäen huomioidaan tuotteen koko
elinkaaren kulut.
Toimintojen integrointi: Hankinnan ammattilaiset
työskentelevät monien toimintojen kanssa yrityksessä
sisäisestikin. Tuotekehityksen alkumetreiltä asti hankintatoimen tulee olla tukemassa tuotekehitystä raaka-aineiden, komponenttien sekä alihankinnan valintojen ja
saatavuuden asiantuntijan roolissa. Toimituksien tulee
olla synkronoitu tuotantoon ja laadunseurannan tiivistä.
Toimittajaverkoston hallinta: Saatavuuden ja hyvän hinta-laatusuhteen turvaamiseksi toimittajat tulee
arvioida ja valita tarkoituksen mukaisesti sekä niiden
määrä optimoida. Hankintapäätökset ja sopimusten
tekeminen vaatii neuvottelutaitoja ja kauppajuridiikan
tuntemusta. Toimittajien kanssa tehtävän yhteistyön
on oltava kiinteää kehityskohteiden tunnistamiseksi ja
nopeiden toimenpiteiden aikaansaamiseksi esimerkiksi
laatuongelmien ilmetessä. Toimivan yhteistyön rakentamiseksi toimittajien kanssa on hankinnan ammattilaisella hyvä olla ymmärrystä toimittajanäkökulmasta ja
myynnistä.
Toimittajien integrointi: Pitkäjänteiset yhteistyösuhteet ovat osoittautuneet kannattavammiksi kuin
lyhyen tähtäimen tiukka hintakilpailutus. Toimittajille on
osattava myydä tuote- tai palvelutilaukset sekä heidät
on osattava sitouttaa yhteiseen toiminnan ja tuotteiden
kehittämistyöhön hyvän laadun ja saatavuuden varmistamiseksi. Hankintojen tulee tukea tuotantoa niin, että
kysyntään voidaan vastata optimaalisella tasolla.
Kansainvälistyminen: Hankintatoimien organisointi maailmanlaajuisesti, eri alueilla ja paikallisella
tasolla vaatii yhteistyötaitoja ja benchmark-vertailujen
hyödyntämisen osaamista.
Toimitusten hallinta: Oston ja kotiuttajien tulee
osata hallita toimituksia ja varastoja tuotannon asiakastilausten ja tarpeiden mukaan. Laadunseuranta- ja
raportointiosaaminen on myös avainasemassa toimenkuvissa.
Hankintojen suorituskyvyn mittaaminen: Hankintatoimessa vaaditaan mittaamisen, tulosten ana-
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lysoinnin ja raportoinnin taitoja. Saatavuuden, toimitusvarmuuden, kulujen kehityksen, laadunvalvonnan,
toimittajien suoritusten sekä kehitysyhteistoiminnan
vaikutusten jne. mittaaminen ja oikeiden tavoitetasojen
asettaminen vaatii tarkkuutta ja hyvää kokonaisuuksien hahmottamista. Tässä työssä tulee osata hyödyntää
oleellisia ERP-työkaluja (Enterprise Resource Planning,
toiminnanohjausjärjestelmä) ja tietojärjestelmiä.

2.1 Hankintatoimen tehtävät ja
vastuut
Monissa haastatelluista yrityksistä oli meneillään laaja hankintatoimen uudelleen organisointi. Hankinnan
prosesseihin selvästi kiinnitetään yhä enemmän huomiota ja samalla vastuita ja tehtävänjakoa järkeistetään.
Isoissa yrityksissä yhteinen piirre oli keskitetty hankinnan hallinnointi, kun taas pienimmissä hankinta hoidetaan hajautetusti, monesti toisen päätehtävän ohessa.
Isoissa yrityksissä hankintatoimen tehtävät jakaantuvat
selkeästi kahteen alueeseen, hankintaan ja ostoon. Materiaalien hallinta kuuluu kiinteästi ostoon.
Hankintatoimen tehtävien määrittelemiseksi selvityksessä käytettiin tukena palkkavertailun luokittelua:
- Hankintatoimen suunnittelutehtäviin: hankintajohtaja; hankintapäällikkö; hankintaesimies ja asianhoitajat;
- Ostotehtäviin: ostojohtaja; ostopäällikkö; ostaja ja
ostosihteeri.
Hankintatoimen pelkistäminen luokittelun mukaisten tehtävien ja vastuiden mukaisesti osoittautui lähes
mahdottomaksi. Toimenkuvat jakautuivat jokaisessa
haastatellussa yrityksessä eri tavalla. Suurissa yrityksissä
ostajat nähdään kotiuttajina, eli tavaran tilaajina, hankintatoimen sopimusten mukaisesti, kun taas pk-yrityksissä samat henkilöt saattavat hoitaa myös tavara- tai
palvelutilausten mahdollisen kilpailutuksen ja sopimusneuvottelut. Isoissa yrityksissä hankintatoimen vastuut
on jaettu bisnesalueiden mukaisesti tukemaan organisaation strategian mukaista toimintamallia. Hankinta
toimii kategorioittain globaalisti ja sitä hallinnoidaan
keskitetysti. Tässä esimerkkijako hankinnan ja oston
vastuista:
Hankinnan rooliin kuuluu bisnesalueen hankintastrategian suunnittelu ja implementointi. Strategiatyö
osana yrityksen koko strategiaa nähtiin erittäin arvokkaana yritykselle. Hankintastrategiaan kuuluu myös toimittajiin liittyvä suunnittelu ja hallinta. Eräs haastatelluista hankintajohtajista kertoi suurimman osan työstä
olevan analysointia ja ennakointia. Hankinnan vastuulla
on kokonaiskustannusten kehityksen tarkkailu ja toimenpiteet sekä sopimusneuvottelut. Materiaalien sekä
komponenttien saatavuuden hallinta ja varastojen koon
suunnittelu vaativat hyvää yhteistyötä toimittajien kanssa. Hankintatoimen tehtävissä tulee osata integroida eri
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toimittajat toimimaan yhdessä niin, että koko toimitusketju toimii sulavasti. Hankinta on jatkuvassa yhteistyössä myös myynnin, tuotekehityksen ja laadunvalvonnan
kanssa. Haastatteluissa tuli esille, että hankinnan olisi
hyvä olla hyvin varhaisessa vaiheessa mukana tuotekehityksessä, jotta tuotteeseen hankittavien raaka-aineiden, komponenttien ja/tai työnlaadun sopiva laatutaso
voidaan sopia ja huomioida suunnittelun alkumetreillä.
Hankinta on mukana pilotin tai prototyypin ja toimittajan hyväksymisessä.
Ostajien rooliin liittyy läheisesti materiaalien hallinta: tavaran kotiutus ja tilausten hallinta. Heidän vastuullaan on sopimusten toimeenpano ja noudattaminen.
Läheinen yhteistyö toimittajien kanssa on jatkuvaa, päivittäinen kommunikointi ja toimitusten ennakointi ovat
osa työtä. Ostajat tarkkailevat ja keräävät tietoa myös
toimituksien laadusta sekä huolehtivat reklamaatioista.
Tämän tiedon he raportoivat hankintaan, jossa saatua
tietoa analysoidaan ja hyödynnetään toimittajiin liittyvässä suunnittelussa ja yhteistyön kehittämisessä. Laskujen käsittely kuuluu myös oston tehtäviin.

2.2 Minkälaista osaamista tarvitaan?
Haastatelluista jokainen näki yrityksensä hankintatoimen osaamisessa olevan jotain kehitettävää, mikä ainakin osittain johtuu globaalin kilpailun synnyttämästä
jatkuvasta muutostarpeesta yrityksissä ja yritystoiminnan nopeasta kehityksestä. Monessa haastatelluista
yrityksistä on havaittu toimittajaverkoston suunnitteluun ja yhteistyön kehittämiseen panostuksen lisäävän
kustannustehokkuutta. Erityisesti osallistuneissa isoissa
yrityksissä on tähän panostettu jo, eli toimittajien määrää on vähennetty ja yhteistyötä valittujen toimittajien
kanssa lisätty ja syvennetty. Yhteistyöllä haetaan tukea
innovaatioihin, laadun parannusta ja toimitusvarmuutta, niin kuin myös ennakoitavuutta. Tuotekehityksen
kannalta hyödylliseksi on todettu myös toimittajien aikainen sitouttaminen.
Hankintatoimea kehitetään monessa vastanneista
yrityksistä. Meneillään on pitkäjänteisiä hankintatoimen
uudelleenorganisointeja ja hankinnan keskittämiseen
tähtääviä järjestelyjä. Selvänä trendinä on hankinnan
hallinta kategorioittain. Osassa yrityksistä on järjestetty
sisäistä koulutusta. Myös ulkopuolisia, osassa yrityksistä
ulkomaisia, konsultteja ja koulutustahoja on hyödynnetty tietotaitojen lisäämiseksi. Yritysten hankinnan
henkilöstön koulutuksessa yhteistyö suomalaisten yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen kanssa on ollut lähes olematonta. Yritysten edustajat myös kokivat, ettei
hankinnan ammattilaisia ole riittävästi tarjolla Suomessa. Haastatelluista vain yksi kertoi rekrytoinnin onnistuneen helposti. Ostajia on Suomessakin ollut sopivasti,
eli rekrytointi-ilmoituksiin on tullut kiitettävästi osaavia
hakijoita.

2.3 LTY:n koulutussisältöjen ja
yritysten osaamistarpeiden vastaavuus
Jotta hankintatoimen osaamis- ja koulutuksen sisältötarpeita saataisiin jäsennellysti kartoitettua, otettiin
Lappeenrannan teknillisen yliopiston koulutustarjonta
arvioinnin pohjaksi. Jokaisen haastatellun kanssa käytiin läpi hankintatoimen johtamisen opintojaksojen kuvaukset ja heitä pyydettiin arvioimaan, miten tärkeänä
he pitävät kutakin osaamiskokonaisuutta edustamansa
yrityksen tarpeiden näkökulmasta sekä kuinka hyväksi he kokevat kyseisen osaamisen tason tällä hetkellä
yrityksessään. Arviointiasteikko on yhdestä viiteen niin,
että sisällön tärkeys yritykselle (apukaavakkeella kriittisyys) 1 tarkoittaa ”ei tärkeä” ja 5 ”erittäin tärkeä”, sekä
opintojaksojen asioiden osaamisen arviointi yrityksessä
(apukaavakkeella nykytilanne) 1 tarkoittaa ”huonoa” ja
5 ”erittäin hyvää”. Opintojaksojen kuvaukset on esitelty liitteessä 3.

Osaamissisältöjen tärkeys suhteessa yritysten
osaamisen nykytilaan
Haastatellut arvostivat monimuotoista hankinnan osaamista. Tärkeimpänä pidettiin Hankintatoimen perusteiden osaamista, jonka vain yksi vastanneista näki
olevan erittäin hyvällä tasolla edustamassaan yrityksessä. Myös Hankintatoimen analysointimenetelmät, Ulkoisten resurssien hallinta, Hankinnan informaatiosysteemit sekä Kansainväliset hankinnat
-osaamiskokonaisuudet arvioitiin tärkeiksi vastanneiden
yritysten kannalta. Osaamisessa oli kehitettävää jokaisessa vastanneessa yrityksessä. Palveluliiketoiminta,
Hankintatoimen analysointimenetelmät ja Hankinnan informaatiosysteemit -osaamiskokonaisuuksien
sisällöistä arvioitiin olevan eniten osaamispulaa suhteessa osaamisalueen tärkeyteen yrityksille. Suurin ero kriittisyyden ja nykytilan välillä on Hankintatoimen analysointimenetelmissä, eli osaamista kaivataan lisää
muun muassa toimittajien arviointimenetelmistä, hankintakustannusten työkaluista, suorituskyvyn mittaamisesta ja varastojen hallintamenetelmistä. Heikointa
osaaminen oli Palveluliiketoiminnassa, eli osaamista
olisi tarpeen kehittää palvelujen hankinnassa, palveluliiketoimintaprosessien kehittämisessä sekä palvelun laadun mittaamisesta. Vain yksi yritys teki bisnestä julkisen
sektorin kanssa, joten kahdeksan muuta vastasi Julkiset
hankinnat -kohtaan ”1” niin kriittisyyteen kuin nykytilaankin. Tämän takia kyseinen kokonaisuus jätetään
tässä vertailun ulkopuolelle.
Kaaviossa 2 - Kurssien sisällön tärkeys suhteessa
osaamisen nykytilaan (liite 4) on kuvattu kaikkien yritysten arviot eri osaamiskokonaisuuksien sisältöjen tärkeydestä ja osaamisen tasosta haastatteluhetkellä.

Osaamissisältöjen tärkeys suhteessa yritysten
osaamisen nykytilaan: isot yritykset vs.
pk-yritykset
Isoissa ja pk-yrityksissä tarvitaan hieman erilaisia hankinnan osaamisia ja osaamisen lähtötasokin on usein
erilainen. Vastausten perusteella isoissa yrityksissä pidettiin vertailukohteena olleita osaamissisältöjä kaiken
kaikkiaan tärkeämpinä kuin pk-yrityksissä. Isoissa yrityksissä suurinta osaa osaamisalueista pidettiin erittäin
tärkeänä ja kahta niistä tärkeänä. Suurimman osan
LTY:n koulutustarjonnan sisällöstä koettiin olevan vähintäänkin tärkeitä yritysten hankintatoimelle. Pk-yrityksissä vain vähän yli puolet aihealueista ylsi tälle tärkeystasolle. Suurin ero löytyy Palveluliiketoiminnan
-osaamiskokonaisuudesta: isot yritykset näkevän sen
liiketoimintansa näkökulmasta selvästi pk-yrityksiä tärkeämmäksi. Pk-yritykset vastasivat pitävänsä Kansainvälisten hankintojen -osaamisaluetta hyvin tärkeänä,
kun taas isoissa yrityksissä keskiarvo jäi alle neljän, eli
alle ”tärkeä”-rajapyykin. Monille pk-yrityksille kansainvälistyminen on ajankohtaista ja strategian ydintä juuri
nyt.
Kaikkien opintojaksojen osaamisen perusteella, ilman julkisia hankintoja, isot yritykset pitivät hankintojen osaamistaan parempana kuin pk-yritykset. Kolme
merkittävintä osaamisen kehitysaluetta isoissa yrityksissä on vastausten perusteella Palveluliiketoiminta,
Hankinnan informaatiosysteemit sekä Ulkoisten
resurssien hallinta. Eniten panoksia pk-yrityksissä
kaivattiin Hankintatoimen analysointimenetelmät,
Kansainväliset hankinnat sekä Yrityksen strategiat
ja hankintatoimi -osaamisalueisiin.
Kaavio 3 (liite 4): Kurssien sisällön tärkeys suhteessa
osaamisen nykytilaan: isot yritykset ja kaavio 4 (liite 4):
Kurssien sisällön tärkeys suhteessa osaamisen nykytilaan: pk-yritykset.
Vastauksia tarkasteltiin myös erittelemällä ne yritykset vastanneista, jotka ovat järjestäneet hankintoihin
liittyvää henkilöstökoulutusta. Kaikkien osaamiskokonaisuuksien tärkeysasteen keskiarvon vertailu osoittaa,
että koulutusta tarjonneissa yrityksissä pidetään LTY:n
opintojaksojen osaamissisältöjä jopa hieman tärkeämpinä kuin niissä, joissa koulutusta ei ole järjestetty.
Osaamisen taso kuitenkin arvioitiin alemmaksi niissä
yrityksissä, joissa henkilöstökoulutusta ei ole järjestetty.
Tämä kertonee sen, että yrityksissä joissa hankintojen
osaamisen kehittämiseen on panostettu, hankintojen
merkitys ja siihen liittyvät kehitysmahdollisuudet on tiedostettu ja asia on yrityksissä ajankohtainen.
Kaavio 5 (liite 4): Kurssien sisällön tärkeys suhteessa
osaamisen nykytilaan: henkilöstökoulutusta tarjonneet
yritykset ja kaavio 6: Kurssien sisällön tärkeys suhteessa
osaamisen nykytilaan: ei henkilöstökoulutusta yrityksissä.
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Lappeenrannan teknillisen yliopiston Hankintojen
johtamisen koulutuskokonaisuutta pidettiin yleisesti
ottaen hyvänä, mutta hankintatoimen asiantuntijan toivottiin osaavan vielä muutakin. Seuraavassa luvussa on
lyhyt yhteenveto näistä osaamistarpeista.

2.4 Haastatteluissa korostuneet muut
osaamistarpeet
Monet haastatelluista kertoivat hankinnan henkilöstönsä olevan itseoppineita. Varsinaisia osaamiskartoituksia oli vastanneista yrityksistä tehty vain osassa
suuria yrityksiä. Henkilöstön koulutuksia on järjestetty
yhteistyössä ulkopuolisten kouluttajien ja konsulttien
kanssa, ja jonkin verran hankintatoimen henkilöstö on
osallistunut ulkopuolisten koulutustarjoajien avoimille
kursseille. Suurin osa koulutustenjärjestäjistä on ollut
ulkomaisia. Kurssien sisällöt ovat olleet hankintatoimen
eri alueilta
Edellä vertailun kohteena olleeseen LTY:n koulutuskokonaisuuteen haastatellut halusivat tuoda mukaan
yritystoiminnan perusteet. Vastavalmistuneen on
hyvä ymmärtää yrityksen businesslogiikkaa, hahmottaa
kokonaisuuksia ja kyetä strategiseen ajatteluun. Suhdanteiden ymmärrys ja taktinen osaaminen antavat
hyvää varmuutta työtehtäviin tulevaisuuteen suuntaavalle hankinnan osaajalle. Lähes kaikki haastatelluista
ottivat esille tärkeänä hankinnan ammattilaisen taitona
kokonaiskustannusymmärryksen. Ei siis riitä, että
osaa neuvotella halvimman kilo- tai tuntihinnan, vaan
pitää huomioida kaikki kokonaisuuteen vaikuttavat tekijät ja kulut, sekä osaamisen siirtyminen aineettomana
pääomana tuotteen elinkaaren aikana. Investointien
vaikutus tulee osata ennakoida. Koko toimittajaketjun hallinnan nähtiin myös olevan yksi tärkeimmistä
menestyksekkään hankinnan tekijöistä. Strateginen yhteistyö toimittajien kanssa näkyy laadussa, saatavuuden
ennakoinnissa ja toimitusvarmuudessa.
Haastatteluissa tuli esiin moneen kertaan myös se,
että toimittajien osaamista ja suunnittelua hyödynnetään vielä liian vähän, ja vain harvoissa yrityksissä on
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mahdollistettu yhteisten innovaatioiden tekeminen toimittajien kanssa.
Hankinnan ammattilaisilta vaaditaan myös paljon
myyntitaitoa. He myyvät ideoita toimittajille, varsinkin
haastavissa räätälöidyissä tilauksissa ei ole aina helppo
saada toimittajaa pienelle erälle. Tästä syystä myös toimittajan näkökulma haluttiin mukaan koulutukseen.
Hankintatoimessa tarvitaan myös taitoa vetää projekteja. Hankintatoimeen tähtäävän olisi hyvä myös
saada käsitys erilaisista yhteistyötarpeista yrityksen eri
toimintojen välillä ja tätä asiaa tulisi avata opinnoissa.
Yrityksen sisäiset asiakkuudet vaativat hyviä muutosjohtamisen taitoja. Muutosjohtamisen taitojen lisäksi menestyksekäs toimiminen hankinnan verkostoissa
edellyttää monenlaisia sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Esiintymistaito, hyvät kommunikointi- ja argumentointitaidot edellyttävät harjoittelua, mitä toivottaisiin
hankintaan suuntaavien tulevaisuuden ammattilaisten
saavan jo opiskeluaikana. Erinomaiset neuvottelutaidot
ovat tietenkin tärkeä osa hankinnan ammattilaisuutta.
Haastatellut arvostivat myös teknistä osaamista, ymmärrystä yrityksen tuotteista ja kykyä yhteistyöhön tuotannon kanssa. Haastatteluissa nostettiin esiin useaan
kertaan myös johtamistaidot.
Erityisesti pk-yritykset toivoivat opetuksen sisältävän toiminnan ohjausjärjestelmien opetusta hankintaan
liittyen ja yleisesti hankinnan työkalujen käyttökoulutusta. Joillakin pienillä yrityksillä on toiminnan ohjausjärjestelmä käytössä, mutta ei osaamista hyödyntää sitä
hankintoihin ja varastointiin liittyen. Sopimusjuridiikka
nähtiin myös tärkeänä osaamisalueena yrityksille, joissa
ei ole lakiosaamista resursseissa. Globaaliajattelua kaivataan kansainvälistyviin pk-yrityksiin ja kansainvälistyminen itsessään edellyttää kielitaitoa ja kulttuuriosaamista
hankintoja hoitavalta henkilöstöltä. Moni pk-yritys on
rakentamassa omaa hankinnan ekosysteemiään ja tässä
yhteydessä hankintatoimen hyvä perusteiden hallinta ja
yritysten strategioiden ja hankintatoimen yhtymäkohtien ymmärtämisen merkitys korostuvat.

3. Korkeakoulujen koulutus-			
tarjonnasta
3.1 Lappeenrannan teknillisen yliopiston hankintojen johtamisen opinnot
Selvitystä käynnistettäessä loppusyksystä 2011 vain Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LTY) oli hankintatoimen
professuuri. Aiemmin LTY:ssä on voinut suorittaa hankintojen johtamisen pää- ja sivuaineopinnot. Syksystä 2011 alkaen hankintatoimen opinnot on sulautettu muihin kaupallisiin opintoihin. Lukuvuodelle 2011–2012 kauppatieteelliseen tiedekuntaan hakeneet opiskelijat eivät enää valinneet pääainetta. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa
alkuvaiheen yleisopinnot ovat kaikille yhteisiä. Ne ovat luonteeltaan yleistiedollisia ja antavat valmiuksia tutkinnon
muihin opintoihin. Kandidaatintutkinnon suuntautuminen tapahtuu toisen opintovuoden aikana valinnaisiin suuntautumisvaihtoehtoihin:

Kansainvälinen
liiketoiminta

Talousjohtaminen

Johtaminen

Valitun suuntautumisvaihtoehdon opintoihin liittyy kandidaatintyö (10 op). Kandidaatin tutkinnon valmistuttua
valitaan maisterivaiheen ohjelma. Maisteriohjelman voi valita suomen- tai englanninkielisistä vaihtoehdoista. Pääpaino maisterivaiheen opinnoissa on ohjelman syventävissä opinnoissa, joihin sisältyy tutkimustehtävän luonteinen
pro gradu -opinnäytetyö (30 op). Kumpaankin tutkintoon sisältyy kieli- ja viestintäopintoja sekä sivuaineen opintoja.
Useimmissa tapauksissa sivuaine voi olla tekniikan koulutusohjelmien tarjoama sivuainekokonaisuus. Muutoksessa
osa pääaineista integroitiin suuntautumisvaihtoehtoihin ja ohjelmiin siten että kaikki entisten pääaineiden kurssit
säilyivät. Kandidaatintutkintotasolla hankintojen johtaminen on sisällytetty kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehtoon ja maisteritasolla strategisen johtamisen ohjelmaan. Jatko-opinnoiksi tarjolla on edelleen 25 opintopisteen Hankintojen johtamisen moduuli, jonka voi yhdistää eMBA-ohjelmaan.
Syksyllä 2011 opintonsa aloittaneille tarjolla on seuraavat kurssit:

Hankintatoimen
perusteet

Global Sourcing

Liikesuhteiden arviointi
ja hankintatoimen
työkalut

Strateginen
hankintatoimi

Ulkoisten resurssien
hallinta

Liiketoiminnan ohjausja
informaatiojärjestelmät

Liiketoiminnan
kehittäminen
toimitusverkostoissa

Palveluliiketoiminta

Kurssien tarkemmat kuvaukset ja sisällöt löytyvät opinto-oppaasta:
http://www.lut.fi/fi/lut/studies/tools/studyguid4e/Documents/Kauppatieteiden%20opinto-opas%202011-2012.pdf.
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Kun hankintojen johtaminen oli vielä valittavissa pääaineeksi, oli mahdollista suorittaa seuraavat kurssit (liite 3):

Johdatus
kauppatieteiden
opiskeluun

Hankintatoiminnan
perusteet

Kansainväliset
hankinnat

Hankintatoimen
analysointimenetelmät

Yrityksen srategiat ja
hankintatoimi

Ulkoisten resurssien
hallinta

Julkiset hankinnat

Hankinnan
informaatiosysteemit

Liiketoiminnan
kehittäminen
toimitusverkostoissa

Palveluliiketoiminta

Kandidaatin tutkielma

Pro gradu -tutkielma

Hankintojen johtamisen verkkosivut:
http://www.lut.fi/fi/business/major/supplymanagement/Sivut/Default.aspx.
Pääainemallissa vielä opiskelevia oli tämän raportin kirjoitushetkellä kandipuolella noin 60 ja maisteripuolella noin 30.
Kandiksi tai maisteriksi hankintojen johtamisesta valmistuneita on tähän mennessä yhteensä noin 70 ja 140 vastaavasti. Tässä ei ole mukana 30.12.2012 valmistuvia kandeja tai maistereita. Muista pääaineista valmistuneet ovat myös
suorittaneet hankintojen opintoja sivuaineina: kandin suorittaneista hankintojen johtaminen on ollut 1. sivuaineena
5 % valmistuneista, 2. sivuaineena 1 %:lla, jollakin hankintojen johtaminen on ollut kolmantena sivuaineenaan.
Maisteriksi valmistuneista 1. sivuaineena hankintojen johtaminen on ollut 3 % valmistuneista, 2. sivuaineena 3 %:lla
ja noin kymmenellä henkilöllä kolmantena sivuaineena.
LTY:n avoin yliopisto on tarjonnut lisäksi Hankintatoiminnan perusteet sekä Hankintatoiminnan analysointimenetelmät -opintokokonaisuuksia vuosina 2008–2011. Osa oli avoimen yliopiston omia intensiivikursseja ja osa integroituna LTY:n perusopetukseen. Kursseille osallistui yhteensä 105 opiskelijaa, joissa siis sekä avoimen yliopiston että
yliopiston opiskelijoita. LYT:n Koulutus- ja kehittämiskeskus on tarjonnut vuodesta 2006 Hankintojen johtaminen
-täydennyskoulutusta. Koulutuksen on suorittanut 60 henkilöä.

3.2 Aalto-yliopiston hankintatoimen opinnot
Aalto-yliopistossa hankintatoimen opetusta on tarjolla teknillistieteellisten korkeakoulujen puolella sekä kauppakorkean puolella. Täydennyskoulutusta tarjotaan Dipolissa – ”Diploma in Global Sourcing”.
Hankintoihin liittyviä, kuuden opintopisteen opintokokonaisuuksia on tarjolla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Tieto- ja palvelutalouden laitoksella seuraavasti:

10 • Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta

Negotiation
Processes

Tuotantotalous

Operations
Management

Purchasing and
Supply Management

Product and
Inventory
Management

Coordination of
Supply Chains

Operations Control

Simulation

Distribution and
Logistics Services

Suurin osa laitoksen kursseista tarjotaan myös Avoimen yliopiston puolella. Hankintatoimen opiskelijoiden lukumäärät eivät olleet saatavissa. Kurssikuvaukset: https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssit/.
Aalto yliopistossa toimii myös logistiikan ja hankintojen tutkimusryhmä, Logistics Research Group. Verkkosivut:
http://www.bit.tkk.fi/ResearchGroups/LRG.

3.3 Oulun yliopiston hankintatoimen opinnot
Oulun yliopiston tuotantotalouden koulutusohjelmassa on tarjolla kaksi kolmen opintopisteen opintokokonaisuutta:

Ostamisen hallinta

Tilaus-toimitusketjun
johtaminen

Vuosien 2005–2011 aikana Ostamisen hallinta -kokonaisuuden on suorittanut 140 ja Tilaus-toimitusketjun johtaminen -kokonaisuuden 170 opiskelijaa. Kurssikuvaukset: http://tuta.oulu.fi/opinnot/kurssilista.

3.4 Turun yliopiston opetustarjonnasta
Turun yliopisto perusti uuden hankinnan professuurin Salon yksikköön, kauppakorkeakoulun alaisuuteen. Siellä aloitettiin syksyllä 2012 tutkimus- ja koulutushanke, jonka tavoitteena on lisätä varsinaissuomalaisten yritysten globaalia
kilpailukykyä vahvistamalla niiden hankintaosaamista. Salon yksikössä on ollut aikaisemmin jo mahdollisuus opiskella
logistiikkaa. Opintojen ammatillisina tavoitteina ovat teollisuuden ja kaupan kotimaiset ja kansainväliset hankinnan,
toiminnanohjauksen ja jakelun asiantuntijatehtävät sekä logistiikkapalveluyritysten (mm. logistiikka- ja kuljetusyritysten) johtotehtävät. Tarjolla on yksi 6 opintopisteen hankintatoimen kurssi:

Purchasing and
Supply Management

Kyseinen aineopintojen, eli kandidaatintutkintovaiheen kurssi on ollut koulutustarjonnassa muutaman vuoden ja
sen on vuosittain suorittanut keskimäärin 50 opiskelijaa, joista noin kolmasosa on ollut vaihto-opiskelijoita. Avoimen
väylän kautta kurssin on suorittanut tähän mennessä kymmenkunta. Kurssin web-sivu:
https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintojakso.htm?rid=8533&idx=2&uiLang=fi&lang=en&lvv=2011.
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3.5 Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston opetustarjonnasta
Tampereen yliopistossa ei varsinaisia hankintatoimen kursseja ole tällä hetkellä tarjolla, mutta kauppatieteiden tutkinto-ohjelmasta löytyy kaksi viiden opintopisteenkurssia, jotka sivuavat aihetta:

Sidosryhmäteoria ja
-johtaminen

Palveluliiketoiminnan
ansaintamallit ja
arvoverkot

Kauppatientieteiden opinto-opas:
http://www10.uta.fi/opas/tutkintoOhjelma.htm?rid=6648&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2012.
Tampereen teknillisessä yliopistossa on tarjolla Business & Technology -koulutusohjelma, joka on kohdennettu kansainväliseen myynti- ja hankintatoimintaan. Linkki opintojen kuvaukseen: http://www.tut.fi/admissions/studies/
master-s-studies/business-and-technology. Yksinomaan hankintatoimeen liittyviä opintojaksoja ei ole, mutta erilaisia
tilaus-toimitusketjua käsitteleviä opintojaksoja löytyy mm. teollisuustalouden ja tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksilta:

Tuotantotalous:
Tuotannonohjausmenetelmät

Tuotantotalous:
Tuotantostrategiat

Tiedonhallinta ja
logistiikka:
Toimitusketjun
hallinta ja globaalit
kuljetukset

Linkki opinto-oppaaseen:
http://www.tut.fi/wwwoppaat/opas2011-2012/perus/laitokset/index.html.

3.6 Ammattikorkeakoulujen hankintatoimen opinnoista
Joissakin ammattikorkeakouluissa (AMK) kuten Metropoliassa sekä Jyväskylän ja Hämeen ammattikorkeakouluissa
on hankinnan ohjelmia ja kursseja.

Metropolia ammattikorkeakoulun hankintatoimen koulutustarjonta
Metropolian tarjoamat valmistumisen jälkeiset hankintatoimen erikoistumisopinnot sisältävät seuraavanlaiset opintokokonaisuudet:

Hankintatoimi
strategisena
toimintona

Hankintaprosessi

Julkiset hankinnat

Hankintatoimen
ohjaus ja
kehittäminen

Sisäinen laskenta ja
budjetointi

Projektityö
hankintatoimeen
liittyen

Erikoistumisopintojen kuvaus:
http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-aikuiset-yhteiskuntatieteiden-liiketalouden-ja-hallinnon-ala/hankintatoimi/.
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Metropoliassa on mahdollista suorittaa myös hankintatoimesta liiketalouden ylempi AMK-tutkinto (90 op). Tutkinnon yleisenä tavoitteena on syventää hankinta- ja ostotoimintaosaamista niin, että opiskelijat pystyvät analysoimaan
yrityksen hankintatointa ja kehittämään sitä sekä strategisella, taktisella että operatiivisella tasolla ja hallitsevat hankintoihin kuuluvat toiminnot eri toimintaympäristöissä. Hankinnan koulutusohjelman sisältö:

Tutkimus ja
kehittämisvalmiudet:
-Tutkimus menetelmät ja
valmiudet
-Organisaation ja prosessien
kehittämismenetelmät

Liiketoimintaosaamisen
vaihtoehtoiset syventävät
opinnot:
-Efficient Supply Chain tai
-Hankintatoimea tukeva
laskentatoimi tai
-Johtaminen ja ITC

Hankintatoimen syventävät
opinnot:
-Hankintatoimi strategisena
toimintona
-Hankintaprosessi
-Julkiset hankinnat
-Hankintatoimen ohjaus ja
kehittäminen

Vapaasti valittavat opinnot
sekä Opinnäytetyö
hankintatoimeen liittyen

Koulutusohjelman kuvaus:
http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/teollinen-tuotanto/hankintatoimi-yamk/.

Hämeen AMK:n hankintatoimen koulutustarjonta
Hämeen AMK:n hankintatoimen Supply Chain Management -koulutusohjelma on englanninkielinen (240 op). Pääaineena on Operations Management ja sivuaineena Information Management. Ohjelmassa on tarjolla myös kaksi
muuta sivuainetta: Tools & Technologies in Supply Chain Management ja International Business. Koulutuskokonaisuudesta löytyvät muun muassa seuraavat kurssit:

Purchasing
Management

Jurisdiction,
Legislation & Terms
in International Trade

Measuring
Sustainability in the
Supply Chain

Koulutusohjelman sisältö:
https://soleops.hamk.fi/opsnet/disp/en/ops_KoulOhjOps/tab/tab/sea?ryhma_id=5177224&koulohj_id=1754943.

Logistiikan koulutustarjonnasta
Turun AMK:ssa on tarjolla Liiketoiminnan logistiikka -tradenomiopinnot, joissa voi suuntautua yrityksen osto- ja
hankintatoimintaan. Web-sivut:
http://www.turkuamk.fi/public/default.aspx?contentId=141685.
Jyväskylän sekä Kymenlaakson AMK:issa voi opiskella logistiikan insinööriksi.
Jyväskylän logistiikanpintojen verkkosivut:
http://www.jamk.fi/koulutus/tutkinnot/nuorten/tekniikanjaliikenteenala/logistiikka.
Kymenlaakson logistiikan opintojen verkkosivut:
http://www.kyamk.fi/Hakijalle/Nuorten%20haku/Tekniikan%20ja%20liikenteen%20ala/Logistiikka/.
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4. Yhteenveto ja toimenpide			
suositukset
Hankintatoimen organisointi hoidetaan tällä hetkellä
isoissa yrityksissä yleensä keskitetysti ja monissa pkyrityksissä hajautetusti. Hankintojen erilaisissa rooleissa
työskentelee paljon asiantuntijuutensa työssä oppineita, joskin monissa isoissa yrityksissä on järjestetty henkilöstölle hankintaan liittyviä koulutuksia, etupäässä ulkopuolisia koulutuksentarjoajia hyödyntäen. Yliopistojen
ja ammattikorkeakoulujen kanssa yrityksillä on ollut
vain vähän yhteistyötä. Haastattelujen perusteella näyttäisi siltä, että hankintakoulutus on jäljessä teknologiateollisuuden osaamistarpeesta. Hankinnan osaamista ja
koulutustarjontaa on tarve kehittää ja lisätä. Ostajia on
ollut suhteellisen helppo rekrytoida, mutta hankintatoimen osaajista on selvästi pulaa.
Haastateltujen mielestä hankintatoimen opinnot
tulisi saada sivuaineeksi sekä kaupallisiin että teknisiin
korkeakoulututkintoihin. Opintojen sisältöön kaivataan lisää käytännönläheisyyttä ja toive olisikin, että
opintoihin sisällytettäisiin työharjoittelua yrityksissä
sekä toimittajien arviointiharjoituksia ja muita vastaavia
käytännönläheisiä projekteja. Yrityspalautteen pohjalta
hankintatoimen koulutuksen lisäämiselle on tarvetta
sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa. Monet
insinöörit työskentelevät hankintojen kanssa suoraan
tai välillisesti jossain vaiheessa työuraansa, joten insinööritutkinnon valinnaisiin opintoihin toivotaan valittaviksi myös hankintoja koskevia opintokokonaisuuksia.
Myös tietoutta ja ohjausta opiskelijoille vapaavalintaisten kurssien valintaan tulisi tehostaa työelämän tarpeita
korostaen.
Hankintatoimeen töihin hakeutuvan insinöörin toivotaan osaavan vähintäänkin hankintatoimen perusteet. Näihin lukeutuvat peruskäsitteiden osaaminen
sekä hankinnan prosessien ja kokonaiskustannusvaikutuksen ymmärtäminen. Peruskoulutuksessa tulisi saada taidot työkaluihin kuten TCO-mallin (Total Cost of
Ownership, omistuksen kokonaiskulut) ja ostosalkkuanalyysin käyttöön sekä analysointimenetelmien mittareiden ymmärtämiseksi. Sekä isoissa että pk-yrityksissä
tarvitaan kansainväliseen hankintatoimintaan vaadittavia taitoja. Tämä sisältää kielitaidon ja kulttuuriosaamisen ohella myös liikejuridiikan ymmärtämistä. Isoissa
yrityksissä kansainvälinen kauppa on jokapäiväistä ja
lähes poikkeuksetta siinä tarvitaan juridista osaamista.
Pk-yrityksissä kansainvälistymisen hidasteena ovat usein
puutteet kansainvälisten sopimuskäytäntöjen tunte-
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muksessa sekä kansainväliseen kommunikointiin tarvittavien taitojen puute.
Syventävien opintojen odotetaan tarjoavan moninaisempia valmiuksia työtehtävissä menestymiseen.
Hankintastrategian luominen vaatii koko bisneksen ymmärtämistä. Hankintatoimen asiantuntijan odotetaan
kehittävän yrityksen kustannustehokkuutta. Hankintojen mittareiden suunnittelu ja niillä kerätyn statistiikan
analysointi on tärkeä osa työtehtäviä. Strategian jalkauttaminen organisaatioon ja toimittajaketjuihin vaatii
sosiaalisia ja johtamistaitoja. Asiantuntijalla tulee olla
myös hyvät neuvottelu- ja myyntitaidot. Palveluliiketoiminta ja sen prosessien kehittäminen on vielä suhteellisen uusi alue osassa teknologiateollisuuden yrityksiä, ja
siihen selvästi kaivataan koulutettavan myös hankintojen osaajia.
Hankintatoimessa työskentelevillä edellytetään olevan monialaista osaamista ja ennen kaikkea kykyä ja
halukkuutta oppia uutta. Haastatteluissa tuli esille, ettei
koulussa voi kaikkea oppiakaan, mutta hyvät pohjatiedot mahdollistavat työssä oppimisen ja siten yrityksen
hankintatoimen kehityksen. Strategisen hankinnan
ammattilainen hallitsee hankintojen volyymit ja globaalin toimintakentän, arvioi kokonaiskustannukset ja
hinnat parhaiten, osallistuu tuotteiden kehitykseen optimoimalla raaka-aineiden ja kokonaisuuksien ostot ja
huomioimalla tuotteiden elinkaaret. Hän myös kehittää
jatkuvasti sekä prosesseja että yhteistyöverkostoja.
Monissa haastatteluissa nousi esille se, ettei hankinnan merkitystä yrityksen toiminnassa vielä riittävästi
ymmärretä tai arvosteta. Hankintatoimen strategia jää
liian usein yrityksen strategian ulkopuolelle ja erilliseksi toimintasuunnitelmista. Tämän arveltiin vaikuttavan
myös hankintatehtävien vetovoimaan, eli hankintatoimi on ollut hyvin näkymätön toiminto yrityksissä,
huolimatta sen suuresta osuudesta liikevaihdosta. Hankintatoimen työllistävää vaikutusta ei ilmeisesti ole tiedostettu kouluissa, eikä vähäinen kurssitarjonta lisää
nuorienkaan tietoisuutta hankintatoimen uramahdollisuuksista. Hankintatehtäviin halutaan lisää imua, uutta osaamista ja ideoita rekrytointitarpeen lisääntyessä.
Yhtenä ideana sen lisäämiseksi haastatteluissa esitettiin
hankinnan tehtävien työharjoittelua opiskeluaikana. Jos
yritykset tarjoaisivat enemmän hankintatoimen harjoittelupaikkoja, nuoret valitsisivat enemmän hankintatoimen opintoja.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmää ollaan muuttamassa. Hakukohteina
tulevat olemaan nykyistä laajemmat koulutuskokonaisuudet. Tämä tarjoaa korkeakouluille mahdollisuuden
rakentaa yhdessä yritysten kanssa opintokokonaisuuksia, jotka vastaavat entistä paremmin työelämän tarpeita. Uuden mallin myötä on entistä tärkeämpää panostaa opinto-ohjaukseen. Korkeakouluissa tarvitaan
työelämälähtöistä viestintää hankintatoimen osaamisen
tuomista uramahdollisuuksista. Hankintaosaamisella
on merkittävä vaikutus yritysten tulevaisuuteen. Yhteistyö kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten kanssa
on mahdollisuus ammattikorkeakouluille ja yliopistoille vahvistaa koulutuksensa laatua ja vaikuttavuutta ja

hankintatoimen asiantuntijuutta yrityksissä. Teknologiateollisuuden tavoitteena on, että vuoteen 2015
mennessä kymmenen ammattikorkeakoulua tarjoaa
insinööri- sekä tradenomiopiskelijoille vähintään 5
opintopisteen laajuista, työelämälähtöistä hankintatoimenkurssia. Laajempi sivuaineeseen verrattavissa oleva
hankintojen opintokokonaisuus tulisi olla valittavissa
insinööriopintojen suuntautumisvaihtoehdoissa vähintään viidessä näistä ammattikorkeakouluista. Nämä
osaamiskokonaisuudet tulisi toteuttaa yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Vastaavasti yliopisto-opiskelijoiden tulisi voida suuntautua hankintojen johtamiseen
vähintäänkin kolmessa yliopistossa.
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LAPPEENRANNAN YLIOPISTON 			
HANKINTOJEN JOHTAMISEN				
OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET
Hankintatoimen perusteet
Opintojakso sisältää hankintatoiminnan peruskäsitteet ja -prosessit. Jakson aikana perehdytään hankintatoiminnan
tärkeisiin osa-alueisiin: hankintatoiminnan tavoitteet, kustannusvaikutus ja asema liiketoiminnassa, hankinnan organisointi, hankintaprosessi, sähköinen hankinta, perustyökalut (mm. TCO-malli ja ostosalkkuanalyysi), hankintastrategia ja ulkoistaminen, toimittajasuhteet ja verkostot.

Kansainväliset hankinnat
Kansainvälinen hankintatoimi, sen erityspiirteet ja organisointi, ulkomaankaupan asiakirjat ja maksuliikenne, kansainväliset kuljetukset ja huolinta, toimitusten ja tavaroiden tullausmenettelyt sekä kansainväliset sopimukset ja neuvottelut.

Hankintatoimen analysointimenetelmät
Toimittajien hallinta- ja arviointimenetelmät, hankintakustannusten hallinnan työkalut, suorituskyvyn mittaaminen ja
parantaminen, varastojen hallintamenetelmät.

Yrityksen strategia ja hankintatoimi
Hankintaprosessin vaikutus yritysstrategioihin ja organisaation kilpailukykyyn. Erilaiset toimittajasuhteet. Transaktiokustannus- ja peliteoriaa. Partnership ja sen eri muodot. Partnershipin motiivit. Yhteistyösuhteisiin liittyvä riskienhallinta.

Ulkoisten resurssien hallinta
Hankintatoiminnan uusiutuva rooli ja lisäarvon tuottaminen organisaatiolle ja asiakkaalle ulkoista toimittajaverkkoa
hyödyntäen.

Julkiset hankinnat
Julkiset hankinnat ja julkinen hankintaprosessi. Julkisen hankinnan erityispiirteet ja tulevaisuuden haasteet. Kulloinkin
ajankohtaiset aiheet, kuten kuntien ja valtion hankintojen kehittyminen.

Hankinnan informaatiosysteemit
E-Business osana liiketoimintaa. Uudet liiketoimintamallit. Internet ja extranet toimittajasuhteiden kehittämisessä ja
ylläpidossa. Hankinnoissa käytettävät informaatiojärjestelmät ja sähköiset työkalut. Projektinhallinta ja -menetelmät.
Case-esimerkkejä yrityksistä.

Liiketoiminnan kehittäminen toimitusverkossa
Liiketoimintaympäristön muutoksen ja epävarmuuden analysointi. Innovaatioyhteistyö ja oppiminen yhteistyösuhteissa. Liiketoiminnan mallinnus. Muutoksenhallinta. Liiketoimintaprosessien hallinta ja systeemiajattelu.

Palveluliiketoiminta
Palvelun ominaispiirteet, palveluliiketoiminnan mallit ja strategiat, palveluliiketoiminnan osaamisten ja kyvykkyyksien
erityispiirteet, liiketoimintaverkostot palveluiden tuottajana, palveluinnovaatio, palvelun laatu ja mittaaminen, palveluliiketoimintaprosessien kehittäminen ja mittaaminen, palvelukuvaukset, palvelujen hankinta.
Lähde: Lappeenrannan yliopiston sivut 27.05.2011:
http://www.lut.fi/fi/business/major/supplymanagement/edu/Sivut/Default.aspx
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KAAVIOT
Liite 4

KAAVIOT
Kaavio 1.
Kaavio 1.

Osallistuneiden yrityksien jako pää- ja/tai alihankkijoiksi
Osallistuneiden yrityksien jako pää- ja/tai alihankkijoiksi

11 %

33 %

56 %

pää
pää & ali
ali
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Liite 4
Liite 4

Kaavio 2.
Kaavio 2.

Eri osaamiskokonaisuuksien tärkeys suhteessa yritysten osaamisen nykytilaan
Eri osaamiskokonaisuuksien tärkeys suhteessa yritysten osaamisen nykytilaan

Kaavio 2.

Eri osaamiskokonaisuuksien tärkeys suhteessa yritysten osaamisen nykytilaan

Yritys koko (Kaikki) Ali- / Päähankkija (Kaikki) Koulutusta henkilökunnalle (Kaikki)
YritysKeskiarvo
koko (Kaikki)
Ali- / Päähankkija (Kaikki) Koulutusta henkilökunnalle (Kaikki)
/ Aste
5
5

Keskiarvo / Aste

4
4
3

Kriittisyys / Nymytilanne
Kriittisyys
Nykytilanne
Kriittisyys
/ Nymytilanne

3
2

Kriittisyys
Nykytilanne

2
1
1

Yrityksen
Yrityksen
strategiat
strategiat
ja
ja
hankintatoimi
hankintatoimi

Ulkoisten
Ulkoisten
resurssien
resurssien
hallinta hallinta

Palveluliiketoiminta
Palveluliiketoiminta

Opintojakso

Liiketoiminnan
Liiketoiminnan
kehittäminen
kehittäminen
toimitusverkostoissa
toimitusverkostoissa

Kansainväliset
Kansainväliset
hankinnat
hankinnat

JulkisetJulkiset
hankinnat
hankinnat

Hankintatoiminnan
Hankintatoiminnan
perusteet
perusteet

Hankintatoimen
Hankintatoimen
analysointimenetelmät
analysointimenetelmät

0

Hankinnan
Hankinnan
informaatiosysteemit
informaatiosysteemit

0

Opintojakso

Kaavio 3.
Eri osaamiskokonaisuuksien tärkeys suhteessa yritysten osaamisen nykytilaan: isot
Kaavio 3.
Eri osaamiskokonaisuuksien tärkeys suhteessa yritysten osaamisen nykytilaan:
yritykset
		isot
yritykset
Kaavio 3.
Eri osaamiskokonaisuuksien
tärkeys suhteessa yritysten osaamisen nykytilaan: isot
yritykset
Yritys koko iso Ali- / Päähankkija (Kaikki) Koulutusta henkilökunnalle (Kaikki)
YritysKeskiarvo
koko iso Ali/ Päähankkija (Kaikki) Koulutusta henkilökunnalle (Kaikki)
/ Aste
5
5

Keskiarvo / Aste

4
4
3

Kriittisyys / Nymytilanne
Kriittisyys
Nykytilanne
Kriittisyys
/ Nymytilanne

3
2

Kriittisyys
Nykytilanne

2
1
1

Opintojakso

25(27)
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Yrityksen
Yrityksen
strategiat
strategiat
ja
ja
hankintatoimi
hankintatoimi

Ulkoisten
Ulkoisten
resurssien
resurssien
hallinta hallinta

Palveluliiketoiminta
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