
Tee hankintatoimestasi kilpailuetu!



Miksi LOGY Best in Class Hankinta?

Edullinen työkalu hankintatoimesi kehittämiseen:

▪ Saat pienellä työpanoksella hankinnan nykytila-analyysin ja 
benchmarkingin

▪ Hankintahenkilöstön kokonaisymmärrys yrityksesi 
hankintatoimesta syvenee

▪ Löydät oleellisimmat kehitystarpeet 

-> raportti on loistava perusta hankinnan ”business case’lle”

Soveltuu hyvin jatkuvaan kehittämiseen!



Miten tähän on tultu?

▪ LOGYn toimisto ja jäsenyritykset kehittivät työkalun vuonna 

2015 tarvelähtöisesti, yhteistyössä Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston kanssa

▪ Vuosina 2019-2020 kysymykset päivitettiin 

▪ Vuonna 2020 työkalu siirrettiin uuteen pilvipalveluun ja 

osaksi LOGYn Best in Class -tuoteperhettä



Kenelle?

▪ LOGY Best in Class Hankinta on tarkoitettu yrityksille ja 

–yhteisöille, joiden hankintatoimea kehitetään tai 

tahdotaan kehittää ammattimaisesti 

▪ Soveltuu parhaiten keskikokoisille tai suurille kaupan ja 

teollisuuden alan tai julkisen puolen organisaatioille

▪ Sopii sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille

▪ Myös sisäinen vertailu mahdollista



TAUSTATIEDOT SUORITUSTASO
PARHAAT 

KÄYTÄNNÖT
ANALYYSI

Toimiala,
hankinnan 

spend, 
vastaajan 

asema 
organisaatiossa 

jne.

Vastaaminen 14 
hankinnan 

suoritustasoa 
koskevaan 

kysymykseen: 
nykytaso ja 
tavoitetaso.

Arvio siitä, 
kuinka 

hankinnan 
parhaat 

käytännöt 
toteutuvat 

organisaatiossa.

Nykytila omien 
vastauksien 

pohjalta, tilanne 
verrattuna 
vertaisiin & 

hankintatoimen 
kehitys-ehdotukset

Työkalun toiminta-ajatus



1 Hankinnan suorituskyky (14 kpl)
2 Kategoriajohtaminen (9 kpl)
3 Hankinnan strateginen johtaminen (9kpl)
4 Hankinnan rooli organisaatiossa (9 kpl)
5 Yhteistyö muiden toimintojen kanssa (7 kpl)
6 Kustannusten hallinta (10 kpl)
7 Innovaatiot (5 kpl)
8 Riskien hallinta (6 kpl)
9 Toimittajasuhteet (13 kpl)
10 Toimittajien suorituskyvyn mittaaminen (3 kpl)
11 Hankintaosaamisen kehittäminen (6 kpl)
12 Hankinnasta maksuun –prosessi (7 kpl)
13 IT ja työkalut (14 kpl)
14 Vastuullisuus (14 kpl)

Kysymyskokonaisuudet (yht. 126 kysymystä)





Vastausten vertailu hämähäkkikuviossa

Yrityksen oma keskiarvo

Muiden yritysten keskiarvo

Raportilla myös gap ja parhaiden 
ja huonoimpien 25 % vastausten keskiarvo



Palvelun hinnoittelu vuonna 2020 

Yrityssektori

LOGYn yhteisöjäsenet 

250 eur + alv per vuosi

Ei-jäsenet 

500 eur + alv per vuosi

Julkishallinto:
LOGYn yhteisöjäsenet 
250 eur + alv per vuosi

Ei-jäsenet 
350 eur + alv per vuosi

Best in Class Hankinta -palvelun käyttäjäyritykset saavat maaliskuun 2020 alusta alkaen 
analyysin ohella myös sertifikaatin itsearvioinnin tekemisestä. 



DRAFT



LOGY Best in Class Hankinta –työkalu yhteistyössä: 



Lue lisää: www.logybestinclass.fi/hankinta



Hanna van der Steen
Palvelupäällikkö

hanna.vandersteen@logy.fi

Puh 040 6588198 

www.logybestinclass.fi/hankinta

Mirka Airas

Palvelupäällikkö

Mirka.airas@logy.fi

Puh 050 544 3261

Lisätiedot:
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