
LOGYn esittely 2020

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry



LOGY lyhyesti
Suomen suurin logistiikan ja hankinnan verkosto

Ilman älykästä hankintaa ja logistiikkaa, ei ole menestyvää bisnestä. 

Kasvua kanssamme – tule mukaan!

4 400 340 100
henkilöjäsentä yritysjäsentä tapahtumaa



Mitä teemme

Arvomme: • Osaamisen kehittäminen • 

Verkostojen rakentaminen • Aktiivinen 

vaikuttaminen • Tiedon jakaminen

Missiomme: LOGY tarjoaa jäsenilleen verkoston 

ja palveluita osaamisen, innovaatioiden ja 

kilpailukyvyn kehittämiseksi.

Visiomme: LOGY on Suomen arvostetuin 

logistiikan ja hankinnan asiantuntijoiden 

verkosto. LOGY tarjoaa alan tuoreimman tiedon, 

hyödyllisimmät ideat ja arvokkaimmat kontaktit.



Jäsenet kertovat

LOGYn kautta saan ajankohtaista 

tietoa ja pääsen näkemään muiden 

toimijoiden ratkaisuja joita voin 

hyödyntää oman toiminnan 

kehittämisessä.”

Tärkeä alan sillanrakentaja 

kilpailuasetelmien yläpuolella.”

Inspiraatiota arkiseen 

puurtamiseen!” 



Jäsenet kertovat

Vastinetta jäsenmaksulle

Yritysjäsenistämme yli 95% saa mielestään 
vastinetta jäsenmaksulle ja lähes 100 % on valmis 

suosittelemaan LOGYn jäsenyyttä! 

Jäsenkysely 2019

95 %

5 %

95%



Mahtava lukupaketti! 
Osto&Logistiikka on alan 

johtava ammattilehti

Yritys- ja yhteisö-
jäsenten palvelut

• Kuljetusfoorumi

• Hankintafoorumi

• Sisälogistiikka-

foorumi

• SCM-foorumi

JäsenhintaanKuuluu jäsenmaksuun

Palveluitamme

Kaikkien jäsenten 
palvelut

• Aluetapahtumat

• Young 

Professionals

• Jäsenpäivät

• LOGY Teema -

webinaarit

• Mentorointi

• LOGY Mobiili

• Osto&Logistiikka-

lehti 6 x vuodessa

• Muut jäsenedut

Kaikille avoimet 
koulutukset ja 
palvelut

• Hankinnan 

koulutukset

• Toimitusketjun 

hallinnan 

koulutukset

• UUTTA! LOGY Best 

in Class Hankinta & 

Toimitusketju –

benchmark-palvelut

Kaikille avoimet 
seminaarit

• Julkishallinnon hankinnan 

ja logistiikan verkko-

seminaari 15.4.21

• LOGY Conference 

27.–28.5.21

• Sisälogistiikkapäivä & 

Kuljetuspäivä 25.8.2021

• Hankintapäivä & SCM-

Päivä 28.10.2021

• Logistics Summit

2.12.2021



LOGY Young Professionals

LOGYn nuorisotoiminta on suunnattu LOGYn logistiikan ja hankinnan opiskelijoille ja 

opintonsa jo päättäneille nuorille aikuisille (jäsenvuonna max 30 vuotta täyttäville)

Young Professionals –yhteisö

• Yhteisö, joka mahdollistaa opiskelijoiden ja nuorten ammattilaisten verkostoitumisen läpi koko 

logistisen kentän

• Missio: Young Professionals luo edellytykset myönteiselle verkostoitumiselle ja ammattitaidon 

kehittymiselle

• Toimintamuotoina erilaiset tapahtumat (luennot/keskustelutilaisuudet, yritysvierailut)

• Alueellista Young Professionals –toimintaa



Opiskelija, lähde LOGYn matkaan! 

Jäsenenä saat muun muassa

• Young Professionals –verkoston tapahtumat

• Pikamentorointialusta

• 6 kertaa vuodessa ilmestyvän Osto&Logistiikka-lehden

• LOGYn aluetapahtumat

• Alennuksia koulutuksista ja seminaareistamme

Päätoimisen opiskelijan vuosijäsenmaksu on vain 10 euroa!



LOGY ry:n palkinnot antavat tunnustusta 
erinomaisesta työstä oston, logistiikan ja 
toimitusketjun alueilla.

Vuosittain jaettavien palkintojen tarkoituksena 
on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa 
oston, logistiikan ja toimitusverkostojen 
kehittämistä palkitsemalla alan osaajia. 

Opiskelijat voivat osallistua kisaan laittamalla
opinnäytetyönsä lyhyellä saatteella
osoitteeseen: maarit.manttari@logy.fi

Opinnäytetyö-
palkinnot





Palvelun avulla yritys voi kehittää 
erinomaisen ja kilpailuetua tuovan 

toimitusketjun



• PK-yritysten toimitusketjun hallinnan kehittämisen haasteena on usein ajan, 
rahan ja osaavien henkilöiden puute

• Vuonna 2017 LOGY näki asiassa kehittämistarpeen ja käynnisti mittavan 
projektin ELY-rahoituksen avulla

• Hanke vietiin lävitse yhteistyössä VTT:n ja kahden LOGYn yhteistyökumppanina 
toimivan konsulttiyrityksen, Innodean ja Logisman kanssa

• LOGY Best in Class Toimitusketju –työkalun pilvisovellus lanseerattiin vuonna 
2020

Palvelun tausta



LOGY BiC Toimitusketju
Toimitusketjun hallinnan kehittämispalvelu on LOGY ry:n 
tarjoama palvelukonsepti, joka:

• Antaa selkeän ja konkreettisen käsityksen 
toimitusketjun keskeisistä kehittämisalueista

• Syventää koko organisaation ymmärrystä
toimitusketjun kehittämistarpeista ja vahvuuksista

• Tarjoaa vertailutietoa toimitusketjun hallinnan 
nykytasosta muissa yrityksissä

• Tukee yrityksen kehittymistä suhteessa parhaisiin 
käytäntöihin 

• Tarjoaa yritykselle mahdollisuuden erottua 
positiivisesti asiakkaiden ja muiden sidosryhmien 
silmissä



Palvelu lyhyesti



Helppo & laadukas hankintatoimen 
benchmark-työkalu



BiC Hankinta

• Best in Class Hankinta sisältää itsearvioinnin, jonka 
tuloksena syntyvä raportti antaa selkeän kuvauksen 
organisaation omasta hankintatoimen tilasta 

• Työkalu mahdollistaa vertailun saman toimialan ja 
kokoluokan toimijoihin sekä itse asetettuun 
tavoitetasoon

• Työkalu priorisoi asioita organisaation hankintatoimen 

kehittämiseksi - selkeä raportti on loistava perusta 

hankinnan ”business case´lle”



TAUSTATIEDOT SUORITUSTASO
PARHAAT 

KÄYTÄNNÖT
ANALYYSI

Toimiala, 
hankinnan spend, 
vastaajan asema 

organisaatiossa jne. 

Vastaaminen 14 
hankinnan suoritustasoa 
koskevaan kysymykseen: 
nykytaso ja tavoitetaso.

Määrittely miten 
hankinnan parhaat 

käytännöt toteutuvat 
organisaatiossa. 

Nykytila omien vastauksien 
pohjalta, tilanne verrattuna 
vertaisiin & hankintatoimen 

kehitys-ehdotukset

Työkalun toiminta-ajatus



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



Tulossa taas 27.-28.5.2021!



Osto&Logistiikka

Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä 

aikakauslehti välittävät tietoa, levittävät 

ideoita ja innostavat kehittämään ja 

kehittymään.

www.ostologistiikka.fi päivittäismedia 

hankinnan ja logistiikan ammattilaisille:

✓ Alan päivän polttavat uutiset

✓ Mielenkiintoisimmat artikkelit

✓ Tutkimukset ja yritysesittelyt

http://www.ostologistiikka.fi/


LOGY Mobiili

Jäsenpalvelumme LOGY Mobiili on lanseerattu –
täytä tietosi ja kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi!

✓ Tapahtumiin tutustuminen ja ilmoittautuminen
✓ Osto&Logistiikka.fi-sivuston uutiset
✓ Omien tietojen ylläpito
✓ Verkostoituminen muiden logyläisten kanssa
✓ Tapahtumien osallistujat tapahtumista, joihin olet 

itse osallistunut / osallistumassa
✓ Äänestys- ja palautelomakkeet toiminto 

parhaillaan testattavana



Yritys-/ yhteisöjäsenyys 2020

Konserni tai suuryritys 5 000 €
Yritys tai yhteisö, jonka liikevaihto yli 100 M€ 2 490 €
Yritys tai yhteisö, jonka liikevaihto 20-100 M€ 1 690 €
Yritys tai yhteisö, jonka liikevaihto 1-20 M€ 890 €
Pienyritys, jonka liikevaihto alle 1 M€ 390 €
Oppilaitos tai yleishyödyllinen yhteisö 390 €
Julkishallinto 790 €

Nimeä rajaton määrä henkilöitä yrityksestä, jäsenlehti ilmoittautuneille tilaajille



Henkilöjäsenyydet 2020

Henkilöjäsenyydet 2019

Henkilöjäsen 
80€ / vuosi

Henkilöjäsen 
+ 

Aktiivipaketti 
190 € / vuosi

Seniorijäsen 
25€ / vuosi 

Opiskelijajäsen 
10€ / vuosi

Kunniajäsen

BVL-jäsenyys 
40€ / vuosi

Henkilöjäsenyyden aktiivipaketin valinnut voi halutessaan ostaa 
lisäosallistumisia foorumitapahtumiin a` 50 €

Young Professionals -
jäsen 

40€ / vuosi



Tervetuloa mukaan 
toimintaamme! 

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
yhdistys@logy.fi / p. 044 3367083 / www.logy.fi

http://www.logy.fi/

