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Nordic Source Osk

Hankintaosuuskunta  



Syyt perustamiselle v. 2009

• Hankintojen merkitys kasvussa, lisäsäästöt haussa

• Epäsuorat ostot eivät ole olleet huomion keskiössä

• Ostot hajautettu usein kymmenille ostajille/ pisteille

• Pienet volyymit – heikot ehdot

• Halu kokeilla yhteisostoa – oikein virallisen yhtiön 

kautta (pakottaa oikeaan yhteistyöhön/prosessiin)

• Projektinani jo UPM:ssä saada kumppaneita

• 7 osakasta saatiin heti alkuun kasaan

• Osakkaat pääsevät keskittymään strategisiin asioihin



Miksi Osuuskunta?

• Osuuskunta on tasa-arvoinen ja päätökset hyvin 

demokraattisia ja läpinäkyviä

• Osuusmaksu on aina sama kaikille ja sen saa 

kokonaan pois irtautumisen yhteydessä

• Liittymismaksunkin voi myydä uudelle osakkaalle

• Toimii muuten kuin tavallinen oy

• Kaikki osakkaat hallitukseen päättämään asioista

• Päättäjät hallitukseen, jotta saamme päätökset heti 

tehtyä ja tuntemus asioista on olemassa

• Kaikilla samat tavoitteet ja avoin keskustelukulttuuri

• Helppo tulla ja mennä – uusien sisääntulo helppoa



Muita perusajatuksia

• Osuuskuntaa pyöritetään palkkio-pohjalta, ei palkatun 

väen kautta

• Etätyötä n. 30-40 %

• Osakkaiden resursseja voidaan jatkossa minimoida 

ja kanavoida päätöksiä NS:n kautta

• Platformi kaikkeen mahdolliseen, jossa kaikilla samat 

intressit, kuten:

– Toimittajien auditointi, koulutus, toimittajien kehittäminen

– Laatukehitystyö, riskianalyysit, uudet hankintakanavat

– IT-ohjelmistot ja sähköinen ostotoiminta

– Reklamaatioprosessit

– Spendi analyysit ja tietojen keruu eri tavoin 



Toiminta yleensä

• Luodaan yhteiset säännöt ja osakassopimus, jossa 

määritellään perusoikeudet ja –velvollisuudet

• 3 v oltava mukana – tietty ostomäärä minimissään

• Hallituksessa kaikki edustettuina ja siellä päätetään 

kaikki tärkeä – kokoontuu 7-8 kertaa/v

• Toiminta rahoitetaan sopimuskumppaneiden kautta 

provisioin (tai sitten osaksi myös osakkaiden avulla)

• Vastuuhenkilöiden jatkuva roadshow osakkaiden 

luona, jotta kaikki saadaan mukaan toimintaan

• Isoissa hankkeissa otetaan sitoumuksiin nimet, jottei 

kukaan ”hyppää” pois kesken prosessin

• Kiinan muuri oltava arkojen tietojen suojelusta varten



Toiminta yleensä  

jatkuu

• Kilpailijoiden osalta oltava tietoinen 

kilp.lainsäädännöstä ja tehtävä itsearviointi

• Nykysopimuksia ei saa näyttää toisille –

markkinahinnoista, yli vuoden vanhoista hinnoista ja 

ns. yhdessä sovituista tavoitehinnoista/ehdoista 

voidaan keskustella 

• Yhteiskokouksista hyvä laatia pöytäkirjat, jotta 

nähdään käsitellyt asiat ja läsnäolijat

• Jatkuva raportointi tärkeää ja laadittava hyvät 

analyysit tilanteista ja vertailuista.



Nordic Source Periaatteet

Yhdistämällä:

1. Know-how, osaaminen  Projektit

2. Kokonaisostot  Voima

3. Prosessit, harmonis.  Kok.kust.

4. Jatkuva kehittyminen  Lisäsäästö

5. Benchmarkkaus Osaaminen

 Kilpailuetu!



Tulokset

• Säästöt n. 10-12 % joka vuosi

• 50 yhteissopimusta, joista yhtään ei ole lopetettu

• Jatkuva sopimuskumppanien ohjausryhmätoiminta

• Toimittajat ottava meihin koko ajan yhteyttä 

päästäkseen sop.kumppaniksi

• Pidämme eri funktioiden johtajille ja vastuuhenkilöille 

joka vuosi omat ideointipäivät (IT, HR, Kunnossapito, 

markkinointi, Logistiikka, Matkustus jne)

• Otamme hallituksen päätöksellä uusia jäseniä 

harkitusti



Osaaminen, tieto

• Ammattitaito

• Osakkaiden asiantuntijat

• Parhaat toimittajat – parhaat ehdot

• Hankintakoulutus ilmaiseksi kaikille

• Ulkopuoliset expertit

• tietojen jakaminen – osakkaat 

Suomen parhaat ostajat



Tapa toimia, prosessit

• Parhaat tavat/benchmarking  prosessit 

Viimeisin teknologia käytössä  työkalut

• Etsimme  parhaat ostokonseptit 

• Vastuullisuus

– Ympäristö

– Business etiikka

– Sosiaalinen vastuu

– Kurinalaisuus

 jatkuva kehittyminen



Ostovoima

Riittävä ostovoima:

 Osakkaat yksin; epäsuorat ostot 

pieniä meille/toimittajille

 Yhdessä voimme investoida 

osaamiseen ja ostot suuria toimittajille = 

ottavat meidät vakavasti

 Löydämme Oikean Hintatason



Visio 2017

• Riittävä ostovolyymi 

koottuna

• Hyvä ammattitaito kaikilla

• Henkilöstö = 5 henkeä

• Hyvä maine

• Sitoutuneet Osakkaat ja 

vetäjät

• Selkeät Prosessit

• Todennetut tulokset

• Parhaat tavat käytössä

• Viimeisin teknologia 

käytössä

• Aktiivinen tietojen vaihto

• Nopeat tulokset 

sisäänajoissa

• Korkea vastuullisuus

Korkealle 

arvostettu partneri 

joka pystyy 

tuottamaan 

osakkailleen 

tehokkaita ja 

innovatiivisia 

ratkaisuja 

lähialueillaan


