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SUOMEN JULKISTEN HANKINTOJEN TILANNEKUVA

TAUSTA

Julkisten hankintojen suuri volyymi, kansantalouden tasolla arvioituna noin 35 miljardia 
euroa vuodessa, tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia julkisen talouden kestävyyden paran-
tamiseen sekä muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen. 

Julkisten hankintojen potentiaali on huomioitu viime vuosina Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestö OECD:n ja Euroopan komission toimissa sekä kansallisesti useiden 
hankintayksiköiden strategioissa. Julkisille hankinnoille ja niiden kehittämiselle asetetaan 
myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa useita tavoitteita.

Julkisten hankintojen potentiaali julkisen sektorin tuottavuuden ja talouskasvun vauh-
dittamiseen on huomattava. Keskeinen tavoite on varmistaa, että julkinen sektori pystyy 
tuottamaan laadukkaita palveluita ja tuotteita kansalaisille. Julkiset hankinnat on lisäksi 
tunnistettu välineenä edistää paitsi kustannustehokasta talouspolitiikkaa, myös erilaisia 
yhteiskunnallisia tavoitteita.   

Kuntaministeri Sirpa Paatero asetti syyskuussa 2019 Vaikuttavat julkiset hankinnat -toi-
menpideohjelman eli Hankinta-Suomen yhdessä Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa.1 Hankin-
ta-Suomi -ohjelma toimeenpanee hallitusohjelman julkisiin hankintoihin liittyviä linjauksia 
ja tavoitteita. Lisäksi toimenpideohjelmassa edistetään ohjelmaan osallistuvien hankinta-
yksiköiden muun muassa kuntien sekä muiden toimijoiden asettamia tavoitteita julkisille 
hankinnoille. 

1 Asettamispäätös liitteenä 1.
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Hankinta-Suomi -yhteistyön tavoite
Toimenpideohjelman keskeinen tavoite on laatia Suomelle yhteinen kansallinen julkisten 
hankintojen strategia. Ohjelman tarkoituksena on lisäksi edistää pitkäjänteisesti julkisten 
hankintojen vaikuttavuutta muun muassa lisäämällä yhteistyötä valtion ja kuntasektorin 
välillä, yhdistämällä eri hallinnonalojen ministeriöiden tavoitteita toteutettavaksi yhteis-
työssä sekä korostamalla hankintojen strategisen johtamisen merkitystä. Julkiset hankin-
nat ovat onnistuessaan alueellisen elinvoiman, työllisyyden, aluekehityksen ja yrittäjyyden 
vahvistajia sekä innovaatioiden kehittäjiä.

Toimenpideohjelman ytimessä on Hankinta-Suomi -foorumi, johon on kutsuttu jäseneksi 
monialaisesti julkisorganisaatioiden strategista johtoa.2 Johdon foorumi suuntaa Hankin-
ta-Suomi ohjelman puitteissa tehtävää työtä kansallisen julkisten hankintojen strategian 
luomiseksi. Strategia julkaistaan syksyllä 2020.

Julkisten hankintojen strategisen vaikuttavuuden edistämiseksi on Suomessa jo olemassa 
runsaasti osaamista ja toimenpiteitä, joita on tehty niin valtion tasolla kuin hankintayksi-
köissä. Levittämällä tätä osaamista voidaan saada aikaan konkreettisia tuloksia ja yhteis-
työtä. Asettamalla yhteisiä tavoitteita ja laatimalla niiden saavuttamista tukevia konkreetti-
sia toimintamalleja, voidaan osaamista laajentaa ja saattaa yhteiskunnalle tärkeitä kehittä-
mistarpeita käytäntöön. Ylimmän johdon visio tulevaisuudesta ja sitoutuminen strategia-
työhön ovat keskeisiä onnistumisen kannalta.   

Julkisten hankintojen asiantuntijoista koottu Hankinta-Suomi -ohjelman valmisteluryhmä 
on laatinut julkisten hankintojen nykytilasta tämän tilannekuvadokumentin, jossa kuva-
taan eri teemojen valossa niitä toimenpiteitä, joita hankintojen saralla jo Suomessa tällä 
hetkellä tehdään.3 Dokumentissa keskitytään niihin teemoihin, joita voidaan pitää keskei-
sinä julkisten hankintojen vaikuttavuuden edistämisen kannalta. Valmisteluryhmä esittää 
tilannekuvadokumentissa runsaasti konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joihin hankinto-
jen kehittämiseksi olisi heidän näkemyksensä mukaan tarkoituksenmukaista ryhtyä. 

Tilannekuva on laadittu hankinta-ammattilaisten näkemysten pohjalta, eikä sitä laadit-
taessa ole pyritty huomioimaan eri taustaorganisaatioiden mahdollisia eriäviä tai edunval-
vonnallisia näkemyksiä. Asioista käydään jatkokeskusteluja Hankinta-Suomi -ohjelmassa 
käynnistettävien toimenpiteiden puitteissa.

2 Johdon foorumin jäsenet liitteenä 2.

3 Valmisteluryhmän toimikausi oli 10.9.2019 - 31.1.2020. Lista valmisteluryhmän jäsenistä on liitteenä 3.



11

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:25 SUOMEN JULKISTEN HANKINTOJEN TILANNEKUVA

1 Tiivistelmä
Tilannekuva on lähtökohta Hankinta-Suomi -toimenpideohjelmassa tehtävälle strategia-
työlle. Se keskittyy eri teemojen valossa nykytilaan ja siihen, mitä jo tällä hetkellä julkisten 
hankintojen saralla Suomessa tehdään. Nykytilakuvaus on pääosin laadittu syksyllä 2019.

Tilannekuvassa on käsitelty seitsemää teemaa: hankintojen johtaminen, osaaminen ja ky-
vykkyydet, taloudellinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys, ekologinen kestävyys, innovaa-
tiot sekä markkinoiden toimivuus. Teemojen välillä on sidoksia ja riippuvuuksia, joita on 
tuotu esille kunkin teeman yhteydessä.

Hankintojen johtaminen
Hankintojen johtamisen teemassa kuvataan hankintojen merkitystä julkisen organisaation 
strategian toteuttamisessa ja johtamisessa. Ammattitaitoisen hankintojen johtamisen avulla 
organisaatiot voisivat saavuttaa omia strategisia tavoitteitaan ja parempaa vaikuttavuutta jul-
kisilla hankinnoilla. Näin voidaan samalla toteuttaa myös julkisen sektorin palvelut toimivasti ja 
laadukkaasti sekä saavuttaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden ja talouden tasapainon. Digita-
lisaation mahdollistama tiedolla johtaminen on vielä vähäistä hankinnoissa, mutta tiedon mer-
kitys johtamisen ja toiminnan kehittämisen suuntaamisessa on jo tunnistettu. Tiedolla johtami-
sen lisäksi vaikuttavuuden mittaaminen on keskeinen edellytys hankintojen kehittämiselle. 

Osaaminen ja kyvykkyydet
Vaikka kaikki julkiset organisaatiot tekevät hankintoja, kokonaisvaltaisen hankintaosaa-
misen arvostaminen on vähäistä. Hankintalain soveltaminen ja kilpailutusvaihe on tun-
nistettu juridista osaamista vaativaksi työksi, mutta sopimuksen koko elinkaaren aikaisia 
osaamistarpeita ja tehtäviä ei vielä välttämättä huomioida riittävästi julkisissa organisaati-
oissa. Hankintayksiköiden ja tarjoajien hankintoihin liittyvää kokonaisvaltaista osaamista 
tulisi parantaa sekä alan koulutusta ja tutkimusta lisätä.

Julkisten hankintojen kehittämiseksi ja vaikuttavuuden edistämiseksi on olemassa run-
saasti osaamista ja käytännön kokemuksia eri hankintayksiköissä. Tiedon ja kokemusten 
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jakamiseen tulee jatkossakin panostaa ja tiivistää kaikkien tahojen välistä yhteistyötä. 
Tässä yhteistyössä tarjoajapuolella on myös erityisen tärkeä rooli. 

Kestävät hankinnat
Kestävän kehityksen teemat eli taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ovat jo 
pitkään kuuluneet hankintoja tekevien työhön. 

Taloudellisesti kestävät hankinnat tukevat talouden tasapainoa ja hankintayksikön kus-
tannustehokasta toimintaa. Taloudellinen kestävyys perustuu hankintojen suunnitteluun, 
hankinnan elinkaareen tunnistamiseen, hankintojen prosessikustannusten tehokkuuteen, 
yhteistyöhön, digitaalisiin työtapoihin ja toimittajariskien minimointiin.

Sosiaalisesti vastuullisissa hankinnoissa huomioidaan ympäröivä yhteiskunta; ihmisoikeuk-
sien toteutuminen, työllistymisen edistäminen, tasa-arvo, osallisuus sekä hankintojen vaikut-
tavuus. Voimassa oleva hankintalaki kannustaa tekemään sosiaalisesti vastuullisia hankintoja.

Ekologisesti kestävissä hankinnoissa huomioidaan tuotteen ja palvelun koko elinkaaren 
aikaiset ympäristövaikutukset. Ympäristöystävällisistä hankinnoista on useita onnistuneita 
esimerkkejä hiilijalanjäljen ja kiertotalouden osalta, sillä kehittämistyötä on tehty useiden 
vuosien ajan osaamisen parantamiseksi julkisten hankintojen ekologisen kestävyyden 
huomioimiseksi.

Innovatiiviset hankinnat
Myös innovatiivisten hankintojen määrän lisäämiseksi on asetettu kansallisia tavoitteita jo 
pitkään ja myös osaamista ja tukitoimia on lisätty. Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla on 
tärkeä rooli julkisen sektorin organisaatioiden strategia- ja politiikkatavoitteiden toteutta-
misessa, esimerkiksi palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa, palveluproses-
sien tuottavuuden kasvattamisessa sekä ekologisten ja sosiaalisten näkökohtien edistämi-
sessä. Yrityksille innovatiiviset hankinnat mahdollistavat referenssejä ja lisäävät sitä kautta 
kasvua ja vientimahdollisuuksia. 

Hankintamarkkinoiden toimivuus
Hankintamarkkinoiden toimivuuden ja kilpailullisuuden edistämisestä on hyötyä paitsi 
suoraan hankintayksikölle itselleen, myös laajemmin kuluttajille ja kansantaloudelle. Han-
kintalain tavoitteiden mukaisesti hankinnat on pyrittävä toteuttamaan olemassa olevat 
kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen. Hyvin suoritetussa hankinnassa hankintamenettelyn 
seurauksena kilpailu markkinoilla säilyy ja parhaassa tapauksessa saadaan aikaan jopa en-
tistä houkuttelevammat ja toimivammat markkinat. 
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2 Hankintojen johtaminen

2.1 Johdanto

 Julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa koko yhteiskunnan  
 hyvinvointiin ja talouden tasapainoon.

 Julkisten hankintojen vaikuttavuuden lisääminen edellyttää  
 strategista johtamista ja ammattitaitoista hankintaosaamista.

Yhteiskunnallisten muutosten myötä hankintojen rooli julkishallinnossa on nostettu kes-
keiseen asemaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa. Hallitusohjel-
maan sisältyy useita kohtia julkisten hankintojen kehittämiseksi. Julkiset hankinnat ovat 
yhteiskunnallisesti merkittäviä ja niillä voidaan edistää hallituksen ekologisia, sosiaalisia ja 
taloudellisia tavoitteita.

Julkisten hankintojen strateginen merkitys on tunnistettu entistä vahvemmin ja hankinnoissa 
on tarve huomioida enemmän yleisen edun mukaiset yhteiskunnalliset velvoitteet hankinta-
lain noudattamisen lisäksi. Tässä tilanteessa tarvitaan kilpailukykyä ja säästöjä, työkaluja inno-
vatiivisuuden tukemiseen sekä uusia ratkaisuja ympäristö- ja sosiaalisiin haasteisiin. Ratkai-
suja pohtimaan on perustettu useita erilaisia julkishallinnon kehityshankkeita. ”Koko kansan-
taloudelle merkityksellistä yhteiskunnallista vaikuttavuutta voidaan parantaa, kun julkisten 
hankintojen ostovolyymia käytetään fiksusti. Asia on keskeinen julkisen talouden kestävyy-
den sekä julkisen sektorin tuottavuuden parantamisen kannalta”, totesi valtiosihteeri Martti 
Hetemäki Hankinta-Suomi -yhteistyöfoorumin avauspuheenvuorossaan 9.5.2019.

Kansalaiset ovat usein entistä vaativampia ja valikoivampia. Tämä aiheuttaa haastetta jul-
kisen sektorin tuottamille palveluille, joilta vaaditaan perusteltua hinnan ja laadun suh-
detta sekä vaikuttavuutta. Laatuun liittyvät näkökohdat korostuvat erityisesti palveluissa, 
joita tuotetaan vaativampiin asiakastarpeisiin esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
Yhteiskunnassa vallitseva yleinen mielipide ja poliittiset päätökset vaikuttavat siihen, mi-
ten julkisen sektorin hankinnoissa huomioidaan esimerkiksi ilmastoystävällisesti tuotetut 
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elintarvikkeet tai vaikkapa yhteiskunnan heikommassa asemassa olevien työllistäminen 
hankintasopimusten osana. Julkisen sektorin palvelutuotannolta vaaditaan joustavampaa 
toimintatapaa, jolloin muun muassa kyky hyödyntää toimittajamarkkinoita tehokkaasti 
auttaa palveluiden kehittämisessä ja sujuvassa uudelleensuuntauksessa.

Vaikeasti ennakoitavat riskit ovat lisääntyneet muun muassa ympäristökriisien ja rahoitus-
markkinoiden kriisien muodossa. Riskit yhä suuremmista ja nopeammista yhteiskunnalli-
sista muutoksista lisäävät myös hankintoihin liittyviä riskejä. Riskienhallinta ja varautumi-
nen on huomioitava osana sopimuksia. Tämä saattaa ohjata aiempaa laajempiin ja voimak-
kaampiin varmistustoimiin, esimerkiksi kohti monen toimittajan politiikkaa sekä hajautta-
maan hankintalähteitä ja yhteistyökumppaneita eri alueille.

Tietojärjestelmien ja tietoliikenteen kehitys, läpinäkyvyyden lisääntyminen ja vaatimukset tie-
don ja prosessien avoimuudesta tuovat haastetta ja myös mahdollisuuksia kehittää hankinta-
toimintoja. Julkisten hankintojen kehittäminen edellyttää vakaata tietopohjaa muun muassa 
hankintojen volyymeista, kohdentumisesta ja vaikuttavuudesta. Tiedon kerääminen ja julkaise-
minen edistävät myös julkisen sektorin avoimuutta. Julkisten hankintojen kehittäminen edel-
lyttää moniammatillista osaamista kattaen analysoimisen, sidosryhmäyhteistyön, viestinnän, 
vaikuttavuuden seurannan ja tulosohjausosaamisen. Hankintojen tavoitteellinen johtaminen 
on enemmän kuin juridisten ja teknisten seikkojen huomioimista kilpailutusprosessissa.

2.2 Nykytila 
2.2.1 Hankintojen strateginen johtaminen 
Julkisten palvelujen tuottamiseen voidaan käyttää lukuisia keinoja. Kunnissa julkiset pal-
velut voidaan järjestää kunnan oman tuotannon lisäksi ulkoisella tilaaja−tuottaja -mallilla, 
kuntayhtymämallilla tai muilla julkisten toimijoiden yhteistyömalleilla, palvelusetelillä, 
sopimuspohjaisessa kumppanuudessa yritysten kanssa yhteisyritys-, konsortio- ja allians-
simalleilla, yksityisrahoitus- ja elinkaarimalleilla taikka kansalaisyhteiskunnan ja kunnan 
kumppanuuksissa yhteistuottamisen tavoin.4  

Hankintojen strategisessa johtamisessa tärkeää on kokonaiskuvan hahmottaminen. Tätä 
edeltävät luonnollisesti päätökset siitä, millä tavoin eri palvelut kannattaa tuottaa ja mikä 
on julkisten hankintojen osuus. Kokonaisuuden tulee olla vaikuttava ja tasapainoinen.  
Strategisessa johtamisessa tulee myös ottaa huomioon hankintasopimusten toteutumisen 

4  Anttiroiko Ari-Veikko: Hallintainnovaatiot. Hallintateoreettinen näkökulma kaupunkien palvelujen organisoin-
nin, omistajuuden ja rahoituksen uudistamiseen, Tampereen yliopisto, 2010.
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valvonta ja siihen varattavat resurssit, jotka muodostavat merkittävän osan hankintatoi-
minnan kokonaisuudesta.

Julkisten palveluiden tuottaminen ja niihin liittyvät hankinnat ovat niihin käytetyn 
  euromääräisen arvon vuoksi merkittävässä roolissa organisaation strategisten 
tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi ne vaikuttavat alueen elinvoimaan niin kunta- 
kuin kansallisella tasolla. 

Sama koskee valtionhallinnon toimintoja: olennaista on tunnistaa ja johtaa hankintaa sen 
mukaan, ostetaanko tavaraa oman palvelutuotannon tueksi, koko palvelutuotanto tai vain 
osa siitä.

Joissakin tapauksissa hankinnat voivat vapauttaa julkissektorin toimijoiden resursseja niitä 
paremmin hyödyttävään käyttöön. Kun organisaatio keskittää omat resurssinsa ydintoi-
mintoihinsa, hankintojen suhteellinen osuus budjetista kasvaa ja hankinnan taloudellinen 
merkitys lisääntyy. Organisaation ulkopuolelta hankittujen toimintojen laatu ja kustan-
nustehokkuus vaikuttavat julkissektorin toimijan palvelutuotantoon ja lopputuloksiin yhä 
enemmän. Tämä myös edellyttää uudenlaista osaamista, kyvykkyyttä, sekä johtamisen 
 tapaa verrattuna totuttuun perinteisempään toimintamalliin.

Hankintojen strategisen johtamisen tilaa on selvitetty eri näkökulmista
OECD on julkaissut 2019 raportin “Productivity in Public Procurement A Case Study of Fin-
land: Measuring the Efficiency and Effectiveness of Public Procurement”5. Selvityksessä kä-
sitellään haastattelujen ja erilaisten mittareiden avulla hankintojen tehokkuuden ja vaikut-
tavuuden mittaamista Suomen hankinnoissa. Suurimmaksi haasteeksi julkisten hankintojen 
tiedonkeruussa ja tehokkuuden mittaamisessa todetaan vahvasti hajautunut järjestelmä. 
Raportin johtopäätöksissä nostetaan esiin mittaamisen osalta muun muassa kansalliset säh-
köisen kilpailutuksen järjestelmät ja niiden potentiaali tiedon tuottamisessa. Tehokkuuden ja 
säästöjen osalta tunnistettiin myös puitejärjestelyjen ja yhteishankintayksiköiden potentiaali. 
Raportissa huomautetaan, että Suomessa tarvitaan lisää yhteistyötä julkiselle sektorille ja ke-
hittämisen varaa on julkisten hankintojen strategisen johtamisen suhteen.

EU:n komissio julkaisi 3.10.2017 julkisiin hankintoihin liittyen aloitteen eli niin sanotun 
soft law -paketin ”Julkisten investointien vaikutuksia lisätään tehokkailla ja ammattimai-
silla hankinnoilla”. Paketin ensimmäisessä osassa korostettiin muun muassa strategisen 

5 OECD: Productivity in Public Procurement A Case Study of Finland: Measuring the Efficiency and Effectiveness of 
Public Procurement, 2019.

https://vm.fi/documents/10623/11724809/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf/019e0c22-5af0-45f2-c58b-608373b64d53/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf.pdf
https://vm.fi/documents/10623/11724809/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf/019e0c22-5af0-45f2-c58b-608373b64d53/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf.pdf
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lähestymistavan ottamista hankintoihin, hankintamenettelyiden digitalisointia sekä hank-
kijoiden ammattimaistamista.6  

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on 
selvittänyt hankintojen strategisen johtamisen tilaa Suomessa. Selvityksen mukaan julkishal-
linnossa organisaation strategian ja hankintastrategian yhteys on vaihteleva. 

Lähes puolella vastaajista oli strategiset hankintojen linjaukset. Noin viidesosalla 
vastaajista hankintastrategiset linjaukset sisältyivät koko organisaation strategiaan. 
Kuitenkin 15 % vastasi, ettei niillä ole lainkaan hankintoja koskevia strategisia linjauksia.

Suurin puute on KEINO-osaamiskeskuksen tekemän kyselyn mukaan kuitenkin strategian 
 toteuttamissuunnitelmien puutteessa (67 %) sekä toteutumisen seurannassa ja mittaami-
sessa.7  

Kuvio 1. Hankintalinjausten tai vastaavien toteuttamisesta laadittu kehityssuunnitelma  
tai tiekartta, KEINO-osaamiskeskuksen kysely. 

KEINO-osaamiskeskuksen kyselyä tukee 2018 Sipilän hallituksen maakuntavalmistelun yh-
teydessä tehdyt hankintojen nykytilan selvitykset, jonka mukaan niin kuntien, kaupunkien 
kuin valtion eri yksiköiden hankintojen johtamisen tilanne ja maturiteetti ovat hyvin hete-
rogeenisiä ja organisaatiokohtaisia. Maakuntien nykytilaselvitykseen yhteydessä tehtyjen 

6  EU:n komission lehdistötiedote: Julkisten investointien vaikutuksia lisätään tehokkailla ja ammattimaisilla 
 hankinnoilla, 3.10.2017.

7 KEINO-osaamiskeskus: Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strateginen johtaminen Suomessa 
2018. KEINO-osaamiskeskuksen kyselyn yhteenveto, 2018.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_17_3543
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https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/KEINO-Julkisten-hankintojen-strategisen-johtamisen-tila-2018-kysely-yhteenveto_1.pdf
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haastattelujen tuloksena löytyi erilaisia hankintojen organisaatiokohtaisia julkisen sektorin 
toimintamalleja:  

 − Täysin keskitetty hankintojen toimintamalli, jossa hankintoja 
 johdetaan keskitetysti ja asiantuntijayksikkö vastaa hankintojen 
 toteutuksesta 

 − Hajautettu hankintojen toimintamalli, jossa hankintojen johtamista 
ei ole tai se on satunnaista. Työntekijät hoitavat hankinnat oman 
työn ohessa. 

 − Niin sanottu välitoimintamalli, jossa hankintoja johdetaan löyhästi. 
Hankinnat tehdään yksikössä oman työn ohella, mutta organi-
saation oma konsernitason hankinta-asiantuntija tukee hankkijaa 
 prosessissa.

 − Ulkoistettu hankintojen toimintamalli, jossa hankinnat ovat 
osin tai jopa kokonaan ulkoistettu esimerkiksi konsulteille ja/tai 
yhteishankinta yksiköille

Julkisen sektorin organisaatioissa puhutaan asiakaslähtöisyydestä, kumppanuuksista ja 
arvontuotannosta verkostoissa, mutta niissä koetaan suurta tarpeiden ja resurssien välistä 
epäsuhtaa ja paineita kustannusten vähentämiseksi. Strategisen johtamisen puute saat-
taa näyttäytyä etenkin hankintojen potentiaalin alimittaisena hyödyntämisenä esimerkiksi 
hankintojen puutteellisena resursointina ja aiempien hankintojen kokemusten vähäisenä 
hyödyntämisenä. Haasteiksi tilaajaorganisaatoissa on mainittu erilaisten politiikkatavoit-
teiden konfliktit, resursoinnin ja osaamisen rajoitteet sekä sisäisen koordinaation puute, 
tulevaisuuden tarpeiden määrittely ja sen muuntaminen hankinnaksi, hallinnonalakohtai-
set siilobudjetit, riskien välttämisen kulttuuri ja mittaamisen ongelmat.8 

Julkisten hankintojen strateginen johtaminen Suomessa
Valtakunnallisesti julkisten hankintojen strategisen johtamisen tila on monimuotoinen. 
Valtionhallinnon toimintayksiköissä sekä kunnissa ja kaupungeissa, hankintojen potenti-
aalia strategisena instrumenttina ei välttämättä ole täysin tunnistettu. Se voi johtaa tilan-
teeseen, että hankinnat pääasiassa reagoivat muiden toimintojen tarpeisiin. Suurin osa 
hankintatoimeen kohdistuvasta työajasta kuluukin näin rutiinitoimintoihin. 

Hankintatoimen arvostus strategisena toimintona on vielä suhteellisen vähäistä ja 
näkyvyys julkishallinnon sisällä muissa yksiköissä ei ole riittävällä tasolla.

8 Edler, J. & Uyarra, E.: Public procurement of innovation, 2013. Teoksessa Osborne, S.P & Brown, L. Handbook of 
Innovation in Public Services, Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
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Valtion strategisen hankintatoimen ohjaamisesta vastaa valtiovarainministeriö. Valtioneu-
voston kanslia puolestaan ohjaa ministeriöiden hankintatoimintaa. Valtion hankintojen 
strategisuuteen vaikuttavat mm. hallitusohjelman kirjaukset sekä muut strategiset linja-
paperit. Näitä ovat muun muassa valtion hankintastrategia sekä erilaiset valtioneuvoston 
periaatepäätökset. Valtiotason oma konsernitason hankintastrategia on vuodelta 2009.9  

Evankelisluterilaisen kirkon hankinnoista vastaavat pääsääntöisesti itsenäiset seurakunnat 
ja seurakuntayhtymät itse. Kirkkohallitus antaa suosituksia hankintojen tekemisestä.

Kuntien strategista hankintatoimea ohjaa puolestaan kuntastrategia. Kuntalain mukaan 
kunnilla tulee olla strategia, joka määrittelee muun muassa sen, mitä tehdään omana toi-
mintana ja mitä ostetaan markkinoilta. Kuntastrategian lisäksi kunnilla voi olla esim. han-
kintapoliittisia linjapapereita. Isot kaupungit ovat pääosin huomioineet hankinnat kau-
punkistrategioissaan.

Hankintojen strategisen johtamisen merkitys

Pelkkä strategia vailla yhteyttä operatiivisiin ja hallinnollisiin prosesseihin ei yksistään 
riitä hankintojen tavoitteelliselle johtamiselle.

Tarvitaan myös johdon ohjausta. Operatiivinen yksikkö pystyy toimintaprosessien paranta-
misen kautta laadullisiin parannuksiin ja kustannussäästöihin, mutta ilman ylätason strate-
gista ohjausta nämä saattavat jäädä lyhytaikaisiksi tuloksiksi.10 

Hankintojen strategisella johtamisella on mahdollisuus hyödyntää julkisten hankintojen 
potentiaali ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden sekä innovaatioiden edis-
tämiseksi ja niitä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Strateginen ymmärrys hankin-
tojen vaikuttavuuspotentiaalista on olennainen osa hankintojen strategista johtamista. 
Organisaation oman strategian ohella siitä johdetut hankintastrategiset linjaukset tai erik-
seen laadittu hankintastrategia voivat olla keskeinen johtamisen väline. Strategiset linja-
ukset määrittävät hankintayksikön tavara- ja palveluhankintoja ja urakoita koskevat yleiset 
periaatteet, joita mahdolliset sektorikohtaiset linjaukset voivat täsmentää. Hankintastra-
tegiset linjaukset voivat sisältää esim. kuvauksen organisaatiostrategian toteuttamisen 
hankintatoimessa, hankintoihin liittyvät tavoitteet, hankintojen kehittämistavoitteet, han-
kintojen johtamisjärjestelmän, hankintojen johtamisen keskeiset linjaukset, hankintojen 

9 Valtiovarainministeriö: Valtion hankintastrategia, hankintatoimen kehittämisen toimenpideohjelma, 2009.

10 Kaplan, R. S. & Norton, D. P.: Strategian toteutus, Synergiaetujen luominen Balanced scorecardin avulla, 2007.

https://vm.fi/documents/10623/307565/Valtion+hankintastrategia+35_2009/cc679a8b-fe34-4c05-9ece-8bac1a1f210c/Valtion+hankintastrategia+35_2009.pdf
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vaikutusten arviointikäytännöt, osaamistarpeet, strategian toimeenpanoon liittyvät 
 linjaukset sekä linjauksia hankintojen raportoinnista ja mittaamisesta.

Strategisissa linjauksissa luodaan poliittisille päättäjille ja hallinnossa hankintoja toteut- 
 taville yhteiset säännöt. Kun strategiassa on sovittu esimerkiksi hankinnoilla tavoitel- 
tavasta laatu-tasosta, on myös yhteisesti varauduttu tavoitteiden mukaisiin rahoitus-
tarpeisiin. Hankintojen organisoinnistakin tulee linjata strategisen suunnittelun yhteydessä.

Operatiivisella tasolla hankintaohjeiden tai hankinnan johtosääntöjen tulisi antaa linja-
uksia hankintojen periaatteista ja ostotavoista kuten sovellettavista menettelytavoista. 
Hankintastrategiassa tai vastaavassa linjataan usein myös suunnitelmista ulkoistamisiin tai 
kumppanuuksiin liittyen sekä hankintoja ohjaaviin periaatevalintoihin.11 

Tulosohjausta ei välttämättä ole hyödynnetty hankintatoimen ohjaamiseen. Tulosohjauk-
sen ja yhteisen tavoitteen asettelun sijaan julkisen sektorin hankintatoimea on kehitetty 
ja ohjattu ohjelmien ja hankkeiden avulla. Tulosohjauksella voidaan lisätä hankintatoimen 
kehittämistä ja kohdentamista haluttuun suuntaan.

Hankintojen strategiseen kehittämiseen ei ole valtakunnallisesti ollut resursseja tai pitkä-
kestoista panostusta ja siksi kehittäminen on toistaiseksi ollut lyhytaikaisten ja yksittäisten 
tilapäisten toimijoiden varassa. Nykyinen toimintatapa ei johda pysyvien toimintamallien 
syntyyn, edes yksittäisten organisaatioiden sisällä. Näin ollen julkisten hankintojen kehit-
täminen ei ole välttämättä pysyvää, samansuuntaista ja vaikuttavaa. Jos kokonaisvaltaista 
strategista näkemystä ei ole, hankinnat saatetaan nähdä vain tukitoimintona taikka osana 
taloushallintoa ja niitä saatetaan tarkastella vain määrärahanäkökulmasta. Julkisilla va-
roilla tehtyihin hankintoihin kohdistuu kuitenkin hinnan ja laadun lisäksi odotuksia niiden 
tarkoi tuksenmukaisuudesta. 

Mitä monimutkaisemmasta kokonaisuudesta on kyse, sen haastavampaa on tavoitelta-
van lopputuloksen määrittely ja kuvaaminen, tarjouspyyntöjen laadinta ja tarjousten ver-
tailu. Hankinnan kohteen monimutkaisuus tekee halutun lopputuloksen kuvaamisen usein 
niin haasteelliseksi, että kilpailutuksen jälkeen on jouduttu joskus toteamaan, että alun 
 perin tavoiteltu lopputulos jäi saavuttamatta. Näin tapahtuu varsinkin silloin, jos hankinnan 

11 Pekkala, E. & Pohjonen, M.: Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot, 2015. Tietosanoma Oy.

Hankintojen johtamisen näkökulmasta haasteita aiheutuu monimutkaistuvien palvelu- 
kokonaisuuksien ja tuotteiden hankinnassa, erityisesti kilpailuttamisosaamisen näkökulmasta. 
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suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen ei panosteta riittävästi ja menettelytapana käytetään yk-
sinomaan avointa menettelyä. Tämä taas johtuu yleensä resurssien puutteesta, hankintojen 
johtamisen osaamisen puutteesta sekä yleisemmin hankintojen osaamisen puutteista.12  

Julkisella sektorilla on myös haasteita houkuttelevuutensa suhteen. Kaikki potentiaaliset 
toimittajat eivät tee lainkaan tarjouksia julkiselle sektorille, sillä ne kokevat määrä-
muotoisen hankintaprosessin liian raskaaksi ja kannattamattomaksi. 

Jo pelkkä tarjouskilpailuun osallistuminen saattaa maksaa enemmän kuin siitä saatava 
höyty. Varsinkin pienemmissä yrityksissä on tarjousten tekemisen esteenä myös ennakko-
luuloja ja asenteita, sekä osaamisen puute. Toimittajat myös kokevat saavansa tietoa tule-
vista kilpailutuksista liian myöhäisessä vaiheessa, jolloin tarjouksen tekeminen ei ole enää 
mahdollista.

2.2.2 Hankintojen tietojohtaminen

Kun julkisille hankinnoille ja hankintatoimelle asetetaan tavoitteita, täytyy niiden 
saavuttamista pystyä seuraamaan, mittaamaan ja analysoimaan. Tätä varten tarvitaan 
dataa ja analysoitua tietoa. 

Strategiset tavoitteet tulisi viedä tulossopimuksiin sekä ottaa käyttöön mittarit, joiden 
avulla seurataan tuloksia, reagoidaan poikkeamiin ja raportoidaan vastuutahoille.

Julkishallinnon organisaatioissa hankintoja koskeva mittaaminen rajoittuu usein kilpailu-
tusten lukumäärään ja määrärahaseurantaan. Hankintaketjujen monimutkaistuessa ja pal-
veluratkaisujen lisääntyessä tarvitaan myös julkisten hankintojen onnistumisen arviointia 
suhteessa tavoiteltuun hyötyyn eli hankinnan vaikuttavuuden mittaamista. 

Dataan perustuvalla hankintojen tietojohtamisella tuetaan kehittämistyötä ja hankintojen 
vaikuttavuusarviointia. Tieto- ja seurantatarpeet määräytyvät tarkastelutason mukaan. 

12 Iloranta Kari – Pajunen-Muhonen Hanna: Hankintojen johtaminen, Ostamisesta toimittajamarkkinoiden 
 hallintaan, 2015.
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Tietojohtaminen
Julkisen sektorin toimijoilta tulee vaatia parempaa päätösten läpinäkyvyyttä ja päätösten 
perustelujen pohjautumista dataan. Ylimmän johdon tukema tiedolla johtamisen -kult-
tuuri13 vahvistaa tiedon roolia organisaation päätöksenteossa ja johtamisessa sen eri ta-
soilla. Tiedolla johtamisen kulttuuria ei kuitenkaan synny, ellei johto anna vahvaa tukeaan 
muutokselle. Tiedon rooli on tukea johtamista ja mahdollistaa paremmat päätökset eri 
organisaatiotasoilla.

Tiedolla johtaminen on Tietokiri -hankkeessa määritelty tietoiseksi johtamis- ja toimintamal-
liksi, jossa tietoa hyödynnetään ja analysoitua tietoa ja dataa tuodaan osaksi päätöksenteko-
prosessia. Siinä sovelletaan toimintamallia, jossa päätöksentekoprosessissa tavoitellaan pa-
rasta mahdollista ymmärrystä siitä, mitä päätöstä ollaan tekemässä ja millä perusteella.

Tietojohtaminen on arvon luomista, joka perustuu aineettomiin resursseihin kuten tietoon 
ja osaamiseen14. Tietojohtamista tarvitaan kaikkialla, missä ihmiset toimivat yhdessä jon-
kin tavoitteen saavuttamiseksi. Tietojohtaminen on tiedon luomiselle ja jakamiselle otollis-
ten olosuhteiden luomista.

Hankintojen tietojohtamisen osaaminen ja kyvykkyyden nykytila eivät eroa tietojohta-
misen osaamisesta yleistasolla. Hankintojen tietojohtaminen voidaankin nähdä yhtenä 
osa-alueena tietojohtamisen kokonaiskuvassa. 

Julkisten hankintojen kehittäminen edellyttää tietoa muun muassa hankintojen 
volyymeista, kohdentumisesta ja vaikuttavuudesta. Tiedon kerääminen ja julkaise-
minen edistävät julkisen sektorin avoimuutta. Tietojohtamisen hyötyjä tulisi tunnistaa 
paremmin hankinnoissa.

Hankintoihin perustuvan tiedon keskitetty tuottaminen voisi olla hyödyllistä, jotta han-
kintayksiköt voisivat käyttää sitä oman toimintansa seuraamisessa, vertaisarvioinnissa ja 
kehittämisessä.

2.2.3 Hankintoihin liittyvä data ja tieto
Julkishallinnon hankintayksiköillä on käytössään erilaisia kilpailutus- ja sopimushallin-
tajärjestelmiä sekä osto- ja taloushallinnon järjestelmiä, esimerkiksi Cloudia ja muut 

13 Tästä esimerkkinä valtiohallinnon Tietokiri -hanke.

14 Barends E., Rousseau, D. M. & Briner, R. B: Evidence-Based Management, – The Basic Principles, 2014. Amsterdam. 
Center for Evidence-Based Management. Davenport, T. H., Harris, J. G. & Morison, R.: Analytics at work: Smarter deci-
sions, better results, 2010. Boston, Mass: Harvard Business Press.8.

https://tietokiri.fi/
https://www.cebma.org/wp-content/uploads/Evidence-Based-Practice-The-Basic-Principles-vs-Dec-2015.pdf
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kilpailuttamisjärjestelmät sekä Handi ja Kieku. Käytössä olevat järjestelmät keräävät han-
kinnoista tietoa, mutta erityisesti kuntien suuren järjestelmäkirjon vuoksi tiedot ovat kun-
takohtaisesti niiden omissa tietojärjestelmissä.

Lakimuutoksia tulossa
Tietokiri -hankkeen ja Kuntatalouden tietopalvelu -projektissa15 on suunniteltu datan ke-
räämistä eri tietolähteistä yhteen paikkaan. Tietokiri-hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista 
on mahdollistaa konsernitiedon ja datan hyödyntäminen johtamista ja toimintaa tukevissa 
analyyseissa.

Säädösmuutosten valmistelu etenee analysointi- ja raportointitehtävän sisällyttämiseksi 
Valtiokonttorin lakisääteisiin tehtäviin sekä käyttöoikeuden saamiseksi konsernitietoihin. 
Hallituksen esityksessä16 kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi 
lainsäädännöksi ehdotetaan muutettaviksi mm. Valtiokonttorista annettua lakia siten, että 
mahdollistettaisiin luotettavan, ajantasaisen ja vertailukelpoisen tiedon saaminen kuntien 
taloudesta kuntien ja valtion päätöksenteon tueksi.

Hallituksen esityksen mukaan kuntien ja kuntayhtymien tulisi tuottaa ja raportoida ta-
loushallinnon tietojärjestelmistään erikseen säädetyt taloustietonsa yhdenmukaisessa ja 
vertailtavassa muodossa Valtiokonttorin ylläpitämään valtakunnalliseen tietovarantoon. 
Tietovarannon taloustiedot olisivat avoimen datan periaatteen mukaisesti maksutta eri ta-
hojen käytettävissä. Valtiokonttorin tehtävänä olisi ylläpitää taloustietovarantoa ja toimia 
rekisterinpitäjänä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020 ja sovellettavaksi tili-
kautta 2021 koskevista tiedoista alkaen.

Hansel Oy:stä annetun lain muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä17 ehdotetaan 
Hanselille annettavaksi hankintatiedon keräämiseen ja käsittelyyn liittyviä tehtäviä. Tiedot 
kerätään ja ne saadaan pääosin automaattisesti lähinnä ostolasku- ja kilpailutustietoja kos-
kevista tietoaineistoista.

Hankintayksiköt tuottavat tietoa
Hankintayksiköillä on käytössä erilaisia kilpailutus- ja sopimushallintajärjestelmiä sekä 
osto- ja taloushallinnon järjestelmiä. Myös hankintojen ilmoittamisportaali Hilma-palvelu 

15 Valtiokonttorin verkkosivu: Kuntatalouden tietopalvelu.

16 Hallituksen esitys kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi HE 60/2019.

17 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista 
ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla 
 toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta, HE 47/2019.

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/kuntatalouden-tietopalvelu/
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kerää tietoja, mutta hankintayksiköillä ei ole mahdollisuutta hyödyntää Hilmaan tallennet-
tua tietoa täysimääräisesti. Kilpailutusjärjestelmien osalta laajimmin Suomessa on käytössä 
Cloudia -kilpailutusjärjestelmä.

Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuurikuvaus on laadittu vuonna 2016. Se määrittää 
hankintatoimen ja sen sähköisten välineiden keskeisimmät rakenneosat ottamatta kuiten-
kaan tarkasti kantaa esimerkiksi toteutusteknologiaan tai muihin suunnittelun tai toteutuk-
sen yksityiskohtiin. Tavoitearkkitehtuuri määrittää puitteet, jonka sisällä valtionhallinnon han-
kintatoimen toiminnan kehittäminen, tietojen hallinta ja tietojärjestelmät tulee toteuttaa.

Tavoitearkkitehtuurissa korostuu valtionhallinnon hankintatoimen tietovarantojen loogi-
nen jäsennys sekä näiden kiinteä kytkeminen asiakirjahallinnon ja taloushallinnon tieto-
varantoihin. Tulisi pyrkiä toimintamalliin, jossa tietoa ei tarvitse syöttää useaan kertaan. 
Tallennetun tiedon tulisi olla automaattisesti hyödynnettävissä hankintojen elinkaaripro-
sessin eri vaiheissa. Yhtenäinen ja kerran tallennettu tieto parantaisi tiedon eheyttä ja oi-
keellisuutta ja täten vähentäisi prosessin virheitä.

Keskeisillä tiedoilla tulisi aina olla yksi päätietolähde, josta luotettavin tieto on kullakin het-
kellä saatavissa. Esimerkiksi toimittajaorganisaatioiden perustietojen päätietolähde on YTJ, 
ja laajempia toimittajaprofiileja säilytetään ja hallitaan valtionhallinnon yhteisessä toimit-
tajatietovarannossa. 

Valtionhallinnossa hankintaprosessia on digitalisoitu ja otettu käyttöön yhteisiä järjestel-
miä sekä luotu yhteisiä tietopalveluja eri käyttötarkoituksiin. Yhteiset järjestelmät puuttu-
vat suunnittelusta sekä sopimus- ja toimittajahallinnasta. Valtion budjettitalouden orga-
nisaatioilla on käytössä pitkälti yhteiset taloushallinnon tietojärjestelmäpalvelut muun 
muassa kirjanpidon, ostolaskujen käsittelyn, kassanhallinnan, matkasuunnitelmien hallin-
nan, matka- ja kululaskujen käsittelyn osalta.

Valtionhallinnossa on käytössä tietopalveluja eri käyttäjäryhmille ja käyttötarkoituksiin. 
Tiedot näihin palveluihin tulevat kirjanpitoyksiköiden ostolaskujärjestelmästä. Tutkihan-
kintoja.fi -palvelun avulla kansalaiset ja yritykset saavat tietoa siitä, mitä valtio hankkii ja 
mihin julkisia varoja käytetään.18 Myös kunnille on annettu mahdollisuus julkaista omat 
tietonsa palvelussa. Palvelussa hankintoihin voi tutustua esimerkiksi organisaation tai ka-
tegorian mukaan. Palvelusta näkee, keneltä tuotteita ja palveluja on hankittu, ja milloin 
nämä hankinnat on tehty. Ostolaskut näkyvät palvelussa summatasolla. Tutkihankintoja.
fi-sivun sisältö julkaistaan myös niin sanottuna raakadatana avoindata.fi-sivustolla. Han-
kintapulssi -palvelun katseluoikeus on asianomaisen organisaation erikseen nimetyillä 

18 Hansel Oy:n ylläpitämä palvelu: tutkihankintoja.fi

http://www.tutkihankintoja.fi/
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käyttäjillä. Kunnat ovat myös julkaisseet omaa ostolaskudataansa internetosoitteessa 
avoindata.fi.

2.2.4 Hankintojen vaikuttavuuden johtaminen

Hankintojen vaikuttavuuden arviointi tarkastelee hankinnan lopputulosta; onko 
hankinta tuottanut niitä vaikutuksia ja sellaista vaikuttavuutta, jota on alun perin 
tavoiteltu. Vaikuttavuuden johtaminen ohjaa toimintaa tunnistamaan keinoja vaikutta-
vuuden lisäämiseksi ja toteuttamaan toimia, joilla saavutetaan haluttu lopputulos. 

Hankintojen strateginen johtaminen edellyttää myös kykyä johtaa hankintoja vaikuttavasti.

Johtamisen tietotarpeet eivät liity pelkästään julkisten varojen käyttöön. Vaikuttavuustieto 
on tärkeää esimerkiksi innovatiivisten hankintojen johtamisen ja toteuttamisen näkökul-
mista. Julkisilla varoilla tehtyihin hankintoihin kohdistuu hinnan ja laadun lisäksi odotuksia 
niiden tarkoituksenmukaisuudesta. Tavoitteita asetetaan muun muassa asiakastyytyväi-
syydelle, kustannustehokkuudelle, innovatiivisuudelle, ympäristöystävällisyydelle ja hyvin-
vointivaikutuksille. Myös hankintojen toteutuneen laadun valvonta on osa niiden vaikutta-
vuuden arviointia.

Vuoden 2020 alussa perustettu vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus19 auttaa hankin-
tayksiköitä vaikuttavuuden mallintamisessa ja mittaamisessa. Käytännössä osaamiskeskus 
auttaa julkisen sektorin organisaatioita arvioimaan, millaista hyvinvointia ja taloudellista 
hyötyä hankinnoilla on mahdollista saavuttaa. Tämä yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus 
edellyttää haasteen monipuolista ymmärtämistä – taustalla olevien juurisyiden ja niihin 
vaikuttamiseksi tarvittavien muutosten hahmottamista. Sen perusteella julkinen sektori 
voi määrittää saavutetuista vaikutuksista maksettavan palkkion ja mittarit, joilla niiden 
syntyminen osoitetaan.  

Hankintojen vaikuttavuutta on tärkeää arvioida kansantalouden eri tasoilla. 

Valtakunnallisesti vaikuttavuutta on syytä arvioida, jotta tunnistetaan mahdolliset tar-
peet lainsäännön muutoksiin julkisten varojen tehokkaan käytön edistämiseksi tai mark-
kinoiden ja kilpailun toimivuuden varmistamiseksi. Alueellista arviointia tarvitaan, jotta 

19 Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkosivu Vaikuttamisinvestoimisen osaamiskeskuksesta.

https://tem.fi/vaikuttavuusinvestoimisen-osaamiskeskus


25

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:25 SUOMEN JULKISTEN HANKINTOJEN TILANNEKUVA

tunnistetaan eri alueiden poikkeavuudet esim. mahdollisissa talous- ja elinkeinopoliitti-
sissa ratkaisuissa. Hankintayksikössä suoritettavat vaikuttavuuden arvioinnit ovat osa toi-
minnan jatkuvaa kehittämistä.

Eri tasojen vaikuttavuusarvioinnit täydentävät toisiaan. Vaikka hankintayksikön näkökul-
masta hankinnat täyttävät niille asetetut tavoitteet, kansantalouden näkökulmasta tilanne 
voi olla päinvastainen. Julkisista hankinnoista aiheutuu myös ulkoisvaikutuksia, jotka voi-
vat näyttäytyä niin sanottuna osaoptimointina, jolla on vaikutusta markkinoiden toimin-
taan laajemmin.

Hankinnan vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta on merkityksellistä se, mitä tietoa ha-
lutaan ja mitä on mahdollista kerätä, sekä miten tiedon keräämisen aikataulu on mahdol-
lista sovittaa osaksi strategiaa ja päätöksenteon prosessia. Hankintojen vaikuttavuutta on 
tarkasteltu lisää jäljempänä luvussa 5 sosiaalinen kestävyys.

Hankintojen analysointi

Keskeistä on hahmottaa erilaisten hankintojen tärkeys suhteessa organisaation 
tavoitteisiin ja perustehtävään.

Hankintojen analysointitiedon avulla voidaan kohdentaa kehittämistoimia haluttuun 
suuntaan. Tärkeä osa analyysiä on kokonaiskuvan muodostaminen rahavirroista ja niiden 
suhteista. Ostolaskujen ja tilausten analysointi on käyttökelpoinen työväline erityisesti 
hankintayksikkötasolla. Niin sanotun spend-analyysin avulla saadaan yksityiskohtaista 
 tietoa hankinnoista muun muassa mitä hankitaan, miltä toimittajilta, mihin yksiköihin ja 
kustannuspaikkoihin ja millä hinnoilla. 

Valtionhallinnossa on osana Handi-ohjelmaa luotu hankintatoimen mittarit sekä konserni-
tasolle että yksittäisen kirjanpitoyksikön tasolle. Mittareita on pilotoitu loppuvuoden 2019 
aikana ja pilotoinnin tulosten perusteella päätetään niiden mahdollisesta käyttöönotosta 
koko valtionhallinnossa vuoden 2020 aikana.

Vaikuttavuuden arvioinnin mahdollistamiseksi tulisi harkita, voidaanko tietoaineistoja yh-
tenäistää. Tietokantojen tulisi sisältää kattavasti tietoa erilaisten harkintaorganisaatioiden 
hankinnoista. Kattavammat tietokannat tarjoaisivat yksittäisille hankintaorganisaatioille 
mahdollisuuden löytää relevantteja vertailukohtia vaikuttavuuden arviointiin.

Jos tietoaineistoja alettaisiin yhdistää, olisi tällöin tärkeää, että tietokantaan voitaisiin koota   
tietoja mahdollisimman kattavasti eri kunnista. Tämä edellyttäisi, että kuntien 
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hankinta tietoihin liittyvä ostolaskudata tulisi avoimeksi. Kattavien aineistojen kokoamista 
helpottaisi lisäksi tilikarttojen yhdenmukaisuus esimerkiksi Kuntaliiton tilikarttasuosituk-
sen mukaisesti. Valtionhallinto käyttää yhtenäistä tilikarttaa. On kuitenkin huomattava, 
että hankinta- ja ostodatan julkaiseminen ei ole mahdollista turvallisuusviranomaisten 
 turvallisuuskriittisissä hankinnoissa, jotka koskevat valtion keskeisiä turvallisuusetuja.

Tiedon hyödynnettävyys edellyttäisi monipuolista tietoa hankinnoista. Mahdollisen tieto-
kannan tulisi sisältää tietoa hankinnasta, sen suorittaneesta harkintaorganisaatiosta, han-
kinnan kilpailutukseen osallistuneista yrityksistä yritystunnuksella, kilpailutuksen arvioin-
nista esimerkiksi laatukriteereistä, sopimuksesta ja laskutuksesta. 

Tietojen yhdistelemiseksi tulisi laatia hankinnan yksilöintitieto, joka kulkee koko 
hankinnan elinkaaren Hilma-tietokannasta laskutustietoihin saakka.

Yhtenä esteenä hankintojen analysoinnille voi olla osaamisen puute. Osaamistarpeet vaih-
televat sen mukaan millä tarkastelutasolla, mistä näkökulmasta ja millä välineillä vaikut-
tavuutta arvioidaan. Kun näiden tietojen ja taitojen lisäksi tarvitaan hankintaosaamista, 
osaamisvaatimukset voivat vaikuttaa kohtuuttomilta.

2.2.5 Resurssien ja osaamisen johtaminen

Organisaation hankintatoimen järjestäminen
Hankintatoimen resurssien suunnittelu on erityisen tärkeää silloin, kun hankintoihin käy-
tetyt varat muodostavat merkittävän osan organisaation kuluista. Hankintatoimen resur-
sointiin vaikuttavat hankintayksikön strategiset linjaukset palveluiden tuotantotavoista 
sekä siitä, mitä tehdään omana työnä ja mitä taas hankitaan organisaation ulkopuolisilta 
toimijoilta. 

Hankintayksiköllä voi olla lainsäädännöllinen, hallinnollinen, taloudellinen tai muu vel-
vollisuus/tarve tuottaa tietyt palvelut itse. Lainsäädännölliset tarpeet ovat pakottavia ja 
muodostavat usein hankintayksikön ydintehtävää. Mikäli oma tuotanto ei ole pakollista 
lainsäädännön perusteella, on hyvä arvioida oman tuotannon ja ulkopuolelta ostamisen 
kustannukset, hyödyt ja haitat.

Hankintojen strategisen tason toimintoja ovat: organisaatio-/hankintastrategia, mah-
dollinen toimittajastrategia ja hankintalinjaukset, hankintayksikön toiminnan järjestämi-
seksi annettavat toiminta- ja menettelytapaohjeet muun muassa hankintojen suoritusky-
vyn seuraamiseksi ja kehittämiseksi, toimintojen ulkoistamispäätökset, pitkäkestoisista 
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sopimuksista päättäminen ja suuret investointipäätökset20. Tavoiteasetannan jälkeen 
organisaation on hyvä muodostaa itselleen toimintatavat ja prosessit, jotka mahdollista-
vat strategisten tavoitteiden toteutumisen. Arvioinnin ja mittaamisen avulla varmistetaan 
valittujen ratkaisujen oikeellisuus, jotta pystytään johtamaan niin kokonaisuutta kuin yk-
sittäistä hankintaakin.

Hankintojen kategorisointi
Hankintatoimen tuloksellisuus perustuu pääosin hankintalinjausten luomiseen ja syste-
maattiseen hankintaprosessin läpivientiin. Hankintayksiköiden ydintoiminnat ovat erilaisia 
ja sen vuoksi myös hankintatarpeet edellyttävät erilaisia hankintoja ja toimittajia. Hankin-
tojen merkitys hankintayksikön toiminnan ja sen tuloksellisuuden kannalta vaihtelee toi-
minnoittain ja palveluittain. Yksi samanlainen prosessi ja toimintamalli ei sovellu kaikkiin 
hankintoihin, vaan tarvitaan hankittavien tuotteiden ja palveluiden ryhmittelyä, katego-
risointia, jotta hankinnat pysyvät hallinnassa ja voidaan luoda yhtenäisiä toimintamalleja 
kategorioittain. Valtakunnallisesti sovitut julkishallinnon organisaatioiden yhteiset han-
kintojen kategorisointimallit selkiinnyttäisivät nykyistä tilannetta. Niiden avulla voitaisiin 
yhtenäistää kirjavia toimintatapoja ja parantaa hankintatoimen osaamista.

Hankintojen kategorisoinnissa sovitetaan yhteen erilaisiin hankintoihin liittyvät tarpeet, 
erilaisten toimittajamarkkinoiden piirteet ja valitaan parhaiten hankintayksikön 
strategiaan sopivat ja sitä tukevat ratkaisut. Ryhmittelyn tarkoitus on auttaa hankinta-
yksikköä hallitsemaan ja johtamaan hankintoja ja sopimuskumppaneita paremmin.  
Se auttaa kohdentamaan toimintatapoja erilaisissa hankinnoissa, allokoimaan resursseja 
ja ajan käyttöä, kohdistamaan osaamista ja oppimista ja jakamaan tehtäviä yksiköiden, 
tiimien ja yksilöiden kesken.

Hankintojen kategorisointi auttaa tekemään päätöksiä hankintatoimen organisoinnista. 
Tarkoituksenmukaisen ryhmittelyn edellytys on riittävä tieto hankintayksikön kaikista han-
kinnoista, niiden sisällöstä, tarpeesta ja toimittajista. Hankintayksikön resursseista ja han-
kintojen volyymista riippuen voidaan arvioida, mitkä hankinnat ja hankintaprosessiin liit-
tyvät tehtävät, kuten tilaaminen toteutetaan hajautetusti, hajakeskitetysti tai keskitetysti, 
ja toisaalta mitkä hankinnoista toteutetaan yhdessä yhteishankintayksiköiden tai muiden 
hankintayksiköiden kanssa ja mitkä taas omana työnä. 

20 Van Weele Arjan J.: Purchasing & Supply Chain Management, 2010. 5th Edition. Eindhoven University of 
 Technology, The Netherlands.
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Hankintojen kategorisointia tehdään suuremmissa kunnissa ja esimerkiksi sisäministeriön 
ja valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Kunnissa hankintojen ryhmittely ilmenee pitkälti 
toimiala- ja hallintorakenteiden mukaisesti. Hankintoja johdetaan hyvin eri tavalla riip-
puen kunnan koosta ja hankintatoimen organisointitavoista. Joillakin kunnilla on erillinen 
hankintakeskus toimialojen yhteisten hankintojen osalta, mutta tietyt toimialakohtaiset 
hankinnat on järjestetty toimialan itsensä tehtäväksi, jotta varmistetaan hankinnan koh-
teen tuntemus. Hankintojen kategorisointia voidaan tehdä usealla eri tavalla, joista han-
kintayksikön on valittava itselleen soveltuvin malli.21 

Julkisen sektorin osaamistarpeet
OECD tarkastelee ”Skills for a High Performing Civil Service” -raportissaan tarkemmin juuri 
julkisen sektorin muutosta ja osaamistarpeita22. Raportti nostaa esiin, että julkisen sektorin 
työntekijät kohtaavat yhä haasteellisempia ja vaikeampia ongelmia, jotka ovat seurausta 
entistä moniarvoisemmista näkökulmista ja odotuksista yhteiskuntaa kohtaan. Samanai-
kaisesti työntekijät toimivat yhä digitaalisemmassa, avoimemmassa ja verkostoituneem-
massa ympäristössä. Kaikki nämä peräänkuuluttavat uudenlaisia tietoja ja taitoja.

Tieto- ja osaamistarpeita määrittävät Osaamisen ennakointifoorumin Osaaminen 2035 -ra-
portin mukaan: 1) teknologinen kehitys, 2) toimialojen verkottuminen, 3) asiakaslähtöisyy-
den vahvistuminen sekä 4) kestävään kehitykseen perustuvan ajattelun vahvistuminen.23 

Helen Dickinsonin ja Helen Sullivanin tutkimusraportissa ”Imagining the 21st Century  Public 
Service Workforce” tarkastellaan julkisen sektorin muutosta, julkisella sektorilla työskente-
levien roolia muutoksessa sekä niitä osaamisia ja taitoja, joita tulevaisuudessa tarvitaan. 
Raportti nostaa merkittävimmiksi julkisten palveluiden haasteiksi ongelmien ja ratkaisu-
jen monimutkaisuuden, tiukkenevat taloudelliset raamit, teknologian kehityksen sekä 

21 Katso esimerkiksi Sisäministeriö: Hankintastrategiat sekä hankintojen toteuttamismenettelyt vuonna 2019, 
SMDno 2018–1657. Sisäministeriön hallinnonalalla on käytössä hankintojen luokittelu ABC-luokkiin niiden strategi-
sen merkityksen, yhteensopivuusvaatimusten, volyymin tai massatavaraluonteen mukaan:

A-hankinnoille on ominaista, että niillä on vaikutusta usealle toimialalle, hankinta on seurausta uudesta tai muuttu-
neesta toiminnasta tai organisaatiomuutoksesta tai hankinta edellyttää huomattavaa B- tai C-hankintojen lisäystä 
tai muuttamista aiempaan nähden. A-hankinta on aina toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävä.

B-hankintoja ovat tavanomaisesti saatavilla olevat tuotteet ja palvelut silloin, kun tuotteita, toimintaa ja menettely-
tapoja tai työmenetelmiä halutaan yhdenmukaistaa tai ohjata koko hallinnonalan toimintaa yhteensopivaksi.  
Ne voivat myös olla hallinnonalan toiminnan vaatimia käyttöesineitä tai immateriaalisia oikeuksia, joilta vaaditaan 
toimintaan soveltuvuutta, saatavuutta tai muusta syystä nimike on toiminnalle tärkeä.

C-hankintoja ovat massatuotteet, kuten toimitilojen tukipalvelut, toimisto- ja muut tarvikkeet, sekä välittömän 
kulutuksen tuotteet, jotka eivät kuulu A- tai B-luokkaan. Tavoitteena on järkevöittää tukitoimintojen tehtäviä sekä 
vapauttaa henkilötyöpanosta keskeisimpiin hankintatoimen tehtäviin.

22 OECD: Skills for a High Performing Civil Service -raportti, 2017.

23 Opetushallitus: Osaaminen 2035, 2019.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/skills-for-a-high-performing-civil-service_9789264280724-en
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/osaaminen-2035
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lisääntyneen työhön liittyvän epävarmuuden ja tästä seuraavan organisatorisen kyvykkyy-
den laskun.24 

Tietojohtamisen osaaminen
Suomessa tietojohtamista opetetaan mm. Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella25, 
LUT School of Business and Managementissä26, Oulun yliopistossa27 sekä Tampereen tek-
nillisessä yliopistossa.28 Tietojohtamisen tutkimusta tai kursseja on tarjolla muun muassa 
Itä-Suomen yliopistossa osana johtamisen sivuaineopintoja sekä Turun yliopistossa.29 

Tampereen yliopiston tutkimusjohtaja Harri Laihosen mukaan tietojohtamisen kyvyk-
kyyttä rakennettaessa huomion pitää olla laajasti siinä tehtäväkokonaisuudessa, josta 
julkinen sektori on määrätty vastaamaan. Teknisten taitojen rinnalla tarvitaan kasvavassa 
määrin pehmeämpiä ihmisjohtamisen taitoja sekä kykyä käsiteelliseen koko organisaation 
ja/tai palvelujärjestelmän kattavaan analyysiin ja dialogiin.

Hankintaosaaminen
OECD:n raportin mukaan kyse on yksilöistä ja heidän osaamisestaan, mutta yksilöt tarvit-
sevat tuekseen toimivia teknologisia ratkaisuja, tehokkaita prosesseja ja suhdeverkostoja 
sekä näiden systemaattista johtamista. Julkisella sektorilla tämä tarkoittaa syvempää orga-
nisaatiokulttuurin muutosta.

Organisaatiossa tulisi tunnistaa julkisten hankintojen merkitys strategisena työkaluna. 
Johdon tulee päättää strategiassaan palveluiden tuottamistavasta ja asettaa hankinnoille 
tavoitteita ja arvioida niiden vaikuttavuutta tietojohtamiseen pohjautuen. Julkisille organi-
saatioille tulee asettaa tavoitteet yhteiseen hankintastrategiaan perustuen, sekä ottaa mit-
tarit ja seurantamenetelmät käyttöön. Päätösten tulee olla läpinäkyviä ja niiden taustalla 
tulee olla prosessista kertynyttä dataa. Tällainen organisaatiokulttuurin muutos vaikuttaa 
hankintojen tiedolla johtamisen osaamisen ja kyvykkyyden arvostamiseen, hyödyn ym-
märtämiseen ja sitä kautta osaamisen tason nousuun ja osaajien määrän lisääntymiseen.

24 Dickinson, Helen – Sullivan, Helen: Imagining the 21st Century Public Service Workforce. Melbourne School of 
Govenrment, 2014.

25 Aalto-yliopiston verkkosivut: Tuotantotalouden laitos.

26 LUT-yliopiston verkkosivut: Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma (KTM) ja Tietojohtamisen asiantun-
tijaohjelma.

27 Oulun yliopiston verkkosivu: Tietojohtaminen.

28 Tampereen yliopiston verkkosivu: Tietojohtamisen diplomi-insinöörin tutkinto.

29 Lisäksi läheisesti tietojohtamista sivuavaa mm. Aalto-yliopiston Informaatioverkostot, tekniikan kandidaatti ja 
diplomi-insinööri, Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan maisterin tutkintojen opetussuunni-
telmat, Åbo Akademin Master's Degree Programme in Governance of Digitalization.

https://government.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/2654444/MSoG-21c-Draft2_2_.pdf
https://www.aalto.fi/fi/tuotantotalouden-laitos/
https://www.lut.fi/opiskelu/maisteriohjelmat/kauppatieteiden-maisteriohjelmat/tietojohtaminen-ja-johtajuus
https://developmentcentre.lut.fi/alasivu.asp?kid=181&alasivu=150
https://developmentcentre.lut.fi/alasivu.asp?kid=181&alasivu=150
http://www.oulu.fi/informaatiotutkimus/node/512
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tietojohtamisen-di-ohjelma
https://www.aalto.fi/fi/koulutustarjonta/informaatioverkostot-tekniikan-kandidaatti-ja-diplomi-insinoori
https://www.aalto.fi/fi/koulutustarjonta/informaatioverkostot-tekniikan-kandidaatti-ja-diplomi-insinoori
https://www.jyu.fi/it/fi/ohjeita-opiskelijalle/tutkinto-ohjelmat/maisterin-tutkinnot
https://www.jyu.fi/it/fi/ohjeita-opiskelijalle/tutkinto-ohjelmat/maisterin-tutkinnot
https://studiehandboken.abo.fi/en/degree-programme/2974
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Dickinsonin ja Sullivanin raportin ”Imagining the 21st Century Public Service Workforce” 
 mukaan julkisella sektorilla työskentelevät eivät kykene riittävästi itse vaikuttamaan oman 
sektorinsa kehitykseen. Tämä jarruttaa kehittämistä julkisella sektorilla kaikilla tasoilla.

Julkisissa hankinnoissa piilee säästöpotentiaalia esimerkiksi suorina kustannussäästöinä, 
hankintaprosessien ja käytäntöjen kehittämisenä ja osaamisen kehittämisen mukana 
tuomana tehostumisena. Hankintojen strategisella johtamisella tulee varmistaa organi-
saation hankintojen riittävä resursointi ja osaamistaso kaikilla hankinnan osa-alueilla. 

Osaamisen lisäämisellä vältytään useilta turhilta ongelmatilanteilta, sillä hankinnan onnis-
tuminen ratkaistaan ennen kilpailutusta.

Julkisen sektorin hankintaosaamisen koulutuksen ja kehittämisen tarve on suuri. Menes-
tyksekäs hankinta edellyttää paitsi säädösten tuntemista, myös vahvaa kaupallisten ja 
talou dellisten tekijöiden osaamista. Komissio on laatinut Julkisia hankintoja tekevien osaa-
misen -kehikko työkalua yhdessä hankintayksiköiden kanssa. Kehikon mukaan osaamisessa 
on kaksi osa-aluetta: hankintoihin liittyvä erityinen osaaminen kuten hankintaprosessin 
elinkaari, poikkileikkaava osaaminen sekä ammatilliset taidot, englanniksi soft skills.30 

Suomessa hankintatoimen osa-alueista eniten on keskitytty taloushallinnon raportointiin 
sekä kilpailutusvaiheeseen ja sitä edeltävään tarjouspyyntöasiakirjojen laadintaan ja lisäksi 
sähköisten työkalujen käytön edistämiseen, jossa Suomi onkin eurooppalaisittain kor-
kealla tasolla. 

Kuten edellä on tuotu esiin, eniten hankintayksiköillä näyttäisi olevan kirittävää strategisten lin-
jausten tekemisessä ja niiden toimeenpanossa sekä hankintojen elinkaariajattelussa, toimitta-
jahallinnan strategisten tavoitteiden johtamisessa sekä laajamittaisessa kestävän kehityksen ja 
innovatiivisuuden toteuttamisessa. 

Hankintayksikön koko, perustehtävät ja käytettävissä olevat resurssit vaikuttavat siihen, 
mihin kehittämistoimet kannattaa kohdentaa. Pienelle organisaatiolle, joka toimii 
hyvin vähäisillä resursseilla jo hankintaprosessien sähköistäminen ja datan kerääminen 
yhteen paikkaan voi tuoda merkittävän muutoksen hankintojen vaikuttavuuteen ja 
seurattavuuteen. Suuremmalle organisaatiolle kehittämiskysymykset voivat liittyä 
toiminnan uudelleen organisointiin ja toimittajasuhteiden kehittämiseen.

30 Niin kutsuttu European Competency Framework for public buyers. Kehikon odotetaan tulevan käyttöön kevään 
2020 aikana.
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Valtionhallinnossa ja kunnissa hankintaprosessia ja erityisesti toistuvia rutiinitehtäviä tulisi 
pystyä digitalisoimaan vielä kattavammin. Manuaalitehtävistä säästyvä työaika voidaan kes-
kittää kehittäviin toimintoihin ja esimerkiksi hankintojen suunnitteluun ja toimittajasuhtei-
den hallintaan. Digitalisoinnin merkityksestä enemmän luvussa 4 Taloudellinen kestävyys.

2.2.6 Toimittajien ja sopimusten johtaminen

Jos toimittajia ja sopimuksia ei johdeta ja hallita ammattimaisesti, voi se johtaa 
puutteelliseen laatuun ja epäkohtiin sopimuskauden aikana.

Sopimushallinnan ja toimittajaseurannan parantaminen sisältävät valtavan 
säästöpotentiaalin julkisella sektorilla.

Julkisten hankintojen johtamisessa tulee kiinnittää huomiota toimittajayhteistyöhön ja 
 sopimushallintaan. Puutteellinen sopimusten hallinta voi johtaa oikeudenmenetyksiin 
 tilaajan osalta, puhumattakaan asiakkaiden virheellisestä tai puutteellisesta palvelusta. 

Hankintasopimusten tulisi sijaita yhdessä paikassa ja olla kaikkien tietoa tarvitsevien ja 
hankintoja tekevien saatavilla. Näin voidaan vähentää tahattomia ohiostoja ja muita so-
pimusrikkomuksia. Sopimusten hallintaa tulee johtaa ja tukea samalla tavalla keskitetysti 
kuin itse varsinaista kilpailutusprosessia. 

Yhteistyötä toimittajien kanssa olisi suositeltavaa tiivistää ja syventää. Toimittajasuhtei-
den kehittäminen luo pohjan hyvälle yhteistyölle, laadukkaalle palvelulle ja innovaatioille. 
Tämä edellyttää viestintä- ja yhteistyötaitojen kehittämistä. Kumppanuuksien rakentami-
nen toimittajien kanssa ei välttämättä ole mahdollista ilman uskottavaa ja ammattimaista 
toimintatapaa. Hankintoja tulisi johtaa koko toimitus- ja palveluketjun näkökulmasta. Mitä 
tiiviimpää yhteistyötä toimittajan kanssa tehdään, sitä enemmän palvelussa korostuu lop-
puasiakkaan näkökulma. 

Mitä tärkeämpi toimittaja on organisaation palvelutuotannon kannalta, sitä enemmän 
on hyötyä toimittajan suoriutumisen arvioinnista ja mittaamisesta, joiden avulla voidaan 
ohjata toimittajaa kehittämään ja optimoimaan toimintaansa. Tärkeimpien toimittajien 
palvelutuotantoa tulisi seurata niiden suoritusten pitkäjänteisen paranemisen ja 
strategisimpia hankintoja niiden osaamisen, innovoinnin, resurssien ja kykyjen 
kehittymisen perusteella.
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Organisaation ulkoisten resurssien tehokas hyödyntäminen edellyttää myös muiden toi-
mittajavaihtoehtojen ja toimittajamarkkinoiden hyvää tuntemusta. Useimmissa hankinta-
yksiköissä keskitytään vain tämänhetkisiin ja tunnettuihin toimittajiin.

Organisaation ulkoisten toimittajien johtaminen edellyttää toimialan tuntemusta ja ajan-
tasaista tietoa. Yksittäisen hankintayksikön resurssit eivät välttämättä riitä usean toimi-
alan osaamiseen riittävän syvällisesti. Osana Hankinta-Suomi strategian toimeenpanoa 
olisi mahdollista pohtia pysyvien yhteistyöfoorumeiden organisoitumista toimialoittain ja 
mahdollisesti myös alueellisesti. Hankintayksiköiden hallinnollista taakkaa vähentäisi jär-
jestelmällinen kehittäjä- tai tilaajaryhmätoiminta muun muassa KEINO-osaamiskeskuksen 
toimesta ja sekä vastuutahon nimeäminen.

2.3 Toimenpide-ehdotukset

Kansallinen taso

1. Luodaan valtakunnallinen hankintastrategia 
Suomeen tulee laatia yhteinen valtakunnallinen hankintastrategia, joka 
antaa kaikille julkisille hankintayksiköille viitekehikon hankintojen johtami-
seksi ja julkisten hankintojen vaikuttavuuden ymmärtämiseksi.

2. Kehitetään ja otetaan käyttöön strategisen tason tavoitteet ja mittarit 
Strateginen johtajuus on nostettu OECD:n raportissa yhdeksi hankinto-
jen maturiteettia kuvaavaksi indikaattoriksi. Kansallisen hankintastrate-
gian  yhteyteen tulee luoda tavoitteet ja mittarit, joiden avulla tavoitteiden 
 toteutumista voidaan seurata. Strategisen johtajuuden mittarit ovat pää-
asiallisesti laadullisia ja ne arvioivat sitä, onko tarvittaviin toimiin ryhdytty.

3. Panostetaan hankintaosaamisen lisäämiseen 
Hallitusohjelman kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi hankin-
nan keinoin, tarvitaan julkishallinnon organisaatioihin paljon ohjausta, 
tukea ja osaavia hankkijoita, jotta hankintoja voitaisiin käyttää tehokkaana 
välineenä strategian toteuttamisessa.

4. Lisätään tulos- ja omistajaohjausta hankinnoissa 
Valtionhallinnon tulossopimuksiin sisällytetään hankintastrategian  
tavoitteita, joita seurataan ja poikkeamiin puututaan.
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5. Lisätään tietoon perustuvaa johtamista 
Tiedon tehtävä on tukea johtamista ja mahdollistaa paremmat päätökset 
eri organisaatiotasoilla. Julkisen sektorin toimijoilta tulee vaatia parempaa 
päätösten läpinäkyvyyttä ja päätösten perustelujen pohjautumista dataan. 
 
Vaikuttavuuden aikaansaaminen hankinnoilla edellyttää yhteiskunnalli-
sen hyödyn mallinnusta, joka osoittaa millaista hyvinvointia ja taloudellista 
hyötyä hankinnalla on mahdollista saavuttaa. Sen perusteella julkinen sek-
tori voi määrittää saavutetuista vaikutuksista maksettavan palkkion ja mit-
tarit, joilla niiden syntyminen osoitetaan. Päätöksenteon ja vaikuttavuuden 
arvioinnin tarpeita varten hankintoihin liittyvää aineistoa yhtenäistetään. 
Rakennetaan tietokantoja, joihin kerätään tietoa eri lähteistä. Erityisesti 
vaikuttavuuden näkökulmasta määritellään mitä tietoa halutaan ja mitä on 
mahdollista kerätä, sekä miten tiedon keräämisen aikataulu on mahdollista 
sovittaa osaksi strategiaa ja päätöksenteon prosessia.

6. Tuotetaan analyyseja hankintadatasta 
Analyysipalvelua voidaan tuottaa tarkoituksenmukaisin osin maksutto-
mana viranomaispalveluna, ja sitä voidaan lisäksi hankkia markkinoilta 
 toimivilta tahoilta ostopalveluina.

7. Otetaan käyttöön julkishallinnon organisaatioille yhteinen  
hankintojen kategorisointimalli 
Laaditaan julkishallinnon organisaatioiden yhteensopivat hankintojen 
 kategorisointi-/ryhmittelymallit helpottamaan hankintojen johtamista 
sekä tiedon analysointia ja vertailtavuutta.

8. Lisätään yhteistyötä ja luodaan pysyviä yhteistyöryhmiä 
Yhteistyötä hankintatoimen laadun ja osaamisen lisäämiseksi tulee tehdä 
yhteistyössä valtion, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Yksittäisen han-
kintayksikön ei välttämättä ole mahdollista luoda ja ylläpitää usean toimialan 
tuntemusta riittävän syvällisesti. Osana Hankinta-Suomi strategian toimeen-
panoa luodaan pysyviä yhteistyöfoorumeita toimialoittain ja mahdollisesti 
myös alueellisesti esimerkiksi alueellisia yhteishankintayksiköitä hyödyn-
täen. Systematisoitu kehittäjäryhmä tai tilaajaryhmä toiminta muun muassa 
KEINO-osaamiskeskuksen toimesta ja sen selkeä vastuuttaminen nimetyille 
tahoille saattaisi vähentää julkisen sektorin hallinnollista taakkaa.

9. Selvitetään mahdollisuutta luoda rahoitusmalli julkisille hankkijoille 
strategisten hankintojen tukea varten 
Suomessa ei ole riittävän kattavasti tahoa tai tahoja, jotka keskittyisivät 
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hankintayksiköiden hankintojen strategisen johtamisen tukemiseen. Aiem-
min on perustettu hankkeita teeman ympärille, mutta se ei ole ollut riittävää. 
Selvitetään, olisiko mahdollista luoda pysyvä rahoitusmalli, jolla hankintayk-
siköt saisivat tukea hankintojensa strategiseen johtamiseen sekä esimerkiksi 
asiantuntijoiden palkkaamiseen avustuksen tai vastaavan turvin.

10. Selvitetään mahdollisuutta luoda rahoitusmalli kestävien ja innovatiivis-
ten hankintojen toteuttamisen riskien jakamiseksi 
Mallilla mahdollistetaan suurimman vaikuttavuuden hankintojen toteutta-
minen. Tuen kriteerit tulee perustua kansallisen hankintastrategian vaikut-
tavuuspotentiaalin.

Suositukset hankintayksikölle 

1.  Hankintayksiköt laativat organisaatiostrategian toteuttamista  
tukevat hankintastrategiset linjaukset tai hankintastrategian 
Hankintojen strategisella johtamisella hyödynnetään julkisten hankintojen 
potentiaali paitsi organisaation omien tavoitteiden saavuttamisessa, myös 
ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden sekä innovaatioiden 
edistämisessä. Tunnistetaan hankintojen strateginen vaikuttavuuspoten-
tiaali ja laaditaan suunnitelma strategisten linjausten toimeenpanolle.

2.  Hankintoja tehdään suunnitelmallisesti 
Hankintojen suunnittelun tulisi olla osa organisaation toiminnan ja 
 talouden suunnitteluprosesseja. Suunnittelun avulla myös resurssien 
käyttö voidaan ennakoida ja optimoida.

3. Organisaation hankintoja analysoidaan 
Kehittämisen lähtökohta on tieto nykytilasta. Hyvä volyymikartoitus, esim. 
ostolasku- ja tilaustiedoista, havainnollistaa, mitä hankitaan, minkälaisilta 
toimittajilta, mihin yksiköihin, mihin tarpeisiin ja millä hinnoilla. Tärkeä osa 
analyysiä on kokonaiskuvan saaminen rahavirroista ja niiden suhteista.

4. Hankintayksiköt asettavat hankinnoille ja hankintatoimelle  
tavoitteet ja mittarit 
Arvioinnin ja mittaamisen avulla pystytään johtamaan niin kokonaisuutta 
kuin yksittäistä hankintaakin. Valtion kaikissa kirjanpitoyksiköissä otetaan 
käyttöön valtionhallinnon yhteiset hankintojen mittarit. 
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5. Hankintaprosessia digitalisoidaan 
Työvaiheiden digitalisoinnin tarkoituksena on vähentää niihin käytettyä 
työmäärää ja virheitä. Manuaalitehtävistä säästyvä työaika voidaan käyttää 
esim. hankintojen suunnitteluun ja toimittajasuhteiden hallintaan.

6. Hankintayksiköt panostavat sopimusten johtamiseen ja  
toimittajayhteistyöhön 
Hankintojen johtamisessa tulee kiinnittää huomiota sopimushallintaan  
ja toimittajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Sopimushallinta on osa 
 organisaation riskienhallintaa ja sen vuoksi sitä tulee johtaa keskitetysti.

Suositukset yrityksille

1.  Tarjoajat tuovat aktiivisesti näkökulmiaan esille ja verkostoituvat 
Yritysten on suositeltavaa verkostoitua keskenään ja osallistua esimerkiksi 
elinkeinoelämän etujärjestöjen tilaisuuksiin ajantasaisen tiedon vastaan-
ottamiseksi ja välittämiseksi. Yritykset osallistuvat esimerkiksi KEINO-osaa-
miskeskuksen kehittäjäryhmätoimintaan ja tuovat näkemyksiään esille  
eri aloja koskien.

2. Tarjoajat tuovat kehittämispotentiaalinsa esille julkiselle sektorille 
Erityisesti pk-yrityksiä suositellaan osallistumaan markkinakartoituksiin  
ja tarjouskilpailuihin. Yritykset tuovat näkemyksensä esiin aktiivisesti 
 ennen varsinaista kilpailutusprosessia.

3. Tarjoajat osallistuvat aktiivisesti yhteiskehittämiseen 
Tarjoajat varaavat aikaa julkisten hankintojen asioihin ja niiden kehittämi-
seen. Yritykset osallistuvat esimerkiksi KEINO-osaamisk eskuksen kehittäjä-
ryhmätoimintaan ja vastaaviin foorumeihin.

4. Tarjoajat hyödyntävät tietotaitoa yli organisaatiorajojen 
Tarjoajat hyödyntävät matalalla kynnyksellä viranomaisten ja hankinta-
yksikköjen tietotaitoa. Ratkaisuja ei pohdita pelkästään oman yrityksen 
organisaation sisällä.
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3 Osaaminen ja kyvykkyydet

3.1 Johdanto

 Julkisten hankintojen riskienhallinta ja julkisten palveluiden kehittämistarpeet  
 edellyttävät monialaista hankintaosaamista.

 Hankintaosaamisen ja -resursoinnin puutteet näkyvät epäonnistuneina  
 hankintoina ja ongelmina sopimuskumppaneiden tuottamissa palveluissa.

Hankintaosaamisen kehittäminen on viime vuosina tunnistettu sekä kansallisesti että 
EU:n komission toimesta merkitykseltään keskeiseksi painopisteeksi julkisten hankintojen 
 onnistumisessa. 

Hankintayksikön hankintaosaamisella ja ammattitaitoisella henkilöstöllä on suuri 
merkitys hyvien hankintojen, laadukkaiden palveluiden ja säästöjen aikaansaamisessa. 
Myös yritysten riittävän tarjousosaamisen merkitykseen tulee kiinnittää huomioita.

Osaamisen kehittämisellä on yhteys kaikkiin tämän tilannekuvadokumentin teema-aluei-
siin. Hankintojen osaamisvaatimukset kattavat hankinnan koko elinkaaren. Hankintojen 
johtamisella ja tietojohtamisella on vahva yhteys osaamisen kehittämiseen. Hankinta- 
ammattilaisten työn ja hankintojen johtamisen tulee perustua ymmärrykseen markki-
noista, monipuolisesta osaamistarpeesta ja hankintojen vaikuttavuudesta. Myös innovaa-
tioiden edistäminen sekä sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden varmistami-
nen hankinnoissa edellyttää laajaa ja syvällistä osaamista.

Hankintaosaamiseen liittyvät kehittämistarpeet voidaan nähdä useista eri näkökulmista: 

1. Käytännön hankintatoimen tasolla on ratkaisevaa riittävän 
osaamisen ja resursoinnin varmistaminen ja kehittäminen 
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hankinta yksikössä. Lisäksi hankintojen strateginen johtaminen ja 
hankinta- ammattilaisten työn arvostus vaikuttavat julkisten hankin-
tojen onnistumiseen.

2. Organisaation hankintaosaamisen ja puutteiden tunnistaminen 
sekä toimivat mittaamisen mallit.

3. Osaajien ammattitaidon kehittäminen riittävän käytännön tuen 
 varmistamisella ja osaajien lisääminen koulutuspoliittisena tavoit-
teena perus- ja joustavan täydennyskoulutuksen keinoin.

4. Tutkimus- ja jatkokoulutustaso; tutkitun tiedon ja korkean tason 
osaajien ja tehokkaiden työkalujen lisääminen.

5. Tarjouskilpailuihin osallistuvien yritysten osaamisen kehittäminen.

Jotta osaamista voidaan tehokkaasti kehittää, on kuitenkin saatava enemmän tietoa tä-
män hetkisestä osaamisen lähtötasosta läpi hankintakentän ja hankinnan elinkaaren, 
osaamisen tavoitetasosta ja niiden mittaamisesta. Tämän vuoksi tärkeänä pidetään erilli-
sen selvityksen tekemistä ennen merkittävien koulutuspoliittisten ja osaamisen lisäämi-
seen tähtääviin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Hankintaosaamista voidaan tarkastella organisaation ja yksilöiden osaamisena. Sillä on 
näin ollen yhteys hankintastrategiaan, hankintojen keskittämiseen tai hajauttamiseen, riit-
tävään resursointiin, tukipalveluihin, tietojärjestelmiin sekä yksittäisten hankintoja päätoi-
menaan tai oman toimensa ohella tekevien henkilöiden asiantuntemukseen.

Käytännön hankintatoimessa olennaisia tekijöitä osaamisen kehittämiseksi ovat hankinta-
osaamisen painopisteet, oman organisaation osaamisvajeet ja lisäresursointitarpeet, valin-
nat yhteishankintojen ja oman kilpailuttamisen välillä ja yksittäisten henkilöiden osaami-
sen kehittäminen. 

Hankintayksiköillä tulee olla riittävät työkalut mitata ja ymmärtää osaamistarpeitaan ja 
resursointiaan sekä strateginen näkemys ja johdon tuki tavoiteltavasta osaamistasosta. 
Hankintaosaamisen kehittämisellä ja ammattimaisesti johdetulla ja toteutetulla 
hankintatoimella voidaan saada jopa 10 % säästöt ja lisätä tarjouskilpailuihin saatavien 
tarjousten määrää merkittävästi.31 

31 Halonen Kirsi-Maria – Tukiainen Janne: Competition and Litigation in Swedish Public Procurement, Konkurrens-
verket Research Series 2020:1. Tutkimuksessa esitetään benchmarkkaus-kohteita, joiden toimintoja omaksumalla 
tarjoajien määrää on lisätty tarjouskilpailuissa merkittävästi muuttamalla hankintakäytäntöjään aiempaa suunnitel-
malliseksi, keskustelevammaksi ja yritysorientoituneeksi. Lisäksi tutkimuksessa yksilöidään hyviä käytäntöjä myös 
hankinnoista tehtävien valitusten vähentämiseksi.

http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk-rapport_2020-1.pdf
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Hankintayksiköiden ja yksittäisten hankinta-asiantuntijoiden osaamisen mittaamiseen 
on kehitetty malleja. EU:n komission julkisten hankintojen ammattimaistamishankkeen 
yhteydessä kehitetään arviointikehikko, jonka odotetaan tulevan käyttöön kevään 2020 
aikana.32 Komission mallissa on otettu lähtökohdaksi osaamis- ja kyvykkyystasot hankin-
tojen koko prosessin eri osaajaroolien näkökulmista. Useat suomalaiset hankintayksiköt 
ovat osallistuneet mallin pilotointivaiheeseen. Hankintayksiköiden suositellaan ottavan 
käyttöön yhtenäinen arviointikehikko hankintaosaamisensa mittaamiseen. EU:n komission 
mallin käyttöönottoa puoltaa tulosten kansallinen ja kansainvälinen vertailtavuus. 

Hankintaosaamisen mittaaminen paljastaa osaamis- ja tehostamistarpeita, joihin voidaan 
vastata hankintojen paremmalla organisoinnilla, tukipalveluilla, tietojärjestelmillä ja 
koulutuksella.

Hankintojen koulutus on tällä hetkellä pirstaloitunutta ja koulutussisällöt vaihtelevat suu-
resti perustutkintotasolla ja täydennyskoulutuksessa. Täydennyskoulutusmarkkinoilla on 
runsaasti yksityisiä palveluntarjoajia. Hankintakoulutustarjonnan ja -laadun takaamiseksi 
eri koulutusohjelmissa ja täydennyskoulutuksessa, tarvitaan aloite valtakunnallisen kehi-
tystyön käynnistämiseksi ja yhteistyötä eri oppilaitosten välillä sekä lisäksi tutkimusta han-
kinta-ammattilaisten osaamistarpeista ja -vajeista. Tarvitaan laaja julkisten hankinta-am-
mattilaisten osaamisselvitys hankinnan koko elinkaaren ajalta, jotta koulutusta mukaan 
lukien täydennyskoulutusta voidaan suunnitella tehokkaasti ja tarpeiden mukaan koh-
dennetusti. Laadukkaan ja joustavan koulutuksen tarjoamiseksi on suunniteltava mikä on 
tavoitetaso ja miten osaaminen todennetaan.

Korkean osaamistason saavuttamiseksi, tutkitun tiedon tuottamiseksi ja peruskoulutuksen 
tarjoamiseksi julkisten hankintojen tutkimukseen tulee panostaa. Tällä hetkellä Suomessa 
ei ole julkisten hankintojen professuuria millään tieteenalalla eikä julkisiin hankintoihin 
korvamerkittyä tutkimusrahoitusta.

Rahoituksen, osaajien ja pätevien väitöskirjaohjaajien vähäisyys on johtanut verrattain 
vähäiseen tutkimukseen ja siihen, että tutkimus on ollut yksittäisten tutkijoiden oman 
kiinnostuksen varassa, vaikka julkisten hankintojen kansantaloudellinen merkitys on huo-
mattava. Tästä huolimatta Suomessa on muutamia kansainvälisestikin hyvin arvostettuja 
julkisten hankintojen tutkijoita. Lisäksi Suomessa on ainutlaatuista hankintadataa, joka 
mahdollistaisi yhteiskunnallisesti vaikuttavan tutkimuksen tekemisen. 

32 Niin kutsuttu European Competency Framework for public buyers.
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Tutkimustiedon avulla voitaisiin lisätä ymmärrystä esimerkiksi hankintayksiköiden 
tekemien eri valintojen syy- ja seuraussuhteista hankintojen laatuun, kilpailun määrään 
ja lopputuloksen onnistumiseen. Korkeatasoisen tutkimuksen avulla voidaan tarjota 
tietoa myös hankintaosaamisen kehittämiseen ja riskien hallintaan, millä on myös suuri 
säästöpotentiaali.

Osaamisen kehittämistä suunnitellessa tulee kiinnittää huomioita myös hallitusohjelman 
osaamisen kehittämiseen liittyviin kirjauksiin: ”Hankintaosaamisen tasoa ja hankintalain vel-
voittavuutta kestäviin hankintoihin ja laatuarviointiin nostetaan” sekä ” Panostetaan julkisten 
hankintayksiköiden osaamiseen koulutuksen ja parhaiden käytäntöjen levittämisen avulla”.

3.2 Nykytila
3.2.1 Käytännön osaaminen, työn resursointi ja arvostus
Julkisten hankintojen arvostuksen nostamisesta, riittävän osaamisen ja resursoinnin var-
mistamisesta sekä strategisesta tärkeydestä on keskusteltu useiden vuosien ajan julkisten 
hankintojen kehittämiseen liittyen. 

Käytännön kokemuksen mukaan hankintatoimintaa ei aina tunnisteta osaksi 
organisaation strategista suunnitteluprosessia ja organisaation strategian toteuttamista, 
vaan hankinta nähdään edelleen usein vain operatiivisena tukitoimintona, jossa 
painotetaan pelkästään juridisen kilpailutusprosessin osaamista.

Käytännön osaaminen

Hankintayksiköissä on runsaasti hyvää osaamista, jota jakamalla ja tukemalla päästään 
hyviin lopputuloksiin.

Keino-osaamiskeskuksen tekemän kyselyn mukaan kyselyyn vastanneista henkilöistä va-
jaa puolet (46 %) tekee hankintoja muun toimen ohessa ja toinen vajaa puolet (42 %) pää-
toimisesti. Muilla tavoin hankintoja tekee reilu kymmenes (12 %) vastaajista. Tyypillisesti 
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Muun työn ohessa
46 %

Päätoimisesti
42 %

Muuten
12 %

he osallistuvat hankintaprosessiin asiantuntemuksellaan tai neuvomalla, mutta eivät varsi-
naisesti itse tee hankintoja.33 

Kuvio 2. Hankintojen tekeminen organisaatiossa

KEINO-osaamiskeskuksen kyselyssä vastaajilta kysyttiin heidän hankintaosaamisen tasoa 
ja kehittämistarpeita seuraavissa hankintateemoissa: markkinakartoitus ja vuoropuhelu, 
julkisten hankintojen vaikuttavuus ja sen arviointi, elinkarikustannukset, hankintayksikön 
toteuttamat tutkimus- ja kehityshankinnat ja pilotoinnit, riskienhallinta, sekä hankintaso-
pimus ja sen seuranta. Kyselyn mukaan eniten osaamista kaivataan hankintayksiköiden to-
teuttamiin tutkimus- ja kehityshankintoihin sekä pilotointeihin liittyen. Vastausten perus-
teella markkinakartoitusten ja vuoropuheluiden toteuttamisesta on tällä hetkellä eniten 
osaamista. Yleisesti voi kuitenkin todeta, että kaikista teemoista toivottiin oppia perustei-
siin ja syventävää osaamista.34 

33 KEINO-osaamiskeskus toteutti syyskuussa 2018 kyselyn, jonka avulla kartoitettiin kestävien ja innovatiivisten 
hankintojen hankintaosaamisen tilaa Suomessa.

34 KEINO-osaamiskeskus toteutti syyskuussa 2018 kyselyn, jonka avulla kartoitettiin kestävien ja innovatiivisten 
hankintojen hankintaosaamisen tilaa Suomessa.

https://www.hankintakeino.fi/fi/julkisten-hankintojen-tila-suomessa/kestavien-ja-innovatiivisten-hankintojen-osaamisen-tila-suomessa
https://www.hankintakeino.fi/fi/julkisten-hankintojen-tila-suomessa/kestavien-ja-innovatiivisten-hankintojen-osaamisen-tila-suomessa
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Kuvio 3. Yleisen hankintaosaamisen taso ja kehittämistarpeet.

Työn resursointi
Hankintatoimen organisointi ja resursointi vaihtelevat hankintayksikön koon ja perusteh-
tävän mukaan. Hankintatehtävien keskittäminen tai hajauttaminen vaikuttavat siihen, 
miten hankintojen päätöksenteko ja johtaminen jakautuvat organisaatiossa. Tällä hetkellä 
julkisen sektorin hankintaorganisaatiot ovat enimmäkseen hybridimalleja eli hajakeski-
tettyjä. On kuitenkin hyvä muistaa, että valtaosa Suomen hankintayksiköistä toimii ilman 
yhtään kokoaikaista hankintaresurssia.

Valtionhallinnossa hankintojen yleinen ohjaus ja kehittäminen kuuluvat valtiovarainmi-
nisteriölle. Ministeriöt ja virastot vastaavat itse hankinnoistaan. Keskitetyille hankinnoille 
on kolme yhteishankintayksikköä: Hansel, Valtori ja Senaatti-kiinteistöt. Henkilöresurssien 
määrä organisaatioittain vaihtelee suuresti. Joissakin hankintayksiköissä ei ole lainkaan 
päätyökseen hankintoja tekeviä henkilöitä, kun taas suuremmissa hankintayksiköissä, ku-
ten esimerkiksi Tullissa, noin 14 henkilöä osallistuu kilpailutusten tekemiseen.

Suurimmissa kunnissa on niin ikään pääasiassa hajakeskitettyjä malleja. Käytännön ha-
vaintoihin perustuva arvio kehityssuunnasta näyttää olevan hankintaorganisaation ja hen-
kilöresurssien vahvempi keskittäminen esimerkiksi konsernihallintoon, mutta myös vah-
vemmin hajautuneempia organisointimalleja on käytössä. Yhteishankinnat on organisoitu 
kunnan omassa organisaatiossa olevaan hankintakeskukseen tai osakeyhtiöön esimerkiksi 
Monetra Oulu Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Päätoimisesti hankintoja tekevien henkilöiden 
määrä vaihtelee suuresti myös saman kokoluokan kunnissa. 

Haluan oppia perusteet Osaan jo jonkin verran, mutta haluan syventää osaamistani

Osaan jo riittävästi Ei kuulu toimenkuvaani/tehtäviini

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Markkinakartoitus ja vuoropuhelu

Julkisten hankintojen
vaikuttavuus ja sen arviointi

Elinkarikustannukset

Hankintasopimus ja sen seuranta

Riskienhallinta

Hankintayksikön toteuttamat
tutkimus- ja kehityshankinnat

ja pilotoinnit
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Julkisten hankintojen organisoinnista tai strategisesta johtamisesta tehtyä tutkimusta ei 
tiettävästi juurikaan ole, mutta yksityiseltä puolelta tutkimusta hankintojen kontekstista 
löytyy.35 Hallintorakenteiden tai organisoinnin (hajautettu, keskitetty, hybridi, verkosto) 
väitöskirjatasoista tutkimusta julkisesta sektorista löytyy jonkin verran.36  

Hankintaosaamisen kehittämisen taso vaihtelee eri organisaatioissa. Julkisten hankintojen 
tekemiseen liittyvää toiminnallista ja yksilöllistä osaamista ja sen merkitystä ei aina tunnis-
teta. Operatiivinen osaaminen ilmenee hankintaorganisaatiossa hankintaprosessin yhte-
näisyytenä. Tällöin prosessin eri vaiheet, kuten kilpailutus sekä sopimuskauden aikainen 
valvonta ja kehittäminen nivoutuvat yhteen ehyeksi kokonaisuudeksi. Valtion hankintakä-
sikirjassa hankintatoimi määritellään osaamisprosessiksi, joka vaatii lainsäädännön tunte-
muksen ja soveltamiskyvyn lisäksi markkinoihin ja liiketalouden lainalaisuuksiin perehty-
neisyyttä.37   

Työn arvostus
Julkisten hankintojen osaaminen nähdään edelleen usein vain kilpailutusprosessin tekni-
senä läpiviemisenä, jolloin suunnitelmallisen ja ammattimaisesti toteutetun hankintapro-
sessin edellyttämiä osaamistarpeita ei tunnisteta. Resursseja ei kohdisteta ammattimaiseen 
ostamiseen, joten laaja-alaisen hankintaosaamisen kehittäminen jää taka-alalle. Hankinta-
organisaation sisäinen yhteistyö saattaa olla vähäistä ja substanssi- tai tulosyksiköiden 
ymmärrys julkisesta hankintamenettelystä osin riittämätöntä. Toimialakohtaisten toiminta-
tapojen ja sopimusehtojen tuntemus saattaa olla puutteellista, jolloin hankinnan laatu ja/
tai hinta saattavat poiketa vallitsevasta markkinatasosta. Nykytilanteessa hankintalain mah-
dollistamia haastavampia hankintamenettelyjä ei aina hyödynnetä täysimääräisesti.

Hankinnoilla vaikuttavuutta, innovaatioita ja muita ylätason tavoitteita hakevien organi-
saatioiden määrä on vielä rajallinen. Ekologisia, sosiaalisia ja innovaatioita edistäviä tavoit-
teita toteuttavien hankintojen tekeminen edellyttäisi, että hankintatoimelle on osoitettu 
riittävät henkilöresurssit ja hankintaosaamispohjan tulisi olla kunnossa. Julkiset hankinnat 
edellyttävät nyt ja tulevaisuudessa monialaista ja erikoistunutta osaamista ja kyvykkyyttä, 
jonka merkitystä on harvassa hankintaorganisaatiossa ymmärretty riittävästi. 

35 Hesping Frank & Schiele Holger: Purchasing strategy development: A multi-level review, 2015. Journal of 
purchasing and supply management.

36 Määttä, Juhani: Hybridiorganisaatioiden ja niiden konsernijohtamisen muotoutuminen, Tutkimus Jyväskylän, 
Oulun, Tampereen ja Turun hierarkkisten ja markkinasuuntautuneiden toimintatapojen ja niiden konsernijohtami-
sen muutoksista 1993–2006, Helsinki 2010, Suomen Kuntaliitto. Myös Kaarakainen Minna: Hajauttaminen valtion ja 
kuntien välisissä suhteissa 1945–2015, Valtiollisesta järjestelmästä kohti kuntaverkostojen perusterveydenhuoltoa. 
Kuopio 2008.

37 Valtiovarainministeriö: Valtion hankintakäsikirja 2017.

https://vm.fi/documents/10623/4040240/Valtion+hankintak%C3%A4sikirja+2017/868b80fa-c2de-4328-ae93-36b17968f780/Valtion+hankintak%C3%A4sikirja+2017.pdf?version=1.0
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Hankintahenkilöstön tehtävät ja vastuualueet voidaan jakaa operatiiviseen, taktiseen ja 
strategiseen tasoon. Operatiiviselle tasolle kuuluvat rutiininomaiset tehtävät kuten ti-
laaminen sekä toimittajien arviointi ja valvonta. Taktiseen tasoon kuuluu muun muassa 
kilpailuttaminen, sopimusten valmistelu ja tekeminen. Yritysorganisaatioissa strategiseen 
tasoon kuuluvat ne tehtävät ja päätökset, joilla on vaikutuksia yrityksen asemaan markki-
noilla pitkällä tähtäimellä.38 Julkisella sektorilla strategisen tasoon kuuluvat myös muun 
muassa palvelujen järjestämistapaan liittyvät make or buy -päätökset. Eri tehtävissä toimi-
vilta hankinnan osaajilta vaaditaan erityyppistä osaamista.

Hankintaosaamista kartoittavassa tutkimuksessa määriteltiin strategiset taidot, prosessi-
johtamisen taidot, tiimityötaidot, päätöksentekotaidot, vuorovaikutustaidot, neuvottelu-
taidot sekä kvantitatiiviset taidot hankintatoimen tärkeimmiksi osa-alueiksi.39  

Hankintatoimen vähäinen arvostus organisaation sisällä näkyy käytännössä muun muassa 
resursoinnin niukkuutena, työn heikkona ohjaamisena ja organisointina, kun hankinnat 
tehdään muun työn ohella ilman organisaation tukea, osaamisen pirstaloitumisena tai 
epärealistiseksi koettuina osaamisvaateina, nimikkeiden, palkkauksen ja työehtojen suu-
rena vaihteluna, henkilöstön vaihtuvuutena sekä hankintojen negatiivisena mediajulki-
suutena. Työn organisoinnin, resursoinnin, arvostuksen ja palkkauksen ei aina koeta vas-
taavan sitä osaamisvaatimusten kirjoa, joka ammattimaisessa ja laadukkaasti toteutetussa 
hankintatoimessa tulisi hallita.

Edellä mainitusta huolimatta Suomessa tehdään myös laadukkaita ja onnistuneita hankin-
toja. Niitä kuitenkaan harvemmin nostetaan mediassa esiin. Julkisten hankintojen neuvon-
tayksikkö perusti vuonna 2018 ”Vuoden taidokkain hankinta” -kilpailun. Lisäksi neuvon-
tayksikkö ja KEINO-osaamiskeskus ovat keränneet sivuilleen hyvien hankintakäytäntöjen 
esimerkkejä. Julkisten hankintojen yhdistys on myös järjestänyt hyvien käytäntöjen jaka-
miseen perustuvia tapahtumia. Onnistumisten ja hyvien käytäntöjen jakamisella voidaan 
vaikuttaa yleiseen mielikuvaan julkisista hankinnoista ja niiden tekemisestä.

3.2.2 Osaamisen ja kehittämisen tunnistaminen
Maturiteettimalleja käytetään yleisesti arvioimaan ja kuvaamaan organisaation osaamista 
ja kyvykkyyttä tietyllä toimialalla tai tietyssä toiminnossa. Mallit tarjoavat työkaluja orga-
nisaation kyvykkyyden mittaamiseen, suorituskyvyn tason määrittämiseen sekä kehitys-
polun mallin portaalta toiselle siirryttäessä. Mallit tuottavat myös organisaation tasolla 

38  Van Weele Arjan J.: Purchasing & Supply Chain Management, 2010. 5th Edition. Eindhoven University of 
 Technology, The Netherlands., s. 282–283.

39 Technology, The Netherlands., s. 282–283. Giunipero Larry C. & Pearcy Dawn H.: World class purchasing skills:  
An Empirical Investigation, 2000. Journal of Supply Chain Management 36 (3). 4–13.
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yhteistä ymmärrystä hankintatoimesta, sen tarpeellisuudesta, kyvykkyydestä ja kehitys-
kohteista sekä auttavat hankintatoimen johtamisessa. Tehokkaan hankintatoimen edelly-
tys on riittävä organisaatiotason ja yksilötason osaaminen. 

Osaava organisaatio pystyy tekemään hankinnat kustannustehokkaasti julkisia varoja 
säästäen ja toisaalta saavuttamaan samalla muita julkisille hankinnoille asetettuja 
tavoitteita kuten innovatiivisuutta, vastuullisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Hankintojen osalta maturiteettimalleja on luotu sekä yksityiselle sektorille että julkiselle 
sektorille. Myös hankintojen kategoriakohtaisia malleja esimerkiksi IT:n osalta on ole-
massa. Suomessa maturiteettimalleja ovat työstäneet hankintojen yleisemmässä viiteke-
hyksessä LOGY ry40 ja julkisiin hankintoihin painottuen Hansel Oy.41 On kuitenkin huomat-
tava, että Suomen julkisen hankinnan kontekstissa maturiteettimallit ovat suhteellisen 
tuore asia ja tutkimusta eri mallien soveltuvuudesta erilaisten hankintayksiköiden käyt-
töön ei ole valmisteluryhmän työn puitteissa tunnistettu.

EU-tasolla on havaittu tarve julkisten hankintojen kyvykkyyksien arvioimiselle ja EU:n ko-
missio on juuri luomassa jäsenvaltioiden käyttöön julkisten hankintojen osaamisen arvi-
ointikehikon.42 Komission arviointikehikon lähtökohdaksi on otettu organisaation matu-
riteetin sijaan yksilön kyvykkyydet. Komission mallille arvioidaan olevan useita eri käyt-
tömahdollisuuksia kuten henkilön urapolun suunnitteleminen, organisaation osaamis-
puutteiden havaitseminen sekä rekrytoinnin ja koulutusten suunnittelu. Arviointikehikko 
tullaan kääntämään kaikille EU:n virallisille kielille.

Yhteistä näille malleille on se, että niissä kartoitetaan kuvailevien vaatimusten ja kysy-
mysten avulla organisaation toimintatapoja, prosesseja, osaamista, organisoitumista sekä 
työvälineitä kuten tietojärjestelmät. Vastauksia peilataan yleiseen viitekehykseen. Kartoi-
tuksen tuloksena saadaan tieto organisaation sijainnista yleisessä viitekehyksessä. Tiedon 
avulla voidaan tehdä kehittämissuunnitelma. Yksilötasolla kartoitus auttaa tunnistamaan 
omia vahvuuksia ja kehittämisalueita.

Yhtenäistä koko julkisen sektorin kattavaa arviointikäytäntöä tai siihen kannustavaa suo-
situsta ei ole olemassa. Tällä hetkellä hankintatoimen kyvykkyyksien arviointia on tehty 
yksittäisissä hankintayksiköissä.

40 Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n verkkosivu: Best in Class -työkalu.

41 Hansel Oy:n verkkosivu: Hankintatutka.

42 Komission suositus 2017/1805 julkisten hankintojen ammatillistamisesta: Rakenne julkisten hankintojen amma-
tillistamista varten. 3.10.2017.

https://www.logy.fi/tietoa/best-in-class-tyokalu.html
https://www.hansel.fi/hankintatutka/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017H1805
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017H1805
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Vantaan kaupunki on kokeillut sekä LOGY:n mallia että EU:n komission mallia toimintansa 
arvioinnissa. Vantaan kaupungin kokemusten mukaan LOGY:n malli on toimiva ja se antaa 
käsityksen siitä, missä ollaan yleisellä tasolla hyviä ja mitä voisi parantaa. Yleisellä tasolla 
tämän mallin haasteena on julkisen sektorin verrokkiorganisaatioiden puute. Komission 
malli puolestaan on hyvä avaamaan julkisten hankintojen vaativuutta ja niiden toteutta-
miseen vaadittua osaamista ja kyvykkyyttä. Lisäksi se tukee hankintojen roolituksen ja teh-
tävänkuvien määritystä, johtamista, rekrytointia ja kehityskohteiden painottamista.

Hankintayksiköiden tietoisuutta arviointimalleista ja niiden hyödyistä tulisi lisätä. Hankin-
tayksikön tasolla resurssitarve arvioinnin tekemiseen on suhteellisen pieni. Arvioinnissa 
voidaan hyödyntää olemassa olevia viitekehikoita ja esimerkiksi Hanselin Hankintatut-
ka-palvelua. Hankintatutka-palvelu tarjoaa jo nyt työkalut yhdenmukaiselle arvioinnille. 
Itsearviointiin perustuvan, julkiselle sektorille avoimen palvelun avulla organisaatio pystyy 
tunnistamaan keskeiset hankintatoimen kehittämiskohteensa sekä soveltamaan sen avulla 
hyviä käytäntöjä ja vertaamaan tuloksia suhteessa muuhun julkiseen hallintoon. EU:n ko-
mission valmistelema arviointikehikko tullaan myös tarjoamaan veloituksetta jäsenmaiden 
julkisten hankkijoiden käyttöön.

Tarjoajien osaaminen 
Vähemmälle huomiolle julkisissa hankinnoissa jää usein tarjouskilpailuihin osallistuvien 
yritysten tarjousosaamisen merkitys. Julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuneet tarjoajat pa-
nostavat tarjousten laatimiseen merkittävästi työaikaa. Useissa tarjouskilpailuissa tarjouk-
sia joudutaan sulkemaan pois syistä, jotka paremmalla osaamisella ja huolellisemmalla to-
teutuksella olisi voitu välttää. Muun muassa tarjoushinta saattaa puuttua tai se on annettu 
väärässä yksikössä tai tarjoukseen on saatettu lisätä sopimusehtoihin tarjouspyynnön 
vastaisia varaumia. Julkisten hankintojen periaatteiden vieraus saattaa näkyä sopimuskau-
della muun muassa siten, että oletetaan kaikkien sopimusehtojen, mukaan lukien hinto-
jen, olevan vapaasti uudelleen neuvoteltavissa. Mahdollisesti ei olla ymmärretty sopimu-
sehtojen muuttumattomuuden vaikutusta tarjouksen hinnoitteluun, jolloin sopimuksen 
kannattavuus yritykselle voi vaarantua, kun hintamuutoksia ei voidakaan tehdä vapaasti 
sopimuskauden aikana.

Yrityssektorin järjestöt, kuten Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen Yrittäjät tarjoavat 
jäsenistölleen julkisiin hankintoihin liittyvää valmennusta, mutta se ei ymmärrettävästi voi 
tavoittaa kaikkia julkisiin hankintoihin osallistuvia tarjoajia tai niiden tarjouksia tekevää 
henkilöstöä. Suomen Yrittäjät tarjoaa kaikille tarjoajille avointa ja maksutonta hankinta-
neuvontaa koko maassa. Neuvontaa on tarjolla jokaisessa maakunnassa. Neuvonnan alu-
eellisuuden hyöty on, että neuvoja sijaitsee lähellä toimijoita ja tuntee osapuolet ja alueen 
erityspiirteet.
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Tarjoajien osaamisen kannalta on tärkeää tunnistaa, että yhä lisääntyvät vaatimukset voi-
vat suosia suuria tarjoajia, koska niillä on volyymia ja osaamista vastata laadullisiin vaati-
muksiin. Tämän vuoksi pienten ja keskisuurten yritysten hankintaosaamiseen on kiinnitet-
tävä erityistä huomioita.

3.2.3  Tuki hankintayksiköille ja koulutus
Hankinta-ammattilaisten työtä on tärkeää tukea käytännönläheisesti ja muuttuviin tilan-
teisiin vastaten. Julkisia hankintoja tekeville on lisäksi oltava riittävästi peruskoulutusta ja 
täydennyskoulutusta, jotta varmistetaan riittävä ja osaava työvoima. Myös yritykset tarvit-
sevat tukea tarjousten tekemiseen.

Tuki hankintayksiköille
Hankintayksiköt tarvitsevat käytännön ongelmiin maksutonta tukea, ohjeita, asiakirjamal-
leja, neuvontaa, koulutusta, verkostoitumista, informaatiota eri substanssialueista, tietoa 
hyvistä käytänteistä ja oikeuskäytännöstä.

Suomessa maksutonta tukea hankintayksiköille tarjoavat esimerkiksi Julkisten hankintojen 
neuvontayksikkö (JHNY), Suomen Yrittäjien Hankinta-asiamiehet sekä KEINO-osaamiskeskus.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö43 palvelee kaikkia hankintalain mukaisia hankin-
tayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä, erityisesti liittyen lain soveltami-
seen. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen 
Kuntaliitto ry:n ylläpitämä palvelu. Sen tarkoituksena on parantaa osaamista julkisissa 
hankintaprosesseissa, auttaa julkisiin hankintoihin liittyvän tiedon saannissa sekä edistää 
julkisiin hankintoihin liittyvää strategista ajattelua ja markkinoiden toimivuutta.

Suomen Yrittäjien yhteydessä toimivat Hankinta-asiamiehet saavat myös rahoitusta toimin-
taansa työ-ja elinkeinoministeriöltä. Keskeisiä tehtäviä ovat hankintojen suunnittelu ja val-
mistelu yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa siten, että myös pk-yritykset voivat jättää 
tarjouksia, markkinatiedon välittäminen yrityksiltä hankintayksiköille, markkinavuoropuhe-
lujen järjestäminen, ajankohtaisista hankinnoista tiedottaminen ja tarjoajien aktivointi.44  

Verkostomaisen osaamiskeskuksen KEINO:n45 palveluita kestäviin ja innovatiivisiin hankin-
toihin liittyen ovat muun muassa alueelliset muutosagentit, jotka neuvovat ja sparraavat 

43 Julkisten hankintojen neuvontayksikön verkkosivut: hankinnat.fi

44 Suomen Yrittäjien verkkosivu: Suomen Yrittäjien hankintaneuvonta

45 KEINO-osaamiskeskuksen verkkosivut: hankintakeino.fi

https://www.hankinnat.fi/
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/julkiset-hankinnat/suomen-yrittajien-hankintaneuvonta-553148
https://www.hankintakeino.fi/fi
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alueensa hankintayksiköitä, tuovat KEINO-osaamiskeskukselle tietoa alueen tilanteesta ja 
paikallisista tarpeista sekä verkottavat eri hankintayksiköitä ja -asiantuntijoita keskenään. 
Lisäksi KEINO-osaamiskeskus aktivoi hankintayksiköitä mukaan verkostotoimintaan ja ti-
laajaryhmiin sekä edistää Green deal -sopimusten toteuttamista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus 
auttaa kaikkia julkishallinnon toimijoita vaikutusten eli lopputuloksen hankinnassa.46 Käy-
tännössä osaamiskeskus auttaa johtamaan vaikutusten hankinnan prosessia ja tukee mui-
den asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä tehtävää yhteiskunnallisen hyödyn mallintamista.

Yhteishankintayksiköillä on merkittävä rooli käytännön työn tukemisessa ja osaamisen ja-
kamisessa. Kaikkien hankintayksiöiden ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista hallita 
kaikkea julkiseen hankintatoimeen liittyvää osaamista. Ne voivat hyödyntää yhteishankin-
tayksiköiden osaamista esimerkiksi ympäristönäkökulmien huomioimisessa, eri toimialo-
jen markkinoiden erityispiirteiden tunnistamisessa tai hankintatoimen kehittämisessä.

Julkisten hankintojen monimuotoisuudesta ja useista toimijoista johtuen olemassa oleva 
tieto ohjeista, neuvonnasta, hankkeista ja piloteista on hyvin hajallaan. Tietoa tarvitsevan 
pitäisi tietää mitä etsiä ja mistä tietoa voisi löytyä. Useissa muissa EU-maissa on perustettu 
tarjolla olevan osaamisen kehittämisen, kouluttamisen ja koordinoinnin tueksi yksi kansal-
linen viranomaistoimija. Esimerkiksi Hollannissa Pianoo ja Ruotsissa Upphandlingsmyndig-
heten ovat toimijoita, joilla on pysyvä mandaatti tehtävään ja kyvykkyys luoda yli hallitus-
kausien menevää kehittämistä sekä kansallisen hankintastrategian toteuttamisen tiekartta.

Koulutus
Osaamisen kehittämisen kannalta on keskeistä, että hankintoihin on tarjolla riittävästi pe-
ruskoulutusta, jotta alalle saadaan osaavaa työvoimaa. Julkisten hankintojen peruskoulu-
tuksen tarjonta korkeakouluissa on tällä hetkellä hajanaista. 

Hankintatoimen yleistä tutkimusta tehdään erityisesti Lappeenrannan teknillisessä yli-
opistossa, Turun ylipistossa ja Aalto yliopistossa. Yleisiä hankinnan korkeakouluopintojen 
kokonaisuuksia on tarjolla Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, jossa voi opiskella Han-
kintaosaaja-koulutuksen lähiopetuksena joko Jyväskylässä tai Helsingissä ja Lappeenran-
nan teknillisessä yliopistossa hankintatoimeen keskittyvät maisteriopinnot. Myös Oulun 
yliopistossa on suunniteltu hankintatoimen koulutusohjelma vuodelle 2021. Metropolia 
ammattikorkeakoulussa on ollut kymmenen vuotta mahdollista suorittaa Hankintatoi-
men ylempi insinöörin tai tradenomin ammattikorkeakoulututkinto. Metropoliassa alkaa 

46 Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivu: Vaikuttamisinvestoimisen osaamiskeskus

https://tem.fi/vaikuttavuusinvestoimisen-osaamiskeskus
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syksyllä 2020 uusi Julkiset hankinnat YAMK tutkinto-ohjelma tradenomeille ja insinöö-
reille, jonka opetussuunnitelma on kehitetty yhteistyössä muun muassa KEINO-osaamis-
keskuksen kanssa. Uusi tutkinto-ohjelma järjestetään monimuotoisena, mikä mahdollistaa 
osittaisen etäopiskelun. Yksittäisiä luentoja tai kursseja järjestetään lähes kaikissa korkea-
kouluissa esimerkiksi osana liiketalouden tutkinto-ohjelmia.

Julkisissa hankinnoissa on paljon erityispiirteitä yritysten hankintoihin verrattuna.47 Usein 
korkeakoulujen hankintatoimen opetus keskittyy yksityisen sektorin hankintoihin, joka ei 
tarjoa tarpeeksi eväitä julkisten hankintojen haasteiden selvittämiseen. 

Täydennyskoulutusta järjestetään jonkin verran julkisten ja kaupallisten tahojen toimesta. 
KEINO-osaamiskeskuksen syksyllä 2019 lanseeraama KEINO-akatemia on kehitysohjelma 
julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittämiseen. HAUS Kehittämiskeskus Oy tukee val-
tionhallinnon virkamiesten ammatillisen osaamisen kehittämistä ja järjestää muun muassa 
Handi-hankkeeseen liittyvää koulutusta, Hankintaosaaja -koulutusohjelman sekä juridista 
koulutusta. Muita koulutuksen tarjoajia ovat muun muassa Suomen osto- ja logistiikkayhdis-
tys LOGY ry, FCG Oy, PTC Services Oy, Hankintayhdistys ja Alma Talent Oy. Täydennyskoulu-
tuksena järjestettävät kurssit ovat yksittäisiä eivätkä välttämättä kokonaisvaltaista osaamista 
kehittäviä. Koulutuksia järjestetään myös asiakkaille räätälöidysti. Täydennyskoulutuksen 
laatua ja pedagogisia lähestymistapoja ei ole tutkittu. Vaarana on, että koulutuksen laatua ei 
huomioida riittävästi hajautetussa mallissa, kun ei ole kokonaiskuvaa tarpeesta.

Opetusministeriön valtakunnallinen jatkuvan oppimisen -hanke muuttaa yliopistojen ja 
korkeakoulujen tehtäväkenttää. Peruskoulutuksen rinnalla korkeakoulujen odotetaan osal-
listuvan myös työurien kehitykseen ja muutoksiin täydennyskoulutuksen ja joustavien 
uranvaihto-ohjelmien kautta.

Tietoisuus sekä perus- että täydennyskoulutustarjonnasta on alhaisella tasolla eikä ko-
konaiskuvaa tarjonnasta pystytä tuottamaan toimijoiden ja eri koulutuspakettien moni-
naisuuden vuoksi. Julkisten hankintojen peruskoulutuksen kehittämiseen ja yhteistyön 
lisäämiseen ei ole ollut tarjolla riittävästi rahoitusta. Tällä hetkellä yhteistyö koulutuksen 
tarjoajien välillä on vähäistä, eikä koulutusten sisältöjä ole suunniteltu yhteistyössä.

Hankintayksiköiden ja yritysten julkisten hankintojen koulutustarpeista ei myöskään ole 
olemassa selkeää, valtakunnallista näkemystä. Tähän tarvitaan aloite ja ohjaus valtakunnal-
liselta tasolta. Koulutustarjonnan ja -kysynnän selvittämisen ja kohtaamisen edistäminen 
on keskeinen tekijä hankintaosaamisen kehittämisessä.

47 Stentoft Arl-Bjørn, J., Vagn Freytag, Per.: Public procurement vs private purchasing, 2012. International Journal of 
Public Sector Management, s. 203–220.
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3.2.4 Tutkimuksen, työkalujen ja korkean osaamisen lisääminen 
Julkisten hankintojen tutkimuksen nykytilaa voidaan perustellusti kuvata pirstaloituneeksi. 
Tutkimus on hyvin hajautunutta, sitä tehdään useilla eri aloilla, eri yksiköissä ja yksittäisten 
tutkijoiden toimesta. Usein myös tutkittavat teemat kumpuavat yksittäisten tutkijoiden 
omista kiinnostuksen kohteista. Julkisissa hankinnoissa ei ole pitkäjänteistä tutkimusta, sii-
hen erikoistuneita tutkimuslaitoksia tai tutkimuskeskittymiä eikä julkisiin hankintoihin kes-
kittyvää professuuria missään yliopistossa tai korkeakoulussa Suomessa. Vertailun vuoksi 
voidaan todeta, että julkisten hankintojen professuureja esimerkiksi oikeustieteissä löytyy 
useista muista maista.48  

Suomessa ei ole myöskään julkisiin hankintoihin korvamerkittyä tutkimusrahoitusta. Viime 
vuosina julkisiin hankintoihin liittyvä rahoitus on keskittynyt pääosin innovatiivisiin jul-
kisiin hankintoihin ja tällöinkin kyse on ollut Valtioneuvoston TEAS -rahoituksesta, jolla 
rahoitetaan tarkasti selvitystoimeksiannon rajaamia kohteita, rahoitus on lyhytaikaista ja 
jossa näkökulma on käytännönläheinen eikä kyse ole varsinaisesta akateemisen tutkimuk-
sen rahoitusinstrumentista.49  

Ruotsiin verrattuna Suomessa hankintatutkimusta tuetaan vähän. Ruotsissa Konkurren-
sverket jakaa vuosittain rahaa kilpailun ja julkisten hankintojen tutkimukseen ja antaa 
lisäksi yliopistoissa työskenteleville tutkijoille tutkimustoimeksiantoja virastoa askarrutta-
vista teemoista. Tutkimuslaitoksissa työskentelevien tai yliopistotutkijoiden käyttöä yhteis-
kunnallisesti vaikuttavan tutkimuksen tekemisessä puoltaa Ruotsin mallin mukaisesti tarve 
tutkimuskysymysten objektiiviseen tarkasteluun.

Pitkäjänteistä akateemista julkisten hankintojen tutkimusta, kuten väitöskirjoja, on Suo-
messa rahoitettu tutkijan omalla kustannuksella, yleisillä säätiöapurahoilla (nuoren tutki-
jan apurahat) tai yliopiston budjetista. Julkisia hankintoja koskevia väitöskirjoja on niiden 
yhteiskunnallinen merkitys huomioiden valtakunnallisesti ja tiedealat ylittäen verraten 
vähän. Valmisteluryhmän tietoon tulleet julkisia hankintoja koskevat väitöskirjat on hyväk-
sytty viimeisen kymmenen vuoden aikana: kauppa- ja taloustieteistä yhdeksän50, oikeus-
tieteestä neljä51, tekniikka- ja insinööritieteistä kaksi52 ja hallintotieteistä yksi53.

48 Esim. Tanska, Alankomaat, Ranska, Saksa, Italia ja Puola.

49  Ks. Valtioneuvoston selvitus ja tutkimustoiminnan TEAS-hankkeet: Tiekartta vaikuttaviin innovatiivisiin hankin-
toihin 2016–2017 sekä Innovatiiviset menettelyt biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen hankinnoissa 2017–2018

50 Keränen 2019, Karjalainen 2009, Leviäkangas 2019, Pekola 2018, Quarshie 2017, Siikanen, Tukiainen 2009,  
Taponen 2017 ja Väänänen 2017.

51 Halonen 2015, Nenonen 2014, Streng 2018 ja Ukkola 2018.

52 Alhola 2012 ja Koski 2019.

53 Lundström 2011.

https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/tiekartta-vaikuttaviin-innovatiivisiin-hankintoihin
https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/tiekartta-vaikuttaviin-innovatiivisiin-hankintoihin
https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-613-3
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Useilla tieteenaloilla julkisiin hankintoihin liittyvien väitöskirjojen ohjaamiseen tai tarkas-
tamiseen ei ole saatavilla julkisiin hankintoihin erikoistuneita dosentin tason saavuttaneita 
tutkijoita. Korkeatasoinen tutkijankoulutus väitöskirja- ja post doc -vaiheessa on välttä-
mätöntä julkisia hankintoja koskevan laadukkaan tutkimuksen aikaansaamiseksi ja uusien 
tutkijoiden kouluttamiseksi. Tämä edellyttää tutkimusinfrastruktuuria, tutkimusryhmien 
vetäjiä ja asiantuntevia väitöskirjan ohjaajia eli teemaan erikoistuneita professoreita.

Korkean tason osaaminen on välttämätöntä myös laadukkaan perustutkintokoulutuksen 
ja täydennyskoulutuksen tarjoamiseksi. Yliopistoissa ja korkeakouluissa julkisten hankin-
tojen opetus ja sen laajuus esimerkiksi oikeus- ja kauppatieteen aloilla vaihtelee suuresti. 
Perustutkintovaiheessa esimerkiksi oikeustieteissä tai taloustieteessä julkiset hankinnat 
eivät kuulu pakollisiin opintoihin ja valinnaisissa opinnoissakin sitä opetetaan vain niissä 
tiedekunnissa, joissa on julkisiin hankintoihin liittyvää erikoisosaamista. 

Julkisten hankintojen arvo on yhteiskunnallisesti merkittävä ja siksi julkisten hankintojen 
tutkimukseen liittyy myös merkittävä säästöpotentiaali. Tiedon lisääntyessä, hyvin 
toimintamallien luomisella ja prosesseja tehostamalla esimerkiksi uusien työkalujen 
kautta on mahdollista saada tutkimukseen sijoitetut varat moninkertaisesti takaisin. 
Esimerkiksi Skotlannissa ja Ruotsissa on arvioitu, että yksinomaan kehittämällä 
hankintaprosesseja ja osto-osaamista voidaan saada aikaan noin 10 % säästöt.54  

Yhdistämällä erilaisia tutkimusmetodeja (kvantitatiivisia ja laadullisia) ja eri alojen tutki-
musta esimerkiksi talous- ja oikeustieteellistä voidaan saada aikaan yhteiskunnallisesti vai-
kuttavaa tutkimusta. 

Monitieteellisellä tutkimusotteella voidaan esimerkiksi arvioida ja ennustaa dataan 
perustuen erilaisten hankintakäytäntöjen vaikutusta hankinnan loppu tulokseen, 
kilpailun määrään tai todennäköisyyttä valituksen tekemiseen.55  

Parhaista hankinnan organisointi- ja organisaatiomalleista, eri ratkaisujen vertailumal-
leista, erilaisista hankintakokonaisuuksista, oikeudellisista rajanvedoista ja riskienhal-
linnasta tarvitaan lisää tietoa. Hankintaorganisaatioilla on harvoin tällaisen tutkimuk-
sen tekemiseen tarvittavaa osaamista tai resursseja. Yhteiskunnan ja tiedeyhteisön vä-
lisellä  yhteistyöllä voitaisiin lisätä julkisten hankintojen tutkimusta ja vaikuttavuutta 

54 Svenska Näringslivet 2019 ja Audit Scotland 2009.

55 Halonen Kirsi-Maria – Tukiainen Janne: Competition and Litigation in Swedish Public Procurement, Konkurrens-
verket Research Series 2020:1.

http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk-rapport_2020-1.pdf
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merkittävästi tuottamalla uutta tietoa ja työkaluja myös käytännön hankintatoimen ja 
päätöksenteon tueksi.

Valmius julkisten hankintojen tutkimukseen fokusoituneen monitieteellisen instituu-
tin perustamiseen olisi heti tutkimuskeskuksen perustamiseen ja toimintaan tarvittavan 
rahoituksen löytyessä. Keskeisimpien julkisiin hankintoihin liittyvää tutkimusta tekevien 
akateemisten organisaatioiden yhteinen tahtotila yhteistyön käynnistämiseen on vahva ja 
yhteistyötä on jo tällä hetkellä tutkimuksen saralla taloustieteen ja oikeustieteen hankinta-
tutkijoilla. Aalto Economics, Turun kauppakorkeakoulu, Hanken ja Lapin yliopiston oike-
ustieteiden tiedekunta ovat rakentaneet yhteisen monitieteellisen julkisten hankintojen 
tutkimushankkeen, mutta hankkeen toteutuminen on riippuvainen siitä, saadaanko tähän 
tutkimusrahoitusta. Alustavia suunnitelmia opetuksen järjestämisestä, yhteisistä maisteri- 
ja tohtoriohjelmista ja monitieteellisestä tutkielman ohjaustyöstä on jo tehty.

3.3 Toimenpide-ehdotukset

Kansallinen taso

1. Lisätään hankintaosaamisen arvostusta viestinnän keinoin 
Hankintoja tekevien ammatin arvostusta tulisi lisätä tuomalla esiin onnis-
tuneita hankintoja. Julkisia hankintoja käsitellään mediassa pääasiassa 
negatiiviseen sävyyn. Hankintaosaamisen puute nostetaan usein esiin, kun 
yksittäisen hankinnan lopputuloksessa on ilmennyt ongelmia.

2. Laaditaan osaamiskartoitus koulutustarpeiden selvittämiseksi  
Hankintoja tekevien ammattilaisten tunnistetusta osaamisesta ja osaamis-
puutteista ei ole kansallisella tasolla tutkittua tietoa. Käytännön hankinta-
osaamisen tunnistaminen ja lisäkoulutuksen tarjoaminen ja kohdentami-
nen erityisosaajille edellyttää laajan osaamiskartoituksen tekemistä.  
 
Valtakunnallinen selvitys osaamistasosta ja -vaatimuksista palvelee myös 
hankintojen peruskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen järjestämistä. 
Hyödynnetään EU:n laatimaa hankintakyvykkyyksien arviointikehikkoa 
sekä mahdollisesti muita kehitettyjä malleja ja otetaan kansalliset lähtö-
kohdat huomioiva arviointikehikko käyttöön. 

3. Varmistetaan nykyisten neuvontaorganisaatioiden riittävä rahoitus  
ja tarkastellaan neuvonnan ja tuen parempaa koordinointia 
Veloituksettoman hankintaneuvonnan kuten Julkisten hankintojen 
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neuvontayksikön, Suomen yrittäjien hankintaneuvojien, Vaikuttavuusin-
vestoimisen osaamiskeskuksen ja KEINO-osaamiskeskuksen laajentami-
nen ja sen varmistaminen, että neuvontaa on tarjolla riittävästi suhteessa 
kysyntään.  
 
Neuvonnan ja tarjolla olevan tiedon pirstaloitumisen vuoksi selvitetään ke-
hittämis- ja koordinointitarpeita esimerkiksi selvittämällä mahdollisuudet 
kehittää koordinoitu yhdenluukun palvelupolku. Olemassa oleva tieto ja 
tuki ovat hajallaan useissa eri lähteissä ja sitä tarvitsevien on usein vaikeaa 
hahmottaa mitä eri tietoa on tarjolla ja mistä lähteistä sitä tulisi etsiä. 
 
Veloituksettoman neuvonnan tarjonnan tarkastelemisen lisäksi pyritään 
selvittämään markkinoilla tarjolla olevan koulutustarjonnan ja kysynnän 
kohtaamista. 
 
Neuvontaa tulee kohdistaa sekä tarjoajille että hankintayksiköille. Koulu-
tusta ja osaamisen kehittämistä tarjotaan yrityksille erityisesti  hankintojen 
valmistelun osallistumiseen liittyen.

4.  Lisätään koulutusta julkisista hankinnoista 
Julkisten hankintojen peruskoulutuksen määrää tulee lisätä eri koulutusas-
teilla, jotta osaajien määrää saadaan lisättyä. Peruskoulutuksissa tulee olla 
julkisia hankintoja käsittelevä jakso sellaisillakin aloilla ja tutkinto-ohjel-
missa, joista opiskelijat päätyvät todennäköisesti tekemään julkisia hankin-
toja oman työnsä ohella. 
 
Koulutuksen laatuun tulee kiinnittää huomiota ja sitä tulee seurata yhtenäisillä 
kriteereillä. Lisäksi selvitetään niin sanotun näyttötutkinnon hyötyjä ja haittoja.  
Joustavuutta koulutuksiin voidaan tuoda virtuaalisesti toteutettavilla opin-
noilla. Tavoitteena tulee olla ketterä ja joustava täydennyskoulutus sekä 
mahdollisuus suorittaa tutkinto ja diplomi työn ohessa.

5. Muodostetaan verkostomaisia osaamispooleja hankintahenkilöstön 
 tukemiseksi 
Hankintahenkilöstön osaamista voidaan tukea muodostamalla organi-
saatiorajat ylittäviä verkostomaisia asiantuntijapooleja. Moniammatilli-
nen  yhteistyö sekä substanssi- ja hankintaosaamisen yhdistäminen tulee 
 varmistaa niin kansallisella kuin hankintayksikkötasolla.
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6. Pyritään päättämään pysyväisrahoituksesta julkisten hankintojen 
tutkimukselle 
Vaikuttavan ja laadukkaan tutkimustoiminnan aikaansaaminen Suomessa 
vaatii pysyväisrahoitusta. Tutkimus on pitkäjänteistä työtä, jota ei voida 
toteuttaa vuoden tai parin sykleissä. Korkean tason tutkimuksen, tutkija-
koulutuksen ja osaamisen lisääminen vaatii vahvoja tukirakenteita: rahoi-
tusta ja pysyviä professuureja sekä tutkimusryhmän vetäjiä, väitöskirjojen 
ohjaajia, peruskoulutuksen antajia. Tutkijakoulutus ja professuurit ovat 
edellytys myös laadukkaalle peruskoulutukselle. Perustason osaajia ei 
saada ilman laadukasta korkeakouluopetusta ja tutkinto-ohjelmia. 
 
Hankintatutkimukseen ja tutkijakoulutukseen suunnatun pysyväisrahoi-
tuksen turvin voitaisiin perustaa hankintojen tutkimuskeskus, jossa olisivat 
mukana laajassa yhteistyössä eri tieteenalojen ja yliopistojen julkisiin han-
kintoihin erikoistuneet tahot. Tutkimuskeskus keräisi julkisiin hankintoihin 
erikoistuneita tutkijoita valtakunnallisesti yhteen ja mahdollistaisi datan, 
analyysityökalujen ja muun tutkimusinfrastuktuurin keskittämisen.  
Toimintaan osallistettaisiin julkisen sektorin ja julkisten hankintojen avain-
toimijoita muun muassa valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, 
kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä yhteishankintayhtiötä. Tutkimuskeskus 
loisi luontevan keskusteluyhteyden julkisen hankintojen avaintoimijoiden 
ja tiedeyhteisön välille tarjoten mahdollisuuden vyöryttää yhteiskunnalli-
sesti tärkeitä tutkimusteemoja ja työkalujen kehittelyä ja testaamista toh-
tori- ja maisteriopiskelijoille. 
 
Ainutlaatuisella datalla, monitieteellisellä yhteistyöllä ja perustettavalla 
tutkimuskeskuksella voitaisiin houkutella tutkijoita myös kansainvälisesti 
ja profiloida Suomi julkisten hankintojen tutkimuksen edelläkävijäksi. Tut-
kimuskeskus lisäisi julkisiin hankintoihin keskittyvien maisteritason ja toh-
toritason osaajien lukumäärää siten, että osaajia valmistuisi keskuksen ol-
lessa täydessä mitassaan kaksi tohtoria ja kymmenen maisteria vuodessa. 
Tutkimuskeskuksen rahoitustarpeeksi on arvioitu noin 900 000 euroa 
vuodessa. Kustannus sisältää esimerkiksi 4 professuurin mallin jakautuen 
3 kauppatieteisiin (taloustiede ja logistiikka/johtaminen) ja 1 oikeustietee-
seen sekä rahoituksen kymmenelle jatko-opiskelijalle.
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Suositukset hankintayksiköille

1. Hankintayksiköt kehittävät hankintaosaamistaan organisaation  
ydinkyvykkyytenä 
Hankintayksikössä hankintaosaaminen tulisi tunnistaa organisaation stra-
tegiseksi ydinosaamiseksi, kun ostopalvelut muodostavat merkittävän 
osan organisaation toiminnasta. Tällöin hankinnat linkittyvät vahvasti or-
ganisaation strategisiin tavoitteisiin ja hankinnat ovat keskeisessä roolissa 
strategian toteutuksessa. Hankintatoimella tulee olla edustus organisaa-
tion johtoryhmässä, jos hankittavien resurssien volyymit ovat euromääräi-
sesti merkittäviä tai hankinnoilla tavoitellaan erityistä vaikuttavuutta kuten 
taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen kestävyys. 
 
Hankintojen ammattimainen johtaminen varmistaa organisaation teke-
mien hankintojen laatua sekä lisää hankintahenkilöstön työn arvostusta 
ja tukee siten osaajien sitoutumista työhönsä. Johdolla tulisi olla selkeä 
käsitys siitä, millaista hankintaosaamista organisaatiossa tarvitaan ja miten 
hankintaosaamista kehitetään. 
 
Hankintahenkilöstön monialainen ja erikoistunut osaaminen, kyvykkyydet 
ja taidot tulee tunnistaa. Palkkauksen tulee vastata työn vaativuutta.

2. EU:n arviointikehikkoa ja Hanselin Hankintatutka -palvelua hyödynne-
tään hankintaosaamisen arvioinnissa 
Konkreettisena toimenpiteenä voidaan käyttää olemassa olevia veloituksetto-
mia arviointimenetelmiä oman organisaation osaamistason tunnistamiseksi.

3. Perus- ja täydennyskoulutuksiin osallistumista edellytetään /  
mahdollistetaan tarpeen mukaan  
Hankintayksiköiden tulee velvoittaa ja mahdollistaa hankintojen  parissa 
työskenteleville kannustimet osallistua tarpeen mukaan perus- tai 
täydennys koulutuksiin.

Suositukset yrityksille

1. Lisätään tietoa julkisista hankinnoista ja niiden toimintaperiaatteista 
Julkisiin hankintoihin osallistuvien yritysten tulee kehittää julkisten han-
kintojen osaamistaan, jotta tarjousten tekeminen helpottuisi ja tarjous-
ten laatu paranisi. Tarjouspyyntöä vastaavien tarjousten lisääntyminen 



55

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:25 SUOMEN JULKISTEN HANKINTOJEN TILANNEKUVA

parantaa tarjouskilpailujen laatua, vähentää poissulkujen tarvetta ja vä-
hentää mahdollisesti hankintoihin liittyvien valitusten tarvetta ja määrää. 

2. Tarjoajat arvioivat julkisten hankintojen osaamistaan itsearvioinnilla 
Tarjoajille voisi olla käytössä yhteinen itsearviointityökalu/-lomake, jonka 
tuella varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset pystyisivät tunnistamaan 
osaamispuutteitaan.

3. Tarjoajat hankkivat tietoa aktiivisesti, verkostoituvat ja osallistuvat 
 julkisten hankintojen koulutuksiin 
Tarjoajaorganisaation sisällä hyödynnetään monipuolisesti osaamista tar-
jouksen tekemiseen sekä tarvittaessa hankitaan ulkopuolista osaamista. 
 
Tarjousten tekeminen on tarjoajaorganisaatiossa systemaattista. Tarjous-
pyyntöasiakirjoihin tutustutaan huolellisesti ja ajoissa sekä virheistä opi-
taan jatkossa.

4. Tarjoajat ennakoivat tulevia muutoksia ja tuovat huomionsa ajoissa 
hankintayksikön tietoon 
Tarjoajat tukevat omalla toiminnallaan tarjouskilpailun onnistumista tuo-
malla tarjouspyynnön epäkohdat tai tiedossa olevat tulevat muutokset 
hankintayksikön tietoon. Näin säästetään sekä julkisen sektorin että mark-
kinatoimijoiden aikaa ja resursseja.
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4 Taloudellinen kestävyys

4.1 Johdanto

 Taloudellisesti kestävät hankinnat tukevat talouden tasapainoa ja hankintayksikön  
 kustannustehokasta toimintaa.

 Taloudellinen kestävyys perustuu hankintojen suunnitteluun, hankinnan elinkareen  
 tunnistamiseen, yhteistyöhön, digitaalisiin työtapoihin ja toimittajariskien minimointiin.

Julkisten hankintojen suuri volyymi tuo mahdollisuuksia julkisen talouden kestävyyden pa-
rantamiseen sekä yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen. Julkisten hankintojen po-
tentiaali julkisen sektorin tuottavuuden ja talouskasvun vauhdittamiseen on huomattava. 

Kustannustehokkuutta parantamalla on mahdollista saada suoria säästöjä. Edistämällä 
hankintojen yhteiskunnallisia tavoitteita, kuten työllisyys tai ympäristönäkö kohdat, on 
mahdollista vähentää muita yhteiskunnalle syntyviä kustannuksia.

Taloudellisen kestävyyden näkökulmasta julkisilla hankinnoilla on suuri merkitys sekä 
koko kansantalouden että yksittäisen hankintaorganisaation tasolla. Tehokas ja hyvin 
johdettu hankintatoimi edistää organisaation tavoitteita ja talouden tasapainoa, on 
kustannustehokasta sekä tuottaa laadukkaita tuotteita ja palveluita.

Taloudelliseen kestävyyteen kuuluu myös markkinoiden toimivuuden ja alueellisen elin-
voimaisuuden huomioiminen. Julkisilla hankinnoilla on merkittävä vaikutus yrittäjyy-
den ja työllisyyden edistäjinä ja markkinoiden kehittäjinä, elinvoiman vahvistajina sekä 
aluetalou den vauhdittajina.
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Hankintojen strategisilla linjauksilla on vaikutusta hankintojen taloudelliseen kestävyy-
teen. Strateginen päätös tehdään, kun arvioidaan palvelun tuottamista omana työnä tai 
ostopalveluna. Kustannus-hyöty -analyysi antaa tietoa vaihtoehtojen taloudellisesta kes-
tävyydestä ja vaikutuksesta organisaation talouden tasapainoon. Taloudellisia vaikutuk-
sia on myös sillä, toteutetaanko hankintoja yhteishankintana muiden hankintayksiköiden 
kanssa vai kilpailutetaanko itse.

Tarveharkinta ja hankintojen suunnittelu kokonaisuutena edistää priorisointia strategian nä-
kökulmasta. Toiminnan vähäiselle suunnittelulle on ominaista, että hankinnat tulevat toteu-
tettavaksi useina erinä ja usein lyhyellä varoitusajalla. Tällöin hankintayksiköllä ei ole selvää 
kokonaiskuvaa monivuotisista sitoumuksistaan, hankinnat tehdään tilanteen mukaan, pyr-
kien täyttämään kulloinkin voimassa oleva tarve ja määrärahat tehokkaasti lyhyellä aikavälillä.

Kustannustehokkuutta voidaan edistää muun muassa hyödyntämällä yhteishankintoja, tu-
los- ja vaikuttavuusperusteisia sekä uusien ratkaisujen hankintoja, elinkaaritaloudellisuu-
den arviointia sekä kehittämällä hankintojen digitalisaation ja automaation astetta.

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä mahdollistaa tehokkaan kilpailutusprosessin sekä vähen-
tää virheitä ja niistä syntyviä kustannuksia. Digitalisaation edistäminen selkeyttää hankin-
taprosessia ja tuo ennustettavuutta ja mahdollistaa vaikuttavuuden arvioinnin paremman 
tietopohjan kautta. Lisäksi hankintayksiköt voivat hyödyntää uusia hankintamenetelmiä 
kuten dynaamista hankintajärjestelmää ja tätä kautta saada enemmän tarjouksia ja hyö-
tyjä kilpailutuksesta.

Kustannustehokkaiden hankintojen toteuttamisen edellytyksenä on kilpailutilanteen hyö-
dyntäminen eli markkinoilla olevan kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon va-
linta hankintayksikön tarpeeseen. Runsailla sidosyksikköhankinnoilla voi olla ei-toivottuja 
elinvoimavaikutuksia alueille yritysten näkökulmasta.

Yksityisen sektorin tuottavuuden lisäämiseksi olennaista on pienten ja keskisuurten 
yritysten kasvun tukeminen mahdollistamalla kaiken kokoisten toimijoiden parempi 
mukaan pääsy julkisissa hankinnoissa tarjolla oleviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Innovatiiviset hankinnat tukevat uusien ja entistä parempien ratkaisujen muodossa taloudel-
lista kestävyyttä. Kun markkinat toimivat julkisissa hankinnoissa kilpailullisesti, se tuo suoma-
laisille yrityksille mahdollisuuksia innovaatioihin, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Hyödyntä-
mällä innovatiivisia menetelmiä ja mahdollistamalla innovatiivisia ratkaisuja on mahdollista 
saada enemmän tarjouksia ja näin tehdä edullisempia ja laadukkaampia hankintoja. Tällöin 
kilpailutuksista saadaan täydet hyödyt julkisten varojen tehokkaalle käytölle. 
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Osana tarveharkintaa tulisi hankintayksikön tarpeet pohtia tarkasti, jotta määrärahoja ei 
kuluteta varmuuden vuoksi hankittuihin tarpeettomiin ominaisuuksiin ja ylilaatuun tai 
vastaavasti alilaatuun. Julkisissa tarjouspyynnöissä on toisinaan määritelty hankinnan 
kohteelle paljon vaatimuksia, joita ei ole mahdollista muuttaa sopimuskauden aikana. 
Hankinnan kokonaiskustannuksia elinkaarikustannuksineen ei välttämättä huomioida 
riittävällä tarkkuudella.

Strategisten pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen kustannustehokkaasti edellyttää 
pidempää hankintasuunnittelua kuin tilikausittainen hankintasuunnittelu. Suuret hankin-
nat tulisi suunnitella useamman vuoden aikajänteellä, jotta määrärahoja ja henkilöresurs-
seja voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Kaikkein suurimmat hankinnat tulisi 
hankkeistaa, ja mahdollisuuksien mukaan varata niihin monivuotinen rahoitus ja samalla 
riittävä henkilöstö.

Taloudelliseen kestävyyteen vaikuttavat myös harmaan talouden ja kartellien torjuminen 
sekä verovastuullisuuden ja huoltovarmuuden varmistaminen. 

4.2 Nykytilanne
4.2.1 Tuloksellinen hankintatoimi

Hyvin toimiva hankintatoimi voi vapauttaa organisaation resursseja sen muuhun 
toimintaan ja täten organisaatio menestyy kokonaisuutena paremmin. Lisäksi hankintoja 
oikein hyödynnettynä voidaan saavuttaa organisaation tavoittelema kehitysmuutos. 

Tuloksellinen hankintatoimi on keskeinen osa hankintojen taloudellista kestävyyttä. Han-
kintaprosessissa on mahdollista huomioida mm. organisaation strategiset tavoitteet, sa-
mantyyppisten hankintojen volyymiedut, hankinnoilla tavoiteltava vaikuttavuus sekä riski-
enhallinta. Organisaation on tärkeää tunnistaa, millaista osaamista ja omistusta se tavoit-
telee, esimerkiksi erityisasiantuntemus tai immateriaalioikeudet.

Hankintatoimen on mahdollista tukea organisaation ydintoimintaa, kun hyödynne-
tään toiminnan suunnittelu- ja seurantatietoja. Esimerkiksi sopimusten ja hankintojen 
suunnittelu- ja toteumatiedot auttavat hankintojen johtamisessa sekä tarkoituksenmu-
kaisessa toteuttamisessa. Parhaimmillaan hankinnan prosessit nivoutuvat organisaa-
tion muihin prosesseihin. Hankintojen potentiaalin hyödyntäminen edellyttää riittäviä 
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henkilöstöresursseja sekä prosessien ja toimintatapojen kehittämistä yhdessä organisaa-
tion ydintoiminnan edustajien kanssa. Myös hankintojen ennakointi, strategisesti mer-
kittävien hankintojen tunnistaminen sekä hankintojen resurssien tarkoituksenmukainen 
kohdentaminen ovat edellytyksiä tulokselliselle hankintatoimelle.

Hankintakokonaisuudet

Hankintoja tehdään lukumäärällisesti paljon, joten hankittavalla kokonaisuudella 
ja hankinnan kohteen määrittelyllä sekä keskitettyjen toimintojen hyödyntämisellä 
on merkitystä hankintatoimen tuloksellisuuteen prosessikustannusten muodossa. 
Lisäksi hankintatoimen prosessikustannuksiin vaikuttaa digitalisaation, esimerkiksi 
automaation hyödyntäminen.

Hankintatoimen potentiaalia arvioitaessa arvioidaan myös sitä, toteutetaanko tarve 
omana työnä vai hankitaanko palvelu ulkopuoliselta toimijalta, eli tehdään niin sanottu 
make-or-buy -arviointi. Hankintakokonaisuuden arvioinnissa linjataan se, minkälaisena 
kokonaisuutena hankinta toteutetaan. Arviointeihin vaikuttavat muun muassa hankinta-
yksikön perustehtävä ja kyvykkyys sekä käytettävät resurssit, esimerkiksi onko hankinta-
yksiköllä halua, resursseja ja osaamista hallita monitoimittajaympäristöä vai halutaanko 
koordinointia siirtää toimittajan tehtäväksi, jolloin hankitaan isompi kokonaisuus yhdeltä 
toimittajalta.

Hankintayksikkö voi toteuttaa hankinnan esimerkiksi puitejärjestelyä tai dynaamista han-
kintajärjestelmää hyödyntäen. Se voi liittyä yhteishankintayksikön toteuttamaan puitejär-
jestelyyn tai dynaamiseen hankintajärjestelmään tavoitellakseen tehokkuutta ja säästöjä.56 
Tuloksellinen hankintatoimi yhteensovittaa omat ja ulkoiset resurssit siten, että saavute-
taan toiminnan tavoitteiden kannalta optimaalinen lopputulos ja luodaan edellytykset 
sille, että hankinta palvelee toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteistyö kilpailutuksissa ja yhteishankinnat
Kuntasektorin osuus julkisista hankinnoista on noin 70 %. Kunnissa kilpailutusyhteistyö on 
muotoutunut pitkälti alue- tai toimialaperusteisesti. Yhteistyön muoto ja laajuus vaihte-
levat eri alueilla ja kunnissa. Valtionhallinnossa on määritelty tiettyjen hankintojen osalta 
yhteishankintavelvoite.

56 OECD: Productivity in Public Procurement A Case Study of Finland: Measuring the Efficiency and Effectiveness of 
Public Procurement, 2019.

https://vm.fi/documents/10623/11724809/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf/019e0c22-5af0-45f2-c58b-608373b64d53/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf.pdf
https://vm.fi/documents/10623/11724809/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf/019e0c22-5af0-45f2-c58b-608373b64d53/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf.pdf
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Kuntasektorin hankintayksiköt (kunnat, kuntayhtymät, kuntaomisteiset yhtiöt ja muut 
yhteisöt) voivat hyödyntää Hansel Oy:n ja alueellisten yhteishankintayksiköiden, kuten 
HUS-Logistiikan, Tuomi Logistiikka Oy:n, Sansia Oy:n ja Monetra Oy:n palveluja. Kuntien 
Tiera Oy toimii valtakunnallisesti omistajiensa yhteishankintayksikkönä ICT-laitteiden, 
 -ohjelmistojen ja palveluiden osalta.

Hankintayksiköiden yhteenliittymiä eli hankintarenkaita voidaan muodostaa yksittäistä 
kilpailutusta varten tai yhteishankintoja voidaan tarkastella isompana kokonaisuutena, 
esimerkkinä PTR-yhteistyö Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen kesken. Suuria yhteishan-
kintarenkaita on esimerkiksi Porin, Kouvolan ja Kemin alueella. Lastensuojelun sijaishuol-
lon palveluhankinta on kilpailutettu yhteistyössä kaikille Pirkanmaan kunnille. Huomion 
 arvoista on se, että suurin osa hankintavolyymista kilpailutetaan kuitenkin hankintayksi-
köiden omana toimintana.

Valtionhallinnon virastojen osalta ns. yhteishankintavelvoite säädetään valtion talousarviosta 
annetun lain (447/2006) 22 a §:ssä, valtioneuvoston asetuksessa valtionhallinnon yhteishan-
kinnoista (765/2006) sekä valtiovarainministeriön päätöksessä valtionhallinnon yhteishankin-
noista (766/2006) sekä sen muutoksissa. Muissa kuin yhteishankintavelvoitteen piirissä ole-
vissa tuotteissa ja palveluissa valtionhallinnon toimijoilla on vapaus valita, liittyykö yhteishan-
kintayksikkö Hansel Oy:n puitejärjestelyyn tai dynaamiseen hankintajärjestelmään.

Yhteishankintojen tavoitteena on säästää sekä henkilöresursseja että hankintakustannuk-
sia. Hankintojen tekeminen yhden toimittajan puitesopimuksesta voi olla hankintayksi-
kölle yksinkertaisempaa kuin sisäisen kevennetyn kilpailutuksen järjestäminen puitejär-
jestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä. Useamman toimittajan puitejärjeste-
lyissä sekä dynaamisessa hankintajärjestelmässä voidaan kuitenkin mahdollistaa jatkuva 
kilpailu, pienten ja keskisuurten yritysten mukaan saaminen sekä joustavuus. Yhteishan-
kinnoissa onkin tärkeää huomioida yksittäisille hankintayksiköille aiheutuvat prosessikus-
tannukset ja kehittää jatkuvasti entistä parempia hankintamenettelyjä. Myös markkinoi-
den elinvoiman säilyttämiseen on yhteishankinnoissa kiinnitettävä erityistä huomiota.

Yhteishankinnoissa voi olla haasteena yhteensovittaa siihen osallistuvien hankintayksiköi-
den erilaiset intressit. Toisinaan hankintayksikön oma kilpailutus mahdollistaa tarkoituk-
senmukaisemmat sopimus- ja toimitusehdot hankintayksikön tarpeisiin. Yhteishankinto-
jen potentiaalin hyödyntämistä saattaa myös rajoittaa se, että yhteishankintojen hyötyä ei 
täysin ymmärretä. Myös kustannus-hyötyanalyysien tekemiseen arvioitaessa hankintojen 
toteutusvaihtoehtoja ja palveluiden ulkoistamista saattaa puuttua osaamista.

Poliittisella ohjauksella on vaikutusta. Esimerkiksi oman kunnan elinvoiman ylläpitäminen 
voidaan arvottaa tärkeämmäksi kuin yhteishankintojen hyödyntämisestä saatavat säästöt 
ja oman palvelutuotannon säilyttäminen voi olla strateginen valinta. 
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Oikeuskäytäntö vaikuttaa myös yhteishankintojen hyödyntämiseen. Puitejärjestelyssä mu-
kana olevat hankintayksiköt ja erityisesti sopimusaikana tehtävät hankinnat ovat jo han-
kintaa kilpailutettaessa ilmoitettava varsin tarkasti. Tästä syystä puitejärjestelyjen jousta-
vuus yhteishankintojen instrumenttina on viime vuosina heikentynyt.  

On huomioitava, että myös tietyt valtionhallinnon virastot, liikelaitokset ja palvelukeskuk-
set, kuten Valtori, Palkeet ja Senaatti-kiinteistöt, on lailla säädetty tuottamaan yhteisiä pal-
veluja valtionhallintoon. Palveluihin sisältyy myös yhteisiä hankintoja. Virastoilla on käyttö-
velvoite Valtorin tarjoamiin tiettyihin ICT-palveluihin57.

Yhteishankintojen hyödyntäminen on monitahoinen asia, johon liittyy eriäviä näkökulmia. 
Vaikka kansantaloudellisesti voisi olla kannattavaa tehdä tietyt hankinnat yhteishankin-
toina, voi olla aluetalouden tai elinkeinopolitiikan näkökulmasta hyödyllisempää rajata 
hankintakokonaisuus suppeammin. Joka tapauksessa yhteistyötä hankintayksiköiden 
välillä aina suotavaa lisätä. On selvää, että yhteishankintojen potentiaalia ei ole tällä het-
kellä hyödynnetty täysimääräisesti. On myös huomioitava, että innovatiivisia hankintoja 
tehdään nykytilassa pitkälti yksittäisten hankintayksiköiden toimesta lukuun ottamatta 
perustettuja hankkeita tai yhteisprojekteja, kuten esikaupallinen SILVER-hanke. Lisäksi yh-
teistyötä voidaan tehdä muutoinkin kuin yhteishankintojen muodossa, esimerkiksi mark-
kinakartoitusten osalta. 

4.2.2 Tulos- ja vaikuttavuusperusteiset hankinnat

Vaikuttavassa hankinnassa keskiöön nousee tavoiteltu muutos, sitä kuvaavien 
mittareiden valinta ja saavutettujen tulosten arviointi.

Etenkin palveluiden osalta painopiste on siirtymässä perinteisestä suoritepainotteisesta 
tarkastelusta kohti tulosten ja vaikutusten tai vaikuttavuuden hankintaa. Hankintayksikön 
tulisi tiedostaa organisaation vaikuttavuustavoitteet ja tunnistaa, miltä osin ne kosketta-
vat hankintoja. Tämän pohjalta tulisi määritellä hankinnassa tavoiteltavat vaikutukset sekä 
sitoa niihin seuranta, mittarit ja kannuste-elementit. Tämä edellyttää hankintayksiköltä ja 
koko organisaatiolta uudenlaista osaamista ja asennetta.

57 Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annettu laki 30.12.2013/1226 ja valtio-
neuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä 20.2.2014/132.
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Nykytilassa tulosten ja vaikuttavuuden hankinta on ilmennyt yleisesti kannuste-ehtoina 
sopimuksissa mm. bonus- ja sanktioehtoja käyttäen. Rakennusurakoissa sen sijaan on 
käytetty allianssimallia, jossa hyödyt ja riskit on jaettu. Vaikuttavuutta tai vaikutuksia on 
mitattu erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa, esimerkiksi lastensuojelun 
sijaishuollon hankinnassa.

Tulosperusteisia rahoitussopimuksia, kuten Social Impact Bond eli SIB, on Suomessa perus-
tettu useita. SIB on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. Sen ideana on, että sijoittajat 
rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat näin toteutukseen liittyvän talou-
dellisen riskin. Julkinen sektori maksaa vain tavoitteiden mukaisista tuloksista. 

Vaikuttavuusinvestoiminen, englanniksi impact investing, tarkoittaa pääoman tietoista 
suuntaamista toimintaan, jolla tavoitellaan sekä taloudellista tuottoa että mitattavaa hy-
vinvoinnin lisäystä tai ympäristöllistä hyötyä. Tämä toimintamalli on rantautunut Suomeen 
vasta aivan viime vuosina ja se on kansainvälisestikin vielä verraten nuori. Sitra käynnisti 
keväällä 2014 avainalueen, joka keskittyy hyvinvoinnin edistämiseen vaikuttavuusinves-
toimisen keinoin. Sitran toimesta kehitetty malli soveltuu erityisen hyvin edistävän ja 
ehkäisevän toiminnan mahdollistamiseen. Sosiaalisista vaikuttavuusperusteisista hankin-
noista on lisää luvussa 5 Sosiaalinen kestävyys.

Vaikuttavuusperusteinen hankinta on poikkihallinnollista johtamista, koska vaikutukset 
jakautuvat eri sektoreille.

Poikkihallinnollisuuden johtaminen edellyttää systemaattisuutta, mutta myös aiempaa 
vahvempaa kykyä analysoida markkinarakenteita sekä pitkäjänteistä strategista otetta. 
Vaikuttavuuden hankinta edellyttää myös vaikutuspolkujen sekä kokonaiskustannusten 
arviointia.

Hankintojen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi on tarpeen lisätä tieto-
pohjaa, kyvykkyyttä tavoitteiden, lähtötietojen ja toteuman mallintamiseen ja analysoin-
tiin, arvioinnin menetelmäkehitystä, reaaliaikaisen tiedon kustannustehokkaan keräämi-
sen mahdollistavia ICT-ratkaisuja sekä sopimusosaamista.58 

Tulos- ja vaikuttavuuslähtöisten hankintojen soveltamisen suurimmat haasteet liittyvät 
tuloksellisuuden mittaamisen problematiikkaan. Tähän liittyy tiedonkeruun metodisia 

58 Valovirta, V., Alhola, K., Leväsluoto, J., Nissinen, A., Oksanen, J., Pelkonen, A., Turtonen, A.: Innovatiiviset julkiset 
hankinnat – määrittely, mahdollisuudet ja mittaaminen, Helsinki, Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- 
ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 82/2017.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-492-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-492-4
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haasteita. Myös attribuutiohaaste eli toimittajan sopimuksenaikaisen toiminnan vaikutus-
ten erottaminen havaitusta kokonaismuutoksesta rajoittaa lähestymistavan soveltamista 
erityisesti tilanteissa, kuten tukipalveluissa, joissa toimittaja ei kontrolloi koko palvelupro-
sessia vaan toteuttaa palvelua osana tilaajan prosessia tai on riippuvainen tilaajalta tule-
vista panoksista ja informaatiosta.59 

Yksittäisten hankintojen vaikutusten lisäksi on myös hyvä pohtia hankintojen pidemmän 
aikavälin vaikuttavuutta. Jossain tapauksissa yksittäisen hankinnan kohdalla voi olla tar-
peen mitata vain vaikutuksia, mutta organisaatiossa laajemmin hankintojen ja toiminnan 
vaikuttavuutta. Monessa tapauksessa hankinnat ovat osa toimenpiteiden kokonaisuutta, 
joilla tavoitellaan vaikuttavuutta. Hankinnan vaikutukset ja vaikuttavuustavoitteet on tär-
keää kytkeä hankinnan suunnitteluvaiheeseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.60 

4.2.3 Tarveharkinta ja hankintojen kokonaisvaltainen suunnittelu

Kun hankintoja toteutetaan erillisten toimintojen budjettien sisällä, on vaikea nähdä 
hankintayksikön kokonaisuuden kannalta kriittisiä tarpeita. 

Organisaation ydintoimintaa tukeva hankintojen suunnittelu on vielä suhteellisen harvi-
naista. Useissa hankintayksiköissä hankintojen toteutusta ohjataan budjetti- ja osabudjetti-
perusteisesti. Suppeasti suunnitellulle toiminnalle leimaavaa on se, että hankinnat tulevat to-
teutettavaksi useina erinä ja usein lyhyellä varoitusajalla. Hankintojen kokonaisuuden suun-
nittelun puute voi estää kokonaisnäkymän hankintoihin ja niiden strategisen johtamisen.

Organisaatiotasoisen hankintasuunnitelman puute voi aiheuttaa sen, että hankintoja ei 
pystytä priorisoimaan eikä huomioimaan niiden strategista merkitystä.  Lisäksi hankintoja 
saatetaan pilkkoa hankintalain vastaisesti. 

Hankintojen priorisoinnin puute hankintayksikön kokonaisuuden osalta voi 
pahimmillaan aiheuttaa sen, että vähemmän kriittisten hankintojen suorittaminen 
saattaa kuluttaa kriittisille hankinnoille tarvittavia määrärahoja ja siten estää tai haitata 
kriittisten hankintojen suorittamista.

59 Valovirta, V., Alhola, K., Leväsluoto, J., Nissinen, A., Oksanen, J., Pelkonen, A., Turtonen, A.: Innovatiiviset julkiset 
hankinnat – määrittely, mahdollisuudet ja mittaaminen, Helsinki, Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- 
ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 82/2017.

60 KEINO-osaamiskeskus: Opas julkisten hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointiin ja 
 mittaamiseen, 2019.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-492-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-492-4
https://www.hankintakeino.fi/fi/strateginen-johtaminen/hankinnan-vaikutusten-ja-vaikuttavuuden-arviointi/opas
https://www.hankintakeino.fi/fi/strateginen-johtaminen/hankinnan-vaikutusten-ja-vaikuttavuuden-arviointi/opas
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Valtion hankintojen digitalisointi -ohjelman, jäljempänä Handi-ohjelma, myötä on kehitetty 
valtionhallinnon hankintojen kokonaisvaltaista suunnittelua. Kun valtion eri virastojen ja 
laitosten hankintoja voidaan suunnitella entistä paremmin ja löytää eri yksiköiden yhtenäi-
siä tarpeita, kilpailutuksista ja tilaamistyöstä tulee aiempaa sujuvampaa. Hankintojen suun-
nittelun kehittämisessä huomioidaan sekä erikseen suunniteltavat hankinnat eli harkinnan-
varaiset menot että pakolliset toiminnan ylläpitoon ja ydintoimintaan liittyvät hankinnat. 
Erityyppisten hankintojen kiireellisyyttä ja kriittisyyttä arvioidaan sovittujen tulostavoit-
teiden puitteissa. Lisäksi Handi-ohjelman tavoitteena on kasvattaa hankintatoimen auto-
maatioastetta ja vähentää hankintatoimen manuaalityötä. Samalla pyritään selkiyttämään 
työnjakoa valtion hankintojen konsernitoimijoiden ja virastotoimijoiden välillä.61 

Elinkaarikustannukset

Hankintaa valmisteltaessa on tärkeää huomioida hankintahinnan lisäksi hankinnan 
kokonaiskustannukset ja vaikutukset laajasti. Valmistelutyössä tulisikin hyödyntää 
erilaisia analyysejä ja laskentatapoja hankintayksikön toiminnan ja talouden 
kannalta parhaan vaihtoehdon löytämiseksi. Tässä tarkoituksessa voidaan käyttää 
esimerkiksi kokonaiskustannuslaskentaa, elinkaarikustannuslaskentaa tai erilaisia 
kustannushyötyanalyysejä. 

Tällä hetkellä näitä keinoja hyödynnetään lähinnä investoinneissa ja muissa suurissa han-
kinnoissa. Hankintakokonaisuuksien punninnasta on mainittu luvussa 4.2.1 Tuloksellinen 
hankintatoimi.

Hankintalain 95 §:n mukaan hankintayksikkö voi käyttää hankinnan kustannusten arvioimi-
sen perusteena elinkaarikustannuksia. Elinkaarikustannuksia ovat hankintayksikölle tai muille 
hankinnan kohteen käyttäjille aiheutuneet hankintakustannukset, käyttökustannukset, 
huoltokustannukset sekä kierrätys- ja jätevaiheen kustannukset ja muut rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren aikaiset kustannukset. Elinkaarikustannuksia ovat myös 
ulkoisista ympäristövaikutuksista aiheutuvat ja hankinnan kohteeseen sen elinkaaren aikana 
liittyvät kustannukset, jos niiden rahallinen arvo voidaan määrittää ja tarkistaa.

Hankinnan kokonaiskustannusten laskeminen elinkaarikustannuksineen riittävällä tark-
kuudella on haasteellinen tehtävä. Esimerkiksi laitteen tai ohjelmiston hankintahinta voi 
olla edullinen, mutta palvelu- ja ylläpitomaksut voivat aiheuttaa moninkertaisia kustan-
nuksia jopa yli 10 vuoden ajan. Erilaisten laskelmien ja analyysien tekeminen voi olla 

61 Handi-ohjelman verkkosivu: Hankintojen suunnittelu ja kilpailutuskalenteri.

https://www.handi.fi/tehtavat/suunnittelu/
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työlästä eikä resurssia niiden tekemiseen usein ole. Laskelmiin vaadittavat tiedot voivat 
olla puutteellisia tai tietojen kerääminen vaatii paljon manuaalista työtä.

Suomen ympäristökeskus on laatinut selvityksen elinkaarikustannuslaskennan hyödyn-
tämisestä julkisissa hankinnoissa.62 Elinkaarikustannuslaskenta, englanniksi Life Cycle 
Costing tai LCC, on työkalu investointien kustannusten laskemiseksi koko investoinnin 
kohteena olevan tuotteen tai palvelun elinkaaren tai elinkaaren osan ajalta. Elinkaaren eri 
vaiheissa tapahtuvat kustannukset muunnetaan nykyarvomenetelmällä jonkin tietyn het-
ken, yleensä ostohetken, rahaan käyttäen diskonttokorkoa huomioiden inflaation vaiku-
tus. Vaikka julkisten investointien arvioinnissa käytetyn diskonttokoron valinta ja perustelu 
eivät olekaan keskeisiä huolen aiheita laskentaa käyttävälle hankkijalle, on aiheesta käyty 
runsaasti akateemista keskustelua. 

Elinkaarikustannuslaskennan haasteena nähdään niiden soveltamisen työläys sekä han-
kintayksiköille että tarjoajille, kun laskentamalleja halutaan käyttää tarjousten vertailupe-
rusteena, Laskentamallien soveltaminen on aidosti hyödyllistä lähinnä suurissa, energiain-
tensiivisissä tai pitkäikäisissä hankinnoissa, eli käytännössä infrahankkeissa kuten rauta-
tiet, sillat, moottoritiet ja rakennukset. Elinkaarikustannusmallien soveltamisesta julkisissa 
hankinnoissa on kokemusta mm. suurimmilla kaupungeilla ja Väylä-virastolla. Tyypillisiin 
hankintoihin, kuten esimerkiksi yhteishankintoina toteutettaviin massatuotteisiin, elinkaa-
rikustannuslaskenta ei välttämättä sovellu. Pienimmissä hankinnoissa elinkaarikustannus-
laskennasta voi kuitenkin olla hyötyä, jos sitä käytetään hankintojen suunnittelun tukena. 
Elinkaarikustannuslaskenta auttaa hahmottamaan hankintakustannusten lisäksi esimer-
kiksi huoltoon, ylläpitoon, logistiikkaan ja hallintoon liittyviä kustannuksia sekä kyseessä 
olevaan hankintaan liitännäisenä olevia toisia hankintakustannuksia.

Elinkaarikustannuslaskentaan liittyy myös hankinnasta aiheutuvien välillisten kustannus-
ten huomioon ottaminen, esimerkiksi miten hankinnoilla työllistäminen vaikuttaa hankin-
tayksikön talouteen. Hollannissa on kansallisesti käytössä taulukko, jota käytetään laajasti 
tarjouspyynnöissä. Tarjouskilpailussa tarjoaja voi valita taulukosta itselleen sopivimman 
tavan työllistää ja kilpailutuksessa tästä annetaan laatupisteitä. Vastaavan kaltainen malli 
on myös Ruotsissa.

Hankinnan tarveharkinta ja määrittely
Hankintasuunnitelman avulla nähdään kokonaiskuva tarpeista, mutta ei vielä yksittäi-
sen hankinnan tarkkaa määrittelyä. Hankinta tulee määritellä hankintayksikön tarvitse-
man suorituskyvyn mukaisesti. Perinteisesti on ajateltu, että hankintayksikkö määrittää 

62 Pursimo,Juho: Selvitys elinkaarikustannuslaskennasta julkisissa hankinnoissa, 2015.

https://www.syke.fi/download/noname/%7BDA0418FC-25B4-42D8-9E8C-D012326D365B%7D/114853
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palvelun tai tuotteen itsenäisesti hyvin tarkalla tasolla. Kokonaistaloudellisesti parempaan 
lopputulokseen voidaan päästä, mikäli hankinnan kohdetta ei määritellä liian yksityiskoh-
taisesti aikaisessa vaiheessa hankinnan valmistelua.

Tietopyyntöjen ja markkinavuoropuhelun avulla on mahdollista selvittää markkinoilla ole-
via ratkaisuja hankintayksikön tarpeen täyttämiseksi. Uusien tai innovatiivisten ratkaisujen 
löytymiselle jää aikaa, mikäli hankintayksikkö antaa tietoja hankinnasta markkinatoimi-
joille riittävän aikaisin. Innovaatioiden tekeminen julkisissa hankinnoissa ei ole itsetarkoi-
tus, mutta innovaatioiden kautta voidaan löytää sellaisia ratkaisuja ja menetelmiä, jotka 
muodostuvat hankintayksikölle edullisemmiksi tai paremmiksi. Tavanomaisten tietopyyn-
töjen lisäksi markkinoille voidaan antaa ennakkotietoja myös ylläpitämällä kilpailutuska-
lenteria, jossa on hankintojen alustavat tiedot ja aikataulu.

Hankintayksikön tulisi pohtia tarkoin hankintatarpeensa, jotta määrärahoja ei kuluteta var-
muuden vuoksi hankittuihin ominaisuuksiin. Kilpailutusvaiheen ja sopimuskauden aikana 
määrittelyjä ei ole juurikaan mahdollista muuttaa. Tämä on osaltaan johtanut siihen, että 
ostetaan niin kutsuttua ylilaatua, eli hankittavilla tuotteilla ja palveluilla on sellaisia omi-
naisuuksia, joita ei kuitenkaan välttämättä käytetä. Toisaalta julkisissa hankinnoissa näh-
dään toisinaan myös niukkoja laatuvaatimuksia, niin kutsuttua alilaatua.

Huoltovarmuus osana tarveharkintaa
Huoltovarmuuden ja varautumisen suunnittelu on osa hankintojen tarveharkintaa. Yhteis-
kunnan turvallisuusstrategia 201763 määrittää varautumisen tarkoittavan toimintaa, jolla 
varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat 
tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeuso-
loissa. Turvallisuusstrategian mukaisesti ”Varautumis- ja turvallisuusvelvoitteet on ulotet-
tava koko palvelujen tuotantoketjuun sekä tietoihin sopimusten ja säätelyn avulla.” Valmius-
laki asettaa varautumisvaatimuksia kunnille ja valtion viranomaisille. Huoltovarmuus tulisi 
huomioida strategisena tavoitteena hankintayksiköissä ja ottaa osaksi tarveharkintaa. 
Kokemukseen perustuen kaikilla ylimääräisillä vaatimuksilla, kuten esimerkiksi huoltovar-
muudella, on yleensä kustannuksia lisäävä vaikutus.

Huoltovarmuuden huomioiminen hankinnoissa on vaikeaa useille hankintayksiköille. 
Osaaminen voi olla tältä osin puutteellista ja siksi huoltovarmuuden tarpeet jäävät tun-
nistamatta. Huoltovarmuudellisten seikkojen huomioiminen kilpailutuksissa on vaikeam-
paa kuin yksinkertainen hankinta, ja pääsääntöisesti vain suuret hankintayksiköt asettavat 
huoltovarmuudellisia vaatimuksia. 

63 Valtioneuvosto: Yhteiskunnan turvallisuusstrategia. Valtioneuvoston periaatepäätös, 2017.

https://turvallisuuskomitea.fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-2017/
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Nykyisellään julkiset hankinnat tehdään pääsääntöisesti yksittäin, pyrkien täyttämään sen 
hetkinen tarve ja määrärahat pyritään käyttämään tehokkaasti normaaliolojen vaatimus-
ten mukaan. Useimmat normaaliolojen hankintatarpeet ovat kuitenkin sellaisia, että ne 
ovat tärkeitä myös eriasteisissa poikkeustilanteissa ja -oloissa. Tämän vuoksi hankintayksik-
köjen tulisi ainakin kriittisimpien tarpeidensa osalta asettaa vaatimuksia myös hankinnan 
kohteen saatavuudelle poikkeustilanteissa, mm. sopimalla julkisen hankintayksikön etuos-
to-oikeudesta yleisen markkinoilla tapahtuvan kaupan sijaan. Huoltovarmuutta on myös 
jokaisen hankintayksikön normaali jatkuvuussuunnittelu ja sen toteuttaminen omassa 
toiminnassa ja hankinnoissa.

Mikäli huoltovarmuuden turvaamisesta ei synny liikevaihtoa toimittajille, eivät toimittajat 
halua siihen pääsääntöisesti sitoutua. Eri hankintayksiköillä on toiminnastaan ja lakisäätei-
sistä tehtävistään johtuen eritasoisia tarpeita oman toimintansa ja asiakkaidensa huolto-
varmuuden turvaamiseksi. Jokaisen hankintayksikön tulisi kokonaistarveharkinnassaan 
pohtia keinoja ja tehdä päätös siitä, mikä on kriittinen huoltovarmuuden taso sen hankin-
noissa ja miten paljon niihin voidaan sitoa määrärahoja ja resursseja. Osa huoltovarmuu-
den turvaamisen toimenpiteistä on lähes ilmaisia, suurimmat toimenpiteet taas erittäin 
kalliita, esim. varastoimisesta tai varallaolosta aiheutuvia kustannuksia.

Huoltovarmuuden laaja huomioiminen tulee usein kalliimmaksi kuin toteuttaminen vain 
normaalioloissa, ja tällaiseen toimintaan pystyy vain harva hankintayksikkö, osin huolto-
varmuuskeskuksen rahoittamina. Huoltovarmuudellisten varautumisvaatimusten asetta-
misessa tulee huomioida niiden ulottaminen myös alihankintaverkostoon.

4.2.4 Harmaan talouden torjunta ja verovastuullisuus
Suomi on maailman kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa64, mutta tämä ei tarkoita, 
etteikö Suomessa olisi korruption torjunnassa kehitettävää. Suomessa korruptio ilmenee 
hienovaraisemmin ja rakenteellisemmin, josta tunnetuimpia esimerkkejä ovat niin sano-
tut hyvä veli -verkostot. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta on kaikkien asia 
ja siitä hyötyvät niin viranomaiset, yritykset kuin kansalaisetkin. Harmaa talous voi ilmetä 
julkisten hankintojen yhteydessä monenlaisin tavoin, jopa rikosten muodossa kuten kir-
janpitorikoksina, veropetoksina, lahjuksen ottamisena tai lahjuksen antamisena virkamie-
helle. Harmaa talous julkisissa hankinnoissa voi liittyä myös verojen välttelyyn tai muihin 
työnantajan maksuvelvoitteiden laiminlyönteihin. Esimerkiksi poikkeuksellisten edullisten 
tarjousten taustalla voi olla verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen laiminlyönnit. Osa toimi-
aloista ovat alttiimpia harmaalle taloudelle kuin toiset. Tunnistettuja riskialoja ovat mm. 
rakentaminen, infra ja IT-palvelut.

64 Transparency Internationalin verkkosivu: Corruption perceptions index 2017.

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017


68

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:25

Harmaa talous aiheuttaa epätervettä kilpailua markkinoilla. Yksilötasolla kärsijänä voi olla 
alipalkattu työntekijä, jolle ei makseta lainmukaisia korvauksia. Yritystasolla kilpailuneutra-
liteetti markkinoilla kärsii ja yhteiskunnan tasolla kokonaisveroaste voisi olla matalampi tai 
palvelut parempia ilman harmaata taloutta. 

Harmaa talous ja talousrikollisuus ovat siis monella tavalla haitallisia yhteiskunnalle. Ne 
muodostavat laajan kokonaisuuden, jossa keskeistä on erilaisten lakisääteisten velvoittei-
den laiminlyönti. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden vuoksi verotuloja ja muita laki-
sääteisiä maksuja kuten työeläkevakuutusmaksuja jää saamatta, yritysten välinen kilpailu 
vääristyy, työntekijöitä voidaan kohdella lainvastaisesti sekä veronmaksumoraali ja oikeus-
järjestelmän uskottavuus voivat yleisesti heiketä. Koska kyseessä on usein piilorikollisuus, 
ei kattavaa kokonaiskuvaa harmaan talouden määrästä ja ilmiöistä ole toistaiseksi pystytty 
tuottamaan.

Kartellien tunnistaminen
Kartellit rajoittavat hintakilpailua. Kilpailun puutteella on huomattavia vahingollisia vaiku-
tuksia niin kartellien asiakkaille, markkinoille kuin koko yhteiskunnalle. Hankintayksiköi-
den tietoisuutta kartellien olemassaolosta ja tyypillisistä tunnusmerkeistä on syytä pa-
rantaa, sillä kartelleja on havaittu myös julkisissa hankinnoissa. Hankintayksiköiden tulisi 
laatia selkeät ja yksinkertaiset sisäiset ohjeet menettelytavoista, jos havaitaan viitteitä kar-
tellimaisesta toiminnasta. Kartellissa samoilla markkinoilla toimivat yritykset sopivat kes-
kenään esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden hinnoista, hinnankorotuksista, tai markki-
noiden taikka asiakkaiden jakamisesta. Kartellit nostavat hintoja selvästi yli markkinoiden 
kilpailullisen tason, ja kartellin asiakkaille on tarjolla vähemmän aitoja vaihtoehtoja.65 

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan osallistuu Suomessa useita viranomai-
sia. Eri viranomaisten välinen sekä elinkeinoelämän kanssa toteutettu yhteistyö on teho-
kas harmaan talouden torjunnan keino. Esimerkiksi poliisin ja Tullin talousrikostorjunta ja 
rikoshyödyn jäljittäminen, Verohallinnon ja Tullin verovalvonta, rikosprosessi ja ulosotto-
toimi, konkurssiasiamiehen toiminta, aluehallintoviraston työsuojeluvalvonta ja tilaajavas-
tuun valvonta, lupaviranomaisten lupavalvonta, alkoholilainsäädännön valvonta, työeläke‐ 
ja muiden sosiaalivakuutusmaksujen ja julkisten tukien valvonta ja monet muut toimet 
ovat kaikki osa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa. 

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntatoimenpiteet käsittävät ennalta estävää 
työtä, viranomaisten valvontatoimia ja lainsäädäntömuutoksia. Harmaan talouden torjun-
nan painopistettä pyritään strategialla siirtämään entistä enemmän ennalta estämiseen 

65 Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivu: Kartellien valvonta

https://www.kkv.fi/ajankohtaista/ura-kkvssa/mita-kkv-tekee/kartellien-valvonta/
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rakentamalla uusia toimintamalleja. Harmaa talous on merkittävä kilpailua vääristävä te-
kijä, ja sen vähentäminen lisää sekä Suomen kilpailukykyä että kiinnostavuutta hyvänä 
investointikohteena ja luotettavana investoijana. Yritysten välistä aitoa kilpailua pyritään 
edistämään markkinoilla siten, ettei lainvastaisella tavalla käyttäytyville yrityksille muo-
dostu perusteetonta kilpailuetua. Tavoitteena ovat yritysten tasavertaiset toimintaedelly-
tykset ja korruptiosta vapaa yritystoiminta.

Tilaajavastuulaki
Lainsäädännöllä tuetaan vahvasti harmaan talouden torjuntaa. Erityisesti tätä tarkoitusta 
varten on säädetty Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkoista työvoimaa 
käytettäessä (1233/2006, jäljempänä Tilaajavastuulaki), jonka tavoitteena on edistää yri-
tysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Tilaajan on pyydettävä 
sopimuspuolelta, ja sopimuspuolen vastaavasti luovutettava tilaajalle, laissa määritellyt 
selvitykset ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen vuokratyövoiman käytöstä tai alihankinta-
sopimukseen perustuvasta työstä.

Tilaajavastuulain pyrkimyksenä on ollut luoda tilaajalle edellytykset varmistaa, että sen 
sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvoitteensa niin sopimuspuolina kuin työan-
tajanakin. Tilaajavastuulain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston alaisuudessa. Valvonta toteutetaan pääosin tarkastuskäynneillä ti-
laajan toimitiloihin tai työmaalle, joko ennalta ilmoittamatta tai ennakolta sopien. Tarvit-
taessa tarkastukset voidaan toteuttaa myös kirjallisina.

Hankintalaki tukee avointa kilpailua
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista puolestaan velvoittaa toimijoita 
suorittamaan hankinnat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä käyttäen hyväksi 
olemassa olevat kilpailuolosuhteet. Lain mukaan hankinnat tulee toteuttaa avoimesti, ta-
sapuolisesti ja syrjimättömästi sekä suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Avoi-
muus edistää tervettä kilpailua. 

Hankintalain 80 §:ään on kirjattu tarjouskilpailun pakolliset poissulkuperusteet. Hankinta-
yksikön on päätöksellään suljettava ehdokas tai tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos 
hankintayksikön tiedossa on, että ehdokas tai tarjoaja taikka sen hallinto-, johto- tai val-
vontaelimen jäsen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekiste-
ristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu jostakin hankintalaissa listatusta rikok-
sesta rangaistukseen. Lisäksi hankintalain 81 §:ään on kirjattu listaus harkinnanvaraisista 
poissulkuperusteista, jolloin hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ul-
kopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan. Harkinta jää kuitenkin hankintayksikön tehtäväksi.
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Hankintalainsäädäntö itsessään korostaa avoimia toimintatapoja heikentäen korruption 
mahdollisuuksia. Korruptiota voi kuitenkin esiintyä esimerkiksi suorahankinnoissa. Hankin-
talain uudistuksen myötä vuodesta 2017 lähtien Kilpailu- ja kuluttajavirasto on keskittynyt 
valvonnassaan suorahankintoihin. Verohallinto on korostanut puolestaan verotarkastuksia 
ja viranomaisyhteistyötä ja Työ- ja elinkeinoministeriö muun ohella lainsäädännön sel-
keyttä. Esimerkiksi Verohallinto ja KKV ovat tehneet ennalta estävää yhteistyötä kaupun-
kien kanssa muun muassa kouluttamalla kaupunkien hankintaorganisaatioita tunnista-
maan entistä paremmin erilaisia harmaan talouden ilmenemismuotoja mukaan lukien kor-
ruptiota ja kartelleja. Poliisi tekee viranomaisyhteistyötä useiden eri viranomaisten kanssa.

Hankintalain uudistuksen myötä tulleet lainkohdat mm. rikosrekisteriotteiden tarkastami-
sesta ja pakollisista poissulkuperusteista tulisi ulottaa myös puolustus ja turvallisuushan-
kintoihin eli PUTU-lakiin. PUTU-lakia ei uudistettu hankintalakiuudistuksen yhteydessä. 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston Harmaa talous ja hankinnat -raportissa esitetään keinoja, joilla vää-
rinkäytöksiä voitaisiin ehkäistä. Oikeusministeriön koordinoima raportti on osa vuosille 2016–
2020 laadittua harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaa.66  

Yksi julkiseen päätöksentekoon ja rahankäyttöön liittyvistä riskeistä ovat sidonnaisuudet 
julkisen sektorin päättäjien ja luottamushenkilöiden sekä palveluita ja tuotteita tarjoavien 
yritysten välillä. Myös kaksoisroolit, joissa virkamies valvoo itse itseään ovat ongelmallisia. 
Vuonna 2017 kuntalain 84§:ään on lisätty säädös sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Säänte-
lystä huolimatta sidonnaisuudet ovat edelleen yksi riskitekijä julkisissa hankinnoissa. Rapor-
tissaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto ehdottaa, että konsernien nimityspolitiikassa huomioitai-
siin se, että edellä mainittuja kaksoisrooleja ei pääsisi syntymään. Kaikilla hankintayksiköillä 
ja julkisia varoja käyttävillä organisaatioilla tulisi olla käytössään ohjeet ja tiedonantokana-
vat, jotka mahdollistavat ilmoittamisen harmaasta taloudesta sekä epäeettisistä, lainvastai-
sista tms. käytännöistä ja tapahtumista anonyymisti. Menettelyt havainnoista ilmoittamiseksi 
 organisaation sisällä ja siitä edelleen valvoville viranomaisille tulisi olla kunnossa.67  

Yhdeksi ongelmaksi on myös tunnistettu se, että harmaan talouden ja korruption näkö-
kohdat huomioivaa hankintakoulutusta on Suomessa tarjolla melko vähän. Lisäksi resurs-
sit valvontaan esimerkiksi alipalkkauksen osalta ovat vähäiset. Hankintayksiköiden tulisi 
tehdä entistä enemmän yhteistyötä valvontakäyntien ja auditointien osalta (ks. luku 5 
 Sosiaalinen kestävyys).

66 Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Harmaa talous ja hankinnat, 2019.

67 Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Harmaa talous ja hankinnat, 2019.

https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/muut/harmaa-talous-ja-hankinnat-2019.pdf
https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/muut/harmaa-talous-ja-hankinnat-2019.pdf
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Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Se on riippumaton hallituksen ja ylimmän 
johdon tukitoiminto. Se tukee objektiivisella arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoi-
minnallaan organisaation kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Kilpailu- ja kuluttaja-
viraston raportin mukaan tällä hetkellä vain osassa kunnista hyödynnetään sisäistä tarkas-
tusta. Esimerkiksi vuonna 2015 10 000–50 000 asukkaan kunnista vain 33 % käytti sisäisen 
tarkastuksen palveluita.68  

Kaikissa julkisissa hankinnoissa sopimuksia ei välttämättä tehdä kirjallisesti. Sopimuskau-
den aikaisessa sopimuksen valvonnassa ja sopimusvelvoitteiden toteutumisen valvon-
nassa on puutteita, koska hankintayksiköiden vähäiset resurssit eivät riitä sopimusten kat-
tavaan seuraamiseen sopimuskaudella.

4.3 Toimenpide-ehdotukset

Kansallinen taso

1. Lisätään hankintojen sähköisiä / digitaalisia työtapoja 
Vähennetään manuaalityötä rikosrekisteriotteiden tarkastamisessa ja 
tehostetaan niiden saamista oikeusrekisterikeskukselta. Rikosrekisteri-
otteiden käsittely tapahtuu täysin manuaalisesti ja rikosrekisteriotteet 
lähetetään postitse toimittajalle. Voimassa olevien hankintasäännöksien 
mukainen prosessi nykymuodossaan toteutettuna on hankintayksiköille 
ja toimittajille hallinnollisesti raskas ja aiheuttaa merkittävästi lisätyötä. 
Rikosrekisteriotteiden tarkastamista voitaisiin tehostaa sähköistämisellä ja 
mahdollisella automatisoinnilla. Tämä edellyttää lainsäädäntömuutoksien 
tekemistä ja järjestelmien kehittämistä. 
 
Laajennetaan velvoitteidenhoitoselvitysten saatavuutta. Velvoitteiden-
hoitoselvitys on tarkistettavissa automaattisesti ja sähköisesti, mikä on 
vähentänyt hankintayksiköiden ja tarjoajien työtä merkittävästi. Hankinta-
yksiköillä on kuitenkin oikeus saada velvoitteidenhoitoselvitys vain han-
kintamenettelyä varten. Velvoitteidenhoitoselvityksillä voitaisiin valvoa 
toimittajien vakavaraisuutta sekä verojen ja maksujen suorittamista myös 
sopimuskauden aikana, mikä parantaisi hankintayksiköiden mahdollisuuk-
sia osallistua harmaan talouden torjuntaan. 
 

68 Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Harmaa talous ja hankinnat, 2019.

https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/muut/harmaa-talous-ja-hankinnat-2019.pdf
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Hankintayksiköillä tulisi olla oikeus vastaanottaa ja käyttää ja Verohallin-
nolla puolestaan oikeus luovuttaa velvoitteidenhoitoa koskevia tietoja 
hankintayksikölle myös hankinnan sopimuskauden aikana. Velvoitteiden-
hoitoselvityksiä voitaisiin hyödyntää myös kansallisissa hankinnoissa,  
pienhankinnoissa ja toimittajarekistereissä.

2. Kehitetään ja lisätään yhteistyötä hankinnoissa 
Tuloksellisen ja tehokkaan hankintatoimen saavuttaminen edellyttää, että 
hankintatoimen resurssit käytetään tehokkaasti. Tämä edellyttää vahvaa 
johtamista, ohjausta ja eri hankintatapojen, myös yhteishankintojen hyö-
dyntämistä. Yhteishankintojen määrittelyssä on huomioitava vastuullisuus, 
aluetalouden ja elinkeinopolitiikan näkökulmat sekä hankintayksiköiden 
erilaiset vaihtoehdot toteuttaa hankintansa. Lisäksi tulisi mahdollisuuk-
sien mukaan huomioida pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet 
osallistua tarjouskilpailuihin, esimerkiksi jakamalla hankinta osiin tai valit-
semalla useampi toimittaja. Alueellisesti hankintojen valmistelussa tulee 
kehittää systemaattisia yhteistyön toimintamalleja. 
Yhteishankintoja tulisi kehittää siten, että hankintayksiköiden prosessi-
kustannukset hankinnoissa vähentyisivät.

3. Luodaan tietopankki elinkaarikustannuslaskennan malleista ja  
vaikuttavuuden mittareista 
Osana KEINO-osaamiskeskuksen kehittäjäryhmätoimintaa tulisi perus-
taa tietopankki elinkaarikustannuslaskennan malleista ja vaikuttavuuden 
mittareista, jotta malleja voitaisiin hyödyntää laajasti. Osana KEINO-osaa-
miskeskuksen kehittäjäryhmätoimintaa kehitetään käytönaikaisen ja val-
mistuksen elinkaarikustannuksen tuoteryhmäkohtaisia laskentamalleja. 
Vaikuttavuuden arviointia, esimerkiksi alueelliset elinkeinovaikutukset, 
 tehdään tätä tukevana tutkimustoimintana. 

4. Koulutetaan ja ohjeistetaan hankintayksiköitä huoltovarmuuden  
huomioimisessa 
Kansallisesti tulisi edellyttää huoltovarmuudellisten tekijöiden huomioi-
mista hankinnoissa ja hankkijoiden kouluttamista huoltovarmuudessa. 
 
Julkisilla hankinnoilla tulisi varmistaa myös Suomen kokonaishuoltovar-
muutta, jotta taataan riittävä kriittinen kapasiteetti merkittävämpiä poik-
keusoloja varten. Myös niin sanotuilla tavallisilla julkisilla hankinnoilla tulisi 
edesauttaa huoltovarmuutta kriittisten alojen osalta, kuten ruuan tuo-
tanto, energia, eikä vain puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun 
lain (1531/2011) mukaisesti toteutettavien hankintojen kohdalla. 
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”Varautumistyön ja turvallisuuteen liittyvän tiedon tulee olla mahdollisim-
man avointa, jotta kaikki tarvittavat osapuolet, kuten viranomaiset, elinkei-
noelämä, järjestöt, yhteisöt ja kansalaiset, voidaan ottaa mukaan ja sitout-
taa yhteiseen varautumiseen kokonaisturvallisuuden periaatteen mukai-
sesti. Tiedon jakamisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että kaikkea 
tietoa ei turvallisuussyistä voida jakaa laajasti. Yhteistoiminnan tavoitteena 
on luoda riittävä luottamus toimijoiden välille, jolloin mahdolliset intressi-
ristiriidat voidaan käsitellä yhteisiä tavoitteita vaarantamatta”.69 

5. Parannetaan valvontaviranomaisten tiedonsaantia julkisista hankinnoista 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston työryhmän raportin mukaan70, julkisiin han-
kintoihin jätetyistä tarjouksista ja niiden sisällöstä ei ole keskitetysti saa-
tavilla tarpeeksi kattavia tietoja ja niiden hankkiminen yksittäisin selvitys-
pyynnöin hankintayksiköiltä on hallinnollisesti raskasta. Kilpailu- ja kulut-
tajaviraston raportissa todetaan, että kilpailutuksiin jätettyjen tarjoustieto-
jen paremman saatavuuden avulla olisi mahdollista tehostaa kartellien ja 
harmaan talouden ilmiöiden havaitsemista. 
 
Kartelliin tai muihin harmaan talouden ilmiöihin viittaavan tarjouskäyttäy-
tymisen havaitsemista olisi mahdollista merkittävästi tehostaa luomalla 
valvontaviranomaisille tekniset edellytykset saada pääsy hankintayksiköi-
den tarjousaineistoon teknisen rajapinnan kautta sekä kehittämällä kartel-
lien havaitsemiseksi työkaluja hankintayksiköitä varten. 
 
Hankintayksiköiden käyttämissä kilpailutusjärjestelmissä olisi tarpeen olla 
avoin rajapinta, jota kautta Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Verohallinto tai muu 
toimivaltainen viranomainen voivat hankkia tarjousdataa analysoitavaksi 
valvontatehtäviään varten.  
 
Lisäksi toimivaltaisille viranomaisille on tarpeen rakentaa riittävä kapasi- 
teetti hankintayksiköiltä hankittavan datan säilömiseksi ja analysoimiseksi. 
Hankintayksiköille on tarpeen tarjota välineitä havaita itse nykyistä tehok-
kaammin kartellitoimintaan viittaavaa tarjouskäyttäytymistä. Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto tuottaa hankintayksiköiden käyttöön menetelmiä, joiden 
avulla tarjousaineistosta on etsittävissä kiellettyyn kartellitoimintaan viit-
taavia merkkejä. 
 

69 Valtioneuvosto: Yhteiskunnan turvallisuusstrategia. Valtioneuvoston periaatepäätös, 2017.

70 Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Harmaa talous ja hankinnat, 2019.

https://turvallisuuskomitea.fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-2017/
https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/muut/harmaa-talous-ja-hankinnat-2019.pdf
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Kilpailu- ja kuluttajavirasto jatkaa myös niin sanotun CMA-työkalun kehit-
tämistä suomenkieliseksi. Hankintayksiköitä kannustetaan käytettävissä 
olevien työkalujen käyttöön ja niiden avulla syntyvien epäilyjen saattami-
seen Kilpailu- ja kuluttajaviraston tietoon.  Hankintayksiköissä tulee laatia 
menettelytapaohjeet kartelliepäilyjen käsittelyn varalle siten, että turva-
taan epäilyn salassapito muilta kuin Kilpailu- ja kuluttajavirastolta. Kilpailu- 
ja kuluttajavirasto tuottaa ohjeistusta kartellien havainnointiin, niiden eh-
käisemiseen ja niistä ilmoittamiseen. 

Suositukset hankintayksiköille

1. Julkiset hankinnat ovat osana strategista suunnittelua  
Hankintojen osuus hankintayksiköiden menoista on usein merkittävä. Sen 
vuoksi hankintojen ja toimittajasuhteiden tulisi olla ylimmän johdon jat-
kuvan huomion kohteena ja niillä tulisi myös olla näkyvä osa toiminnan ja 
talouden suunnittelussa. Organisaation strategisten tavoitteiden toteutta-
minen edellyttää myös määrärahojen kohdentamista hankintoihin, joiden 
nähdään tukevan tavoitteiden saavuttamista. 
 
Taloudellisen tehokkuuden kannalta on tärkeää, että hankintoja johde-
taan tai koordinoidaan organisaation ylimmällä tasolla, jotta saavutetaan 
synergiaedut ja vältetään hankintojen pirstaloitumisen aiheuttamat haitat. 
Strategian toteuttaminen edellyttää yleensä kehittämistoimia ja niiden ta-
loudelliset vaikutukset tulisi huomioida myös hankintojen budjetoinnissa 
ja osaamisen resursoinnissa.

2. Strategisesti merkittävät hankinnat tunnistetaan ja yhteishankintoja 
hyödynnetään 
Hankintaresurssit ja hankintaosaamisen kehittäminen tulisi kohdentaa 
hankintayksikön ydintehtäviä tukevien hankintojen tekemiseen niin tehok-
kaasti kuin mahdollista.  
 
Hankintayksikön tulisi tunnistaa yhteistyön mahdollisuudet muiden julkis-
ten organisaatioiden kanssa ja hyödyntää yhteishankintojen volyymihyö-
dyt hankintahinnoissa ja säästöt omassa työajassa.  
 
Valtionhallinnossa ministeriöiden ja hallinnonalojen keskusvirastojen tulisi oh-
jata virastoja vahvemmin esimerkiksi keskitettyjen liittymisilmoitusten ja puite-
järjestelyjen sekä dynaamisten hankintajärjestelmien käytön osalta sekä tulisi 
selvittää, onko yhteishankintavelvoitetta tarkoituksenmukaista laajentaa. 
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Yhteishankintojen lisääminen edellyttää puitejärjestelyissä ja dynaamisissa 
hankintajärjestelmissä erilaisten hankintayksiköiden tarpeiden huomioi-
mista entistä paremmin. 

3. Hankintoja suunnitellaan hankintayksikön kokonaistarpeen näkökulmasta 
Hankinnat tulisi priorisoida hankintayksikön kokonaistarpeen näkökul-
masta, jotta varmistetaan jokaisen hankinnan tärkeys ja todellinen tarve. 
Tällä varmistetaan käytettävissä olevien määrärahojen riittävyys kriittisten 
hankintojen suorittamiseen. 
Hankintasuunnitelmien tulisi toimia sisäisen budjetoinnin tukena. Han-
kintasuunnitelmaan määritettyjen prioriteettien mukaisesti tulisi suorittaa 
määrärahojen jako osabudjetteihin tai tulosalueille. Näin varmistettaisiin 
strateginen ohjaus hankinnoille ja vain toteutus jäisi suoritettavaksi toimin-
nasta vastaaville.

4. Hankintayksiköt viestivät avoimesti tulevista hankinnoistaan  
Hankintayksiköiden tulisi jakaa tietoa tulevista hankinnoistaan avoimesti ja 
tehokkaasti. Valtio ja monet kunnat julkaisevat kilpailutuskalenteria, josta 
ilmenevät valmisteluvaiheessa tai suunnittelussa olevat hankinnat. Tätä tie-
toa tulisi hyödyntää myös hankintayksiköt, jotta voitaisiin tunnistaa yhteis-
työmahdollisuudet. Tiedon avoimuudesta on myös luvussa 8 Markkinoiden 
toimivuus.  
 
Lisäksi hankintayksiköiden tulisi hyödyntää olemassa olevaa neuvontaa ja 
yhteistyön tapoja, kuten KEINO-osaamiskeskuksen kehittäjäryhmätoimin-
taa, koulutuksia ja neuvontapalveluja.

5. Hankintayksiköt käyvät vuoropuhelua markkinatoimijoiden kanssa 
Hankinnan valmisteluvaiheessa tulisi käydä vuoropuhelua muiden toimi-
joiden kanssa esimerkiksi kilpailutettavista kokonaisuuksista, jotta saadaan 
realistinen käsitys eri vaihtoehtojen soveltuvuudesta hankintayksikölle. 
Potentiaaliset tarjoajat saavat mahdollisuuden pohtia ja kertoa miten ha-
luttu kokonaisuus sopii tarjoajan olemassa olevaan tuote- tai palveluvali-
koimaan. Mitä erikoisemmasta tarpeesta on kyse, sitä enemmän markki-
navuoropuheluille tulee varata aikaa. Lisäksi vuoropuhelun ja varsinaisen 
hankinnan väliin tulee jäädä riittävä aika, jotta markkinat pystyvät varautu-
maan hankintayksiköiden tarpeeseen. Markkinavuoropuheluvaiheessa tu-
lisi selvittää yhteistyömahdollisuudet muiden hankintayksikköjen kanssa.
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6. Kustannus-hyötyanalyysejä hyödynnetään arvioitaessa tuotantotapoja  
Eri tuotantotapojen vaihtoehtojen arvioinnissa, esimerkiksi palvelun 
 ulkoistamista pohdittaessa, tulisi käyttää kustannus-hyötyanalyysia pää-
töksenteon tukena. Tärkeää on myös tunnistaa mitä tehtäviä on mahdol-
lista ulkoistaa ja mitä viranomaisen on tuotettava itse.

7. Hankintojen vaikuttavuuden mittaamista kehitetään 
Kun strategisesti merkittävät hankinnat on ajoissa tunnistettu, hankintayk-
sikön tulisi tiedostaa hankintoihin liittyvät vaikuttavuustavoitteet ja tunnis-
taa, millaista vaikutusten mittaamista se vaatii hankinnoissa. Yksittäisissä 
hankinnoissa tulisi määritellä tavoitteet, vaikutusten mittaaminen arvioin-
tiasteikkoineen sekä seuranta- ja kannustemalli. Tämä tukisi strategisten 
tavoitteiden toteuman seurantaa.

8. Osaamista harmaan talouden torjunnan sekä kartellien havaitsemiseksi 
parannetaan  
Kilpailu- ja kuluttajaviraston työryhmän raportin mukaan71 hankintojen 
 tekemisen ammattimaisuutta tulisi kehittää kouluttamalla hankintaorgani-
saatioiden ja sisäisen tarkastuksen työntekijöitä.   
 
Harmaan talouden torjunnassa myös sopimushallinnan kehittäminen ja 
julkisen sopimustietorekisterin perustaminen antaisivat lisää välineitä har-
maata taloutta vastaan. Organisaatioissa tulisi olla henkilöstölle suunna-
tut eettiset toimintaohjeet. Ohjeet tulisi olla toisaalta oman organisaation 
toiminnalle esimerkiksi jääviydet, sidonnaisuudet ja kaksoisroolien välttä-
minen, toisaalta havaituista mahdollisista väärinkäytöksistä ilmoittamiselle. 
Hankintayksiköiden tietoisuutta kartellien olemassaolosta ja tyypillisistä 
tunnusmerkeistä on syytä parantaa ja yksiköissä tulisia laatia selkeät yksin-
kertaiset sisäiset ohjeet siitä, miten toimitaan, jos jotain viitteitä havaitaan. 
 
Hankintayksiköitä suositellaan julkaisemaan ostoreskontratietonsa.   
Valtion hankintadata on avattu tutkihankintoja.fi -palvelun kautta.  
Myös kaupungit ovat avanneet ostolaskuaineistoja omilla verkkosivuillaan, 
avoindata.fi-sivustolla tai tutkihankintoja.fi -palvelussa.

9. Tiedostetaan riskit omalle toiminnalle ja markkinoiden kehittymiselle 
julkisen toiminnan yhtiöittämisessä 
Suomessa virkamiesten esteellisyydestä on säädetty hallintolaissa, mutta 

71 Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Harmaa talous ja hankinnat, 2019.

https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/muut/harmaa-talous-ja-hankinnat-2019.pdf
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julkishallinnon yhtiömuotoisessa toiminnassa tapahtuvan julkisten varojen 
käytön avoimuus, valvonta ja sääntely eivät ole kaikilta osin riittäviä. Jul-
kisen sektorin yhtiöt ovat muodoltaan yksityisoikeudellisia, jolloin näiden 
osalta eturistiriitojen poistaminen jää kyseisen organisaation omien hen-
kilöstö- ja organisatoristen toimenpiteiden varaan. Tällainen yksinomaan 
organisaatioiden omaehtoisiin toimenpiteisiin perustuva eturistiriitojen 
poistaminen vaarantaa julkisten varojen käytön avoimuuden, valvonnan ja 
sääntelyn riittävyyden. Kilpailu- ja kuluttajaviraston raportissa72 todetaan, 
että tarvittaisiin erillisiä selvityksiä. Tavoitteena tulisi olla nykyistä parempi 
julkisen rahankäytön läpinäkyvyys ja siihen liittyvien vastuiden selventämi-
nen mahdollisten väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi.

Suositukset yrityksille

1. Tarjoajat kehittävät osaamistaan tarjousten hinnoittelussa  
Tarjoukset ovat realistisia ja kustannusarvioinnit oikeasuhtaisia. Tarjouk-
set vastaavat tarjouspyynnössä ilmoitettua eikä tarjouspyyntöön sisälty-
vät suoritteet ja niistä aiheutuvat kustannukset tule yllätyksenä tarjoa-
jille  sopimuskauden aikana. Tarjoajat kehittävät osaamistaan erityisesti 
elinkaari kustannusmalleista.

2. Tarjoajat ennakoivat kasvumahdollisuuksiaan 
Tarjoajat arvioivat omaa tuotantokapasiteettiaan ja kartoittavat kasvu-
mahdollisuuksiaan jo ennen akuutteja tarjouskierroksia. 

72 Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Harmaa talous ja hankinnat, 2019.

https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/muut/harmaa-talous-ja-hankinnat-2019.pdf
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5 Sosiaalinen kestävyys

5.1 Johdanto

 Sosiaalisesti vastuullisissa hankinnoissa huomioidaan ympäröivä yhteiskunta;  
 ihmisoikeuksien toteutuminen, työllistymisen edistäminen, tasa-arvo, osallisuus  
 sekä hankintojen vaikuttavuus.

 Hankintalaki tukee sosiaalisen kestävyyden huomioimista hankinnoissa.

Sosiaalisesti kestävässä tavaroiden ja palveluiden tuottamisessa kunnioitetaan ihmisoi-
keuksia ja työelämän perusoikeuksia. Sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä hankintatavoitteita 
ja hankintakriteerejä ovat esimerkiksi ihmisoikeuksien ja työoikeuksien noudattaminen, 
työllisyysmahdollisuuksien ja ihmisarvoisen työn edistäminen, eettisen toiminnan ja eetti-
sen kaupan näkökulmat sekä hankintojen esteettömyys ja saavutettavuusnäkökohdat.

Sosiaalisesti vastuullisessa hankinnassa on kyse siitä, että julkisessa hankinnassa otetaan 
huomioon hankinnan vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan, joko paikallisesti, kansalli-
sesti tai globaalisti. Sosiaalisesti kestävät hankinnat voivat luoda viranomaisen kokonais-
tehtävien kannalta säästöjä, kun huomioidaan pelkän hankintahinnan ohella hankinnasta 
syntyneet yhteiskunnalliset hyödyt, kuten esimerkiksi työllistymisedellytysten paranemi-
nen, syrjäytymisen ehkäiseminen tai vammaisen henkilön esteettömyys. Hankinnan vaikut-
tavuuden ennakkoarvioinnista on kerrottu tarkemmin luvussa 2 Hankintojen johtaminen. 

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet73 linjaavat, että valtioiden tulisi edis-
tää ihmisoikeuksien kunnioittamista yrityksissä, joiden kanssa niillä on kaupallista toimin-
taa. Ajatuksena siis on, että valtiolla on velvollisuus suojella ihmisoikeuksia myös oman 
taloudellisen toimintansa kautta, kuten tässä tapauksessa julkisten hankintojen kautta. 

73 United Nations: Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat voidaan nähdä myös yhtenä tapana toteuttaa YK:n kes-
tävän kehityksen tavoitteita.74 

Julkisyhteisöjen oman toiminnan etujen ohella sosiaalisesti vastuullisilla hankinnoilla 
voidaan vaikuttaa dynaamisesti markkinoiden toimintaan. Kun sosiaalisesti vastuullisten 
tuotteiden tai palveluiden kysyntä kasvaa, on todennäköistä, että myös niiden tarjonta 
lisääntyy. 

Hankintojen vaikutusta markkinoiden toimivuuteen käsitellään luvussa 8 Markkinoiden 
toimivuus julkisten hankintojen näkökulmasta.

Sosiaaliset näkökohdat voivat liittyä myös innovaatioihin. Julkisilla hankinnoilla voidaan 
myös kannustaa yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan innovatiivisten ratkaisujen ja tuottei-
den synnyttämiseen. Hankinnoilla voidaan kannustaa toimijoita kehittämään sellaisia uu-
sia ja innovatiivisia ominaisuuksia sisältäviä tuotteita, joilla on vaikutusta vastuullisuuteen 
ja sosiaalisiin näkökohtiin. Kyseessä voi olla esimerkiksi tietyn julkisyhteisön hankkiman 
välineen materiaalin vaihtaminen sosiaalisesti kestävämpään tai täysin uuteen vaihtoeh-
toon. Markkinoiden kehittämisestä uusien ratkaisujen avulla on kerrottu tarkemmin lu-
vussa 6 Innovaatiot.

Sosiaalisesti kestävillä hankinnoilla hankintayksiköt voivat edistää yhteiskuntaan ja ihmi-
siin kohdistuvia myönteisiä vaikutuksia, kuten työmarkkinoilla heikossa asemassa olevien 
työllistyminen, sekä myös ehkäistä haitallisia vaikutuksia, kuten esteitä ihmisoikeuksien 
toteutumiseen.

Hankintalainsäädäntö tukee sosiaalisen kestävyyden huomioimista
Hankintalaki mahdollistaa työllisyyteen, työoloihin, heikommassa asemassa olevien hen-
kilöiden asemaan tai yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvien tekijöiden huomioonotta-
misen. Hankintalainsäädännön roolina on varmistaa, että julkisyhteisöjen hankintamenet-
telyt ovat avoimia ja syrjimättömiä. Lainsäädäntö ei määrittele sitä, mitä tai millä ehdoin 
julkisyhteisöjen tulisi hankkia tavaroita, palveluja tai teettää urakoita. Hankintalakia ei tule 
nähdä rajoitteena, sillä se antaa monia mahdollisuuksia.

Hankintalaissa on useampia sosiaalista kestävyyttä käsitteleviä kohtia. Hankintalain 2 § 
tavoitteiden mukaan hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa 
siten, että hankintoja voidaan toteuttaa muun muassa sosiaaliset näkökohdat huomioon 

74 Yhdistyneiden kansakuntien verkkosivu: Sustainable Development Goals.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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ottaen. Hankintayksiköillä on lisäksi 24 §:n mukaan mahdollisuus varata tarjouskilpailuun 
osallistuminen pelkästään työkeskuksille ja sosiaalisille yrityksille, taikka vammaisten työl-
listämisen edistämistä koskevien työohjelmien yhteydessä toteutettavaksi. Lisäksi han-
kintalain 93 ja 98 §:ien mukaan hankinnan hinnan ja laadun vertailuperusteissa voidaan 
asettaa sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä kriteerejä sekä asettaa hankintasopimuksen teke-
miselle sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä erityisehtoja.

Hankintalain 80 § myös kieltää tekemästä sopimusta toimijan kanssa, joka on syyllistynyt 
ihmiskauppaan. Lisäksi hankintayksiköt voivat olla tekemättä hankintasopimusta 79 §:n 
mukaan sellaisen tarjoajan kanssa, jonka tarjous ei ole sosiaali- ja työoikeudellisen velvoit-
teiden mukainen tai 81 §:n mukaan, jos tarjoaja on tuomittu työehtosopimusten tai kan-
sainvälisten sopimusten sosiaali- ja työoikeudellisista rikkomuksista. Hankintayksiköllä on 
hankintalain 96 §:n mukaan velvollisuus hylätä hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen tar-
jous, jos hinnan alhaisuuden syynä on sosiaalioikeudellisten velvoitteiden laiminlyöminen.

Sosiaalisia näkökohtia voidaan huomioida kaikentyyppisissä hankinnoissa. Erityisesti 
hankinnan hyvän laadun ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta ennakoiva 
ja riittävä suunnittelu on tärkeää hankintalain 12 luvun mukaisissa sosiaali- ja terveys-
palveluhankinnoissa. Hankintalainsäädännössä edellytetäänkin, että sote-hankinnoissa 
hankintayksikkö ottaa huomioon kyseistä palvelua koskevan lainsäädännön vaatimukset, 
palvelun käyttäjien erityistarpeet ja kuulemisen sekä palvelujen laatuun, jatkuvuuteen, 
esteettömyyteen, kohtuuhintaisuuteen, saatavuuteen ja kattavuuteen, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeisiin, käyttäjien osallistumiseen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä 
innovointiin liittyvät tekijät. Hyvinvointipalvelujen tuottamiseen tarvitaan uudenlaisia 
lähestymistapoja, jotka auttavat kehittämään sekä edistäviä että ehkäiseviä palveluja, pa-
rantamaan niiden toimivuuden testaamista ja hyödyntämään tuloksellisia ideoita nykyistä 
laajemmin.75 Palvelujen käyttäjien ottaminen mukaan palvelujen ja niitä koskevien han-
kintojen kehittämiseen on ensisijaisen tärkeää.

Hallitusohjelmassa on seuraavat tavoitteet, ja niitä tukevat toimenpiteet sosiaalisesti vas-
tuullisille hankinnoille:

 − Edistetään sosiaalisten, ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteiden 
toteutumista julkisten hankintojen kautta. 

 − Lisätään hankintojen vastuullisuutta. Tavoitteen edistämiseksi 
 arvioidaan hankintalain ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisten 

75 Yhtenä sote-palvelun järjestämistapana käytetään tällä hetkellä palveluseteleitä, jotka eivät lähtökohtaisesti ole 
hankintalain soveltamisalassa.
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 rikkomusten poissulkemisperusteiden laajentamistarpeet sekä 
 keinot korostaa yritys- ja verovastuullisuutta.

 − Hallituksen tavoitteena on, että julkisiin hankintoihin asetetaan ehto 
sosiaalisesta työllistämisestä.

 − Lisäksi hankintoja koskettavat laajasti tietosuoja-, saavutettavuus-  
ja esteettömyysvaatimukset. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoit-
teeksi yksityisyyden suojan, tietosuojan ja tietojen julkisuutta koske-
vien lakien toimivuuden varmistaminen kokonaisuutena tietosuoja- 
asetuksen rajoissa.  Hallitusohjelmassa on myös asetettu tavoit-
teeksi, että suuria digitalisointihankkeita tehtäessä on varmistettava, 
että kielelliset oikeudet toteutuvat myös käytännössä. Lisäksi on 
asetettu tavoitteeksi, että parannetaan sähköisten julkisten palve-
luiden esteettömyyttä ja turvataan niiden käyttöön riittävät tuki-
palvelut kansalaisten yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.

5.2 Nykytila

5.2.1 Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen

Handu – Hankinnoista duunia -hanke
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ra-
hoittama ESR-hanke Handu-Hankinnoista duunia kehitti toimintamallia työllistämiseen 
1.5.2015–31.10.2017. Tuloksena saatiin runsaasti materiaalia tukemaan mallin leviämistä. 
Hankkeen aineistot, muun muassa tietoa toteutuksesta erilaisissa hankinnoissa löytyy 
hankkeen internet sivulta.76 Lisäksi Mikko Kesä Oy on tehnyt selvityksen toimintamallin 
vaikuttavuudesta.77 Espoo, Oulu, Vantaa ja Helsinki toteuttivat hankintapilotteja, joissa 
käytettiin työllistämisehtoa 56 hankinnassa, joiden yhteenlaskettu työllisyysvaikutus oli 
noin 270 henkilöä. Esimerkiksi Oulun kaupungin Tilakeskus kilpailutti Mäntylän päiväkodin 
peruskorjausurakan vuonna 2016 Handu-hankkeen hankintapilottina. Työllistämisehto oli 
osa laadun vertailukriteereitä. Jos tarjoaja sitoutui työllistämään yhden työttömän henki-
lön, sai laadun vertailussa 0,5 pistettä (kokonaispisteet olivat 10 pistettä). Voittanut tarjoaja 
oli sitoutunut ehtoon ja työllisti urakan alkaessa onnistuneesti työttömän henkilön. Sopi-
muksessa määriteltiin, että mikäli ehto ei toteudu, sanktio on 7 000 €.

76 Handu – Hankinnoista duunia -hankkeen internet-sivut.

77 Kesä, Mikko – Kuusi, Aarne – Ylikoljola, Pekka: Arvio hankinnoilla työllistämisen kuntataloudellisista  
vaikutuksista, raportti 9/2017.

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/hankinnoista-duunia-handu
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SIEPP – Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla -hanke
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ESR -hanke Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla 
hankinnoilla SIEPP jatkaa toimintamallin kehittämistä yhdessä Helsingin ja Vantaan kanssa 
1.4.2017–31.3.2020. Tämän kansainvälisen hankkeen hankekumppanit ovat Ruotsista. 
Hankkeen aikana Vantaalla on tehty 21 hankintaa, joissa on ollut mukana työllistämisehto 
ja suunnitteilla on vielä 11 hankintaa.78 Näiden avulla on luotu yhteensä n. 80-100 työ- ja 
oppisopimuspaikkaa vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Näistä on to-
teutunut 34 työpaikkaa.  Hankintapilotteja kehitetään edelleen ja tässä yhteydessä muun 
muassa verkostoidutaan teemasta kiinnostuneiden kuntien kanssa. Hankkeessa on myös 
tehty kansainvälisiä opintomatkoja ja järjestetty kansainvälisiä työpajoja.79  

KEINO – Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus
Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINO:lla on tärkeä rooli 
myös hankinnoilla työllistämisen -toimintamallin kehittämisessä ja levittämisessä. Yhtenä 
toimintamuotona on tiedon jakaminen onnistuneista työllistämisvaikutuksia sisältävistä 
menetelmistä. KEINO-osaamiskeskuksen kehittäjäryhmistä yksi on hankinnoilla työllistä-
misen kehittäjäryhmä, jossa päävastuussa on Motiva Oy ja mukana ovat Suomen Kunta-
liitto ry sekä Hansel Oy. Ryhmään on koottu hankintayksiköitä, jotka ovat jo käyttäneet 
työllistämisehtoa tai suunnittelevat työllistämisehdon käyttöä hankinnoissa. Ryhmän toi-
minta keskittyy vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen. KEINO-osaamiskes-
kus ja edellä mainittu SIEPP -hanke tekevät yhteistyötä. 

Työllistymisen vauhditusohjelma
Selvityshenkilöt Tuija Oivo ja Raija Kerätär ovat ehdottaneet, että osatyökykyisten työllis-
tämiseksi käynnistettäisiin hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelma.80 Hankinnoilla 
työllistämisen vauhditusohjelma on yksi hallitusohjelmaan sisältyvän Työkykyohjelman 
työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevista toimenpiteistä. Hanketoiminnassa kehitet-
tyjä toimintamalleja ja jo tehtyä levittämistyötä voidaan hyödyntää valtakunnallisessa 
ohjelmassa, joka käynnistyy vuonna 2020. Vauhditusohjelman tavoitteena on lisätä han-
kinnoilla työllistämistä koko maassa sekä edelleen kehittää toimintamallia siten, että se 
vakiintuu toimintamallina. Ohjelman toimeenpano koostuu valtakunnallisesta koordinaa-
tiosta ja alueellisista juurruttamishankkeista. Vauhditusohjelman rahoitukseen osoitettai-
siin hallitusohjelmassa työkykyohjelmalle varattua määrärahaa (tulevaisuusinvestoinnit).

78 22.11.2019 mennessä.

79 THL: SIEPP-hankkeen internet-sivut.

80 Oivo, Tuija – Kerätär, Raija: Osatyökyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön raportteja ja muistioita 43/2018.

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sosiaalisia-innovaatioita-ja-tyota-julkisilla-hankinnoilla-siepp-
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161151/STM rap 43 2018 Osatyokykyisten reitit tyollisyyteen.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Hankinnoilla työllistämisen hanketoiminnassa ja vertaiskehittämisessä on saatu 
arvokasta tietoa muun muassa siitä, mitä tulee ottaa huomioon, jotta ei suljettaisi 
markkinoilta pieniä toimijoita. 

Käytännön haasteiksi työllistämisehtojen käytössä on joissain kunnissa tunnistettu toi-
saalta se, että eri yksiköt, kuten hankintakeskus, toimialat ja työllisyyspalvelut, toimivat 
omista lähtökohdistaan. Koska jokaisella on omat rajatut tehtävänsä, tulee yhteistyö ra-
kentaa erikseen työllisyysehtoja pohdittaessa.

Erillisen työllistämisehdon lisäksi hankintayksikkö voi hankintalain mukaan varata tarjous-
kilpailuun osallistumisen tapahtuvaksi työohjelmien puitteissa taikka rajoittaa tarjouskil-
pailuun osallistumisen työkeskuksille tai vastaaville toimittajille. Toimittajien päätarkoi-
tuksena on vammaisten tai muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden sopeutta-
minen yhteiskuntaan ja työelämään. Edellytyksenä tarjouskilpailuun osallistumiselle on, 
että vähintään 30 prosenttia työkeskuksen, toimittajan tai työohjelman työntekijöistä on 
vammaisia tai muita heikommassa asemassa olevia työntekijöitä.81 Hankintalain mahdol-
listamaa hankintojen varaamista työkeskuksille tai sosiaalisille yrityksille ei valmisteluryh-
män näkemyksen mukaan paljoa hyödynnetä julkisissa hankinnoissa.

5.2.2 Ihmisoikeudet ja työelämän perusoikeudet tuotantoketjuissa

Monet julkisen hankinnan kohteena olevat tavarat ja palvelut tuotetaan alihankkijoilla 
maissa, joissa on suurempi riski ihmisoikeuksien sekä työelämän perusoikeuksien 
loukkauksille ja korruptiolle. Julkiset hankintayksiköt voivat vaatia toimittajiltaan 
tehokasta riskienhallintaa parantaakseen tilannetta.

Vastuulliseen liiketoimintaan liittyvä kansainvälinen sääntely on viime vuosien aikana li-
sääntynyt merkittävästi. Ihmisoikeudet ja työntekijän oikeudet ovat keskeisimmät kansain-
väliset velvoitteet, joihin vastuullista liiketoimintaa koskeva sääntely pohjautuu.

Riskien arviointi
Haitallisten vaikutusten ehkäisy on suositeltavaa aloittaa tekemällä riskianalyysi kai-
kista hankinnan kohteina olevista tavaroista ja palveluista. Näin saadaan selville, mihin 

81 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016: 24 §.
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tavaroihin ja palveluihin liittyvät suurimmat vastuullisuusriskit ja joiden hankintaan on si-
ten syytä asettaa vastuullisuusvaatimuksia.

Työ- ja elinkeinoministeriö on kehittänyt CSR-kompassi -työkalun julkisiin hankintoihin ja 
sosiaaliseen vastuullisuuteen. Siinä esitellään vaiheittain keinoja ottaa huomioon sosiaali-
set näkökohdat ja työkalu soveltuukin erityisesti tavarahankintoihin.82 Tämän lisäksi työ- ja 
elinkeinoministeriö on julkaissut oppaan sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin, 
jossa kuvataan käytännön esimerkkien avulla, miten sosiaaliset näkökohdat voidaan ottaa 
huomioon hankinnan eri vaiheissa.83 

On hyvä huomata, etteivät vastuullisuuteen liittyvät riskit koske ainoastaan tavara-
hankintojen toimitusketjuja. Myös länsimaissa, Suomi mukaan lukien, tapahtuu 
työelämän perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien polkemista. 

Hankintayksiköillä tulisi siksi olla hyvä tuntemus eri toimialojen tilanteesta tehdessään vas-
tuullisia hankintoja. Finnwatch on tehnyt lukuisia selvityksiä tuotteiden ja palveluiden ris-
kimaiden tilanteesta: Työvoiman hyväksikäyttöä ilmenee erityisesti aloilla, joilla käytetään 
laajalti alihankkijoita, kuten rakennus- ja siivousaloilla. Viime vuosina Suomen työmarkki-
noilla on tullut esiin useita ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyviä ongelmia ja hyväksi-
käyttöä. Pahimmissa tapauksissa tapauksiin voi liittyä työperäistä ihmiskauppaa. Ongelmia 
on havaittu esimerkiksi siivous-, ravintola-, palvelu-, rakennus- ja maatalousaloilla sekä las-
tenhoitotyössä.84 Myös länsinaapurissa Ruotsissa työelämän perusoikeuksiin on kiinnitetty 
paljon huomiota viime vuosina.85 Myös HEUNI:lta löytyy tutkimustietoa eri aloilla tapahtu-
vista työvoiman käyttöön liittyvistä ongelmista Suomessa.86 

Code of conduct
Code of conduct -menetelmänä tarkoittaa, että sopimustoimittajalta edellytetään sitoutu-
mista määriteltyihin vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteisiin. Velvoite kattaa yleensä sopi-
mustoimittajan oman toiminnan lisäksi koko toimitusketjun.  Pelkkä sitoutuminen ei kui-
tenkaan riitä, vaan vaikuttavuus edellyttää sopimuksen aikaista yhteistyötä hankintayksi-
kön ja toimittajan välillä. Finnwatch on aloittanut yhteistyön julkisten hankintayksiköiden 

82 Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla tiivistys CSR-kompassista.

83 Työ- ja elinkeinoministeriö: Opas sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin, 2017.

84 Jokinen Anniina, Ollus Natalia & Viuhko Minna: Ehdoilla millä hyvänsä – Työperäinen ihmiskauppa ja  
ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö Suomessa, HEUNI, 2011.

85 Ruotsin hankintaviranomaisen Upphanglingsmyndighetenin verkkosivut.

86 HEUNI: Opas yrityksille ja työnantajille riskienhallintaan erityisesti alihankintaketjussa, 2019.

https://tem.fi/sosiaalisesti-vastuulliset-julkiset-hankinnat
Opas sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin
https://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/6KHnGVcTn/HEUNI_report_no.67.pdf
https://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/6KHnGVcTn/HEUNI_report_no.67.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/arbetsrattsliga-villkor/villkor-enligt-kollektivavtal/
https://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/8AAxd34id/Kansallinen_opas_pohjoismainen_CSR_B5_090418_WEB.pdf
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kanssa tuotantoketjujen sosiaalisen vastuullisuuden vahvistamiseksi. Yhdessä Hanselin ja 
KL-Kuntahankintojen kanssa sosiaalisen vastuullisuuden toimintamallia kehitettiin it-laite 
ja kalustehankinnoissa.87 HUSin ja Finnwatchin yhteistyössä laaditaan parhaillaan vastuul-
lisuuskriteerit kahdelle pilottihankinnalle, tutkimuskäsineille ja instrumenteille. Lisäksi 
testataan Code of Conduct- sopimusliitteen käyttöä ja tuotantolaitoksen auditointia edel-
lytyksenä sopimuksen solmimiselle. Yhteistyö jatkuu vuoden 2019 loppuun. Tämän lisäksi 
HUS kuntayhtymä on solminut yhteistyösopimuksen Norjan Sjukhusinköp:n ja Ruotsin 
 Upphandlingsmyndighetenin kanssa. Yhteistyötä suunnitellaan auditointien ja laajemmin-
kin vastuullisten hankintojen parissa. 

KEINO-osaamiskeskus fasilitoi teemassa kahta kehittäjäryhmää: Sosiaalisesti vastuullisten 
julkisten hankintojen toteuttamisen toimintaperiaatteiden Code of Conduct, jossa fokus 
on niin riskialttiiden toimialojen ja hankintojen tunnistamisessa, kuin sosiaalisen vastuun 
riskien vähentämisessä88 sekä sairaanhoitopiirien hankintoihin yhteisen hankintojen vas-
tuullisuusoppaan laatimista ja käyttöönottoa.89   

Sertifiointijärjestelmät
Reilun kaupan käsitteellä viitataan yleensä sellaisiin kaupan toimiin, joilla vahvistetaan 
pientuottajien ja pientilallisten asemaa sen varmistamiseksi, etteivät ne syrjäydy maail-
mankaupasta. Käsite liittyy erityisesti kehitysmaihin, ja se on jaettu kahteen pääosaan, joi-
den tavoitteena on sen varmistaminen, että tuottajat ja työntekijät saavat asianmukaisen 
osuuden voitosta. Sekä myyjien että kuluttajien osallistuminen reilun kaupan hankkeisiin 
on vapaaehtoista.

Suomessa tunnetuin reilun kaupan järjestelmä on Fairtrade International -järjestön FLO:n 
hallinnoima Reilun kaupan sertifiointijärjestelmä. Sertifiointijärjestelmän piirissä ole-
vissa tuotteissa tuotanto noudattaa tiettyjä vaatimuksia ympäristöasioiden, työvoiman 
ja sosiaalisen kestävyyden suhteen. Toinen yleinen sertifiointijärjestelmä on Rainforest 
Alliance -merkki. Rainforest Alliance merkkiä käytetään esimerkiksi banaaneissa, kahvissa, 
teessä ja suklaassa. Lisäksi on olemassa myös tuoteryhmäkohtaisia sertifiointijärjestelmiä, 
kuten FairWear.

Vuonna 2013 tehdyssä Finnwatchin selvityksessä todetaan, että vain harvat suomalaiset 
kunnat asettavat tarjouspyynnöissään sosiaalisen vastuullisuuden takaavia kriteereitä. 
Selvityksessä tutkittujen 76 riskituoteryhmän tarjouspyynnöistä vain neljässä asetettiin 

87 Finnwatch: Sanoista tekoihin. Sosiaalisen vastuun pilottiprojekti Hansel Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa, 2018.

88 KEINO-osaamiskeskuksen verkkosivu Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen toimintaperiaatteet -kehittäjäryh-
mästä.

89 KEINO-osaamiskeskuksen verkkosivu Sairaanhoitopiirien hankinnat -kehittäjäryhmästä.

https://finnwatch.org/images/pdf/Vastuulliset-hankinnat.pdf
https://www.hankintakeino.fi/fi/sosiaalisesti-vastuullisten-hankintojen-toimintaperiaatteet-kehittajaryhma
https://www.hankintakeino.fi/fi/vaikuttavat-ja-vastuulliset-sairaanhoitopiirien-hankinnat-kehittajaryhma
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laadukkaita sosiaalisen vastuun kriteereitä. Merkittävä osa kuntiin ostettavista riskimaa-
tuotteista tulee siis olosuhteista, joita kukaan hankintaorganisaatiossa ei tunne eikä val-
vo.90  KEINO-osaamiskeskuksen vuonna 2018 toteuttamassa kyselystä ilmeni, että han-
kintayksiköiden linjauksissa huomioidaan sosiaalinen vastuu yleisellä tasolla. Sosiaalisen 
vastuun seuranta ja mittaaminen näyttäisi puuttuvan kuitenkin vielä enemmistöltä vastan-
neista.91 

Monessa maailman maassa ongelma ei ole vastuullisuutta tukevan kansallisen lainsää-
dännön puute vaan toimeenpanon ja viranomaisvalvonnan puutteellisuus.92 Finnwatchin 
selvityksessä kunnat kertovat, että niiltä puuttuu erityisesti osaamista sosiaalisesti vastuul-
lisista hankinnoista. Joissain kunnissa oli selvityksen mukaan puutetta myös poliittisesta 
ohjauksesta ja taloudellisista resursseista.93 KEINO-osaamiskeskuksen selvityksessä sosiaa-
lisen vastuullisuuden hankintaosaamisessa tunnistettiin kehittämistarpeet ja yllättävän 
moni vastaaja totesi, ettei sosiaalinen vastuullisuus kuulu heidän toimenkuvaansa.94 

5.2.3 Sosiaalinen vaikuttavuusperusteinen hankinta
Vaikuttavuusinvestoiminen tarkoittaa pääoman tietoista suuntaamista toimintaan, jolla 
tavoitellaan sekä taloudellista tuottoa että mitattavaa hyvinvoinnin lisäystä tai ympäristöl-
listä hyötyä. 

Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutustapa on tulosperusteinen rahoitussopimus eli 
SIB-malli, joka tulee englannin kielen sanoista Social Impact Bond. Ideana on, että yksi-
tyisiltä sijoittajilta kerätyt varat käytetään julkisen sektorin määrittämän haasteen ratkai-
suun. Hankkeelle asetetaan tarkat tulostavoitteet, joiden toteutumista seurataan. Julkinen 
sektori maksaa vain etukäteen määritellyistä tuloksista.95 Sijoittajat kantavat taloudelli-
sen riskin. Sijoitetun pääoman takaisinmaksu ja tuotto perustuvat tuloksellisen toiminnan 
julkiselle sektorille tuomaan taloudelliseen hyötyyn. SIB-malli mahdollistaa ennakoivan ja 
ehkäisevän toiminnan, mikä puolestaan johtaa yhteiskunnallisen hyödyn saavuttamiseen 
pitkällä aikavälillä. Vaikuttavuusperusteisista hankinnoista on kerrottu lisää luvun 2 Han-
kintojen johtaminen alaluvussa 2.2.4. Hankintojen vaikuttavuuden johtaminen.

90 Finnwatch: Alkuperä tuntematon.Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa, 2013.

91 KEINO-osaamiskeskus: Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strateginen johtaminen Suomessa 2018. 
KEINO-osaamiskeskuksen kyselyn yhteenveto, 2018.

92 Finnwatch: Sanoista tekoihin. Sosiaalisen vastuun pilottiprojekti Hansel Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa, 2018.

93 HEUNI: Opas yrityksille ja työnantajille riskienhallintaan erityisesti alihankintaketjussa, 2019.

94 KEINO-osaamiskeskus: Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strateginen johtaminen Suomessa 
2018. KEINO-osaamiskeskuksen kyselyn yhteenveto, 2018.

95 Pyykkönen, Jussi: Vaikuttavuuden hankinta. Käsikirja julkiselle sektorille, Sitra, 2016.

https://finnwatch.org/images/pdf/kuntahankinnatweb.pdf
https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/KEINO-Julkisten-hankintojen-strategisen-johtamisen-tila-2018-kysely-yhteenveto_1.pdf
https://finnwatch.org/images/pdf/Vastuulliset-hankinnat.pdf
https://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/8AAxd34id/Kansallinen_opas_pohjoismainen_CSR_B5_090418_WEB.pdf
https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/KEINO-Julkisten-hankintojen-strategisen-johtamisen-tila-2018-kysely-yhteenveto_1.pdf
https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/KEINO-Julkisten-hankintojen-strategisen-johtamisen-tila-2018-kysely-yhteenveto_1.pdf
https://media.sitra.fi/2017/02/27175254/Selvityksia115-2.pdf
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Vaikutusten hankinta, esimerkiksi SIB-mallia hyödyntäen, on Suomessa melko uutta ja kan-
sainvälisestikin verraten vähän toteutettu hankintamuoto. Sitra kehitti hyvinvoinnin edistä-
mistä vaikuttavuusinvestoimisen keinoin vuosina 2014–2019. Vuoden 2020 tammikuussa 
aloitti työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus96, 
jonka tärkein tehtävä on auttaa julkishallinnon toimijoita vaikutusten hankinnassa.

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli käynnissä tai käynnistymässä kuusi SIB-hankekoko-
naisuutta sosiaalisen kestävyyden teemasta.97 SIB-hankkeiden avulla on pystytty raken-
tamaan aikaisempaa selkeämmät lähtökohdat ennakoivan ja ehkäisevän työn toteutta-
miseksi ja pureutumaan ongelmien juurisyihin. Julkiselle sektorille ja palveluntuottajille 
SIB-hankkeiden pohjaksi tehdyt yhteiskunnallisen hyödyn mallinnukset ovat antaneet 
uutta tietoa palveluista ja palveluketjujen aukoista. Mallinnuksissa tarvittavan tiedon etsi-
minen tietojärjestelmistä on teettänyt paljon työtä ja samalla auttanut arvioimaan, onko 
julkisen sektorin palveluistaan keräämä data tarpeeksi kattavaa ja laadukasta käytettäväksi 
vaikuttavuuden arvioinnissa. 

SIB-hankkeet ovat tuottaneet oppia siitä, miten julkinen sektori voi ostaa tuloksia 
suoritteiden sijaan.

Uudenlaisen SIB-mallin sovittaminen julkisen sektorin organisaatioiden toimintaan ei aina 
ole ollut helppoa. Käytännön haasteena kunnissa on ollut esimerkiksi SIB-hankkeen so-
vittaminen vuosibudjettiin ja määrärahatalouteen. SIB-hankkeissa seurataan jatkuvasti, 
kuinka vaikuttavuus- ja tulostavoitteet ovat toteutumassa ja toimintaa muutetaan tarvit-
taessa. Julkisen sektorin toimijoiden ja sijoittajien maailmojen kohtaaminen SIB-hankkeissa 
on ollut ajoittain haastavaa, mutta samalla eri osapuolet ovat oppineet paljon toisiltaan.

Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen SIB-hanke, Julkisen sektorin työhyvinvoinnin 
edistäminen, niin kutsuttu TyHy-SIB, käynnistyi vuonna 2015. Hankkeeseen osallistui neljä 
julkisen sektorin organisaatiota ja neljä työhyvinvointipalveluja tuottavaa yritystä. Sen 
piirissä oli yli 1 500 julkisen sektorin työntekijää. Osallistuvissa organisaatioissa tehtiin mo-
nenlaisia työhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä toimia, kuten terveys- ja työkykykyse-
lyjä ja esimiesten valmennusta. Lisäksi työkyvyttömyysriskissä oleville perustettiin akti-
vointi- ja kuntoutusryhmiä.

96 Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivut Vaikuttamisinvestoimisen osaamiskeskuksesta.

97 Ympäristöön liittyvää vaikuttavuusperusteista EIB-hanketta käsitellään ekologisen kestävyyden teemassa 
 luvussa 6.2.4 Ympäristövaikutusten arviointi ja mittaaminen.

https://tem.fi/vaikuttavuusinvestoimisen-osaamiskeskus
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Työterveyslaitoksen arvioinnissa todetaan, että tavoitteet on osittain onnistuttu saavut-
tamaan. Palvelujen ansiosta organisaatioiden työkykyjohtaminen parani ja sairauspois-
saolot vähenivät hieman. Hankkeen tuomat hyödyt näkyivät ennen kaikkea esimiesten 
parempana osaamisena ja työkykyjohtamisen tiivistymisenä. Hankkeen mittariksi asetettu 
sairauspoissaolojen väheneminen – 2,1 päivää/organisaatio – ei toteutunut odotetusti, 
vaikka organisaatiot kokivatkin saaneensa tukea sairauspoissaolojen hallintaan. Työter-
veyslaitoksen arvioinnissa todetaan, että työhyvinvointiin vaikuttavat monet asiat, eikä 
yksi mittari välttämättä riitä. Lisäksi hankkeen organisaatiot olivat melko erilaisia ja silti 
määrällinen tavoite oli kaikilla sama. Tulevissa hankkeissa organisaatioiden lähtötilanne 
 pitäisikin ottaa paremmin huomioon.98 

Suomen toinen SIB-hanke käynnistyi vuonna 2017 kun Suomeen oli saapunut paljon 
 aiempaa enemmän turvapaikanhakijoita vuosina 2015–2016, ja maahanmuuttajien ko-
touttamiseen ja työllistämiseen tarvittiin uusia keinoja.  Työ- ja elinkeinoministeriö rakensi 
yhdessä Sitran kanssa Koto-SIB-hankkeen. Koto-SIBin ero perinteiseen maahanmuuttajien 
kotouttamiseen ja työllistämiseen on se, että hankkeeseen osallistuneille palveluntuotta-
jille maksetaan näiden aikaansaamista tuloksista eikä vain siitä, että he tuottavat esimer-
kiksi tietyn määrän koulutuspäiviä.

Muut neljä käynnistettyä tai käynnistettävää SIB-hanketta ovat: Lasten, lapsiperheiden ja 
nuorten hyvinvoinnin edistäminen99, Työllistymisen edistäminen100, Ikääntyneiden itsenäi-
sen toimintakyvyn tukeminen101 sekä Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy.

5.2.4 Tietosuoja, saavutettavuus, esteettömyys, tasa-arvo ja osallisuus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen huomioiminen julkisissa hankinnoissa
Tietosuoja-asetus, tietosuojalaki 1050/2018 ja muu kansallinen erityislainsäädäntö vel-
voittavat käsittelemään henkilötietoja tietyllä tavalla.102 Tietosuojan osalta on myös tär-
keää huomioida toisiolain 552/2019 mukaiset vaatimukset. Lisäksi valmistelussa oleva ja 

98 Pehkonen, Irmeli; Horppu, Ritva; Turunen, Jarno; Ojajärvi, Anneli; Toivio, Pauliina; Juvonen-Posti, Pirjo:  
Työkykyjohtamisen monitoimijaista kehittämistä: Työhyvinvointi-SIB -hankkeen arviointi, 2019.

99      Niin sanottu Lapset-SIB, käynnistynyt syksyllä 2018. Tulospalkkion maksajina kunnat.

100 Niin sanottu Työ-SIB, käynnistyi vuonna 2019. Tulospalkkion maksajana TEM.

101 Tulospalkkion maksajina Maakunnat tai kunnat.

102  Usein julkisten hankintojen myötä valittu palveluntuottaja katsotaan niin sanotusti henkilötietojen käsitte-
lijäksi tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti. 29 artiklan mukaisetsi hankintayksikkö rekisterinpitäjänä vastaa 
henkilötietojen käsittelijän ohjeistamisesta, eli siitä miten kyseisessä hankinnassa henkilötietoja käsitellään. Joissa-
kin tilanteissa sovellettavaksi voi myös tulla tietosuoja-asetuksen 26 artiklan mukaisesti niin sanottu yhteisrekiste-
rinpitäjyys, jolloin sekä hankintayksikkö että palveluntuottaja katsotaan laajemmin yhteisvastuullisiksi tietosuoja-
näkökulmasta.

https://www.julkari.fi/handle/10024/138570
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lähi aikoina todennäköisesti annetta EU:n ePriva-cy-asetus on tarkoituksenmukaista ottaa 
 huomioon tarkasteltaessa hankintojen tietosuojaa sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta.

Tietosuoja-asetuksen huomioimisesta julkisten hankintojen kilpailuttamisessa on annettu 
hankintayksiköille ohjeistusta.103 

Saavutettavuusdirektiivin huomioiminen julkisissa hankinnoissa 
Saavutettavuuden edistäminen on olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden digitali-
sointia. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden 
sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan. 

Saavutettavuusdirektiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutetta-
vuuden minimitasosta sekä keinoista, joilla saavutettavuuden toteutumista valvotaan.104  
Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysiver-
taisesti digitaalisessa yhteiskunnassa, luoda Euroopan laajuiset yhdenmukaiset minimita-
son vaatimukset julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuu-
delle, parantaa digitaalisten palveluiden laatua sekä parantaa Euroopan unionin saavutet-
tavuuden toteuttamisen sisämarkkinoita.

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia 
tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi, jolloin saavutettavuusvaatimukset tulevat 
myös hankinnoissa huomioitaviksi. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 
1.4.2019 ja saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyi portaittain 23.9.2019.

Julkisten palvelujen esteettömyys 
Esteettömyys tarkoittaa tuotteen, tilan tai palvelun helppoa lähestyttävyyttä. Hankinnan 
kohteen määrittelyssä hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että 
hankittava tuote tai palvelu soveltuu kaikille käyttäjille ja väestönryhmille. 

Hankintalain 71§:n mukaan luonnollisten henkilöiden käyttöön tarkoitettu hankinnan 
kohde on määriteltävä siten, että otetaan huomioon esteettömyys vammaisille käyttä-
jille sekä kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu, asianmukaisesti perustel-
tuja tapauksia lukuun ottamatta. Hankinnan kohde on määriteltävä viittaamalla muualla 

103 Julkisten hankintojen neuvontayksikön, Hanselin, Kuntahankintojen ja Kuntaliiton opas:  
Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia hankintoja, 2017.

104 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, 2016/2102, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja 
 mobiilisovellusten saavutettavuudesta.

http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3362
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lainsäädännössä tai Euroopan unionin säädöksellä pakollisiksi säädettyihin esteettömyys-
vaatimuksiin.

Asetus rakennuksen esteettömyydestä tuli voimaan 1.1.2018. Se koskee rakennuslupia, 
joita on haettu 1.1.2018 jälkeen. Asetus selkeytti esteettömään rakentamiseen liittyviä 
vaatimuksia ja vähensi kuntien välisiä tulkintaeroja. Asetuksen myötä rakentajat pystyvät 
paremmin ennakoimaan säännösten soveltamista, mikä sujuvoittaa koko rakennusproses-
sia. Asetuksella täsmennettiin useita esteettömään rakentamiseen liittyviä mittoja, jotka 
olivat tähän saakka tulkinnanvaraisia. Tämä liittyy mm. julkisten palvelujen tosiasialliseen 
käyttöön liikuntarajoitteisilla henkilöillä. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Tasa-arvolain 609/1986 mukaan jokaisen työnantajan tulee työelämässä edistää sukupuol-
ten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Jos työnantajan palvelussuhteessa 
olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on laa-
dittava vähintään joka toinen vuosi erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja 
koskeva tasa-arvosuunnitelma. Yhdenvertaisuuslain 1325/2014 mukaan työnantajalla, 
jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvit-
tavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Hankintayksiköiden tulisi myös edellyttää lakisääteisten toimintojen toteuttamista palve-
luntarjoajiltaan edistäessään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön mukaista toi-
mintaa. Hankinnan vaatimukseksi voi asettaa laissa tarkoitetut suunnitelmat.

Palvelunkäyttäjien osallisuus julkisissa hankinnoissa
Hankintayksiköiden on huomioitava käyttäjien osallistuminen ja vaikutusvallan lisääminen 
erityisesti hankintalain liitteen E mukaisissa sote-hankinnoissa.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra tuottaa tietoa, tukee osal-
lisuustyön kehittäjiä ja rohkaisee tekoihin heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden 
puolesta. Monet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmätason ongelmien seuraukset koh-
distuvat eniten apua tarvitseviin. Uusi osallisuutta edistävä hallintomalli tarjoaa tähän rat-
kaisuja.105 Lisäksi esimerkiksi THL:n ylläpitämästä vammaispalveluiden käsikirjasta löytyy 
tietoa asiakkaan osallisuudesta ja huomioimisesta sote-palveluhankinnoissa.106 

105 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivut Osallisuuden edistämisen malleista.

106 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivut Vammaispalveluiden käsikirjasta.

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja
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Sokran hallintomallin mukaan julkinen toimija voi monin tavoin edistää palvelujen 
käyttäjien osallisuutta hankinnan kaikissa vaiheissa: 

-    Valmisteluvaiheeseen soveltuvia keinoja ovat esimerkiksi palvelun käyttäjille ja heidän 
läheisilleen järjestettävät seminaarit ja keskustelutilaisuudet, kyselyt, asiakas- ja 
asukasraadit ja käyttäjälähtöinen yhteissuunnittelu. Valmisteluvaiheessa voidaan 
hyödyntää myös palvelumuotoilua. Lisäksi asiakkaat tai esimerkiksi heitä edustavat 
potilasyhdistykset voidaan kutsua mukaan palvelujen tuottamisesta kiinnostuneille 
järjestettäviin markkinavuoropuheluihin.

-    Kilpailutusvaiheessa voidaan tehdä yhteistyötä esimerkiksi  tarjouspyynnössä 
kuvattavien tavoitteiden, palvelukuvauksen ja tarjousten vertailuperusteiden 
viimeistelemisessä.

-     Sopimuskauden aikana palvelujen käyttäjät osallistuvat esimerkiksi kokemusasiantuntijan 
ja vertaisen rooleissa palvelujen  kehittämiseen, tuottamiseen ja arvioimiseen 

ammattilaisten  rinnalla.

5.3 Toimenpide-ehdotukset

Kansallinen taso

1. Vahvistetaan työllistämisehdon toimeenpano kehittämällä toiminta-
mallista helposti toteutettava ja tuloksellinen sekä tunnistetaan sen 
vaatimat erillisresurssit  
Työllistymistä edistävän toimintamallin tulisi sisältyä hankintayksikön 
 hankintatoimintaan. Tätä varten tulee tunnistaa mihin hankintoihin 
 työllistämistavoite sopii ja miten se on tarkoituksenmukaista toteut-
taa.  Vakiintunut malli tulisi laajentaa kuntien hankintojen lisäksi kunta-
yhtymien, valtion, maakuntien ja seurakuntien hankintoihin. 
 
Valtakunnallisen vauhditusohjelman käynnistämisen lisäksi toimintamallin 
kehittämisessä tulee selvittää myös Euroopan Sosiaalirahaston hanketuen 
mahdollisuudet, joilla voidaan edistää kehittämishankkeiden ja hankinta-
yksiköiden verkostoitumista. 
 
Yhteiskunnallisten yritysten toimintamallin kehittämisen yhteydessä tai 
hankinnoilla työllistämisen vahditusohjelman yhteydessä selvitetään myös 
kuinka paljon hankintalain 24§:n mahdollisuutta varatuista hankintasopi-
muksista käytetään.
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2. Panostetaan hankintasopimusten auditointiin 
Sopimusten seuranta ja valvonta edellyttävät yhteiskehittämistä. Auditoi-
minen vaatii osaamista ja resursseja, joita on harvalla hankintayksiköllä. 
 
Ruotsissa kuntien yhteishankintayksikkö SKL Kommentus tarjoaa hankinta-
yksiköille auditointipalveluiden puitesopimusta ja sen lisäksi auditoi säännölli-
sesti myös omia puitesopimustoimittajiaan. Ruotsissa myös läänin viranomaisten 
kestävän kehityksen yhteistyössä tehdään toimittaja -auditointeja. 
 
Suomessa KEINO-osaamiskeskus voisi olla toimenpiteen mahdollinen 
 toteuttaja sisältäen neuvonnan, mallisopimukset ja kriteerit. Auditointi-
yhteistyön aloittaminen ja mahdollisesti laajentaminen pohjoismaisena 
yhteistyönä luovat edellytykset uskottavalle ja vaikuttavalle sosiaalisen 
vastuun ottamiselle hankinnoissa.  
 
Laaditaan selvitys kansallisesti riskiperustaisesta kategoriakohtaisesta 
 auditointitarpeesta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Selvityksessä verrataan 
auditointitoiminnan järjestämistä viranomaistoiminnan ja ostopalveluina 
toteuttamisen kesken. 

3. Kehitetään vaikuttavuusperusteisten hankintojen tukea ja mallintamista  
Yhteiskunnallisen hyödyn mallintaminen on keino rakentaa julkisen sekto-
rin organisaatiolle ja sen yhteistyökumppaneille yhteinen ymmärrys niistä 
lähtökohdista, jotka luovat raamin tavoitteena olevien vaikutusten ja pi-
demmän aikajänteen vaikuttavuuden saavuttamiselle. Mallinnus edellyttää 
tavoitteen monipuolista ymmärtämistä – taustalla olevien juurisyiden ja 
niihin vaikuttamiseksi tarvittavien muutosten hahmottamista. Sen perus-
teella julkinen sektori voi määrittää saavutetuista vaikutuksista maksetta-
van palkkion ja mittarit, joilla niiden syntyminen osoitetaan.  
 
Julkisen sektorin organisaatiot tarvitsevat lisää osaamista ja resursseja 
 potentiaalisten hankintakohteiden tunnistamiseen, yhteiskunnallisen 
hyödyn mallintamiseen sekä eri hallinnonalojen toiminnan yhdyspintojen 
tunnistaminen ja vuorovaikutuksen edistämiseen. Lisäksi tukea tarvitaan 
tulosperusteisen hankintojen kilpailutukseen.  
 
Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus107 auttaa julkisen sektorin 
 organisaatioita tunnistamaan, milloin vaikutusten hankintaa kannattaa 

107 Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivut Vaikuttamisinvestoimisen osaamiskeskuksesta.

https://tem.fi/vaikuttavuusinvestoimisen-osaamiskeskus
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hyödyntää ja arvioimaan, millaista hyvinvointia ja taloudellista hyötyä sillä 
on mahdollista saavuttaa.

4. Sovelletaan laajemmin osallisuuden edistämisen toimintamallia  
sote-hankinnoissa sekä muissa palveluhankinnoissa  
Eri osaamiskeskittymien, kuten KEINO-osaamiskeskuksen ja Innokylän, 
 yhteistyötä tulisi vahvistaa toimintamallien hyödyntämisen laajentami-
sessa. Tarvitaan myös osaamisen kehittämistä ja resursointia osallistavaan 
suunnitteluun.

Suositukset hankintayksiköille 

1. Määritellään sosiaalinen vastuullisuus strategisena tavoitteena  
Julkisyhteisön hankintatoimi saadaan selvemmin yhdistettyä laajempiin 
yhteiskunnan tavoitteisiin ja kokonaisuuksiin, kun hankintastrategiassa 
 yksilöidään selkeästi julkisen organisaation kansalliset tai paikalliset sosiaa-
liset painopisteet, kuten työllistäminen tai ihmisoikeuksien turvaaminen. 
Samalla tuodaan esiin hankintatoimen asemaa näiden poliittisten tavoit-
teiden toteuttamisen välineenä.  
 
Tuotantoketjujen sosiaalisen vastuullisuuden parempi huomioiminen 
edellyttää johdon hyväksymää linjausta sosiaalisesti vastuullisten julkis-
ten hankintojen toteuttamisesta, tai vaihtoehtoisesti yhteiskunnallisesti 
vastuulliset hankinnat on huomioitu organisaation laajemmassa hankin-
tastrategiassa. Strategian avulla hankintayksikkö osaa paremmin tunnis-
taa  sosiaaliset tavoitteet ja painopistealueet sekä hankintojen merkityksen 
niiden saavuttamisessa.

2. Otetaan käyttöön heikommassa työmarkkina-asemassa olevien 
 työllistämisen toimintamalli niissä hankinnoissa, joissa sen on todettu 
olevan tarkoituksenmukaista  
Hankintayksikkö huomioi erilaisten työllistämistä edistävien kriteerien 
käyttömahdollisuudet hankintojen koko elinkaaressa. Tämä edellyttää 
 hyvää vuorovaikutusta yrittäjien kanssa, toimijoiden sitouttamista ja työn-
jakoa sekä valvonta- ja seurantamenetelmiä. Soveltuvien työllistettävien 
saatavuudesta voi tulla merkittävä haaste, minkä vuoksi toimintamallissa 
tulee ottaa huomioon myös työntekijöitä tarjoavien tahojen prosessit ja 
yhteistyö hankintatoimen sekä tarjoajien kanssa. Sopimuksen toteutumi-
sen seurantaan on olemassa malleja. Työllistämisehdon noudattamisen 
seuraaminen on olennaista.  
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Paikallisesti soveltuvien työllistämisehtojen asettaminen edellyttänee 
 alueellista räätälöintiä, minkä vuoksi on kehitettävä pitkäjänteistä ja tule-
vaisuuteen suuntautuvaa yhteistyötä hankintayksikön ja tarjoajien välillä.

3. Kehitetään vaikuttavuusperusteisten hankintojen osaamista ja työkaluja 
Vaikutusten hankinnan lähtökohtana tulisi olla yhteiskunnallisen hyödyn 
mallinnus ja hankintaosaamisen vahvistaminen tuloksen hankkimisen 
näkökulmasta. Julkisen sektorin organisaatioiden tulisi kehittää osaamis-
taan hankinnan vaikututtavuuden ja tuloksen arvioinnissa. Samaan aikaan 
tarvitaan vaikutusten hankinnan edellyttämän ekosysteemin kehittämistä, 
esimerkiksi palveluntuottajien osaamisen kehittämistä vaikutusten myymi-
sessä. Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus tukee koko ekosysteemin 
kehittymistä. 

4. Edellytetään tasa-arvoisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia  
yli 30 työntekijää työllistäviltä tarjoajilta  
Hankintayksiköt hyödyntävät käytössä olevia mallilausekkeita ja  
edellyttävät tarjoajilta suunnitelmien olemassaoloa ja seurantaa.

5. Osallistetaan palvelunkäyttäjiä hankinnan suunnitteluun, erityisesti  
sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa  
Sokra-hankkeessa kehitettyä hallintomallia sovelletaan.108 

Suositukset yrityksille 

1. Yritykset tunnistavat oman toimintansa ja tarjoamiensa tuotteiden  
ja palvelujen merkityksen yhteiskunnan sosiaalisen kestävyyden  
edistämisen näkökulmasta 
Tarjoajalta voidaan edellyttää sosiaalisesti kestävien toimintatapojen ja 
tuotteiden todentamista ja vastuullisuuden kehittämistä julkisen hankinta-
yksikön tarpeita vastaavaan suuntaan. Yritysten valmius kehittää tarjon-
taansa vastaamaan yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin parantaa yhteis-
työmahdollisuuksia. 
 
Markkinakartoituksessa yritykset voivat tuoda esille palveluidensa ja 
tuotteidensa positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia muun muassa 
tuottamiensa palveluiden vaikuttavuuden arvioinnista ja tuloksista sekä 

108 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivut Osallisuuden edistämisen malleista.

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit
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vastuullisuus- ja laatulupauksista. Nämä voidaan julkaista myös yritysten 
nettisivuilla, jolloin tieto on kaikkien saatavilla.  
 
Yritykset huomioivat asiakastarpeen sekä julkisen sektorin toimintaympä-
ristön tarjouksissaan sekä tuottamissaan palveluissa. Yritysten olisi toivot-
tavaa informoida rohkeasti tarjouspyyntövaiheessa hankintayksiköitä, mi-
käli vastuullinen ja laadukas palvelutuotanto ei tarjouspyyntöasiakirjojen 
vaatimuksilla ole käytännössä mahdollista.
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6 Ekologinen kestävyys

6.1 Johdanto

 Ekologisesti kestävissä hankinnoissa huomioidaan tuotteen ja palvelun  
 koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

 Ympäristöystävällisistä hankinnoista on Suomessa useita onnistuneita esimerkkejä.

Ekologisesti kestävissä hankinnoissa keskeisiä näkökohtia ovat energia- ja materiaalite-
hokkuuden parantaminen, kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen, biodiversiteetti-
näkökohdat sekä haitallisten aineiden käytön vähentäminen hankintojen avulla. Hankin-
nan ympäristötavoitteet ja ympäristökriteerit voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvan ener-
gian käyttöön, energiatehokkuuteen, vähähiilisyyteen, materiaalivalintoihin, haitallisim-
pien aineiden tai jätteen määrän vähentämiseen sekä materiaalien kiertoon.

Ekologisesti kestävillä hankinnoilla tuetaan vähähiilisiä ja kiertotalouden mukaisia ratkai-
suja. Hankittavissa tavaroissa, palveluissa tai rakennusurakoissa on pienemmät elinkaaren 
aikaiset ympäristövaikutukset kuin tavanomaisissa vaihtoehdoissa. Ruokahankinnoissa 
myös ruokahävikin vähentäminen sekä elintarviketurvallisuuteen, eläinten hyvinvointiin ja 
terveyteen liittyvä vastuullisuus on tärkeää, ja se edistää osaltaan myös ekologista kestä-
vyyttä.109 Lisäksi lähiruoka ja ruoan hiilijalanjälki ovat tärkeitä teemoja ekologisen kestä-
vyyden kannalta. Hankintojen alueellisuuteen ja elinvoimaan liittyviä näkökohtia käsitel-
lään hankintamarkkinoiden toimivuudesta kertovassa luvussa 8.

109 Esimerkiksi mikrobilääkkeiden vastuullinen käyttö tuotantoeläimille, lihatuotteiden salmonellavapaus.
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Tarpeen määrittely on myös keskeisessä roolissa ekologisuutta edistävissä hankinnoissa: 
niissä tulee huomioida hankinnan tarpeellisuus sekä mahdollisuus resurssien kuten 
tavaroiden, tilojen sekä laitteiden jakamiseen ja uudelleenkäyttöön. Uuden hankinnan 
sijaan voidaan käyttää olemassa olevaa tai vanhaa tuotetta, jolloin ei hankinta ollenkaan 
tai hankinta toteutetaan vaihtoehtoisilla toteutustavoilla.

Julkinen sektori voi olla merkittävä markkinavaikuttaja uusien energia- ja resurssitehok-
kaiden cleantech-ratkaisujen hankkijana. Strategisesti suunnatuilla hankinnoilla voidaan 
edistää ratkaisuja, joita ensin kehitetään ja testataan kotimarkkinoilla, ja jotka kiinnosta-
vat myös muita ostajia globaalisti. VTT:n haastatteluissa yritysten johto on sanonut, että 
viisaasti käytettynä julkisen sektorin euroilla saataisiin aikaan enemmän innovaatioita ja 
vaikuttavuutta kuin suorilla yritystuilla. Innovaatioihin sekä markkinoiden toimivuuteen 
liittyviin teemoihin palataan luvuissa 7 ja 8.

Suomessa on esimerkkejä ratkaisuista, joissa julkisen sektorin hankinnoilla 
vientitoimintaa on saatu lupaavaan alkuun mm. energiatehokkuuden ja älykkään 
liikenteen ratkaisuissa sekä kiertotaloudessa (mm. jätekuljetusten optimointi, led-
valaistus palveluna, sähköbussit). 

Hankintalaki kannustaa tekemään ekologisesti kestäviä hankintoja
Hankintalaki 1397/2016 kannustaa ympäristönäkökohtien huomioimiseen julkisissa hankin-
noissa. Hankintalain tavoitteiden mukaan lailla tehostetaan muun muassa kestävien hankin-
tojen tekemistä. Lisäksi hankintayksiköiden on pyrittävä hankintalain 2 §:n mukaan järjestä-
mään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman talou-
dellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti muun muassa ympäristönäkökohdat huomioon 
ottaen. Ekologinen kestävyys voidaan lain 93 ja 98 §:ien mukaan ottaa huomioon niin han-
kinnan kohteen määrittelyssä, vähimmäisvaatimuksissa, vertailuperusteissa kuin sopimus-
ehdoissakin. Nykyisessä hankintalaissa on pyritty myös yksinkertaistamaan merkkien käyt-
töä hankinnan kohteen kuvauksessa, josta säädetään lain 72 §:ssä. Ympäristönäkökohtiin 
liittyvien määrittelyjen ja vaatimusten laatimisen apuna voidaan käyttää ympäristömerk-
kejä, silloin kun ne liittyvät hankinnan kohteeseen.110 Hankintayksikkö voi myös lain 90 §:n 
mukaisesti vaatia tarjoajilta tai ehdokkailta ympäristönäkökohtiin liittyviä selvityksiä hankin-
nassa toteutettavista ympäristönhoitotoimenpiteistä. Nämä ympäristöasioiden hallinta- ja 

110 Yleisesti hyväksyttyjä merkkejä ovat muun muassa EU-kukka sekä pohjoismainen Joutsenmerkki.
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laadunvarmistustoimenpiteet koskettavat koko yritystä tai organisaatiota kaikessa sen har-
joittamassa toiminnassa, eivät siis vain yksittäisiä tuotteita tai palveluita. 

Hankintayksikkö voi hankintalain 79 §:n mukaan olla tekemättä hankintasopimusta sellai-
sen tarjoajan kanssa, jonka tarjous ei ole Suomen, EU:n tai kansainvälisten ympäristövel-
voitteiden mukainen. Lisäksi tällaisia velvoitteita rikkonut tarjoaja voidaan sulkea tarjous-
kilpailusta ulkopuolelle lain 81 §:n perusteella. Lisäksi hankintayksiköille on lain 96 §:ssä 
asetettu velvollisuus hylätä hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen tarjous, jos hinnan alhai-
suuden syynä on ympäristölainsäädännön velvoitteiden laiminlyöminen.

Hallitusohjelmassa on lukuisia kirjauksia ympäristötavoitteista, kuten vähähiilisyys ja kierto-
talouden edistäminen, joiden saavuttamisessa myös julkisilla hankinnoilla on merkitystä:

 − valtion ja kuntien on toimittava suunnannäyttäjinä ympäristöystä-
vällisten ratkaisujen käyttöönottamisessa ja että julkisten hankin-
tojen avulla edistetään sosiaalisten, ilmasto- ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista.

 − esitetään hankintalain muuttamista ja hiili- ja ympäristöjalanjäljen 
sisällyttämistä ympäristövaikutuksiltaan keskeisimpien tuoteryhmien 
hankintakriteereihin sekä hankintojen vastuullisuuden lisäämistä.    

 − julkisissa hankinnoissa ja ruokapalveluissa lisätään kasvispainot-
teisen ruoan ja kalan osuutta sekä suositaan suomalaista lähi- ja 
luomu tuotantoa lihan, kananmunien ja maidon hankinnoissa. Ta-
voitteena on myös puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä.  

 − joukkoliikenteen vähäpäästöisen kaluston käyttöönottoa vauhdi-
tetaan EU:n puhtausvaatimusten mukaisesti.

 − lisätään innovatiivisten hankintojen määrä 10 prosenttiin kaikista 
hankinnoista. Uudenlaiset cleantech-ratkaisut ovat usein samalla 
innovatiivisia hankintoja. Cleantech-hankinnat voivat siten muodos-
taa osan hallitusohjelman innovatiivisten hankintojen tavoitteesta.

 − panostetaan julkisten hankintayksiköiden osaamiseen koulutuk-
sen ja parhaiden käytäntöjen levittämisen avulla sekä vauhditetaan 
kestäviä ja innovatiivisia hankintoja koskevien hyvien käytäntöjen 
yleistymistä.  
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6.2 Nykytila
6.2.1 Julkiset hankinnat ympäristötavoitteiden saavuttamisessa

Suomessa työtä ekologisen kestävyyden ja ympäristötavoitteiden huomioimiseksi 
 hankinnoissa on tehty jo pidemmän aikaa. 

Seuraavassa on koottu nykytilaa jaoteltuna eri hankinnoittain.

Liikennepalvelut ja ajoneuvohankinnat
Liikennepalveluissa ja ajoneuvohankinnoissa ympäristövaikutuksia ohjataan lainsäädän-
nöllä. Suomessa on voimassa laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon 
ottamisesta julkisissa hankinnoissa 1509/2011. Laki velvoittaa julkisia hankintayksiköitä 
huomioimaan tieliikenteen moottoriajoneuvojen energiatehokkuuden, hiilidioksidi päästöt 
ja säännellyt pakokaasupäästöt ajoneuvojen ja henkilökuljetuspalveluiden hankinnoissa. 
Lakia ollaan lähiaikoina uudistamassa, koska lain taustalla olevaa puhtaiden ajoneuvo-
hankintojen direktiiviä päivitettiin vuonna 2019.111 Päivitetyssä direktiivissä määritellään 
puhdas ajoneuvo sekä asetetaan prosentuaaliset vähimmäishankintatavoitteet kahdelle 
eri hankintajaksolle. Direktiivin myötä puhtaiden ajoneuvojen osuuden kaikista uusista 
henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvo- ja palveluhankinnoista Suomessa tulee olla vähintään 
38,5 prosenttia. Kuorma-autoista 9 prosenttia tulee olla puhtaita vuoden 2025 loppuun 
mennessä ja sen jälkeen 15 prosenttia. Linja-autoilla vastaavat osuudet ovat 41 ja 59 pro-
senttia. Direktiivin soveltamisalaa on myös laajennettu vanhaan direktiiviin verrattuna. 

Lisäksi energiatehokkuusdirektiivin EED 2012/27/EU artikla 6 velvoittaa valtion keskushal-
lintoa hankkimaan vain energiatehokkaita tuotteita, palveluita ja rakennuksia EU-kynnys-
arvot ylittävissä hankinnoissa. 

Liikenteen hankinnoissa ympäristökriteerejä käytetään laajasti vertailuperusteina, vähim-
mäisvaatimuksina ja bonustavoitteina. Motiva on laatinut hankkijoiden tueksi oppaita ym-
päristökriteereiksi liikenteen eri hankinnoissa.112 

Esimerkkejä ympäristökriteereiden käyttämisestä on paljon ja niiden määrä vaikuttaisi ole-
van jatkuvasti kasvussa:  

111 Direktiivi 2019/1161 puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä 
 annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta.

112 Motiva: Henkilö- ja pakettiautot: Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa, 2019.

https://www.motiva.fi/files/15995/Henkilokuljetukset_-_Ohje_ymparistokriteereista_julkisissa_hankinnoissa_-_Versio_2.3.pdf
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 − Helsingin kaupungin liikennelaitoksen uuden raitiovaunutyypin 
hankinta Transtech Oy:ltä. Hankkijan ja valmistajan yhteistyössä 
kehittämä uusi raitiovaunumalli on energiatehokas, esteetön sekä 
sisältää useita teknisiä parannuksia, mm. jarruenergian talteenotto. 

 − HSL:n sähköbussihankinta, johon sisältyi yhteiskehittämistä tavoit-
teena luoda sähköbussien ekosysteemi.113 

 − Väylävirastossa ekotehokkuus ja ympäristön säästäminen on jo pit-
kään ollut päällystystöissä toiminnan keskeinen tavoite ja urakoissa 
pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon nykyisiä tiellä ole-
via tai tiestä saatavia materiaaleja. Väylävirasto on yhdessä Motivan 
kanssa etsinyt mahdollisia ympäristökriteerejä ja kartoittanut pääs-
tölaskentatyökalun rakentamista.114 Väylävirasto on myös kilpailut-
tanut väylärakentamisen sopimuksia, joihin sisältyy uusiomateriaa-
lien hyödyntämistä. Sivutuotemateriaalin, eli tuhkan, hyödyntämi-
nen on liitetty tarjouspyyntöön bonustavoitteena.

 − Lappeenrannan kaupungin yhteiskäyttöautojen leasing-hankinta, 
jossa hankinnan tavoitteena oli muun muassa alentaa kaupun-
gin ajoneuvo- sekä matkakustannuksia ja liikenteestä johtuvia 
CO2-päästöjä nostamalla ajoneuvojen käyttöastetta ja kokeilemalla 
sähköajoneuvojen käyttöä. Lisäksi tavoitteena oli edistää sähköau-
toilua mahdollistavan infrastruktuurin kehittymistä kaupungissa.115 

 − Hanselin puitejärjestely, jossa asiakkaat voivat hankkia autoja, 
 joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 100g/km sekä sähköautoja ja 
 ladattavia hybridejä.

Ekologinen kestävyys on otettu monessa hankintayksikössä osaksi hankintojen strategista 
ohjausta sekä alueellista suunnittelua esimerkiksi perustamalla sähköautojen latauspis-
teitä ja lisäämällä pyöräilyä ja kävelyä edistäviä sekä toisaalta yksityisautoilun vähentäviä 
toimia. Esimerkiksi Liikenneviraston, nykyisen Väyläviraston, vuoden 2018 tulostavoittee-
seen sisältyi energiatehokkuuden edistäminen hankintatoimen keinoin: ”Otamme hankin-
noissa tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon ympäristönäkökulmat ja kestävän kehi-
tyksen periaatteet, joita ohjaa kestävät julkiset hankinnat -toimintaohjelma".

113 Motivan verkkosivu HSL:n sähköbussihankinnasta.

114 Merenheimo, Tiia – Österlund, Henrik – Bergman – Isa-Maria: Ympäristönäkökohtien huomioiminen 
 päällystehankintojen kehittämisessä, Liikennevirasto, 2018.

115 KEINO-osaamiskeskuksen verkkosivu: Kaupungin yhteiskäyttöautojen ajoneuvopalvelun hankinta – Case 
 Lappeenranta.

https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/hankintaesimerkit/hsl_n_sahkobussihankinta
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lts_2018-61_ymparistonakokohtien_huomioiminen_web.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lts_2018-61_ymparistonakokohtien_huomioiminen_web.pdf
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-hankintaesimerkit/liikenteen-liikkumisen-ja-logistiikan-hankinnat/kaupungin-yhteiskayttoautojen-ajoneuvopalvelun-hankinta-case-lappeenranta
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-hankintaesimerkit/liikenteen-liikkumisen-ja-logistiikan-hankinnat/kaupungin-yhteiskayttoautojen-ajoneuvopalvelun-hankinta-case-lappeenranta
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Rakentaminen
Rakentamisen kestäviä hankintoja tukemaan YM on julkaissut oppaan116 sekä suosituk-
set vihreään ja vähähiiliseen rakentamiseen.117 Opasta ja kriteereitä päivitetään parhail-
laan. Hankintaopas kiertotaloudesta julkisista purkuhankkeista julkaistiin marraskuussa 
2019.118 YM on myös julkaissut Suomen oloihin soveltuvan rakennusten hiilijalanjälkilasku-
rin, jonka ensimmäinen testausvaihe käynnistyi syksyllä 2019. Green Building Council on 
koonnut yksiin kansiin kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouskriteerit.119 KEINO-osaamis-
keskus on koonnut kehittäjäryhmiä ja ”Kiihdyttämöjä”, joissa hankintayksiköiden kanssa 
on kehitetty ja kokeiltu uusia toimintamalleja sekä sparrattu vähähiilisen rakentamisen 
hankinnoissa. 

Rakentamisessa hyviä esimerkkejä ovat mm. 

 − Vantaan Vuokara-asunto-osakeyhtiö VAV Asunnot, joka on päättänyt 
rakennuttaa kaikki uudet asuintalonsa Joutsenmerkin ympäristö-
vaatimusten mukaisesti.  

 − Vantaalla ja Tampereella on hyviä kokemuksia ESCO-toiminta-
mallista julkisten rakennusten hiilijalanjäljen ja ympäristökuorman 
pienentämiseksi. ESCO-toimintamalliin sisältyy bonus/-sanktiomalli, 
jolla pyritään varmistamaan luvatun energiansäästötakuun saavut-
taminen tai sen ylittäminen.  

 − Tyrnävän Rantaroutin koulu 500 oppilaalle toteutettiin elinkaari-
mallina, jossa suunnittelun lähtökohtana oli uusiutuvan energian ja 
energiatehokkuuden lisäksi luoda muuntojoustava tila, jossa hyö-
dynnetään älyä valaistuksessa ja hyvän sisäilman takaamisessa. Kes-
tävyyttä toteuttaa Myschool-konsepti, jossa tavoitteena on saada 
oppilaat ymmärtämään uusiutuvaan energiaan, rakennusten ener-
giakulutukseen ja hyvään sisäilmaan liittyviä ilmiöitä. 

Tavarahankinnat
Tavarahankinnoissa kiinnitetään huomiota muun muassa materiaalien ekologisuuteen 
sekä kiertotalouteen. Kemikaalien osalta EU:n REACH-asetuksessa säädetään kemikaa-
lien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista sekä tiedottamisesta 

116 Kuittinen, Matti – le Roux, Simon: Vihreä julkinen rakentaminen – Hankintaopas, Ympäristöministeriö, 2017.

117 Kuittinen, Matti - le Roux, Simon: Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit, Ympäristöministeriö, 2017.

118 Kuittinen, Matti (toim.): Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa: hankintaopas, Ympäristöministeriö, 2019. 
Opas täydentää ympäristöministeriön purkukartoitusopasta sekä purkutyöopasta.

119 Green Buildin Council Finland: Ohje – Kiertotalouskriteerit rakennetun ympäristön hankkeille, 2018.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80653
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80654
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161882.
https://figbc.fi/wp-content/uploads/2018/11/Kiertotalouskriteerit-rakennetun-ymp%C3%A4rist%C3%B6n-hankkeille.pdf
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toimitusketjussa. Haitallisia kemikaaleja sisältäville tuotteille on laadittu ohjeistuksia ja 
 oppaita.120  

Kiertotaloudessa Sitralla on hankkeita hiilineutraalin kiertotalouden edistämiseksi.121 Myös 
Komissiolla on ohjeistusta kiertotalouteen liittyvissä kysymyksissä.122 

Tavarahankinnoista hyviä esimerkkejä ovat:

 − Hanselin toimistokalusteiden puitejärjestelyssä on huomioitu muun 
muassa haitallisten aineiden käytön eli kemikalisoitumisen vähen-
täminen, tuotteiden ja pakkausten kierrättäminen sekä luonnon 
monimuotoisuuden turvaaminen. Kaiken kalusteissa käytettävän 
puumateriaalin on oltava peräisin laillisesti hakatusta puutavarasta, 
millä halutaan turvata luonnon monimuotoisuutta. Kemikalisoitu-
mista vähennetään kieltämällä tiettyjen haitallisten aineiden käyttö 
pinnoitteissa, pehmusteiden vaahdotusaineissa ja liimoissa sekä 
asettamalla enimmäismäärä puulevyjen formaldehydipäästöille. 
Kierrätystä tuetaan puolestaan sillä, että toimittajien on kyettävä 
tarjoamaan vanhojen kalusteiden kierrätyspalvelua ja ottamaan 
 vastaan pakkausmateriaalit.”

 − Forssan kaupungin yläkoululaisten uusiolaitehankinta, jossa oli 
kyseessä ensimmäinen julkisella sektorilla järjestetty uusiolaittei-
den kilpailutus Suomessa. Jokaiselle yläkoulun oppilaalle tarvittiin 
kannettava tietokone, ja ratkaisuksi haettiin taloudellista ja ympä-
ristöystävällisempää vaihtoehtoa kuin hankkia uudet kannettavat 
tietokoneet.123 

Ruokapalvelut ja elintarvikkeet
Ruokapalveluiden ympäristövaikutuksia vähennetään yleisesti ruokalistasuunnittelun 
avulla, lisäämällä kasvisproteiinin käyttöä ja vähentämällä ruokahävikkiä. Ruokapalve-
luiden vastuullisia elintarvikehankintoja linjaa Valtioneuvoston periaatepäätös vastuul-
lisista elintarvikehankinnoista vuodelta 2016. Elintarvikehankinnoissa tavoitellaan kor-
keaa laatua ja kokonaistaloudellista kestävyyttä. Tähän päästään ottamalla hankinnoissa 

120 Esimerkiksi Kontturi, Katja – Lankiniemi, Sonja – Yliruusi, Hannamaria: Kemikaaliviisaat julkiset hankinnat 
– opas kunnille. Turun ammattikorkeakoulu, 2018. Lisäksi Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Ympäristöä 
 säästäviä julkisia hankintoja koskevat EU:n kriteerit – Sisätilojen siivouspalvelut, 2018.

121 Sitran verkkosivu Hiilineutraali kiertotalous.

122 European Commission: Public Procurement for a Circular Economy – good practice and guidance, 2017.

123 KEINO-osaamiskeskuksen verkkosivu: Vastuullinen laitehankinta, uusiolaitteita yläkoululaisille – Case Forssa.

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166982.pdf
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166982.pdf
https://www.sitra.fi/teemat/hiilineutraalikiertotalous/#mista-on-kyse
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Public_procurement_circular_economy_brochure.pdf
https://www.hankintakeino.fi/fi/vastuullinen-laitehankinta-uusiolaitteita-ylakoululaisille-case-forssa
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tehostetusti huomioon ympäristön kannalta hyvät viljely- ja tuotantomenetelmät, eläinten 
hyvin vointi ja terveys sekä elintarviketurvallisuus. Tavoitteena on, että luomun osuus elin-
tarvikehankinnoista on 20 % vuonna 2020. Myös paikallisesti tuotetun lähiruoan käytön 
osuutta on pyritty lisäämään elintarvikehankinnoissa. 

Periaatepäätöksen tukemiseksi Motiva julkaisi oppaan vastuullisiin elintarvikehankintoi-
hin.124 Vastuullisesti tuotetun luomu- ja lähiruoan käyttöä edistämään on laadittu myös 
 Lähis-opas.125 Valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatimissa kansallisissa ravitsemus-
suosituksissa ruokavalintoja käsitellään kestävän kehityksen näkökulmasta.126 Lähiruoan 
aluetalou dellisista vaikutuksista Ruralia instituutti on tehnyt selvityksen.127  

Motivan toteuttama kyselytutkimus (2018) osoitti, että elintarvikehankinnoissa 
käytetään yleisesti ravitsemukseen liittyviä kriteereitä. Lisäksi eläinten hyvinvointiin 
liittyviä kriteereitä käytetään hankinnoissa selvästi enemmän kuin ympäristö- ja 
sosiaalisen vastuullisuuden kriteereitä. 

Esimerkiksi suositusta lisätä luomun osuutta elintarvikehankinnoissa ei ole saavutettu, 
vaikka ammattikeittiöissä luomun osuus on viime vuosina kasvanut. Markkinavuoropu-
helussa vastuullisuuden esiin nostaminen on kyselyn perusteella kuitenkin vielä vierasta 
muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Tilanne on kuitenkin muuttumassa ja vastuullisuuskri-
teerien käyttö kilpailutuksissa on yleistymässä. 

Ruokapalveluiden osalta esimerkkejä ovat mm.:  

 − Vantaan kaikkien hankittavien kalatuotteiden kuuluu olla joko WW-
F:n kalaoppaan vihreällä valolla merkittyjä tai MSC- tai ASC-sertifioi-
tuja.128  

 − Valtion kokonaan omistama Leijona Catering huomioi kalahankin-
noissaan WWF:n kalaoppaan ympäristöystävällisen kuluttamisen 
suositukset. Kalahankintoja kilpailutettaessa ei osteta lainkaan uha-
nalaisia tai kestämättömästi pyydettyjä kalalajeja.129   

124 Motiva: Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin – suosituksia vaatimuksiksi ja hankintakriteereiksi, 2017.

125 Lähis-hanke: Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille, 2017.

126 Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Suomalaiset ravitsemussuositukset, 2014.

127 Viitaharju, L. – Määttä, S. – Hakala, O. – Törmä, H.: Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset 
 vaikutukset Suomen maakunnissa,Helsingin yliopisto & Ruralia-instituutti, 2014.

128 Motivan verkkosivu: Vantaalla uudet keinot kokeiluun – tavoitteena vastuullisemmat elintarvikehankinnat

129 Motivan verkkosivu: Leijona Cateringin lautasilla tarjoillaan vain vastuullista kalaa.

https://www.motiva.fi/files/14781/Opas_vastuullisiin_elintarvikehankintoihin_Suosituksia_vaatimuksiksi_ja_vertailukriteereiksi.pdf
https://www.motiva.fi/files/14781/Opas_vastuullisiin_elintarvikehankintoihin_Suosituksia_vaatimuksiksi_ja_vertailukriteereiksi.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/hankintaesimerkit/vantaalla_uudet_keinot_kokeiluun_tavoitteena_vastuullisemmat_elintarvikehankinnat
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/hankintaesimerkit/leijona_cateringin_lautasilla_tarjoillaan_vain_vastuullista_kalaa


104

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:25

 − Vantaa ja Helsinki ovat vaatineet kilpailutuksissa, että lihan tuotan-
nossa rehuna käytetty soija on sertifioitua tai soijan käytöstä rehuna 
luovutaan tietyn aikaikkunan sisällä sopimuskaudella. Tuotteiden 
sisältämän palmuöljyn kestävyyteen on kiinnitetty huomiota, vaa-
timuksena palmuöljyn sertifiointijärjestelmä esim. Round Table for 
Sustainable Palm Oil, eli RSBO.   

 − Salon kaupungin elintarvikehankintojen kilpailutus, jossa käytettiin 
vastuullisuuskriteerejä. Kaupungin tavoitteena hankkia vastuullisesti 
tuotettuja, laadukkaita elintarvikkeita. Tavoitteena oli myös mahdollis-
taa tarjouskilpailuun osallistuminen pienille paikallisille tuottajille.130 

Lihan kilpailutuksessa käytettyjä eläinten hyvinvointiin liittyviä kriteereitä ovat olleet esi-
merkiksi:  

 − Sianlihan kilpailutuksessa liha peräisin eläimestä, jonka saparoa ei 
ole katkaistu puremisen ehkäisemiseksi. EU-direktiivi 2008/120/EY 
kieltää hännän katkaisun rutiininomaisesti, mutta tätä valvotaan jär-
jestelmällisesti vain Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.    

 − Broilerilihan kilpailutuksessa liha peräisin broilerierästä, jonka 
 nokkaa ei ole käsitelty typistämällä. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 
typistäminen on kiellettyä.  

Esimerkiksi Helsingin kaupunki selvittää parhaillaan, kuinka elintarvikehankintojen ilmas-
tovaikutusta voitaisiin pienentää liha- ja maitohankinnoissa. Syksyn 2019 aikana liha- ja 
maitotoimittajien kanssa käytiin markkinavuoropuhelua mahdollisista kilpailutuskritee-
reistä ja alalla tehtävistä toimista tuotteiden ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Käy-
dyssä keskustelussa on muun muassa arvioitu mahdollisuutta käyttää kilpailutuksessa vaa-
timuksena hiilijalanjäljen selvittämistä muutamille päätuotteille, ja sitoutumista sopimus-
kauden aikaisiin tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin.

Energia
Energia-sektorin julkiset hankinnat ovat laaja ja heterogeeninen kokonaisuus, joka käsittää 
energian tuotannon, varastoinnin, jakelun ja käytön ratkaisut. Valtioneuvoston cleantech -
-periaatepäätöksessä vuodelta 2013 linjataan energiasektorin hankintoja koskevia tavoit-
teita, kuten energiakustannuslaskennan hyödyntämisen sekä uusiutuvilla energialähteillä 
tuotetun sähkön hankkimisen, jotka ovat edelleen relevantteja tavoitteita. 

130 KEINO-osaamiskeskuksen verkkosivu: Vastuullisuuskriteerien käyttö elintarvikehankintojen kilpailutuksessa – 
Case Salo

https://www.hankintakeino.fi/fi/vastuullisuuskriteerien-kaytto-elintarvikehankintojen-kilpailutuksessa-case-salo
https://www.hankintakeino.fi/fi/vastuullisuuskriteerien-kaytto-elintarvikehankintojen-kilpailutuksessa-case-salo


105

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:25 SUOMEN JULKISTEN HANKINTOJEN TILANNEKUVA

Esimerkkejä hankinnoista: 

 − Suomen ympäristökeskus ja KL-Kuntahankinnat Oy ovat toteutta-
neet Hinku-verkoston puitteissa yhteishankintoja, joihin voivat osal-
listua kunnat, kuntayhtymät, kuntien omistamat yritykset ja seura-
kunnat. Tällä hetkellä yhteishankintana on toteutettu vuoteen 2020 
voimassa oleva aurinkosähkövoimaloiden puitejärjestely. Lisäksi 
vuonna 2019 on toteutettu kaasu- ja sähköautojen sekä latauslait-
teistojen yhteishankintojen kilpailutukset. 

 − Helsingin kaukojäähdytysjärjestelmä on Euroopan kolmanneksi 
 suurin ja kasvaa nopeimmin Euroopassa. Lämpöpumpuilla voidaan 
korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä kaukolämmön tuotan-
nossa ja samalla vähentää hiilidioksidipäästöjä. 

 − Lappeenrannan kaupungin virtuaalivoimalaitoksen hankinta, jossa 
Lappeenranta on ottamassa käyttöön virtuaalivoimalaitos-palvelua 
maailman ensimmäisten kaupunkien joukossa. Virtuaalivoimalan 
avulla kiinteistöt kytketään sähkön reservimarkkinoille, jota kautta 
saadaan kustannusvaikutuksia.131 

Ekologisten näkökohtien huomioimisessa ilmenee ajoittain hankintamenettelyn painot-
taminen kestävän kokonaisratkaisun löytämisen sijaan. Monissa tapauksissa kestävyysta-
voitteet liitetään hankintaan vasta tarjouspyyntövaiheessa, kun isot ratkaisut on jo tehty, 
vaikka vaikutuksiltaan merkittävien hankintojen suunnittelussa kannattaisi alusta alkaen 
ottaa ympäristötavoitteet huomioon. Tällaisten tilanteiden ehkäisemiseksi tarvitaan strate-
gista johtamista, josta on kerrottu lisää luvussa 2 Hankintojen johtaminen.

Toisaalta markkinoita ja tarjolla olevia ratkaisuja tai niiden vaikutuksia ei aina tunneta. 
Haasteeksi on myös koettu se, että olemassa olevat vaatimukset, kuten ajoneuvojen 
EURO -luokat, täyttäviä tuotteita ei ole markkinoilla välttämättä saatavilla tai niiden hank-
kiminen lyhyellä aikavälillä on liian suuri investointi. Markkinavaikutusten arvioinnista on 
kerrottu luvussa 8 Markkinoiden toimivuus julkisten hankintojen näkökulmasta sekä inno-
vaatioiden edistämisestä luvussa 7 Innovaatiot. Käytännön haasteeksi on myös tunnistettu 
se, että markkinavuoropuhelua ei ole käyty tai markkinoita ei ole informoitu hankintatar-
peesta riittävän ajoissa. Toisaalta voi myös olla, ettei sopimuskauden pituus tai muut sopi-
musehdot ole riittävän houkuttelevia, jotta tarjoajat kehittäisivät uusia ratkaisuja tai palve-
lun tuottajat investoisivat uuteen teknologiaan tai puhtaaseen kalustoon.

131 KEINO-osaamiskeskuksen youtube-video: Keinokas hankinta: Virtuaalivoimalaitos-palvelun hankinta Lappeenrannassa.

https://www.youtube.com/watch?v=eTAeu-YIa6Q
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Ekologisen kestävyyden huomioon ottamista vaikeuttaa myös se, että hankintojen vaikut-
tavuuden mittaaminen ja vaikutusten näkyväksi tekeminen ei ole yksinkertaista joko tie-
don puutteen tai puuttuvien työkalujen takia. Elinkaarikustannuksia ei välttämättä oteta 
huomioon, vaan hankintapäätökset tehdään lyhyen aikavälin budjettiraamilla, jolloin 
investoinnin hankintakustannus korostuu, vaikka kustannushyödyt tulevat pitkällä aikavä-
lillä. Vaikuttavuuden mittaamisesta on kerrottu lisää luvussa 4.2.2 Tulos- ja vaikuttavuuspe-
rusteiset hankinnat.

6.2.2 Ympäristötavoitteiden johtaminen hankinnoissa 

Kestävien hankintojen tekemisessä julkiset hankkijat ovat kamppailleet samojen 
haasteiden kanssa jo vuosia. Toisaalta monilla kunnilla ja kaupungeilla on myös 
kunnianhimoisia ympäristöön ja hiilineutraaliuteen liittyviä tavoitteita.132 

Motivan Ilmastojohtajat -hankkeessa luodaan malli vähähiilisyyden johtamiseen kuntaor-
ganisaatiossa.133 

Vaikka osaaminen ja tietoisuus ovat lisääntyneet, hankintoihin käytettävissä olevat resurs-
sit ovat vähentyneet. Tämä viestii hankintojen vähäisestä strategisesta roolista kunnissa, 
tai siitä, että ympäristötavoitteet eivät toteudu käytännössä hankintojen kriteereissä. Toi-
minnallistamisen edellytyksenä on hankintojen hyvä johtaminen, selkeä viestintä, tavoit-
teiden asettaminen ja resurssien kohdentaminen. Hankintojen johtamisesta on kerrottu 
tarkemmin luvussa 2 Hankintojen johtaminen.

Hankintojen seuranta on myös oma haasteensa eikä hankintojen kestävyyttä seurata sys-
temaattisesti. Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan vain noin 10 % kunnista 
asetti kestävyyskriteereille tavoitteita, joiden toteutumista seurataan tai mitataan. Kun-
nista noin puolet huomioi kestävyystavoitteet hankintastrategiassa tai muussa hankintoja 
koskevassa ohjeistuksessa. Kestävyystavoitteet on asetettu melko yleisellä tasolla, ja tar-
kemman analyysin mukaan tarjouksista noin 44 %:ssa oli tarkempia ympäristökriteereitä. 
Mittaaminen tapahtuu pääsääntöisesti sanallisesti ja/tai ympäristöraportoinnin osana ja 

132 Hinku-verkosto kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä 
tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ympäristöalan asiantuntijat. Myös esimerkiksi Helsingin 
kaupungilla on ilmastotyön seurantapalvelu, ilmastovahti.

133 Motivan verkkosivu: Ilmastojohtajat – mallivähähiilisyyden johtamiseen kunnissa. Motivan sivuilta löytyy 
myös vastuullisten elintarvikehankintojen strategisen johtamisen malli.

http://www.hiilineutraalisuomi.fi/hinku/
https://ilmastovahti.hel.fi/
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/ilmastojohtajat_-_malli_vahahiilisyyden_johtamiseen_kunnissa
https://www.motiva.fi/files/15341/vastuullinen-elintarvikehankinta-20180925.pdf
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vain yksi kunta ilmoitti mittaamisen tapahtuvan europerusteisesti.134 KEINO-osaamiskes-
kuksen hankkijoille tekemässä kyselyssä 2018 tulos oli vaatimattomampi ja vain yhteen 
kolmasosaan hankinnoista oli sisältynyt kestävyystavoitteita ja kriteereitä.135 Valtiolla Han-
sel Oy on pyrkinyt puitejärjestelyissä ja Senaatti-kiinteistöt rakennushankinnoissa huomi-
oimaan ympäristökriteerit. Hanselilla hankintojen vastuullisuuden ja erityisesti ekologisuu-
den kestävyyden edistäminen on ollut strateginen tavoite jo vuosikymmenen ajan.

Seurantaan liittyy myös sopimustoimittajan raportointi sopimuksen toteutumisesta pit-
käkestoisen sopimuksen tai euromäärältään merkittävän hankinnan osalta. Hankintasopi-
musten seuranta ja toteutumisen arviointi ennakoivat mahdollisia toimittajariskejä sekä 
lisää hankintayksikön mahdollisuuksia vaikuttaa hankinnan laatuun. Seuranta edesauttaisi 
markkinoiden sopeutumista sekä ratkaisujen kehittämistä ottamaan huomioon ympäristö-
tavoitteet. 

Haasteena ympäristötavoitteiden johtamiselle voi olla on hankkeiden pitkäjänteinen joh-
taminen ja organisointi. Tämä voi johtaa siihen, että hankintoja ei kaikissa organisaatioissa 
suunnitella, toteuteta tai seurata systemaattisesti. Hankintoja tehdään muiden tehtävien 
lomassa, joten aikapula tai osaamisen aukot vaikeuttavat hankintojen vaikuttavuuden pa-
rantamista. Eri osaajat organisaatiossa eivät myöskään ehdi käydä vuoropuhelua, jolloin 
hankintojen suunnittelu ja toteutus tehdään ilman vaihtoehtojen punnintaa tai vanhalta 
pohjalta. Usein hankintojen suunnittelua ja toteuttamista ohjaa varovaisuus, jotta ei pää-
dytä Markkinaoikeuteen. Lisäksi elinkaarikustannusten arvioiminen on useissa hankin-
noissa puutteellista tai arvioiminen on vaikeaa. Elinkaarikustannuksia ei välttämättä oteta 
huomioon, vaan hankintapäätökset tehdään lyhyen aikavälin budjettiraamilla, jolloin 
investoinnin hankintakustannus korostuu, vaikka kustannushyödyt tulevat pitkällä aika-
välillä. Elinkaarikustannuksista on mainittu lisää luvussa 4.2.3 Tarveharkinta ja hankintojen 
suunnitelmallisuus.

6.2.3 Ekologisen kestävyyden osaamisen tuki
Kestävien ja innovatiivisten hankintojen strategisen johtamisen ja osaamisen kehittä-
mistä sekä parhaiden käytäntöjen levittämistä on Suomessa tehty ilman pitkäjänteisyyttä. 
Hankintojen osaamisen kehittäminen ja neuvonta on vuosia toiminut hankepohjaisesti 
ja lyhytaikaisella rahoituksella. Kuntien hankinnoista vastaavat ovat useissa kyselyissä toi-
voneet tukea ympäristöystävällisissä ja innovatiivisissa hankinnoissa. Kysyntään on vas-
tannut KEINO-osaamiskeskus, jonka tarkoituksena on edistää osaamista, parhaita käytän-
töjä sekä uusia toimintamalleja, joilla lisätään ympäristöosaamista julkisissa hankinnoissa. 

134 Alhola, Katriina – Kaljonen, Minna: Kestävät julkiset hankinnat – nykytila ja kehittämisehdotuksia.   
Suomen ympäristökeskus, 2017.

135 KEINO-osaamiskeskus: Innovatiivisten ja kestävien julkisten hankintojen tilanne Suomessa 2018.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/228340
https://www.hankintakeino.fi/fi/julkisten-hankintojen-tila-suomessa/julkisten-hankintojen-innovatiivisuus-ja-kestavyys-Suomessa


108

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:25

KEINO-osaamiskeskuksen toteuttaman kyselyn perusteella ympäristövastuun teemoissa 
tarvetta osaamisen kehittämiselle on melko tasaisesti, mutta erityisesti kiertotaloudessa 
perusteiden oppimisen tarve korostui muita kyselyn teemoja enemmän.136 

KEINO-osaamiskeskus muun muassa tukee hankintayksiköitä hankintojen strategisessa 
johtamisessa, rekrytoi muutosagentteja alueille ja on koonnut kehittäjäryhmiä ympäristö-
tavoitteiden kannalta keskeisissä teemoissa, kuten vähähiilisessä rakentamisessa ja vähä-
päästöisessä liikenteessä. 

Lisäksi SYKE on Kiihdyttämö -hankkeessa vuosina 2018-2019 sparrannut kuntia hankin-
noissa, joihin sisältyy vähähiilisyyden ja kiertotalouden mahdollisuus. Toiminnan ta-
voitteena oli edistää vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta eri vaiheissa olevissa hankinnoissa. 
 Parhaiten voitiin vaikuttaa niissä hankinnoissa, jotka olivat vasta suunnitteluvaiheessa. 
Kärkiteemoina olivat rakentaminen, liikenne ja kuljetukset sekä julkiset ruokapalvelut.  

Motiva Oy tarjoaa neuvontaa ja on julkaissut kattavasti ohjeita ympäristökriteereiksi han-
kinnoissa.137 Lisäksi Motiva on osallistunut erilaisiin hankkeisiin ekologisen kestävyyden 
huomioimisen parantamiseksi ja ollut kehittämissä työkaluja hankintayksiköiden tueksi.  

Ajoneuvohankintojen osalta ajoneuvohankintoja koskevassa direktiivissä on asetettu las-
kentasääntö ajoneuvojen elinkaarikustannuksille. Direktiivin mukaan ajoneuvon energi-
ankulutuksesta aiheutuvat käyttöön liittyvät elinkaarikustannukset lasketaan ottamalla 
huomioon ajoneuvon hankintakustannus, käyttökustannukset, ajoneuvovero, huoltokus-
tannukset sekä ajoneuvon päästökustannukset, jolle on määritelty euromääräinen hinta 
päästöyksikköä kohden. Elinkaarikustannusten laskemiseksi on myös kehitetty excel-muo-
toinen laskuri138.

6.2.4 Ympäristövaikutusten arviointi ja mittaaminen
Rakentamisessa ja infra-hankkeissa allianssimalli, jossa riskit ja hyödyt jaetaan etukäteen 
sovitulla tavalla sekä elinkaarimalli ovat parantaneet prosessin johtamista sekä yhteisesti 
sovitun tuloksen saavuttamista. Allianssimalli on vakiintunut Suomessa yhdeksi moni-
mutkaisten ja haastavien rakennushankkeiden toteutusmuodoksi. Hyvinvointiin liittyvissä 
haasteissa on käytetty tulosperusteista rahoitussopimusta, niin kutsuttua SIB-mallia, josta 

136 KEINO-osaamiskeskus: Innovatiivisten ja kestävien julkisten hankintojen tilanne Suomessa 2018. Muut teemat 
olivat vähähiilisen hankinnan toteuttaminen, haitallisten aineiden huomioiminen hankinnoissa, ympäristömerkkien 
ja laskentatyökalujen käyttäminen hankinnoissa sekä ympäristöasioiden hallinta- ja laadunvarmistustoimenpiteet 
hankinnoissa.

137 Motivan hankintapalvelun tietopankista löytyy hyödyllisiä ohjeita eri tuotteiden ja palveluiden ympäristö-
vaikutuksista ja niiden huomioimisesta hankinnoissa.

138 Pursimo, Juho: Selvitys elinkaarikustannuslaskennasta julkisissa hankinnoissa, 2015.

https://www.hankintakeino.fi/fi/julkisten-hankintojen-tila-suomessa/julkisten-hankintojen-innovatiivisuus-ja-kestavyys-Suomessa
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki
https://www.syke.fi/download/noname/%7BDA0418FC-25B4-42D8-9E8C-D012326D365B%7D/114853
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on kerrottu tarkemmin luvun 5 Sosiaalinen kestävyys alaluvussa 5.2.3 Sosiaalinen vaikutta-
vuusperusteinen hankinta. Hankintojen vaikuttavuudesta yleisemmällä tasolla kerrotaan 
Hankintojen johtamisen alaluvussa 2.2.4 Hankintojen vaikuttavuuden johtaminen. 

Samaan malliin pohjautuen on käynnistymässä ympäristöön liittyvistä näkökulmista myös 
tulosperusteinen ympäristörahasto Environmental Impact Bond, lyhennettynä EIB. Maa- 
ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä Vaikuttavuusinvestoimisen osaamis-
keskus, joka jatkaa Sitran aloittamaa valmistelutyötä, valmistelevat kahta hanketta, joissa 
testataan ympäristövaikutusten hankintaa. Hankkeissa tavoitellaan maatalouden ravinne-
kuorman ja yksityistalouksien aiheuttamien ilmastohaittojen vähenemistä. Tavoitteena, 
että julkisen sektorin etukäteen asettamia vaikuttavuustavoitteita edistetään uudenlaisella 
yhteistyöllä ja rahoitusmallilla.139 

Ympäristöystävällisiä julkisia hankintoja tuetaan Suomessa paikoin myös taloudellisesti. 
Esimerkiksi Kuntarahaston vihreää rahoitusta voivat kunnat ja kuntayhtymät hakea inves-
tointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia. 

Muutamilla hankkijoilla on kokemuksia energiatehokkuushankinnoista (mm. Vantaan 
kaupungin Esco-hankinnoissa), joissa on sovittu joko palkkioista tai sanktioista sen 
mukaan, miten hankintasopimukselle asetetut tavoitteet saavutetaan. 

HSL on ottanut käyttöön mallin, jonka avulla voidaan joustavasti ja kustannustehokkaasti 
hyvittää liikennöitsijöitä hiilidioksidi- ja lähipäästöjä alentavista toimenpiteistä. Kyseessä 
on ympäristöbonus, jolla voidaan hyvittää liikennöitsijöille voimassa olevien sopimusvel-
voitteiden lisäksi toteutettavia toimenpiteitä, joilla alennetaan päästöjä. Ympäristöbonus-
mallin toteuttamiseen on vuosittain varattu noin miljoona euroa. Tällä keinolla on mahdol-
lista saada toimittajat  sitoutumaan esimerkiksi päästöjen vähentämiseen myös sopimus-
kauden aikana.

Tavoitteiden asettamista yhteistyössä eri hankintayksiköiden kanssa sekä ministeriöiden 
kesken on tarkoitus testata. Parhaillaan ympäristöministeriö ja Motiva Oy ovat käynnistäneet 
kuntien kanssa keskustelun muutamissa teemoissa vapaaehtoisista sopimuksista, eli Green 
deal -sopimuksista, joissa tavoitteena on edistää kestävän kehityksen tavoitteita ja yhteis-
työssä kehittää tavoitteiden toteutumista edistäviä toimintamalleja. Mahdollisia Green deal 

139 Ympäristöministeriön verkkosivu: Euroopan ensimmäinen tulosperusteinen ympäristörahasto valmisteilla 
Suomeen.

https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Euroopan_ensimmainen_tulosperusteinen_ym(45518).
https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Euroopan_ensimmainen_tulosperusteinen_ym(45518).
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-teemoja, joissa käydään keskusteluja, ovat nollapäästöiset rakennustyömaat, haitallisten ai-
neiden vähentäminen päiväkotiympäristössä sekä hiilivarastot julkisessa rakentamisessa. 

VTT ja LUT-yliopisto ovat kehittäneet suomalaisten yritysten kanssa menetelmän ja ohjeistuk-
sen tuotteiden hiilikädenjäljen arviointiin ja viestintään. Verrattuna perinteiseen hiilijalanjäl-
keen, hiilikädenjälki kertoo tuotteen aikaansaamista positiivisista ilmastovaikutuksista.140 

Ympäristösektorilla on käytetty viime vuosina myös yhteishankintoja keinona testata uusia 
ratkaisuja ja hallita riskejä. Yhteishankinnat ovat helpottaneet mm. aurinkopaneelien ja 
sähköautojen hankintaa ja vaikuttaneet markkinoihin.

6.3 Toimenpide-ehdotukset

Kansallinen taso

1. Organisaatioita kannustetaan ja sitoutetaan pitkän aikavälin  
konkreettisiin ympäristötavoitteisiin  
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV ehdotti cleantech-hankintoja koske-
vassa tarkastuskertomuksessaan, että valtion eri organisaatioita ja kuntia 
voisi sitouttaa yhteisiin päämääriin kansallisella hankintastrategialla sekä 
pitkän aikavälin konkreettisilla ympäristötavoitteilla, joita seurataan järjes-
telmällisesti.141 Samalla hallinnonalojen välistä koordinaatiota tulisi kehittää. 
VTV:n mukaan mallia voisi ottaa esimerkiksi Ruotsista, jossa on käytössä kan-
sallinen hankintastrategia ja laaja-alainen pitkän aikajänteen ympäristötavoi-
tejärjestelmä, johon hallinnon eri toimijat ovat voimakkaasti sitoutuneet. 
 
Laaditaan kestävyystavoitteiden tavoitetiekartta ja luodaan energiatehok-
kuussopimustoiminnan kaltainen vapaaehtoisuuteen perustuva sopimuk-
sellinen malli, jota johdetaan, toimeenpannaan ja seurataan. Valtion- ja 
kuntasektorin organisaatiot voivat liittyä tavoitteiden toimeenpanoon 
 vapaaehtoisella sopimuksella ja toimeenpanosuunnitelmalla.

2. Vakiinnutetaan KEINO-osaamiskeskuksen toiminta, joka tukee 
hankinta yksiköitä kestävien hankintojen johtamisessa ja suunnittelussa, 

140 Pajula, Tiina – Vatanen, Saija – Pihkola, Hanna – Grönman, Kaisa – Kasurinen, Heli – Soukka, Risto: Carbon 
 Handprint Guide, VTT, 2018.

141 VTV: Valtio cleantech-hankintojen edistäjänä. Cleantech-hankintojen kehittäminen julkishallinnossa. 
 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset, 3/2019.

https://projectsites.vtt.fi/sites/handprint/www.vtt.fi/sites/handprint/PublishingImages/Carbon_Handprint_Guide.pdf
https://projectsites.vtt.fi/sites/handprint/www.vtt.fi/sites/handprint/PublishingImages/Carbon_Handprint_Guide.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2019/01/16100757/VTV-Tarkastus-3-2019-Cleantech-hankintojen-kehittaminen-julkishallinnossa.pdf
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hankintaosaamisen lisäämisessä sekä hankintojen tuloksellisuuden ja 
vaikuttavuuden vahvistamisessa  
Vastuuorganisaatio voisi kehittää ympäristövaikutusten arvioimiseen ja 
todentamiseen toimintamalleja sekä elinkaarivaikutusten arvioimisen las-
kentamalleja, jotka auttavat hankintojen suunnittelussa ja seurannassa. 
Muutamissa maissa, kuten Ruotsissa ja Hollannissa julkisten hankintojen 
tukeminen on keskitetty joko virastoon tai asiantuntijaorganisaatioon. 

3. Tunnistetaan tärkeimmät tuoteryhmät- ja kategoriat, joille tehdään 
kansalliset kestävät hankintakriteerit ja joiden päivittäminen tehdään 
säännöllisesti

4. Tunnistetaan Green deal -sopimusmalliin sopivat hankintakategoriat 
Käynnistetään uusien Green deal -sopimusten valmistelu ja toteuttami-
nen KEINO-osaamiskeskuksen sekä ministeriöiden toimesta systemaat-
tisella tavalla.

Suositukset hankintayksiköille 

1. Hankintayksiköt toimivat suunnannäyttäjinä ympäristöystävällisten  
ratkaisujen käyttöönotossa  
Hallitusohjelmassa todetaan, että valtion ja kuntien on toimittava suun-
nannäyttäjinä ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöönottamisessa ja 
että julkisten hankintojen avulla edistetään sosiaalisten, ilmasto- ja kestä-
vän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi cleantech-hankintojen 
lisäämisellä edistetään samalla hallitusohjelman tavoitetta 10 %:n innova-
tiivisista hankkeista. 

2. Sisällytetään ekologisia tavoitteita hankintastrategiaan tai -linjauksiin  
Kansallisen tason ympäristö- ja hankintastrategian kehittämisen rinnalla 
tulee jatkaa hankintayksiköiden omien hankintastrategioiden ja osaamisen 
kehittämistä. Strategian laatimisen ohella tulee myös huomata strategian 
toimeenpanosuunnitelman tärkeys strategian jalkauttamisessa.  
 
Hankinnat tulisi kytkeä organisaation talouden pitkän aikavälin suunnit-
teluun. Hankintojen kehittämistä ja johtamista tulee vahvistaa ja muun 
muassa kytkeä kestävyysnäkökulma organisaation talouden kokonais-
suunnitteluun. 
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3. Lisätään hankintoja tekevien osaamista monipuolisella koulutuksella  
Parhaita käytäntöjä ja kokemuksia tulee jakaa ja markkinatuntemusta 
 lisätä ennakoivalla vuoropuhelulla mahdollisten toimittajien kanssa. Myös 
tutkimus tiedon sekä T&K-hankintojen yhdistämistä hankintatoimeen tulisi 
lisätä, jolloin olisi mahdollista lisätä eri toimijoiden pääsyä kokeilemaan ja 
tuomaan yleiseen tietoisuuteen uusia innovatiivisia ratkaisuja.

4. Asetetaan vaikuttavuuden parantamiseksi tavoitteet ja mittarit,  
joita myös seurataan  
Myös hankkimalla ympäristövaikutuksia – ei suoritteita tai tuottamisen 
 tapaa – esimerkiksi EIB-mallia hyödyntäen saadaan lisää vaikuttavuutta. 
Kun julkinen sektori maksaa vain todennetuista vaikutuksista, voidaan löy-
tää vaikuttavia toimintatapoja. Vaikuttavuusperusteisista hankinnoista on 
kerrottu tarkemmin Hankintojen johtamisen alaluvussa 2.2.4 Hankintojen 
vaikuttavuuden johtaminen.  
Tähän saakka toteutetuissa allianssimallin mukaisissa hankinnoissa ja 
 investoinneissa ympäristötavoitteet eivät ole olleet lähtökohtana. Allianssi-
malli tarjoaisi mahdollisuuden sisällyttää myös ympäristötavoitteet hyötyi-
hin, joiden saavuttamista seurataan ja joiden toteutumisesta palkitaan.

Suositukset yrityksille

1. Yritykset ja järjestöt edistävät ekologista kestävyyttä toiminnassaan  
ja tuovat julkiselle sektorille markkinavuoropuhelujen yhteydessä  
aktiivisesti ilmi tavoitetta tukevia toimintatapojaan 
Yritysten valmius kehittää tarjontaansa vastaamaan yhteiskunnan aset-
tamiin vaatimuksiin parantaa yhteistyömahdollisuuksia. Dialogin avulla 
 hankintayksiköt saavat tietoa markkinoilla olevista uusista ratkaisuvaihto-
ehdoista ja yritykset voivat myös julkaista tietoa ekologisesti kestä-
vistä tuotteista ja palveluistaan nettisivuillaan, jolloin tieto on kaikkien 
 saatavilla.
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7 Innovaatiot

7.1 Johdanto

 Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla on tärkeä rooli kuntien, kuntayhtymien  
 ja  valtion strategia- ja politiikkatavoitteiden toteuttamisessa mahdollistaen  
 muun muassa paremmat ja vaikuttavammat palvelut sekä edistäen tuottavuutta,  
 uusien teknologioiden käyttöönottoa ja vähähiilisyys- ja kiertotaloustavoitteiden  
 saavuttamista.

 Yrityksille innovatiiviset hankinnat tarjoavat tärkeitä referenssejä uusien tuotteiden  
 ja palveluiden kaupallistamisessa ja skaalaamisessa. Hankinnan avulla syntyvä  
 liiketoiminnan kasvu tuottaa myös työllisyysvaikutuksia.

Innovatiiviset julkiset hankinnat ovat poikkihallinnollinen väline saavuttaa organisaation 
strategisia päämääriä. Keskeistä on se, millaista vaikuttavuutta innovatiivisten julkisten 
hankintojen kautta saavutetaan. Innovatiivisten julkisten hankintojen määrä tai euromää-
räinen osuus ei ole itseisarvo, vaan innovaatioiden kautta saavutettavat hyödyt julkisen 
sektorin toimintaan, uudistumiseen ja kestävyyteen. 

Innovaatioiden ja kestävien ratkaisujen hankkiminen tukee julkisen talouden  
kestävyyttä sekä innovatiivisten hankintojen kautta yrityksille syntyy referenssejä  
ja sitä kautta kasvua.

Innovatiivinen hankinta voi olla myös uudenlainen tapa toteuttaa hankinta tai sen koh-
teena oleva projekti kuten rakennusurakka. Hankintasopimukseen voi sisältyä uuden 
ratkaisun kehitystyötä ja pilotointia. Hankinta voidaan ennalta määritellyn toteutusmallin 
sijaan kohdistaa haluttuihin tuloksiin ja vaikutuksiin, jolloin toimittajille syntyy enemmän 
vapautta ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Tällaisella toimintatavalla voi olla mer-
kittäviä markkinavaikutuksia.
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Innovaation hankinnassa on määritelmällisesti kysymys uuden tai merkittävästi parannetun 
tuotteen tai palvelun hankinnasta. Uutuusarvon lisäksi on tärkeää, että innovatiivinen han-
kinta johtaa aiempaa parempaan lopputulokseen tilaajan tai palvelun käyttäjän kannalta. 
Lopputuloksen parantuminen voi ilmetä esimerkiksi asiakastyytyväisyytenä, laadun parantu-
misena, pienempinä elinkaarikustannuksina tai kustannustehokkuuden parantumisena. 

Hankintojen johtamisen ja hankintaosaamisen laaja-alainen kehittäminen on merkittä-
vässä asemassa innovatiivisten hankintojen yleistymisen kannalta. Innovatiivisia hankintoja 
on mahdollista toteuttaa olemassa olevan lainsäädännön puitteissa, mutta huomiota olisi 
kiinnitettävä siihen, miten eri vaiheissa hankintaprosessia voidaan kannustaa, luoda edelly-
tyksiä ja tilaa hankintayksiköiden tarpeiden ja yritys-/toimittajakentän osaamisten kohtaa-
misille. Uusien tai aiemmin käytössä olleita merkittävästi parempien ratkaisujen todennä-
köisyyttä voidaan edistää erityisesti hankintojen valmisteluvaiheessa, hankinnan kohdetta 
määriteltäessä, kilpailutuksen ja hankintapäätöksen yhteydessä sekä itse sopimuskaudella.

Kuvio 4. Innovatiivinen hankinta ja hankintaprosessin eri vaiheet.142 

Uusien ratkaisujen synnyttäminen kehityshaasteisiin edellyttää siihen liittyvien riskien 
tunnistamista. Innovaatioista saatavat hyödyt eivät aina ole välittömiä, vaan niillä voi olla 
merkittäviä välillisiä kertautuvia vaikutuksia. Innovatiivisten hankintojen mahdollisuudet 
yhteiskunnalle ja taloudelle eivät rajoitu pelkästään Suomeen, ne voidaan nähdä yhtei-
senä mahdollisuutena myös EU:ssa ja muuallakin kansainvälisesti.

142 Valovirta, V., Alhola, K., Leväsluoto, J., Nissinen, A., Oksanen, J., Pelkonen, A., Turtonen, A.: Innovatiiviset julkiset 
hankinnat – määrittely, mahdollisuudet ja mittaaminen, Helsinki, Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- 
ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 82/2017.

Hankinnan valmistelu on innovaatiohakuinen, kun tilaaja aktiivisesti kartoittaa uusien 
tuotteiden, teknologioiden ja ratkaisumallien tarjontaa, viestii omista tarpeistaan markkinoille 
ja käy vuoropuhelua markkinatoimijoiden kanssa tavoitteena löytää parhaat ratkaisut julkisen 
palvelun tuottavuuden, laadun, kestävyyden ja/tai vaikuttavuuden parantamiseksi.

Hankinnan kohteen määrittelu antaa tilaa innovatiivisille ratkaisuille, kun sen kuvataan tietyn
toteutustavan ja suoritteiden sijaan haluttuina toiminnallisuuksina, suorityskykynä, laatuna,
tuloksina tai vaikutuksina.

Kilpailutus on innovaatiomyönteinen, kun hankintamenettely, vaatimusmäärittely ja 
tarjousten vertailuperusteet mahdollistavat uusien ja merkittävästi parannettujen tavaroiden ja 
palveluiden menestymisen tarjouskilpailussa ja/tai luovat tilaa hankintatarpeeseen vastaavien
uusien ratkaisujen kehittämiselle sopimuskaudella.

Innovatiivinen julkinen hankinta on uuden tai merkittävästi parannetun tavaran tai palvelun
hankinta, joka lisää julkisen palvelun tuottavuutta, laatua, kestävyyttä ja/tai vaikuttavuutta.

Hankintasopimus on innovaatioihin kannustava, kun siihen sisältyy tuotteen tai palvelun
kehitystyötä ja/tai siihen kannustavia ehtoja. Tämä voi tarkoittaa erillistä tutkimus- ja kehitys-
palvelua tai palvelutuotannon yhteydessä tapahtuvaa kehittämistä sopimuskauden kuluessa.

Valmistelu

Hankinnan kohteen
määrittely

Kilpailutus

Hankintapäätös

Sopimuskausi

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-492-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-492-4
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Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innova-
tiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä. Hallitusohjelmassa on asetettu 
kunnianhimoinen määrällinen tavoite kasvattaa innovatiivisten hankintojen määrää 10 
prosenttiin julkisissa hankinnoissa vaalikauden loppuun mennessä. Määrän kasvua tulee 
seurata vuositasolla.143 Tavoitteen toteutumiseksi:

 − Lisätään innovatiivisten hankintojen käyttöä ja kehitetään sitä 
kautta palveluja, luodaan kasvua ja mahdollistetaan referenssi-
markkinoiden kehittymistä.

 − Sovitaan valtioneuvoston yhteisistä tavoitteista ja konkreettisista lin-
jauksista sekä lisätään ministeriöiden välistä käytännön yhteistyötä. 

 − Edistetään sosiaalisten, ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteiden 
toteutumista julkisten hankintojen kautta. 

 − Panostetaan julkisten hankintayksikoiden osaamiseen koulutuksen 
ja parhaiden käytäntöjen levittämisen avulla. 

 − Selvitetään mahdollisuudet hajauttaa innovatiivisten hankintojen 
riskiä laajemmalle esimerkiksi riskirahastojen perustamisen kautta. 

Edellytykset innovaatiohankintojen edistämiseksi Suomessa ovat Euroopan komission ti-
laaman EU-maat sekä Norjan ja Sveitsin kattavan vertailun perusteella hyvät; Suomi sijoit-
tui ensimmäiseksi selvityksessä, jossa arvioitiin 10 laadullisen indikaattorin kautta sitä, mi-
ten innovatiiviset hankinnat ja niiden edistäminen on huomioitu kansallisissa tavoitteissa 
sekä miten toimeenpano on organisoitu. Vertailussa Suomen vahvuuksina nostetaan esiin 
muun muassa innovatiivisten hankintojen kansalliset tavoitteet, laaja-alainen toteutus-
suunnitelma, julkisen rahoituksen tuki innovatiivisten hankintojen toteuttamiseen (Busi-
ness Finlandin Innovatiiviset julkiset hankinnat -rahoitus) sekä tuki osaamisen kehittämi-
seen ja innovatiivisten hankintojen valmisteluun.144 

7.2 Nykytila
7.2.1 Innovatiivisiin julkisiin hankintoihin liittyvä sääntely
Kansallisesti ja EU:ssa on visiota innovatiivisista hankinnoista ja niiden mahdollisuuksista 
viety hankintalainsäädäntöön. Lähtökohdat sääntelyn osalta ovat tältä osin jo kunnossa. 

143 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019. OSALLISTAVA JA OSAAVA SUOMI – sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.

144 The Strategic Use of Public Procurement for Innovation in the Digital Economy SMART 2016/0040. Compa-
rative analysis of results from benchmarking national policy frameworks for innovation procurement. March 2019.  
European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content & Technology.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161931
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161931
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Hankintalaissa on tavoitteita innovaatioiden ja innovatiivisten ratkaisujen huomioon otta-
miseen julkisissa hankinnoissa. Hankintalain 4 §:n mukaan ”innovaatiolla tarkoitetaan uu-
den tai merkittävästi parannetun tuotteen, palvelun tai menetelmän, uuden markkinoin-
timenetelmän tai uuden organisatorisen menetelmän toteuttamista liiketoimintatavoissa, 
työpaikkaorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa”.145  

Hallituksen esityksen mukaan innovaatiolla tarkoitettaisiin ensinnäkin hankinnan koh-
detta, joka kattaa kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetyn tiedon 
ja osaamisen. Innovatiivisella hankinnalla tarkoitettaisiin varsinaisten innovaatioiden han-
kinnan ohella myös innovaatiomyönteisiä hankintoja, jossa hankintayksikkö määrittelee 
tarpeensa standardeihin viittaamisen sijasta toiminnallisina ominaisuuksina ja jossa tarjo-
ajat voivat esittää myös uudenlaisia ratkaisukeinoja tarjouksissaan. Innovatiivisella hankin-
nalla voidaan edelleen tarkoittaa innovaatioihin sysäävää hankintaa, jossa hankintayksikkö 
viestii tarpeensa markkinoille ja jossa tarjoajat joutuvat tuotekehittelyn kautta luomaan 
tarpeeseen vastaavan tarjouksen.146  

Hankintalaki antaa puitteet ja perusteet innovatiivisille hankinnoille muun muassa inno-
vaatiokumppanuuden, kilpailullisen neuvottelumenettelyn, suunnittelukilpailun, kansal-
listen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintojen kevennetyn sääntelyn sekä vaihtoeh-
toisten tarjousten sallimisen kautta. Myös hackathoneja voidaan yhdistää suunnittelukil-
pailuun, kuten TekesMatch -palvelun hankinnassa toteutettiin. Suomessa hyödynnetään 
innovaatiokumppanuusmenettelyä enemmän kuin muissa maissa, mutta menettelyn 
hyödynnettävyys riippuu paljolti käyttökohteesta. Hankintalaki antaa perusteet myös 
TKI-hankkeille ja markkinakartoituksille.

EU:n yhteinen säädösperusta hankinnoissa mahdollistaa innovaatioiden yhteishankin-
nat EU-maiden kesken. Kovinkaan paljon EU-maat eivät ole tehneet yhteisiä hankintoja. 
Tästä esimerkkinä mainittakoon kuitenkin esikaupallinen SILVER-hanke, jossa kehitettiin 
robotteja ikääntyneille. SILVER-hankkeessa olivat Suomesta hankintayksikköinä mu-
kana muun muassa Vantaan ja Oulun kaupunki. Konsortiossa oli mukana myös hankinta-
yksikköjä Tanskasta, Alankomaista, Ruotsista ja Iso-Britanniasta. Komissio valitsi vuonna 
2018 SILVER -projektin (Supporting Independent Living for the Elderly through Robotics) 
 yhdeksi 25 merkityksellisimmästä teknologiahankkeesta, joilla tuetaan ikäihmisten aktiivi-
suutta ja hyvinvointia.147 

145 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016.

146 Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi: HE 108/2016

147 Lisätietoa SILVER-projektista.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_108+2016.pdf
https://www.silverpcp.eu/
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Haasteena nykytilanteessa on, että hankintayksiköt kokevat usein hankintalain tarjoamat 
menettelyt, kuten innovaatiokumppanuuden, liian raskaiksi. Hankintayksiköiden luotta-
musta innovaatiomenettelyjen kautta vaikuttavien tulosten saavuttamiseen tulisi parantaa 
muun muassa lainsäädännön soveltamisvalmiuksia kehittämällä. Myös yritysten näkökul-
masta tulisi tarkastella menettelyjen ketteryyttä ja nopeutta innovaatioiden mahdollis-
tamiseksi. Jotta innovatiivisilla hankinnoilla ja niitä hyvin tukevilla hankintamenettelyillä 
saavutetaan aidosti vaikuttavuutta, menettelyjen kehittämisen tulee olla pitkäjänteistä ja 
se edellyttää laajasti poliittisen päätöksenteon tukea sekä organisaatioiden johdon tukea. 
Niin kansallisesti kuin hankintayksiköiden osalta päätöksenteossa tarvitaan laajasti tietoa 
ja näkemystä innovatiivisista hankinnoista niiden tukemiseksi toimivalla tavalla. 

Hankintalaki tarjoaa aivan uudenlaisia, joustavampia mahdollisuuksia hankkia palveluita. 
Erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa, jotka ovat hankintalain liitteen E mu-
kaisia hankintoja, hankintayksikön liikkumavara on suuri, kunhan tarjoajia kohdellaan tasa-
puolisesti ja syrjimättömästi. Hankintayksiköillä on myös mahdollisuus toteuttaa tarjous-
kilpailut aivan uusilla, itse kehittämillään innovatiivisilla menettelyillä. 

Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa asiakaslähtöisen ja joustavan sosiaali- ja terveyspalve-
lujen hankinnan, mutta sen mahdollisuuksia ei aina hyödynnetä riittävästi. Esimerkkinä in-
novatiivisesta sosiaali- ja terveyspalvelun hankinnasta on muun muassa Oulun kaupungin 
vuonna 2018 toteuttama lastensuojelupalvelujen hankinta, joka toteutettiin niin sanottuna 
dynaamisena toimittajarekisterinä, jossa yhdistettiin asiakkaiden oma valinta palveluntuot-
tajan ja palvelutyypin valinnassa sekä uusia palveluinnovaatioita tarjoavien palveluntuot-
tajien mukaan ottaminen kesken sopimuskauden hankintamenettelyn piiriin. Menettely 
mahdollistaa myös tarjoajien jatkuvan laadun parantamisen sopimuskauden aikana.

Esimerkiksi lääkinnällisiä laitteita, tarvikkeita että palveluja kilpailutettaessa voidaan aset-
taa erilaisia vaikuttavuustavoitteita, jotka kannustavat tarjoajia kehittämään uusia inno-
vaatioita. Uusia rahoitusmalleja hyödyntämällä voidaan myös vauhdittaa vaikuttavuuspe-
rusteisten hankintojen toteuttamista.

Uusien ratkaisujen potentiaalia on myös muilla toimialoilla, esimerkiksi ICT-palveluissa ja 
rakentamisessa. Innovatiiviset hankinnat voivat liittyä esimerkiksi reaaliaikaiseen dataan, 
5G-verkkojen kehitykseen, lohkoketjuteknologiaan, laajennettuun älykkyyteen sekä teko-
älyyn148.

148 Hankinta-Suomi johdon foorumi 28.10.2019: tulevaisuustyöpaja.
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7.2.2 Innovatiivisten hankintojen osaamisen kehittäminen 
Innovatiivisten hankintojen edistämisessä keskeistä on osaamisen kehittäminen. Innovaa-
tioiden hankinta tulee perustua aina todelliseen tarpeeseen. Ei ole tarkoituksenmukaista 
hankkia innovaatioita itsessään, vaan sitä mitä niillä pyritään ratkaisemaan. Innovatiivisissa 
hankinnoissa hankinnan kohteen määrittely on ratkaisevassa asemassa. Hankinnoissa voi-
daan mahdollistaa uudet ratkaisut tai hankkia tietoisesti uutta ratkaisua esimerkiksi tuote-
kehittelyn kautta.  Uuden ratkaisun tuotekehitykseen tarvitaan useasti projektinhallinta- ja 
johtamistaitoja sekä riskienhallintaa hankintaosaamisen lisäksi.

Innovatiivisten hankintojen mahdollisuuksia organisaatioiden strategisten tavoitteiden to-
teuttamisessa ei tunnisteta riittävästi. Hankintojen osaamista tulisi kehittää sekä hankinta -
-ammattilaisten että toimialojen asiantuntijoiden ja strategisen johdon tasolla. Toimiala-
kohtaista markkinatuntemusta ja hankintojen laajaa vaikuttavuuden analyysia tulisi yhä 
enemmän hyödyntää strategisessa johtamisessa. Kiire, epävarmuus ja markkinatuntemuk-
sen puute hankintayksiköissä voivat myös estää toimittajien ja yritysten asiantuntemuksen 
paremman hyödyntämisen hankintojen suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. 

Innovatiiviset hankinnat edellyttävät perusosaamista, jota kehitetään Suomen yliopis-
toissa ja ammattikorkeakouluissa sekä yksityisellä sektorilla. Esimerkiksi KTM, HTM ja OTM 
-tutkintoihin sisältyy opintokokonaisuuksia, joissa käsitellään julkisia hankintoja. Osaa-
mista on lisäksi saatavilla erillisten hankintoihin ja hankintaosaamiseen keskittyvien koulu-
tusten ja koulutusohjelmien kautta. Esimerkiksi valtionhallinnon virkamiehille ja työnteki-
jöille on olemassa Hausin Hankintaosaaja-koulutusohjelma.149 Osaamispohjaa vahvistavat 
myös yliopistojen ja tutkimuslaitosten usein yksittäiset tutkimus- ja kehityshankkeet, joissa 
käsitellään tai jotka kytkeytyvät julkisiin hankintoihin. Perusosaamisen kehittämistä tuke-
via osioita ei kuitenkaan ole riittävästi korkeakoulujen opetusohjelmissa ja tutkinnoissa. 
Aihetta on käsitelty tarkemmin ja laajemmin luvussa 3 Osaaminen ja kyvykkyydet. 

KEINO-osaamiskeskuksen toiminta tähtää laajasti Suomessa hankintaosaamisen kehittä-
miseen kestävien ja innovatiivisten hankintojen osalta. Esimerkiksi on järjestetty Keino -
-akatemia -kehitysohjelma pilottina ja kehittäjäryhmä-toiminta valituilla osa-alueilla tie-
toisuuden levittäjänä ja erityisesti julkisen sektorin ja yritysten välisen yhteistoiminnan 
lisääjänä.150 Tiedon levittäminen hyvistä käytännöistä ja esimerkeistä rohkaisee hankinta-
yksiköitä kehittämään toimintatapoja ja toteuttamaan innovatiivisia hankintoja. 

149 HAUSin verkkosivu: Hankintaosaaja-koulutusohjelma

150 Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen eli KEINO-osaamiskes-
kuksen toimintaa ohjaa ja rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö. Toiminnan tavoitteena 2018–2021 on lisätä kestä-
vyystavoitetta ja innovatiivisuutta toteuttavia hankintoja Suomessa, edistää julkisen hankinnan tunnistamista ja 
aktiivista käyttöä johtamisen välineenä sekä auttaa hankintayksiköitä jakamaan avoimesti tietoa omista kokemuk-
sistaan ja oppimaan toisiltaan.

https://haus.fi/koulutusohjelmat/hankintaosaaja/
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Innovatiivisten hankintojen osaamisen kehittämiseen liittyen eri tahot ovat julkaisseet 
innovatiivisia hankintoja käsitteleviä nettimateriaaleja ja oppaita, josta esimerkkinä on 
 Innovaatiokumppanuuden käsikirja151. Edelleen tulisi kehittää toimintamalleja ja työkaluja 
parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja skaalaamiseen. 

Innovaatioiden edistämisessä tärkeää on myös hankintojen tietopohjan ja mittaamisen 
kehittäminen. Data mahdollistaisi hankintojen määrällisen ja vaikuttavuuden mittaamisen 
sekä vertaisarvioinnin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 

Osoitetut mitattavat vaikutukset ovat tehokas keino edistää innovatiivisten hankintojen 
käyttöä. Lisäksi hankintadatan avaaminen ja vaikutusketjujen tunnistaminen edistäisi 
innovaatioiden syntymistä.

7.2.3 Toimintamallit, rakenteet ja prosessit 
Suomessa kuntien hankintastrategiat, sisältäen innovatiiviset hankinnat, ovat kehittyneet 
ja yleistyneet viime vuosina. Konkreettisen kuntien kehityksen tuloksellisena esimerkkinä 
voi mainita Tampereen kaupungin laatiman innovatiivisten hankintojen tiekartan ja työka-
lupakin Tekesin osin rahoittamassa HANKI – Innovatiivisten hankintojen johtaminen -pro-
jektissa vuonna 2017.152 Tampereen kaupungissa on saatu näiden avulla nostettua innova-
tiivisten hankintojen määrää julkisissa hankinnoissa merkittävästi. 

Myös valtionvarainministeriössä on tehty valtion hankintojen strategiatyötä, jossa inno-
vatiiviset hankinnat on huomioitu. KEINO-osaamiskeskuksen toiminta kohdistuu julkisten 
hankintojen innovatiivisuuteen ja kestävyyteen, osaamisen kehittämiseen, mittaamiseen 
ja vaikuttavuuteen. Innovatiiviset hankinnat vaativat edelleen lisää hankintastrategista 
osaamista ja ajattelua monipuolisesti organisaatioiden johtamisen eri tasoilla. 

Johdon tuki on tärkeää, jotta innovatiiviset hankinnat nähdään välineenä strategisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös hankintayksiköiden välistä yhteistyötä uusien 
ratkaisujen hankinnassa tulisi lisätä. Innovatiiviset hankinnat ei saa jäädä yksittäisiksi 
projekteiksi, joita tekevät vain rohkeammat hankintayksiköt.

151 Aho Tuomas: Innovaatiokumppanuuden käsikirja, Tekes, 2017.

152 Lisätietoa Tampereen innovatiivisten hankintojen työkalupakista ja Tampereen innovatiivisten hankintojen 
tiekartasta.

https://www.businessfinland.fi/48cd19/globalassets/julkaisut/innovaatiokumppanuus-kasikirja.pdf
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/innovatiivisten-hankintojen-tyokalupakki
https://www.tampere.fi/tiedostot/i/kSfDgaRDX/innovatiivisten_hankintojen_tiekartta_2017.pdf
https://www.tampere.fi/tiedostot/i/kSfDgaRDX/innovatiivisten_hankintojen_tiekartta_2017.pdf
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Valtion tasolla innovatiivisten hankintojen määritelmä on tehty153. Käytännön tasolla tar-
vitaan kuitenkin tarkennusta, mitkä hankinnat luokitellaan innovatiivisiksi hankinnoiksi ja 
missä vaiheessa arviointi suoritetaan. Myös erilaisia nykytilan kartoituksia on tehty muun 
muassa KEINO-osaamiskeskuksen toteuttamat selvitykset kestävien ja innovatiivisten han-
kintojen määristä ja osaamisesta sekä strategisesta johtamisesta. Innovatiivisten hankinto-
jen määrää ei kuitenkaan systemaattisesti, jatkuvasti seurata tällä hetkellä. 

Kuntien ja valtion hankintayksikköjen käytettävissä olevan julkisten hankintojen neuvon-
tayksikön toiminta on vakiinnutettu. Business Finland on pitkään tukenut hankintayksik-
köjä Innovatiiviset julkiset hankinnat -rahoituksella. Näiden lisäksi valtio on tehnyt innova-
tiivisten hankintojen toimenpideohjelmia.  

Kansallisella tasolla keskeinen innovatiivisten hankintojen edistämisen toimenpide 
on ollut kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskuksen KEINO:n 
perustaminen. 

Innovaatioiden edistäminen hankinnoissa edellyttää pitkäjänteistä kehittämistä, sillä inno-
vatiivisten hankintojen kautta syntyvät vaikutukset voivat tulla esille vasta pidemmällä ai-
kavälillä. Lisäksi on tärkeä tunnistaa, että kehittämisresursseja ohjataan saman suuntaisesti 
vaikuttavuuden saavuttamiseksi. 

Innovatiivisen hankintamenettelyn tuloksena ei välttämättä synny innovaatiota tai innova-
tiivista hankintaa.

Uuden ratkaisun hankinta ei myöskään ole tarkoituksenmukaista kaikissa 
hankintatarpeissa. Hankintayksikön tulee arvioida paras menettely ja toteutustapa 
huomioiden tarve, hankinnan merkittävyys, tavoiteltavat vaikutukset sekä riskit.

7.2.4 Yritykset osana innovaatioympäristöä
Hankintayksiköt järjestävät markkinavuoropuheluja pääasiassa yksittäisten hankinto-
jen osalta. Laajempien hankintatoiminnan kysymysten kohdalla markkinavuoropuheluja 

153 Valovirta, V., Alhola, K., Leväsluoto, J., Nissinen, A., Oksanen, J., Pelkonen, A., Turtonen, A.: Innovatiiviset julkiset 
hankinnat – määrittely, mahdollisuudet ja mittaaminen, Helsinki, Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- 
ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 82/2017.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-492-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-492-4


121

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:25 SUOMEN JULKISTEN HANKINTOJEN TILANNEKUVA

käytetään harvemmin. Osa yrityksistä osallistuu useampiin markkinakartoituksiin samaan 
aikaan, mutta osa ei resurssisyistä pysty ottamaan osaa hankintayksikköjen markkinakartoi-
tuksiin.

Suomeen on perustettu useita liiketoimintaekosysteemejä esimerkiksi EnergyVaasa, 
 KuopioHealth ja Oulu Health Labs, joissa myös kaupunki on osallisena.154 Liiketoiminta-
ekosysteemeissä yritykset voivat kehittää uusia ratkaisuja aidossa ympäristössä.

KEINO-osaamiskeskus edistää tilaajien ja yritysten välistä yhteistoimintaa ja vuoropuhelua 
muun muassa kehittäjäryhmätoiminnan kautta. KEINO-osaamiskeskus kehittää myös uu-
denlaisia toimintamalleja julkisen sektorin ja yritysten väliseen yhteistoimintaan. Business 
Finlandin innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitusinstrumentti on tarkoitettu julkisille 
hankintayksiköille, jotka ovat kiinnostuneet hankintoja hyödyntämällä etsimään uusia rat-
kaisuja toiminnan ja palveluiden kehittämiseen.155 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama 
Suomen Yrittäjien hankinta-asiamiehet ovat puolestaan linkki markkinoiden ja hankinta-
yksiköiden välillä ja he tukevat hankintojen osaamisen kehittämistä tarjoajien puolella ja 
sitä kautta innovatiivisten hankintojen edistämistä ja määrän lisäämistä.156  

Haasteena on, että tällä hetkellä hankintayksiköissä ei aina tunnisteta potentiaalisia mark-
kinatoimijoita, joiden kanssa kommunikoitaisiin. Hankintayksiköissä voi olla pelkoakin 
siitä, että tehdään markkinoiden kanssa "kiellettyä" ja lainvastaista yhteistyötä. 

Innovatiivisten hankintojen edistämiseksi on kiinnitettävä huomiota potentiaalisten mark-
kinatoimijoiden, erityisesti pk-yritysten ja kasvuyritysten aktivoimiseen. Innovatiivisten 
hankintojen edistäminen edellyttää julkisen sektorin ja yritysten välisen yhteistoiminnan 
ja vuorovaikutuksen lisäämistä. Julkisen sektorin tulee ottaa aktiivinen rooli innovaatioi-
den edistämisessä ja ottaa yritykset mukaan kehittämään uusia ratkaisuja.

Hankintoja valmistellaan usein kiireessä ja esim. markkinavuoropuhelut voidaan kokea 
hankintayksiköissä ja yrityksissä työläiksi. Kiireellä on usein suora yhteys hankintayksi-
kössä käytettävissä oleviin resursseihin. Edelleen markkinavuoropuhelut voidaan nähdä 
pelkästään hankintaprosessiin kuuluvina hyvinä välttämättöminä käytänteinä. Kiireessä ja 
myöhäisessä vaiheessa prosessia toteutetuissa markkinakartoituksissa ei saada innovatiivi-
suutta edistävää merkittävää vaikutusta hankintatapoihin eikä hankinnan sisältöön. 

154 Kuten esimerkiksi EnergyVaasa, KuopioHealth ja Oulu Health Labs.

155 Business Finlandin verkkosivu: Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitus.

156 Suomen yrittäjien verkkosivu: Suomen yrittäjien hankintaneuvonta.

http://energyvaasa.vaasanseutu.fi/
https://kuopiohealth.fi/
http://ouluhealth.fi/labs/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovatiiviset-julkiset-hankinnat/
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/julkiset-hankinnat/suomen-yrittajien-hankintaneuvonta-553148
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Innovatiiviset hankinnat ovat merkittävä uusien markkinoiden ja kasvun lähde yrityksille. 
On huomioitava, että vaikka innovatiivisen hankintamenettelyn tuloksena ei hankittaisi-
kaan uutta tuotetta tai palvelua, niin tuote- ja palvelukehitys on saatu aikaan, joka kehittää 
markkinaa.

7.3 Toimenpide-ehdotukset

Kansallinen taso

1. Vahvistetaan pitkäjänteistä tukea innovatiivisten hankintojen  
kehittämiseen  
KEINO-osaamiskeskuksen toiminta ja rahoitus vakiinnutetaan. KEINO-osaa-
miskeskus toimii jatkossa paitsi kestävien ja innovatiivisten julkisten han-
kintojen edistäjänä, laajemmin hankintastrategian toimeenpanon tukena 
kunta- ja valtiosektorilla.  
 
KEINO-osaamiskeskuksen toimintaa kehitetään ja keskitytään erityisesti 
toimenpiteisiin, joilla parannetaan kestävien ja innovatiivisten julkisten 
hankintojen osaamista, lisätään hankintojen hyödyntämistä strategisten 
tavoitteiden toteutuksessa, kehitetään hankintojen vaikuttavuuden mittaa-
mista ja riskinjaon välineitä sekä toteutetaan kestävien ja innovatiivisten 
hankintojen kansallista seurantaa. 
 
Resursoidaan KEINO-osaamiskeskus pysyvän keskitetyn neuvontapalve-
lun järjestämiseksi innovatiivisten ja kestävien hankintojen neuvonnan 
järjestämiseksi. Keskitetty neuvontapalvelu on koordinoitu saumattomasti 
Julkisten hankintojen neuvontayksikön (JHNY) toiminnan kanssa täydentä-
mään toisiaan palvelupolkumaisesti. Vaikuttavuusinvestoimisen osaamis-
keskus tekee yhteistyötä KEINO-osaamiskeskuksen kanssa liittyen vaikutta-
vuuden mittaamiseen ja innovaatioiden syntymisen edistämiseen vaiku-
tusten hankinnan avulla. Hankintayksiköille laaditaan käytännöllisiä ohjeita 
innovatiivisten hankintojen edistämisen osalta.

2. Asetetaan innovatiivisille julkisille hankinnoille yhteiset, kunnian-
himoiset ja konkreettiset tavoitteet sekä mittarit hallitusohjelman  
10 % tavoitteen lisäksi  
Innovatiivisten julkisten hankintojen osuutta julkisista hankinnoista kas-
vatetaan 10 %:n hallituskauden aikana sekä kehitetään sitä kautta palve-
luja, edistetään keskeisten politiikkatavoitteiden, kuten hiilineutraalius ja 
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vähähiilisyys toteutumista, luodaan kasvua, mahdollistetaan referenssi-
markkinoiden kehittymistä ja aikaansaadaan positiivisia vaikutuksia työlli-
syyteen.  
 
Valmistellaan innovatiivisten julkisten hankintojen 10 % -ohjelma yhteis-
työssä eri ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa.  
 
Vahvistetaan päätöksenteon eri tasoilla konkreettista sitoutumista innovatiivis-
ten hankintojen edistämiseen osana politiikka- ja strategiatoimen toteuttamista.  
 
Konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseksi käynnistetään prosessi, jossa tun-

nistetaan ja priorisoidaan merkittävimmät toimialat ja läpileikkaavat ilmiöt, joissa 

innovatiivisia hankintoja voidaan erityisesti hyödyntää haasteiden ratkaisemisessa. 

Esimerkiksi sote-alalla ikääntyvän väestön määrän kasvun vuoksi palveluiden kehit-

täminen ja uusien  teknologisten ratkaisujen käyttöönotto on keskeistä.  

 

Tavoitteiden saavuttamista voidaan edistää tehokkaammin, mikäli pystytään osoit-

tamaan mitattavia tuloksia. Tästä syystä seurannan ja mittaamisen työkalujen kehit-

täminen on tärkeää. Lisäksi tulee kehittää erilaisia kannuste- ja riskienjakomalleja, 

joiden kautta julkisen sektorin toimijoita voidaan kannustaa hyödyntämään innova-

tiivisia julkisia hankintoja. 

3. Edistetään innovatiivista hankintaa tukevaa sääntelyä sekä kotimaassa 
että kansainvälisesti  
Suomen tulee osallistua aktiivisesti ja rakentavasti EU:ssa tai muissa 
 kansainvälisissä yhteyksissä käynnistyviin innovatiivisten hankintojen 
sääntelyyn liittyviin projekteihin.  
 
Selvitetään erityislainsäädännön mahdollisuudet esimerkiksi sosiaali- ja 
terveyspalveluissa, ohjaamaan ja sitouttamaan hankintayksikköjä innova-
tiivisiin hankintoihin esimerkiksi asiakkaita osallistamalla ja toteuttamalla 
hankintoja vaikuttavuusperusteisesti.  
 
Direktiiveihin perustuvaa innovaatiokumppanuutta tulee uudelleen tar-
kastella hankintamenettelynä. Voidaanko menettelyä ja sen käytännön 
soveltamisohjeita jalostaa tai muuttaa käytännön kannalta toimivammaksi 
menettelyksi. Suomen tulee tarvittaessa ehdottaa parannusehdotuksia ja 
muutoksia innovaatiokumppanuuden sisältöön. Tätä tulee tarkastella sekä 
hankintayksiköiden että yritysten näkökulmasta. Tulee myös selvittää eri-
laisten haastelähtöisten hankintamallien mahdollisuudet.



124

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:25

4. Kehitetään uusia yhteistyön toimintamalleja yhdessä yritysten kanssa  
KEINO-osaamiskeskuksen roolia vahvistetaan yhteistyöalustojen, kuten 
 yhteisten hankintatarpeiden ympärille rakentuvien kehittäjäryhmien, 
 muodostajana.  
 
Käynnistetään erilaisia kokeilu- ja pilottihankkeita, joissa innovatiivisia 
julkisia hankintoja hyödynnetään yhteiskehittämisen alustana,  tuetaan 
 liiketoimintaekosysteemien rakentumista sekä kuntien ja alueiden 
sopimus perusteisesti luotavien kumppanuuksien toimeenpanoa.  
Käynnistetään alueellinen innovaatiobroakeri -toiminta, joka kokoaa kehit-
täjäryhmätoiminnasta sekä julkisten organisaatioiden hankinnan tarpeista 
ja strategisista tavoitteista alueellista innovaatioagendaa. Innovaatio-
agendassa on tunnistettu keskipitkän aikavälin innovaatiotarpeet toimit-
tajakentälle perustuen julkisten organisaatioiden strategisten hankintojen 
tulevaan tarpeeseen, joihin ei ole nähtävissä riittävän valmista palvelua tai 
tuotetta hankittavaksi.

5. Innovatiivisiin hankintoihin liittyvää perusosaamista vahvistetaan  
Julkisten hankintojen osaamisen ja innovaationäkökulman sisällyttäminen 
ja lisääminen ainakin valittujen oppiaineiden aineopintoihin yliopistoissa 
ja ammattikorkeakouluissa vahvistaa hankintoihin liittyvää perusosaamista 
ja samalla luo parempia edellytyksiä edistää hankintojen kautta saavutet-
tavia yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita. Tällaisia keskeisiä aiheita liittyy 
esim. sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen palveluiden parantami-
sen, tuottavuuden ja taloudellisen kestävyyden osalta sekä hankintojen 
mahdollisuuksien huomiointiin ympäristönäkökulmasta esimerkiksi kierto-
talouden ja vähähiilisyyden edistämisessä.

6. Selkeytetään yliopistojen ja tutkimuslaitosten roolia innovatiivisten 
hankintojen edistäjänä  
Innovatiivisten julkisten hankintojen vaikuttavuuden mittaaminen ja 
 seuranta niin kansallisesti kuin hankintakohtaisesti ja hankintayksiköiden 
tasolla on yksi osa-alue, jossa yliopistot ja tutkimuslaitokset voivat tukea 
osaamisen kehittämistä.

7. Edistetään markkinoiden, hankintayksiköiden ja loppukäyttäjien keski-
näistä vuoropuhelua kehittämällä Suomelle oma yhteistyömalli sähköi-
siä välineitä hyödyntäen  
 
Innovaatioiden edistäminen julkisissa hankinnoissa edellyttää julki-
sen sektorin ja yritysten välisen yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen 
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vahvistamista. Lisäksi tulee vahvistaa loppukäyttäjien osallisuutta sellai-
sissa  hankinnoissa, joissa se on tarkoituksenmukaista.  
 
Vuoropuhelun tehostamiseksi olisi hyvä ottaa käyttöön uusia sähköisiä 
yhteydenpitotapoja ja tätä varten suunniteltuja sähköisiä alustoja, joiden 
kautta tietoa voitaisiin jakaa laajemmin hankintayksiköiden ja tarjoajien 
kesken. Tämä tukisi myös innovatiivisten menettelyjen skaalautuvuutta 
hankintayksiköiden välillä.

Suositukset hankintayksiköille

1. Poliittisilla päättäjillä ja virkajohdolla on vahvempi tuki innovatiivisiin 
hankintoihin ja niiden konkreettiseen toteuttamiseen  
Innovatiiviset julkiset hankinnat ovat mahdollisuus edistää organisaation kes-
keisiä strategisia tavoitteita. Innovatiivisten hankintojen hyödyntäminen edel-
lyttää hankintojen strategisen johtamisen parantamista ja osaamisen kehittä-
mistä organisaation eri tasoilla. Lisäksi konkreettiset työkalut auttavat hankin-
tayksiköitä hyödyntämään hankintojen potentiaalin entistä paremmin.   
 
Hankintayksiköiden yhteistyömahdollisuudet innovatiivisten hankintojen 
edistämiselle tulisi selvittää, jotta innovatiiviset hankinnat eivät jää yksit-
täisiksi kokeiluiksi. On huomattava, että innovatiiviset hankinnat vaati-
vat yleensä tuotekehittelyn takia alkuinvestoinnin ja sisältää riskin, mutta 
 yhteisissä innovatiivisissa hankinnoissa tuotekehittelyn kustannuksia ja 
 riskiä voidaan jakaa. 

2. Hankintaosaamista kehitetään laaja-alaisesti organisaation eri tasoilla  
Tarvitaan monialaista osaamista ja ymmärrystä siitä, mikä mahdollistaa 
vaikuttavan lopputuloksen aikaansaamisen. Hankintayksiköiden markkina-
tuntemuksen parantaminen ja syventäminen auttaa osaltaan tunnista-
maan niitä osa-alueita ja tarpeita, joita voidaan ratkoa uudella tavoin.  
 
Sekä hyviä käytäntöjä että mittareiden avulla osoitettavia onnistumisia 
 tulisi levittää nykyistä aktiivisemmin ja laajemmin. Tätä kautta saadaan han-
kintayksiköiden luottamusta siihen, että innovaatiomenettelyjen kautta voi-
daan aidosti saavuttaa hyviä, vaikuttavia tuloksia. Palveluja käyttäviä henki-
löitä tulisi nykyistä enemmän ottaa mukaan hankinnan valmisteluun.  
 
On tärkeää, että innovatiivisia hankintoja edistäviä menettelyjä ja toi-
mintamalleja viedään eteenpäin niin hankintayksikön kuin yritystenkin 
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näkökulmasta. Menettelyjen proaktiivisuus, avoimuus, ketteryys ja nopeus 
ovat ratkaisevan tärkeitä myös tarjoajien aktivoimiseksi ja innovatiivisten 
ratkaisujen syntymiseksi.

3. Julkisen sektorin ja yritysten yhteistyötä tiivistetään uusien ja entistä 
parempien ratkaisujen ja palveluiden synnyttämiseksi  
Yritysten asiantuntemuksen parempi hyödyntäminen tulisi olla keskiössä 
innovatiivisten hankintojen edistämisessä. Innovatiivisissa hankinnoissa 
 lähestytään hankintoja tarve edellä ja jätetään ratkaisun toteutustapa mark-
kinoiden vastattavaksi. Innovatiivisten julkisten hankintojen kautta voidaan 
edistää markkinoiden toimivuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa. Tavoit-
teena on, että tarve ja ratkaisut kohtaavat kustannusvaikuttavasti.  
 
Markkinatuntemuksen lisäksi yrityksille tulisi lisätä ennakoivaa viestintää 
hankintayksikön haasteista ja tarpeista. Tähän liittyvä työ tapahtuu suurelta 
osin hankintojen suunnittelu ja valmisteluvaiheissa muutoinkin kuin han-
kintakohtaisten markkinavuoropuhelujen merkeissä. Jatkuva viestintä ja 
aktiivinen vuoropuhelu myös sitä tukevilla toimivilla vuoropuhelualustoilla 
luo tilaa ja aikaa toimittajille innovoida ratkaisuja jo ennen varsinaista han-
kintaprosessia. Tulisi selvittää, miten jatkuvia yhteistyömalleja ja olemassa 
olevia liiketoimintaekosysteemejä voidaan hyödyntää julkisissa hankin-
noissa enemmän.

Suositukset yrityksille

1. Yritykset kehittävät uusia ratkaisuja yhteistyössä julkisen sektorin 
kanssa ja tuovat uutta osaamistaan aktiivisesti ilmi julkiselle sektorille 
myös ennen tarjouskilpailuja tai hankintatarpeen tunnistamista  
Tämä edistää sitä, että hankintayksikkö tunnistaa kehityshaasteitaan, joita 
voisi ratkoa hankintojen avulla ja hankintayksiköt ovat tietoisia siitä, mitä 
markkinoilla on tarjolla. 
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8 Markkinoiden toimivuus julkisten 
hankintojen näkökulmasta

8.1 Johdanto

 Elinvoimaiset markkinat ja terve kilpailutilanne ovat sekä hankintayksiköiden  
 että yritysten etu.

 Ammattitaitoiseen hankintatoimeen kuuluu markkinavaikutusten arviointi  
 jo hankinnan suunnitteluvaiheessa.

Onnistuneen hankintamenettelyn seurauksena kilpailu markkinoilla säilyy ja parhaassa 
tapauksessa saadaan aikaan jopa entistä houkuttelevammat ja toimivammat markkinat

Hankintalaissa asetettujen tavoitteiden mukaan hankinnat on pyrittävä toteuttamaan 
olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja siten, että pienet ja keskisuuret 
yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan 
tarjouskilpailuihin. . Jos tarjouspyyntöön voi vastata vain yksi yritys, se pystyy asettamaan 
tarjoushinnan ja muut vertailtavat seikat haluamallaan tavalla melko varmana siitä, että 
tarjous tulee joka tapauksessa valituksi.

Markkinoiden toimivuudesta on vasta vähän tutkimusta, mutta se on aihe, josta hankin-
tayksiköillä ja hankinnoista liiketoimintamahdollisuuksia hakevilla yrityksillä on runsaasti 
näkemyksiä. Tarjoajayritykset nostavat julkisten hankintojen markkinoiden toimivuuden 
osalta keskeisinä ongelmina esiin julkisten hankintojen prosessien monimutkaisuuden, 
hankintayksiköiden perustamien suurten sidosyksiköiden toiminnan, hankintojen kilpai-
luttamisen suurina kokonaisuuksina sekä suhteettoman korkeat vaatimukset liikevaihdon 
ja laadun suhteen.  
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Julkisten hankintojen sääntely on osa sisämarkkinaoikeutta, jolla pyritään edistämään 
avoimuutta ja syrjimättömyyttä koko unionin alueella. Kansallisesti hankinnoissa saate-
taan kuitenkin käytännössä pyrkiä huomioimaan erityisesti paikallisten yritysten menesty-
mismahdollisuudet. Tällä ei välttämättä pitkällä aikavälillä ole toivottua vaikutusta paikalli-
seen elinvoimaan ja taloudelliseen kestävyyteen. 

Markkinoiden toimivuuden ja kilpailullisuuden edistämisestä on hyötyä paitsi suoraan 
hankintayksikölle itselleen myös laajemmin koko kansantaloudelle, elinkeinotoiminnalle ja 
kuluttajille. Keskittyneillä markkinoilla piilee suurempi kartellien tai muiden kiellettyjen kil-
pailunrajoitusten riski. Tarjouskartellit ovat todennäköisempiä, jos alalla toimii vain muuta-
mia yrityksiä. Mitä vähemmän on toimijoita, sitä helpompi niiden on saavuttaa yhteisym-
märrys kartellin toimintatavasta.157 

Yritysten osaaminen ja mielenkiinto julkisiin hankintoihin vaihtelee, koska ne koetaan 
vaikeaksi. Suomen Yrittäjät on julkaissut yrityksille suunnatun hankintaoppaan ”Yrityksille 
bisnestä hankinnoista”, joka kertoo perusasiat tarjouksen jättämisestä julkiseen tarjous-
pyyntöön.158 

Hankintayksikön toimilla on suuri merkitys siihen millaiseksi markkinarakenne ja  niiden 
toimivuus muodostuvat. Keskeisiä huomioitavia asioita ovat avoimuus, jotta yritykset 
 saavat riittävän aikaisin tietoa tulevista kilpailutuksista ja ehtivät varautumaan niihin, 
 tehtävien kilpailutusten kokonaisuuksien laajuus niin, että sillä ei estetä pienempien 
toimijoiden osallistumista sekä kattavat markkinavuoropuhelut, jotta  markkinoilla oleva 
potentiaali osataan hyödyntää.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on valvonut hankintalainsäädännön noudattamista rei-
lun kahden vuoden ajan. KKV on valvontatoimessaan kiinnittänyt huomiota siihen, että 
täysin lainmukaisella hankinnallakin saatetaan toisinaan aiheuttaa hallaa markkinoiden 
toimivuudelle. Jotta markkinoilla olisi kilpailua vielä seuraavalla kilpailutuskierroksellakin, 
kannattaa hankintayksikön panostaa hankinnan markkinavaikutusten arviointiin ja suun-
nitella hankinta niin, että se kaiken muun hyvän ohella edistäisi myös markkinoiden toimi-
vuutta ja kilpailullisuutta. KKV:n kolumnissa ”Mitä hankintayksikkö voi tehdä edistääkseen 
markkinoiden toimivuutta ja kilpailullisuutta?” on koottu vinkkejä mitä hankintayksikkö 
voi käytännössä tehdä.159 

157 Ruuskanen, Niina: Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää markkinoiden toimivuutta ja kilpailullisuutta,  
KKV blogi Ajankohtaista kilpailusta: 14.2.2019.

158 Suomen yrittäjät: Yrityksille bisnestä julkisista hankinnoista -opas.

159 Ruuskanen, Niina: Mitä hankintayksikkö voi tehdä edistääkseen markkinoiden toimivuutta ja kilpailullisuutta? 
Julkisten hankintojen neuvontayksikön vieraskynä, 19.2.2019.

https://ajankohtaistakilpailusta.fi/2019/02/14/julkisilla-hankinnoilla-voidaan-edistaa-markkinoiden-toimivuutta-ja-kilpailullisuutta/
https://www.yrittajat.fi/opas/yrityksille-bisnesta-hankinnoista-611921
https://www.hankinnat.fi/blogi/2019/mita-hankintayksikko-voi-tehda-edistaakseen-markkinoiden-toimivuutta-ja
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Hankintayksiköiden tulisi tunnistaa roolinsa markkinatoimijana. Markkinoiden 
toimivuutta ja kilpailullisuutta voidaan edistää hankintamenettelyissä monin eri tavoin 
kun ymmärrys markkinoiden toimintaperiaatteista näkyy myös hankinnan toteutuksessa.

Kilpailullisuuden edistämisen ensimmäinen toimenpide on hankinnan markkinavaikutus-
ten arviointi. Jos kilpailullisuuden edistäminen ja toimivat markkinat on asetettu hankin-
tojen strategiseksi tavoitteeksi, osataan markkinavaikutusten huomioon ottamiselle varata 
systemaattisesti aikaa ja muita resursseja myös käytännön hankintaprosessissa.160  

Yhteishankinnoilla on myös olennainen vaikutus markkinoiden toimivuuteen. Hankinta-
kokonaisuuksien kasvattaminen vähentää potentiaalisten tarjoajien lukumäärää, mutta 
yhteishankintayksiköt pystyvät huomioimaan markkinoiden kilpailullisuuden säilymisen 
tekemällä oikean kokoisia ja usean toimittajan puitesopimuksia.

8.2 Nykytila
8.2.1 Avoimuus
Hankintayksiköt pyrkivät viestimään hankinnoistaan ennakkoon monin tavoin. Pääosa tällä 
hetkellä tehtävästä viestinnästä koskee kuitenkin yksittäistä hankintaa siinä vaiheessa, kun 
kilpailutuksen käynnistämisestä on jo päätetty tai tarjouspyyntö on jo julkaistu.  

Hankintojen ilmoitusjärjestelmää HILMAa seuraavat useat kaupalliset hankintavahti -pal-
velut, joiden avulla yritykset saavat tietoa järjestelmässä julkaistuista ilmoituksista.

Hankinnoista viestitään lisäksi esimerkiksi hankintayksiköiden nettisivuilla, somessa ja 
lehti-ilmoituksissa. Esimerkiksi Salon kaupungissa avoimet tarjouspyynnöt julkaistaan 
kaupungin sosiaalisen median kanavilla kuten Facebook, LinkedIn ja Twitter. Tullissa on ta-
pana lähettää linkki julkaistuun tarjouspyyntöön tekniseen vuoropuheluun osallistuneille 
yrityksille. Jotkut hankintayksiköt lähestyvät yrityksiä myös sähköpostilla.

Yritykset kuitenkin usein toteavat, että tieto tulevista tarjouskilpailuista saadaan liian 
myöhään eikä eri lähteitä pystytä välttämättä edes tunnistamaan. Ongelma koskettaa 

160 Ruuskanen, Niina: Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää markkinoiden toimivuutta ja kilpailullisuutta,  
KKV blogi Ajankohtaista kilpailusta: 14.2.2019.

https://ajankohtaistakilpailusta.fi/2019/02/14/julkisilla-hankinnoilla-voidaan-edistaa-markkinoiden-toimivuutta-ja-kilpailullisuutta/
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erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla ydintoiminnan hallinnan lisäksi on usein ra-
jalliset resurssit julkisten hankintojen seuraamiseen.

Markkinavuoropuhelut lisäävät avoimuutta

Markkinavuoropuhelu on usein keskustelua hankinta-asiantuntijoiden kanssa vasta 
hieman ennen tarjouspyynnön julkaisua, jolloin esimerkiksi markkinoiden pitkän 
aikavälin toimivuuteen vaikuttavista asioista ei tyypillisesti enää voida keskustella 
vaan kyse on enemmänkin tarjouspyyntöasiakirjaluonnosten teknisluonteisesta 
katselmoinnista. Myös näin toteutettu markkinavuoropuhelu parantaa hankinnan 
toteutusta, mutta silloin ei päästä enää pureutumaan markkinoiden pitkän aikavälin 
toimivuuteen.

Hankintayksiköitä kannustetaankin käymään vuoropuhelua ennakoivasti markkinoilla 
toimivien yritysten kanssa. Vuoropuhelun tarkoituksena on parantaa hankintayksikön 
tietoisuutta tarjolla olevista tuotteista ja palveluista, mahdollisista tarjoamisen estävistä 
sopimusehdoista ja muiden tarjouspyyntöön suunniteltavien vaatimusten vaikutuksista ja 
lisäksi antaa hankinnasta kiinnostuneille yrityksille mahdollisuus kysyä keskeisistä han-
kintaan vaikuttavista asioista.161 Hankintayksiköillä on mahdollisuus julkaista hankinnasta 
Hilma-palvelussa ennakkoilmoitus. Ennakkoilmoituksen avulla voidaan käynnistää vuoro-
puhelu yritysten kanssa tai ylipäätään viestiä tulevasta kilpailutuksesta.

Tarjoajat pitävät tärkeänä, että markkinavuoropuhelussa toteutuisi aito vuorovaikutus, se 
järjestettäisiin aikaisessa vaiheessa hankintaprosessia ja käyttäjät ja asiakkaat osallistettai-
siin vuoropuheluun.

Markkinavuoropuhelujen hyödyntäminen on lisääntynyt viime vuosina. Hyvinä esimerk-
keinä voidaan mainita muun muassa alueelliset markkinavuoropuhelut, joissa kunnat ker-
tovat tulevien vuosien hankinnoistaan. Useimmiten markkinavuoropuhelut järjestetään 
kuitenkin lähellä tarjouskilpailuja eikä niistä aina ilmoiteta Hilma-palvelussa ennakkoilmoi-
tuksin. Hankintayksiköissä hankintaresurssit ovat usein vähäiset, mikä hankaloittaa mark-
kinakartoitusten ja markkinavuoropuhelujen toteuttamista. Tällöin hankintayksikkö ei 
välttämättä tunnista uusia toimittajamarkkinoiden mahdollisuuksia ja kilpailutus perustuu 
aikaisempiin toimintamalleihin. Näin muun muassa innovaatioiden hankkiminen hanka-
loituu. Hankintayksiköt eivät välttämättä edes tiedosta omaa merkitystään markkinoiden 
kilpailullisuuden edistämisessä.

161 Valtiovarainministeriö: Valtion hankintakäsikirja 2017.

https://vm.fi/documents/10623/4040240/Valtion+hankintak%C3%A4sikirja+2017/868b80fa-c2de-4328-ae93-36b17968f780/Valtion+hankintak%C3%A4sikirja+2017.pdf?version=1.0
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Tavoitteiden kirkastaminen ja viestiminen markkinoille sekä kommunikoinnin parantaminen eri 
osapuolten kesken on tärkeää. Ruotsissa on kokeiltu niin sanottuja Pitch & Match -tilaisuuksia, 
joissa useat hankkijat yhdessä kertovat haasteistaan tarjoajille ja kannustavat tarjoajia kehittä-
mään tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Markkinavuoropuhelu voi toteutua myös välittäjäorgani-
saation kautta kuten esimerkiksi hankinta-asiamies, kauppakamarit tai teollisuusliitot.

Markkinavuoropuhelun onnistunut toteuttaminen vaatii kuitenkin hankintayksiköiltä 
erityistä osaamista, jotta ei syntyisikin ei-toivottua negatiivista vaikutusta kilpailun lisää-
miseen. Vuoropuhelulla tulisi pyrkiä tavoittamaan potentiaalinen tarjoajakenttä laajasti, 
koska vain harvojen yritysten kanssa keskusteleminen voi johtaa kilpailutuksen ehtojen 
muodostumiseen sellaisiksi, että muita potentiaalisia tarjoajia sulkeutuu ehtojen vuoksi 
ulkopuolelle. Vuoropuhelu tarjonnan ja toteutusideoiden kartoittamiseksi hyvissä ajoin 
ennen varsinaisen kilpailutuksen käynnistämistä on suositeltavaa myös siksi, että tarjoajat 
eivät vielä tässä vaiheessa pääse vaikuttamaan varsinaisen kilpailutuksen ehtoihin niin voi-
makkaasti, että potentiaalista kilpailua sulkeutuu pois, koska mukaan otettujen tarjoajien 
intressissä ei ole kilpailun houkutteleminen. Myös välittäjäorganisaatiot, kuten toimiala-
yhdistykset ja konsultit saattavat viedä kilpailutuksen suunnittelua jäsenistönsä tai maksa-
vien toimeksiantajiensa etujen suuntaan ja siten vähentää kilpailua.

Hankintasuunnitelmat ja kilpailutuskalenterit

Markkinan toimivuuden kannalta keskeistä on, että yritykset saavat tietoa tulevista 
liiketoimintamahdollisuuksista jo hyvissä ajoin ennen kuin kilpailutusta lähdetään 
tarkemmin suunnittelemaan. 

Näin yritykset voivat omassa toiminnassaan varautua hankintayksiköiden tarpeisiin. Mitä 
aiemmin hankinnasta viestitään, sitä paremmat mahdollisuudet yrityksillä on varautua kil-
pailutukseen osallistumiseen ja jopa tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Kun hankin-
tayksiköt antavat aikaa yrityksille tähän, edistetään innovaatioiden syntymistä.

Valtionhallinnossa pyritään viestimään ennakkoon tulevista kilpailutuksista hankintasuun-
nitelmien162 ja Valtion kilpailutuskalenterin163 avulla. Kilpailutuskalenterissa julkaistaan 
hankintasuunnitelmien julkiset ja kilpailutusta edellyttävät osuudet. Myös useat kunnat 
julkaisevat hyvissä ajoin suunnitelmia tulevista kilpailutuksistaan.

162 Valtiovarainministeriö: Hankintojen suunnittelu – ohje hankintojen suunnitteluun, 2020.

163 Hansel Oy:n verkkosivu: Valtion kilpailutuskalenteri.

https://vm.fi/documents/10623/2291459/Hankintasuunnitteluohje 2020.pdf/f061c6ab-a3d9-31aa-151e-6bf8ea271aff
https://www.hansel.fi/hankintojen-asiantuntijapalvelut/valtion-kilpailutuskalenteri/
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Yksittäisestä hankinnasta viestimiseen etupainotteisesti liittyy kuitenkin myös paljon epä-
varmuustekijöitä kuten toiminnan suunnittelun tarkkuustaso, hankintayksikön resurssien 
riittävyys toiminnan kehittämiseen ja tarvittavien hankintojen määrittelyyn sekä taloudel-
linen tilanne tai mahdollisuus tehdä sitoumuksia etukäteen. 

Hankintayksiköiden hankintojen suunnitelmallisuus voi olla korkeintaan samalla tasolla 
kuin hankintayksikön toiminnan ja talouden suunnittelu. Hankintojen suunnittelu on 
mahdollista vasta sitten, kun toiminnan suunnittelu on niin yksityiskohtaisella tasolla, että 
sieltä voidaan tunnistaa hankintaa edellyttävät kohdat. Talouden suunnittelua tehdään 
budjettitalouden antamissa raameissa.

Hankintayksikön resurssit ovat käytännössä usein kiinnitetty käynnissä oleviin kilpailutuk-
siin, jolloin viestintään panostaminen jää toissijaiseksi tehtäväksi.

8.2.2 Kilpailun edistäminen

Hankintayksiköissä ei aina tunnisteta kilpailutuksen vaikutusta hankinta- ja toimittaja-
markkinaan pitkällä aikavälillä. Tämä voi johtaa tilanteisiin, jossa julkiset hankinnat 
keskittyvät entistä pienemmälle joukolle yrityksiä, mikä puolestaan saattaa johtaa 
 kilpailun vähenemiseen ja sitä kautta heikompaan laatuun ja korkeampaan hintaan. 

Aalto-yliopiston ja VATT:n toteuttamassa tutkimuksessa todettiin, että tarjouskilpailuissa 
saadaan usein huomattavan vähän tarjouksia.164 Tutkimuksen mukaan Suomessa vuosina 
2010–2017 toteutetuissa julkisten hankintojen kilpailutuksissa tarjoajien lukumäärän me-
diaani oli vain kaksi. Yli puolessa kilpailutuksista tarjouksia tuli nolla, yksi tai kaksi. Siinäkin 
tapauksessa, että rajoituttiin tarkastelemaan hankintoja, joihin tuli vähintään yksi tarjous, 
oli mediaani vain kolme. Kun tarjoajia oli enemmän, olivat tarjoajat usein kuitenkin hyvin 
erikokoisia, mikä osaltaan todennäköisesti entisestään rajoittaa kilpailua. Kilpailusta oli 
puutetta kaikilla toimialoilla ja niin kuntien kuin valtion tai muiden julkisen sektorin toimi-
joiden hankinnoissa.165  

Kyse ei kuitenkaan ole ongelmasta pelkästään Suomen julkisissa hankinnoissa. EU:n ko-
mission TED-palvelussa ilmoitetuista julkisista EU:n jäsenvaltioissa tehdyistä hankintasopi-
muksista 5 prosenttia tehdään neuvottelemalla ilman tarjouspyynnön julkaisemista. Vuo-
sina 2006–2016 vain yhden tarjouksen saaneiden pyyntöjen osuus kasvoi 17 prosentista 

164 Jääskeläinen, Jan – Tukiainen, Janne: Anatomy of Public Procurement, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2019.

165 Jääskeläinen, Jan – Tukiainen, Janne: Anatomy of Public Procurement, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2019.

https://www.doria.fi/handle/10024/168335
https://www.doria.fi/handle/10024/168335
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30 prosenttiin. Pyyntöihin keskimäärin saatujen tarjousten määrä putosi samana aikana 
viidestä kolmeen.166 

Ruotsin kilpailuviranomainen on etsinyt ratkaisuja ongelmaan teettämällä tutkimuksen. 
Tutkimuksessa esitetään Ruotsissa toimivien hankintayksiköiden hyvistä menettelyistä 
benchmarkkaus-kohteita. Näitä toimintoja omaksumalla tarjoajien määrää on saatu lisät-
tyä tarjouskilpailuissa merkittävästi muuttamalla hankintakäytäntöjä aiempaa suunnitel-
malliseksi, keskustelevammaksi ja yritysorientoituneeksi. Lisäksi tutkimuksessa yksilöidään 
hyviä käytäntöjä myös hankinnoista tehtävien valitusten vähentämiseksi.167 

Hankintojen ja erityisesti suurempien yhteishankintojen suunnittelussa on myös erityi-
sen tärkeää huomioida toimivan hankintamarkkinan varmistaminen pitkällä aikavälillä. 
Hankintojen keskittämisessä ja hankintakokonaisuuksien kasvattamisessa on paljon hyviä 
puolia, kunhan samalla pidetään huoli siitä, ettei julkishallinnolle tarjoava toimittajakenttä 
kapenee entisestään.  

Myös toimittajamarkkinan ja yritysten tulee kantaa oma vastuunsa asiassa. Julkinen han-
kintatoimi poikkeaa tietyiltä osin kaupankäynnistä yritysten välillä tai myynnistä kulutta-
jille. Näiden erityispiirteiden sekä julkishallinnon asiakkaiden ja heidän tarpeidensa ym-
märtäminen on yritystensä itsensä vastuulla.

Kilpailun puute näkyy yleensä korkeampina hintoina tai heikompana laatuna. Hankintayk-
siköiden tulisi vaikuttaa kilpailun puutteeseen muun muassa suunnittelemalla hankinnan 
kohteet niin, ettei yrityksille ole liian vaikeaa laskea palvelun tuottamisesta heille aiheutu-
via kustannuksia. Myös kilpailutusten pelisääntöjä voi yksinkertaistaa.

Aalto-yliopiston ja VATT:n tutkimuksen mukaan yritykset näyttävät hieman karttavan kil-
pailutuksia, joissa käytetään laatupisteitä. Tutkimuksen mukaan, jos edellä mainituista toi-
mista huolimatta kilpailun lisääminen osoittautuu vaikeaksi, olisi tarjouskilpailussa syytä 
käyttää nykyistä useammin kattohintaa. Yksi kiinnostava jatkokysymys tutkimuksen mu-
kaan on, pyritäänkö kilpailutuksissa aina houkuttelemaan mahdollisimman paljon tarjouk-
sia, vai onko jotkut niistä suunniteltu joku tietty tarjoaja mielessä. Joissakin tapauksissa se 
voi olla tehokasta ja järkevää, mutta voi olla myös merkki suosimisesta tai korruptiosta.168  

166 Komission tiedonanto: Julkiset hankinnat toimiviksi Euroopassa ja Euroopan hyväksi, 2017.

167 Halonen Kirsi-Maria – Tukiainen Janne: Competition and Litigation in Swedish Public Procurement,  
Konkurrensverket Research Series 2020:1.

168 Jääskeläinen, Jan – Tukiainen, Janne: Anatomy of Public Procurement, VATT Working papers 118,  
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2019.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FI/COM-2017-572-F1-FI-MAIN-PART-1.PDF
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk-rapport_2020-1.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-274-236-0


134

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:25

Julkisissa hankinnoissa huomio keskittyy yleensä juridisiin ja hallinnollisiin menettelyihin 
ja siihen, että hankinta vastaa mahdollisimman hyvin kyseisen hankintaorganisaation tar-
peita. Erikoistutkija Niina Ruuskanen KKV:stä kiteyttää asian hyvin kirjoituksessaan alku-
vuodesta 2019, että “kun hankinnan tarkoituksena on kuitenkin viime kädessä saada han-
kintayksikön tarvetta vastaava tavara, palvelu tai rakennusurakka, ei markkinoiden toimi-
vuuden ja taloudellisen kilpailun edistäminen ole välttämättä tarjouspyyntöä laadittaessa 
prioriteettilistan kärkipäässä.”169 

Tarjoajien näkökulmasta julkiseen kilpailuun osallistuminen voi muodostua liian 
isoksi hallinnolliseksi taakaksi.  Hankintayksikkö voi vaikuttaa asiaan esimerkiksi 
suhteuttamalla tarjoukseen vaadittavien tietojen määrää hankinnan kohteeseen 
ja arvoon. Toisin sanoen mitä pienemmästä hankinnasta on kyse, sitä helpompaa 
kilpailutukseen osallistumisen tulisi olla. 

Hankintayksikön tulee myös huolellisesti pohtia tarjoajilta edellytettävän työn määrä ja 
mahdollisia korvauksia esimerkiksi tarjouksen mukana vaadittavista näytekappaleista, pro-
totyypeistä, demoista ja kuvauksista. Hankintayksikkö voi myös harkita onko näytekappa-
leita edellytettävä jo kilpailutuksen alkuvaiheessa kaikilta tarjoa jilta vai voidaanko tehdä 
esimerkiksi monivaiheista hankintaa.

Yrityksille tulisi korostaa julkisten hankintojen kautta tulevia mahdollisuuksia, julkisten 
hankintojen erityispiirteitä sekä oman julkishallinnon kanssa tehtävän liiketoiminnan 
erikois osaamisen tarpeellisuutta. Rahaa julkisissa hankinnoissa on erittäin paljon tarjolla, 
mutta kakkuun on ilman osaamista erittäin vaikea päästä kiinni. 

Hankintayksiköissä ei ole laajalti mielletty hankintoja strategiseksi toiminnoksi. Tästä 
syystä ei myöskään usein tunnisteta hankintayksikön roolia markkinatoimijana tai 
markkinoiden toimivuuden ja kilpailullisuuden edistäjänä. Hankintojen strategiset 
 tavoitteet saattavat puuttua, eikä markkinavaikutusten huomioonottamiselle ole  varattu 
systemaattisesti aikaa ja muita resursseja. 

Hankintayksikön, tai hankintayksiköiden yhdessä, perustaman sidosyksikön vaikutus voi 
olla huomattava alueen pienten toimijoiden liiketoimintamahdollisuuksiin.

169 Ruuskanen, Niina: Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää markkinoiden toimivuutta ja kilpailullisuutta,  
KKV blogi Ajankohtaista kilpailusta: 14.2.2019.

https://ajankohtaistakilpailusta.fi/2019/02/14/julkisilla-hankinnoilla-voidaan-edistaa-markkinoiden-toimivuutta-ja-kilpailullisuutta/
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Yrittäjien edustajat tuovat usein puheenvuoroissaan esiin, että kuntien sidosyksiköiden 
kilpailuasetelmaa paikallisiin yrityksiin nähden vääristää kuntien taipumus ostaa mark-
kinoillakin tarjolla olevia palveluita julkisomisteisilta yhtiöiltä, koska tällöin hankintaa ei 
tarvitse kilpailuttaa. Yrittäjien mukaan tällöin ei myöskään saada tietää palvelun käypää 
hintaa vaan päädytään maksamaan se, mitä yhtiö hinnaksi sanelee. Jos taas kunta omistaa 
muutaman osakkeen useasta ylikunnallisesta sidosyksiköstä ja kilpailuttaa niitä keskenään, 
jarruttaa tämä alueen yritystoiminnan kehittymistä.

8.2.3 Hankittavat kokonaisuudet 
Hankittavalla kokonaisuudella tarkoitetaan hankintayksikön arviointia hankinnan toteu-
tuksen eri vaihtoehdoista ja tarkoituksenmukaisesta kokonaisuudesta sopimuskaudelle. 
Arvioinnissa voi yhtä lailla olla kyse hankintayksikön suorittamasta arvioinnista siitä, toteu-
tetaanko hankinta omalla tuotannolla vai toteutetaanko hankinta ulkoista sopimustoimit-
tajaa käyttäen tai siitä, miten suurina kokonaisuuksina hankinta toteutetaan. Arviointiin 
vaikuttavat muun muassa hankintayksikön ydintehtävät ja kyvykkyys sekä käytettävät re-
surssit. Kyseisiä seikkoja voivat olla esimerkiksi onko hankintayksiköllä halua, resursseja ja 
osaamista hallita monitoimittajaympäristöä vai halutaanko koordinointia siirtää toimitta-
jan tehtäväksi, jolloin hankitaan isompi kokonaisuus yhdeltä toimittajalta. Hankintayksikkö 
voi toteuttaa hankinnan itse esimerkiksi puitejärjestelyä tai dynaamista hankintajärjestel-
mää hyödyntäen. Se voi tehokkuutta ja säästöjä tavoitellakseen liittyä myös yhteishankin-
tayksikön toteuttamaan puitejärjestelyyn tai dynaamiseen hankintajärjestelmään.170 Kai-
killa näillä valinnoilla on vaikutusta markkinoiden toimivuuteen.

Puitejärjestelyn voimassaoloaika on hankintalaissa rajattu neljään vuoteen ja vain perus-
tellusti se voi poikkeuksellisesti olla kestoltaan pidempi.171 Joissakin tapauksissa hankinta 
on sen luonteinen, että palvelun käyttöönotto vaatii erityistä panostusta ja pidempiaikai-
nen sopimus olisi kustannustehokkaampi, esimerkiksi puhepalveluiden hankinta. 

Yrityksen näkökulmasta puitejärjestelyn tai dynaamiseen hankintajärjestelmän toimitta-
jaksi valituksi tuleminen avaa mahdollisuuden valikoitua jonkun tai joidenkin hankintayk-
siköiden toimittajaksi, mutta ne eivät sisällä määräostovelvoitetta.

170 OECD: Productivity in Public Procurement A Case Study of Finland: Measuring the Efficiency and Effectiveness 
of Public Procurement, 2019.

171 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1397/2016.

https://vm.fi/documents/10623/11724809/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf/019e0c22-5af0-45f2-c58b-608373b64d53/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf.pdf
https://vm.fi/documents/10623/11724809/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf/019e0c22-5af0-45f2-c58b-608373b64d53/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf.pdf
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Hankittavan kokonaisuuden suuruudella on keskeinen vaikutus siihen, millaiset yritykset 
kilpailutukseen voivat osallistua ja millaisia tarjouksia hankintayksikkö saa. Suuren 
hankintakokonaisuuden jakaminen pienempiin osiin mahdollistaa myös pienempien 
paikallisten toimijoiden osallistumisen kilpailutukseen. Myös suhteettoman korkeat 
vaatimukset hankinnan kohteen tai tarjoajan osalta vaikuttavat kilpailutuksessa 
saataviin tarjouksiin.

Kilpailutettavien kokonaisuuksien valmistelua ja suunnittelua vaikeuttaa kuitenkin se, että 
hankintayksiköiden resurssit ja käytettävissä oleva aika hankintojen kilpailuttamiseen ovat 
usein rajalliset. Hankintayksiköissä ei ole välttämättä tarpeeksi tai lainkaan hankintoihin 
perehtynyttä henkilöstöä.  

Jos hankintayksikkö on jättänyt suuren kokonaisuuden jakamatta osiin, on pienten yritys-
ten mahdollista tehdä yhteistarjous. Mutta silloin, jos yritys osallistuu yhteistarjoukseen, 
vaikka se kykenisi tarjoamaan yksinäänkin, riski kilpailulain vastaiseen yhteistyöhön syyllis-
tymisestä on korkea.172 

8.2.4 Alueellisuusnäkökohdat 
Alueellisuusnäkökohdat vaikuttavat hankintoihin, hankinnan kohteen määrittelyyn ja 
markkinoiden toimivuuteen huomioiden muun muassa hankintayksikön koko ja sijainti 
sekä hankintavolyymit kuten myös tarjoajayrityksen koko, toiminta-alue ja tarjonta. Lisäksi 
asiaan vaikuttaa erityisesti yritysten aktiivisuus seurata ja osallistua julkisiin hankintoihin. 
Hankintayksiköt määrittelevät hankintakokonaisuudet muun muassa omien tarpeiden, 
palveluverkon ja aluetalouden eli paikallisen elinvoiman perusteella. Aluetalouden näkö-
kulmasta pienyritysvoittoiset reuna-alueet sekä maaseutukunnat saattavat kärsiä julkisen 
sektorin hankintakilpailutusten suurista volyymivaateista.173 

Julkisten hankintojen alueellisia haasteita ovat174:   

1. Maantieteellinen sijainti määrittää tavaroiden ja palveluiden alueel-
lisen saatavuuden.     

172 Hermas, Mika: Yhteistarjoukset julkisissa hankinnoissa ja muissa tarjouskilpailuissa. KKV blogi Ajankohtaista 
kilpailusta 14.10.2019.

173 Saastamoinen, Jani – Tammi, Timo – Turtiainen, Matti: Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois- 
Karjalassa. Julkisten hankintojen strateginen osaaminen -hankkeen osaraportti, 2013. S. 8–9, 24 ja 52-54.

174 Saastamoinen, Jani - Tammi, Timo - Turtiainen, Matti: Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois- 
Karjalassa. Julkisten hankintojen strateginen osaaminen -hankkeen osaraportti, 2013. S. 8–9, 24 ja 52–54.

https://ajankohtaistakilpailusta.fi/2019/10/14/yhteistarjoukset-julkisissa-hankinnoissa-ja-muissa-tarjouskilpailuissa/
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2. Globalisaatio ja sähköinen kaupankäynti. 
Hankinnat voidaan tehdä aiempaa enemmän paikasta riippumat-
tomasti, mikä saattaa suosia perifeeristen alueiden ja maaseudun 
ulkopuolisia toimijoita. Vaikka informaatioteknologian lisääntyvä 
käyttö tuo tehokkuussäästöjä, saattaa sen kääntöpuolena olla tilaus-
ten kohdistuminen alueen ulkopuolelle.   

3. Aluesidonnaiset toiminnot. Perinteisesti ajatellaan, että rakenta-
minen ja sosiaali- ja terveyspalvelut ovat alueeseen voimakkaasti 
 sidoksissa olevia toimintoja.

4. Vaikka hankinnat kohdistuisivatkin alueella toimiviin yrityksiin, yri-
tysten toimialalla on suuri merkitys siinä, kohdistuvatko julkiselle 
sektorille palveluita ja tavaroita tuottavien yritysten panoshankinnat 
toisilta yrityksiltä alueellisesti vai alueen ulkopuolelle.     

5. Reuna-alueiden ja maaseudun yrityksistä osa saattaa olla samanai-
kaisesti sekä riippuvainen julkisen sektorin hankinnoista että suh-
tautua passiivisesti yritystoiminnan kehittämiseen ja innovointiin. 
Uhkana on yrityksen kilpailukyvyn heikkeneminen.   

6. Tarjouskilpailuaktiivisuus eli avointen kilpailutusten seuraaminen ja 
tarjousten jättäminen. Tämä voi vaihdella alueellisesti ja paikallisesti 
heijastaen sekä tarjouskilpailuihin osallistumisen esteitä että eri 
 yritysten erilaista strategista suuntautumista.   

Hankintayksiköiden pyrkimys ottaa alueelliset näkökohdat huomioon kilpailutuksissaan 
vaikuttaa hankintojen jakamiseen osiin sekä hankinnan kohteen ominaisuuksien, vaati-
musten, palvelukuvauksen, valintaperusteiden määrittely siten, että paikalliset tarjoa jat 
voivat osallistua hankintoihin. Myös hankintayksiköiden hankintastrategiat tai muut elin-
keinopoliittiset päätökset hankintojen linjauksista tai tavoitteista vaikuttavat alueellisten 
näkökohtien huomioimiseen.    

Perusteluna edellä mainituille toimenpiteille ovat muun muassa alueen yritysten, palvelu-
jen ja työpaikkojen säilyttäminen, rahavarojen jääminen alueelle ja alueen elinvoimaisuu-
den ja sitä kautta sen vetovoimaisuuden säilyttäminen. Esimerkiksi lähiruoan hankinnalla 
voidaan nähdä ekologista kestävyyttä ja kiertotaloutta edistävä vaikutus sekä työllistävä ja 
paikallistaloutta tukeva vaikutus. Paikallisen ruoantuotannon tukemisen perustellaan vah-
vistavan myös huoltovarmuutta.  

Kuntien on kuitenkin tärkeää miettiä kilpailutuksissaan alueellisten näkökohtien koros-
tamisen vaikutusta kilpailutilanteeseen laajemmin. Hankintasääntelyn lähtökohtana 
on syrjimätön kilpailutus, joka lisää tehokkuutta julkisen sektorin hankinnoissa. Alu-
eellisten näkökohtien liiallinen edistäminen voi johtaa hankintalain vastaisen kilpai-
lutuksen ohella kilpailuolosuhteiden heikkenemiseen. Pitkällä aikavälillä paikallinen 
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yritysdynamiikka voi näivettyä, hinnat nousta kilpailullista tasoa korkeammalle ja myös 
kartellisoitumisen riski kasvaa. 

Kun paikallisen PK-sektorin ja yrityskentän kiinnostusta osallistua julkisiin hankintoihin sel-
vitettiin, yleisimpiä mainittuja ongelmia olivat edellytettyjen selvitysten laajuus, monimut-
kaiset menettelysäännöt, liian laajat kokonaisuudet ja tarjouspyynnön epäselvyys.175 Yrittä-
jien Hankinta-asiamies verkosto auttaa paikallisia yrityksiä sekä kuntien hankintayksiköitä 
ennakoinnin ja vuoropuhelun kautta varautumaan alueellisten näkökulmien huomioimiseen.

Sekä keskuskuntiin että maaseutukuntiin sijoittuville yrityksille näyttäisi olevan yhteistä, 
että julkisissa hankinnoissa passiiviset yritykset kokevat, että osallistumista vaikeuttavat 
erityisesti seuraavat tekijät:     

 − Julkisten hankintojen ilmoituskanava ei ole tiedossa;   
 − Oman alan tarjouspyyntöjä on harvoin tai ei lainkaan;   
 − Resurssien puute;   
 − Lainsäädännön tuntemuksen puute;   
 − Sopimukset ovat arvoltaan liian suuria;   
 − Yrityksen tuotevalikoima on suppea.176  

Tärkeä huomio on, että kun yritykset osallistuvat ja menestyvät oman alueen julkisissa 
hankinnoissa, lisää se yritysten osaamista ja menestymistä myös alueen ulkopuolisissa 
hankinnoissa. 

Julkisen sektorin taloudellinen tilanne on heikko ja säästöjä voi olla helppo hakea yhteis-
hankinnoilla tai tekemällä hankinnoista suurempia kokonaisuuksia osatarjousten sijaan. 
Haasteena on myös alueellisuuden määrittely ja se, mitä paikallisuudella hankinnassa tar-
koitetaan. Vaikka tarjoajan yrityksen kotipaikka ei ole alueella, voi esimerkiksi isompi yritys 
perustaa alueelle toimintapisteen tai työllistää alueen muita yrityksiä esim. alihankintojen 
osalta, mikä lisää alueen elinvoimaisuutta.  

175 Neimala, Antti - Saariketo, Jorma: PK-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa 
 hankinnoissa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 54/2014. s. 118.

176 Saastamoinen, Jani – Tammi, Timo – Turtiainen, Matti: Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois- 
Karjalassa. Julkisten hankintojen strateginen osaaminen -hankkeen osaraportti, 2013. S. 8–9, 24 ja 52–54.

https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Pk-yritysten+osallistuminen+kokemukset+ja+nakemykset+julkisissa+hankinnoissa+15012015.pdf
https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Pk-yritysten+osallistuminen+kokemukset+ja+nakemykset+julkisissa+hankinnoissa+15012015.pdf
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8.2.5 Yhteishankinta
Julkisia hankintoja keskitetään yleensä ajan ja rahan säästämiseksi sekä alhaisempien yk-
sikkökustannusten saavuttamiseksi verrattuna hajautettuun hankintaan.177 Yhteishankin-
tayksiköistä on tulossa merkittäviä toimijoita julkisten hankintojen uudistamisessa ja myös 
strategisen lähestymistavan toteuttamisessa. Niiden ansiosta julkiset hankkijat pystyvät 
vahvistamaan neuvotteluasemiaan, mikä on välttämätöntä tietyillä markkinoilla, joissa 
pienellä määrällä markkinatoimijoita on määräävä asema.178  

Keskitetyssä hankinnassa ammattimaiset julkiset hankkijat määrittelevät sopivat yhteis-
hankintojen kohteet, tutkivat toimittajamarkkinan ja toteuttavat kilpailutukset. Sopimuk-
sen tekemisen jälkeen hankinnan implementointi on hajautettu hankintayksiköihin, jotka 
tekevät tilaukset ja valvovat toimituksia.179 Tutkimusten mukaan keskitetyllä hankinnalla 
voidaan saavuttaa 25 % säästöt hajautettuun hankintaan verrattuna.180   

Yhteishankinnalla tavoitellaan kuitenkin kustannushyödyn ja toiminnan ammattimais-
tamisen lisäksi tarjoavien yritysten kiinnostuksen lisäämistä tilanteissa, joissa yksittäisen 
hankintayksikön hankinnan arvo tai volyymi on pieni.

Ostotoiminnan keskittämisellä on etunsa, mutta mitä suuremmat hankintavolyymit han-
kintayksiköllä on, sitä merkittävämmät vaikutukset sen hankinnoilla on markkinoihin. 
Etenkin isot hankkijat ja yhteishankintayksiköt pyrkivät kiinnittämään hankinnan markki-
navaikutuksiin erityistä huomiota.181 Eri kokoisten yritysten mahdollisuuksia osallistua yh-
teishankintoihin voidaan turvata jakamalla hankinta osiin ja tekemällä useamman toimit-
tajan yhteishankintoja. Myös dynaamisen hankintajärjestelmän käyttö vaikuttaa positiivi-
sesti markkinan avoimena pysymiseen.

177 Karjalainen K.: Estimating the cost effects of purchasing centralization – Empirical evidence from framework 
agreements in the public sector, 2011. Journal of Purchasing and supply Management, s. 87–97.

178 Komission tiedonanto: Julkiset hankinnat toimiviksi Euroopassa ja Euroopan hyväksi, 2017.

179 Karjalainen, K.: Estimating the cost effects of purchasing centralization – Empirical evidence from framework 
agreements in the public sector, 2011. Journal of Purchasing and supply Management, s. 87–97.

180 OECD: Productivity in Public Procurement A Case Study of Finland: Measuring the Efficiency and Effectiveness 
of Public Procurement, 2019.

181 Ruuskanen, Niina: Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää markkinoiden toimivuutta ja kilpailullisuutta,  
KKV blogi Ajankohtaista kilpailusta: 14.2.2019.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FI/COM-2017-572-F1-FI-MAIN-PART-1.PDF
https://vm.fi/documents/10623/11724809/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf/019e0c22-5af0-45f2-c58b-608373b64d53/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf.pdf
https://vm.fi/documents/10623/11724809/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf/019e0c22-5af0-45f2-c58b-608373b64d53/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf.pdf
https://ajankohtaistakilpailusta.fi/2019/02/14/julkisilla-hankinnoilla-voidaan-edistaa-markkinoiden-toimivuutta-ja-kilpailullisuutta/
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8.3 Toimenpide-ehdotukset

Kansallinen taso

1. Lisätään tutkimusta julkisten hankintojen markkinavaikutusten  
arvioinnista sekä markkinoiden toimivuudesta  
Markkinoiden toimivuuden edistämiseksi tulisi saada tarkempaa tietoa ja 
selkeämpi kuva siitä, miten julkiset hankinnat vaikuttavat markkinoiden 
toimintaan tällä hetkellä. Tutkimustiedon avulla voidaan paremmin suun-
nitella ja kohdistaa toimia, jotka edistävät kilpailua. Lisäksi on analysoitava 
julkisiin hankintoihin saatavien tarjousten vähäisen määrän taustasyitä 
pohjautuen riittävään tietoon eri alueiden ja markkinoiden tilanteesta. 
 Tiedon pohjalta tulisi etsiä käytännön keinoja markkinoiden toiminnan 
edistämiseen julkisten hankintojen toimivuuden turvaamiseksi.

2. Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa arviota markkinavaikutuksista  
KKV:n rooli ja osaaminen mahdollistavat hankintamarkkinoiden toimivuu-
den asiantuntevan analysoinnin ja siihen liittyvään neuvonnan. Yksittäisissä 
tapauksissa tarjoajayritysten voi olla vaikeaa arvioida, onko niiden sallittua 
tehdä yhteistarjous. Samoin yksittäisen hankintayksikön osaaminen ei välttä-
mättä riitä arvioimaan vaikutuksia markkinan rakenteeseen pitkällä aikavä-
lillä. KKV:lla on valvontatehtävän myötä laajempi näkemys siitä, miten han-
kintayksiköiden tekemät valinnat vaikuttavat kilpailutuksen onnistumiseen.

3. Tuetaan ja kannustetaan yrityksiä osallistumaan julkisiin hankintoihin  
Strategisen tason toimenpiteenä tulee aktivoida ja kannustaa yrityksiä 
osallistumaan julkisen sektorin hankintoihin. Tätä voidaan edistää esi-
merkiksi kehittämällä Hilmaa hankinnoista viestimisen kanavana sekä 
Hankinta -asiamiesten toimia lisäämällä. 
Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, miten yritykset saadaan osallistu-
maan tarjouskilpailuihin. Suomessa noin 98 %:ia yrityksistä on pk-yrityksiä. 
Kilpailun lisäämiseksi on keskeistä, että myös nämä pienet yritykset tarjoa-
vat julkisissa kilpailutuksissa.

4. Lisätään tutkimusta yhteishankintojen, sidosyksiköiden toiminnan sekä 
kansallisen kynnysarvon vaikutuksista  
Yhteishankintojen vaikutuksia tulisi tutkia enemmän. Tämä edellyttäisi 
 entistä kattavampaa ja avoimempaa tietoa tarjouspyynnöistä, hankin-
tapäätöksistä ja tehdyistä sopimuksista. Avoimuus lisäisi myös yritysten 
 mahdollisuutta saada tietoa ja seurata millaisilla ehdoilla hankintoja toteu-
tetaan silloinkin, kun hankinta tehdään osakeyhtiömuodossa.  
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Hankintayksiköiden perustamien sidosyksikköjen toiminnan ja siihen liitty-
vän sääntelyn markkinavaikutuksia tulisi selvittää sekä kilpailun että koko 
toimialan kehittymisen näkökulmasta.  
 
Kansallinen kynnysarvo on hankintalaissa keskeinen soveltamisala-
poikkeus. Kansallisen kynnysarvon vaikutusta hankintojen tehokkuuteen, 
avoimuuteen ja markkinavaikutuksiin tulisi selvittää.

5. Selvitetään keinoja valitusten pitkien käsittelyaikojen lyhentämiseksi 
sekä valitusherkkyyden vähentämiseksi  
Tehdään selvitys valitusten pitkiin käsittelyaikoihin vaikuttavista syistä tai 
tarkastellaan olemassa olevien selvitysten pohjalta käytettävissä olevia 
keinoja. Lisäksi kartoitetaan eri mahdollisuuksia vähentää julkisissa hankin-
noissa tehtävien valitusten määrää.

Suositukset hankintayksiköille

1. Tunnistetaan kilpailun edistäminen hankintayksikön strategisena etuna  
Markkinoiden terve kilpailutilanne on hankintayksikön etu. Hankinta-
yksikön tulee tunnistaa oma vaikutuksensa markkinoiden rakenteeseen ja 
kehittymiseen. Kyse on linjauksesta, joka on tehtävä organisaation joh-
dossa eikä ole riittävää, että se jätetään vain operatiivisen tason käytännön 
toimien varaan.  
 
Hankintayksiköiden tulee tunnistaa osuutensa ja merkityksensä markkina-
toimijana. Ammattitaitoiseen hankintatoimeen kuuluu markkinavaiku-
tusten arvioinnin huomioiminen hankintasuunnittelussa, aikatauluissa ja 
resursseissa. Keskeistä markkinan toimivuuden kannalta on huomioida 
pienten ja keskisuurten sekä erityisesti myös mikroyritysten asema.  
 
Hankintayksikön tulee varmistaa, ettei se aiheuta kilpailutuksel-
laan kilpailu tilanteen heikentymistä ja markkinoiden keskittymistä, 
 arvioidessaan elinkeinopoliittisia tekijöitä.

2. Lisätään avointa viestintää tulevista hankinnoista  
Hankintayksiköiden tulee jatkaa avointa viestintää tulevista hankinnoista. 
Mitä aiemmin hankinnasta viestitään, sitä paremmat mahdollisuudet 
 yrityksillä on varautua kilpailutukseen osallistumiseen ja jopa tuottei-
den ja palveluiden kehittämiseen. Tällä keinoin edistetään myös inno-
vaatioiden syntymistä. Hankintayksiköiden tulisi laatia tuleville vuosille 
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hankintasuunnitelmat ja hankintakalenterit, joista tiedotettaisiin avoimesti.  
 
Markkinan toimivuuden kannalta on tärkeää, että pienet toimijat saavat 
avoimesti liiketoimintamahdollisuuksia pienissä hankinoissa.  
 
Avoimuuteen voidaan kannustaa myös tulossopimuksissa. Valtionhallin-
nossa voidaan ohjata toimintaa ja sitä kautta myös hankintoja vastuulli-
sempaan suuntaan tulossopimusten kautta.

3. Lisätään yritysten kanssa käytäviä markkinavuoropuheluja  
Hankinnalle optimaalisen hyödyn saavuttamiseksi markkinavuoropuhelun 
toimintatapojen tulee olla aidosti vuorovaikutteisia, riittävän aikaisessa vai-
heessa sekä osallistaa asiakas ja käyttäjä mukaan keskusteluun. Vuoropu-
heluissa voidaan kokeilla erilaisia toteutustapoja, esimerkiksi välimiesorga-
nisaation hyödyntäminen tai hankintaorganisaatioiden haasteiden esitte-
lytilaisuus aihealueelta tuotekehityksen edistämiseksi.

4. Toteutetaan kansalliset hankinnat mahdollisimman yksinkertaisesti  
Hankintalaki sallii hankintayksiöiden suunnittelevan haluamansa kaltai-
sen menettelyn kansallisiin hankintoihin. Tätä mahdollisuutta tulee pyrkiä 
 hyödyntämään niin, että tarjouskilpailuihin osallistuminen on helpompaa. 
 
Kilpailutusprosessia tulisi yksinkertaistaa siten, että tarjoajille ei aiheuteta 
ylimääräistä työtä suhteessa hankinnan arvoon tai oletettuun tuottoon 
 yritykselle.

5. Laaditaan selkeitä ja ymmärrettäviä tarjouspyyntöasiakirjoja  
realistisella aikataululla  
Hankintayksikkö voisi kuvata nykyistä tarkemmin tarjouspyyntöön 
 sopimuksen tekemisen edellytykset esimerkiksi turvallisuusselvitykset, 
mahdolliset tarkennetut projektisuunnitelmat tai palvelukuvaukset, jolloin 
tarjoaja voi varautua niiden laatimisen vaatimaan aikaan. Samoin hankin-
tayksikön tulee huomioida vaatimusten toteuttamisen edellyttämä aika 
 asettaessaan tarjouspyyntöön vaatimuksia tuotteen toimitusajalle tai 
 palvelun aloitusajankohdalle.

6. Arvioidaan yhteishankinnan hyödyt ja haitat  
Hankintayksiköiden tulisi arvioida yhteishankintayksikön hyödyntäminen 
hankintojen toteuttamisessa. Arvioinnissa tulisi huomioida mahdollinen 
kustannushyöty, kilpailutuksessa saatava resurssihyöty sekä kilpailutus-
osaamisen kasvu.  
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Arvioinnissa tulisi huomioida myös yhteishankintayksikön käytön mahdol-
liset vaikutukset sekä yhteishankintayksikön kilpailuttaman puitejärjeste-
lyn vastaavuus hankintayksikön tarpeeseen. Yhteishankinnoissa on tär-
keää huomioida miten liian laajat tai vai yhden toimittajan puitejärjestelyt 
voivat vaikuttaa haitallisesti alueen yrityskantaan ja kilpailutilanteeseen 
laajemmin.

7. Kannustetaan lähialueiden yrityksiä osallistumaan julkisiin hankintoihin 
Paikallisia yrityksiä tulisi kannustaa osallistumaan julkisiin hankintoihin 
myös oman kunnan ulkopuolelle, koska hankintojen taloudelliset vaikutuk-
set leviävät myös muille toimialoille nostaen maakunnan yleistä taloudel-
lista toimeliaisuutta. Yritysvaikutusten arviointi voi auttaa niiden strategis-
ten hankintojen tunnistamisessa, joissa on alueellista vaikuttavuutta. Eri 
hankintayksiköissä on käytössä erilaisia menetelmiä hankintojen yritysvai-
kutusten tunnistamiseksi.  
 
Isommat yritykset voivat tehdä alihankintaa paikallisilta yrityksiltä esim. 
palvelujen tuottamiseen liittyen. Tällä voi olla paikalliseen elinvoimaan 
merkittäviä vaikutuksia.

8. Kynnysarvot alittavat pienhankinnat kilpailutetaan nykyistä avoimemmin 
Pienhankintojen avoin kilpailuttaminen tarjoaa pk-yrityksille merkittäviä 
 liiketoimintamahdollisuuksia sekä verovarojen kestävää ja läpinäkyvää 
käyttöä. Kuntien tulisi laatia alueen elinvoiman huomioivat pienhankinta-
ohjeet ja seurata miten tarjousten määrät kehittyvät.

Suositukset yrityksille

1. Yritykset ja järjestöt tuovat esille huomioitaan markkinoiden  
toimivuuden osalta  
Tarjoajat osallistuvat aktiivisesti hankintayksiköiden järjestämiin markkina-
vuoropuheluihin. Tarjoajat hyödyntävät tarvittaessa kuluttaja- ja kilpailu-
viraston tai muiden viranomaisten asiantuntemusta.

2. Tarjoajat pyrkivät omalla toiminnallaan edistämään markkinan toimivuutta 
Tarjoajien on hyvä olla yhteydessä hankintayksiköihin hyvissä ajoin 
 yksittäisen kilpailutuksen tarjouspyynnön epäselvyydestä, jotta turhat 
muutoksen hakuprosessit voitaisiin välttää. Pitkät tuomioistuinkäsittelyt 
vaikuttavat negatiivisesti markkinan toimintaan.
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