
 

 

POLICY BRIEF 2021:13 
Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. 
Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (tietokayttoon.fi). 
Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. 

Julkiset hankinnat - 
kokonaisvolyymi ja datan 
hyödyntäminen 
Maria Merisalo, Mika Naumanen, Janne Huovari, Saila 
Eskola, Mia Toivanen, Peetu Keskinen, Arash Hajikhani, 
Juha Oksanen, Salla Rausmaa  
Julkisten hankintojen vuotuisen kokonaisarvon 
laskenta tarkentunut. Hankintojen vaikutusten 
arvioimiseksi datan saatavuus varmistettava.    
Julkiset hankinnat - kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen -hankkeessa laskettiin 
julkisten hankintojen kokonaisarvo aiempaa tarkemmin rajauksin: Kaikkien julkisten 
hankintojen kokonaisarvo pienhankinnat ja julkisyhteisöjen toisiltaan tekemät hankin-
nat mukaan lukien oli tarkasteluvuonna (2018) 47 miljardia euroa. Kilpailluilta markki-
noilta tehtyjen julkisten hankintojen kokonaisarvo vuonna 2018 oli 31 miljardia euroa. 
Kynnysarvon ylittävien julkisten hankintojen kokonaisarvo julkisyhteisöjen toisiltaan 
tekemät hankinnat pois lukien vuonna 2018 oli 15 miljardia euroa (pois lukien julkisilta 
yrityksiltä tehdyt hankinnat 13 miljardia euroa). Datan ja tiedon hyödyntämisen osalta 
hanke ehdottaa harkittavaksi hankintoja koskevan datan avaamista koko hankinnan 
elinkaaren osalta avoimessa datapankissa ja datan yhdistettävyyden varmistamista 
muiden datalähteiden, kuten yritystietokantojen kanssa, hankintojen työllisyys- ja yri-
tysvaikutusten arvioimiseksi, hankintayksiköiden työtä tukevan vertailutiedon saata-
vuuden parantamiseksi ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi.  

http://www.tietokayttoon.fi/


POLICY BRIEF 2021:13 

2 

Miten julkisten hankintojen 
kokonaisarvo pitäisi laskea?  
 

Julkisten hankintojen kokonaisarvon laskemiselle ei ole olemassa yhtä yksiselitteistä 
tapaa. Keskeistä kokonaisarvon laskennassa on määritellä, minkä yksiköiden tekemät 
hankinnat lasketaan mukaan julkisten hankintojen kokonaisarvoon. Aikaisemmissa 
kansantalouden tilinpidon tietoja hyödyntäneissä laskennoissa määritelmä on rajoittu-
nut julkisyhteisöihin1 tai näiden lisäksi julkisten yritysten ja seurakuntien tekemiin han-
kintoihin2. Keskeinen osa julkisten hankintojen kokonaisarvon laskentaa on perustel-
lusti määritellä, minkä yksiköiden tekemät hankinnat lasketaan mukaan julkisten han-
kintojen kokonaisarvoon. 

Tässä selvityksessä julkisten hankintojen kokonaisarvoa lähestytään kolmen keskei-
sen rajauksen kautta:  

1. Hankintoja tekevät yksiköt eli hankintayksiköt. Aikaisemmissa selvityksissä 
julkisten hankintojen kokonaisarvoon on laskettu julkisyhteisöt, julkiset yrityk-
set ja seurakunnat2 tai julkisyhteisöt1. Tässä selvityksessä laskennassa huo-
mioidaan edellisten lisäksi hankintalainsäädännön mukainen rajaus hankin-
toja tekevistä hankintayksiköistä. Hankintalainsäädännön määritelmään pe-
rustuen julkisia hankintoja tekevät julkisyhteisöt, julkiset erityisalojen yritykset 
ja seurakunnat.  

 

Hankintalainsäädännön määritelmään perustuen julkisia han-
kintoja tekevät julkisyhteisöt, julkiset erityisalojen yritykset ja 
seurakunnat. 
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2. Kynnysarvon ylittävät hankinnat. Hankintayksikköjen määrittelyn lisäksi julkis-
ten hankintojen kokonaisarvon rajauksessa pitää huomioida, mitkä hankin-
tayksikköjen tekemistä hankinnoista tai ostoista otetaan mukaan laskentaan. 
Hankintalainsäädännön kilpailuttamisvelvoite koskee vain kynnysarvot ylittä-
viä muilta kuin sidosyksiköiltä tehtyjä hankintoja. Muutkin kuin hankintalain-
säädännön soveltamisalaan kuuluvat hankinnat ja ostot ovat kuitenkin koko-
naisarvon näkökulmasta kiinnostavia. Tässä selvityksessä tarkastellaan kyn-
nysarvon ylittävien hankintojen lisäksi kynnysarvon alittavia hankintoja eli 
”pienhankintoja”.  

3. Kilpaillulta markkinoilta tehdyt ostot/hankintayksiköiden toisiltaan tekemät os-
tot. Aikaisemmissa julkisten hankintojen kansantalouden tilinpitoon perustu-
vissa tarkasteluissa ei ole voitu selvittää esimerkiksi kuinka paljon julkinen 
sektori hankkii yksityisiltä yrityksiltä. Ostolaskutietojen avulla tässä selvityk-
sessä voidaan arvioida julkisen sektorin toisiltaan tekemien ostojen kokonais-
arvo.  

 

Kokonaisarvo erilaisin rajauksin esitettynä  

Laskentaan mukaan sisällytettävät hankintayksiköt 

Tässä selvityksessä julkisten hankintojen kokonaisarvon laajimpaan määritelmään si-
sällytetään hankintalainsäädännön hankintayksiköiden määritelmää mahdollisimman 
hyvin vastaavasti julkisyhteisöjen, julkisten erityisalojen yritysten ja seurakuntien han-
kinnat: Kaikkien julkisten hankintojen kokonaisarvo pienhankinnat ja julkisyhtei-
söjen toisiltaan tekemät hankinnat mukaan lukien oli tarkasteluvuonna (2018) 47 
miljardia euroa (Taulukko 1). Tässä määritelmässä julkisten hankintojen kokonaisar-
voon lasketaan mukaan edellä mainittujen hankintayksiköiden tekemät (kynnysarvon 
ylittävät ja alittavat) ostot yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Laskentaan vaadittavat tie-
dot ovat saatavilla Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon ei-avoimista (tilatta-
vissa olevista) tiedoista. Tilastokeskus laskee julkisyhteisöjen sektorikohtaisista pe-
rustilastoista johdettuja kansantaloudentilinpidon mukaisia tilastoja neljännesvuosit-
tain. 
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Lisäksi kokonaisarvo esitetään julkisyhteisöjen (eli valtion ja paikallishallinnon sekä 
sosiaaliturvarahastojen) tekemien hankintojen osalta: Kaikkien pääasiassa veroilla 
tai veroluoteisilla maksuilla kustannettujen julkisten hankintojen kokonaisarvo 
oli 42 miljardia euroa vuonna 2018 (45 miljardia vuonna 2020). Tässä määritel-
mässä julkisten hankintojen kokonaisarvoon lasketaan julkisyhteisöjen eli valtion ja 
paikallishallinnon sekä sosiaaliturvarahastojen tekemät kaikki hankinnat. Arvoon sisäl-
tyvät edellä mainittujen hankintayksiköiden tekemät (kynnysarvon ylittävät ja alittavat) 
ostot yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Tämä on laskettavissa vuosittain kansantalou-
den tilinpidon avoimista tiedoista ja vastaa aiemmin käytettyä 35 miljardin kokonaisar-
voa1. Edelleen kansantalouden tilinpidosta voidaan laskea julkisten hankintojen koko-
naisarvo valtion ja paikallishallinnon osalta. Se oli 38 miljardia euroa vuonna 2018 (42 
miljardia vuonna 2020). Kokonaisarvo saadaan summaamalla kansantalouden tilinpi-
don tiedoista julkisyhteisöjen välituotekäyttö, investoinnit ja markkinoilta ostetut luon-
taismuotoiset tulonsiirrot.  

 

Kilpailluilta markkinoilta tehdyt hankinnat 

Julkisyhteisöjen, julkisten erityisalojen yritysten ja seurakuntien kilpailluilta 
markkinoilta tehtyjen julkisten hankintojen kokonaisarvo vuonna 2018 oli 31 
miljardia euroa. Tässä määritelmässä julkisten hankintojen kokonaisarvoon laske-
taan mukaan edellä mainittujen hankintayksiköiden tekemät ostot kilpailluilta markki-
noilta. Arvosta on poistettu julkisyhteisöjen toisiltaan tekemien hankintojen arvo, joka 
vuonna 2018 oli 16 miljardia euroa. Nämä tiedot voidaan laskea vuosittain ostolasku-
aineiston perusteella. Mikäli ostolaskuaineistoa ei ole saatavissa kaikilta edellä maini-
tuilta tahoilta, on hankintojen kokonaisarvoa arvioitava edustavan otoksen pohjalta sa-
malla tavoin kuin tässä selvityksessä on tehty. Hankintojen analysoimista varten on 
toimittajat jaettava haluttuihin toimittajaluokkiin yritys- ja yhteisötunnuksen perusteella. 
Luokituksessa voidaan käyttää apuna Tilastokeskuksen yritysrekisterin sektoriluoki-
tusta ja Tilastokeskuksen ja Valtiokonttorin listauksia julkisyhteisöistä. 
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Kynnysarvon ylittävät hankinnat 

Julkisyhteisöjen, julkisten erityisalojen yritysten ja seurakuntien kynnysarvon 
ylittävien julkisten hankintojen kokonaisarvo julkisyhteisöjen toisiltaan tekemät 
hankinnat mukaan lukien vuonna 2018 oli 25 miljardia euroa. Tässä määritel-
mässä korostuu hankintalain soveltamisalan rajaus koskien kynnysarvot ylittäviä julki-
sia hankintoja. Tähän määritelmään sisällytetään ainoastaan edellä mainittujen han-
kintayksiköiden tekemät kynnysarvon ylittävät ostot yksityiseltä ja julkiselta sektorilta, 
kuitenkin konsolidointi huomioiden. Kynnysarvon ylittävien hankintojen laskenta edel-
lyttää ostolaskuaineiston hyödyntämistä. Tulos ei silti ole yksikäsitteinen: kynnysarvon 
ylittävien hankintojen laskennassa on päätettävä, vaaditaanko yksittäisten laskujen 
ylittävän kynnysarvon vai riittääkö, että toimittajan toimitukset vuodessa ylittävät kyn-
nysarvon ja mikä tässä tapauksessa on se tili- ja organisaatiotaso, jolla kyseinen yh-
teenlasku tehdään. Näistä ensimmäinen laskutapa yliarvioi ja jälkimmäinen aliarvioi 
kilpailutuksen osuutta.  

Edelleen julkisyhteisöjen, julkisten erityisalojen yritysten ja seurakuntien kyn-
nysarvon ylittävien julkisten hankintojen kokonaisarvo julkisyhteisöjen toisil-
taan tekemät hankinnat pois lukien vuonna 2018 oli 15 miljardia euroa (pois lu-
kien julkisilta yrityksiltä tehdyt hankinnat 13 miljardia euroa). Tässä määritel-
mässä korostuu hankintalain hankintalain soveltamisalan rajaus koskien kynnysarvot 
ylittäviä hankintoja sekä kilpailuttamisvelvoitteen alaisia hankintoja. Tähän määritel-
mään sisällytetään ainoastaan edellä mainittujen hankintayksiköiden tekemät kynnys-
arvon ylittävät ostot kilpailluilta markkinoilta. Tietojen laskeminen edellyttää ostolasku-
aineiston hyödyntämistä. Toimittajat on määriteltävä samalla tavoin kuin edellä yritys- 
ja yhteisötunnuksen perusteella. Samoin on määriteltävä, millä tavoin kynnysarvon 
ylittävät hankinnat poimitaan ostolaskuaineistosta: tarkastellaanko yksittäisiä laskuja 
vai tileittäin ja organisaatioyksiköittäin yhteenlaskettuja hankintoja. Saatua arviota 
kynnysarvon ylittävien julkisten hankintojen kokonaisarvosta voidaan verrata Hilma-
palvelusta saatavaan julkisten hankintojen kokonaisarvoon, mikä osuu hyvin yhteen 
arvioimamme julkisten hankintojen kokonaisarvon kanssa siltä osin, kun ne ylittävät 
kynnysarvon kilpailulla markkinalla. 
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Taulukko 1. Julkisten hankintojen kokonaisarvo erilaisin rajauksin esitettynä.   
 

Laskennassa mu-
kana olevat hankin-
tayksiköt 

Arvo miljardia eu-
roa vuonna 2018 
(2020) 

Kokonaisarvon  
rajauksen kuvaus 

Laskentamenetelmä ja 
laskentaan tarvittava 
data ja sen saatavuus ja 
avoimuus 

Kaikki hankinnat 
Julkisyhteisöt, julki-
set yritykset ja seura-
kunnat 
 
 

57,8 Kaikkien julkisten ja julkisessa kontrollissa olevien 
yksiköiden ja seurakuntien hankinnat. Mukana 
myös yksiköitä, joita eivät ole hankintalain piirissä 
esim. valtion omistamat pörssiyritykset (ml. jul-
kisomisteiset erityisalojen yritykset, mutta pois lu-
kien yksityisten yritysten omistamat erityisalojen 
yritykset). Vastaa lähimmin Kivistö & Virolainen 
(2019) esittämää laskentaa. 

Laskettavissa vuosittain 
kansantalouden tilinpi-
dosta, mutta ei avoimena 
tietona. 
 
 
 
 

Julkisyhteisöt, julki-
set erityisalojen yri-
tykset ja seurakun-
nat 
 

47,3 Hankintalainsäädännön piirissä olevien hankintayk-
siköiden hankinnat.   

Julkisyhteisöt 
  

41,9 (45,0) Kaikki julkisyhteisöjen hankinnat. Vastaa aiempaa 
tietoa 35 miljardia ja komission laskemaa kokonais-
arvoa (European Commission, 2015). Pääasiassa pa-
kollisin veroin ja maksuin rahoitetut hankinnat. 

Laskettavissa vuosittain 
kansantalouden tilinpidon 
avoimista tiedoista. 
 
 
 

Valtio ja paikallishal-
linto 

38,4 (41,5) Pääasiassa verovaroin rahoitetut hankinnat. 

Hankinnat markkinoilta 
Julkisyhteisöt,  julki-
set erityisalojen yri-
tykset ja seurakun-
nat 

30,8 Kaikkien hankintalainsäädännön piirissä olevien yk-
siköiden hankinnat markkinoilta. 

Edellyttää ostolaskutietoja 
 
 
 

Julkisyhteisöt 25,8 Pääasiassa pakollisin veroin ja maksuin rahoitetut 
hankinnat markkinoilta. 

Valtion ja paikallis-
hallinto 

23,7 Pääasiassa verovaroin rahoitetut hankinnat markki-
noilta. 

Hankinnat pl. pienhankinnat 
Julkisyhteisöt,  julki-
set erityisalojen yri-
tykset ja seurakun-
nat 

25,3 Kynnysarvon ylittävät hankinnat (sisältää julkisen 
sektorin toisiltaan tekemät hankinnat).  

Edellyttää ostolaskutietoja 
 

Hankinnat markkinoilta, pl. pienhankinnat 
Julkisyhteisöt,  julki-
set erityisalojen yri-
tykset ja seurakun-
nat 

14,8 Kynnysarvon ylittävät hankinnat (pois lukien julki-
sen sektorin toisiltaan tekemät hankinnat). 

Edellyttää ostolaskutietoja 
 
 
 

Julkisyhteisöt 12,8 Kynnysarvon ylittävät hankinnat (pois lukien julki-
sen sektorin toisiltaan tekemät hankinnat). 

Valtio ja paikallishal-
linto 

11,3 Kynnysarvon ylittävät hankinnat (pois lukien julki-
sen sektorin toisiltaan tekemät hankinnat). 

Hilma 14,8 Kynnysarvon ylittävät hankinnat (pois lukien julki-
sen sektorin toisiltaan tekemät hankinnat). 

Saatavissa vuosittain 

Hankinnat markkinoilta, pl. pienhankinnat ja hankinnat julkisilta yrityksiltä 
Julkisyhteisöt,  julki-
set erityisalojen yri-
tykset ja seurakun-
nat 

13,0 Yksityisiltä yrityksiltä hankitut hankintalainsäädän-
nön piiriin kuuluvat hankinnat.  

Edellyttää ostolaskutietoja 
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Miten edistää datan hyödyntämistä ja 
tiedolla johtamista?  
Digitalisaation myötä on avautunut uusia mahdollisuuksia hyödyntää sähköisiin järjes-
telmiin kertyvää dataa ja siitä johdettua tietoa hankintojen toteutuksen ja johtamisen 
tueksi. Tiedon hyödyntämisen potentiaali on suuri, mutta käytännöt vielä kehittymättö-
miä³. Kansallisella tasolla on käynnissä useita tiedon hyödyntämistä tukevia kehitys-
toimia. Syksyllä 2020 julkaistun kansallisen julkisten hankintojen strategian yhtenä 
tahtotilana on tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus⁴. Strategiassa linjataan, että hankin-
toja tulee johtaa tiedolla, mikä edellyttää tietovarantojen kokoamista kansallisella ja 
yksittäisen organisaatioiden tasolla. Hankintoja koskevan kansallisen tiedon kokoa-
miseksi on otettu edistysaskelia viime vuosina, mm. julkisten hankintojen ilmoituska-
navan (Hilman) avoimen rajapinnan ja tutkihallintoa.fi -portaalissa julkaistun valtion-
hallinnon avoimen ostolaskudatan osalta. Kunnille suunnatun ostolaskudatan avaami-
sen ohjeistus on ensi kertaa julkaistu jo vuonna 2016⁵, mutta edelleen vain osa kun-
nista on avannut ostolaskudatansa.   

Tiedon hyödyntämisen kehittäminen hankintayksiköissä 

Hankintayksiköissä on kiinnostuttu tiedon hyödyntämisestä hankintojen johtamisessa 
ja toteuttamisessa, mutta käytännössä kokonaisvaltainen tiedon hyödyntäminen ja 
hankintojen tiedolla johtaminen on hankintayksiköissä kokonaisuutena vasta kehitty-
mässä. Datan, informaation ja tiedon hyödyntäminen hankintojen johtamisessa ja to-
teuttamisessa vaativat tiedolla johtamisen käytäntöjen ja sen eri osa-alueiden vahvis-
tamista organisaatioissa. Selvityksessä nousi esille hankintayksiköiden moninaisuus 
ja erilaisuus tiedon hyödyntämisessä erityisesti orgnanisaation omien tietojärjestel-
mien ja tietokantojen osalta. On huomioitava, että vaikka osassa hankintayksiköistä 
on toimivia järjestelmiä ja tapoja tiedon hyödyntämiseksi, on tässä suuria eroja han-
kintayksiköiden välillä. Myös suurissa ja niin sanotuissa edelläkävijäorganisaatioissa 
hankintadataa kootaan ja käsitellään edelleen paljon excel-tiedostoissa. Erityisesti 
isoissa organisaatioissa koko organisaation kattavan tiedon ajantasaisuus on laaduk-
kaan johtamisen edellytys, mutta hankintoja koskeva tieto sijaitsee pirstaloituneesti or-
ganisaation eri yksiköissä. Hankintojen ennakointi ja suunnittelu sekä toteuman seu-
ranta on hajautetuilla tai puuttuvilla järjestelmillä vaikeaa. Pirstaloituneen tiedon ko-
koaminen eri järjestelmistä vaati erillisiä resursseja, eikä yleensä tue ennakoivaa 
suunnittelua. 
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Datan systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen vaati-
vat järjestelmiin liittyviä investointeja, vähintään tukea lin-
jauksien, rahoituksen tai kehittämishankkeiden muodossa. 

Selvityksessä havaittiin, että osaaminen hyödyntää erilaisia tietolähteitä ja toteuttaa 
erilaisia tiedonhyödyntämistä vaativia työtehtäviä on selvästi heikommalla tasolla han-
kintoja oman toimen ohella toteuttavilla kuin hankintoja päätoimisesti toteuttavilla. Li-
säksi havaittiin, että osaaminen hyödyntää eri tietolähteitä on sitä huonommalla ta-
solla, mitä harvemman hankinnan toteuttamiseen vastaaja vuosittain osallistuu. Vas-
taavasti tiedon hyödyntämisen osaaminen on heikommalla tasolla pienemmän suu-
ruusluokan hankintoja toteuttavilla. Sen sijaan pääosin suurempia hankintoja toteutta-
vat arvioivat osaamisensa arvioida hankintojen vaikuttavuutta ja vaikutuksia olevan 
useammin hyvällä tasolla kuin pienempiä hankintoja toteuttavat. Osaamisen kehittä-
misessä onkin hyvä huomioida ammattimaisesti hankintoja toteuttavien ja esimerkiksi 
oman työn ohella hankintoja toteuttavien toisistaan eroavat osaamistasot suorittaa eri-
laisia tiedonhyödyntämistä vaativia tehtäviä työssään hankintojen parissa.  

Hankintayksikkötason ohjauksen vahvistamisen lisäksi useat kansalliset ja paikalliset 
toimijat korostivat kansallisen hankintadatan hallinnan omistajuuden ja ohjaamisen 
merkitystä. Haastatellut hankintayksiköt ja kansalliset toimijat olivat hyvin kattavasti 
sitä mieltä, että julkisella sektorilla tulisi olla yhdenmukainen tapa kerätä hankinta-
dataa. Tämä loisi edellytykset kansalliselle tarkastelulle sekä hankintojen toteutuksen 
vertailulle. Seuranta ja vertailu tukisivat hankintakäytäntöjen kehittämiskohtien tunnis-
tamista hankintayksiköissä.  

Tiedon hyödyntämisen kehittämisen kansalliset 
näkökohdat 

Tällä hetkellä kansallisella tasolla hankinta-asiakirjoista on Hilman avoimen rajapin-
nan kautta saatavilla hankintailmoitusdata. Käytännössä suurin osa hankintaa koske-
vista tiedoista esitetään kuitenkin tarjouspyynnöissä eikä hankintailmoituksessa. Tar-
jouspyyntöasiakirjoja tai niistä kerättyä dataa ei ole varmuudella ja kattavasti saata-
villa mistään julkisesta tai ei-julkisestakaan lähteestä. Ideaalitilanteessa hankintailmoi-
tuksissa olisi mahdollisimman yksityiskohtaiset tarjouspyyntötasoiset tiedot. Hankin-
tailmoitustietojen täydentämisen osalta voitaisiin edetä sähköisten kilpailuttamisjärjes-
telmien kehittämisellä yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa esimerkiksi siten, että 
täytetystä tarjouspyynnöstä siirtyisi tiedot suoraan hankintailmoitukseen. Tämä vähen-
täisi osin päällekkäistä työtä, jos hankintailmoitukseen kerättäisiin automaattisesti tie-
toja tarjouspyynnöstä.  
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Olisikin syytä harkita panostuksia hankinta-asiakirjoissa olevan datan julkaisemiseen 
kokonaan avoimena datana. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että hankinta-asiakir-
jat pitäisi siirtää hankintayksikön omista järjestelmistä tai alustoilta, Hilma-palvelusta 
tai kilpailutusjärjestelmistä yhteen avoimeen datapankkiin. Avoimeen datapankkiin 
voitaisiin siirtää julkiset asiakirjat ja sellaiset tiedot, jotka eivät ole tietosuojan tai liike-
salaisuuden alaisia. Ideaalitilanteessa tiedon siirtäminen voitaisiin automatisoida säh-
köisen kilpailuttamisjärjestelmän ja datapankin välille. Parhaimmillaan kilpailuttamis-
järjestelmään voitaisiin merkitä osa tiedoista (yhteystiedot, liikesalaisuudet) ei-jul-
kiseksi, jolloin niiden automaattista siirtoa ei tapahtuisi. Olisikin selvitettävä, miten 
hankintoja koskeva data olisi yhdistettävissä koko hankinnan elinkaarta kuvaavan da-
tan, ostolaskudatan ja muun mahdollisen datan (kuten yritystietokantojen tai vastaa-
vien) kanssa.     

Aikaisempien kansainvälisten tutkimusten perusteella on sel-
vää, että julkisilla hankinoilla voi olla merkittäviä työllisyys- 
ja yritysvaikutuksia. Tästä syystä olisikin tärkeä saada tar-
kempaa tietoa hankintojen työllisyys- ja yritysvaikutuksista 
myös Suomesta. 

Hankintojen vaikutusten arviointia palvelisi suuresti, jos hankintadata olisi helpommin 
saatavilla laajemmalle yleisölle sekä erityisesti tutkimuskäyttöön. Merkittävä rajoite jul-
kisten hankintojen vaikuttavuuden arvioinnissa näyttää olevan laadukkaan datan 
puute ja sen pirstaleisuus. Hankintadataa ei ole laajamittaisesti avoimesti tai helposti 
saatavilla yhdessä tietolähteessä, mikä vaikuttaa mahdollisuuksiin hyödyntää sitä eri-
laisissa vaikutusarvioissa ja tutkimuksissa. Hankintapäätösten julkaiseminen mahdol-
listaisi esimerkiksi yritys- ja työllisyysvaikutusten tarkastelun uudella tavalla, erityisesti 
jos hankintapäätösdata (voittaneista ja hävinneistä tarjoajista) pystyttäisiin yhdistä-
mään ostolaskudatan ja työntekijä-työnantaja-aineiston kanssa.  

Hilma-palvelu uudistui vuoden 2021 alussa. Hilmaa kehitetään edelleen ja osana tätä 
kehitystä on keskeistä arvioida datan keräämiseen liittyvät seikat ja edelleen selvittää 
Hilman mahdollisuuksia toimia kattavana kansallisena datanpankkina. Tästä näkökul-
masta arvioituna voisi olla tarkoituksenmukaista, että Hansel Oy keräisi kansallisen 
hankintadatan yhteen paikkaan ja Hilma-palvelusta kehittyisi koko hankinnan elinkaa-
ren kattava kansallinen avoin julkisten hankintojen datapankki.  
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