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Kohti parempia hankintoja
koulutus varsinaissuomalaisten kuntien keskijohdolle ja henkilöille, 
jotka tekevät hankintoja oman toimensa ohessa

Koulutuksesta vastaavat:

Riikka Leskinen, toimialapäällikkö, Valonia

Mia Koljonen, hankinta-asiantuntija, Ju-Ha Consulting Oy

Anni Lahtela, projektiasiantuntija, Valonia 



Kohti Parempia hankintoja
Hankintojen peruskoulutus kuntien keskijohdolle 
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OSA 1 Hankintojen johtaminen ja hankintalaki

oMiksi kannattaa tehdä parempia hankintoja?

oMihin kannattaa keskittyä?

oMiten hankinnat muutetaan kunnassa vahvuudeksi?



Iltapäivän aikataulu
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12:00 Johdanto koulutukseen

12:15 Hankintojen johtaminen ja kehittäminen

13:00 Tauko

13:05 Keskustelua 

13:35 Mitä on hyvä tietää hankintalaista?

14:10 Q&A

14:25 Koulutuksen 1. osan päättäminen



Osallistujista (kunnat 
& toimialat)
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sauvo





MIKSI KANNATTAA TEHDÄ PAREMPIA HANKINTOJA?
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Julkiset hankinnat liittyvät kansallisiin tavoitteisiin (1/2)

30.9.2021 7

oHallitusohjelman tavoitteena työllisyysasteen nostaminen 75 

prosenttiin

o Julkiset hankinnat vuosittain 35 miljardin euron mahdollisuus 

(noin 15% BKT:stä)

=> Yli puolet ovat palveluhankintoja



Julkiset hankinnat liittyvät kansallisiin tavoitteisiin (2/2)
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o Suomen tavoitteena olla hiilineutraali 2035



Julkisten hankintojen hiilijalanjälki

Suomen julkisten
hankintojen hiilijalanjälki
(8,3 miljoonaa tonnia CO2ekv)  
vastaa noin viidennestä
Suomen kulutusperusteisesti
lasketuista
kasvihuonekaasupäästöistä
vuonna 2015.

Valtio

21 %

Kunnat  

57 %

Kuntayhtymät
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22 %

Hankintojen hiilijalanjäljen osuus

Lisää aiheesta:

Nissinen ja Savolainen (toim.) 2019. Julkisten hankintojen ja kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki ja luonnonvarojen käyttö. 

ENVIMAT-mallinnuksen tuloksia. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 15 / 2019

http://hdl.handle.net/10138/300737


Julkisten hankintojen arvo ja kasvihuonekaasupäästöt

o Suurimmat päästöt aiheuttavat lämmön ja  
sähkön hankinnat, rakennuspalvelut, maa-
ja vesirakenteiden korjaus- ja  
kunnossapitopalvelut sekä matkustus- ja  
kuljetuspalvelut.

o Myös elintarvikkeet, puhtaanapito- ja  
pesulapalvelut, poltto- ja voiteluaineet sekä
lääkkeet ja hoitotarvikkeet synnyttivät ison
osan päästöistä.

o Palveluilla on pienempi päästökerroin kuin
tavaroilla, mutta palveluja hankitaan
kuitenkin paljon verrattuna konkreettisiin
tuotteisiin.

o Palveluiden vaikutus voi olla jopa puolet
kunnan hankintojen hiilijalanjäljestä.
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Helsingin hankintojen ilmastopäästöistä 

34 % syntyy palvelujen ostoista, 32 % 

tavaroista ja tarvikkeista, 27 %  

investoinneista sekä 8 % ulkoisista

vuokrakuluista.



Miten hankintojen johtaminen liittyy omaan työhön?

Strategisuuden vastakohta on umpimähkä. 

o Mitä meidän pitäisi tavoitella? Mihin olemme menossa?

o Miten jo asetettuihin tavoitteisiin päästään?

o Millä perusteella teemme valintoja? Kuka ne tekee?

o Missä olemme nyt?

 Kuka vastaa näihin kysymyksiin ja määrittelee se, mikä on olennaista ja mihin on 

tärkeää keskittyä?

 Strategisuus edellyttää selkeää johtamista, mutta myös toimialojen on 

sitouduttava yhteisten tavoitteiden määrittelyyn

 Kunnan strategiasta tai jo tehdyistä sitoumuksia pitäisi saada eväitä hankintoihin



MIHIN KANNATTAA KESKITTYÄ?
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Tyypillisiä haasteita, joista lähdetään liikkeelle

o Johdon sitoutuminen heikkoa tai epäjohdonmukaista

o Päätöksentekoelimien ristiriitaiset päätökset

o Tieto ei kulje toimialojen sisällä

o Ei ole aikaa tehdä kunnollista valmistelua

o Kun tulee tieto kilpailutuksesta, pitäisi tarjouspyyntö jo olla ulkona

o Toistuvasti palataan siihen, kuka on asiassa päätösvaltainen



Kehittämiskohteiden tunnistaminen
Case HEKA

o Heka on suomen suurin vuokrataloyhtiö, hankintoja noin 240 milj. euroa vuodessa

o 80% hankintamenoista muodostuu 65 toimittajan laskutuksesta, loput 20% jakaantuvat 

2032 toimittajan kesken

o Laskuja vuoden 2018 ostolaskuaineistossa 130 162 kpl, keskimäärin 406,72 euroa/lasku

o Apuna hankintojen analysoinnin työkalu Hankintapulssi

o Tavoitteena pienentää toimittajamäärää suunnittelemalla paremmin ja kilpailuttamalla 

järkevämpiä kokonaisuuksia. 

o Hankinnat on myös jaettu kategorioihin ja kullakin kategorialla on kategoriatiimi ja 

vastuuhenkilö
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Kehittämiskohteiden tunnistaminen
Case Kemi

o Kemissä tehdään hankintoja vuosittain noin 70 miljoonalla eurolla, josta noin 40 miljoonaa koostuu sairaanhoitopiirin ja 
kuntayhtymien laskutuksista. 

o Hankinta-analyysin keskeinen huomio oli, että kaupungin hankinnat olivat hajautuneita ja toimittajarekisterissä oli valtava määrä 
eri toimijoita. 

o Vuonna 2021 Kemi liittyy osaksi HINKU-kuntien verkostoa, joka on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto. 
Samalla Kemissä aloitetaan hankintojen hiilijalanjäljen tarkempi mittaaminen.

o Hankintaohjelma on johdettu Kemin kaupunkistrategiasta, jossa määritetään kolme strategista päämäärää.

o Vetovoimainen kaupunki: Tavoitteena on lisätä yritysyhteistyötä sekä tietoa kaupungin hankinnoista ja toimintaperiaatteista. 
Markkinatuntemus, markkinavuoropuhelut sekä avoimmuus ovat keskeisessä roolissa. Kaupunki pyrkii työllistämään hankinnoilla, 
edistämään korkeaa paikallisuusastetta ja ehkäisemään harmaata taloutta.

o Hyvinvoiva asukas ja sujuva arki: Hankinnoissa tähdätään laatuun ja kustannustehokkuuteen. Tavoitetta edistetään standarisoimalla
hankintoja ja asettamalla toimittajien ja palveluntuottajien määrille strategisia tavoitteita. 

o Vihreä ja kestävä Kemi: Tavoitteena on ympäristöystävällisyyden ja vastuullisuuden edistäminen ja hankintojen tekeminen 
kokeilevasti ja kehitysmyönteisesti.
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Case Imatra

”Hankinnat Imatran seudulla haltuun -hankkeen aikana pidettiin kirjaa eri tavalla 

tehtyjen muutoin samojen hankintojen kustannussäästöistä. Esimerkiksi 

opetusteknisten laitteiden puhdistamisen ja väistötiloihin siirtämisen hintalappu oli 

aikaisemmin ollut lähes 40 000 euroa. Hankkeen aikana päätettiin jättää avoin 

tarjouspyyntö, selvittää alueella aktiivisesti toimivia alan yrittäjiä ja markkinoida 

avointa tarjouspyyntöä heille kohdennetusti. Hinta laski 7000 euroon. Aiemmin 

oletushypoteesina toimialalla oli, ettei useita tekijöitä ole. Hankinta-

asiantuntijan selvitystyö ja yhteistyö yrittäjäjärjestön kanssa johti tarjousten 

määrän merkittävään kasvuun ja kustannussäästöön.”



Case Seinäjoki

Seinäjoella hankintojen keskittämisellä on katsottu saavutettavan volyymietuja, 

säännöllisyyttä ja hankintaosaamisen taidokkuutta ja laadukkuutta.



Case Seinäjoki - lähtötilanne



Case Seinäjoki – tavoitteena hiilineutraalius



Lähde: Kalle Pinni, 
Hansel

Strategisuus lähtee liikkeelle siitä, että vastataan kysymyksiin:



Lähde: 
Kalle Pinni, Hansel

Kaikkia elementtejä tarvitaan



Työkaluja nykytila-analyysiin

o Hankintapulssi on maksuton työkalu, joka kokoaa organisaation hankintatiedot 
helposti käsiteltäväksi kokonaisuudeksi ja auttaa tiedolla johtamisessa. 
Käyttöoikeudet palveluun annetaan kaikille organisaation henkilöille, jotka ovat 
rekisteröityneet hansel.fi verkkopalveluun. 

Linkki hankintapulssiin

o Hankintatutka on työkalu, jonka avulla voi arvioida organisaation hankintatoimen 
kypsyysastetta, eli maturiteettia. Sen avulla voidaan tunnistaa keskeiset 
kehittämiskohteensa sekä arvioida hankintatoimen hyviä käytäntöjä eri sidosryhmien 
näkökulmista ja suhteessa muihin organisaatioihin. Suppea ja laaja kysely.

Linkki hankintatutkaan
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https://www.hansel.fi/accounts/login/?next=/raportit/asiakkaan-raportit/
https://www.hansel.fi/hankintatutka/


Mitä seuraavaksi?
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o Organisaatiolla on kyllä esimerkiksi hankintoja koskeva strategia, linjaus tai vastaava, mutta linjausten 

toteutumisen seuranta puuttuu. Tulikos jo valmista…

o Organisaatiolla on tiekartta tai muu suunnitelma, mutta linjausten toteutukselle ei ole määritelty konkreettisia 

toimenpiteitä. Pitikö jonkun tää tehdä…

o Toimenpiteitä on suunniteltu, mutta osaamista ja tekijöitä ei ole riittävästi. 

Saatko huomiseksi sen vähähiilisen kisan ulos, ei se niin vaikeeta voi olla…

o Ei ole selkeää käsitystä vastuista ja työnjaosta.

Kuka tässä on päätösvaltainen…

o Hiilineutraaliustavoite on asetettu, mutta sitä ei ole täsmennetty esim. hankintojen kategorisointityön myötä. 

Missä ne kriteerit olikaan…

o Oman hankintojen johtamisen maturiteetin kartoittaminen on tehty, mutta siitä esiin nousseisiin 

kehittämiskohtiin ei ole tartuttu. Ei tää kyllä meidän toimialalle ainakaan kuulu…

(Salla Koivusalo, Motiva)



30.9.2021 Esityksen tekijä 26



Onnistuneiden hankintojen toteuttaminen edellyttää 
yhteispeliä ja keskinäistä viestintää. Myös riskejä on 
otettava.

Kaikilla osapuolilla tausta ja motivaatio on erilainen.
=> On tärkeää, että roolit ja prosessi on kaikilla selvillä.

11



Yhteistyö kunnan sisällä, case Salon kaupunki 
(Lähde: Salon kaupungin hankintapoliittinen ohjelma)



Innovatiiviset hankinnat – erityishaasteet: 
Yrityskiinnostus 
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Kiinnostaako innovatiiviset julkiset 
hankinnat?
(n=21 kasvuyritystä)

Osallistutko mielelläsi 
vuoropuheluihin? (n=21)

EI 5 %

KYLLÄ 
95 %

EI 80 %

KYLLÄ 
20 %



Motivaation löytämiseksi on tunnistettava 
potentiaalinen vaikuttavuus 
(hankinnan / kategorian osalta)

o Onko sillä merkittäviä elinkeino- tai 

aluepoliittisia vaikutuksia?

o Onko sillä merkittäviä 

ympäristövaikutuksia?

o Ovatko elinkaarikustannukset 

merkittäviä?

o Mikä on markkinoiden tilanne?

Myös päätöksentekijät voi saada 

mukaan, kun muistaa

o suhteuttaa tulevan nykytilaan 

o konkretisoida potentiaalin/ 

vaikutukset pitkällä aikavälillä

o kuvata päätöksentekijöiden 

roolin prosessissa

o sopia seurannasta



WWW.MENTI.COM

Koodi: 8981 3128

Nykytila ja tuki







Vastaa chättiin:

Mikä omassa kunnassa hankintojen osalta toimii?
Mikä omassa kunnassa hankintojen osalta turhauttaa eniten?
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”Turun seudun hankintayhteistyö toimii.”

”Turhauttaa: "tee ite", hankinnan johtaminen, tavoitteiden puute.”

”Hankintaosaaminen kunnassa on hyvin kehittynyt. Turhauttaa kun aina on liian kiire, valmisteluun jää liian vähän aikaa.”

”Valmiiksi kilpailutetut puitesopimukset toimii.”

”Prosessi toimii. Ajoittainen kiire turhauttaa.”

”Turhauttaa hankintojen tai ostojen pirstaloituminen, pieniä ostoja satunnaisilta toimittajilta.”

”Yhteistyö sisäisesti toimii.” 

”Toimialalla hyvä sisäinen yhteistyö. On tärkeää, että puhutaan ääneen hankinta-asioista ja annetaan omaa osaamista jakoon.”

”Kunnassa yhtenäisen/ kokonaisvaltaisen hankintatoiminnan ja -osaamisen osalta on kehitettävää.”

”Asiaa pidetään jotenkin liian vaikeana ja hankalana. Ei edes haluta oppia tai perehtyä aiheeseen.”

”Sisäinen yhteistyö pienessä organisaatiossa toimii. Turhauttaa: "strategisen mandaatin" puuttuminen sekä hyvin pienet resurssit ts. monimutkaisia tai erilaisia 
kilpailutuksia ei ole resursseja tehdä.”

”Keskitetty hankintatoimi puuttuu ja kaikki tekee hankintoja oman työn ohella.”



Mikä hankintalaki?

o Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää 

laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata 

yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, 

palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

o Perusperiaatteet

o Tasapuolisuus

o Syrjimättömyys

o Avoimuus

o Suhteellisuus

MIKSI?



Mikä hankintalaki?

o Päämääränä markkinoiden toimivuus ja tavoitteena saada useita kilpailukykyisiä 

tarjouksia – miksi?

Yli puoleen julkisten hankintojen kilpailutuksista saadaan korkeintaan kaksi tarjousta.

- VATT ja Aalto-yliopisto 2019



Perusperiaatteet
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o Tasapuolisuus

o Syrjimättömyys

o Avoimuus

o Suhteellisuus

Hankintalakia sovelletaan kynnysarvon ylittäviin hankintoihin

Kansalliset kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2020 alkaen

o Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 60 000

o Rakennusurakat 150 000 

o Sosiaali- ja terveyspalvelut (Liite E kohdat 1-4) 400 000

o Muut erityiset palvelut (Liite E kohdat 5-15) 300 000

o Käyttöoikeussopimukset 500 000

EU-kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2020 alkaen

Muut hankintayksiköt mm. kunnat (Hankintalain 26 §)

o Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 214 000

o Rakennusurakat 5 350 000

Erityisalat (Erityisalojen hankintalain 13 §)

o Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 428 000

o Sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut erityiset palvelut (Liite C) 1 000 000 

o Rakennusurakat 5 350 000

o Käyttöoikeussopimukset 5 350 000



Huomioita kynnysarvoihin liittyen

Ennakoitua arvoa laskettaessa on otettava mukaan myös mahdolliset 

optiovuodet sekä mahdolliset erikseen kilpailutettavat osat.

Myös kynnysarvot alittavat hankinnat kannattaa kilpailuttaa

Hankintalain yhtenä tarkoituksena on kannustaa hankintayksiköitä 

suunnitelmalliseen hankintatoimeen ja hankintojen kokoamiseen loogisiksi 

kokonaisuuksiksi

Yleiset periaatteet hyvä pitää mielessä myös pienhankinnoissa
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Hankinnan suunnittelu ja valmistelu Toimittajasuhteen hallintaKILPAILUTUS

Yhteistyökeskeinen näkemys: hankinta osana toimitusketjun hallintaa

• Hankinnat on tilaajan ja toimittajien välistä yhteistyötä yhteisten
päämäärien saavuttamiseksi

• Hankintojen ydin on toimittajasuhteen hallinnassa

• Hankintojen resurssit keskittyvät suunnitteluun ja toimittajasuhteen
hallintaan

Tieto 
spendistä ja 
vaikutuksista 

(mm. päästöt)
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Seuranta ja 
vaikuttavuuden 
todentaminen

Kilpailutus on vain pieni osa hankintaa



Toimialojen rooli

Toimialoilla on paras ymmärrys

o tarpeista

o nykytilanteesta 

o itse ratkaisuista

o markkinoista

 Toimialoilla on keskeinen rooli tulevien tarpeiden määrittelyssä, markkinoiden kartoittamisessa ja sopimuksenaikaisessa 
yhteistyössä.

 Hankinnan tavoitteita, vaatimuksia ja kriteeitä ei voi laadukkaasti määritellä ilman organisaation sisäistä yhteistyötä 

 Eikä ymmärrystä markkinatilanteesta saada ilman ulkoista yhteistyötä

 Tasapuolisuuden, avoimuuden ja syrjimättömyyden toteutumisessa on viestintä ehdoton edellytys
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Kansalliset ohjelmat ja strategiat tuuppaavat kohti 
parempia hankintoja

Julkisilla hankinnoilla on merkittävä ohjaava vaikutus

- Markkinoiden kehittymiseen

- Uusien palveluiden ja teknologioiden syntyyn

- Asukkaiden valinnan mahdollisuuksiin

- …



Kansalliset ohjelmat ja strategiat tuuppaavat kohti 
parempia hankintoja

o Kiertotalouden strateginen ohjelma

o Liikenteen kestävä kasvu –ohjelma

o Terveysalan kasvuohjelma

o ICT-alan ilmasto- ja ympäristöohjelma

o Arkkitehtipoliittinen ohjelma

o Kotimaisen kalan edistämisohjelma

o Julkishallinnon strategia

o Digiohjelma

o Kestävä kaupunkiohjelma

o Kansallinen TKI-tiekartta

o Kaupunkistrategia

o Kuntien ilmastoratkaisut –ohjelma

o Puurakentamisen ohjelma

o Muovitiekartta

o Korjausrakentamisen strategia

o Terveet tilat 2028

o Työllistämisen vauhdittamisohjelma

o Kestävän kehityksen rahoitusekosysteemi



Case Tampereen kaupunki, 
Hyvinvointikeskuksen hankinta allianssimallilla

o Hankinnalla tavoiteltiin Tesoman asukkaiden hyvinvoinnin lisäämistä. Tavoitteena oli rakentaa 

julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kumppanuusverkosto allianssimallin 

muodossa tuottamaan hyvinvointipalveluja.

o Allianssin toiminnan kerrotaan lähteneen hyvin käyntiin vahvassa kumppanuushengessä. 

Tesoman hyvinvointikeskuksen palvelujen toimivuuteen ollaan oltu tyytyväisiä. 

Tavoitekustannuksissa on toistaiseksi pysytty ja avaintulosalueiden tavoitteissa on menty 

eteenpäin. 

o Tesoman hyvinvointiallianssilla on ollut positiivisia vaikutuksia Tesoman alueen kehittymiseen, 

hyvinvoinnin lisääntymiseen ja työllisyyteen. 



Case Ii:n kunta
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o Katuvalaistusta on vuosien varrella parannettu useammassa vaiheessa. Vuonna 2014, ennen 
ensimmäisiä toimia katuvalaistuksen energiatehokkuuden parantamiseksi, kunnan 
katuvalaistuksessa kului energiaa 995,7 MWh vuodessa. Vuosina 2014-2016 toteutettujen 
sähkökeskusten modernisointien ja keskitetyn ohjauksen myötä vuosikulutus putosi 681,2 
MWh/vuosi, joka vastaa 31,6 prosentin vähennystä sekä lähes 40 000€ säästöä (1MWh = 124€).

”Tulee kuitenkin huomioida, että Iin pitkäjänteinen ilmastotyö on samalla tuonut kuntaan 
arviolta yli 200 miljoonaa ulkopuolisia investointeja. Lisäksi ilmastotoimien on laskettu 
tuovat kuntaan sellaisia säästöjä ja tuloja, joita ilman kunnallisveroa pitäisi nostaa 1,5–2 
prosenttiyksikköä.”

(Ii:n kunnan kestävän kehityksen tilinpäätös 2016-2020)



Kirjoita chättiin: 
Opitko tänään jotain uutta? Toiko iltapäivä 

uusia havaintoja, näkökulmia tai kiinnostavan esimerkin

Palautetta ja toiveita seuraaville koulutuskerroille: 

https://www.lyyti.fi/questions/cb6ef30bb6

https://www.lyyti.fi/questions/cb6ef30bb6


Seuraavat koulutuspäivät

Hankinnan valmistelu, kilpailutus ja seuranta 1.6. klo 12-14.30

o Miten hyviä hankintoja tehdään?

o Mihin hankintaprosessissa kannattaa kiinnittää huomiota?

Kestävien hankintojen edistäminen ja laadulliset kriteerit 24.8. klo 8.30-12

o Miten hankinnoilla saadaan aikaan vaikuttavuutta?

o Miten toimintaympäristön muutos näkyy hankinnoissa ja miten voi siihen reagoida?

Huom: Kysymyksiä saa lähettää myös koulutusten välissä!
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