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1. TUTKIMUKSEN TAUSTA
Hankintatoimen merkitys on korostunut 2000-luvulla ja sen vaikutus organisaation
toimintaan ymmärretään kokonaisvaltaisemmin kuin koskaan aiemmin (van Weele
2019,

3).

Hankintatoimi

ei

ole

enää

vain

sivulauseessa

mainittu

tylsä

kustannussäästöjä tuottava toiminto, vaan organisaatiolle sekä myös toimittajille ja
asiakkaille arvoa tuottava toiminto, jolla on selvä yhteys organisaation strategiaan
(Carr & Smeltzer 1997). Hankintatoimesta on tullut tärkeä osa organisaatioiden
kilpailukykyä, minkä vuoksi hankintatoimea halutaan kehittää niin yrityksissä kuin myös
julkisissa organisaatioissa yhä enemmän (Cousins & Spekman 2003). Tämän
tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten hankintaprosessia voidaan kehittää
julkishallinnon organisaatiossa, jossa hankintatoimen pelisäännöt on säädelty tarkasti
Suomen laissa sekä EU:n direktiiveissä. Julkisten hankintojen tarkan säätelyn vuoksi
organisaation sisäiset tekijät, kuten hankintaprosessi ja hankintaosaaminen,
korostuvat

hankintatoimen

tehokkuudessa

ja

tätä

kautta

organisaation

suorituskyvyssä.

Hankintatoimen kehittäminen voi olla organisaatiossa haastavaa, vaikka sen
merkityksellisyys toiminta- ja kilpailukyvyn osalta on ymmärretty. Tähän voi olla useita
syitä kuten resurssien tai hankintaosaamisen puute organisaatiossa (Iloranta &
Pajunen-Muhonen 2012, 398). Myös kapeakatseisuus organisaatiossa voi rajoittaa
kehitysmahdollisuuksia, minkä takia ulkopuolinen näkökulma voi antaa objektiivisen
kuvan organisaation hankintatoimesta, jolloin kehityskohteet voidaan kohdistaa
paremmin. Tutkimuksen tarkoituksena onkin toimia ulkopuolisena konsulttina
julkishallinnon organisaatiossa ja hahmottaa organisaatiokohtaisia kehityskohteita
hankintaprosessissa.

Tämä tutkimus pyrkii hahmottamaan hankintaprosessin nykytilanteen organisaatiossa
sekä löytämään kehityskohteita, joiden avulla prosessista saadaan virtaviivaisempi ja
sulavampi.

Tehostamalla

hankintaprosessia

voidaan

vapauttaa

organisaation

käytössä olevia resursseja, jotta ne voidaan ohjata paremmin suorituskyvyn
parantamiseksi.
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Tutkimuksen tekeminen on tärkeää, koska se mallintaa konkreettisia käytännön
esimerkkejä

hankintaprosessin

kehitysmahdollisuuksista

toimeksiantajalle,

eli

tutkimuksen tarkoituksena on antaa lähtökohta hankintaprosessin muutokselle
organisaatiossa juuri heille sopivalla tavalla. Tutkimusta on ylipäätään tehty hyvin
vähän julkisista hankinnoista hankintojen kehittämisestä etujen luomiseksi (Knight,
Harland, Telgen & Caldwell 2007). Myös Telgenin, Harlandin & Knightin (2007)
mukaan julkiset hankinnat ovat jääneet selvästi yksityisen sektorin hankintoja jälkeen
tieteellisessä analyysissä ja kerääntyneessä tiedossa. Näin ollen, vaikka pro gradu
töitä on tehty julkishallinnon organisaation hankintaprosessin kehittämisestä, on
tutkimustiedon kerääminen aihealueesta silti merkittävää. Tutkimukselle antaa
vaikuttavuutta

myös

se,

ettei

hankintaprosessin

kehittämistä

ole

tutkittu

resurssienkäytön näkökulmasta.

1.1.

Tutkimuksen kohdeorganisaatio

Tutkimuksen toimeksiantajana on Imatran kaupunki, joka on keskisuuri noin 26 000
asukkaan kunta Etelä-Karjalassa.

Imatran väestönkehitys on negatiivista, minkä

vuoksi Imatran strategisena tavoitteena on toimintatapojen uudistaminen ja
yrittäjäläheisyys.

Visiona

on

kokoaan

suurempi

hyvinvoinnin

ja

yrittämisen

rajakaupunki. Pääteemoiksi strategiassa on valittu elinvoimaisuuden vahvistaminen,
hyvinvoinnin edistäminen ja uudistuvat toimintatavat. (Imatra 2019) Imatra käyttää
vuositasolla noin 40 M€ tuotteiden, palveluiden ja rakennusurakoiden hankintoihin,
pois lukien Eksoten sosiaali- ja terveyspalvelut. Suurin osa ostoista kohdistuu
kaupungin tytäryhtiöihin ja muihin sidosyksiköihin, vapailta markkinoilta hankittaviin
palveluihin ja tuotteisiin käytetään vuosittain noin 19 M€. (Imatra 2020a)

Hankintatoimen kehittäminen on linjassa Imatran strategian kanssa, koska hankinnat
vaikuttavat vahvasti kunnan hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen. Halu uudistaa
toimintatapoja näkyy erilaisten hankintatoimen kehityshankkeiden sekä tämän
tutkimuksen kautta. Hankintatoimen kehittämiseen on käytetty Imatralla parin viime
vuoden aikana resursseja ja kunnan oma näkemys on, että isoja kehitysaskelia
eteenpäin on otettu. Ongelmaksi on kuitenkin ilmennyt, ettei tämä kehitys ole näkynyt
teetetyissä kyselytutkimuksissa kunnan yrittäjille. Kyselytutkimusten tulokset ovat
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päinvastaisia eli alueen yrittäjien mielestä hankintatoimen ja elinkeinotoiminnan osalta
on menty huonompaan suuntaan, mikä on osasyy tämän tutkimuksen toimeksiannolle.

1.2.

Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rajaus

Julkiset hankinnat ovat verorahoin tehtäviä hankintoja, joiden avulla järjestetään
palveluja yhteiskunnalle. Esimerkiksi palvelut ja infrastruktuurin kehittäminen
kunnassa toteutetaan julkisten hankintojen avulla, minkä vuoksi on erityisen tärkeää
pystyä tekemään tehokkaita julkisia hankintoja. Hankintatoimen kehittäminen ei ole
hyödyllistä vain yksityiselle sektorille, vaan se on äärimmäisen tärkeää myös
tehokkaan ja suorituskykyisen julkisen hankinnan toteuttamiselle. Näin pystytään
varmistamaan laadukkaat palvelut kunnissa sekä saavuttamaan säästöjä, joiden
avulla voidaan panostaa elinkeinoelämän kehittämiseen. Laadukkaan hankintatoimen
järjestäminen julkisella sektorilla vaatii toimivaa hankintaprosessia, missä resurssien
laatu

sekä

kohdistaminen

tehokkaasti on

varmistettu.

Varsinkin

hankinnan

suunnitteluun ja valmisteluun tulee käyttää resursseja, jotta hankintakriteerit osataan
määritellä hankintoihin oikein. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, miten julkisen
sektorin hankintaprosessia voidaan kehittää hallitsemalla resurssien laatua sekä
kohdistamista

paremmin.

Tutkimus

rakentuu

yhden

päätutkimuskysymyksen

ympärille, johon on tarkoitus etsiä vastausta alatutkimuskysymyksien avulla.

Päätutkimuskysymys:
Miten

organisaation

hankintaprosessia

voidaan

kehittää

paremman

resurssienhallinnan avulla?

Alatutkimuskysymykset:
Mikä on hankintatoimen resurssien nykytilanne organisaatiossa?
Miten käytössä olevat resurssit on kohdennettu hankintaprosessissa?
Miten resurssien käyttöä voidaan parantaa organisaation hankintaprosessissa?

Ensimmäisessä alatutkimuskysymyksessä perehdytään siihen, millaiset resurssit
organisaatiossa on käytössä tällä hetkellä. Tarkoituksena on selvittää, panostetaanko
organisaatiossa

tarpeeksi

hankintatoimeen

ja

onko

esimerkiksi

henkilöstön
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hankintaosaaminen riittävällä tasolla. Tämän tutkimuskysymyksen tavoitteena on
selvittää, tarvitaanko hankintaosastoon enemmän resursseja tai pitääkö itse
resurssien laatua parantaa. Toisen alatutkimuskysymyksen kautta tarkastellaan itse
hankintaprosessia ja miten käytössä olevat resurssit on kohdennettu prosessissa eli
mihin hankintaprosessin osaan keskitytään, ja mikä vie henkilöresurssien aikaa eniten.
Kolmannen alatutkimuskysymyksen päämääränä on selvittää, miten resursseja
voidaan

käyttää

paremmin

alatutkimuskysymyksen

pohjalta

hankintaprosessissa.
on

päämääränä

Näiden

kolmen

syntetisoida

vastaus

päätutkimuskysymykseen, miten organisaation hankintaprosessia voidaan kehittää
paremman resurssienhallinnan avulla?
Tutkimuskysymykset on muodostettu toimeksiantajan toiveiden mukaan keskittymään
hankintaprosessin kehittämiseen resurssinäkökulmasta, koska organisaatiolla ei ole
itse ollut käyttää resursseja hankintaprosessin tutkimiseen muun hankintatoimen
kehitystoiminnan lomassa. Tutkimuskysymykset on rajattu hankintaprosessiin ja
resurssienhallintaan, jotta tutkielman viitekehyksestä ei tule liian laaja ja asetettuihin
tutkimuskysymyksiin voidaan keskittyä syvällisesti ja laaja-alaisesti. Näin aiheesta
pystytään tuottamaan parempaa analyysiä ja tutkimustuloksista saatavat konkreettiset
kehitysehdotukset

voidaan

kohdistaa

tiettyihin

osa-alueisiin

tulevan

kehittämistoiminnan tuloksien seurannan helpottamiseksi.

Tutkimuksen kirjoittamiskieleksi on valikoitunut suomi toimeksiantajan pyynnöstä,
koska se on julkisella sektorilla ensisijainen asioimiskieli ja kaikki työn lukijat ovat
suomenkielisiä, minkä vuoksi on mielekästä tehdä tutkimustyö suomeksi. Näin
tutkimustulosten esittäminen organisaatiossa sekä sen ulkopuolella helpottuu ja
mahdolliset muutosehdotukset saadaan tuotua esille ilman väärinymmärtämisen
mahdollisuutta.

1.3.

Työn rakenne

Tutkimus rakentuu viidestä pääluvusta. Ensimmäinen luku koostuu johdannosta, jossa
käsitellään tutkimuksen taustat, tavoitteet ja merkitys sekä esitellään tutkimuksen
tapausorganisaatio alalukujen kautta. Johdannossa esitetään myös työlle pohjan
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antavat tutkimuskysymykset sekä rajaus. Viimeisessä johdannon luvussa kuvataan
työn rakenne, minkä tarkoitus tutustuttaa lukija tutkimuksen etenemiseen.

Toisessa pääluvussa käsitellään tutkimuksen teoriaosuus, mikä muodostuu kolmesta
alaluvusta. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään julkisia hankintoja ja niiden
merkittävyyttä. Toisessa alaluvussa keskitytään hankintaprosessin käsittelemiseen.
Kolmannessa alaluvussa tarkastellaan resurssienhallintaa eli mitä resurssit ovat ja
miten

organisaation

prosesseja

voidaan

tehostaa

kohdentamalla

resursseja

paremmin. Neljäs teoriaosuuden alaluku keskittyy hankintaprosessin kehitykseen.
Alaluvun tarkoituksena on tuoda esille hankintaprosessien tehostamisesta tehty
viimeisin teoreettinen tutkimustieto, jota pystytään soveltamaan tämän tutkimuksen
suorittamisessa.

Kolmannessa pääluvussa kuvataan tutkimuksen kulku ja suorittamistavat. Luvun
päämääränä

on

esitellä

tutkimukseen

valittu

tutkimusstrategia,

käytetyt

tutkimusmenetelmät ja tutkimukseen valittujen haastateltavien valintakriteerit. Luvussa
selostetaan, miten tutkimusaineisto on kerätty ja analysoitu. Tutkimukselle ominainen
reliabiliteetin ja validiteetin arviointi tehdään myös pääluvussa kolme.

Luvussa neljä käsitellään ja analysoidaan tutkimustuloksia. Ensin raportoidaan
empiirisellä

tutkimuksella

saadut

tutkimustulokset,

minkä

jälkeen

tehdään

tutkimustulosten yhteenveto. Luvussa esitellään Imatran hankintaprosessin keskeiset
kehityskohteet sekä ehdotetaan kehittämisideoita hankintaprosessin tehostamiselle.

Viidennen ja viimeisen pääluvun tarkoituksena on esitellä tutkimuksella saatuihin
tuloksiin perustuvat johtopäätökset. Luvussa tehdään koko tutkimuksen yhteenveto ja
kerrotaan tutkimuksella saatujen tulosten merkitys. Luku esittää arviointia tutkimuksen
tuloksista

ja

onnistumisesta.

Luku

sisältää

myös

pohdintaa

mahdollisista

jatkotutkimusaiheista. Työn lopussa on merkitty käytetyt lähteet ja liitteet mukaan
lukien tutkimuksen haastattelurunko.
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1.4.

Teoreettinen viitekehys

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys jaetaan kolmeen osaan, joissa keskitytään
osa-alueittain

tutkimukselle

merkittävään

kirjallisuuteen

ja

akateemiseen

tutkimukseen. Näiden tutkimusalueiden kohtaamispisteessä on tutkimusaukko, sillä
tutkielman

aiheesta

ei

ole

tehty

mittavaa

tutkimustyötä.

Tutkielman

päätutkimuskysymys pyrkii paikkaamaan tätä tutkimusaukkoa. Jokaista osa-aluetta
käsitellään erikseen teorian kautta, koska akateemista kirjallisuutta suoraan
hankintaprosessien kehittämisestä julkishallinnon organisaatiossa ei ole saatavilla
tarpeeksi

resurssienhallinnan

viitekehyksessä

osa-alueet

näkökulmasta.

käsitellään

Tämän

erillään,

ja

vuoksi

teoreettisessa

empiirisessä

osuudessa

tutkimuksen pohjana oleva teoreettinen tieto syntetisoidaan johdonmukaisesti kerätyn
datan pohjalta tutkimustiedoksi.

Viitekehys jaetaan tutkimuksen tarpeiden mukaan kolmeen osaan seuraavasti: julkiset
hankinnat,

resurssienhallinta

ja

hankintaprosessin

kehittäminen.

Julkisissa

hankinnoissa keskitytään pääasiassa hankintaprosessiin, koska se on tutkimuksen
päämääräinen kehityskohde organisaatiossa, minkä vuoksi on johdonmukaista
tarkastella hankintaprosessia julkisten hankintojen osalta teoreettisella tasolla.
Resurssien käyttö ja sijoittaminen hankintaprosessissa on toimeksiantajan puolesta
toivottu näkökulma hankintaprosessin tarkastelemiselle, minkä vuoksi on mielekästä
käydä läpi resurssienhallinnan tutkimustietoa. Teoriassa keskitytään erityisesti
aineettoman pääoman resursseihin ja niiden laatuun hankintaosaamisen kautta.
Viimeisenä teorian osana käsitellään hankintaprosessin kehittämistä. Tutkimuksen
tavoitteena on tuottaa tutkimustuloksia hankintaprosessin kehittämiseen, minkä vuoksi
prosessien kehittämisen tarkastelu teorian ja tutkimustiedon kautta on tärkeää
tutkimuksen onnistumisen kannalta.
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Julkiset hankinnat
Hankintaprosessi

Hankintaosaaminen
Päätutkimuskysymys

Hankintaprosessin
kehittäminen

Resurssienhallinta

Resurssien
kohdentaminen

Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

Tutkimuksessa tarkastellaan hankintoja tosimaailman julkishallinnon organisaation
näkökulmasta, joten on tärkeää huomioida teoreettista viitekehystä tarkasteltaessa,
että julkisen ja yksityisen sektorin prosessit voivat erota toisistaan esimerkiksi
hankintalain

asettamien

vaatimuksien

vuoksi.

Tämän

takia

tutkimuksessa

tarkastellaan hankintoja erityisesti julkisen sektorin näkökulmasta, mutta julkinen
sektori voi ottaa mallia yksityisen sektorin hankintatoimesta lain puitteissa, joten
yksityistä puolta ei rajata kokonaan pois teoreettisesta viitekehyksestä. Pääasiassa
tutkimuksen viitekehyksessä keskitytään julkisten hankintojen tarkasteluun sekä
pohditaan kirjallisuuskatsauksen pohjalta mitä yksityisen sektorin käytäntöjä,
pystytään hyödyntämään julkisella sektorilla hankintalain sallimissa rajoissa.
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2. HANKINTA
Hankinnan kirjallisuudessa käytetään useita termejä ja konsepteja hankintatoimen
kuvaamiseen eikä näille käsitteille ole yhtä yhteistä määritelmää. Käsitteitä kuten
hankinta, hankintatoimi ja ostotoimi käytetään ristiin, ja käännettynä englannista
suomeen käsitteiden määritelmä ja tarkoitus hämärtyy edelleen. Van Weele (2010, 6)
määrittelee hankinnan yrityksen arvoketjuun käytettävien panosten ostoon liittyvänä
toimintona. Yrityksen arvoketjuun hankittavia panoksia ovat esimerkiksi raaka-aineet,
tarvikkeet ja muut käyttötavarat. Hankinta voi liittyä myös tuotteiden tai palveluiden
ostamiseen organisaation tukitoiminnoille, kuten uuden IT-järjestelmän hankinta.
Hankinta käsitettiin pitkään organisaation operatiivisena tukitoimintona, mutta vuosien
saatossa hankintatoimen merkitys arvoa tuottavana strategisena toimintona on
ymmärretty ja yrityksissä on siirrytty kohti strategisempaa hankintatoimea, mutta
julkisella puolella hankintatoimen strateginen puoli on vielä jäänyt vähemmälle
huomiolle, vaikka julkisen hankintatoimen kehittämiseen panostetaan enemmän kuin
koskaan aikaisemmin (Telgen et al. 2007).
Peter Kraljic kirjoitti jo vuoden 1983 Harvard Business Review:ssa ilmestyneessä
artikkelissaan, että ostamisen täytyy muuttua hankintojen johtamiseksi. Tämä
toteamus juontaa juurensa yritysten ostotoiminnan rutiininomaisesta suorittamisesta
vuodesta

toiseen.

Yritykset

jatkavat

neuvottelua

vuosittain

vakiintuneen

toimittajaverkoston kanssa, vaikka materiaalien hankinnoissa ilmenee lukemattomia
taloudellisia ja poliittisia häiriöitä. Yritykset eivät voi kuitenkaan sallia ostotoiminnan
jäädä muista toiminnoista jälkeen kansainvälisiin ympäristön ja talouden muutoksiin
mukautumisessa. Tällainen asennoituminen ei ole pelkästään vanhanaikaista, vaan
myös kallista. Organisaatioiden täytyy parantaa strategisuutta ja suunnitelmallisuutta
hankintatoimessaan ja mukautua paikallisen sekä kansainvälisen toimintaympäristön
mukaan. (Kraljic 1983)

Kraljicin julkaisusta on jo melkein neljä vuosikymmentä, ja nykyään organisaatioissa
annetaan enemmän arvoa hankintatoimen merkitykselle sekä siinä on otettu selviä
harppauksia eteenpäin, mutta artikkelin sanoma on silti ajankohtainen. Maailma
muuttuu jatkuvasti ja uusia maailmanlaajuisia trendejä ilmaantuu, joihin mukautuminen
on välttämätöntä kilpailuedun säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Tämän vuoksi
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strategisuuden ja suunnitelmallisuuden lisääminen organisaatioiden sisällä on
äärimmäisen

tärkeää.

Operatiivisen

toiminnan

mukauttaminen

organisaation

strategiseen viitekehykseen on välttämätöntä johdonmukaisen ja suunnitelmallisen
hankintatoiminnan

rakentamiseksi.

Tehokkaan

hankintatoimen

luominen

organisaatiossa onnistuu vain, jos sen toteutuksessa huomioidaan organisaation
ominaispiirteet, kyvykkyydet ja verkosto sekä luodaan niitä vastaava hankintastrategia
(Kraljic 1983).

Hankinnan ja ostotoimen merkitys organisaation kilpailukyvylle on

tiedostettu organisaatioissa, ja niistä on tullut enenevässä määrin strategisia toimintoja
pelkästään operatiivisten toimintojen sijaan (Cousins & Spekman 2003; Carr &
Smeltzer 1997).
Myös julkisella sektorilla on siirrytty strategisempaan suuntaan hankintatoimen osalta.
Euroopan komissio ajaa eteenpäin strategista otetta julkisissa hankinnoissa ja
komission mukaan ostajien ja toimittajien välisessä vuoropuhelussa pitäisi olla
enemmän joustavuutta. Muutos julkisten hankintojen ajattelussa on nostanut
kiinnostusta kehittää hankintaverkostoja ja muuttanut käsityksiä julkisten hankintojen
suorituskyvystä.

Suunnitelmallisemmalla

lähestymistavalla

voidaan

vähentää

kustannuksia tekemällä yhteistyötä toimittajien kanssa tehottomuuden tunnistamiseksi
hankintatoimessa

ja

parantamalla

informaatiota

toimittajamarkkinoista

sekä

paremmalla resurssien käytöllä saadaan aikaan tehokkaampi hankintaprosessi ilman
kilpailua. (Erridge & McIlroy 2002)

2.1.

Julkisten hankintojen erityispiirteet

Julkiset hankinnat ovat hankintoja, joita julkishallinnolliset organisaatiot kuten valtio,
kunnat, kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut lainsäädännössä määritellyt
hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta (Iloranta & PajunenMuhonen 2012, 381). Julkiset hankinnat täytyy lainsäädännön perusteella kilpailuttaa
tehokkaasti ja avoimesti sekä kaikkia tarjoajia täytyy kohdella tasapuolisesti ja
syrjimättömästi (Essig, Dorobek, Glas & Leuger 2009). Suomessa vuonna 2018
julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa julkaistiin 17 022
hankintailmoitusta, joiden laskennallinen arvo oli noin 14 miljardia euroa (Julkiset
hankinnat 2019). HILMAssa ilmoitetaan kuitenkin vain osa hankintayksiköiden
tekemistä hankinnoista. EU-tasolla julkisiin hankintoihin käytetään vuositasolla noin 14
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prosenttia bruttokansatuotteesta, josta muodostuu yli 1,9 biljoonaa euroa (Euroopan
komissio 2017). Julkiset hankinnat muodostavat suuren siivun bruttokansatuotteesta
niin kansallisella kuin myös EU:n tasolla, minkä vuoksi julkisten hankintojen
kehittäminen on tärkeää ja sen tutkiminen merkityksellistä. Ilorannan ja PajunenMuhosen

mukaan

(2012)

julkisissa

hankinnoissa

piileekin

suuri

potentiaali

tehokkuuden parantamiseen sekä säästämiseen, mikä koskee hankintaprosesseja ja
käytännön kehittämistä. Julkiset hankinnat rahoitetaan julkisilla verotuloilla, joten
julkisten hankintojen kehittämisellä näistä rajallisista resursseista saadaan enemmän
irti. EU-tasolla jo yhden prosentin vähennys hankintojen kulutuksessa tarkoittaisi 19
miljardin euron säästöjä, jolloin nämä rahat voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen.
Julkinen hankinta onkin äärimmäisen tärkeää yhteiskunnallisen arvon luonnissa.
Kehittämällä julkista hankintatoimea pystytään tuottamaan enemmän ja parempia
palveluja kunnissa.

Julkiset hankinnat ovat lailla säädeltyjä ja Suomen hankintalainsäädäntö perustuu
EU:n perustamissopimukseen ja direktiiveihin. Euroopan laajuisen logistiikkayhteisön
(ELA) mukaan kehittäessä julkisia hankintoja täytyy huomioida seuraavat asiat:

1. Hankinta julkisella sektorilla on ensisijaisesti hankintaa, eikä pelkästään lain
noudattamista
2. Lainsäädännön avulla voidaan edesauttaa hankinnan toteuttamista, eikä se ei
ole vain byrokratiaa
3. Lomakkeet eivät voi korvata perinteistä keskustelua ja neuvottelua
4. Toimittajien ominaispiirteiden tunnistamisen merkitystä ei ole suotavaa
aliarvioida
5. Toimittajia täytyy myös houkutella osallistumaan julkisiin hankintoihin
6. Julkisissakin hankinnoissa voidaan onnistua joustavien yhteistyösuhteiden
rakentamisessa
7. Julkisen sektorin ongelmia voidaan poistaa palvelujen yksityistämisellä, mutta
se saattaa johtaa tiettyjen julkisen sektorin ominaispiirteiden katoamiseen.
(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 380)
Julkisille hankinnoille lainsäädännössä määritettyjä periaatteita ovat syrjimättömyys,
tasapuolisuus, avoimuus ja suhteellisuus. Syrjimättömyydellä tarkoitetaan, että kaikille
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tarjoajille täytyy antaa samanlaiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun
sijainnista ja kansallisuudesta sekä muista hankintaan liittymättömistä asioista
riippumatta. Samoja periaatteita ja ennalta ilmoitettuja perusteita täytyy noudattaa
hankintapäätöstä tehdessä. Tasapuolisuusperiaate velvoittaa kohtelemaan tarjoajia ja
tarjouksia yhtäläisesti ja objektiivisesti hankintaprosessin aikana. Avoimuus eli
läpinäkyvyys

koskee

koko

hankintaprosessia.

Hankinnan

aloittamisesta

ja

hankintapäätöksestä täytyy ilmoittaa riittävän laajasti sekä kaikki hankintaa koskevat
vaatimukset ja sopimusehdot on tiedotettava avoimesti. Suhteellisuuden periaatteella
tähdätään siihen, että hankinnan vaatimusten tai tarjoajalta edellytettävien toimien ja
selvitysten täytyy olla oikeassa suhteessa hankinnan kokoon ja luonteeseen nähden.
(Valtiovarainministeriö 2017)

Monesti pääpaino julkisen sektorin organisaatioiden hankintojen kehittämisessä on
keskittynyt

hankintalainsäädännön

noudattamiseen

ja

julkisen

hankinnan

päätavoitteena on pidetty hankintalain seuraamista ja noudattamista. Julkiset
hankinnat seuraavat samoja lainalaisuuksia kuin yksityisen puolenkin hankinnat ja
ainoana lisänä ovat yhteiskunnan läpinäkyvyys- ja tasapuolisuusvaatimukset, joiden
myötä julkisissa hankinnoissa täytyy seurata määrämuotoista kilpailutusprosessia.
Julkisella

sektorilla

hankintaprosessien

kehittämisessä

tulisi

tavoitella

suunnitelmallisempaa ja systemaattisempaa otetta toimittajamarkkinoiden hallintaan ja
hankintaan. Tämä vaatii ennakoivaa ja suunnitelmallista otetta toimittajamarkkinoiden
hyödyntämiseen

ja

kehittämiseen

sekä

toimittajien

sopimuksenaikaiseen

ohjaamiseen. Toisin sanoen hankintaosaamisen kehittämisen painopiste on hyvä
siirtää pois kilpailutusvaiheen toteuttamisesta ja juridisen osaamisen kehittämisestä.
(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 404–405)

Vaikka julkisen sektorin ja yksityisen sektorin lainalaisuuksien ero hankinnoissa löytyy
pääasiassa hankintalaissa säädellyssä kilpailutusvaiheessa, eroavat julkiset ja
yksityiset hankinnat myös muilla tavoin kuin sääntöjen ja sääntelyn osalta.
Strategisesti hankintojen tavoite julkisella sektorilla eroaa useasti yksityisen sektorin
osto- ja hankintatoimesta. Yksityisellä sektorilla hankintatoimen tarkoituksena on
tuottaa yritykselle voittoa, kun taas julkisia hankintoja pidetään enenevässä määrin
poliittisten linjausten työkaluna esimerkiksi innovaatioita tai kestävää kehitystä ajavana
työkaluna (Harland, Telgen & Callender 2013; Edler & Georghiou 2007; Essig et al.
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2009; Brammer & Walker 2011). Julkisen ja yksityisen sektorin hankintojen välillä on
myös rakenteellisia eroja. Yksityisellä sektorilla organisaation hankintatoimen rakenne
päätetään yrityksen johdon toimesta, kun taas julkisella sektorilla linjaukset ja direktiivit
kehystävät paikallisten organisaatioiden päätöksenteon rakenteen (Harland et al
2013). Julkisia hankintoja tarkastellessa on hyvä pitää mielessä, että strateginen
tavoite hankintojen taustalla ei ole aina niin yksinkertainen kuin yksityisellä sektorilla.

Julkinen vastuullisuus, kaupallisten kannusteiden puute ja julkishallinnon budjetointi
ovat pääsyitä julkisten hankintojen hitaaseen kehitykseen. Monissa julkisissa
organisaatioissa myös hankinnan ammattilaiset sijaitsevat organisaatiossa alhaalla
eikä heillä ole näkyvyyttä ylimpään johtoon. Tekniset ammattilaiset, lakimiehet sekä
poliittiset linjanvetäjät useasti hallitsevat päätöksentekoa julkisissa hankinnoissa, mikä
osaltaan vaikuttaa hankintojen kehitykseen julkisella sektorilla. (van Weele 2010, 108)

Julkisissa

hankinnoissa

hankintaprosessin,

ilmenee

rajallisten

monenlaisia

resurssien,

haasteita

hankintaosaamisen

määrämuotoisen
puutteen

sekä

hankintojen johtamisen vuoksi. Kehittämällä julkisia hankintoja ja pääsemällä yli
ilmeentyvistä haasteista, voidaan julkisten hankintojen toimivuutta ja tehokkuutta
parantaa huomattavasti. Julkisten hankintojen haasteita on mielekästä tarkastella
tämän tutkimuksen puitteissa, koska kehittämällä hankintaprosessia vastaamaan
julkisen sektorin haasteisiin pystytään luomaan tehokkaampi hankintaprosessi.
Haasteiden

tarkastelun

kautta

voidaan

johtaa

kehitysmahdollisuuksia

hankintaprosessiin.

Julkisen sektorin hankinnat ovat monesti monimutkaisia palvelukokonaisuuksien ja
tuotteiden hankintaa, mistä seuraa haasteita hankintojen johtamisen näkökulmasta.
Tavoiteltavan lopputuloksen kuvaaminen ja määrittely, tarjouspyynnön laadinta sekä
tarjousten

vertailu

tulee

sitä

haastavammaksi,

mitä

monimutkaisemmasta

hankintakokonaisuudesta on kyse. Hankinnan kohteen monimutkaisuudesta johtuen
lopputuleman kuvaaminen on usein niin haastavaa, että kilpailutuksen jälkeen alun
perin tavoiteltu lopputulos jää saavuttamatta. Tähän vaikuttavat erityisesti riittävä
panostus hankinnan suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen sekä yksinomaan avoimen
menettelyn

käyttö

hankintaprosessissa

kilpailutuksessa.
johtuvat

Monimutkaisuudesta

yleisimmin

puutteista

aiheutuvat

resursseissa,

haasteet

hankintojen
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johtamisen osaamisessa sekä hankintojen osaamisessa. (Iloranta & PajunenMuhonen 2012, 398; Valtiovarainministeriö 2020)

Monet julkisen sektorin haasteet juontavat juurensa siihen, että ammattimaisuus ja
osaaminen puuttuvat hankintaorganisaatiosta, systeemeistä sekä henkilökunnalta.
Onnistunut EU:n hankintalainsäädännön käyttöönotto vaatii hyvin strukturoituja
hankinnan

toimintamalleja

ja

prosesseja

sekä

hankintaorganisaatiota,

jossa

hankintatehtävät, vastuualueet ja päätäntävalta on selvästi määritelty ja kommunikoitu
kaikille yksiköille sekä sidosryhmille. Tämä usein epäonnistuu julkisen sektorin
organisaatioissa

johtuen

vallitsevasta

johtamisen

kulttuurista.

Päätöksenteko

julkishallinnossa tärkeistä hankinnoista on hyvin poliittista ja siitä monesti puuttuu
rationaliteetti ja faktaperäisyys. (van Weele 2010, 121)

Yhtenä julkisen sektorin hankintatoimen haasteena on houkuttelevuus. Potentiaaliset
toimittajat voivat jättää tarjouksen tekemisen kokonaan pois julkiselle sektorille, koska
määrämuotoinen

hankintaprosessi koetaan

raskaaksi ja

kannattamattomaksi.

Tilanteeseen parhaiten sopiva toimittaja ei välttämättä tee tarjousta julkisesta
hankinnasta ollenkaan. Tarjouskilpailuun osallistuminen saattaa joissain tapauksissa
maksaa enemmän kuin saatava hyöty, ja esteenä ovat yritysten kilpailutukseen liittyvät
ennakkoluulot ja asenteet sekä osaamisen puute. Myös tietoa tulevista kilpailutuksista
koetaan saatavan liian myöhään, jolloin tarjouksen tekeminen ei enää onnistu.
(Valtiovarainministeriö 2020)

Samoin kuin yksityisen sektorin hankinnoissa, myös julkisissa hankinnoissa on
lisääntynyt tarve yhteistyölle ja vuorovaikutukselle myyjän ja ostajan välillä, koska
toimittajasuhteilla on huomattu olevan merkitystä organisaation menestykseen.
Kilpailutusvaatimusten ja julkisen sektorin lainsäädännön ajatellaan rajoittavan
kumppanuuksien syntymistä (Essig & Batran 2005). Pitkäkestoisten kumppanuuksien
syntyminen vaikeutuu lainsäädännön takia etenkin toistuvasti ja lyhyin väliajoin
toteutettavissa hankinnoissa (Holma & Sammalmaa 2018). Julkisella sektorilla
halutaan kuitenkin parantaa yhteistyötä ja lisätä vuorovaikutusta yritysten kanssa, jotta
julkinen sektori pystyy hyödyntämään yksityisen sektorin tietotaitoa ja tätä kautta
lisäämään hankintojen tehokkuutta (Padovani & Young 2008; Holma & Sammalmaa
2018).
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Useimmiten toistuvat ongelmiin johtavat syyt ostajien ja myyjien toiminnassa ovat se,
että ilmoitettuja kriteerejä ei käytetä tarjouksien vertailussa, tyytymättömyys oman
organisaation

tai

kilpailijoiden

saamaan

pistemäärään,

tarjous

ei

vastaa

tarjouspyyntöä tai jälkitinkimiseen lankeaminen. Julkisten hankintojen toistuvana
haasteena ovat myös ongelmista johtuvat markkinaoikeustapaukset, joita tapahtuu
kahdesta syystä: epäonnistuneet hankinnat ja hankinnat, joista hävinnyt tarjoaja
valittaa, vaikka hankinnassa ei ole tapahtunut virhettä. Valitusten käsittelyaika voi olla
useita kuukausia ja hankintasopimukset jäävät odottamaan käsittelyn ajaksi.
Ongelmalliseksi tämän tekee se, että Kuntaliiton selvityksen mukaan reilusti alle puolet
valituksista hyväksytään eli katsotaan virheen tapahtuneen hankintaprosessissa.
Tarjouksen häviäjä haluaa usein näissä tapauksissa estää kilpailijaa saamasta
sopimusta. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 379, 391–392) Vaikka organisaatiossa
panostetaan kilpailutusprosessin kehittämiseen ja täydelliseen suorittamiseen, niin
ennemmin tai myöhemmin tullaan silti tekemään valitus markkinaoikeuteen. Virheitä
tulee tapahtumaan ja tarjoaja voi tuntea itsensä kaltoinkohdelluksi, vaikka
kilpailutuksessa tehdään kaikki oikein.

2.2.

Hankintaprosessi

Tutkimuksen keskeisenä käsitteenä on hankintaprosessi, jolle ei itsessään löydy
yhteisesti sovittua määritelmää. Hankintaprosessi vaihtelee suuresti organisaatiosta
toiseen, ja se sisältää erilaisia vaiheita organisaatiosta ja toimialasta riippuen.
Hankintaprosessi täytyy kuitenkin ymmärtää organisaation sisällä, jotta sitä voidaan
hallita ja johtaa. Hankintaprosessin muotoon vaikuttavat muun muassa tuotteen
ominaisuudet, hankintajärjestelmät ja hankintaresurssit. Julkisissa hankinnoissa
prosessiin vaikuttavat myös hankintalain määrittämät hankintarajat kilpailutukselle.
Yksinkertaisesti ilmaistuna hankintaprosessin voidaan sanoa kuvaavan sitä, miten
organisaatio hoitaa hankintojaan.
Nieminen (2016) esittää hankintaprosessin yksinkertaistettuna tapahtumaketjuna, joka
jakautuu kuviossa 2 esitettyihin vaiheisiin: tarpeen määrittely, toimittajan valinta,
sopimuksen tekeminen, tilaaminen, toimitusvalvonta sekä seuranta ja arviointi. Täytyy
kuitenkin pitää mielessä, että rutiinihankinnat ovat täysin eri asia kuin kunnan
laajuisten palveluiden hankkiminen. Hankintaprosessimalli on työkalu organisaation
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hankintaprosessin

jäsentämiseen,

koska

sen

avulla

hankintaprosessin

hahmottaminen ja sen myötä kehittäminen helpottuu.

Tarpeen määrittely
Toimittajan valinta
Sopimuksen tekeminen
Tilaaminen
Toimitusvalvonta
Seuranta ja arviointi
Kuvio 2. Hankintaprosessi (mukaillen Nieminen 2016).

Van Weele (2010, 28–29) määrittelee hankintaprosessin käsittävän hankinnan eri
vaiheet, joita ovat tarpeen määrittely, toimittajan valinta, sopimuksen solmiminen,
tilaaminen, tilaamisen seuranta ja kontrollointi sekä arviointi. Niemisen ja Van Weelen
määritelmät hankintaprosessin vaiheille ovat hyvin samankaltaiset, joten vaikka
prosessi on erilainen organisaatiosta toiseen, voidaan silti erottaa yhteiset
hankintaprosessin vaiheet, joiden mukaan hankintojen tekeminen etenee. Kyseistä
hankintaprosessia voidaan soveltaa niin tuotteiden kuin palveluidenkin hankkimiseen.
Van Weele (2010, 8) määritteleekin hankinnan organisaation ulkoisten resurssien
johtamiseksi sillä tavalla, että organisaation toimintojen suorittamiseen, ylläpitämiseen
ja johtamiseen tarvittavien tavaroiden, palveluiden ja tietotaidon saaminen parhaalla
mahdollisella tavalla pystytään turvaamaan organisaatiossa.
Myös

Ellram,

Tate

hankintaprosessin,

&

joka

Billington
koostuu

(2007)

esittävät

suunnittelusta,

julkaisussaan

toimittajien

tavaroiden

kartoittamisesta,

tilauksesta, vastaanottamisesta ja maksamisesta sekä johtamisesta. Käytännössä
vaiheiden määrä ja sisältö vaihtelee, mutta prosessin täytyy edetä kaikkien viiden
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vaiheen läpi. Heidän mukaansa suunnittelu sisältää tarpeen ennustamisen ja
määrittelyn. Toimittajien kartoitusvaiheessa tehdään markkinatutkimusta ja etsitään
potentiaaliset

toimittajat.

tilausprosessi

loppuun

Tilausvaiheessa
yhdessä

toimittajan

valitaan

toimittaja

kanssa.

ja

suoritetaan

Neljännessä

vaiheessa

varmistetaan tavaran vastaanotto ja hyväksytään maksaminen sisäisesti. Hankinnan
johtamisella

tarkoitetaan

toimittajan

suorituksen

mittaamista

vaatimusten

noudattamisen varmistamiseksi ja kehitysmahdollisuuksien tunnistamista.
Tarkastellessa hankintaprosessia täytyy pitää mielessä, että liiketoiminnan tarpeet ja
vaatimukset ohjaavat prosessia. Kaikki hankintaprosessin vaiheet ovat toisiinsa
kytköksissä

ja

edellisten

vaiheiden

onnistuminen

vaikuttaa

koko

prosessin

onnistumiseen. Hankintatarpeen määrittelyn epäonnistuessa ei hankintaprosessilla
ole edellytyksiä onnistua suunnitellusti. Hankinnan onnistumisen kannalta on
äärimmäisen tärkeää, että vaatimukset ja tavoitteet on selkeästi määritelty alusta
alkaen. Myös hankintaprosessiin osallistuvien roolit ja vastuualueet täytyy määritellä
selkeästi, koska hankintaprosessin onnistuminen vaatii monenlaisen asiantuntijuuden
ja osaaminen yhdistämistä. Onnistuneen hankinnan edellytyksenä ovat yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidot. (Nieminen 2016)
Hankintaprosessi tulee eriämään organisaatioiden kesken monien prosessiin
vaikuttavien liiketoiminnallisten tarpeiden mukaan, mutta alan tutkimusaineiston
perusteella voidaan todeta, että hankintaprosessille on määritetty perusmuoto, jota
jokaisessa organisaatiossa seurataan. Vaiheiden tarkka määrä ja sisältö kuitenkin
vaihtelee yritysten välillä. Alan kirjallisuus kuitenkin keskittyy pääasiassa yksityisen
sektorin hankintaprosessiin. Vaikka kirjallisuudessa määritettyä yksinkertaistettua
hankintaprosessia voidaan osittain soveltaa myös julkisen sektorin hankintoihin, niin
julkiset hankinnat tarvitsevat määrämuotoisemman kilpailutusprosessin hankintalaissa
määritettyjen

vaatimusten

mukaisesti.

Toimittajien

valinta-

ja

hankintojen

toteutusvaiheissa seurataan lain läpinäkyvyys- ja tasapuolisuusvaatimuksia, jotka
velvoittavat määrämuotoisiin prosessivaiheisiin.

Julkisten

hankintojen

hankintaprosessi

voidaan

jakaa

pelkistettynä

kolmeen

vaiheeseen: hankinnan suunnittelu ja valmistelu, kilpailutus sekä toimittajan
sopimuksenaikainen ohjaaminen. Yksinkertaisuudessaan hankintojen suunnittelulla ja
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valmistelulla tarkoitetaan hankintatarpeiden kartoitusta ja ennakointia sekä yksittäisten
hankintojen toteutuksen suunnittelua. Kilpailutusvaihe on hankintalain säätelemä
vaihe, jonka tarkoituksena on tarjouskilpailun voittajan valinta asetettujen kriteerien
perusteella ja hankintasopimuksen syntyminen. Toimittajan sopimuksen aikainen
ohjaaminen

pitää

sisällään

toteutuneen

hankinnan

seurantaa

ja

kehittämismahdollisuuksien etsimistä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 404;
Nieminen 2016; Valtiovarainministeriö 2017; Holma & Sammalmaa 2018)

Tutkimuksen tavoitteena on keskittyä tarkastelemaan julkisen hankintaprosessin
kehitysmahdollisuuksia, joten viitekehyksen puitteissa on mielekästä tarkastella
hankintaprosessia julkisen hallinnon näkökulmasta, minkä vuoksi hankintaprosessin
vaiheita

ja

sisältöä

on

hyvä

tarkastella

pelkistetyn

julkisten

hankintojen

hankintaprosessin kautta. Tämän vuoksi käsittelemme seuraavaksi hankintaprosessia
syvällisemmin alalukujen hankinnan suunnittelu ja valmistelu, kilpailutus sekä
toimittajan sopimuksenaikainen ohjaaminen kautta.

2.2.1. Hankinnan suunnittelu ja valmistelu

Hankintaprosessin

suunnittelu-

hankintamenettelyä

edeltäviä

ja

valmisteluvaiheella

toimenpiteitä.

Valmistelu-

tarkoitetaan
ja

virallista

suunnitteluvaihetta

koskevat säännöt eivät ole yhtä tiukkoja ja yksityiskohtaisia kuin kilpailutusvaiheessa,
joten

vaiheen

aikana

hankintayksiköllä

on

mahdollisuus

vuorovaikutukseen

kilpailutukseen osallistuvien yritysten kanssa (Holma & Sammalmaa 2018).
Valmistelu- ja suunnitteluvaihe on onnistuneen hankinnan kannalta kriittinen, koska
sen aikana asetetaan hankinnalle selkeät tavoitteet sekä määritellään, miten
varmistetaan hankinnan onnistuminen ja varaudutaan mahdollisiin ongelmiin
(Nieminen 2016). Suunnitteluvaiheen merkitys korostuu julkisissa hankinnoissa myös,
koska muutoksia sopimuksiin on vaikea tehdä itse sopimuskauden aikana (Rönnbäck
2012). Julkisen hankinnan keskeiset sopimusehdot sekä hankinnan kohteen määrittely
tulee tehdä suunnitteluvaiheen aikana (Hankintalaki 1397/2016, 68 §). Hankinnan
tarkka määrittely valmisteluvaiheessa on tämän vuoksi erittäin tärkeää, sillä muutosten
tekeminen jälkeenpäin on haastavaa.
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Hankintojen yleisenä tavoitteena on sopimussuhteen luonti, jonka tuloksena saadaan
tarkoituksenmukainen ja toimiva palvelu tai tuote ostavan organisaation käyttöön
parhailla mahdollisilla ehdoilla. Organisaation toimintaa ohjaavat strategiat ja ohjeet
ovat tärkeässä asemassa hankintojen onnistumisen kannalta, koska ne muodostavat
johdonmukaisen

kokonaisuuden

siitä,

miten

hankinnat

toimeenpannaan

organisaatiossa. Taloussuunnittelu ja budjetti ovat iso osa hankintojen suunnittelua ja
ne vaikuttavat hankintojen vuosittaiseen aikataulutukseen ja kokonaisuuksiin.
(Nieminen 2016)

Niemisen (2016) mukaan hankintojen suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen sisältyy
seuraavat viisi kokonaisuutta:
1. tiedottaminen,
2. tiedon hankkiminen ja ylläpitäminen,
3. markkinoiden kartoittaminen,
4. tavoitteiden asettaminen,
5. sopimuksenaikaisen yhteistyön varmistamisen suunnittelu.

Tiedottaminen on suuri osa suunnitteluvaihetta, koska sen avulla varmistetaan
potentiaalisten toimittajien löytäminen, ja se kohdistetaan muun muassa yrityksille,
kuntalaisille ja muille hankkijoille. Tiedottaminen on hyvä tehdä lyhyen sekä pitkän
aikavälin suunnitelmista, jotta toimittajat pystyvät kehittämään toimintojaan ja
investoimaan tulevia tarpeita varten. Tiedon keräämisellä ja ylläpitämisellä tarkoitetaan
onnistuneiden
menettelytapojen

hankintojen

määrittelyjen,

keräämistä

ja

palvelukuvausten

dokumentoimista

aiemmilta

ja

toimivien

sopimuskausilta.

(Nieminen 2016)

Erittäin tärkeää on myös loppukäyttäjien tarpeiden kartoitus, jota voidaan tehdä
palautejärjestelmien tai haastattelujen avulla. Yhteistyö suunnittelussa hankinnan,
asiantuntijoiden
ymmärtämisessä

sekä

loppukäyttäjien

mahdollistaa

välillä

onnistuneen

tarpeiden
hankinnan.

kartoittamisessa
Tarpeiden

ja

lisäksi

markkinoiden kartoitus on korostuneessa roolissa julkisissa hankinnoissa, koska kun
tunnetaan markkinoiden tarjonta, voidaan hankinnan kohde sekä valinta- ja
vertailuperusteet määritellä paremmin. Hankinnan edellytysten ymmärtäminen vaatii
perehtymistä markkinoiden tarjontaan ja vuorovaikutusta potentiaalisten toimittajien
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kanssa, mutta nämä tulee erottaa varsinaisesta kilpailutuksesta. Valmisteluvaiheessa
asetetaan myös tavoitteet hankinnalle. Määritellään mitä halutaan, millainen
kumppanuussuhde luodaan ja millainen laatu on hankinnalle riittävä. Yhteistyön ja
seurannan

menetelmät

kirjataan

suunnitteluvaiheessa

sopimusehtoihin.

Suunnitteluvaiheessa luodun sopimuksen täytyy ilmaista, mistä on sovittu ja miten
toimintaa kehitetään sopimuksen voimassaolon aikana. (Nieminen 2016)

Hankintasuunnitelman laatiminen tapahtuu siten, että siitä löytyy hankintojen
toteuttamisessa tarvittavat tiedot. Näin samaan tuoteryhmään kuuluvat hankinnat
voidaan yhdistää ja luoda pohja vuosi- tai puitesopimushankintojen kilpailuttamiselle
suunnitelmia läpikäydessä ja hyväksyttäessä. Suunnitelman mukaisesti keskittämällä
hankintoja pystytään tehostamaan toimintaa päällekkäisen työn vähentämisellä sekä
saadaan parempia ostoehtoja. (Valtiovarainministeriö 2017)

2.2.2. Kilpailutus

Hankintaprosessin kilpailutusvaihe on kaikista hankintaprosessin vaiheista tarkimmin
säädelty laissa, minkä takia kilpailutusprosessin etenemiseen ei voi niinkään vaikuttaa
organisaation sisällä. Suunnitteluvaiheessa määritellään kilpailutuksen menettelytapa
hankintalaissa määriteltyjen puitteiden mukaan, mikä vaikuttaa prosessin sisältöön ja
etenemiseen. Menettelytavan valintaan vaikuttavat useat tekijät kuten hankinnan arvo,
päämäärä, luonne, monimutkaisuus, toimittajat sekä hankintayksikön tietotaito.
Hankintojen jaottelu tehdään hankinnan arvon mukaan. Kansallisten kynnysarvojen
alittavat

hankinnat

ovat

hankintalain

soveltamisalan

ulkopuolella

(Valtiovarainministeriö 2017).

Hankintojen

kohteen

arvo

määrittää

mitä

sääntöjä

ja

direktiivejä

kilpailuttamisprosessissa tulee noudattaa. Julkiset hankinnat jaotellaan hankinnan
arvon

mukaan

kansallisen

kynnysarvon

ylittäviin

hankintoihin,

kansallisen

kynnysarvon alittaviin hankintoihin ja EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin.
Kansallisissa hankinnoissa sovelletaan kansallisia hankintoja koskevia hankintalain
säännöksiä, missä on mahdollista käyttää joustavampia ja keveämpiä menettelyjä
kilpailutuksessa

kuin

EU-hankinnoissa.

Kansallisen

kynnysarvon

alittavissa

hankinnoissa ei tarvitse soveltaa hankintalakia ollenkaan, mutta nämä pienhankinnat
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tulee kilpailuttaa hankintayksikön ohjeiden ja toimintasääntöjen mukaisesti periaatteita
avoimuudesta ja tasapuolisesta kohtelusta unohtamatta. EU-hankinnoissa täytyy
soveltaa EU:n julkisten hankintojen sääntelyä kokonaisuudessaan sekä hankintalain
EU-hankintoja koskevia säännöksiä. (Holma & Sammalmaa 2018)

Hankintalaki velvoittaa julkisia organisaatioita noudattamaan siinä säädettyjä
menettelytapoja julkisten hankintojen kilpailutuksissa. Essig et al. (2009) jakavat
kilpailutusprosessin menettelytavat kahteen kategoriaan: viralliset ja epäviralliset
menettelyt. Virallisia menettelytapoja ovat avoin ja rajoitettu menettely, kun taas
epävirallisiin

menettelytapoihin

neuvottelumenettely.

Avoin

ja

kuuluvat
rajoitettu

neuvottelumenettely
kilpailumenettely

ja

kilpailullinen

ovat

pääasiallisia

hankintamenettelyjä julkisissa hankinnoissa. Epävirallisia menettelytapoja voidaan
käyttää vain, jos tietyt kriteerit täyttyvät. Näiden lisäksi julkisissa hankinnoissa voidaan
käyttää

hankintamenettelynä

huutokauppaa,

dynaamista

suorahankintaa,

hankintajärjestelmää,

innovaatiokumppanuutta

tai

sähköistä

puitejärjestelyä

(Hankintalaki 1397/2016, 32–52 §), mutta tämän työn viitekehyksessä ei ole
mielekästä tarkastella kaikkia menettelytapoja yksityiskohtaisesti.

Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat potentiaaliset toimittajat voivat osallistua
tarjouskilpailuun. Rajoitettu menettely eroaa avoimesta siten, että se jakaantuu
kahteen

vaiheeseen.

Ostajaorganisaatio

valitsee

ensimmäisessä

vaiheessa

osallistumishakemuksen perusteella vähimmäisvaatimusten mukaisesti tarjoajat, joille
lähetetään virallinen tarjouspyyntö. Tarjouspyyntöä ei voida kuitenkaan lähettää muille
kuin hakemuksen jättäneille tarjoajille. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 383)

Neuvottelumenettely eroaa avoimesta ja rajoitetusta menettelystä siten, että
hankintayksikkö neuvottelee sopimuksen ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa.
Organisaatio julkaisee hankintailmoituksen, johon halukkaat toimittajat voivat
osallistua.

Hankintayksikkö

hyväksyy

tarjoajat

potentiaalisista

toimittajista

hankintailmoituksessa ilmoitettujen vähimmäisvaatimusten ja arviointiperusteiden
mukaan. Kilpailullista neuvottelumenettelyä käytetään erityisen monimutkaisiin
hankintoihin, joissa hankintayksikkö ei pysty laatimaan tarjouspyyntöä ilman
neuvotteluja. Neuvottelumenettelyn kaltaisesti ostaja julkaisee hankintailmoituksen,
johon tarjoajat voivat osallistua. Tämän jälkeen ehdokkaiden kanssa on tarkoituksena
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löytää ratkaisuja, jotka vastaavat hankinnan tarpeita. Tarjous pyydetään ehdokkailta
valitun

ratkaisun

perusteella.

Hankintayksikkö

voi

käyttää

kilpailullisessa

neuvottelumenettelyssä hyväksi toimittajien osaamista ratkaisujen löytämisessä ja
hankinnan sisällön määrittämisessä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 384;
Nieminen 2016)

Suorahankinnoissa

ei

tarvitse

noudattaa

hankintalain

pääsääntöä,

joten

suorahankinnoilla tehtäviä julkisia hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa. Suorahankinnan
käyttäminen vaatii kuitenkin hankintalain mukaisen perusteen, ja sen käyttö on
todettava ennalta. Hankintayksikkö voi valita yhden tai useamman toimittajan
sopimusehdoista

neuvottelemiseen

julkaisematta

hankintailmoitusta.

Perustelu

suorahankinnalle voi olla se, että avoimessa tai rajoitetussa hankintamenettelyssä ei
ole saatu ollenkaan tarjouksia tai mahdollisia toimittajia on vain yksi. (Hankintalaki
1397/2016, 40 §; Pekkala, Pohjonen, Huikko & Ukkola 2017, 242)

Tarjouskilpailut alkavat hankintailmoituksen julkaisemisella ja päättyvät voittaneen
tarjoajan valintaan tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden ja hankintalain
sääntöjen perusteella. Valintaperusteena käytetään joko kokonaistaloudellista
edullisuutta tai halvinta hintaa. Tarjouspyynnössä ilmoitettujen vaatimusten onnistunut
määrittäminen johtaa onnistuneeseen hankintaan, vaikka valintaperusteena on halvin
hinta. Hankintapäätöksestä täytyy tiedottaa kilpailutukseen osallistuneille. Viimeisenä
vaiheena kilpailutuksessa on sopimuksen viimeistely ja allekirjoittaminen. Olennaisia
sisältöön ja hintaan vaikuttavia muutoksia ei kilpailutuksen loppumisen jälkeen saa
enää tehdä, mutta käytännön yksityiskohtien määrittely tehdään lopulliseen
sopimukseen. (Nieminen 2016; Holma & Sammalmaa 2018)

2.2.3. Toimittajan sopimuksenaikainen ohjaaminen

Toimittajan

sopimuksenaikaisella

ohjaamisella

varmistetaan

toimittajalta

hankintasopimuksessa vaadittujen ehtojen ja laatukriteerien täyttyminen.

Pohja

sopimuskauden aikaiselle ohjaamiselle on luotu hankintasopimukseen, joten
hankinnan suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa määritettyjen vähimmäisvaatimusten ja
ehtojen merkitys korostuu. Toimittajilta ei voida vaatia jotain, mitä ei ole sisällytetty
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hankintasopimukseen, joten jos hankinnan kohteen ja vaatimusten määrittely on
epäonnistunut, niin ei hankintayksiköllä ole hyviä edellytyksiä toimittajan ohjaamiseen
tai sopimuksen aikaiseen kehittämiseen.

Sopimuskauden aikainen toimittajan ohjaaminen on edellytys onnistuneeseen
hankintaan,

johon

kuuluu

olennaisesti

sopimushallinta.

Sopimushallinta

on

hankintayksikön prosessi, minkä avulla varmistetaan, että toimittaja seuraa
sopimuksessa määritettyjä aikatauluja, ehtoja ja laatuvaatimuksia. Hankintayksikön
täytyy allokoida tarpeelliset resurssit kuten budjetissa määritellyt varat sekä osaava
henkilökunta toimittajan ohjaamiseen. Kaikkien sopimusosapuolien täytyy kuitenkin
noudattaa sopimuksessa laadittuja ehtoja. Julkisen sektorin ongelmana onkin heikko
sopimushallinta ja toimittajien ohjaaminen, mistä seuraa suuria julkisten resurssien
menetyksiä. Tämä juontaa juurensa sopimushallinnan kapasiteetin puutteeseen.
Tarkoituksenmukaisella resurssien määrittämisellä sopimushallintaan ja toimittajien
ohjaamiseen voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä esimerkiksi palvelujen
laadussa

ja

toimitusaikataulussa.

Yleisenä

ongelmana

julkisella

sektorilla

sopimushallinnan toimintamallien kehittämiseen ja implementointiin on tarpeellisten
resurssien allokointi hankintayksiköille. (Khan 2018)

Myös Rendon (2015) ehdottaa, että sopimustenhallintaprosessi on tärkeässä
asemassa organisaation hankintojen onnistumisessa sekä prosessien kehityksessä.
Hänen

mukaansa

sopimushallintaprosessin

parantamisella

varmistetaan

yhtenäisemmät ja paremmat tulokset. Samoin kuin osaamisen kehittäminen johtaa
sopimushallinnan toimintojen parempaan suorittamiseen, niin kehittämällä prosessia
saavutetaan

parempi

tulos

käytettyyn

rahamäärään

julkishallinnon organisaatioissa on kuitenkin

verrattuna.

Haasteena

sopimushallinnan ja prosessien

suorituskyvyn mittaaminen.

Sopimushallinnalla ja toimittajien sopimuskaudenaikaisella ohjaamisella saavutetaan
laadultaan paremmat tuotteet ja palvelut sekä pystytään kehittämään hankintojen
tasoa ja hyödyntämään toimittajan resursseja (Rendon 2015; Khan 2018). Näin
varmistetaan onnistuneet hankinnat ja luodaan yhteistyösuhde toimittajien kanssa,
minkä seurauksena pystytään oppimaan ja kehittämään tulevien hankintojen
suunnittelua.
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Seurannan työkaluja ovat erinäisten palautekanavien käyttäminen kuten laadun
seuranta, seurantapalaverit tai tarkistuskäynnit. Seurannan avulla voidaan täyttää
mahdollisia kannustimia tai sanktioita. Palautteen antamisessa kannattaa antaa myös
positiivista palautetta pelkästään virheiden esiin nostamisen ja niistä rankaisemisen
sijaan. Sopimuskauden aikainen ohjaaminen edellyttää systemaattista seurannan
dokumentointia hankintayksikön toimesta, sillä sen avulla pystytään ratkaisemaan
erimielisyyksiä sekä tekemään pitkän tähtäimen kehittämisehdotuksia. (Nieminen
2016)

2.3.

Resurssit hankintaprosessissa

Hankinnan

kehittyessä

laajemmaksi

kokonaisuudeksi

pelkästään

kulujen

vähentämiseen keskittyvästä funktiosta siihen on katsottu kuuluvaksi myös resurssien
ja toimittajien hallinta (Pereira, Christopher & Da Silva 2014).

Resurssit ovat kaikki

voimavarat, kyvykkyydet, prosessit, ominaisuudet, informaatio ja tietotaito, joita yritys
hallitsee (Barney 1991).

Moser (2007) taas määrittelee resurssit taloudellisina,

fyysisinä, ihmisten sekä organisaation voimavaroina, kuten työntekijät, koneet,
materiaalit, tietotaito, brändi ja patentit. Organisaation kyvykkyydellä tarkoitetaan taitoa
yhdistellä näitä resursseja tehokkaasti ja saavuttaa siten kilpailuetua (Dutta,
Narasimhan & Rajiv 2005). Organisaation kyvykkyys määritellään Moserin (2007)
mukaan kirjallisuudessa tarkoituksenmukaisena aineettoman ja aineellisen pääoman
johtamisena sekä järjestämisenä organisaatiossa.

Resurssienhallinta on kokonaisvaltainen prosessi organisaation resurssiportfolion
rakentamiseen, resurssien integroimiseen organisaatiossa kyvykkyyksien luomiseksi
sekä näiden kyvykkyyksien hyödyntämistä organisaation sisällä ja ulkona arvon
luomiseksi eri sidosryhmille (Sirmon, Hitt & Ireland 2007). Resurssienhallinnan avulla
pystytään varmistamaan resurssien riittävyys, saanti ja tehokas käyttö. Resurssit
jaetaan aineelliseen ja aineettomaan pääomaan niihin kuuluvien resurssien mukaan
(Moser 2007). Tämän tutkimuksen viitekehyksessä tarkastellaan vain aineetonta
pääomaa aihealueen tarkemmaksi rajaamiseksi.
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2.3.1. Aineeton pääoma

Johtamisen

kirjallisuudessa

on

käytetty

aineettoman

pääoman

käsitettä

ymmärtämään, kuinka tietotaito toimii arvonluonnin avaintekijänä organisaatiossa.
Aineettomalla

pääomalla

tarkoitetaan

tietotaidon,

kokemuksen,

organisaation

teknologian, asiakassuhteiden ja ammattitaitojen omistamista organisaatiossa, mitkä
tuottavaa yritykselle kilpailuetua markkinoilla (Edvinsson & Malone 1997). Voidaan
sanoa, että aineeton pääoma on kaikkien tietotaitoon liittyvien resurssien summa, jota
organisaatio käyttää arvonluontiin. Kirjallisuudessa aineettomalle pääomalle on luotu
monia

viitekehyksiä,

missä

aineeton

pääoma

yleisesti

jaetaan

kolmeen

pääkategoriaan: inhimillinen pääoma (human capital), rakennepääoma (structural
capital) ja suhdepääoma (relational capital). (Kianto, Sáenz & Aramburu 2017)

Inhimillisellä pääomalla viitataan kaikkiin organisaation työntekijöihin sekä heidän
ominaisuuksiinsa kuten tietotaitoon, kokemukseen, sitoutumiseen ja motivaatioon
(Bontis 1998; Edvinsson & Malone 1997).

Inhimillisen pääoman koetaan olevan

kaikista aineettoman pääoman osa-alueista merkittävin, koska se on innovaation ja
strategisen uudistumisen lähde organisaatiossa esimerkiksi uusien prosessien
kehittämistä varten (Bontis 1998). Inhimillisen pääoman ei voida kuitenkaan sanoa
olevan organisaation omistamaa tai edes kontrolloimaa, koska työntekijät voivat
lopettaa tai vaihtaa työpaikkaa hetken varoitusajalla. Tämän vuoksi organisaatioiden
kannattaa panostaa työntekijöiden viihtyvyyteen, koska muuten osa inhimillisestä
pääomasta voi vaihtaa kilpailijan puolelle.

Rakennepääoma toisaalta on organisaation omistamaa ja pysyy organisaation sisällä
työntekijöiden lähtiessä (Roos & Roos 1997). Kianto et al. (2017) määrittelevät
rakennepääoman organisaation tietotaitona, joka ei ole sidonnainen organisaatioon
kuuluviin

ihmisiin.

Rakennepääoma

kerääntyy

ja

jakautuu

organisaatiossa

rakenteisiin, prosesseihin, systeemeihin ja ohjeisiin.

Suhdepääoma viittaa arvoon ja tietotaitoon, mikä tulee suhteista asiakkaisiin,
toimittajiin, instituutioihin sekä muihin ulkopuolisiin tahoihin (Bontis 1998; Edvinsson &
Malone 1997). Suhdepääoma auttaa organisaatiota kehittämään prosesseja ja
toimintoja, koska kaikki tietotaito prosessien kehittämiseen ei välttämättä tule
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organisaation sisäpuolelta. Tämän vuoksi hyvien suhteiden ja yhteistyön ylläpitäminen
organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa on tärkeää. Adlerin & Kwonin (2002)
mukaan suhdepääoma tarjoaa myös vaikutusvaltaa, kontrollia sekä voimaa ja tuottaa
solidarisuutta, mikä tarjoaa mahdollisuuden yhteiselle kehittämiselle.

Hankintaprosessin kehittämisessä ja suorituskyvyn parantamisessa juuri aineettoman
pääoman resurssit nousevat keskiöön, koska prosessikehittäminen lähtee liikkeelle
organisaation inhimillisestä pääomasta eli henkilöstön tietotaidosta, jonka kautta
luodaan ja kehitetään organisaation rakennepääomaa. Myös yhteistyösuhteet
sidosryhmien kanssa on tärkeä osa kehitysprosessia, sillä yhteistyökumppanin
resursseja

pystytään

hyödyntämään

omien

prosessien

kehittämisessä.

Hankintaosaaminen on kriittinen resurssi hankintaprosessin kehittämisessä, koska
henkilöstön tietotaito on tärkeässä asemassa prosessikehityksessä.
2.3.2. Hankintaosaaminen

Hankintaosaaminen on organisaation kokonaisvaltainen kyky hallita hankintatoimea ja
-kantaa sekä suorittaa sen sisäisiä tehtäviä, rutiineja ja vastuita tavoiteltujen tulosten
saavuttamiseksi. Hankintaosaaminen on organisaatiotason voimavara, joka voi
vaikuttaa yrityksen suoritus- ja kilpailukykyyn. Hankintahenkilöstön taidot ja
kyvykkyydet

tuottavat

näkyviä

tuloksia

ja

heijastavat

hankintaosaamisen

olemassaoloa organisaatiossa. (Lintukangas, Hallikas, Kähkönen, Bolander &
Multaharju 2014)

Organisaation hankintaosaaminen rakentuu aineettoman pääoman osa-alueista. Siinä
yhdistyvät organisaation hankinnoissa käytettävät prosessit, järjestelmät ja ohjeet
sekä henkilöstön tietotaito. Hankintaosaamisen lähtee kuitenkin liikkeelle henkilöstön
tietotaidosta, minkä kautta se leviää organisaation rakenteisiin, prosesseihin,
systeemeihin ja ohjeisiin. Henkilöstön tietotaidon ja osaamisen kehittäminen on
lähtökohta organisaation hankintaosaamisen varmistamiseen. Pereiran et al. (2014)
mukaan joustavuuden, tietotaidon ja kyvykkyyksien puute ovat esteenä organisaation
kestävän hankintatoimen luomiseen ja niistä voi seurata huomattavia haitallisia
vaikutuksia hankintatoimelle.
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Sopeutumiskyky ja joustavuus ovat avaintekijä organisaation menestykseen
muuttuvassa toimintaympäristössä (Melnyk, Davis, Spekman & Sandor 2010) ja yksi
keino

kehittää

Oppiminen

organisaation

lähtee

liikkeelle

sopeutumiskykyä
organisaation

on

organisaation

oppiminen.

avainkyvykkyyksistä

ja

näiden

kyvykkyyksien jatkuvasta ja systemaattisesta kehittämisestä (Bessant, Kaplinksy &
Lamming 2003). Hankintaorganisaatiossa avainkyvykkyydet muodostuvat muun
muassa hankintaosaamisesta. Näin ollen henkilöstön hankintaosaaminen on
tärkeässä roolissa hankintatoimen onnistumisen sekä organisaation menestyksen
kannalta.

McKinseyn teettämä tutkimus yli 200 suuren yrityksen hankintaosaamisesta osoittaa
selvän yhteyden organisaation kannattavuuden ja hankintaosaamisen välillä.
Tutkimuksessa
keskimäärin

5

vahvan
%

hankintaosaamisen

suurempi

kuin

omaavilla

heikon

yrityksillä

liiketulos

hankintaosaamisen

oli

yrityksillä.

Tutkimustuloksista erottui kolme osa-aluetta, joissa yritysten hankintatoimi erottui
parhaiden ja huonoimpien yritysten välillä. Parhaimmissa yrityksissä koulutettiin
henkilöstön

hankintaosaamista

systemaattisesti, yrityksissä

asetettiin

selkeitä

tavoitteita hankintaorganisaatiolle ja näiden tavoitteiden toteutumista mitattiin
laajemmin. Lisäksi parhaimmissa yrityksissä tehtiin tiivistä yhteistyötä organisaation
muiden toimintojen kanssa yli organisaatiorajojen. (Reinecke, Spiller & Ungerman
2007)
Ellramin et al. (2007) mukaan yritykset voivat parantaa hankintatoimen suorituskykyä
valjastamalla enemmän ja oikeanlaisia resursseja hankintaprosessiin. Heidän
mukaansa osaavia resursseja pitäisi siirtää kehitettäviin prosesseihin jo organisaation
hallussa olevista prosesseista, jotta henkilöstön tietotaitoa voidaan käyttää hyväksi
uusien systeemien ja prosessivaiheiden kehittämisessä sekä arvonluonnissa. Tämän
vuoksi

valjastamalla

enemmän

oikeanlaisia

resursseja

hankintaprosessin

kehittämiseen pystytään organisaatiossa parantamaan hankittujen tuotteiden ja
palveluiden laatua sekä luomaan arvoa organisaatiolle ja sidosryhmille. Osaavien
resurssien uudelleen allokointi prosessikehitykseen mahdollistaa suorituskyvyn
parantumisen organisaatiossa.
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Hankintaosaamisen merkitys hankintaprosessin kehittämisessä korostuu, koska
allokoimalla enemmän taitavia resursseja hankintaprosessin vaiheisiin pystytään
näiden suorituskykyä parantamaan (Ellram et al. 2007). Enempien resurssien
keskittämisestä hankintoihin ei kuitenkaan ole suurta hyötyä, jos resurssien
hankintaosaaminen ei ole kohdallaan. Osaavia resursseja tarvitaan, jos halutaan
parantaa laatua ja kehittää prosesseja parempaan suuntaan, joten hankintaosaamisen
merkitys hankintojen suorituskyvylle on tärkeä. Toisaalta osaamattomien resurssien
kohdentaminen prosessivaiheeseen, joka on organisaatiossa hyvin hallussa, voi
vapauttaa osaavan resurssin kehitettävään prosessivaiheeseen.
2.3.3. Resurssienhallinta

Menestyäkseen

nykymaailman

kilpailuympäristössä

organisaatioiden

täytyy

varmistaa, että liiketoimintaprosessit saavuttavat määritetyt tavoitteet nopeammin,
vähemmillä kustannuksilla sekä paremmalla laadulla kuin aikaisemmin, minkä myötä
resurssien kohdistaminen liiketoimintaprosessien suorituskyvyn parantamisessa on
tunnistettu tärkeänä osa-alueena liiketoimintaprosessien johtamisessa (Xie, Chen, Ni
& Wu 2016).
Resurssienhallinta on organisaation suorituskyvylle kriittinen toiminto, sillä resurssien
kohdistaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin itse resurssien omistaminen (Sirmon et
al. 2007). Resurssienhallintaprosessi voi tuottaa erilaisia tuloksia yrityksissä, jotka
omaavat samanlaiset resurssit ja toimivat samanlaisessa liiketoimintaympäristössä
(Zott 2003).

Myös Barney (1991) korostaa johtajan ja resurssienhallinnan roolia

resurssien kohdistamisessa kilpailuedun ja arvon luomiseksi organisaatiossa. Vaikka
organisaatiossa on tarpeeksi resursseja ja resurssien laatu on kohdallaan, ei
toimintojen

suorituskykyä

pystytä

välttämättä

parantamaan

ilman

tehokasta

resurssienhallintaa. Johtaja voi myös itsessään olla merkittävä resurssi organisaation
suorituskyvyn parantamisessa. Arvonluonti onnistuu vain, kun resursseja arvioidaan,
manipuloidaan ja käytetään tarkoituksenmukaisesti organisaation toimintaympäristö
huomioon ottaen (Lippman & Rumelt 2003).

Resurssien heikkouden on tutkimustiedossa havaittu lisäävän riskiä organisaatioissa
ja verkostoissa (Hallikas, Karvonen, Pulkkinen, Virolainen & Tuominen 2004).
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Heikkoudet resursseissa, kehittämisessä ja joustavuudessa on tunnistettu Hallikkaan
et al. (2004) tutkimuksessa yhdeksi riskityypiksi, joka aiheuttaa operatiivisen toiminnan
häiriöitä tai heikentymistä. Resurssienhallinta on siis riskienhallinnan elementti, koska
sen avulla voidaan estää riskien konkretisoitumista varmistamalla organisaation
resurssien vahvuus. Tämän vuoksi panostus resursseihin ja kehittämiseen täytyy
pohjautua organisaation omaan visioon ja päämääriin (Hallikas et al. 2004).

Resurssien täytyy sijaita jossain osassa toimitusketjua, mutta näiden resurssien
valjastaminen oikeissa paikoissa tehokkuuden aikaansaamiseksi on merkittävä haaste
johtamisessa, varsinkin kun ohjeistukset ja viitekehykset ovat puutteellisia (Melnyk et
al. 2010). Voidaan todeta, että yritysten ja organisaatioiden eriävät tulokset sekä
prosessien tehokkuus johtaa juurensa niin organisaation resursseihin, mutta myös
resurssien oikeaoppiseen käyttöön ja kohdistamiseen liiketoimintaprosesseissa.
Oikeanlaisten resurssien hankinta ja kehittäminen on kuitenkin tärkeä osa
resurssienhallintaprosessia, koska ilman tarkoituksenmukaisia resursseja ei niiden
kohdistamisella saada aikaan suorituskyvyn tehokkuutta. Organisaation oppiminen on
erityisen

tärkeää

tehokkaan

toimintaympäristössä, koska

resurssienhallinnan

luomiseen

se antaa organisaatiolle

dynaamisessa

potentiaalia

strategian

joustavuudelle sekä vapautta mukautua ja kehittyä (Sirmon et al. 2007).

Suuressa osaa julkisen sektorin organisaatioita budjettia ei ole ollenkaan linkitetty
organisaation strategiaan. Strategian ja budjetin välisen yhteyden puuttuminen
vaikuttaa heikentävästi organisaation mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaansa.
Johtotasolla
määrittäessä

ei

huomioida

resursseja

suorituskyvystä

toiminnoille.

saatavaa

Organisaation

informaatiota
strategian

riittävästi

toteuttamisen

mahdollistamiseksi budjetti täytyy linkittää strategiaan, mikä tarkoittaa riittävien
resurssien määrittämistä toiminnoille strategian toteuttamiseksi. Tällä on havaittu
saavutettavan merkittäviä hyötyjä päätöksenteossa ja strategian toteuttamisessa.
Heikko suorituskyvyn mittaaminen tai sen puuttuminen kuitenkin vaikeuttavat riittävien
resurssien määrittämistä toiminnoille. (Niven 2003, 241–50)

Resurssipohjaisen näkemyksen mukaan yrityksen kilpailuetu sijaitsee organisaation
käytössä olevien aineellisten ja aineettomien resurssien soveltamisessa. Tähän
kuuluvat niin yrityksen sisäiset kuin ulkoisetkin resurssit. Näiden resurssien täytyy olla
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luonteeltaan heterogeenisiä ja liikkumattomia, joten toimittajien resurssit sekä
yrityksen mahdollisuudet ja taito käyttää näitä resursseja organisaation tavoitteiden
saavuttamiseen ovat avaintekijöitä organisaation kilpailu- ja innovaatiostrategian
toteuttamisessa. (Sjoerdsma & van Weele 2015)
Reinecken et al. (2007) mukaan prosessit ja teknologia ovat tärkeitä, mutta ne eivät
riitä itsessään organisaation hankintatoimen kehittämiseen, vaan tehokkaan ja
korkeatasoisen hankintaorganisaation luonti alkaa työntekijöiden johtamisella, ei
prosesseilla. Organisaatiot, jotka keskittyvät työntekijöiden hankintaosaamisen
kehittämiseen

sekä

kehottavat

poikkiorganisatoriseen

yhteistyöhön

muiden

toimintojen kanssa, saavuttavat etuja hinnoissa, mutta myös tuotteiden ja palvelujen
laadussa sekä arvonluonnissa (Reinecke et al. 2007). Hankintaprosessin kehittämisen
täytyy

lähteä

liikkeelle

henkilöstön

hankintaosaamisen

varmistamisesta

kehittämisestä sekä ymmärtää yhteistyön merkitys läpi organisaation,

ja
jotta

prosessikehittämisellä saavutetaan kaikki mahdollinen hyöty. Reinecken et al. (2007)
tutkimuksen tulokset ovat esillä kuviossa 3.

Kuvio 3. Hankintaosaamisen tekijöiden vaikuttavuus yrityksen kannattavuuteen
prosentteina (mukaillen Reinecke et al. 2007).
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2.4.

Hankintaprosessin kehittäminen

Nykyisessä liiketoiminnan kirjallisuudessa on huomattu liiketoimintaprosessien
merkitys kilpailukyvyn lisäämisen sekä kustannusten vähentämisen kannalta, minkä
vuoksi liiketoimintaprosessien kehittäminen on noussut yritysten prioriteettien kärkeen.
Nopea kehitys tietotekniikassa ja lisääntyvä globalisaatio sekä kilpailu on vahvistanut
tarvetta liiketoimintaprosessien kehittämiselle. Nykykirjallisuus liiketoimintaprosessien
kehittämisestä sisältää laajan kirjon vaihtoehtoja kasautuvasta jatkuvasta kehityksestä
radikaaliin liiketoiminnan ja sen prosessien uudelleen rakentamiseen. Harrington,
Esseling ja van Nimwegen (1997) ehdottavat kirjassaan Business Process
Improvement, että liiketoimintaprosessien kehittäminen koostuu kuudesta vaiheesta:
organisaatio, dokumentaatio, analyysi, suunnittelu, implementaatio ja johtaminen.
(Seethamraju & Marjanovic 2009)

Miksi hankintaprosesseja tulisi kehittää julkisissa organisaatioissa? World Bankin
(2012) mukaan julkisen hankintatoimen kehittämisen hyödyt voivat olla erittäin
huomattavia kaikille yhteiskunnan sektoreille, niin julkiselle kuin myös yksityiselle sekä
kansalliselle. Paremmat julkisen hankintatoimen prosessit voivat edistää julkista
hallintoa ja sosiaalista vastuuta. Julkista hankintatoimea kehittämällä mahdollistetaan
palvelujen tehokkaampi ja oikeudenmukaisempi tuottaminen sekä yksityisen sektorin
lisääntynyt osallistuminen, jolloin kaikkien sidosryhmien osaamisen rakentaminen
pystytään toteuttamaan. Näiden kautta julkisen hankintatoimen kehittämisellä on
kauaskantoisia vaikutuksia, kuten kansallisen kilpailukyvyn ja taloudellisen kehityksen
tehostaminen. (World Bank 2012)

Kunnallisella hankintatoimella on merkittävä strateginen mahdollisuus vaikuttaa arvoa
lisäävästi organisaation toimintaan, koska Murrayn (2001) tutkimuksen mukaan
hankintatoimen vaikuttavuudessa kunnan tavoitteiden saavuttamiseen on suuri aukko
nykyisen ja potentiaalisen vaikuttavuuden välillä. Tämän vuoksi lisäarvon tuottamisen
pitäisi olla painopiste kunnan hankintatoimessa, mikä tarkoittaa, että organisaation
resursseja pystytään hyödyntämään paremmin ja kohdistamalla niitä lisäarvoa
tuottaviin toimintoihin. (Murray 2001)
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Väänäsen (2017) mukaan julkiset hankinnat voisivat oppia paljon yksityisen sektorin
parhaista käytännöistä hankintaprosessien kehittämisessä, koska yksityisellä puolella
hankintatoimen merkitys on ymmärretty laajemmin kuin julkisella sektorilla.
Hankintojen

kustannukset

ovat

nousseet

jopa

60–80

prosenttiin

yritysten

liikevaihdosta. Väitöskirjassa tunnistettuja parhaita käytäntöjä yksityiseltä sektorilta on
ostoportfolio,

kokonaiskustannusajattelu,

poikkiorganisatoriset

tiimit,

yhteistyö

toimittajien kanssa ja kestävä kehitys. Hänen mukaansa julkisia hankintoja koskeva
lainsäädäntö

ei

estä

ostoportfolion,

kokonaiskustannusajattelun,

poikkiorganisatoristen tiimien tai kestävän kehityksen hyödyntämistä julkisen
hankintaprosessin

kehittämisessä

millään

tavalla.

Myöskään

yhteistyötä

potentiaalisten toimittajien kanssa ei ole rajoitettu hankintalaissa, kunhan se ei vääristä
kilpailua. Väänänen toteaa myös, että markkinaoikeuteen joutumisen pelko on
vahvasti esillä julkisella puolella, mikä toimii kehityksen estäjänä.

2.4.1. Julkisen hankintaprosessin kehityskohteiden tunnistaminen
Onnistuneen

hankintatoimen

avaintekijöiden

perusteella

voidaan

tunnistaa

kehitystoimenpiteitä hankintaprosessissa. Hyvän hankinnan tunnusmerkkejä ovat
tarkoitukseen sopivan tuotteen tai palvelun ostaminen tehokkaasti ottaen huomioon
koko elinkaaren kustannukset. Hyvä hankinta hyödyttää myös kaikkia osapuolia,
minkä myötä se tuottaa arvoa yhteiskunnalle, veronmaksajalle, hankintayksikölle sekä
toimittajalle. (UK HM Treasury 2007) Onnistuneen hankinnan varmistamiseen ei ole
yhtä tiettyä keinoa, mutta avaintekijöitä hyville julkisille hankinnoille ovat seuraavien
asioiden varmistaminen:
•

Selkeiden tavoitteiden asetanta hankinnalle alusta alkaen

•

Hankintaan vaikuttavien ulkoisten tekijöiden tiedostaminen, kuten poliittinen
ympäristö tai suunnitteluongelmat

•

Tavoitteiden selkeä kommunikointi potentiaalisille toimittajille jo hankinnan
alkuvaiheessa

mahdollisten

ratkaisujen

sekä

markkinoiden

ratkaisun

toimittamiskyvyn arvioimiseksi
•

Toimittajien tietotaidon hyväksi käyttäminen harkitsemalla tarpeen määrittelyn
antamista lopputuleman mukaan, jolloin toimittajilla on mahdollisuus toimittaa
innovatiivisempia ratkaisuja
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•

Kilpailullisen, tehokkaan, reilun ja läpinäkyvan hankintaprosessin seuraaminen
sekä prosessin etenemisestä ja vaiheista tiedottaminen alusta alkaen

•

Selkeä tiedottaminen hankintaan käytettävistä resursseista

•

Tehokkaan sopimushallintaprosessin ja resurssien vakiinnuttaminen hyvissä
ajoin

toimittajan

suorituskyvyn

varmistamiseksi

ja

kehittämiseksi

sopimuskauden aikana. (UK HM Treasury 2007)

Paikallisen julkishallinnon hankintatoimen kehittämisen pitäisi keskittyä McCuen,
Buffingtonin ja Howellin (2003) mukaan neljään alueeseen, missä muutos
prosesseissa ja toimintatavoissa voi saada aikaan suurimman vaikutuksen. Nämä
alueet ovat rakenteelliset muutokset, parhaan mahdollisen arvon saavuttaminen
hyödyntämällä

hankintatoimen

ammattitaidon

lisääminen

uudelleenmäärittäminen

parhaita

koulutuksen

ja

fokuksen

käytäntöjä,
kautta

hankinta-asiantuntijoiden
sekä

muuttaminen

hankintaprosessin

transaktiokustannuksiin

pohjautuvasta ajattelusta hankinnoilla saavutetun arvon tarkasteluun.

Rakenteelliset

muutokset

hankintaprosessin

keskittyvät

suorittaminen

tarkastelemaan,

organisaatiossa

hankintojen organisoinnin näkökulmasta.

miten

mahdollistetaan

mahdollisimman

tehokkaasti

Olennaista on miettiä miten vastuu

hankinnoista ja niiden seurannasta jaetaan organisaatiossa, eli toteutetaanko
hankintoja organisaatiossa keskitetysti vai hajautetusti. Keskitetyllä hankintatoimella
voidaan saavuttaa merkittäviä etuja, kuten yhtenäinen laatu- ja palvelutaso,
asiantuntijuuden ja hankintaosaamisen keskittyminen sekä hankintaprosessin
virtaviivaistuminen ja yhdenmukaistuminen. Hajautettu organisointi mahdollistaa
organisaation joustavamman toiminnan. (McCue et al. 2003)

Julkisten hankintojen hankintaprosessien kehittämisen painopisteen on suositeltavaa
olla valmistelu- ja suunnittelu- sekä sopimuskauden prosessivaiheissa, koska
kilpailutusvaihe on pitkälti määrämuotoinen hankintalain sääntelyyn perustuen
(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012; Nieminen 2016). Tämän takia julkisten
hankintojen

hankintaprosessin

kehitystoimenpiteet

täytyy

sijoittaa

erityisesti

suunnitteluvaiheeseen, kunhan tarvittava laki- ja sopimusosaaminen organisaatiossa
on varmistettu. Kilpailutusvaiheen kehittämisellä ei ole niin suurta vaikutusta
hankintaprosessin

suorituskyvyn

lisäämisen,

koska

laki

velvoittaa

kaikkia
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julkishallinnon organisaatioita seuraamaan samoja kilpailutuksen prosessivaiheita. On
kuitenkin tärkeää, että kilpailutusvaihe seuraa lainsäädäntöä ongelmien välttämiseksi,
mutta lisäresurssien panostaminen kilpailutukseen ei niinkään tuota lisäarvoa
hankintaprosessiin tietyn pisteen jälkeen.

Yksityisellä sektorilla on myös havaittu, että vuorovaikutus toimittajan ja ostajan välillä
varhaisessa vaiheessa suhdetta on eduksi niin ostajalle kuin toimittajalle muun
muassa tuotekehittelyn sekä uusien innovatiivisten ratkaisujen löytämisessä
(Sjoerdsma & van Weele 2015). Tämä kehottaa osaltaan keskittämään resursseja
hankintaprosessin suunnitteluvaiheeseen, koska puitteet yhteistyölle ja hankinnan
onnistumiselle rakennetaan suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Julkinen sektori voisi
myös ottaa enemmän mallia yksityisen sektorin hankintatoimesta hankintalain
pelkäämisen sijasta.

Johdon tukea ja sitoutumista hankintatoimen ja hankintaprosessien kehityksessä
korostetaan alan kirjallisuudessa, sillä ilman johdon tukea on vaikea pystyä
merkitykselliseen kehitykseen resurssien puutteen vuoksi, vaikka halua kehittyä
löytyisikin.

Sniderin (2006) mukaan hankintatoimi ei voi olla strategista, jos

hankintaosastolla ei ole osuutta organisaation päätöksenteossa. Hankintatoimi
tarvitsee tuolin päätöksentekijöiden pöydästä esimerkiksi hankintajohtajan muodossa,
jotta päätöksenteossa huomioidaan hankintaosaston tarpeet hankintaosaamisen
omaavan henkilön taholta. Hankintaa pidetään monesti vieläkin tukiroolina strategisen
toiminnon sijaan julkisella sektorilla (McKevitt & Davis 2014).

2.4.2. Mittaaminen hankintaprosessin kehittämisen työkaluna
Liiketoimintaprosessien suorituskyvyn kehittäminen on jatkuva prosessi, johon tulee
muutoksia toistuvasti. Suorituskykyyn vaikuttavia muutoksia ovat optimaaliset
suoritteet ja niihin vaikuttavat tekijät, sidosryhmien tarpeet sekä suorituskykyä
kuvaavien mittareiden muuttuminen koko ajan. Jatkuvan muutoksen vuoksi
suorituskyvyn arviointia tulee tehdä jatkuvasti ja säännöllisesti. (Laitinen 2003, 27)

Tarve suorituskyvyn mittaamisen jalkauttamiselle prosessien mittaamiseen ja
parantamiseen on lisääntynyt julkisella puolella yhdessä hankintaprosessien
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merkityksen kasvaessa julkisen sektorin organisaatioissa (Rendon 2008). Poister
(2003, 1) määrittelee suorituskyvyn mittaamisen jatkuvaksi määrittelemisen,
seurannan ja suorituskyvyn indikaattoreiden käyttämisen prosessiksi organisatorisen
tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Hänen mukaansa suorituskyvyn
mittaaminen auttaa organisaation johtoa sekä muita toimijoita arvioimaan toiminnan
tasoa, minkä myötä voidaan toimia suorituskyvyn ylläpitämiseksi tai parantamiseksi.
Myös valtio- ja kunnallistasolla huomiota on keskitetty suorituskyvyn mittaamiseen
(Niven 2003; Poister 2003, 6–8).

Yrityksen omistajien ja
muiden sidosrymien esimerkiksi sisäisten
asiakkaiden tarpeiden
selvittäminen

Omistajien sekä riittävissä
määrin sidosryhmien
tarpeet tyydyttävien
suoritteiden kehittäminen

Näiden suoritteiden
tuottamisessa keskeisten
tekijöiden selvittäminen
(kriittiset menestystekijät)

Suorituskykymittariston
kehittäminen kriittisille
menestystekijöille

Kriittisten
menestystekijöiden
suorituskyvyn mittaaminen
ja kehittäminen

Kriittisten
menestystekijöiden
suorituskyvyn vertaileminen
systemaattisesti
tehokkaimmin toimivien
yritysten suorituskykyyn

Prosessin toistaminen suorituskyvyn jatkuvaksi kehittämiseksi

Kuvio 4. Suorituskyvyn kehittäminen prosessina (mukaillen Laitinen 2003, 27).
Kuviossa 4 esitetyn prosessin mukaisesti suorituskyvyn systemaattinen kehittäminen
lähtee

liikkeelle

asiakkaiden

tarpeiden

selvittämisestä

menestystekijöiden määrittämisestä ja mittaamisesta.

sekä

kriittisten

Sama pätee julkisen

hankintaprosessin kehittämiseen, jos siitä halutaan tehdä jatkuvaa ja rakentaa
suunnitelmallisempaa hankintojen johtamista organisaatiossa. Rakentamalla mittaristo
organisaation

hankintojen

suorituskyvyn

seuraamiseen

päästään

eteenpäin

mielikuvilla johtamisesta kohti faktaperäistä ja strategisempaa hankintojen johtamista.

Suorituskykymittariston

rakentaminen

tarjoaa

hyötyjä

monilla

tasoilla,

niin

hankintaprosessin operatiivisessa toiminnassa ja johtamisessa kuin julkishallinnon
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hankintatoimessa kokonaisuudessaan. Hyvin rakennettu mittausjärjestelmä auttaa
organisaatioita

tehokkaassa

operatiivisten

tavoitteiden

ja

strategioiden

jalkauttamisessa ja käyttöönotossa. Mittaristo auttaa myös päätöksenteossa, koska se
tuottaa tietoa, joka parantaa organisaation kykyä määrittää hankintatoiminnan
tehokkuus kokonaisvaltaisesti sekä yksittäisten hankintojen kohdalla. (Hill 2016)

Suorituskykymittaristo mahdollistaa ajan myötä hankintojen operatiivisen toiminnan
kehityksen seurannan, joka auttaa organisaatiota tunnistamaan heikkouksia ja
vahvuuksia sekä määrittämään prioriteetteja kehittämisen suunnassa esimerkiksi
heikkouksien paikkaamiseksi. Jatkuva ja systemaattinen suorituskyvyn mittaaminen
muodostaa myös keskeisen osan pitkän aikavälin strategisen ja operatiivisen
hankintatoimen suunnittelusta, johon sisältyy vuosittainen budjetointiprosessi,
johtaminen ja henkilöresurssien kehitys. Aikaisemmin mainitut hyödyt ovat pitkälti
organisaatiotason hyötyjä, mutta suorituskyvyn mittaaminen kehittää sen lisäksi
yksittäisten hankintojen hankintaprosessin tehokkuutta muun muassa arvokkaan
palautteen ja parempilaatuisten sopimusvaatimusten toteutumisen muodossa. (Hill
2016)

2.4.3. Julkisen hankintatoimen kehityshankkeet

Vuonna 2009 määritellyssä valtion konsernitason hankintastrategiassa on määritelty
myös kehittämistoimenpiteet ja osa-alueet, joihin julkisissa hankinnoissa tulee
keskittyä. Valtion hankintastrategian tavoitteena on valtionvarainministeriön (2017)
mukaan ”edistää valtiontalouden kannalta avointa ja taloudellista hankintaa ja siihen
liittyvää logistiikkaa sekä pyrkiä nostamaan hankintatoimen toteutuksen tehokkuutta
kaikissa valtionhallinnon yksiköissä.” Hankintastrategian mukaan hankintatoimi tukee
organisaatioita tavoitteiden saavuttamisessa oikeiden tuotteiden ja palvelujen
tuottamisella,

oikealla

hinnalla,

oikeaan

aikaan

ja

oikeassa

paikassa

(Valtiovarainministeriö 2017).

Valtion hankintastrategiassa määritetyt kehittämistavoitteet ovat:
•

Hankintatoimen johtamismallin selkeyttäminen ja vahvistaminen

•

Suunnitelmallisuuden lisääminen ja hallinnan kehittäminen hankintatoimessa
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•

Yhteishankintojen ja keskitettyjen hankintojen kehittäminen

•

Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköisen asioinnin kehittäminen

•

Kestävien valintojen edistäminen

•

Innovaatiotoiminnan tukeminen julkisissa hankinnoissa

•

Hankintaosaamisen kehittäminen

•

Hankintatoimen tuottavuuden seurannan kehittäminen. (Valtiovarainministeriö
2017)

Esimerkkinä julkisen hankintaprosessin kehittämisestä voidaan katsoa vuosina 2014–
2016

toteutettu

valtion

hankintatoimen

HANKO-kehittämishanke.

HANKO-

kehittämishankkeen tavoitteena on ollut tehostaa valtion hankintaprosessia sekä lisätä
sen tuottavuutta. Hanke jaettiin kehittämisalueisiin, jotka koskevat hankintojen
ohjausta,

suunnittelua,

kehittämistä.

sopimushallintaa,

HANKO-projektin

toimittajayhteistyötä

keskeisenä

tavoitteena

on

ja

osaamisen

ollut

selkeyttää

hankintatoimen ohjausta ja rakentaa hyviä käytäntöjä hankintatoimen ohjaukseen,
suunnitteluun, seurantaan sekä sopimus- ja toimittajanhallintaan, joiden avulla
hankintatoimen prosesseja voidaan tehostaa ja tukea hankintaosaamisen lisäämistä
sekä

kehittää

julkisen

sektorin

hankintatoimea

kokonaisvaltaisesti.

(Valtiovarainministeriö 2016)

Johdon sitouttaminen
hankintatoimen
haltuunottoon ja
hankintavastuutahon
nimeäminen

Tilaustenhallinnan käytön
tehostaminen
Laskujen käsittelyn
tehostaminen (HAMA)

Sopimus- ja
toimittajahallinnan
kehittäminen

Hankintatoimen nykytilan
selvittäminen ja
kehitystoimenpiteiden
suunnittelu

Kilpailutuksen suunnittelu
ja kehittäminen

Määräraha- ja muusta
seurannasta
huolehtiminen

Hankintatoimen
organisoinnin ja työnjaon
tarkistaminen

Hankintojen suunnittelun
ja seurannan
kehittäminen ja
kategorisointi

Osaamisen kehittäminen

Kuvio 5. Valtion hankintatoimen kehityspolku (mukaillen Valtiovarainministeriö
2016).
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HANKO-hankkeen loppuraportin mukaan hankintatoimea kehittämällä saadaan aikaan
säästöjä hankintojen prosessikustannuksissa paremman ohjauksen ja organisoinnin
ansiosta, parempia hintaetuja kilpailutusten yhdistämisellä sekä säästöjä tekemällä
ainoastaan todelliseen tarpeeseen perustuvia hankintoja (Valtionvarainministeriö
2016). HANKO-kehitysohjelman pohjalta on luotu valtion hankintatoimen kehityspolku,
joka on esitettynä kuviossa 5. Kehityspolun perusteella voidaan tunnistaa julkisen
hankintatoimen yleisiä ongelmia ja kehityskohteita, joita ovat johdon sitoutuminen
hankintatoimen kehittämiseen, hankintatoimen organisointitapa, roolit ja vastuut,
hankintojen suunnittelun ja sopimuskauden puutteellinen resursointi sekä henkilöstön
osaaminen.

2.4.4. Ulkoisten resurssien hyödyntäminen hankintaprosessissa

Hankintaprosessia pystytään kehittämään myös hyödyntämällä organisaation ulkoisia
resursseja oman organisaation resurssienpuutteen paikkaamiseksi. Keinoja tähän voi
olla

toimittajayhteistyön

ja

toimittajien

osaamisen

hyödyntäminen

osana

hankintaprosessia. Julkisten hankintojen kilpailutuksissa täytyy valitettavan usein
todeta, että tavoiteltu lopputulos on jäänyt saavuttamatta, koska hankinnan kohteen
määrittely voi olla erittäin haasteellista hankinnan monimutkaisuuden vuoksi eikä
suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen käytetä riittävästi resursseja. Myös avoimen
menettelyn käyttäminen ainoana kilpailutuksen menettelytapana voi heikentää
mahdollisuutta
hankinnoissa

saavuttaa tavoiteltu
kilpailullisen

lopputulos.

Luonteeltaan monimutkaisissa

neuvottelumenettelyn

suosiminen

helpottaa

hankintaosaston tehtävää ja pienentää riskejä, sillä se vaatii toimittajan puolelta
isompaa panostusta ja enemmän resursseja kuin perinteiset kilpailutuskeinot. Se
tarjoaa myös toimittajille mahdollisuuden esitellä ja hyödyntää omia vahvuuksiaan ja
kyvykkyyksiään kilpailutuksen aikana. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 398–399)

Ulkoisten resurssien hallitsemisesta ja johtamisesta on tullut yksityisellä sektorilla
menestymisen lähde, ja rakentaakseen kilpailuetua yritysten täytyy yhdistää
organisaation sisäisiä kyvykkyyksiä ulkoisiin resursseihin (Hallikas, Puumalainen,
Vesterinen & Virolainen 2005). Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, kuinka
organisaation ulkoisiin resursseihin päästään käsiksi ja pystytään hyödyntämään
(Bragge, Kauppi, Ahola, Aminoff, Kaipia & Tanskanen 2019). Tanskasen et al. (2017)
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mukaan erityisesti hankintojen johtamisessa on keskitytty tutkimaan ulkoisten
resurssien johtamista esimerkiksi allianssien ja ostaja-toimittaja suhteiden muodossa.
Khan (2018) nostaa esiin, että myös julkisen sektorin hankinnoissa pitäisi hyödyntää
ulkoisia resursseja ja niiden johtamista.

Yksityisellä sektorilla strateginen näkökulma hankintatoimeen on tarpeellinen, jotta
toimittajien kehittäminen on mahdollista, mutta julkisella sektorilla kehitys on ollut
hidasta pääasiallisesti julkisten hankintojen vastuullisuuden, puutteellisten kaupallisten
kannusteiden sekä osaamisen puutteen vuoksi (McKevitt & Davis 2014). Julkisella
sektorilla toimittajasuhteiden ja toimittajien kehittäminen voi tapahtua epävirallisen
ostajan ja toimittajan välisen kanssakäymisen kautta, toisin kuin yksityisellä sektorilla.
McKevitt ja Davis (2014) ehdottavatkin, että epävirallinen ”mentorointi” eli toimittajien
resurssien hyödyntäminen on hyväksyttävää ja toivottavaakin julkisella sektorilla
ennen tarjouspyynnön jättämistä, jolloin mahdollisuus ostajan ja toimittajan väliselle
kanssakäymiselle on suurin.

Aihealueen tutkimustiedossa ja kirjallisuudessa korostetaan PPP (public-private
partnership) kumppanuussuhteen luontia julkisen ja yksityisen sektorin välille
toiminnan kehittämiseksi (Keränen 2017; Khan 2018). Keräsen (2017) mukaan
vahvemman kumppanuussuhteen luomiseksi hankintayksikön täytyy antaa toimittajille
mahdollisuuksia osallistua tarjousten ja sopimusten valmisteluun esimerkiksi teknisen
dialogin ja esineuvotteluiden muodossa. Hankintayksikön on suositeltavaa osallistua
kumppanuussuhteen kehittämiseen,

jos mahdollista, tunnistamalla

strategisia

tavoitteita yhdessä yksityisen kumppanin kanssa, mikä mahdollistaa hankinnan
toteuttamisen ja tietotaidon vaihdon kumppaneiden välillä.
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3. TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on etsiä ratkaisuja sekä kehitysehdotuksia tietyn
kohdeorganisaation ongelmaan, minkä vuoksi tutkimuksen suoritustavaksi on
valikoitunut tapaustutkimus. Tapaustutkimus on empiirinen tutkimusmenetelmä, jossa
analysoidaan tiettyä tapahtumaa tai toimintoa rajatussa ympäristössä käyttämällä
monipuolista ja eri tavoilla kerättyä aineistoa. (Yin 1987, 23). Tapaustutkimus on
tutkimusstrategia,

joka

voidaan

valita

suorittamistavaksi (Kähkönen 2011).

esimerkiksi

laadullisen

tutkimuksen

McCutcheon ja Meredith (1993) esittävät

tapaustutkimusta käsittävässä artikkelissaan, että tapaustutkimus on erityisen
hyödyllinen tutkimusstrategia tarkastellessa tosimaailman ilmiöitä. Tapaustutkimusta
on kritisoitu sen täsmällisyyden puutteesta, mutta jos tutkimusprosessi on
dokumentoitu hyvin ja suoritettu strukturoidusti, niin tapaustutkimus mahdollistaa
syvällisen

analyysin

nykyaikaisista

ilmiöistä

(Ellram

1996;

Seuring

2008).

Tapaustutkimuksen merkitystä hankintojen johtamisen saralla on myös korostettu alan
tieteellisessä kirjallisuudessa (Hilmola, Hejazi & Ojala 2005; Seuring 2005).

Tutkielma suoritetaan laadullisena tapaustutkimuksena, mikä tarkoittaa, että
tutkimuskysymyksiä tarkastellaan empiirisesti haastattelujen näkökulmasta, ja
aineistoa

analysoidaan

tutkimustulosten

syvällisesti

muodostamiseksi.

tutkimusaiheen
Laadullisessa

kirjallisuuden

tutkimuksessa

pohjalta

korostetaan

aineiston keräämistä oikean elämän tilanteista. Tutkimuksen lähtökohtana on
aineiston yksityiskohtainen ja monitahoinen tarkastelu, mikä tarkoittaa analyysin
olevan induktiivista. Induktiivinen analyysi on laadulliselle tutkimukselle ominainen
tutkimustapa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157) Hankintaprosessia ja sen
resurssien käyttöä pyritään ymmärtämään laadullisen tutkimuksen kautta syvällisesti
ja analysoimaan prosessia kriittisesti sekä aktiivisesti tutkijan toimesta. Tutkimuksen
suorittaja on ulkopuolinen havainnoija toimeksiannon kautta, ei organisaation
työntekijä. Tutkimuksen tavoitteena on esittää kehitysmahdollisuuksia organisaation
hankintaprosessiin, mutta tutkimuksen aikana ei pyritä tekemään muutoksia.
Lopullinen

päämäärä

on

kuitenkin

tuottaa

tutkimustuloksia,

toimeksiantaja pystyy tekemään muutoksia organisaatiossa.

joiden

avulla

40
Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi on valittu laadullinen tapaustutkimus,
koska tutkimuksen sisällön tarkoitus on vastata tosimaailman kohdeorganisaation
tarpeisiin

ja

tuottaa

aitoja

kehitysehdotuksia

juuri

tietyn

organisaation

toimintaympäristöön. Tutkimus suoritetaan Imatra-lähtöisesti, minkä tarkoituksena on
kehittää juuri Imatran hankintaprosessia ja etsiä ratkaisuja esiintyviin haasteisiin. Tämä
tarkoittaa, että tutkimuksen alue on kapeakatseinen ja tutkimustulosten yleistettävyys
vähäinen. Tutkimustulokset ovat tarkoitettu Imatran kunnan kehitystarkoitukseen, eikä
tutkimuksen päämääränä ole luoda yleistettävää tutkimustietoa.

Näin ollen

tutkimuksen validiteetti on hyvin rajallinen. Tutkimustuloksia voidaan mahdollisesti
yleistää

samankokoisiin

ja

samantapaisiin

kuntiin

Suomessa.

Tutkimuksen

reliabiliteettia pyritään parantamaan selventämällä käytettyjä tutkimusmenetelmiä
sekä keräämällä dataa alan asiantuntijoilta.

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus käyttää primääri- ja sekundääriaineistoa tulosten
johtamisessa teoriasta empiriaan. Pääasiallinen aineisto tutkimuksessa kerätään
puolistrukturoiduilla

teemahaastatteluilla

kolmelta

henkilöltä

toimeksiantajan

organisaatiosta. Henkilöt ovat mukana organisaation hankintojen operatiivisen
toiminnan

suunnittelussa.

vertailututkimusta

Tarkoituksena

suorittamalla

laadullisia

on

myös

tehdä

haastatteluja

benchmarking
case

eli

organisaation

ulkopuolisten edustajien kanssa. Benchmarking haastatteluihin valitaan koon ja
toiminnan puolesta samankaltaisia julkishallinnon organisaatioita kuin toimeksiantaja,
jotta saadut tulokset ovat verrannollisia. Valintakriteerinä on myös kunnan
hankintatoimen arvostus alueen yrittäjien keskuudessa vuoden 2020 yrittäjien
kuntabarometrin tulosten mukaan. Tarkoituksena on ottaa vertailuun mukaan myös
yksi suurempi kunta, jonka haastattelun tuloksista voidaan johtaa enemmän
kehitysehdotuksia, koska käytettävissä olevat resurssit ovat paljon suuremmat kuin
Imatralla.

Kerättyä primääridataa tullaan tukemaan sekundäärisellä datalla, johon sisältyy
toimeksiantajan keräämää laadullista ja määrällistä ainestoa sekä valtakunnallisesti
kerättyä aineistoa. Toimeksiantajan puolesta kerättyä aineistoa ovat ostolaskudata
viime vuosilta sekä paikallisille yrittäjille kohdistettu kyselytutkimus kaupungin
hankinnoista. Valtakunnallisesti kerättyä yrittäjien kuntabarometriä 2020 käytetään
erityisesti tukena vertaillessa organisaatioiden hankintaprosessin suoriutumista.
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Tutkimus suoritetaan pääosin laadullisena tutkimuksena, mutta määrällistä aineistoa
käytetään

analyysin

tukena

kokonaisvaltaisemman

kuvan

saamiseksi

kohdeorganisaation hankinnoista, jotta kehitysehdotukset pystytään kohdistamaan
paremmin Imatralle sopivaksi.

3.1.

Aineiston kerääminen

Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi tutkimuksessa
hankintaorganisaation,

hankintaprosessin

ja

kartoitettiin

toimeksiantajan

hankintaresurssien

nykytilanne

kehitysmahdollisuuksien selvittämiseksi. Selvitys lähti liikkeelle toimeksiantajan
hankintojen operatiivisen tason ja strategisen tason suunnittelusta vastaavien
henkilöiden haastatteluilla, jotta hankintaprosessin kehityskohteet saatiin selville.
Tämän lisäksi suoritettiin vertailevia haastatteluja toisiin kuntaorganisaatioihin, jotta
analyysin tueksi pystyttiin saamaan vertailuaineistoa samankaltaisista julkisista
organisaatioista.

Haastattelut

suoritettiin

toimeksiantajan

haastattelulla organisaation eri henkilöille.
hankinta-asiantuntijaan,

hankinta-

organisaatioon

kolmella

erillisellä

Haastattelut kohdistuivat organisaation
ja

sopimusasiantuntijaan

sekä

konsernilakimieheen, mutta vastaajien yksityisyyden vuoksi työssä heihin viitataan
termeillä haastateltava A, B ja C. Toimeksiantajan ulkopuolisia organisaatioita
haastateltiin kaksi kappaletta, ja haastattelut kohdistuivat yhteen organisaatioiden
hankinnoissa mukana olevaan henkilöön. Annettujen vastauksien mahdollisen
arkaluonteisuuden vuoksi haastateltavien organisaatioita viitataan kunnaksi A ja B.
Kunnan A kohdalla haastattelu kohdistui hankinta-asiantuntijaan ja kunnan B kohdalla
hankintojen kehittämispäällikköön. Tutkielmaa varten suoritettiin siis yhteensä viisi
haastattelua.

Haastatteluiden tukena käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelurunkoa, jonka
mukaan tutkija esitti kysymyksiä ja rytmitti haastatteluja, mutta tarkentavien
kysymyksien sisältö vaihteli jokaisen haastattelun mukaan. Kaikille haastateltaville
lähetettiin haastattelurunko etukäteen, jotta haastateltavilla oli aikaa käydä kysymykset
läpi ja miettiä vastauksia rauhassa. Kaikki haastattelut suoritettiin toisistaan erillisinä
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teams-haastatteluina, jotka nauhoitettiin. Haastattelut kestivät 70 minuutista 93
minuuttiin ja ne toteutettiin seuraavan aikataulun mukaan:

5.11.2020 Imatra, hankinta-asiantuntija. Kesto 88 minuuttia.
6.11.2020 Imatra, konsernilakimies. Kesto 93 minuuttia
13.11.2020 Kunta A, hankinta-asiantuntija. Kesto 70 minuuttia.
17.11.2020 Imatra, hankinta- ja sopimusasiantuntija. Kesto 78 minuuttia.
20.11.2020 Kunta B, hankintojen kehittämispäällikkö. Kesto 84 minuuttia.

Haastattelujen yhteiskesto on 413 minuuttia eli hieman alle seitsemän tuntia. Jokainen
haastattelu litteroitiin viikon sisällä haastattelusta sanatarkasti, josta muodostui 95
sivua kirjoitettua tekstiä. Litteroitu teksti jaettiin kysymysnumeroiden ja otsikoiden
perusteella osiin, jotta tiettyjen asioiden etsiminen litteroidusta tekstistä helpottuu.

3.2.

Aineiston analysointi

Tutkija ei ole työsuhteessa toimeksiantajaan eikä tutkijalla ole käsitystä organisaation
hankintatoimen toiminnasta ennestään, joten kaikki havainnot ja käsitykset
organisaation hankintatoimesta ovat muodostuneet organisaation työntekijöiden
haastatteluiden ja Imatralta saadun aineiston perusteella. Tutkija on kuitenkin
perehtynyt julkiseen ja yksityiseen hankintaprosessiin ja hankintatoimeen sekä niissä
esiintyviin haasteisiin teorian avulla. Tutkimuksen analyysi perustuu pääasiassa
haastatteluiden perusteella tehtyihin huomioihin ja johtopäätöksiin, mutta sen tukena
käytetään toimeksiantajan hankintatoimen sisäisiä materiaaleja.
Hankintaprosessin

ja

sen

kehityskohteiden

tunnistamiseksi

tutkija

luki

läpi

haastattelujen litteroinnit läpi useaan kertaan tehden merkintöjä haastatteluissa esiin
nousseista asioista ja teemoista. Litteroidusta aineistosta poimittiin myös kommentteja
käytettäväksi tutkimuksessa viittauksina. Poimittujen viittausten kirjoitusmuotoon
tehtiin tutkijan toimesta pieniä muokkauksia esimerkiksi poistamalla täytesanoja
lukemisen helpottamiseksi. Tutkija peilasi haastatteluissa esiin tulleita asioita teoriaan,
jonka perusteella tutkimustulokset ja johtopäätökset ovat muodostuneet. Tutkijan
tavoitteena on ollut ymmärtää syvällisesti toimeksiantajan hankintaprosessin toiminta
ja sen ongelmat resurssienkäytön näkökulmasta, jotta tutkimuksessa tuotettua
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analyysia ja tuloksia voidaan käyttää toimeksiantajan hankintaprosessin kehityksen
tukena konkreettisten kehitysehdotuksien kautta.

3.3.

Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia eli pätevyyttä ja
luotettavuutta tulee arvioida. Tämän vuoksi tutkimuksessa täytyy mainita tutkimuksen
menettelytapa, aineiston keräämistapa ja miten todettuihin tutkimustuloksiin on päästy.
Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa luotettavuutta. Käytännössä reliabiliteetilla
tarkoitetaan kuitenkin tutkimuksen toistettavuutta. Validiteetti eli tutkimuksen pätevyys
tarkoittaa sitä, miten hyvin tutkimus mittaa sitä, mitä sen on tarkoitus mitata.
Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetilla ja validiteetilla tarkoitetaan useasti eri
asioita eikä näille ole yhteistä sovittua merkitystä. Laadullisen tutkimuksen
luotettavuutta nostaa kuitenkin tarkka selostus siitä, miten tutkimus on toteutettu
kokonaisuudessaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 226–227)
Tutkimuksen suorittamiseksi on haastateltu viittä henkilöä, jotka ovat oman alansa
asiantuntijoita ja heillä on kokemusta julkisten hankintojen parissa työskentelystä
useamman vuoden ajalta. Tutkimus liittyy suoraan haastateltavien työnkuvaan ja kaikki
haastateltavat osallistuivat haastatteluun omasta vapaasta tahdostaan, joten voidaan
olettaa, että haastateltavat ovat kertoneet asioista avoimesti. Tämän varmistamiseksi
vertailtavien organisaatioiden nimiä ei mainita tutkimuksessa ja tutkija on kertonut
tämän haastattelun alussa. Toisaalta kaikki haastatteluun osallistuneet ovat hankinnan
asiantuntijoita tai hankinnan parissa päivittäin työskenteleviä, joten tutkimus tuo esiin
vain hankinta-asiantuntijoiden näkökulman, joten tietyt asiat Imatran hankintojen
toteutuksesta voi olla esitetty yksipuolisesta näkökulmasta, mutta tätä on yritetty estää
haastattelemalla kolmea eri henkilöä. Haastatteluissa käytetty kieli on ollut kaikkien
osapuolien äidinkieli, joten väärinymmärrysten riski on pieni.

Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä on yritetty kohentaa kertomalla tutkimuksen
toteutustavasta, aineiston keräämisestä sekä analyysistä, jotta tutkimuksen lukijalle
avautuu, miten tutkimustulokset ja johtopäätökset on johdettu. Tämän perusteella
lukija voi itse arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä.

44

4. HANKINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN
RESURSSIENHALLINNAN AVULLA

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten tehokkaalla resurssienhallinnalla voidaan
kehittää kuntaorganisaation hankintaprosessia, mutta tätä ennen täytyy ymmärtää
mitä ovat hankintaprosessissa ilmenevät kehityskohteet, mikä on hankintaresurssien
nykytila sekä miten nykyiset resurssit on kohdennettu hankintaprosessiin. Tämän
luvun tarkoituksena on tarkastella Imatran hankintaprosessin ja hankintaresurssien
nykytilaa haastattelujen sekä organisaatioiden vertailun avulla, jotta aihealueen
analyysi ja tutkimuskysymyksiin vastaaminen on mahdollista.

4.1.

Kuntaorganisaatioiden vertailu

Tutkimukseen

valittiin

Imatran

lisäksi

kaksi

kuntaorganisaatiota

vertailun

suorittamiseksi hankintatoimen toteuttamistapaan ja resurssienhallintaan, minkä
perusteella

on

tarkoitus

tehdä

analyysiä

ja

johtaa

tutkimustuloksiin

kehitysmahdollisuuksia. Kaikki kunnat sijaitsevat maantieteellisesti eri alueilla, jotta
organisaatiot eivät ole saman alueen piirissä ja näin ollen täysin samankaltaisia.
Tutkimukseen haluttiin yksi asukasluvultaan samansuuruinen kunta sekä yksi
suurempi kunta ”veturiksi”. Kunta A ja Imatra ovat asukasluvultaan hyvin lähellä
toisiaan, ja Kunta B on selvästi molempia suurempi, mikä näkyy myös selvästi
hankintatoimen resursseissa.

Vertailtavien kuntien valinnassa on hyödynnetty myös yrittäjien kuntabarometri 2020
tutkimuksen tuloksia, joissa kunnan A tulokset olivat alueen yrittäjien keskuudessa
erittäin hyviä valtakunnallisella tasolla. Kunnan B kohdalla haluttiin valita suuri kunta,
jossa on selvästi panostettu enemmän resursseja julkiseen hankintatoimeen ja jonka
toiminnasta voidaan johtaa kehitysehdotuksia Imatran hankintatoimeen. Suoritettujen
haastattelujen perusteella tehty vertailu organisaatioiden hankintojen organisoinnista,
mikä on esillä taulukossa 1.
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Hankintayksikkö

Imatra

Kunta A

Kunta B

Kunnan koko

Keskisuuri

Keskisuuri

Suuri

Hajautettu

Hajautettu

Keskitetty

Kyllä

Ei

Kyllä

Hankintajohtaja

Ei

Ei

Kyllä

Hankintahenkilöstön

2

1

36

n. 40 M€

n. 80 M€

350–400 M€

n. 20 M€

n. 80 M€

n. 10–11 M€

asukasluvun
mukaan
Hankintojen
organisointi
Erillinen
hankintaosasto

määrä
Hankintojen
vuosittainen arvo
Hankinnan
hankintojen arvo /
henkilöresurssi

Taulukko 1. Haastateltujen hankintayksiköiden vertailu
Imatran hankintatoimi on organisoitu hajautetusti niin, että toimialat vastaavat
hankintatarpeiden tunnistamisesta, määrittelystä, hankintapäätösten tekemisestä sekä
sopimuksen aikaisesta seurannasta, ja erillinen keskitetty hankintapalveluyksikkö tuo
oman ammattipanoksensa kilpailutusten valmisteluun ja toteuttamiseen. Imatralla
keskitetyllä hankintaohjauksella johdetaan ja tuetaan toimialoilla toteutettavaa
hankintatoimintaa, mutta hankipalveluyksikkö ei itsessään hanki mitään. Kunnassa A
toimialat vastaavat hajautetusti myös hankintojen toteuttamisesta, mutta kunnassa ei
ole erillistä hankintapalveluyksikköä, vaan yksi hankinta-asiantuntija, jonka tehtävänä
on toimia asiantuntijana kilpailutuksissa ja hankintatoimeen liittyvissä asioissa
yleisesti, minkä lisäksi hän toimii tehtävissä, jotka eivät liity suoraan hankintatoimeen.
Kunnassa B taas on keskitetysti toimiva hankintakeskus, joka toimii hankintajohtajan
johdolla. Myös kunnassa B hankintapäätökset ja tieto niistä tulee toimialoilta, mutta
päätöksenteon jälkeen vastuu asian valmistelusta ja sopimusten hallinnasta siirtyy
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hankintakeskukselle.

Hankinnan

valmistelu

tehdään

kuitenkin

yhdessä

poikkiorganitorisessa tiimissä yhdessä toimialan kanssa.

Imatralla

hankintapalveluyksikössä

työskentelee

kolme

henkilöä,

joista

konsernilakimies vastaa hankintatoimen pääprosesseista ja hankintaprosessin
kehittämisestä, mutta ei niinkään osallistu operatiiviseen toimintaan. Hankinta- ja
sopimusasiantuntija vastaa sopimuksen aikaisista asioista, ja hankinta-asiantuntijalle
kuuluu kilpailutuksen suunnittelu ja toteuttaminen. Yksi hankinta-asiantuntija on
organisaatiossa

määräaikainen,

joten

hankintapalveluiden

operatiivisessa

toiminnassa on yksi vakituinen henkilöresurssi. Kunnassa A toimialojen tukena
hankintojen toteuttamisessa on yksi hankinta-asiantuntija, mutta organisaatiossa
hankintatoimi

on

erityisesti

toimialojen

vastuulla,

koska

erillistä

hankintapalveluyksikköä ei ole. Imatralla ja kunnassa A hankintatoimi on selvästi
enemmän

tukipalvelun

roolissa.

Kunnassa

B

hankintatoimi

on

organisoitu

strategisemmin keskitetysti hankintakeskuksessa, jossa hankintatoimelle on määritetty
selvästi enemmän resursseja, mutta organisaation koko on myös huomattavasti
suurempi. Hankintakeskus koostuu 36 hankinnan osaajasta, joista kahdeksan
osallistuu hankintojen suunnitteluun toimialojen rajapinnassa, kolme henkilöä on
toimittajanhallinnan tiimissä, kahdeksan toimii kehittämis- ja lakitehtävissä ja loput ovat
asiantuntijoita ja suunnittelijoita.

Hankintojen

vuosittainen

arvo

Imatralla

on

noin
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miljoonaa

euroa

hankintapalveluyksikön kautta, mutta hankintoja tekevät myös Imatran kaupungin
tytäryhtiöt, joten vuosittainen hankintojen kokonaisarvo Imatralla on suurempi.
Kunnassa A hankintoja tehdään noin 80 miljoonan euron arvosta, mutta toimialat
vastaavat itsenäisemmin hankintojen toteuttamisesta kunnassa A kuin Imatralla, ja
kunnassa

A

hyödynnetään

poikkiorganisatorista

hankintaryhmää

hankintojen

suunnittelussa, kun taas Imatralla hankintapalveluyksikölle jää usein toimialojen
vastuulle määriteltyjä tehtäviä, kuten hankintatarpeen määrittely.
”Minusta vähän turhan usein jää hankinnan sisältökin meidän hankintaihmisten
hartioille, kun ideaalitilanteessahan me vain pyöritettäisiin prosesseja ja mietittäisiin
oikeat menettelyt ja miten saadaan paras mahdollinen irti tästä hyvin määritellystä
hankinnan kohteesta, mutta se useinkin on niin, että me saadaan epämääräinen tarve,
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mihin

me

joudutaan

itse

käyttämään

huomattava

määrä

aikaa

tarpeen

muokkaamiseen siten, että siihen pystyvät yritykset vastaamaan.” – Imatra,
haastateltava B
”Siinä on se haaste, että hankinta-asiantuntijaa ei esimerkiksi pyydetä sinne
suunnitteluvaiheeseen mukaan, koska olisi olennaista olla jo sieltä saakka mukana ja
kun kehitetään ostettavaa palvelua, niin se hankintaosaaminen nousisi jo sieltä saakka
ja se helpottaisi myös toisaalta kilpailutusvaihetta. Sen takia yhteistyö on siinä
mielessä hankalaa, kun se aloitetaan vasta kilpailutusvaiheessa.” – Kunta A

Kunnassa B hankintojen arvo on 350–400 miljoonan euron luokkaa, mikä osoittaa
kunnan suuremman koon verrattuna muihin tutkimukseen osallistuneisiin kuntiin,
mutta tarkastellessa hankintojen arvoa henkilöresurssia kohti, niin kunnan B kohdalla
tämä on selvästi pienin, noin 10–11 miljoonaa, kun se on Imatralla noin 22 miljoonaa
ja kunnassa A jopa 80 miljoonaa euroa. Kunnan A hankinta-asiantuntijan mukaan
hankintaresurssin määrä suhteessa asukaslukuun kertoo kunnan panostusasteesta
hankintatoimeen.
”Mitä nyt seuraa kuntia, jotka oikeasti panostavat hankintatoimeen, niin aika normaali
on 9 000–10 000 asukasta per hankinta-asiantuntija, mutta ne, jotka panostavat siihen
huomattavasti enemmän, siellä puhutaan jo keskitetystä toiminnasta, niin sitten se on
jo 6 000 asukasta kohti yksi hankinta-asiantuntija, niin meillä pitäisi olla vähintään kaksi
hankinta-asiantuntijaa.”

Vain kunta B yltää 6 000 asukkaan tasolle yhtä hankinta-asiantuntijaa kohti, mutta
Imatralla ja kunnassa A molemmissa tämä luku on korkeampi kuin 10 000.

Kuntien vertailu yrittäjien kuntabarometrin 2020 tulosten perusteella
Yrittäjien kuntabarometrin avulla tehdään kuntien elinkeinopolitiikan tilannekuva
yrittäjien näkökulmasta. Kuntabarometrin kuntaraportit ovat saatavilla kaikista
kunnista, joissa vastaajien määrä on yli 10. Barometrissa verrataan kuntien
suoriutumista

elinkeinopolitiikan

osa-alueista

kokonaisarvosanan

keskiarvolla

asteikolla 1–5 sekä osa-alueittain kehityssuunnasta kunnissa asteikolla -2 - +2, jossa
-2 on kehittynyt merkittävästi huonompaan suuntaan, 0 pysynyt ennallaan ja +2
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kehittynyt merkittävästi parempaan suuntaan. Barometrin tarkoituksena on antaa
yrittäjille mahdollisuus antaa palautetta oman kunnan toiminnasta sekä itse kunnille
tärkeää

palautetta

julkisten

hankintojen

merkityksestä

yrittäjille.

Myös

yrittäjäyhdistykset saavat tietoa siitä, mihin niiden täytyy vaikuttaa kunnassa
jäsentensä puolesta. Vuoden 2020 kuntabarometriin vastasi yli 10 000 yrittäjää, mikä
on 4000 enemmän kuin vuonna 2018. (Yrittäjien kuntabarometri 2020)

Yrittäjien kuntabarometri on jaettu kuuteen osa-alueeseen, joita ovat yrityspalvelut,
infrastruktuuri, kunnan päätöksenteon yritysläheisyys, koulutus ja osaaminen,
elinkeinopolitiikan

asema

kunnassa

sekä

kunnan

hankintapolitiikka.

Tämän

tutkimuksen osalta ei ole mielekästä tarkastella kaikkia osa-alueita tarkemmin, joten
vertailussa ja barometrin raporttien analyysissä keskitytään eniten hankintatoimeen
liittyviin osa-alueisiin eli kunnan hankintapolitiikkaan ja kunnan päätöksenteon
yrityslähtöisyyteen. Nämä osa-alueet ovat myös kaikkien tutkimukseen osallistuneiden
kuntien yrittäjien kolmen tärkeimmän osa-alueen joukossa lukuun ottamatta
hankintapolitiikkaa kunnassa A.

Kuviossa 6 on esitetty Imatran elinkeinopolitiikan osa-alueiden keskiarvot, joista
ilmenee, että Imatralla ja lähialueen kunnissa ollaan perässä valtakunnallisia arvoja
melkein kaikilla osa-alueilla. Ainoa osa-alue, missä Etelä-Karjala on alueellisesti
valtakunnallisia arvoja edellä, on kunnan hankintapolitiikka, mutta Imatralla tällä osaalueella ei ylletä valtakunnalliselle tasolle. Imatran yrityspalvelut ovat kuitenkin
keskiarvoltaan edellä alueellista ja valtakunnallista tasoa. Kaikilla muilla osa-alueilla
Imatra on jäljessä alueellista sekä koko maan tasoa. Imatralla barometriin vastanneita
yrittäjiä on 41.
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Kuvio 6. Imatran elinkeinopolitiikan 6 osa-alueen keskiarvot. (Yrittäjien
kuntabarometri 2020)
Kunnassa A elinkeinopolitiikan osa-alueiden keskiarvot ovat selvästi korkeammat kuin
alueellisella sekä koko maan tasolla, vaikka kunnan lähialueen keskiarvot ovat koko
maan tasoa perässä. Heikoin osa-alue kunnassa A on keskiarvon perusteella juuri
kunnan hankintapolitiikka samoin kuin Imatralla, mutta siinä pistemäärät ovat myös
koko maan tasolla kaikista osa-alueista matalimmat. Selvästi vahvin osa-alue
kunnassa on yrityspalvelut. Vaikka kunnan asukasluku on matalampi kuin Imatralla,
on kunnan A kohdalla barometriin annettu kolmasosa enemmän vastauksia. (Kuvio 7)

Kuvio 7. Kunnan A elinkeinopolitiikan 6 osa-alueen keskiarvot. (Yrittäjien
kuntabarometri 2020)
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Verrattuna Imatraan ja kuntaan A, kunnan B tulokset barometrin kunnan
hankintapolitiikassa sekä päätöksenteon yrityslähtöisyydessä ovat merkittävästi
matalammat. Näiden osa-alueiden keskiarvot jäävät koko maan tasosta selvästi. Myös
alueellisen tason keskiarvot näillä alueilla ovat matalat, mutta kunta B:n kohdalla
saadut pisteet ovat vielä matalampia. Kaikista korkeimmat pisteet kunnassa on saatu
infrastruktuurista ja elinkeinopolitiikasta, mutta molemmissa alueen ja koko maan
pisteet ovat korkeammat. Vastauksia alueen yrittäjiltä tuli yli kolme kertaa enemmän
kuin Imatralla.

Kuvio 8. Kunnan B elinkeinopolitiikan 6 osa-alueen keskiarvot. (Yrittäjien
kuntabarometri 2020)
Kuviossa 9 on esitetty Imatran päätöksenteon yrityslähtöisyyden aihealueet ja niiden
kehityssuunta, joka on kaikilla aihealueilla laskusuunnassa. Keskiarvoisesti yritysten
huomioon ottaminen jo päätösten valmisteluvaiheessa, päätöksenteon avoimuus
yritysten kannalta ja kunnan päätöksenteon tehokkuus yritysten kannalta on kehittynyt
jonkin verran huonompaan suuntaan Imatralla. Negatiivisin trendi on päätöstenteon
tehokkuudessa, mikä kertoo alueen yrittäjien näkevän kunnan päätöksenteon
tehottomana.

Muuten

päätöstenteon

yrityslähtöisyys

on

pysynyt

ennallaan

suhteellisen hyvin. Suurin osa vastauksista kaikissa kohdissa onkin keskittynyt
asteikolle 0 eli pysynyt ennallaan.
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Kuvio 9. Imatran päätöksenteon yrityslähtöisyys. (Yrittäjien kuntabarometri 2020)

Imatran hankintapolitiikassa nähdään paljon jyrkempää negatiivista kehitystä kuin
päätöksenteon yrityslähtöisyydessä (Kuvio 10). Tulokset antavat mielikuvan siitä, että
yrittäjät näkevät Imatran kohdistavan hankintojaan suuremmille yrityksille, koska pkyritysten näkökulmasta hankintoja jaetaan sopiviin osiin ja pienhankintoja järjestetään
pk-yritykset huomioiden paljon aiempaa vähemmän barometrin mukaan. Myös
tulevista hankinnoista tiedottaminen ja yritysten kutsuminen vuoropuheluun on
kehittynyt huonompaan suuntaan. Yrittäjät kokevat olevansa vähemmän mukana
hankintojen suunnittelussa ja valmistelussa, mikä antaa kuvan siitä, ettei heitä oteta
huomioon hankinnoissa tarpeeksi.

Kuvio 10. Imatran hankintapolitiikka. (Yrittäjien kuntabarometri 2020)
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Kuvio 11. Kunnan A päätöstenteon yritysläheisyys. (Yrittäjien kuntabarometri 2020)
Kunnassa A kehityssuunta on päinvastainen Imatraan verrattuna eli kaikissa
päätöksenteon yrityslähtöisyyden osa-alueissa kehityssuunta on positiivinen, ja
varsinkin yritysten huomioonottamisessa jo päätösten valmisteluvaiheessa on
kehitystä

tapahtunut

merkittävästi

parempaan

suuntaan.

Myös

päätöksien

avoimuudessa ja tehokkuudessa on kuntalaisten mielestä menty eteenpäin, kun
aluejärjestön ja koko maan kohdalla näissä kaikissa kohdissa trendi on negatiivinen.
(Kuvio 11)

Kuvio 12. Kunnan A hankintapolitiikka. (Yrittäjien kuntabarometri 2020)
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Myös hankintapolitiikan osalta kehityssuunta on kunnassa A positiivinen lukuun
ottamatta hankintojen jakoa pk-yritysten näkökulmasta sopiviin osiin, mikä on
kehittynyt lievästi huonompaan suuntaan keskiarvoisesti. Kehitystä jonkin verran
parempaan

suuntaan

kutsumisessa

on

tapahtunut

vuoropuheluun

tulevista

kunnan

tiedottamisessa

hankinnoista,

joten

ja

yleisesti

yrityksien
kunnan

kehittymisen trendi on positiivinen, toisin kuin alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kunnan
A hankintapolitiikan tulokset on esitetty kuviossa 12.
Kunta B kärsii samalla tavalla päätöksenteon tehottomuudesta ja avoimuuden
puutteesta kuin Imatra kuntabarometriin vastanneiden yrittäjien mukaan. Erityisesti
kunnan päätöksenteon tehokkuudessa yritysten kannalta kunta on kehittynyt
merkittävästi huonompaan suuntaan. Jonkin verran huonompaan suuntaan ovat
kehittyneet myös yritysten huomioon ottaminen päätösten valmisteluvaiheessa ja
päätöstenteon

avoimuus

yritysten

kannalta.

Toisaalta

nämä

ovat

selvästi

negatiivisessa kehityssuunnassa myös alueellisella tasolla, mutta kunnan B kohdalla
kehitys on vielä huonompaa aiempiin vuosiin verrattuna. (Kuvio 13)

Kuvio 13. Kunnan B päätöstenteon yrityslähtöisyys. (Yrittäjien kuntabarometri 2020)
Alueen yrittäjillä ei ole erityisesti hyvää sanottavaa kunnan B hankintapolitiikan
kehityssuunnasta,

sillä

kuviossa

14

esitettyjen

tulosten

mukaan

kaikissa

hankintapolitiikan aihealueissa on tapahtunut merkittävää kehitystä huonompaan
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suuntaan. Kehittymisen suunta alueellisesti näyttää seuraavan negatiivista trendiä
keskiarvon perusteella tarkasteltuna. Myös koko maan osalta hankintapolitiikan
kehityssuunta on ollut huonompaan suuntaan, mutta ei yhtä jyrkästi kuin kunnan B
alueella. Tulokset maalaavat kuvan siitä, että kunnan julkisissa hankinnoissa suositaan
suurempia yrityksiä eikä toteuteta pk-yrityksille sopivia hankintoja tai kutsuta yrityksiä
vuoropuheluun hankinnan valmistelussa.

Kuvio 14. Kunnan B hankintapolitiikka. (Yrittäjien kuntabarometri 2020)

Yhteenvetona voidaan todeta, että barometrin tulokset kielivät Imatran hankintatoimen
päätöksenteon tehottomuudesta sekä kehityksestä huonompaan suuntaan yrittäjien
huomioimisessa hankintoja toteuttaessa. Kunnan B kehittymissuunta on sama kuin
Imatralla, kun taas kunnassa A kehittymistä on tapahtunut alueen yrittäjien
näkemyksen

mukaan

hyvin

paljon

hankintojen

toteuttamisessa

ja

kunnan

päätöksenteossa.

Kuntabarometrin tuloksille ei voi kuitenkaan antaa kovin suurta painoarvoa
hankintaprosessin tehokkuuden ja suorituskyvyn vertailussa, ainakaan näin pienellä
otoskoolla,

koska

kunta

B

panostaa

selvästi

eniten

hankintatoimeen

ja

hankintaprosessin kehittämiseen tutkimukseen osallistuneista kunnista. Barometri ei
myöskään mittaa hankintaprosessin toimintaa suoraan, vaikka monet kyselyn
aihealueista

liittyvät

hankintatoimeen

ja

itse

hankintaprosessiin.

Kunnan

A
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hankintaprosessissa ilmenee selvästi samankaltaisia kehityskohteita kuin Imatralla,
joten selvästi korkeammat pistemäärät jokaisella osa-alueella eivät välttämättä ole
tehokkaamman hankintaprosessin ansiota, vaan juontaa juurensa muualle.

Erot kuntien saamissa pistemäärissä voivat johtua hyvin erilaisista asioista, kuten
yrittäjien kokemuksista, mielikuvista ja jopa kuulopuheista. Yleisesti huonoa palautetta
annetaan useammin kuin hyvää palautetta. Kaikki barometriin vastanneet yritykset
ovat pk-yrityksiä, joista 85 prosentilla vastanneista yrityksillä on alle 10 työntekijää,
joka saattaa vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Imatralla on esimerkiksi toteutettu alueen
yrittäjien keskuudessa kysely liittyen julkisiin hankintoihin, missä kävi ilmi, että suurin
osa vastaajista ei ollut osallistunut Imatran hankintoihin ollenkaan (kuvio 15), mutta
yrittäjien mielikuvat julkisista hankinnoista olivat silti hyvin negatiiviset. Tutkimuksessa
monet

vastaajat

pitivät

julkista

hankintaa

pelkällä

hinnalla

kilpailuttamisen

pistekikkailuna, ja isojen yritysten sekä kaupungin työntekijöiden tuttujen koettiin
voittavan hankintakilpailut.

Kuvio 15. Imatran kaupungin julkisiin hankintoihin osallistuminen. (Imatran sisäinen
kyselytutkimus)

Toisaalta tutkimuksessa tuli esille myös hankintaprosessin tehottomuuteen viittaavia
asioita, kuten tiedon puute, prosessin monimutkaisuus, tarjouspyyntöjen epäselvyys
sekä

tarjouskilpailuista

tietämättömyys.

Nämä

voivat

johtua

esimerkiksi

hankintaprosessin suunnittelemattomuudesta, kiireestä, liian nopealla aikataululla
toteutettavista hankinnoista ja viestinnästä.
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Viestinnän roolia mielikuvien ja kokemuksien luomiseen ei voi vähätellä. Kunnassa A
on esimerkiksi panostettu avoimen ja yhtenäisen viestinnän rakentamiseen
hankintoihin liittyen, niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.
”Minä ainakin olen henkilökohtaisesti tosi tyytyväinen siitä, miten me pyritään
informoimaan paikallisia lain sallimissa rajoissa kilpailutuksista, että saataisiin
heitä mukaan kisoihin ja sitten minä olen tosi tyytyväinen, että meillä on
esimerkiksi tällä hetkellä yhden päiväkodin tarjouskilpailun suunnittelu
menossa, niin sen markkinavuoropuhelumateriaali on avoimesti meidän
verkossa nähtävillä. Se on todettu hyväksi.”

Imatralla taas viestintä on tunnistettu yhdeksi kehityskohteeksi, missä pitäisi panostaa
yhtenäisen viestin rakentamiseen hankinnoista. ”Meidän viestintäyksikköämme
pyritään rakentaa strukturoidummaksi, että olisi etu sitten yritystenkin suuntaan, että
me näyttäisiin yhtenäisesti ja he tietäisivät mistä puhutaan, kun hankintaviestintä
näyttää tutulta, niin sitä ollaan kehittämässä.”
Yrittäjien mielikuvia kunnan hankintatoimesta ja julkisista hankinnoista ylipäätään
voidaan nostaa yhtenäisemmän ja avoimemman viestinnän avulla kilpailutuksista ja
niiden toteutuksesta esimerkiksi lisäämällä markkinavuoropuheluaineistoa kunnan
sivuille, kuten kunnassa A on tehty tai julkaisemalla kunnan hankintojen ostolaskut
julkisesti nähtäville, kuten monessa kunnassa tehdään. Toinen tapa lisätä yrittäjien
osaamista ja suhtautumista julkisiin hankintoihin on kunnan järjestämät koulutukset
hankintalaista, kilpailutuksista ja niihin osallistumisesta.
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4.2.

Imatran hankintaprosessi

4.2.1. Hankintastrategia ja -ohjeet
Imatran hankintaprosessi lähtee kaupungin ylätason strategiasta, jota hankintatoimen
on tarkoitus tukea, koska Imatralla ei ole erillistä hankintastrategiaa, vaan
organisaatiossa on tehty päätös, että kaupungissa on vain yksi strategiadokumentti,
johon kaupungin päätöksenteon ja linjausten täytyy pohjautua. Tämän vuoksi
hankintaprosessi perustuu kaupungin ylätason strategiaan ja yksittäisten hankintojen
tavoitteiden on tarkoitus tukea kaupungin strategisia tavoitteita, joita ovat esimerkiksi
elinvoimaisuuden

vahvistaminen,

hyvinvoinnin

edistäminen

ja

uudistuvat

toimintatavat. Imatralla on päätetty, että kaikkea kaupungin konsernitoimintaa ohjaa
sama strategia, hankintatoimi mukaan lukien.

Strategian toimeenpano-ohjelman hankintapoliittisten linjausten kohdalla todetaankin,
että ”Hankintatoiminnalla ja sen keskitetyllä johtamisella ja ohjaamisella, tuetaan
kaikkien kaupungin strategiatavoitteiden toteutumista. Hankintojen ohjausta ja
johtamista toteutetaan tehokkaasti yhtenäisin, konsernitasoisin toimintamallein ja
tietoalustoin.” Toimeenpano-ohjelman mukaan Imatralla pyritään suunnitelmallisen ja
ennakoivan hankintatoimen toteuttamiseen strategian toteutumisen sekä avoimuuden
ja tehokkuuden edistämiseksi. Suunniteltaessa ja toteutettaessa hankintoja pyritään
tukemaan alueellisen elinkeinoelämän mahdollisuuksia osallistua kaupungissa
järjestettäviin hankintoihin hankintalain puitteissa. Erityisesti hankinnat Imatralla
tähdätään suunnittelemaan ja toteuttamaan strategian mukaan kestävän kehityksen,
ympäristön sekä työllistämisen ja sosiaaliset näkökulmat huomioon ottaen.

Erillisen hankintastrategian tarpeesta esiintyi eri näkökulmia ja mielipiteitä, niin Imatran
hankintahenkilöstön kesken kuin myös muiden tutkimukseen osallistuneiden kuntien
hankintaorganisaatioiden kesken. Yhteneväksi elementiksi nousi kuitenkin tarve
konkreettisille ja kunnan valtuustossa vahvistetuille ohjeistuksille ja linjauksille, joissa
määritellään hankintaorganisaation toimintaa ja tavoitteita tarkemmin kuin Imatralla
tehdään tällä hetkellä. Kaupungin strategiset tavoitteet pitäisi kohdistaa ja linkittää
paremmin hankinnoille ylätasolla, mutta myös toimialatasolla, jotta päämäärä
hankintatoimen suunnitelmallisuudesta täyttyy paremmin. Kaupungin strategiassa
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todetut tavoitteet todettiin liian ylimalkaisiksi käytännön tasolle eikä nykyisiä
hankintojen ohjeistuksia ole yhdistetty ylätason strategiaan tarpeeksi vahvasti.
”En pysty siihen sanomaan, että toisiko sinänsä hankintastrategiaksi nimetty
dokumentti mitään lisäarvoa, mutta se miten nyt asioita tehdään, niin voitaisiin
hyödyntää sitä ja liittää hankintoja tehokkaammin meidän nykyiseen kaupungin
strategiaan.” – haastateltava A, Imatra

Nykyinen hankintaohjeistus keskittyy määrittelemään hankintaorganisaation rooleja ja
vastuita hankintojen toteuttamisessa hankintaprosessin eri vaiheissa määrittelemällä
ylätasolle, miten ja missä kohtaa kukin virkamies, viranhaltija tai työntekijä voi tehdä
prosessivaiheita itse ja milloin tarvitaan keskitetyn hankintapalveluyksikön apua ja
ohjausta. Hankintaohjeistuksella pyritään tukemaan hankintoja tekeviä henkilöitä
mahdollisimman voimakkaasti keskitetyllä prosessilla. Ohjeistus pohjautuu hankintaja hallintolakiin, ja siinä on määritelty rajoja sekä kynnysarvoja, joiden perusteella
määräytyy,

minkälainen

hankintaprosessi

toteutetaan

ja

minkäkokoisessa

hankinnassa.

Nykyiseen organisaation hankintaohjeeseen ollaan kuitenkin tyytyväisiä Imatralla
nykyiset resurssit huomioon ottaen, vaikka strategiset tavoitteet pitäisi yhdistää
hankintaprosessiin paremmin käytännön tasolla. Resurssienhallinnan teoria sekä
kaikki tutkimukseen osallistuneet henkilöt painottavat yhtenäisen hankintaohjeen
merkitystä hankintaprosessin toteuttamisessa läpi organisaation, koska silloin
organisaatiossa pitäisi olla selvää, kuka vastaa tietyistä asioista ja kuka pystyy
tekemään mitäkin. Hankintaohje kertoo myös, kuinka hankintoja pitää toteuttaa lain
määräämällä tavalla.

Haastateltava A pitääkin hankintaohjetta yksinkertaistettuna

kuvauksena laista, missä määritellään, miten hankintoja tulee kunnassa toteuttaa.

Hankintaohjeiden ja -sääntöjen nähdään selkeyttävän hankintaprosessin toteuttamista
organisaatiossa, ja ne luovat organisaatioon yhteiset pelisäännöt, joita kaikkien pitää
seurata hankintaprosesseja toteutettaessa. Näin voidaan varmistua siitä, että
hankinnat toteutetaan hankintalain mukaan ja organisaation tavoitteita toteuttaen.
Tähän päästäkseen organisaation hankintaohjeistuksen täytyy olla riittävällä tasolla, ja
vastuut ja roolit määritetty selvästi ja ytimekkäästi. Organisaatiossa täytyy varmistaa
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myös, että hankintoja tekevät henkilöt lukevat ja noudattavat luotuja ohjeistuksia tai
niistä ei ole mitään hyötyä.

4.2.2. Hankintojen organisointi
Imatra

on

prosessiorganisaatio,

ja

hankintaprosessi

on

määritelty

selvästi

tukitoiminnoksi, jonka tehtävänä on edesauttaa organisaation strategian toteuttamista.
Hankinnat on organisoitu niin, että hankintaprosessi on jaettu kahteen osaan.
Varsinainen hankintaprosessin läpivienti kuuluu hankintapalveluyksikköön, johon
kuuluvat kaikki kolme Imatran organisaatiosta tähän tutkimukseen haastatellut
henkilöt. Toinen hankintaprosessin osa on sisällöntuottaminen, päätöksenteko
hankinnasta ja sopimuksen aikainen ohjaaminen, joista vastuu kuuluu toimialoille.

Hankintojen

toteuttaminen

on

hajautettu

organisaatiossa

toimialoittain,

ja

päätöksenteko yksittäisistä hankinnoista kuuluu toimialoille, mutta hankintatoimen
prosessiosaaminen

ja

asiantuntijuus

on

organisaatiossa

keskitetty

hankintapalveluyksikköön. Hankintapalvelut on kuitenkin täysin asiantuntijayksikkö eli
sillä ei ole minkäänlaista päätös- tai määräysvaltaa, vaan yksikön tehtävänä on johtaa
ja

tukea

toimialoilla

toteutettavaa

hankintatoimintaa

keskitetysti.

Hankintapalveluyksikkö ei myöskään hanki mitään itsenäisesti, vaan tarkoituksena on
ainoastaan ohjata toimialojen hankintojen toteuttamista. (Imatra 2020b) Nykyiseen
organisointitapaan

on

Hankintapalveluyksikössä

päädytty
on

käytettävissä
hankinnan

olevien

resurssien

asiantuntijoita,

vuoksi.

mutta

ei

substanssiasiantuntijuutta.

Imatran hankintaorganisaatiossa ei myöskään ole hankintajohtajaa, koska vuodesta
2016 lähtien organisaation johtamisrakennetta on kevennetty hyvin paljon, minkä
seurauksena Imatralla on matala johtamisrakenne. Hankinnan pääprosesseista vastuu
on annettu konsernilakimiehelle, jolle kuuluu hankinta-asiantuntijoiden esimiehenä
toimiminen, heidän sparraaminen ja huolehtiminen hankintaprosessien jatkuvasta
kehittämisestä. Imatran organisaatiossa on panostettu jatkuvan kehittämisen mallin
käyttöönottoon, minkä seurauksena hankintaprosessia kehitetään systemaattisesti,
kun uusia toimintatapoja ja metodeja löydetään, mikä viestii Imatran sitoutumisesta ja
halusta kehittyä.
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Matala johtamisrakenne mahdollistaa organisaation joustavuuden, joka nähdään
hankintaorganisaation suurimpana vahvuutena. Joustavuus antaa mahdollisuuden
vapaaseen tekemiseen lain sallimissa rajoissa, kokeilukulttuuriin ja uusien asioiden
tekemiseen, mihin saadaan tukea ja vapaita käsiä. Näiden ansiosta Imatralla pystytään
tekemään hankintoja innovatiivisin keinoin. Vahvuutena nähdään myös se, että
organisaatiossa pystytään muuttamaan toimintamalleja joustavasti.

Jos

organisaation

joustavuus

hankintaorganisaation
rakenteellisuuden

puute

on

Imatran

heikkouksina
hankinnoista

organisaation

nähdään
sekä

vahvuus,

niin

suunnitelmallisuuden

ja

henkilöresurssien

määrä,

joka

hankintapalveluyksikölle on varattu. Organisointimalli aiheuttaa sen, että hankinnoista
joutuu ottamaan vastuuta henkilöt, joilla ei välttämättä ole osaamista hankintoihin eikä
sitä ole heidän tehtävänkuvaansa virallisesti määritetty. Tämän myötä hankinnoista
puuttuu suunnitelmallisuus ja toimialoille kuuluva osuus hankinnoista jää osittain
hankinta-asiantuntijoille.

Hankintajohtajan

puuttuminen

tekee

hankintojen

johtamisesta epästrukturoitua eikä päätöksenteossa välttämättä oteta hankintoja
huomioon riittävästi, jolloin päätöksenteko ei ole sujuvaa. Hankintajohtaja pystyisi
määrittämään hankinnoille yhteiset suuntaviivat ja ottamaan enemmän vastuuta
hankintojen johtamisesta, koska nykyisellä hankintapalveluyksiköllä ei ole päätös- tai
määräysvaltaa.

4.2.3. Hankintaprosessin eteneminen
Viitekehys Imatran hankintaprosessille on luotu Imatran kaupungin strategiassa ja
organisointitavassa, mutta hankintaprosessin määrittävät julkisen organisaation
tarpeet ja hankintalaissa vaaditut periaatteet: avoimuus, syrjimättömyys, tasapuolisuus
ja suhteellisuus. Hankintalaissa määritetään myös määrämuotoinen kilpailutusvaihe,
jonka alaisuuteen julkiset hankinnat kuuluvat. Imatran hankintaprosessi on esitetty
kuviossa 16, ja se koostuu kuudesta vaiheesta: hankintojen ennakkovalmistelu,
hankinnan suunnittelu, kilpailutus, hankintapäätös, hankintasopimus ja sopimuksen
aikainen toiminta.
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Hankintojen ennakkovalmistelu

Hankinnan suunnittelu

•budjettiin varatut määrärahat
•hankintatarpeiden tunnistaminen
•hankintojen aikatauluttaminen

•tarpeen kartoitus
•sisällönmääritys
•markkinakartoitus ja -vuoropuhelu
•tarjouspyynnön ja
sopimusluonnoksen laatiminen
•menettelytavan valinta

Kilpailutus

Hankintapäätös

•tarjouspyynnön julkaiseminen
•kysymys- ja vastausvaihe
•tarjousten vertailu

•viranhaltijan tai toimielimen
päätöksenteko
•päätöksen allekirjoittaminen
•odotusaika päätöksen
lainvoimaistumiselle
•tiedoksianto hankintapäätöksestä

Hankintasopimus

Sopimuksen aikainen toiminta

•sopimusneuvottelut
•sopimusluonnoksen
viimeisteleminen

•tavaran/palvelun tilaaminen
•sopimuksen seuraaminen
•palautteenanto
•sopimuksen päättäminen
•prosessin aloittaminen alusta

Kuvio 16. Imatran hankintaprosessin eteneminen
Hankintojen ennakkovalmistelu
Imatran ja muiden julkisten kuntaorganisaatioiden hankintaprosessi lähtee kaupungin
budjettiin

varatusta

rahoituslähteestä,

määrärahasta

jolloin

etukäteen

tai

tapauskohtaisesti

kaupungin

eri

jostain

yksiköissä

muusta

tunnistettuja

hankintatarpeita voidaan suunnitella hyvissä ajoin kaupungin hankintakalenteriin
seuraaville vuosille. Imatran hankintakalenteri on myös julkisesti nähtävillä kaupungin
sivuilla. Ensimmäinen vaihe on siis yleisesti hankintojen ennakkosuunnittelu
yhteistyössä

hankinta-asiantuntijoiden

ja

toimialojen

välillä

koko

kaupungin

hankinnoista, koska niihin on käytettävissä tietyt määrärahat, jotka varataan
hankinnoille. Tämän vuoksi hankinnan arvioitujen arvojen laskeminen dokumentoidusti
on äärimmäisen tärkeää.

Käytännössä prosessi ei Imatralla toteudu yhtä sujuvasti kuin on suunniteltu. Useasti
hankinnat tulevat yllättäen hankinta-asiantuntijoille, jolloin prosessi ei ole käynnistynyt
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suunnitellusti, koska hankintatarve ei ole ollut tiedossa etukäteen, jolloin sitä ei ole
ajoitettu kalenterivuodelle hankintakalenterissa. Näissä tapauksissa hankinta lähtee
liikkeelle kesken prosessin eikä hankinnan suunnittelulle jää tarpeeksi aikaa hankinnan
toteuttamiseen tarkoituksenmukaisella tavalla. Tällaiset tilanteet johtuvat pääasiassa
resurssien niukkuudesta ja siitä, että toimiala havaitsee hankintatarpeen liian
myöhään, jolloin hankinta täytyy toteuttaa välittömästi, millä on useasti negatiivinen
vaikutus lopputulokseen laadun, hintatason ja/tai kaupungin strategisten tavoitteiden
toteutumisen kannalta. Tämä kielii myös vaihtelevasta hankintaosaamisen tasosta
toimialoilla

ja

puutteellisesta

poikkiorganisatorisesta

yhteistyöstä

hankintapalveluyksikön ja toimialojen välillä, sillä yksiköiden yhteistyö ei tällä hetkellä
mahdollista hankintaprosessin toimintaa suunnitellusti.
”Hankinnoissa on tosi pieni aikaikkuna, kun substanssi havaitsee, että tällaista
tarvitaan. Se pitää olla sitten nyt ja heti. Se on tosi tiivis se aika, milloin se pitää
saada eikä siinä ole mitään suunnittelua. Hankintaprosessi on siinä, että nyt
kilpailutetaan,

julkaistaan

tarjouspyyntö

eli

se

hankintaprosessi

alkaa

tarjouspyynnön julkaisusta suurin piirtein.” – haastateltava C, Imatra

Imatralla pidetään hankintakalenterin päivityspalavereita, mutta näistä huolimatta
toimialojen hankintatarpeet tulevat ajoittain hankintapalveluyksikölle yllätyksenä, mikä
viittaa siihen, että yhteistyötä täytyy vahvistaa toimialojen ja hankintapalveluyksikön
välillä. Joko palavereja ei pidetä tarpeeksi säännöllisesti, niihin ei valmistauduta
toimialojen

osalta

asianmukaisesti

tai

toimiala

ei

ole

tunnistanut

omia

hankintatarpeitaan tarpeeksi aikaisin. Hankintapalveluyksikön täytyy ottaa vastuuta
hankintojen ennakkovalmistelusta hankintojen aikataulutuksen ja priorisoinnin
muodossa, mutta tämän onnistumiseksi toimialojen täytyy ennakoida ja ilmoittaa
hankintatarpeista ajoissa. Hankintatoimen täytyy olla suunnitelmallista ja ennakoivaa.

Hankintaosaaminen ja hankintojen toteutus on hyvin vaihtelevaa toimialatasolla. Osa
toimialoista ilmoittaa hankintatarpeista hyvissä ajoin ja seuraa hankintaohjeissa
määritettyjä vastuita ja rooleja, jolloin hankintaprosessi toteutuu sulavasti. Näitä
toimintatapoja pitäisi seurata toimialoilla koko organisaation laajuisesti, mikä
edesauttaisi hankintaprosessin sujuvuutta ja resurssien asianmukaista käyttöä.
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Hankinnan toteutuksen tason vaihtelevuus on ominaista hajautetusti organisoidulle
hankintatoimelle, kun toimialoilla ei ole hankintaosaajia.

Hankinnan suunnittelu
Hankinnan suunnitteluvaiheella tarkoitetaan yksittäisten hankintojen suunnittelua,
jossa on tarkoitus kartoittaa, miten laajasti tarvittavaa tuotetta tai palvelua tullaan
käyttämään, mitkä eri yksiköt sitä käyttävät sekä käytettävien määrien selvittäminen.
Suunnitteluvaiheesta Imatralla vastaavat toimialat, koska hankintatarpeen sisällön
määrittäminen on heidän vastuullaan, mutta hankintapalveluyksikkö osallistuu
hankintojen suunnitteluun itse kilpailutusvaiheen toteuttamistavan suunnittelun osalta.
Hankinta-asiantuntija

osallistuu

hankinnan

vaatimusperusteiden

ja

arviointiperusteiden määrittelyyn, markkinakartoitukseen, markkinavuoropuheluihin
potentiaalisten toimittajien kanssa sekä valitsee hankintaan sopivan menettelytavan
näiden asioiden perusteella. Menettelytavan valintaan vaikuttavat vahvasti hankinnan
sisällönmääritys, markkinatuntemus ja hankinnan arviointiperusteet. Tarjouspyyntö ja
sopimusluonnos

laaditaan

suunnitteluvaiheessa

määritettyjen

yksityiskohtien

perusteella.

Hankinnan suunnittelu on hankinnan toteutuksen kannalta tärkein vaihe, koska siinä
laaditaan pohja hankinnan onnistumiselle kuntalaisten hyvinvoinnin sekä toimialojen
ja organisaation yleisten tavoitteiden kannalta. Yleinen sanonta kuuluukin, hyvin
suunniteltu on puoliksi tehty, ja se pätee myös hankintoihin. Suunnitteluvaiheessa
määritetään hankinnan tavoitteet, laaditaan tarjouspyyntö ja sopimusluonnos sekä
hankinnan vaatimusperusteet eli hankinnan toteutustapa, ja päämäärä lyödään
lukkoon jo suunnitteluvaiheessa, jonka jälkeen niitä ei voida enää muuttaa. Tämän
vuoksi on tiedettävä tarkkaan, mitä hankinnalta oikeasti halutaan, ja onko järkevää
kilpailuttaa pelkällä hinnalla tai käytetäänkö esimerkiksi neuvottelumenettelyä
toimittajien osaamisen hyödyntämiseksi.
Imatralla suunnitteluvaihe on ensimmäinen asia, mistä säästetään, kun hankintatarve
tulee eteen yllättäen ja hankinta täytyy toteuttaa nopealla aikataululla. Tämä
toimintatapa heikentää huomattavasti hankinnan mahdollisuuksia toteuttaa asetettuja
päämääriä. Esimerkiksi laatutaso voi kärsiä, hinta saattaa olla korkeampi kuin on
mahdollista tai lopputuloksena voi olla käyttökelvoton tavara. Tämän vuoksi Imatralla
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on päivitetty hankintaprosessia proaktiivisemmaksi, minkä myötä tarkoituksena on
päivittää

jokainen

hankinta

sopimuksen

päättymistä

edeltävälle

vuodelle

hankintakalenteriin. Toimintatavan tavoitteena on saavuttaa tilanne, missä kaikki
hankinnat kilpailutetaan hyvissä ajoin ennen hankintasopimuksen päättymistä.
Kilpailutus
Kilpailutusvaihe on hankintaprosessin määrämuotoisin ja eniten hankintalakiin
perustuva vaihe, jossa täytyy seurata tarkasti vaadittuja periaatteita avoimuudesta,
syrjimättömyydestä, tasapuolisuudesta ja suhteellisuudesta. Kilpailutusvaihe etenee
julkisissa organisaatioissa samalla tavalla ja prosessin etenemisen määrittää
hankinnan euromääräinen koko. Imatran kilpailutusprosessi ei siis tule eriämään
merkittävästi

muiden

julkisten

organisaatioiden

kilpailutuksesta.

Käytännössä

pienhankintojen toteutuksessa ja käytetyissä menettelytavoissa voi olla kuntien välillä
eroja.

Kilpailutusvaihe Imatralla alkaa tarjouspyynnön ilmoittamisella hankintaohjeen
määrittämän prosessin mukaan, mikä seuraa hankintalakia. Todella pienen hankinnan
kohdalla saatetaan tiedustella muutamalta toimittajalta, mutta jos hankinta on
vähänkään isompi, niin siitä ilmoitetaan Imatran sähköisessä hankintajärjestelmässä.
Imatran hankintaohjeistuksessa on päätetty, että kaikki 4000 € suuremmat hankinnat
kilpailutetaan. Se ei välttämättä tarkoita täysin avointa kilpailutusta, mutta Imatran
kaupunginhallituksessa on linjattu, että kaikki tätä suuremmat hankinnat tulee
kilpailuttaa. Ilmoittamisen jälkeen hankinnassa on kysymys- ja vastausvaihe, jonka
aikana Imatra vastaa tarjoajilta tuleviin kysymyksiin. Tulleiden kysymysten perusteella
voidaan tehdä päätelmiä myös hankinnan suunnittelun onnistumisesta. Näihin
kysymyksiin vastataan kootusti ja julkisesti kaikille tarjoajille hankintajärjestelmässä.
Tämän jälkeen kilpailutukseen osallistuvat toimittajat jättävät tarjouksensa määräajan
puitteissa. Tarjousten jättämisen jälkeen Imatralla suoritetaan tarjousten vertailua
hankintailmoituksessa määritettyjen vaatimus- ja vertailuperusteiden pohjalta, ja niiden
perusteella valitaan hankintakriteerit parhaiten täyttävä toimittaja. Tästä mennään
hankintapäätöksen tekoon.

Imatralla kilpailutusvaihe on hallussa hyvin ja kilpailutuksissa käytetään moninaisia
menettelytapoja, mutta kaiken perustana on avoin kilpailutus, jolla varmistetaan
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hankintalain vaatimusperusteiden täyttyminen. Markkinaoikeuteen päätymistä ei voi
kaikissa tapauksissa estää, vaikka kilpailutus olisikin tehty kaikin puolin hankintalakia
noudattaen.
Hankintapäätös
Vertailuperusteiden perusteella parhaan toimittajan valitsemisen jälkeen hankinta
viedään

viralliseen

päätöksentekoon.

Hankintapäätöksen

tekee

Imatran

hankintaohjeen mukaan toimialan viranhaltija, jos hankinta on riittävän pieni tai
hankinnan päätös viedään toimielimen allekirjoitettavaksi, jos hankinta on suurempi
kuin hankintaohjeessa viranhaltijalle määritetty toimivaltuus allekirjoittaa. Tämän
jälkeen on odotusaika hankintapäätöksen lainvoimaistumiselle. Hankintapäätöksestä
tulee myös ilmoittaa julkisesti.

Ongelmalliseksi hankintapäätösvaiheen Imatralla voi tehdä se, että mikään toimiala ei
vastaa

tietyntyyppisestä

hankinnasta,

jolloin

kukaan

ei

halua

allekirjoittaa

hankintapäätöstä. Hankintapäätöksen tekeminen kuuluu toimialojen vastuulle, mutta
joskus myös hankinta-asiantuntijoiden pitää huolehtia hankintapäätöksen laatimisesta
ja henkilön tai elimen löytämisestä, joka laittaa nimensä hankintapäätökseen, koska
hankintapalveluyksiköllä ei ole minkäänlaista päätös- tai toimivaltaa, mikä tekee
näiden ongelmien ratkaisuista hyvin haasteellista eikä aina ratkaisua tunnu löytyvän.
”Joissakin hankinnoissa on vaikea päättää kuka laittaa nimensä alle... Jotkut
hankintaryhmät ei kuulu kenenkään vastuulle meidän organisaatiossa, niin se
on hankala hankintaprosessi. Kaikki huutaa, että sitä tarvitaan, mutta kuka sen
hankkii? No, ukko jumala.” – haastateltava C, Imatra

Hankintasopimus
Hankintapäätöksen lainvoimaan astumisen jälkeen hankintasopimuksen kohdat
viimeistellään

suunnitteluvaiheessa

laadittuun

ja

hankintailmoituksen

liitteenä

olleeseen sopimusluonnokseen, jossa pääkohdat on määritetty jo valmiiksi, joten
toimittajalla on tiedossa hankinnan vaatimukset. Hankintasopimuksen yksityiskohtien
selvittämisen

ja

sopimisen

jälkeen

molemmat

osapuolet

hankintasopimuksen ja sopimuksen aikainen toiminta alkaa.

allekirjoittavat
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Toimiala

vastaa

sopimushallinnan

hankintasopimuksista,
tärkeys,

joten

mutta

Imatralla

hankintapalveluyksikkö

on

ymmärretty

osallistuu

myös

sopimushallintaan. Toiselle Imatran hankinta-asiantuntijalle on määritetty sopimus- ja
toimittajanhallinnan tehtävät ja toinen vastaa hankinnan toteuttamisesta. Tämän
ansiosta hankintasopimukseen pyritään kirjaamaan kehitystavoitteita ja sopimuksen
seurantaa mahdollisuuksien mukaan.
”Pyritään määrittelemään sopimuksiin yhteistyö- ja seurantamekanismit siihen,
kuinka usein käydään palveluseurantakokouksia ja minkälaista palautetta
kerätään ja miten sitä käsitellään.” – haastateltava B, Imatra
Sopimuksen aikainen toiminta
Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen alkaa sopimuksen aikainen toiminta, jonka
aikana tavaraa, palvelua tai niiden kombinaatiota tilataan toimittajalta sopimusehtojen
mukaisesti. Sopimuksen toteutumista ja toimittajan suorituskykyä on tarkoitus seurata
sopimuskauden aikana ja antaa toimittajalle palautetta sopimuksen toteutumisen
tasosta esimerkiksi seurantapalavereiden ja reklamaatioiden kautta. Sopimuskauden
lähentyessä loppua hankintaprosessi aloitetaan alusta hyvissä ajoin ennen
sopimuksen loppua, jotta hankinnan toteuttamiselle jää tarpeeksi aikaa suorittaa se
tarkoituksenmukaisella tavalla, ettei organisaatiossa käy niin, että organisaatiolla ei ole
hankintatarpeelle sopimusta ollenkaan. Uuden sopimuskauden kilpailutuksessa ei
myöskään saa suosia aiempia sopimustoimittajia millään tavalla.

Imatralla sopimuksen aikainen toiminta on toimialan vastuulla, joten sopimuksen
toteutumisen seuraaminen, seurantapalavereiden järjestäminen ja reklamointien
tekeminen kuuluu toimialalle. Hankintapalveluyksikössä on kuitenkin huomattu, että
sopimusten toteutumista ei seurata riittävällä tavalla. Esimerkiksi haastateltava A
mainitsee, että ”Meillä tapahtuu sopimuksen aikaista seurantaa liian vähän eli asiat
päästetään siihen pisteeseen, että siinä on vaikea enää yhdenkään asiantuntijan
tehokkaasti toimia.”

Suunnitteluvaiheessa luodaan pohja hankinnan onnistumiselle ja sopimuskauden
aikana varmistetaan, että sopimusta toteutetaan oman organisaation ja toimittajan
osalta suunnitellun mukaisesti ja että hankinnalle asetetut tavoitteet täyttyvät, mutta
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jos sopimuskauden aikana toimittajan toimintaa ei seurata tai arvioida millään tavalla,
niin ei voida tietää miten hyvin hankinta toteuttaa organisaation tavoitteita.
4.2.4. Hankintaosaaminen Imatralla
Hankintaosaamisen tasoa läpi Imatran organisaation voidaan kuvailla vaihtelevaksi,
sillä se eriää merkittävästi hankintapalveluyksikön ja toimialojen välillä. Myös eri
toimialoilla toteutetaan ja ymmärretään hankintoja eritasoisesti. Toisaalta henkilöiltä,
joiden toimenkuvaan hankintoja ei ole määritetty, voidakaan vaatia erityisen korkeaa
hankintaosaamista, koska heillä ei ole alan koulutusta eivätkä he ole roolissaan
hankintojen vuoksi. Julkisen hankintatoimen ominaisuutena yleensä kuitenkin on, että
toimialat vastaavat hankinnoista eikä toimialalta välttämättä löydy tarpeellista
hankintaosaamista, mikä heikentää julkisen hankintatoimen tehokkuutta. Tämä on
totta osittain myös Imatralla.

Hankintaosaamisen taso hankintapalveluissa
Itse keskitetyssä hankintapalveluyksikössä hankintaosaaminen nähdään oman
yksikön vahvuutena. Kaikki hankintojen operatiiviseen toteutukseen osallistuvat
henkilöt ovat korkeasti koulutettuja ja omaavat usean vuoden kokemuksen julkisista
hankinnoista. Yksikön oman arvioinnin perusteella hankintaosaamisen koetaan olevan
huipputasolla

vertaillessa

maakunnallisesti

tai

jopa

valtakunnallisesti.

Hankintapalveluyksikössä osaaminen on täysin riittävä hankintojen tehokkaaseen
toteuttamiseen, mutta organisaatiorakenne, roolitus, yksikön toimivalta ja resurssien
niukkuus eivät mahdollista hankintaresurssin optimaalista käyttöä hankintatoimen
tehokkuuden varmistamiseksi, mikä johtaa siihen, että hankinta-asiantuntijoiden täytyy
käyttää reilusti työaikaa rutiiniasioiden hoitamiseen, minkä pystyisi hoitamaan myös
sihteeri tai assistentti. Tämä on suoraan pois hankintojen ohjaamisesta ja
suunnittelusta.

Hankintaosaamisen taso yksikössä näkyy käytännön operatiivisessa toiminnassa
erityisesti

hankinnan

suunnitteluvaiheessa

menettelytavan

valinnassa

ja

toimittajayhteistyöhön pyrkimisessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Imatralla
pyritään käyttämään monipuolisesti erilaisia menettelytapoja mahdollisuuksien
mukaan. Avoin kilpailutus on lähtökohta kaikkeen kilpailutukseen alkuvaiheessa eli
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myös rajoitettuihin menettelyihin haetaan mukaan avoimen prosessin kautta eikä muita
kilpailumenettelyitä käytetä ilman tarkoituksenmukaisia perusteita. Hankintojen
kilpailutuksessa saatetaan käyttää esimerkiksi dynaamisia hankintamenettelyitä,
käänteistä kilpailutusta tai neuvottelumenettelyitä, jos tarjouspyyntöä ei saada omassa
organisaatiossa määriteltyä täysin valmiiksi. Imatralla pyritään käyttämään modernia
hankintatekniikkaa ja kokeilemaan uusia toimintatapoja kehityksen varmistamiseksi,
kun siihen on aihetta. Kilpailutusmenettelyn valinnalla pyritään toisinaan myös
tukemaan toimialan tai hankintapalveluyksikön tavoitteita. Yhtenä tärkeimmistä
menettelytavan valinnan kriteereistä haastateltavan B mukaan on kilpailutilanteen
maksimointi tulevan sopimuksen aikana.
”Halutaanko me jollain tavalla edistää paikallista toimittajamarkkinaa vai
halutaanko me saada jotain uudenlaista tuotetta aikaan yhdessä yritysten
kanssa? Sitten menettelytapa voi olla pidemmän kaavan neuvottelumenettely.
Se tietysti lähtee siitä, että siinä on oikea tavoite olemassa sille, että me tehdään
jotain asiaa perusteellisemmin ja innovatiivisemmin.” – haastateltava B, Imatra

Osoitus hankintaosaamisen tasosta Imatran hankintapalveluyksikössä on myös se,
että oman organisaation ulkopuolisia resursseja pyritään käyttämään mahdollisimman
paljon hyödyksi, kun siihen on mahdollisuus. Toimittajayhteistyöhön panostetaan
tekemällä markkinakartoitusta sekä markkinavuoropuheluin ja teknisten dialogien
kautta, joiden avulla hankintoja valmistellaan yhdessä toimittajien kanssa. Tämä auttaa
saamaan palautetta ja tukea hankintatarpeen määrittelyyn sekä ennakoimaan
tarjousten määrää. Paikallisten toimijoiden kanssa käydään markkinavuoropuhelun
yhteydessä dialogia siitä, miten paikallinen yritys voi kilpailla järkevästi isompien
toimijoiden kanssa.
”Tarjouspyyntöjä laitetaan näytille tai sitten tietysti pidetään infotilaisuuksia,
missä kysellään toimittajien näkemyksiä koko hankinnan suunnittelusta.” –
haastateltava C, Imatra

Imatralla pyritään myös käyttämään laaja-alaisesti hyödyksi muita organisaation
ulkoisia resursseja. Hankintayhteistyötä tehdään moninaisin keinoin. Imatralla
hyödynnetään esimerkiksi KEHYÄ eli Imatran omaa kehitysyhtiötä ja paikallisia
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yritysjärjestöjä tiedottamalla hankinnoista ja suunnittelemalla asioita yhdessä.
Valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton omistaman yhteishankintayhtiö Hanselin kanssa
tehdään yhteishankintoja sekä hyödynnetään asiantuntija-apua. Muiden kuntien
kanssa muun muassa vaihdetaan ja suunnitellaan asiakirjoja sekä verkostoidutaan ja
tehdään

kehitysyhteistyötä.

Tarvittaessa

hyödynnetään

huippuasiantuntijoiden

osaamista vaikeammissa asioissa. Ulkoisten resurssien hyödyntäminen hankintojen
toteuttamisessa

sekä

muuten

kehitysmielessä

auttaa

hankintapalveluyksikön

operatiivisessa toiminnassa, mutta myös vahvistavat organisaation resursseja
suhdepääoman muodossa, mikä on Imatralla vahva. Toisaalta budjetti ulkoisten
resurssien käytölle on hyvin tiukka, joten konsulttien käyttö ja hankintapalveluiden osto
hankintojen avuksi ja kehittämiseksi on vähäistä.
”Me

hyödynnetään

KEHYÄ,

meidän

kehitysyhtiötämme

ja

paikallisia

yrittäjäjärjestöjä siinä, että tiedotetaan hankinnoista ja tarvittaessa suunnitellaan
tiettyjä asioita yhdessä, että saadaan yritystenkin näkemystä hankintoihin
oikealla tavalla mukaan.” – haastateltava B, Imatra

Hankintaosaamisen taso läpi organisaation
Hankintaosaaminen hankintapalveluyksikön ulkopuolella on vähäisempää ja vaihtelee
eri

yksiköiden

välillä.

Hankintatoimen

merkitystä

ei

välttämättä

ymmärretä

organisaatiossa tarpeeksi laajasti, jolloin hankinnoille ei anneta niiden ansaitsemaa
painoarvoa eikä hankintapalveluyksikön asiantuntijuutta hyödynnetä toimialoilla
kokonaisuudessaan.

Tämä

johtaa

Imatralla

osittain

olemassa

olevan

hankintapotentiaalin hukkaamiseen. Tähän vaikuttavat monet erinäiset asiat, mutta
hankintojen

keskitetyn

seurannan

ja

ohjaamisen

puuttuminen

kaupungin

johtoryhmästä ja hankintojen strukturoidun roolin puuttuminen toimialoilla vaikuttavat
hankintaosaamisen ja hankintojen merkityksen sisäistämiseen läpi organisaation.

Imatran organisaatiorakenne ja roolitus tekevät sen, että hankinnoista vastaavilla
toimialoilla ei ole varsinaista hankintaosaamista eikä sitä heiltä vaaditakaan, jolloin
hankintoja suunnitellessa ja hankintapäätöksiä tehdessä korostuu sisältöosaamisen
rooli, mikä on itsessään tärkeää, koska sitä ei löydy hankintapalveluyksiköstä.
Hankintapäätöksien ja toimivallan hajauttaminen eri toimialoille tuo mukanaan sen,
että niiden täytyy kantaa vastuu hankinnoista, vaikka siihen ei ole välttämättä
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osaamista, mikä ei myöskään ole reilua toimialojen edustajille. Hankintaa ei ole millään
tavalla toimialoilla virallisesti määritetty työtehtäviin, joten se koetaan ylimääräisenä
työnä muun toiminnan lisäksi. Toimialojen täytyy kuitenkin noudattaa organisaation
ohjeistusta ja olla yhteydessä hankintapalveluyksikköön, jolloin hankinnat tehdään
yhteistyössä toimialan ja hankinta-asiantuntijan kanssa. Yhteistyö ei kuitenkaan tällä
hetkellä toteudu ohjeistuksen mukaan, sillä hankintapalveluyksikköön ollaan
yhteydessä liian myöhäisessä vaiheessa tai hankinta-asiantuntijalle siirretään vastuuta
sisällönmäärittämisestä. Yhteistyön merkitys korostuu hankintojen toteutuksessa
sisältöosaamisen, hankintaosaamisen ja toimivallan jakautuessa eri yksiköihin eikä
hankintaprosessi toteudu sujuvasti, jos yhteistyö takkuaa.
”Jos nyt vedetään mutkaa suoraksi, niin minulle on jäänyt käsitys, että
monellakaan ei ole riittävää käsitystä hankintojen merkittävyydestä tai siitä, mitä
niillä voi ja saa tehdä tai mihin niillä voitaisiin edetä eli koko hankintapotentiaalia
ei hyödynnetä.” – haastateltava A, Imatra
”Hankintaosaaminen on

vaihtelevaa ja voidaan sanoa suoraan, että

puutteellista siinä vaiheessa, kun mennään toimielinpäätöksiin. Mikä nyt on
tietysti ihan luonnollista.” – haastateltava B, Imatra

Tutkijan näkökulmasta erityisesti hankintaosaamista ja vastuunottoa hankinnoista
tarvittaisiin päättävässä asemassa olevien henkilöiden keskuudessa. Haastateltava A
mainitsee, että ”kyse ei välttämättä ole hankintakoulutuksesta, vaan hankintojen
strategisen johtamisen ajatuksen sisäistämisestä eikä ei voida puhua pelkästään
hankintakoulutuksen ja osaamisen lisäämisestä, vaan yhtä lailla niiden henkilöiden
pitäisi ymmärtää, mistä on kyse ja ottaa vahvemmin sitä omaa rooliaan siinä
tehtävässä ja nimenomaan silloin pitää osata erottaa operatiivinen ja strateginen
toiminta toisistaan.”

Hankintaosaamisen kehittäminen Imatralla
Hankintaosaamisen tasoa on pyritty Imatralla nostamaan kouluttamalla ostoagentteja,
jotta toimialoilla voitaisiin tulevaisuudessa tehdä hankintoja itsenäisesti. Tämä
säästäisi hankinta-asiantuntijoiden aikaa, ja he voisivat keskittyä strategisesti
tärkeämpien hankintojen läpivetämiseen ja hankintojen ohjaamiseen. Ostoagentteja
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kouluttamalla tähdätään useamman henkilön sitouttamiseen hankintojen tekemiseen
ja tätä kautta hankintaosaamisen levittämiseen läpi organisaation. Ostoagentit veisivät
hankintaosaamista omille toimialoilleen, ja auttaisivat esimiehiään ymmärtämään
hankintojen ja kilpailutuksen oikein tekemisen tärkeyden. Näin hankintaosaaminen
lisääntyisi hankinnoista vastaavissa toimialoissa.

Toinen päämäärä ostoagenttien kouluttamisessa on Imatralla kaikki eivät osta ajattelu, jonka perustana on se, että koko organisaation laajuinen hankintakoulutus on
”epätoivoinen urakka” ja loppupeleissä resurssien hukkakäyttöä, koska suurinta osaa
ei tulla saamaan sisäistämään koulutusta. Ostoagenttiryhmä toimii pääasiassa
vapaaehtoispohjalta, joten siihen osallistuvat ovat mukana oman mielenkiinnon ja
ammatillisen kehityksen vuoksi, mikä edesauttaa koulutuksen omaksumista. Imatralla
ei myöskään ole tarkoitus, että kaikki pystyisivät tekemään hankintoja kokonaan
itsenäisesti, vaan levittää tietoa siitä, mistä tarvittava tieto löytyy, kuka voi auttaa
asiassa ja milloin.
”Meillä on kuitenkin niin pieni hankintayksikkö niin, jotta tässä käytettäisiin
resursseja oikein, niin ideaalitilanteessahan me tehtäisiin kaikki haastavampi
työ ja sitten kaikki yksinkertainen hankinta menisi enemmän itsenäisesti
yksiköissä. Siihen olisi tähtäin, että ostoagenteilla olisi paremmat valmiudet
tehdä helppoja hankintoja itsenäisesti, niin meille jäisi sitten se haastavampi
työ.” – haastateltava B, Imatra
”Silloin kun ostoagenttiryhmä perustettiin, niin tarkoituksena nimenomaan oli,
että he tekevät itsenäisesti rutiinihankintoja. Pystyvät toteuttamaan ja viemään
sen prosessin läpi.” – haastateltava C, Imatra

Vaikka hankinta-asiantuntijoiden hankintaosaaminen Imatralla onkin hyvällä tasolla,
niin he kuitenkin kehittävät omaa osaamistaan jatkuvasti koulutusten avulla sekä
verkostoitumalla muiden kuntien hankinta-asiantuntijoiden ja -osaajien kanssa.
Verkostoitumista

Imatralla

toteutetaan

muun

muassa

olemalla

mukana

hankintakeinossa, joka auttaa julkisten hankintojen osaajia verkostoitumisessa sekä
tukee hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.
Yhteistyötä muiden kuntien kanssa tehdään myös pitämällä yhteyttä ajankohtaisissa
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asioissa ja vaihtamalla asiakirjoja. Vaikeiden kysymysten kohdalla apua haetaan
kuntaliiton neuvontayksiköstä, josta saa lakimiesapua, jonka myötä myös hankintalain
soveltamisesta voi oppia uusia puolia. Yhteistyötä tehdään myös ajankohtaisten
osaajien kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Oman osaamisen kohentamisen
kautta saavutettua tietoa ja osaamista jaetaan omaan organisaatioon koulutusten ja
infotilaisuuksien kautta.

4.2.5. Imatran hankintaprosessin kehityskohteet

Imatran kaupungilla on sitouduttu kehittämään hankintatoimea, mikä näkyy
positiivisesti hankintapalveluyksikön ensiluokkaisena osaamisena, organisaation
ulkopuolisissa yhteistyösuhteissa, organisaation joustavuudessa ja sopimushallintaan
panostamisena. Imatra on onnistunut hankinta-asiantuntijoiden rekrytoinnissa ja
hankintojen toteuttamisessa pyritään käyttämään modernia hankintatekniikkaa sekä
kokeilemaan innovatiivisia ratkaisuja hankintojen niin vaatiessa. Organisaation johto ja
strategia kehottavat uusien toimintatapojen löytämiseen ja kehittämiseen, mikä antaa
hankintapalveluyksikölle
Hankintapalveluyksikössä

vapautta
on

myös

kehittää
ymmärretty

hankintaprosesseja.

sopimushallinnan

merkitys.

Hankintaprosessia on virtaviivaistettu ja rakennettu proaktiivisemmaksi, mutta
prosessi ei vielä toteudu käytännön tasolla suunnitellusti, joten kehitysaskelia
prosessin käytännön toteuttamisessa on tunnistettavissa.

Tutkimusaineiston pohjalta Imatran hankintatoimesta pystyttiin tunnistamaan keskeisiä
kehityskohteita, jotka vaikuttavat hankintaprosessin tehokkuuteen. Suuri osa
hankintaprosessin kehityskohteista ovat kytköksissä toisiinsa joko suorassa syyseuraussuhteessa

tai

välillisesti.

Keskeiset

hankintaprosessin

käytännön

toteuttamiseen vaikuttavat kehityskohteet on esitetty kuviossa 17. Kehitysalueista
suunnitelmallisuus ja strategisuus, kilpailutuskeskeisyys, hankintaorganisaation
rakenne

sekä

tavoitteiden

asetanta,

seuranta

ja

mittaaminen

johtuvat

todennäköisimmin resurssien niukkuudesta, joten useampi kehityskohde pystyttäisiin
mahdollisesti ratkaisemaan yhteen ydin haasteeseen puuttumalla. Itsenäisempiä
kehityskohteita on johdon tuki, hankintaosaaminen sekä poikkiorganisatorinen
yhteistyö.
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Resurssien niukkuus

Suunnitelmallisuus ja
strategisuus

Kilpailutuskeskeisyys

Hankintaorganisaation
rakenne

Tavoitteiden asetanta

Seuranta ja
mittaaminen

Johdon tuki

Hankintaosaaminen

Poikkiorganisatorinen
yhteistyö

Kuvio 17. Imatran hankintaprosessin keskeiset kehityskohteet.

Resurssien niukkuus
Julkista hankintatoimintaa leimaa kiire, joka on myös jokapäiväinen haaste Imatralla.
Kiire hankinnoissa johtuu hyvin pitkälti henkilöresurssien puutteesta, mikä taas juontaa
juurensa

hankintatoiminnalle

määriteltyyn

budjettiin

organisaatiossa.

Hankintapalveluyksikössä on hyvin vähän hankintaosaajaresurssia. Määrärahoja
lisätyövoimalle ei ole. Toimialoilla hankinnan työtehtäviä taas tehdään muun työn
ohessa, jolloin kyse on osittain työajan puutteesta antaa panosta hankinnan tehtäville
ja osittain siitä, ettei hankintojen tärkeyttä välttämättä tunnisteta. Resurssin puute
johtaa ajanpuutteeseen hankintoja toteutettaessa, mikä ei mahdollista hankintatoimen
toteutusta

aina

tarkoituksenmukaisella

tavalla.

Se

vaikuttaa

heikentävästi

suunnitteluun, sopimuksenaikaiseen seurantaan ja loppujen lopuksi hankintatoimen
tehokkuuteen. Päämääränä on tietysti saavuttaa paras mahdollinen suorituskyky
mahdollisimman

pienillä

resursseilla,

mutta

jos

laatu

resurssimäärän vuoksi, on se organisaation edun vastaista.
samanlainen

monessa

kunnassa,

mikä

kertoo

kärsii

huomattavasti

Asetelma on hyvin

hankintatoimen

asemasta

julkishallinnon organisaatioissa. Hankintaa ei välttämättä koko organisaation tasolla
nähdä strategisena toimintona, vaan pelkkänä tukitoimintona, jonka päämääräisenä
tehtävänä on seurata hankintalakia kilpailutuksessa ja ostaa tavaraa tai palvelua
sopimustoimittajalta sopimuskauden aikana.
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Imatralla on panostettu hankintojen tekemiseen sen verran, että organisaatiossa on
keskitetty hankintapalveluyksikkö ja ammattitaitoiset hankinta-asiantuntijat, mutta he
eivät pysty suorittamaan tehtäviään kokonaisuudessaan kykyjensä mukaisesti
henkilöresurssien puutteen vuoksi, minkä seurauksena organisaatiossa jätetään
potentiaalia hyödyntämättä. Tämä johtaa siihen, että sisäistä tai ulkoista asiakasta ei
pystytä Imatralla palvelemaan heidän odottamallaan tavalla. Käytössä olevien
henkilöresurssien vuoksi toiminnan kehittäminen jää vähemmälle, koska siihen ei
pystytä laittamaan tarvittavaa panosta, sillä työaika kuluu muiden asioiden
hoitamiseen. Hankinta-asiantuntijat ovat tällä hetkellä ”ylikoulutettuja ja kalliita
sihteereitä”, koska eivät pysty nykyisen työtaakan vuoksi keskittymään työtehtäviin,
joissa he tuottavat eniten lisäarvoa, mikä on myös vastoin organisaation etua.

Hankintojen pääprosessien kehittämisestä vastuussa on Imatralla konsernilakimies,
joka toimii myös hankintapalveluyksikön esimiehenä. Tämä ei itsessään ole ongelma,
koska kyseinen henkilö on kouluttautunut ja motivoitunut toimimaan tehtävässä, mutta
se tarkoittaa sitä, että hän ei pysty toimimaan hankintatoimen prosessien
kehitystehtävissä kokopäiväisesti, koska hänen vastuualueelleen kuuluvat myös
hankintatoimintaan liittymättömät tehtävät. Tämä heikentää osittain hankintatoimen
kehitysmahdollisuuksia.

Hankintaprosessi koko organisaatiossa kärsii henkilöresurssien niukkuuden vuoksi,
sillä se johtaa heikompaan hankintojen suunnitteluun ja toteutukseen, mikä voi johtaa
siihen, että hankinnat eivät toteuta organisaation tavoitteita eikä saada sellaista
tavaraa

tai

palvelua,

mitä

tarvitaan.

Tällöin

voidaan

olla

sidottuja

tarkoituksenvastaiseen sopimukseen sen määräajan verran, mikä olisi minkä tahansa
organisaation budjetin hukkakäyttöä. Hyvin suunnitellun ja toteutetun hankinnan avulla
voidaan

välttää

resurssien

hukkakäyttö

ja

saavuttaa

säästöjä.

Huonoilla

hankintasopimuksilla on suora yhteys kunnan palveluiden laatuun ja näin myös
kuntalaisten hyvinvointiin. Ilmeisimmin Imatran kaupungilla hankinta-asiantuntijoilla ei
yksinkertaisesti riitä aika kaikkien hankintojen toteuttamiseen suunnitellusti, mikä
saattaa näkyä hankinnan lopputuloksessa.

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Imatralla on käytössä liian vähän
henkilöresursseja

hankintojen

operatiiviseen

toteuttamiseen

ja

strategiseen
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johtamiseen. Haastateltavan A mukaan ”hankinta-asiantuntijat eivät pysty ottamaan
toiminnassa niin vahvaa roolia, kun henkilöillä olisi luontaiset kyvyt.” Resurssien
puutteen vuoksi Imatralla jätetään hankintapotentiaalia käyttämättä, mikä on heikkous,
sillä se vaikuttaa prosessien tehokkuuteen negatiivisesti.
”Voidaan miettiä sitä hyötysuhdetta, mitä vaaditaan yksiköltä, jos siellä on noin
40 miljoonaa euroa ja on yksi asiantuntija, joka joutuu olemaan kaikkien
toimialojen tukena, ja että se homma kehittyisi, niin se yhtälö ei toimi.” –
haastateltava A, Imatra

Suunnitelmallisuus ja strategisuus
Hankintatoimen

strategisuutta

heikentää

Imatralla

erillisen

hankintastrategian

puuttuminen. Imatralla on yksi kaupungin organisaation laajuinen strategia, missä on
määritelty hankintapoliittiset linjaukset hyvin yleisellä tasolla, mitä ei kuitenkaan ole
linkitetty hankintatoimen ohjeistukseen konkreettisesti millään tavoin. Kaupunkitason
strategia on yleiskuva, josta ei pystytä johtamaan suoria toimenpiteitä hankintoihin.
Myös ylätason ohjaus poliitikoilta ja virkamiesjohdolta on hankintojen osalta hajanaista
ja tapauskohtaista. Tämä vie hankintojen johtamisvälineitä kauemmas, mikä aiheuttaa
puutteita toiminnan seurannassa ja analysoinnissa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa
tavoitteiden selvittämistä ja määrittämistä erikseen jokaiselle hankinnalle, koska
yhteisiä suuntaviivoja ei ole määritetty. Nykyinen hankintaohjeistus kertoo kenen
vastuulle asiat kuuluvat ja kuka tekee mitäkin, mutta se ei ohjaa hankintoja
konkreettisesti

tavoitteellisuuden

näkökulmasta,

mikä

heikentää

toiminnan

suunnitelmallisuutta.
”Kaupungin strategiaa ei ole linkitetty eli siitä ei olla johdettu hankinnoille omaa.
Olkoon se sitten toimenpideohjelma tai millä nimellä vaan kutsuttava, mistä
hankinnat saisivat tarkemman tason käytännön ohjeistusta ja toimintamallia,
sellaista siihen tarvittaisiin.” – haastateltava C, Imatra
”Minun mielestäni sen ei välttämättä tarvitse olla hankintastrategia nimellä.
Sehän voi olla jollakin muulla nimellä, vaikka hankintalinjaukset tai
hankintatavoitteet, mutta ne pitäisi olla kuitenkin konkreettisia tehtäviä, jota
kaikki voisivat noudattaa hankintaprosessin eri vaiheissa, kun siinä kuitenkin on
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asioita, jotka liittyvät oikeastaan kaikkiin vaiheisiin, niin sen takia minun
mielestäni hyvä olla sinänsä erillinen strategia.” – hankinta-asiantuntija, kunta A
”Pitäisi olla yksityiskohtaisemmalla tasolla määritetyt tavoitteet, mutta
lähtökohtaisesti se pitäisi ulottaa sitten toimialatasolle. Se kaupunkitaso on niin
yleiskuva, että se ei välttämättä johda suoriin toimenpiteisiin tai mahdollisuuksiin
viedä niitä suoraan hankintoihin. Pitäisi siis olla kaupungin strategiasta erillinen
strategiadokumentti,

mutta

ehkä

vielä

kaupunkitason

lisäksi

myös

toimialakohtaisesti.” – kehittämispäällikkö, kunta B

Suunnitteluvaihe on Imatran hankintaprosessissa vähemmälle huomiolle jäävä vaihe.
Tämä johtuu osittain samoista syistä kuin hankintojen ennakkovalmisteluvaiheessa.
Koko kaupungin tasolla hankintoja ei suunnitella ja aikatauluteta tarpeeksi hyvin
ennakkoon, jolloin aikataulu toteuttaa hankintoja on hyvin tiukka. Tällöin suunnittelua
ei todennäköisesti tehdä asianmukaisesti, jos ollenkaan. Vaikka hankinta olisikin
suunniteltu ja valmisteltu ennakkoon, niin hankintaprosessi tulee useasti pitkittymään
syystä tai toisesta, mikä useasti johtuu käytettävissä olevien hankintaresurssien
niukkuudesta. Seurauksena on useat samanaikaiset hankinnat, mikä tarkoittaa sitä,
etteivät hankinta-asiantuntijat pysty keskittymään hankintojen suunnitteluun tai
toteutukseen niiden vaatimalla tavalla, jolloin hankintapalvelujen täytyy priorisoida
tärkeämpiä

hankintoja,

mikä

voi

tarkoittaa

jonkun

hankinnan

heikompaa

menestymistä. Hankintapalveluyksiköllä ”ei ole resursseja purkaa ruuhkautumisia” tai
reagoida niihin tällä hetkellä.
”Meillä ei ole riittävästi työtunteja viikossa tai vuodessa, että me päästäisiin
kaikkein tehokkaimmalla tavalla toteuttamaan strategiaa tai tekemään
hankintoja. Joskus siinä pitää tehdä sitä priorisointia hyvinkin rankalla kädellä
ja totta kai se näkyy sitten jossain hankinnassa.” – haastateltava A, Imatra
”Hankintatarpeen tullessa substanssilta suunnittelu jää kokonaan pois ja se on
sitä huonoa lopputulosta. Siinä ei kerkeä miettimään mitään tavoitteita eikä
substanssi yleensä mietikään.” – haastateltava C, Imatra
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Haasteita suunnitteluvaiheessa luo mahdollisesti myös se, että toimialat eivät
välttämättä toimi niin kuin hallintosäännössä ja organisaatiorakenteessa on määritetty.
Toimialat eivät aina toteuta vastuualaansa hankintojen suunnittelussa eli hankinnan
sisällönmääritystä,

vaan

substanssille

kuuluvia

vastuita

siirretään

hankintapalveluyksikölle. Tämä toimintatapa ei toimi, koska hankintapalveluyksikössä
ei ole substanssiasiantuntijuutta, jonka seurauksena hankinta-asiantuntijoiden täytyy
käyttää jo valmiiksi rajoitettua työaikaa tarpeiden selvittämiseen joko organisaation
sisäisiltä tai ulkoisilta toimijoilta. Tämä tuottaa paljon lisätyötä jo ylikuormitetulle
resurssille. Hankintaprosessin tarkastelun kautta voidaan todeta, että toimialoilla on
parannettavaa hankintojen toteutuksen suunnittelussa. Toimialojen omia tavoitteita
pystyttäisiin

toteuttamaan

merkittävästi

enemmän

hankintojen

kautta,

kun

hankintaprosessissa panostetaan enemmän suunnitteluun ja tavoitteita nostetaan
esiin jo kaupungin strategian toimeenpano-ohjelmassa sekä hankintatarpeen
tunnistamisen yhteydessä.

Dokumentoinnissa on Imatralla parannettavaa, koska se vaikuttaa merkittävästi
hankintatoimen suunnitelmallisuuteen. Esimerkiksi hankintojen suunnittelussa ei aina
hyödynnetä valmiiksi luotua ennakkokysymyslomaketta, jossa dokumentoitaisiin
hankintojen suunnitteluvaihe yksityiskohtaisesti tavoitteiden ja kriteereiden osalta.
Säännöllinen ja jatkuva dokumentointi hankintaprosessin eri vaiheissa helpottaa
tulevien hankintojen suunnittelua, koska silloin nähdään mitkä ovat olleet tärkeitä
asioita ja kriteereitä hankintatarpeen osalta aiemmin sekä pystytään arvioimaan missä
onnistuttiin sopimuskaudella ja mitä täytyy vielä kehittää.

Kilpailutuskeskeisyys
Julkisella sektorilla on monesti ymmärrys, että hankintojen toteutus on pelkkää
kilpailuttamista. Tähän ajatukseen törmätään myös Imatran kuntaorganisaatiossa,
mikä

osaltaan

johtaa

suunnitteluvaiheen

heikkouteen

toimialoilla.

Pelko

markkinaoikeuteen joutumisesta on suuri, ja halutaan varmistaa kaikin keinoin, ettei
sinne jouduta. Tämä näkyy toimialoilla hankintaprosessin toteuttamisessa ja
tavoitteenasetannassa. Hankintalain noudattaminen ja kilpailutusprosessin tekeminen
oikein on hyvä lähtökohta, mutta hankinnoilla pystytään myös kehittämään koko
kunnan toimintaa. Julkisen hankinnan ominaisuutena on myös se, että vaikka kaiken
tekisi täysin oikein, ei markkinaoikeuden välttämisestä silti ole takeita.
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Liika näennäinen nojautuminen hankintalakiin ja sen taakse piiloutuminen lamauttaa
organisaation kehitystoimintaa. Imatrallakin haastateltavien empiiristen havaintojen
perusteella toimialoilla on liian usein hankintojen toteutuksessa tuudittauduttu
toimimaan vanhojen toimintaperiaatteiden mukaan, koska ”niiden mukaan on aina
toimittu”. Ajatellaan, että toimintatavat määritellään hankintalaissa eikä sen vuoksi
oteta käyttöön uusia toimintatapoja, vaikka laki ei niitä kielläkään millään tapaa.
Hankintalaki itsessään on kuitenkin soveltamislaki, mikä velvoittaa tiettyjen asioiden
noudattamiseen

osana

prosessia,

mutta

se

keskittyy

nimenomaan

kilpailutusvaiheeseen, mikä on vain pieni osa koko hankintaprosessia.

Kehitettävää Imatrallakin on, sillä hankintaprosessi nähdään ilmeisimmin toimialoilla
pääasiassa

kilpailutuksena.

Käsitys

itsessään

jättää

pois

tarkastelusta

hankintaprosessin tärkeimmät vaiheet, jotka ovat organisaatiolle juuri lisäarvoa
tuottavia prosessivaiheita. Kilpailutus on määrämuotoinen prosessivaihe, minkä lain
mukainen toteutuminen täytyy varmistaa julkisella sektorilla, mutta koko toimintaa ei
pidä rakentaa sen ympärille. Organisaation tavoitteiden toteuttaminen, säästöjen ja
laadun saavuttaminen sekä riskienhallinta toiminnassa tapahtuu suunnittelu- ja
sopimusvaiheen aikana, missä hankintayksiköllä on paljon enemmän vapauksia
kehittää toimintaa. Suunnitteluvaiheen kautta voidaan muun muassa toteuttaa
organisaation sekä toimialan tavoitteita ja sopimushallinnalla pystytään estämään
riskien realisoituminen tai ainakin reagoida niihin asian vaatimalla tavalla.
Sopimustoimittajan toiminnasta voi koitua ongelmia kunnalle, jos sopimusta ei seurata
tai itse sopimukseen ei ole määritetty käytännössä toimivia sopimuskohtaisia
mekanismeja reagoida esimerkiksi sopimusrikkomuksiin.

Myös

hankintapalveluyksikössä

on

erityisesti

keskitytty

toteuttamaan

kilpailutusprosessi, mikä ei ole hankintaprosessin kehittämisen puolesta organisaation
edun mukaista. Hankintaprosessin kehitys on mahdollista vain hankinnoissa, joihin on
varattu riittävästi aikaa. Kilpailutuskeskeisyys hankintapalveluyksikössä on seurausta
henkilöresurssien puutteesta, jolloin yksikössä ei ole mahdollisuutta panostaa
tuottaviin

prosessivaiheisiin

koko

potentiaalin

mukaisesti.

Hankintaprosessin

tehokkuus kärsii resurssienpuutteesta johtuvan kilpailutuskeskeisyyden vuoksi.
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”Meillä henkilöresursseja on tällä hetkellä jouduttu keskittämään erityisesti
sinne hankinnan toteutuksen vaiheeseen elikkä sieltä tippuu hieman se
suunnittelupuoli ja myös sitten sopimuksen aikainen hallinta. Sopimuskausi ja
sopimuskauden aikainen hallinta on sitten niitä asiassa häviäjiä.” –
haastateltava A, Imatra

Poikkiorganisatorinen yhteistyö
Hankintatoimi on läpi organisaation leikkaava toiminto, mikä vaatii yhteistyötä monien
eri tahojen ja yksiköiden välillä. Imatralla ja julkisella puolella yleensä tämä tarkoittaa
tiivistä yhteistyötä hankintapalvelujen ja toimialojen välillä, koska hankintapalveluilla ei
ole sisältöosaamista hankintatarpeiden määrittämiseen ja toimialalla ei ole
hankintaosaamista viedä hankintoja läpi kokonaisuudessaan.

Tämän vuoksi

hankintojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan vaaditaan molempien
yhteistä panosta. Vastuiden ja roolien määrittäminen täytyy organisaatiossa tehdä
selkeästi ja iskostaa tämä organisaation ohjeistukseen, jotta niitä seurataan.

Imatran nykyisessä tilanteessa yhteistyö toimialojen kanssa ei aina toimi optimaalisella
tavalla. Joko vastuu ja rooli hankintojen toteuttamisesta on organisaatiossa epäselvä
tai vastuunjakoa ei seurata, mikäli toimialat siirtävät omaa vastuualaansa hankintojen
osalta hankintapalveluyksikölle tai odottavat enemmän hankinta-asiantuntijoilta kuin
heille on organisaatiorakenteen mukaan tällä hetkellä määritetty. Osasyynä tähän on
todennäköisesti myös resurssien niukkuus ja hankintaosaamisen vaje toimialoilla.
Vastuuta hankinnoista täytyy selventää organisaation sisällä, jotta yhteistyö toimii
suunnitellusti.

Yhteistyön kehittämisen tarve ilmenee myös hankintojen suunnittelussa. Useiden
hankintojen sisältö tulee Imatralla hankintapalveluyksikölle liian myöhään, mikä voi
kertoa yhteisen kommunikaation ja ennakkosuunnittelun vajeesta. Näin tapahtuessa
hankintoja

ei

aikatauluteta

hankintakalenteriin,

josta

eikä

suunnitella

hankinta-asiantuntijan

yhdessä
on

toimialan

helpompi

kanssa

priorisoida

ja

aikatauluttaa hankintoja ennakkoon. Myöskään yksittäisten hankintojen suunnittelussa
ei hyödynnetä yhteistyön tuomia hyötyjä tarpeeksi, sillä hankintatarpeen selvittäminen
on monesti hankinta-asiantuntijalle haastavaa. Tämä kielii poikkiorganisatorisen
hankintatyöryhmän puuttumisesta tai ainakin sen toiminnan tehottomuudesta.
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Yhteistyön vaje johtaa epäoptimaalisen resurssien käyttöön, mikä tarkoittaa
potentiaalin hukkaamista. Yksittäisten hankintojen johtamisen ja suunnittelun
siiloutuessa erillisiin yksiköihin ei käytössä olevia resursseja pystytä käyttämään
tehokkaasti. Saman asian tekemiseen ja selvittämiseen joudutaan käyttämään aikaa
eri yksiköissä, kun kommunikaatio, koordinaatio ja dokumentointi ovat vaillinaisia.
”Suunnittelu on tällä hetkellä hyvinkin kriittinen vaihe, mitä ei tunnisteta
välttämättä siellä, missä se pitäisi tunnistaa tai yksinkertaisesti se, mitä siitä on
pyydetty ja ohjattu ei olla jostain syystä pystytty toteuttamaan kaikilla
toimialoilla. Kaikki meidän jatkotekeminen koko sen sopimuskauden aikana on
sinetöity sitten siinä.” – haastateltava A, Imatra
”Epäonnistumiset johtuu siitä, että substanssi on ollut passiivinen, niin sitten ei
olla onnistuttu saamaan heidän tarvettaan esille ja on kilpailutettu, niin
sanotusti, mitä sattuu. Niin se sitten johtaa huonoon lopputulokseen.” –
haastateltava C, Imatra

Organisaatiorakenne
Hankintapalveluyksikölle on annettu puhtaasti asiantuntijarooli, minkä seurauksena
yksikkö ei voi toteuttaa omia hankintoja eikä ottaa vastuuta toteutettavista hankinnoista
sisällöllisesti, koska yksikössä ei ole substanssiasiantuntijuutta. Vastuu sisällön
tuottamisesta ja hankintapäätöksestä sekä hankinnan sopimuksen aikaisesta
seurannasta on hajautetusti toimialalla. Nykyinen hankintojen organisointitapa
osoittautuu hankinta-asiantuntijoille haasteelliseksi, jos toimialoilla ei noudateta
hallintosäännön, hankintaohjeiden ja organisaatiotavan mukaan heille annettua roolia,
vaan vastuu sisällön- ja hankintapäätöksen valmistelusta jää hankinta-asiantuntijoiden
vastuulle, mikä ei kuulu heidän vastuualaansa. Tämä tuottaa asiantuntijoille paljon
lisätyötä, joka rajoittaa jo valmiiksi niukan resurssin ajankäyttöä.
”Hankinta-asiantuntijoille laitetaan aika usein pyyntöjä, joilla sitten siirretään
substanssille

kuuluvia

vastuita

hankintapalveluyksikölle.

Me

joudutaan

tasapainoilemaan siinä, mikä on meidän tehtävää ja mikä sitten pitäisi saada
vaadittua sieltä meidän sisäisiltä asiakkailta ja samalla me painitaan myös sen
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kanssa, kun koko organisaatio menee ohuilla resursseilla.” – haastateltava A,
Imatra
”Karkealla tasolla se menee tosiaan niin, että jos hankintaprosessi lähtee sieltä
substanssista eikä sitä suunnitella, niin tehdään kilpailutus ja sitten monta
kertaa

jopa

vertailukin,

vaikka

siinä

olisi

laadullistakin

vertailua,

hankintapalveluyksikön toimesta. (…) Hankintapäätöskin pitää monta kertaa
valmistella, niin henkilöresurssien kohdentaminen on aika epäselvää…” –
haastateltava C, Imatra

Hajautettu hankintarakenne tarkoittaa sitä, että kukin toimiala vastaa hankinnoista
itsenäisesti, mikä johtaa organisaation hankintarakenteen siiloutumiseen. Tästä
seuraa johtamisen pirstaloituminen, jolloin hankintatoimen koko organisaation
laajuinen suunnittelu ja kehittäminen on haastavaa. Imatralla tätä on pyritty
ratkaisemaan

keskitetyllä

hankintaosaamisella,

mutta

resurssin

määrän

ja

poikkiorganisatorisen yhteistyön takia tässä ei ole onnistuttu tavoitellusti. Tähän
vaikuttaa hankintapalveluyksikön toimi- tai määräysvallan puute, joka näkyy myös
auktoriteetin puutteena toiminnan ohjaamisessa. Haastatteluissa esiin tulleiden
huomioiden
hankintojen

perusteella

hankintaorganisaation

toteuttamisessa,

sillä

toiminnassa

substanssiosaajat

on

kehitettävää

eivät

noudata

hankintaohjeistusta, minkä seurauksena hankintojen läpi vieminen vaikeutuu
huomattavasti hankinta-asiantuntijoiden näkökulmasta.

Tavoitteiden asetanta
Suunnitteluvaiheen heikkous osana hankintaprosessia tarkoittaa Imatralla sitä, että
hankintojen tavoitteellisuus heikkenee. Tyydytään lähtötasoon eli siihen, että
noudatetaan hankintalain asettamia vaatimuksia eikä jouduta markkinaoikeuteen.
Tällöin myös kaupungin strategisten tavoitteiden täyttyminen jää pois yhtälöstä, mikä
tarkoittaa sitä, etteivät hankinnat toteuta kaupungin strategiaa tai Imatran
hankintapoliittisia linjauksia. Ajatus hankinnoista tavoitteiden toteuttamisen välineenä
täytyisi saada sisällytettyä toimialoilla hankintojen johtamiseen, jolloin hankinnoilla
voidaan toteuttaa paremmin toimialojen omia sekä koko Imatran organisaation
laajuisia tavoitteita, milloin hankintapotentiaalia hyödynnetään tehokkaammin.
Tavoitteellisuuden puuttuessa hankinnat eivät seuraa konsernin ohjeistusta.
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”Ne ovat aika matalan tason tavoitteita loppupeleissä, mitä hankinnoille
asetetaan. Riippuu tietysti kuka niitä asettaa, että lähtökohtaisesti toivotaan,
että tehdään hankinnat oikeaan aikaan eikä jouduta markkinaoikeuteen, niin
aika moni taho on siinä kohtaa tyytyväinen.” – haastateltava B, Imatra
”…hankinnoille ei aseteta mitään tavoitteita muuta, kun se, että saadaan
kilpailutus tehtyä eikä jouduta markkinaoikeuteen. Se on tavoite useimmiten
meillä, mikä on minun mielestäni aivan väärä lähtökohta.” – haastateltava C,
Imatra
Silloin, kun hankintojen suunnittelulle on aikaa ja toimialalta saadaan sisällönmääritys
hankintatarpeelle, niin hankinnoissa pyritään toteuttamaan erilaisia tavoitteita, mukaan
lukien Imatran kaupungin strategisia tavoitteita sekä poliittisia linjauksia. Haasteena on
kuitenkin se, että hankintojen pitäisi seurata hankintaohjeistusta ja toteuttaa Imatran
elinvoimatavoitteita jatkuvasti hankinnasta riippumatta. Näin voidaan varmistaa
kunnan asukkaille laadultaan parhaiden mahdollisten palvelujen saanti sekä se, että
toteutettavat hankinnat ajavat kuntalaisten oikeuksia ja etua. Loppupeleissä Imatran
sisäinen asiakas hankkii palveluita ja tavaroita kuntalaisten eduksi. Se, että hankinnat
eivät tuota kuntalaisille lisäarvoa eivätkä toteuta kaupungin strategisia tavoitteita
jatkuvasti viestii hankintaprosessin tehottomuudesta. Ongelmana on se, että
tavoitteiden asetannassa tyydytään toimialoilla hankintalain vaatimusten täyttämiseen,
vaikkakin tämä johtuu osittain henkilöresurssien ja hankintaosaamisen vajeesta.

Seuranta ja mittaaminen
Imatralta, kuten julkisilta hankintayksiköiltä laajemminkin, puuttuu hankintatoimen ja
hankintojen

suorituskyvyn

järjestelmällinen

mittaaminen,

mikä

johtaa

mielikuvapohjaiseen hankintojen johtamiseen ja tavoitteiden toteutumisen seurantaan.
Organisaatiossa ei ole laadullisia eikä määrällisiä mittareita, joiden avulla
hankintatoimen suorituskykyä ja hankintojen onnistumista mitattaisiin. Päättäjille
raportoidaan hankinnoista noin 2 kertaa vuodessa hankintakalenterin yhteydessä.
Kaupungin johdolle ei ole säännöllistä raportointia erityisesti strategisesti merkittävistä
hankinnoista, vaan raportit tulevat yksittäisistä pyynnöistä ja erilaisista selvityksistä.
Tämä johtaa siihen, että hankintojen suorituskyvystä on vaikeaa esittää faktapohjaista
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tietoa ja resurssien tehokkuus ja hyötysuhde on todettu haasteelliseksi osoittaa.
Esimerkiksi lisäresursseista saatavaa hyötyä ei ole pystytty faktaperäisesti
todentamaan, vaan se on todettu tunne- ja kokemuspohjaisesti, mikä vaikeuttaa
lisäresurssien saamista hankintapalveluyksikköön. Hankintapalveluyksiköllä on omia
yksikkökohtaisia tavoitteita, mutta niitä ei ole määritetty yksikölle eikä niitä seurata
yksikön ulkopuolella.
”Mittaaminen

on

puutteellista

ja

satunnaista...

Me

on

yritetty

talousarviokäsittelyyn viedä ajatusta, että mekin tarvittaisiin tavoitteiden
asettamista ja sen seurantaa...” – haastateltava B, Imatra
”…on hirvittävän haasteellista saada ihmiset ymmärtämään se, että joskus pitää
sijoittaa jonkinlaista euroa johonkin asiantuntijaan, että me saadaan se euro
moninkertaisesti takaisin siellä hankinnan hinnassa tai jossain muualla meidän
prosessissa.” – haastateltava A, Imatra

Toinen vähemmälle huomiolle jäänyt vaihe Imatran hankintaprosessissa on toimittajan
sopimuksen

aikainen

ohjaaminen.

Vaikka

sopimuksiin

pyritään

kirjaamaan

sopimusseuranta ja sen toteutus, ei välttämättä se käytännössä toteudu kaikkien
sopimusten osalta, koska toimialan pitää olla siinä aktiivinen. Käytännössä
seurantapalavereiden, mittaamisen ja reklamaatioiden puute estää toiminnan ja
toimittajayhteistyön

kehittämisen

sopimuskauden

aikana.

Palautteenannon

puuttuessa ei palautteella myöskään voi olla vaikuttavuutta sopimustoimittajan eikä
oman organisaation toimintaan, mikä on äärimmäisen tärkeää tulevien hankintojen
suunnittelun ja toiminnan kehittämisen kannalta. Seurannan ja mittaamisen puute
vaikuttaa siis myös tulevien hankintojen suunnitteluun ja onnistumiseen merkittävästi.
”Indikaattoreita on huomattavan vähän eli väittäisin, että se johtaa sitten
osaltaan

siihen,

että

niissäkin

tilanteissa,

kun

ollaan

huomattavan

tyytymättömiä sopimuskumppaniimme eikä olla saatu sellaista tuotetta, tavaraa
tai palvelua, josta on sovittu, niin me ei päästä hyödyntämään hankintalain
mukaisia poissulkuperusteita, koska me ei olla riittävällä tasolla puututtu
riittävän ajoissa sopimushaasteellisiin tilanteisiin.” – Imatra, haastateltava A

84
”Palautteen

antaminen

tapahtuu

seurantapalavereiden

kautta,

jos

ne

toteutetaan ja sitten, jos niitä ei toteuteta, niin se on sitten reklamaatio suoraan
ja siinä se on. Hyviä palautteita ei anneta, vain huonoja. Seurantapalavereissa
kyllä muistetaan kiitellä kovasti, jos on mennyt hyvin, mutta jos ei niitä ole, niin
sitten se on vain sitä, että reklamoidaan huonosta toiminnasta.” – haastateltava
C, Imatra

Johdon tuki
Imatran organisaation strategisiin tavoitteisiin kuuluvat uudistuvat toimintatavat ja
kaikissa Imatran haastatteluissa mainittiin joustavuus ja kokeilukulttuuri Imatran
organisaation vahvuutena, mikä kertoo siitä, että kaupungilla on motivaatiota kehittää
toimintatapojaan ja halua mahdollistaa se eri yksiköissä, mikä on äärimmäisen tärkeä
kehityksen lähtökohta. Toinen edellytys kehittämisen mahdollistamiseen ovat resurssit
ja budjetin suuruus, mikä ei tällä hetkellä mahdollista hankintatoimen kehittämistoimia
Imatralla sillä tavalla kuin henkilöstöllä on siihen kyvykkyydet. Johdon tuki näkyy
organisaation kulttuurissa, mutta ei niinkään hankintapalveluyksikön resursseissa.
Tämän tutkimuksen teorian ja haastatteluista kerätyn empiirisen aineiston perusteella
tutkija toteaa lisäresurssien olevan Imatralla kaikista merkittävin kehittämisen
mahdollistaja. Kunnan B kehittämispäällikkö tukee toteamusta. Hänen mukaansa
johdon ymmärrys hankintatoimen merkittävyydestä ja sitoutuminen sen kehittämiseen
on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on johdon sitoutumisen näkyminen yksikön
budjetissa.

Merkittävä toiminnan ja prosessien kehittäminen on haastavaa ilman

lisäresursseja budjetissa, varsinkin jos kiire leimaa operatiivisen työn suorittamista,
kuten Imatralla. Tällöin kehittäminen jää vähemmälle.

Johdon tuen puutteeseen vaikuttaa myös hankintajohtajan puuttuminen. Julkisella
sektorilla hankintajohtajan puute aiheuttaa suunnittelemattomuutta ja strategisuuden
heikkoutta hankintaorganisaatiossa. Sen seurauksena vastuu käytännön hankintojen
johtamisesta ja linjauksista jakaantuu usealle henkilölle, joiden täytyy yrittää edistää
hankintaosaamista

ja

ymmärrystä

hankintatoimesta

läpi

organisaation.

Hankintapalveluyksikön edustus puuttuu kaupungin johtoryhmästä, mikä johtaa
hankintaosaamisen vajeeseen linjauksia tehtäessä sekä hankintatoimen merkityksen
ja vaikutuksen puutteelliseen ymmärtämiseen organisaatiossa. Hankintajohtajan
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puute nähdään haastatteluiden perusteella hankinnoissa myös toimivaltaongelmana,
mikä johtaa siihen, että asiantuntijoiden neuvoja ei aina tunnuta noudatettavan.
”Meidän johtamisrakenteemme tuo mukanaan sen, että hirveän moni joutuu olla
samasta asiasta hereillä ja me joudutaan eritavoin sitten paikkaamaan sitä, että
konsernilakimiehen tai hankinta-asiantuntijoiden pitää löytää tiensä erilaisiin
pöytiin ja keskusteluihin, missä saatetaan sivuta sellaisia asioita, mitkä
normaalisti käytäisiin hankintajohtajan toimenkuvan kautta.” – haastateltava A,
Imatra
”Hankintajohtajan puute tekee toiminnasta epästrukturoitua samalla tavalla kuin
strategian puute. Päätöksenteko ei ole niin sujuvaa ja hankintoja ei aina oteta
huomioon päätöksenteossa riittävästi, koska meillä ei ole ihmistä siellä
edustamassa tarvittavissa toimielimissä. Sitä kautta ei meillä ole myöskään
toimivaltaa tehdä hirveästi mitään loppupeleissä. Me olemme tukipalvelun
roolissa, mutta hankinnat ovat kuitenkin niin keskeinen osa koko kaupungin
toimintaa, että se pitäisi olla paremmin määriteltynä johtamisrakenteeseen.” –
haastateltava B, Imatra

Hankintaosaaminen
Kaikki Imatran hankintaprosessin kehityskohteet juontavat juurensa enemmän tai
vähemmän

hankintaosaamisen

vaihtelevaan

tasoon

koko

organisaatiossa.

Hankintapalveluyksikössä hankintaosaaminen on hyvällä tasolla, ja hankintaasiantuntijat myös pitävät yllä ja kehittävät omaa osaamistaan jatkuvasti, mikä
mahdollistaa sen, että organisaatiossa ei jämähdetä kehityksessä paikoilleen. Yksikön
ulkopuolella hankintaosaaminen on kuitenkin todettu olevan vaihtelevampaa, mikä ei
itsessään ole ongelma, koska hankintatoimi on erityisosaamista eikä kaikkien ole
tarkoitus olla siinä ammattilaisia. Haasteelliseksi tilanteen tekee Imatran hankintojen
organisointitapa, koska toimialoille on annettu vastuu hankintojen toteuttamisesta,
minkä takia toimialojen edustajille kuuluu hankintatoimen tehtäviä ja sitä kautta
hankintaosaamisen vaatimuksia julkisten hankintojen luonteen takia.

Hankintaosaamista tai hankintaan liittyviä tehtäviä ei ole erikseen määritelty
toimialojen henkilöstön työnkuvaan, joten hankinnat ovat oman työn ohessa tehtävää
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ylimääräistä toimintaa. Tällainen ei varmasti ei motivoi hankintojen tekemiseen, mikäli
niiden merkittävyyttä ei ymmärretä organisaatiossa. Tällä on koko organisaation
laajuinen

vaikutus

vaikutuksen

hankintojen

ymmärtämisen

toteutukseen.

lisääminen

läpi

Hankintojen
organisaation,

merkittävyyden
erityisesti

ja

johdon

keskuudessa, on äärimmäisen tärkeää tehokkaan ja sujuvan hankintaprosessin
rakentamiseen Imatralla.

4.2.6. Imatran hankintaprosessin kehittäminen

Imatran hankintaprosessia on lähdetty kehittämään systemaattisesti loppuvuodesta
2017, ja seuraavan vuoden alussa prosessi revittiin osiin. Tämän seurauksena on
dynaamisempi ja yksinkertaistettu hankintaprosessi. Hankinta-asiantuntijaresurssi
pystyttiin myös tuplaamaan loppuvuodesta 2018 vuoteen 2020 asti kehityshankkeen
kautta, millä on ollut merkittävä vaikutus hankintaprosessin kehittämiseen ja
hankintojen operatiiviseen toimintaan, sillä organisaatiossa on pystytty panostamaan
sopimushallintaan. Toinen hankinta-asiantuntija on kuitenkin määräaikaisessa
työsuhteessa, joten resurssia ei ole virallisesti sisäistetty hankintaprosessiin. Suuri osa
kehitystä on lisääntynyt henkilöresurssi, minkä avulla toiminnan kehittämiseen on
pystytty käyttämään enemmän panosta.

Hankintaprosessin kehityksen myötä käytäntöön organisaatiossa on esimerkiksi alettu
kouluttaa

ostoagentteja

toimialojen

itsenäisen

toiminnan

lisäämiseksi.

Myös

hankintakalenteria alettiin päivittää säännöllisesti yhdessä hankkivien yksiköiden
kanssa, mutta tämä käytäntö on nähtävästi lipsunut tai toimii tehottomasti, mikä on
johtanut hankintojen ennakkosuunnittelun ja yhteistyön heikentymiseen.

Kehitystoiminnan

tuloksena

nähdään

olevan

valistuneisuuden

lisääntyminen

hankinnoista organisaatiossa ja muuttunut suhtautuminen asiantuntijoiden apuun ja
ohjeistukseen, minkä kautta sisäisten asiakkaiden kanssa on päästy parempaan
dialogiin,

jota

tulee

kuitenkin

kehittyvässä

prosessissa

parantaa

edelleen.

Kehitystoiminnan konkreettisia tuloksia ovat saavutetut kustannussäästöt, strategisten
tavoitteiden parempi toteutus sekä muutos ihmisten ajatusmaailmassa hankintoja
kohtaan. Kehitys ja sen avulla saavutetut tulokset ovat pitkälti kokemus- ja
tunnepohjaisia, koska organisaatiossa ei ole käytössä järjestelmällistä mittaristoa
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saavutetun hyödyn mittaamiseksi. Mittaamisen kehittämiseksi on haettu keinoja
kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskuksen avulla yhdessä
muiden julkisten organisaatioiden kanssa. Selvää muutosta on kuitenkin tapahtunut
hankintaorganisaation operatiivisessa toiminnassa kehitystoiminnan seurauksena.

Imatralla on luotu kehikko ja suuntaviivat hankintaprosessin jatkuvalle kehittämiselle,
ja organisaatiossa on motivoitunut sekä ammattitaitoinen asiantuntijayksikkö. Tämä
antaa

erinomaiset

puitteet

kehitystoiminnan

edistämiselle,

mutta

toiminnan

kehittämisen täytyy olla jatkuvaa ja systemaattista, joten hankintaprosessin kehitystä
täytyy edelleen jatkaa. Teorian, empiirisen aineiston ja tutkijan oman ajattelun pohjalta
on johdettu kehitysehdotuksia Imatran hankintaprosessin kehittämiseksi.

Ennakkosuunnittelun vahvistaminen
Helpoin edistysaskel on tehostaa käytössä olevia toimintatapoja. Ennakkosuunnittelua
pystyttäisiin parantamaan päivittämällä hankintakalenteria säännöllisesti tiheämmin
yhteistyössä toimialojen kanssa esimerkiksi kerran kuukaudessa, jolloin kaikki tulevat
hankintatarpeet tiedettäisiin etukäteen, milloin niiden toteutusaikataulua pystytään
hankinta-asiantuntijan toimesta suunnittelemaan ja hankintatarpeita priorisoimaan
aiempaa paremmin. Hankintapalveluyksikkö pystyisi näin suunnittelemaan omaa
ajankäyttöään ja ohjaamaan, milloin hankintojen valmistelu täytyy aloittaa toimialalla.

Toimintatapa lisää hankintapalveluyksikön vastuuta hankintojen ohjaamisesta, mutta
mahdollistaa

hankinta-asiantuntijoiden ajankäytön

suunnittelun ja

hankintojen

rytmittämisen pitkin vuotta, jolloin voidaan varmistaa, että useat tärkeät hankinnat eivät
konkretisoidu yhtäaikaisesti, mikä helpottaa hankinta-asiantuntijoiden työkuormaa.
Samalla saadaan myös selville koko organisaation hankintatarpeet, jolloin niitä
voidaan

yhdistellä

ja

ohjata

paremmin.

Tällä

tavoin

pystytään

lisäämään

hankintaprosessin suunnitelmallisuutta, resurssien tehokkuutta sekä parannettua
poikkiorganisatorista
suunnitteluvaiheeseen.

yhteistyötä
Prosessin

ja

siirrettyä

eteneminen

olisi

hankintatarpeet tulisi hankintapalveluyksikköön liian myöhään.

toimialojen
strukturoidumpi

fokusta
eikä
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”Suunnitteluvaiheeseen

sanoisin

edelleen

sitä,

että

hankintoja

suunnitellaan ennakkoon ja listataan ihan konkreettisesti, mitä tarvitaan
tänä ja ensi vuonna, ja kun koko organisaatio on käyty läpi, niin siinä
nähdään, että onko muitakin, kellä on sama tarve. Voidaan yhdistää niitä
ja tehdä monen hankinnan sijaan yksi hankintaprosessi ja sitten jää aikaa
suunnitella ja katsoa, milloin hankintaa on aikaa toteuttaa. Eikä niin, että
on viisi tärkeää hankintaa päällekkäin ja kaikki menee pieleen, kun on
niin kiire.” – haastateltava C, Imatra
”Pitäisi keskittyä siihen ennakkosuunnitteluun, miettimään mitä me
tullaan hankkimaan. Se on se ensimmäinen kehittämisen vaihe, siihen
panostaisin. Loput tulee perässä ihan luonnostaan.” – haastateltava C,
Imatra

Vastuiden ja roolien selkeyttäminen organisaatiossa
Toinen tärkeä kehityskohde on vastuiden ja roolien selkeyttäminen organisaatiossa,
koska toimialat odottavat hankintapalveluyksiköltä laajempaa palvelua kuin sille on
organisaatiorakenteessa määritetty, mikä näkyy käytännössä toimialan vastuun
siirtämisenä

hankintojen

toteuttamisesta

hankinta-asiantuntijoille.

Käytännössä

kehittämisen täytyy tapahtua yhteisten ohjeistusten ja sääntöjen parantamisen sekä
uusien toimintatapojen kautta vastuunjaon kirkastamiseksi. Ohjeistuksissa voisi
erotella selkeämmin mikä toimenpide ja vaihe kuuluu kenenkin vastuulle, mutta tämä
ei voi toimia, jos organisaatiossa ei seurata omien ohjeistusten mukaisia
toimintatapoja.

Yksi vaihtoehto on poikkiorganisatorisen ryhmän toiminnan tehostaminen jokaisen
hankinnan suunnitteluun yhteystyössä toimialan hankinta-agentin kanssa, jolloin
suunnitteluvaihe tehdään toimialan substanssiosaajien ja hankinta-asiantuntijan
kanssa yhteistyössä. Hankinta-asiantuntija ohjaa suunnitteluvaiheen etenemistä ja
antaa oman asiantuntijapanoksensa suunnitteluvaiheeseen, mutta hankintakategorian
asiantuntijalta saadaan muut tarvittavat tiedot hankinnan suunnitteluun. Esimerkiksi
kunnassa B kaikki uudet hankinnat valmistellaan yhteistyössä työryhmässä, johon
kuuluu hankintojen erityisasiantuntija, hankintasuunnittelija, hankintalakimies sekä
toimialan substanssiosaajat. Jokaiselle toimialalle on kunnassa B määritetty oma
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hankintapäällikkö, jonka tehtävänä on sparrata toimialaa hankintojen toteuttamisessa
ja varmistaa, että hankintakeskus tuntee toimialan hankintatarpeet. Myös kunnassa A
on

lisätty

poikkiorganisatorista

hankintaryhmän

keinoin.

hankintavastaava

sekä

yhteistyötä

Ryhmään

kuuluvat

asianhallintasihteeri,

kerran

kuussa

jokaiselle
mutta

kokoontuvan

toimialalle

hankintojen

määritetty
valmistelun

yhteydessä kunnan A yhteistyö on vielä heikkoa, koska hankintojen toteutus mielletään
pitkälti kilpailuttamiseksi. Kunnan A hankintaryhmä vastaa Imatran hankinta-agentti
toimintaa.

Kunnassa

B

hyödynnetään

niin

sanottua

työmääräystä

hankintatarpeen

realisoituessa. ”Käytännössä työmääräys on joukko asioita, jotka täytyy olla
päätettyinä, jotta hankinnan valmistelu voidaan aloittaa.” Työmääräys on tietopaketti,
johon kuuluvat aikataulut, budjetti, resursointi, miten hankinta liittyy toimialan ja
kaupungin tavoitteisiin, minkä selvittämisen jälkeen hankinta siirtyy hankintatyöryhmän
suunniteltavaksi. Tämän lisäksi kunnassa B on käytössä toimintamalli, jonka mukaan
hankinta palautetaan aikaisempaan prosessivaiheeseen eikä sitä viedä läpi, jos
toimiala ei pysty sitoutumaan hankinnan valmisteluun. Imatran organisaatiossa näistä
toimintatavoista

tai

niiden

jonkinnäköisestä

yhdistelmästä

olisi

hyötyä

hankintaohjeiden mukaisten vastuiden ja roolien kirkastamiseksi käytäntöön. Imatralla
ennakkokyselylomake on vastaa lähimmin kunnan B työmääräystä.

Toimintatapoja mukailemalla voitaisiin
”hankintapyyntö”-työkalu,
hankintapalveluyksikölle.

minkä

toimialoilla ottaa käyttöön

toimiala

Työkalussa

voisi

täyttää
olla

viedessä

määritetty

esimerkiksi

hankintatarpeen
kaikki

vaadittavat

ennakkotiedot hankinnasta ja kenen vastuulla on minkäkin ennakkotiedon täyttäminen.
Tämä muistuttaisi hankinnan valmisteluvaiheessa toimialaa siitä, mitkä tehtävät
kuuluvat sen vastuunalaisuuteen. Kunnassa A on määritetty konkreettiset tavoitteet
laadukkaalle hankintatoiminnalle sekä hankintojen kehittämistyölle.
”jotta saataisiin yhteistyö sujuvaksi ja strukturoiduksi siihen, että voitaisiin
luottaa, että meidän prosessimme menee suunnitellussa aikataulussa
eteenpäin, niin me tarvitaan se sisältötieto talon muilta asiantuntijoilta tai
tarvittaessa ulkopuolelta suunnitelmallisella tavalla, että ei tarvitse säveltää aina
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matkan varrella kaikkea, että mistä me saadaan mikäkin tieto.” – haastateltava
B, Imatra
”Miten nykyistä resurssien käyttöä voidaan parantaa, niin työnjaon edelleen
vielä kirkastaminen siitä, että saataisiin keskittyä oikeisiin asioihin enemmän…
se että substanssi-ihmisten toimenkuviin määriteltäisiin hankintaa ja saataisiin
kirjattua joidenkin keskeisten ihmisten työkuviin, että osa heidänkin työajastaan
tulee kulumaan hankintoihin.” – haastateltava B, Imatra

Nykyisen organisaatiomallin mukaan toimiala vastaa hankintatarpeen määrittämisestä
ja valmistelusta, mutta käytännössä vastuu siitä usein siirtyy hankinta-asiantuntijoille,
joten toimintatapojen muuttaminen on tarpeen. Hankinta voidaan esimerkiksi palauttaa
takaisin toimialalle, jos hankintatarvetta ei heidän toimestaan saada määriteltyä.
Toimintatapa tukisi organisaation nykyistä rakennetta ja parantaisi hankinnan
henkilöresurssien tehokkuutta vähentämällä heille kuulumatonta työtä, jolloin
asiantuntijan työpanosta voidaan käyttää tuottavampiin tehtäviin. Yksi vaihtoehto on
myös muuttaa hankintojen organisaatiorakennetta ja keskittää hankintoja enemmän
hankintapalveluyksikköön, mikä vaatii enemmän henkilöresursseja.

Keskitetty hankintatoimen organisaatiorakenne mahdollistaa hankintaosaamisen
keskittämisen, päätöksenteon helppouden ja yhtenäisen operatiivisen toiminnan
toteuttamisen, mikä varmistaa hankintojen yhteiset toimintatavat ja yhdenmukaisen
laatutason. Toimialoilla ei myöskään tarvitse keskittää aikaa hankintojen valmisteluun
tai

sopimusten

seuraamiseen,

vaan

vastuu

näistä

siirtyisi

keskitettyyn

hankintapalveluyksikköön, jolloin ammatillinen panostaminen ja motivaatio on
vahvempaa. Keskittämisen myötä myös hankintatoimen kustannuksia on saatu
vähennettyä. Yleisenä heikkoutena keskitetyssä hankintatoimessa julkisella sektorilla
on kuitenkin resurssipula, koska hajautettu hankintatoimi voidaan näennäisesti
toteuttaa pienemmillä resursseilla. Hajautettu hankintatoimi johtaa usein vaihtelevaan
hankintaosaamiseen,

laatutasoon

ja

läpinäkymättömyyteen,

mikä

näkyy

hankintaprosessin tehottomuutena. Hajautetussa hankintatoimessa kunnallissektorilla
ilmenee

myös

vastuun

ja

päätöksenteon

epäselvyyttä.

Hajautettu

hankintaorganisaatio voi toteuttaa onnistunutta hankintatoimea julkisella sektorilla,
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mutta se vaatii hankintaosaamisen jakamista toimialoille sekä koko organisaation
täytyy seurata hankintaohjeistusta hankintoja toteuttaessa.

Hankintaohjeistuksen ja prosessikuvausten kehittäminen
Imatralla on tehty linjaus, että kaupungilla on olemassa vain yksi strategia eikä
erillisestä hankintastrategiasta koeta Imatran kokoisessa organisaatiossa olevan
erityisen paljon hyötyä. Imatralla jatkokehitystarpeena on kuitenkin, että strategian
tavoitteellisuutta ja hankinnan linjauksia pitäisi tuoda esille paremmin strategian
toimeenpano-ohjelmassa, koska nykyinen hankintaohje on käytännön operatiivista
työtä ohjaava. Myöskään kuntien A ja B edustajien mielestä erillistä hankintastrategiaa
ei välttämättä tarvita, mutta hankintalinjauksista ja hankintatavoitteista pitäisi tehdä
konkreettisia tehtäviä, joita pystytään seuraamaan hankintaprosessin aikana. Kunnan
B kehittämispäällikön mukaan ”Tavoitteellisuus antaa suoran syötteen hankinnan ja
sopimuskauden suunnitteluun eikä niitä tarvitse arpoa hankintakohtaisesti”

Hankintaprosessien ohjeistuksen ja prosessikuvauksen kehittämisellä voidaan
saavuttaa Imatralla hyötyä yhtenäistämällä hankintojen laatutasoa ja henkilöstö pystyy
sisäistämään hankintaprosessin toiminnan nopeammin ja paremmin. Esimerkiksi
kunnassa B prosessikuvausten kehittämisellä ja niiden käyttöönotolla uusien
työntekijöiden perehdytyksessä saavutettiin paljon nopeampi ja sujuvampi työn aloitus,
ja työntekijät kokivat, että pystyivät tekemään työn täysipainoisesti kolmen kuukauden
kuluttua aloituksesta, kun aiemmin tämä aika oli kuusi kuukautta. Kunnan B
kehittämispäällikön mukaan myös yhteistyötä on pystytty kehittämään paremmin
muiden

yksikköjen,

kuten

taloushallinnon

kanssa,

kun

hankintaohjeiden

ja

prosessikuvausten perusteella voidaan tarkastella liittymäkohtia ja yhteisiä vaiheita.

Yleisesti Imatralla hankintaprosessia pystytään kehittämään myös dokumentaation
käytön tehostamisella. Hankintojen suunnittelun helpottamiseen Imatralla on luotu
ennakkokyselylomake,

mutta

tämän

käyttö

on

vaihtelevaa.

Hyödyntämällä

ennakkokyselylomaketta saadaan hankinnan suunnitteluvaiheessa dokumentoitua
kaikki hankinnalle tärkeät asiat eikä niiden selvittämiseen tarvitse käyttää aikaa
myöhemmin. Rutiinityön määrää ja tämän kautta resurssien käyttöä pystytään
tehostamaan mallipohjilla, kuten sopimus- ja tarjouspyyntöpohjilla. Imatralla onkin jo
luotu mallipohjia, mutta organisaatiossa on hyvä tarkastella, onko tarvetta luoda
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erilaisia mallipohjia hankinta- tai sopimustyyppien mukaan. Kunnassa B on rakennettu
erilliset mallipohjat eri sopimusehtotyypeille, jolloin niitä ei tarvitse lähteä rakentamaan
alusta jokaiselle hankinnalle. Myös kunnan A hankinta-asiantuntijan mielestä
mahdollisimman pitkälle tehdyt tarjouspyyntöpohjat helpottavat hankintojen tekemistä
huomattavasti. Hankintaohjeistuksen ja mallipohjien avulla voidaan parantaa
prosessien sujuvuutta ja käyttää työaikaa enemmän sisältöön ja suunnitteluun.

Tavoitteellisuus, mittaaminen ja kokonaiskustannusajattelu
Selkeä kehitysmahdollisuus Imatralla on tavoitteiden asetannan ja järjestelmällisen
mittaamisen ja seurannan käyttöönotto hankintaprosessin aikana. Hankintoihin täytyy
systemaattisemmin alkaa yhdistää kaupungin ja toimialojen strategisia tavoitteita, jotta
niitä voidaan toteuttaa hankintojen kautta. Markkinaoikeuden välttäminen ja
hankintalain mukaisen hankinnan toteuttaminen on julkishallinnon hankinnoissa
minimivaatimus. Ilman tavoitteita ei voida myöskään luoda mittaristoa, koska
määritettyä tavoitetasoa ei ole, mihin kehitystä verrataan. Ensimmäinen kehityskohde
on strategisten tavoitteiden määrittäminen hankinnoille, mikä vaatii kaupungin
hankintojen ylätason tavoitteiden linkittämistä strategian toimeenpano-ohjelmaan
konkreettisesti. Näin saadaan lisättyä myös hankintatoimen strategisuutta ja arvoa
organisaatiossa.
”Kun kaikkien peruslähtökohta on tasapuolisuus ja syrjimättömyys ja kaikki mitä
hankintalaissa onkaan lueteltu, niin se on jo se standardi, että se ei silloin ole
erityisen edistyksellistä, vaan se on se mistä lähdetään liikkeelle. Sitten jos
halutaan parantaa, niin pitää pistää jo boostia päälle.” – haastateltava A, Imatra

Toinen

vaihe on

kaupungin strategisten

ja

toimialatavoitteiden

kirjaaminen

hankinnoille. Sopimuskauden loppupuolella tarkastellaan ja analysoidaan, miten
hankinnalle asetetut tavoitteet on saavutettu. Tämän avulla pystytään jo seuraamaan
organisaation

tavoitteiden

toteutumista

sekä

tunnistamaan

paremmin

oman

organisaation kehityskohteita. Myös kunnan A hankinta-asiantuntijan mukaan ”asioita
täytyy seurata ja mitata, jotta voidaan kehittyä”.

Kunnissa A ja B mittaamisen merkitys on tunnistettu, ja molemmissa on käynnissä tai
käynnistymässä kehitystoimintaa hankintojen mittaamisen liittyen. Kunnassa A
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mittariston luominen on vasta suunnitteilla, mutta kunnassa B on otettu käyttöön
järjestelmämahdollisuus

sopimustavoitteiden

seuraamiseen

jo

sopimuskauden

aikana.
”Mittaamisella on erittäin suuri vaikutus siinä mielessä, että sitä mitä mitataan,
sitä saadaan. Ennen kun meillä on prosesseja kehitetty ja rakennettu
järjestelmätukea, niin asiat ovat jääneet piiloon ja niitä ei ole pystytty vetämään
yhteen ja tarkastelemaan. Nyt, kun meillä on saatavissa hankintaprosessin
osalta esimerkiksi tekemisen taso, niin ongelmien tunnistaminen on ihan eri
tasolla ja koen, että kun me päästään siihen sopimushallinnankin osalta, niin
sitten päästään kiinni siihen pihviin, mitä hankintatoimessa pitäisi itseasiassa
tehdä.” – kehittämispäällikkö, kunta B

Ilman systemaattista mittaamista ja seurantaa on toimintaa haastavaa kehittää
merkittävällä tavalla. Tavoitteet ja suorituskykymittaristo mahdollistavat sopimus- ja
toimittajanhallinnan

kehittämisen

onnistumisesta

suorituskyvystä.

ja

sekä

antavat

Mittareiden

informaatiota
avulla

resursoinnin

saavutetaan

hyötyjä

hankintaprosessin operatiivisessa toiminnassa sekä hankintojen johtamisessa.
Suorituskyvyn mittaamisen avulla päästään kohti faktaperäistä ja strategisempaa
hankintojen johtamista. Mittaristo antaa myös faktaperäistä tietoa esimerkiksi
resurssien tehokkuudesta ja hyötysuhteesta, minkä osoittaminen on Imatralla aiemmin
todettu haasteelliseksi. Mittaaminen on olennainen osa kehitystoimintaa, minkä avulla
oman yksikön kehityskohteita voidaan kohdistaa paremmin tarpeellisille osa-alueille.
Mittarit asettavat toiminnalle konkreettisia tavoitteita, jolloin tuloksien saavuttaminen
on todennäköisempää. Suorituskykymittariston rakentamiseen vaaditaan laadullisten
ja määrällisten mittareiden määrittämistä yhdessä kunnan talousyksikön kanssa.
Mittariston käyttöönotto ja ylläpitäminen vaativat myös sitoutuneisuutta ja paljon
manuaalista työtä.

Raha tai hankinnan hinta itsessään voi olla haastava mittari, koska hankintaan saattaa
liittyä lisäpalveluita tai hankinnasta on saattanut jäädä pois jotain, mikä on sisältynyt
aiempaan sopimukseen, minkä takia pelkän hankinnan hinnan mittaaminen ei
välttämättä tuota toivottua lopputulosta. Tämän vuoksi myös julkisella puolella pitäisi
ottaa käyttöön kokonaiskustannusajattelu hankintojen tarkastelussa, jolloin ei katsota
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hankinnan yksikköhintaa, vaan tarkastellaan koko hankinnan elinkaaren aikaisia
kustannuksia ja mietitään mitä muita kustannuksia hankinta voi aiheuttaa
hankintahinnan lisäksi. Hankintahinnaltaan halpa hankinta voi osoittautua pitkällä
aikavälillä erittäin kalliiksi kokonaiskustannusajattelun kautta tarkasteltuna. Sen avulla
voitaisiin välttää hämäävän halpoja hankintasopimuksia ja kehittää toiminnan
mittaamista, sillä hankinnan kokonaiskustannus sopii paremmin suorituskyvyn
mittariksi kuin hankintahinta. Kokonaiskustannusajattelu mahdollistaa tehokkaan ja
tarkoituksenmukaisen mittaamisen.

Kilpailutuskeskeisyyden karsiminen
Selvä kehityskohde on kilpailutuskeskeisyydestä siirtyminen pois ja resurssien
keskittäminen tuottaviin prosessivaiheisiin eli suunnitteluun sekä sopimustoimittajien
seuraamiseen ja ohjaamiseen, jolloin hankinta-asiantuntijat pystyvät lisäämään
vaikuttavuuttaan organisaation toimintaan. Tämän toteuttamiseksi Imatralla täytyy
nostaa

hankintaosaamisen

tasoa

yleisellä

tasolla,

koska

hankintalakia

ja

markkinaoikeuteen joutumista sekä siitä johtuvaa asioiden lykkääntymistä pyritään
välttämään niin paljon, että kilpailutus on hankintaprosessin keskipisteessä.

Hankintaosaamisen tason nostamisen ei välttämättä tarvitse tarkoittaa sitä, että kaikki
hankintoihin osallistuvat osaisivat tehdä niitä itsenäisesti, vaan ymmärryksen
levittämistä hankintaprosessin eri vaiheiden sekä hankintatoimen tärkeydestä
organisaatiossa. Tätä pyritään Imatralla osittain jo tekemään ostoagenttien
kouluttamisen kautta, mutta erityisesti hankinnan merkittävyyden sisäistämistä
tarvitaan lisää johtoryhmissä.

Kunnassa A eri tason henkilöstöä on sisällytetty hankintojen suunnitteluun esimerkiksi
hankinta-aamu nimisen tapahtuman yhteydessä, minkä päätavoitteena on ollut
muodostaa yhdessä tulevaisuuden tavoitetila ja strateginen toimintasuunnitelma
toimialarajat ylittävän yhteistyön avulla, mitä myös Imatralla tarvitaan lisää. Kunnassa
A jaetaan tietoa hankinnoista laajasti organisaatiossa sisäisen viestinnän avulla
julkaisemalla joka toinen kuukausi tiedote, jonka tavoitteena on tarjota koulutusta tai
vinkkejä hankintaprosessin vaiheisiin, joissa organisaatiossa on osaamisvajetta.
Kunnassa A on käytössä myös hankintaprosessin kehittämiskalenteri, jossa
kehityskohteet on linkitetty suoraan hankintojen strategisiin tavoitteisiin, mistä kunnan
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johto näkee, mikä on tärkeää, mihin hankinnoissa täytyy keskittyä ja mitä kehityskohtia
seurata.

Kilpailutuskeskeisyyden karsiminen auttaa Imatran hankintatoimintaa siirtämällä
toimialojen

fokusta

pois

kilpailutuksesta

tuottaviin

prosessivaiheisiin,

jolloin

suunnitelmallisuus ja toiminnan seuranta nousevat keskiöön. Näin saataisiin karsittua
sitä, että hankintaprosessi alkaa suoraan kilpailutuksesta, jolloin resursseja siirtyy
automaattisesti enemmän suunnitteluvaiheeseen, ja sisällyttämällä tavoitteellisuutta
hankintoihin saadaan niiden strategisuutta lisättyä.

Automatisaatio
Yhteisenä kehitysaskeleena kaikissa tutkimukseen osallistuneissa kunnissa mainittiin
automatisaation lisääminen hankintaprosessiin. Esimerkiksi kunnassa B on tehty
toimintasuunnitelma automatisaation kehittämiseksi organisaatiossa, minkä avulla
saadaan vapautettua aikaa, jota voidaan käyttää valmisteluvaiheeseen keskittymiseen
sekä

parempien,

huolellisempien

ja

laajempien

markkinakartoitusten

sekä

suunnittelutyön tekemiseen. Suurin ja helpoin kehityksen paikka tunnistettiin olevan
järjestelmäintegraation parantaminen, jotta tiedostot ja dokumentit saadaan siirrettyä
järjestelmien välillä automaattisesti. Tällä tavoin saadaan vähennettyä manuaalisen
rutiinityön määrää merkittävästi, jolloin työaikaa pystytään käyttämään tuottaviin
työvaiheisiin.

Järjestelmäintegraatio

ja

automatisaatio

nousi

esille

kaikissa

tutkimuksen haastatteluissa. Kunnissa A ja B tämän osalta on suunniteltu
kehitysaskelia.

Imatralla uuden järjestelmän käyttöönotto on vaiheessa, joten järjestelmäintegraation
varmistaminen on tärkeää, jotta järjestelmien välillä pystytään siirtämään tiedostoja
vaivattomasti. Organisaatiossa on meneillään ostolaskujen ja laskutuksen aiempaa
vahvempi automatisointi. Mietinnässä on myös yksinkertaisempien hankintojen
tekemisen mahdollistaminen robotiikan avulla sekä mobiiliappien hyödyntäminen
osana hankintaprosessia, mutta nämä vaativat rahaa ja kehitystyötä niin suunnittelukuin

toteuttamistasollakin.

Digitalisaation

ja

automatisaation

lisääminen

hankintaprosessin osaksi on kuitenkin tuleva kehityssuunta ja sen avulla pystytään
vähentämään aikaa vievää rutiinityötä, jonka myötä voidaan keskittyä arvoa tuottaviin
prosessivaiheisiin.
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Hankintaprosessin kehittäminen lisäresurssien myötä
Toiminnan kehittämisen mahdollisuudet helpottuvat, jos budjetin lisäys ja tätä kautta
lisäresurssien

hankkiminen

on

mahdollista.

Julkisella

sektorilla

hankintoihin

käytettävät resurssit ovat yleisesti niukkoja, koska hankintojen vaikuttavuutta ei
välttämättä ymmärretä tarpeeksi laajasti. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään
yksittäisistä hankinnoista, vaan koko kunnan laajuisesta palveluntuotannosta. Kunta
B:n kehittämispäällikön mukaan avaimet onnistuneeseen hankintatoimeen ovatkin
”sen ymmärtäminen, että me ei vaan tehdä kilpailutuksia, vaan kyse on siitä, millä
tavalla kaupunki järjestää palvelunsa ja ohjaa palvelutuotantoa riippumatta siitä onko
se omaa toimintaa vai ostopalvelua ja tarvittavan osaamisen ja resurssien
hankkiminen siihen, että se pystytään tekemään. Sekä siellä toimialalla, että
hankinnan parissa.”

Lisäresurssien avulla toimintaa pystyttäisiin kehittämään Imatralla nykyistä paljon
tehokkaammin,

ja

organisaation

lisäresurssien tarve, mikä ilmenee

hankintapalveluyksikössä

esiintyy

selkeä

suoraan ja välillisesti hankintaprosessin

kehityskohteissa.
”Meillä myös resurssit tällä hetkellä on sen verran niukat, että kovin laajaan
laajennukseen ei olisi myöskään henkilöitä tekemään.” – haastateltava A,
Imatra
”Jos meillä olisi optimitilanne, että saataisiin lisää henkilöresursseja, niin
kyllähän meidän kokoisessa organisaatiossa pystyttäisiin tekemään entistä
enemmän strategiaa toteuttavaa hankintaa läpi organisaation.” – haastateltava
A, Imatra

Tutkijan

näkökulmasta

hankintapalveluyksikköön
hankintajohtajan

tai

erityisesti
Imatralla

hankintasihteerin

henkilöresurssin

olisi

hyötyä.

lisääminen

olisi

lisäämisestä

Hankinta-asiantuntijan,
eduksi

hankintojen

suunnittelussa, toteuttamisessa ja johtamisessa. Hankkeen kautta lisätyn hankintaasiantuntijan

lisäämisestä

organisaatioon

on

ollut

merkittävää

hyötyä

hankintaprosessin kehittämisen ja operatiivisen toiminnan kannalta. Henkilöresurssien
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lisäämisen

kautta

toimintaa

pystyttäisiin

kehittämään

entistä

paremmin

ja

keskittämään työpanosta oikeisiin asioihin.

Etenkin hankintasihteeristä olisi apua, koska hän voisi keskittyä rutiiniasioiden
tekemiseen, dokumenttien luomiseen, kokouksien järjestämiseen sekä järjestelmien
pääkäyttäjänä toimimiseen, jolloin hankinta-asiantuntijat pystyisivät keskittämään
työaikaansa suunnitteluun ja sopimuksen aikaiseen ohjaamiseen. Tällöin pystyttäisiin
panostamaan

hankintojen

strategiseen

johtamiseen

ja

kehitystoimintaan.

Hankintasihteerin olemassaolo mahdollistaisi paremmin myös suorituskykymittariston
käyttöönoton, sillä mittariston implementointi vaatii sitoutumista ja manuaalista työtä
tarkoituksenmukaisen

datan

keräämiseksi

ja

mittaamiseksi

hankintojen

onnistumisesta, johon hankinta-asiantuntijoilla ei välttämättä ole aikaa.
”Sanotaanko näin, että olisi organisaation kannalta järkevää, että me
keskityttäisiin vaikeampiin työtehtäviin ja sitten joku muu pystyisi hoitamaan sen
perustason

hallinnollisen

sihteerityön,

mitä

meillä

on

väkisinkin.”

–

haastateltava B, Imatra
”Hankintaresurssia voitaisiin käyttää myös sillä tavalla, että esimerkiksi olisi
sihteerityyppinen tehtävä, niin se säästäisi jo hankintaosaajien aikaa itse
hankintaprosessin tekemiseen.” – haastateltava C, Imatra

Hankintajohtajan

roolissa

toimiva

henkilö

toisi

mukanaan

hankintatoimeen suunnitelmallisuutta ja strategisuutta.

organisaation

Hankintajohtaja pystyy

edustamaan hankintapalveluyksikön etua johtoryhmien kokouksissa ja linjauksissa,
jolloin

hankinnat

otettaisiin

paremmin

huomioon

organisaation

laajuisesti.

Hankintajohtajan kautta organisaatioon voidaan tuoda uusia toimintatapoja ja malleja
sekä viedä yhteiseen käytäntöön viesti siitä, mitä hankintojen osalta täytyy ottaa
huomioon. Hankintaosaamisen tasoa ja ymmärrystä hankinnoista pystyttäisiin
nostamaan organisaatiossa, koska päätöksentekoa hankinnoista keskitettäisiin
ammattitaitoiselle henkilölle, joka pystyisi tehtävänkuvansa puolesta kohdistamaan
työaikaansa hankintaprosessin kehittämiseen. Myös hankintapalveluyksikön toimivalta
hankintoja

ohjaavana

tahona

lisääntyisi.

Hankintajohtaja

tuo

organisaatioon

rakennetta ja yhtenäisyyttä eikä hankintojen johtaminen pirstaloidu toimialoille.
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Esimerkiksi kunnassa B hankintajohtaja tulee yksityiseltä puolelta, ja kunnassa on
pyritty ottamaan yksityisen puolen käytäntöjä hankintoihin, jolloin hankintatoimi ei jää
”hankintalain jyräämäksi ja alistamaksi, vaan katsotaan mitä pystytään tekemään
hankintalainsäädännöstä

huolimatta”

Hankintajohtaja

antaa

hankintatoimelle

legitimiteettiä sekä toimi- ja määräysvaltaa organisaatiossa. Tutkija esittää
haastatteluissa esiintyneiden huomioiden ja teoreettisen tiedon pohjalta, että Imatralla
pystyttäisiin saavuttamaan kustannussäästöjä, parempaa palvelua ja samalle rahalle
enemmän vastinetta, jos organisaatiossa olisi hankintajohtaja kehittämässä ja
johtamassa hankintatoimea.
”Näkisin, että jos ei ole hankintajohtajaa tai hankintapäälliköitä, niin
hankintaosaaminen ei tietyllä tavalla muodostu ja ymmärrys pilkkoutuu
toimialoille, että jos sitä tehdään omana työnä, niin siinä ei päästä tarvittavalle
ymmärryksen ja osaamisen tasolle tai ainakin riski siihen on suuri.
Hankintajohtajan olemassaolo mahdollistaa sen, että kokonaisuus havaitaan ja
siitä pystytään johtamaan ja se hankintaosaaminen pystytään keskittämään
tavalla, että hankinnat pystytään tekemään mahdollisimman hyvin ja tekemään
oikeita ratkaisuita, jotta saatavat sopimukset palvelevat mahdollisimman hyvin
toimialaa. – kehittämispäällikkö, kunta B

Lisäämällä henkilöresursseja hankintapalveluyksikköön toiminnassa pystyttäisiin
muun muassa tekemään entistä enemmän strategiaa toteuttavia hankintoja läpi
organisaation, käyttämään oikeanlaista työpanosta oikeaan asiaan, antamaan
organisaation sisäisille ja ulkoisille toimijoille parempaa palvelua, parantamaan
riskienhallintaa sekä saavuttamaan kustannussäästöjä. Yleisesti hankintaresurssien
lisäämisellä saavutetaan tehokkaampi hankintaprosessi ja sitä kautta pystytään
parantamaan Imatran palvelutuotantoa ja elinkeinoelämää eli toteuttamaan kunnan
strategisia päämääriä paremmin.
Resurssien

lisääminen

mahdollistaisi

myös

hankintatoimen

laajempialaisen

keskittämisen. Hankintapalveluyksikön määräys- ja toimivallan nosto mahdollistaisi
hankintaosaamisen keskittämisen hankintapalveluyksikköön eikä toimialoilla niinkään
tarvittaisi hankintaosaamista. Keskitetyn hankintayksikön rakentamista voidaan
harkinta myös Imatralla, jolloin resurssienkäytön ja koko hankintatoimen tehokkuus
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lisääntyisi. Näin hankintapalvelut pystyvät palvelemaan sisäistä ja ulkoista asiakasta
heidän

toivomallaan

tavalla.

Tämä

kuitenkin

vaatii

reilusti

resursseja

hankintapalveluyksikköön, koska nykyisillä henkilöresurssilla ei ole mahdollista
pyörittää keskitettyä hankintaosastoa. Nykyisen organisointimallin kehitykselle löytyy
myös vastakaikua hankintapalveluyksiköstä. Jotta keskitetty hankintatoimi toimisi,
täytyisi Imatralla edelleen kehittää poikkiorganisatorista yhteistyötä toimialojen kanssa
hankintatarpeiden sisällön määrittämiseksi, mutta hankintapalveluyksikkö voisi ottaa
enemmän vastuuta hankintojen suunnittelusta, sopimushallinnasta ja sopimuksen
aikaisesta seuraamisesta.
”Toimialoille tietenkin pääpiirteissään voisi yleisluontoisesti kertoa hankinnoista,
mutta heidän ei tarvitsisi tunteakaan, että heiltä puuttuu jotain tietoa, kun he
tietäisivät vaan sen, että he tarvitsevat polkupyörän ja minkälaisen polkupyörän
sekä sen ominaisuudet. Minun mielestäni kaiken muun pitäisi tulla
hankintapalveluyksiköstä. Siellä pitäisi olla enemmän sitten määräysvaltaa
hankintojen toteuttamisessa.” – haastateltava C, Imatra
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Julkista hankintatoimea leimaa tehottomuus ja kilpailutuskeskeisyytenä ilmenevä
hankintaosaamisen

puute

sekä

virheiden

pelkääminen.

Hankintatoimen

merkittävyyden tunnistaminen julkisella sektorilla on jäänyt selvästi yksityistä puolta
jälkeen, ja tämä on nähtävissä myös tieteellisen tutkimuksen vähäisyytenä
yrityspuoleen verrattuna. Julkisella sektorilla on alettu vasta ymmärtää hankintatoimen
merkittävyys kunnan kilpailukyvyn kehittämisen välineenä. Pienemmillä kunnilla ei
välttämättä ole ollenkaan omaa hankintaresurssia, vaan hankintoja toteuttavat
toimialat, joilta puuttuu syvällisempi hankintaosaaminen. Imatralla kuitenkin on oma
keskitetty asiantuntijayksikkö hankintojen ohjaamista varten, missä hankintojen
tärkeys

ja

vaikuttavuus

ymmärretään.

Imatran

hankintapalveluyksikössä

on

motivoitunut ja ammattitaitoinen hankintahenkilöstö, jonka johdolla kunnassa
kehitetään hankintaprosessia toiminnan tehostamiseksi, mutta kehitystyöhön ei ole
resurssin koon vuoksi aikaa keskittyä täysipäiväisesti, minkä takia tämä tutkimustyö
on tehty toimeksiantona.

5.1.

Tutkimuskysymyksiin vastaaminen

Tämän luvun tarkoituksena on tarkastella, miten tutkimustuloksia voidaan hyödyntää
toimeksiantajan

hankintaprosessin

kehittämisen

tukena

johtamalla

analyysia

tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä ottaen huomioon tutkimuksessa tunnistetut
hankintaprosessin

kehitysalueet.

tutkimuskysymyksien
hankintaresurssien

johdattelemana.
nykytilaa

hankintaprosessissa.

Tutkimustuloksia

Tämän

ja

Ensin

sitä,

jälkeen

arvioidaan

miten

otetaan

tarkastellaan

resurssit

tutkimuksen

toimeksiantajan
on

kohdennettu

tarkasteltavaksi

organisaation

hankintaresurssien käytön ja hankintaprosessin kehittäminen.
Tutkimuksen päätutkimuskysymykseen ”Miten organisaation hankintaprosessia
voidaan kehittää paremman resurssienhallinnan avulla?” vastaamiseksi rajattiin
aihetta

tukevia

alatutkimuskysymyksiä,

kehityskohteita pyrittiin tunnistamaan.

joiden

kautta

hankintaprosessin
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Mikä on hankintatoimen resurssien nykytila organisaatiossa?

Tutkimuksen viitekehyksessä Imatran hankintaresurssien nykytilaa tarkastellaan
inhimillisen pääoman, rakennepääoman ja suhdepääoman kautta, jotka muodostavat
Kiannon et al. (2017) mukaan organisaation aineettoman pääoman. Edvinsson ja
Malone

(1997)

korostavat

aineettoman

pääoman

merkitystä

organisaation

kilpailukyvyn tuottamisessa.

Inhimillisellä pääomalla viitataan organisaation työntekijöihin ja heidän osaamiseensa,
mikä on Imatralla hankintojen osalta vaihtelevaa. Toisaalta organisaatiossa on osaava
ja motivoitunut hankintapalveluyksikkö, mutta hankintojen potentiaalia ei ymmärretä
organisaatiossa tarpeeksi laaja-alaisesti. Tämä ilmenee siinä, että toimialoilla
hankinnoissa keskitytään kilpailutusvaiheeseen eikä hankinnoille välttämättä aseteta
Imatran strategiaa tukevia tavoitteita. Hankintaosaamisessa on organisaatiotasolla
paikoin kehitettävää. Organisaatiota leimaa myös henkilöresurssien vähäisyys, mikä
asettaa

selkeitä

rajoituksia

toiminnan

tehokkuudelle

sekä

kehittämiselle

hankintatoimen osalta. Hankinta-asiantuntijoilla ei ole tarpeeksi aikaa keskittyä työnsä
arvoa tuottaviin tehtäviin, vaan suuri osa ajasta kuluu tuottamattomiin työvaiheisiin,
mikä edelleen vähentää toiminnan tehokkuutta. Toimialoilla hankintoja tehdään oman
työn lisäksi, jolloin ne nähdään ylimääräisenä toimintana. Tämä yhdessä vaihtelevan
hankintaosaamisen kanssa voi vähentää motivaatiota tehdä hankintoja, mikä johtaa
heikompaan lopputulokseen.

Hankintaosaaminen, jota käsiteltiin sivuilla 25-27, on Imatralla pitkälti sidottu
hankintapalveluyksikköön eikä itse organisaatioon, mikä viittaa siihen, että hankinnan
rakenteet, prosessit, ohjeistukset tai niiden omaksuminen eivät ole optimaalisella
tasolla, minkä vuoksi tämäkin tutkimus on lähtenyt liikkeelle. Toisin sanoen
organisaation rakennepääomassa on kehitettävää. Nykyinen ohjeistus ja prosessit
eivät ole sitouttaneet hankintaosaamista osaksi koko organisaatiota. Reinecken et al.
(2007) tekemän tutkimuksen tulokset kertovat, että hankintaosaamisella on suora
yhteys yritysten kannattavuuteen.

Merkittävimpiä tekijöitä kannattavuudelle ovat

tutkimuksen mukaan osaamisen hallinta, tavoitteet, hankinnan strategisuus, prosessit
ja strategiat sekä poikkiorganisatorinen yhteistyö. Näitä hankintaosaamisen osaalueita kehittämällä saadaan sitoutettua hankintaosaamista osaksi organisaatiota ja
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tehostettua kunnan kilpailukykyä. Osa-alueilla on suora yhteys resurssienhallintaan ja
muihin tässä tutkimuksessa esitettyihin kehityskohteisiin.

Imatralla on kuitenkin luotu jatkuvalle kehittämiselle malli, jonka tarkoituksena on
kehittää organisaation rakennepääomaa ja sitouttaa osaamista organisaatioon. Tämä
ja

organisaatiorakenteen

joustavuus

mahdollistavat

aidon

rakennepääoman

kehityksen Imatralla, sillä sekä Pereira et al. (2014) ja Melnyk et al. (2010) korostavat
joustavuuden merkitystä organisaation oppimisessa. Bessant, Kaplinski ja Lamming
(2003) taas nostavat esille jatkuvan ja systemaattisen kehityksen tärkeyden. Imatran
nykyisessä hankintaprosessissa on vielä kehitettävää, mutta organisaatiossa on luotu
erinomaiset puitteet kehitykselle.

Suhdepääoma Imatran hankintaorganisaatiossa on hyvällä tasolla. Toimittajien
kanssa pyritään luomaan yhteistyötä hankintalain puitteissa käyttämällä hyväksi
markkinakartoituksia ja -vuoropuhelua oman osaamisen paikkaamiseksi ja toiminnan
kehittämiseksi. Yhteistyösuhteita ei pyritä luomaan pelkästään toimittajiin, vaan
kunnassa tehdään yhteistyötä muiden kuntien, kuntaliiton, kehitysyhtiöiden sekä
yrittäjäjärjestöjen kanssa oman ja toisen osapuolen organisaation hyödyksi.

Yleisesti voidaan sanoa Imatran hankintaresurssin olevan puutteellinen siinä määrin,
että

resurssin

vähäisyys

ei

mahdollista

hankintaprosessin

kehittämistä

tarkoituksenmukaisesti. Tämä johtaa siihen, ettei resursseja pystytä käyttämään
optimaalisesti tuottavissa toiminnoissa, mikä johtaa olemassa olevan potentiaalin
hukkaamiseen. Arvonluonti organisaatiossa onnistuu vain, kun resursseja arvioidaan,
manipuloidaan ja käytetään tarkoituksenmukaisesti organisaation toimintaympäristö
huomioon ottaen (Lippman & Rumelt 2003).

Miten käytössä olevat resurssit on kohdennettu hankintaprosessissa?

Imatran

hankintaorganisaatiossa

korostuu

julkiselle

sektorille

ominainen

kilpailutuskeskeisyys, mikä näkyy resurssien kohdentamisessa hankintaprosessiin.
Tällä hetkellä hankintaprosessi keskittyy pitkälti kilpailutuksen toteuttamiseen, mikä
näkyy hankintojen tavoitteenasetannassa. Usein riittävänä tavoitteena hankinnoille
pidetään

markkinaoikeuden

välttämistä,

mikä

on

väärä

lähtökohta,

jos

103
hankintatoimesta
hankintatoimi

halutaan

ottaa

organisaatiossa

huomioon

organisaation

strateginen

toiminto.

ominaispiirteet,

Strateginen

kyvykkyydet

ja

toimintaympäristön sekä toteuttaa organisaation liiketoiminnan tavoitteita sille
määritellyn suunnitelman mukaisesti (Carr & Smeltzer 1997). Hankintaprosessin
kehittämisen pitää keskittyä prosessin suunnittelu- ja sopimuskauden vaiheisiin
(lloranta & Pajunen-Muhonen 2012; Nieminen 2016), jotta kilpailutuskeskeisyydestä
päästään eroon.

Imatrallakaan

ei

ole

tarkoituksena,

että

hankintaprosessissa

keskityttäisiin

kilpailutukseen, vaan tämä on seurausta yksinkertaisesti resurssin määrästä ja
organisaatiorakenteesta. Hankinta-asiantuntijat eivät pysty keskittämään oikeanlaista
panosta oikeaan paikkaan työmäärän takia. Toimialoilla on vastuu hankintatarpeiden
sisällön määrittämisestä sekä sopimuksen aikaisesta seurannasta, mutta toimialoilla
ei välttämättä aina havaita hankintojen merkittävyyttä, mikäli hankinnoille ei aseteta
organisaation strategiaa tukevia tavoitteita, toimittajan toimintaa sopimuksen aikana ei
seurata tai mitata. Sisällön määrittäminenkin jää useasti hankinta-asiantuntijan
vastuulle, mikä rajoittaa resurssia edelleen. Osaa hankinnoista ei myöskään
suunnitella riittävästi ennakkoon, jolloin hankintatarve tulee kiireellä ja hankinnan
toteutus täytyy aloittaa kilpailutuksesta. Käsitys hankinnasta pelkkänä kilpailutuksena
ja ostotoimintana elää organisaatiossa, ainakin osittain.

Panosta tulisi siirtää myös toimittaja- ja sopimushallintaan, jolloin joku vastaa
hankintaprosessin läpivetämisestä ja jonkun toisen vastuulla on enemmän toimittajaja sopimushallinta. Khanin (2018) mukaan julkisen sektorin yleisenä ongelmana onkin
se, ettei sopimushallinnan kehittämiseen allokoida resursseja. Hänen mukaansa
sopimushallinnan

avulla

pystytään

saavuttamaan

merkittäviä

säästöjä

ja

varmistamaan sopimusten ehtojen täyttyminen. Myös Rendon (2015) korostaa
sopimushallinnan tärkeyttä julkisen hankintatoimen kehittämisessä. Imatralla on
tunnistettu sopimushallinnan tärkeys ja siihen on henkilön nimikkeessä kohdistettu
henkilöresurssi, mutta haasteelliseksi tämän tekee se, että sopimuksen aikainen
hallinta on toimialan vastuulla eikä hankintapalveluyksiköllä ole tukipalveluna
toimivaltaa ja tämän henkilön tulee hoitaa myös hankinta-asiantuntijan tehtävät.
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Miten resurssien käyttöä voidaan parantaa organisaation hankintaprosessissa?
Sirmon et al. (2007) toteavat, että resurssien oikeaoppinen kohdistaminen on
vähintään yhtä tärkeää kuin itse resurssien omistaminen. Toisin sanoen resursseista
ei saada kaikkea niiden potentiaalia irti, jos niitä ei kohdisteta oikein organisaation
prosesseissa.

Imatran

hankintaprosessissa

resurssien

käyttöä

voidaan

yksinkertaistettuna tehostaa siirtämällä fokusta kilpailutuksesta suunnittelu- ja
sopimuskauden vaiheisiin, kehittämällä poikkiorganisatorista yhteistyötä, nostamalla
hankintaosaamisen tasoa toimialoilla ja johtoryhmissä, vahvistamalla ohjeita ja
prosessikuvauksia, selkeyttämällä vastuita ja rooleja sekä lisäämällä resurssien
määrää.

Resurssien käytön tehottomuutta Imatran hankintaprosessissa aiheuttaa erityisesti se,
että organisaatiossa ei seurata organisaatiorakenteen mukaista ohjeistusta, jolloin
hankintaresurssin
suorituskykyä

täytyy

voidaan

vastata
parantaa

myös

sisällönmäärittämisestä.

valjastamalla

osaavia

Prosessien

resursseja

oikeisiin

prosessivaiheisiin (Ellram et al. 2007), mikä ei vielä tapahdu Imatralla käytännössä.
Sisällönmääritys jää resurssille, jolla ei ole ammattitaitoa sitä tehdä, kun sen osaava
resurssi jättää sen tekemättä. Tämä tuottaa hankinta-asiantuntijoille myös ylimääräistä
työtä, mikä tarkoittaa sitä, etteivät he pysty käyttämään ammattitaitoaan täyden
kapasiteetin mukaisesti.

Muutos nykyiseen hankintaprosessin etenemiseen täytyy johtaa selkeyttämällä
vastuita ja rooleja organisaation ohjeistuksissa sekä iskostaa nämä organisaation
toimintaan

uusien

toimintatapojen

avulla.

Kehittämällä

poikkiorganisatorista

yhteistyötä toimialojen kanssa pystytään hankintoja suunnittelemaan ennakkoon
paremmin, mikä johtaa siihen, että hankintoja ja työtä pystytään hankintaasiantuntijoiden toimesta aikatauluttamaan ja priorisoimaan pitkin vuotta, mikä jättää
enemmän aikaa keskittyä oikeisiin asioihin. Näin pystytään siirtämään enemmän
resurssia myös suunnittelu- ja sopimusvaiheeseen.

Resurssien käyttöä voidaan kehittää Imatralla myös lisäämällä resurssien määrää
hankintapalveluyksikössä, koska nykyisellä resurssilla ei pystytä ohjaamaan
hankintoja, toteuttamaan organisaation strategiaa tai keskittymään hankintaprosessin
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kehittämiseen henkilöresurssien kykyjen mukaisesti. Niven (2003) painottaakin, että
organisaation

toiminnoille

on

määritettävä

riittävästi

resursseja

strategian

toteuttamisen mahdollistamiseksi, mikä ei kaikin osin toteudu Imatralla. Lisäresurssien
myötä

panosta

voidaan

vapauttaa

tuottaviin

prosessivaiheisiin

ja

prosessikehittämiseen sekä toteuttaa enemmän strategista hankintojen johtamista.

Niven (2003) kuitenkin nostaa esiin suorituskyvyn mittaamisen roolin riittävien
resurssien määrittämisessä, koska mittaamatta suorituskykyä on haastavaa saada
faktaperäistä

tietoa

tarpeellisten

resurssien

määrästä.

Kirjallisuudessa

ja

tutkimustiedossa korostetaan suorituskyvyn mittaamisen tärkeyttä ja merkittävyyttä
julkisen sektorin hankintatoimen kehittämisessä (Poister 2003; Rendon 2008;
Väänänen 2017). Imatra pystyy parantamaan resurssien käyttöä sekä kehittämään
hankintaprosessin toimintaa lisäämällä systemaattista suorituskyvyn mittaamista ja
seurantaa organisaation hankintatoimesta.

Miten

organisaation

hankintaprosessia

voidaan

kehittää

paremman

resurssienhallinnan avulla?

Paremman resurssienhallinnan avulla mahdollistetaan pääasiassa tehokkuuden
lisääminen hankintaprosessissa, jolloin resursseja vapautuu käytettäväksi strategisiin
toimintoihin ja hankintaprosessin kehittämiseen. Tällöin pystytään keskittymään muun
muassa hankintatoimen tavoitteellisuuden, mittaamisen ja seurannan lisäämiseen,
jonka avulla toteutetaan organisaation strategiaa paremmin. Mittaaminen ja
kokonaiskustannusajattelu

edesauttaa

Imatralla

operatiivisten

tavoitteiden

ja

strategian jalkauttamista sekä kehittää hankintaprosessin tehokkuutta antamalla
palautetta toiminnasta ja kehityskohteista (Hill 2016). Kokonaiskustannusajattelu ja
suorituskyvyn mittaaminen antavat myös johdolle työkaluja päätöksentekoon ja
hankintatoimen merkittävyyden ymmärtämiseen (Poister 2003).

Paremmalla

resurssienhallinnalla

pystytään

vastaamaan

hankintaprosessissa

tunnistettuihin kehityskohteisiin. Se auttaa ehkäisemään kiirettä ja resurssien
niukkuutta, kilpailutuskeskeisyyttä sekä edistää suunnitelmallisuutta, seurantaa ja
mittaamista sekä hankintaosaamisen ja poikkiorganisatorisen yhteistyön kehittämistä.
Tehokkaaseen resurssienhallintaprosessiin kuuluvat riittävien ja oikeanlaisten
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resurssien hankinta organisaation tarpeisiin sekä näiden resurssien kohdistaminen
oikeisiin prosessivaiheisiin kehittymisen mahdollistamiseksi (Melnyk et al. 2007).
Imatralla

tämä

tarkoittaa

riittävien

hankintahenkilöresurssien

varmistamista

hankintapalveluyksikössä ja toimialoilla sekä näiden resurssien kohdentamista arvoa
tuottaviin prosessivaiheisiin eli suunnitteluun ja sopimushallintaan.

Hankintatoimen resurssienhallinnassa on kyse myös riskienhallinnasta, koska
varmistamalla riittävä resurssimäärä ja resurssien laatu pystytään vähentämään
potentiaalisten riskien, kuten kunnan palvelujen heikon laadun tai taloudellisten riskien,
todennäköisyyttä konkretisoitua (Hallikas et al 2004).

Suuremmalla henkilöresurssimäärällä Imatralla pystyttäisiin vastaamaan suureen
osaan

organisaation

kehityskohteista,

koska

ylipäätään

voitaisiin

tehdä

resurssienhallintaa kohdentamalla resursseja kehittämiseen. Nykyhetkellä resursseja
ei pystytä kohdistamaan organisaatiolle lisäarvoa tuottavasti vallitsevan työmäärän ja
kiireen vuoksi, jolloin optimaalinen resurssien kohdistaminen ei ole mahdollista.
Resurssien

tehokkaammalla

käytöllä

on

mahdollista

saavuttaa

kunnan

hankintaorganisaatiossa kustannussäästöjä, parempaa laatua, edistää strategisten
tavoitteiden toteutumista ja ylipäätään kasvattaa organisaation kilpailukykyä.

5.2.
Resurssit

Pohdinta ja jatkotutkimuskysymykset
ja

resurssienhallinta

ovat

tärkeä

osa

organisaation

kilpailukyvyn

muodostumista. Resurssienhallinnalla on merkittävä vaikutus niin yritysten kuin
julkishallinnon
resursoinnilla

organisaation
on

merkittävä

suorituskykyyn.
vaikutus

Tutkimustulosten

hankintaprosessin

perusteella

kehittämiseen

ja

kehitysmahdollisuuksiin, mikä korostuu erityisesti julkisella sektorilla resurssinpuutteen
ja

hankintaosaamisen

resurssienhallintaan

tason

panostaminen

myötä.
on

Hankintatoimen

organisaation

edun

resursseihin
mukaista,

ja

koska

hankinnoilla varmistetaan kunnan palvelutuotanto, elinkeinotavoitteiden toteutuminen
ja parannetaan kunnan houkuttelevuutta.
Tutkimuksen suorittaminen on ollut osittain haasteellista rajoitetun tutkimustiedon
saatavuuden vuoksi aiheesta. Resurssien käyttöä ei olla tutkittu laaja-alaisesti
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hankintatoimen alueella, etenkään julkishallinnon puolella, vaikka alan kirjallisuudessa
ja tutkimustiedossa on todettu julkisen sektorin resurssien olevan vähäiset
hankintatoimessa. Tämä tutkielma tuottaa kaivattua tutkimustietoa julkisen sektorin
resurssien käytöstä. Aihealueen tärkeys ja aiemman tutkimustiedon vähäisyys antaa
tutkimukselle vaikuttavuutta.

Tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia on tarkasteltu luvussa kolme, missä käytetyt
tutkimus- ja aineistonkeräys menetelmät ovat dokumentoitu yksityiskohtaisesti
tutkimustulosten toistettavuuden ja luotettavuuden parantamiseksi. Tutkimus on
kohdistettu erityisesti Imatran kuntaorganisaation käyttöön, mutta tutkimusaineiston
analyysin pohjalta ilmenee, että tuloksia on mahdollista yleistää osittain muiden
pienten

ja

keskisuurten

kuntien

hankintatoimen

käyttöön,

koska

esiintyvät

kehityskohteet ovat samankaltaisia resurssien määrästä ja niiden käytöstä johtuen.
Tutkimuksen yleistettävyyttä voitaisiin kuitenkin parantaa suuremman otoskoon ja
haastateltavien työtehtävien eriävyyden avulla, sillä suurin osa haastatteluihin
osallistuneista ovat hankinnan ammattilaisia. Tutkimuksessa käytetty haastattelurunko
saattaisi kuitenkin olla liian raskas henkilöille, jotka eivät osallistu hankintojen
operatiiviseen toteuttamiseen tai johtamiseen päivittäisessä työssään.
Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että resurssienhallinta on hankintaprosessin
kehittämisen väline ja mahdollistaja. Sen avulla pystytään kehittämään prosessia,
mutta se etenkin mahdollistaa tehokkaamman kehityksen. Tämä tutkimus keskittyy
hankintaprosessin kehityskohteiden tunnistamiseen, joten luonteva jatkotutkimusaihe
on kehityshankkeen toteuttaminen Imatran hankintaorganisaatiossa ja tulosten
seuranta ja mittaaminen hankkeesta tutkimustyönä. Jatkotutkimuksen kannalta olisi
mielenkiintoista tutkia suorituskykymittariston kehittämistä hankintatoimen tarpeisiin ja
mitata saavutettavia hyötyjä. Erityisesti hankintojen johtamisen tasolla tulosten
tarkastelu olisi mielenkiintoista.

Työn tutkimustuloksia voitaisiin myös laajentaa

suuremmalla otoskoolla erikokoisista Suomen kunnista, jolloin tuloksia pystyttäisiin
soveltamaan laajemmin.
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LIITE 1: Haastattelurunko
Taustakysymykset
1. Mikä on roolisi organisaatiossa?
-

Mitkä ovat vastuualueesi ja toimenkuva?

2. Kuinka pitkään olet työskennellyt tehtävässä?
3. Minkälainen koulutus sinulla on tehtävään?
4. Onko organisaatiossanne erillinen hankintaosasto? Jos on, montako henkilöä
siellä työskentelee?
5. Mikä on hankintojenne vuosittainen arvo?

Teema 1: Hankintojen organisointi ja resurssit
6. Onko organisaatiossa määritettyä hankintastrategiaa?
-

Jos on, miten näkyy käytännössä osana hankintaprosessia ja
hankintaohjeissa/-säännöissä?

-

Jos ei, miten hankintastrategian puuttuminen vaikuttaa hankintaprosessiin
sekä hankintojen onnistumiseen?

7. Miten hankintoja johdetaan organisaatiossa?
8. Miten hankinnat on organisoitu?
9. Onko nykyisillä henkilöresursseilla aikaa keskittyä hankintaprosessin
toteuttamiseen tarkoituksenmukaisella tavalla?
10. Mikä on hankintaosaamisen taso organisaatiossa?
11. Millä tavalla organisaation ulkoisia resursseja hyödynnetään
hankintaprosessissa?
12. Millä muulla tavalla resurssit tai resurssienkäyttö on mielestäsi puutteellista?

Teema 2: Hankintaprosessi
13. Mitkä ovat hankintaprosessin vaiheet ja miten se etenee?
14. Millaisia tavoitteita hankintaprosessille asetetaan?
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15. Mitä menettelytapoja kilpailutuksissa käytetään?
16. Miten henkilöresurssit on kohdistettu hankintaprosessissa?
17. Minkälaisia järjestelmiä hankintaprosessissa käytetään?
18. Miten hankintojen onnistumista seurataan ja mitataan?
19. Millaisia haasteita hankintaprosessin aikana ilmenee?
20. Minkä verran ja minkä tyyppistä yhteistyötä toimittajien kanssa tehdään?
21. Mitä viestintäkeinoja hankintaprosessin aikana käytetään?
22. Tuleeko vastaan hankintaprosessin epäonnistumista?

Teema 3: Hankintaprosessin kehittäminen
23. Miten hankintatoimea ja hankintaprosesseja on kehitetty viime vuosien aikana?
24. Miten hankintaprosessia voidaan kehittää?
25. Miten nykyisten resurssien käyttöä voidaan parantaa hankintaprosessissa?
26. Miten hankintaprosessia voitaisiin kehittää lisäresurssien avulla?
27. Miksi organisaationne hankintatoimi on onnistunut ja mitä te teette erityisen hyvin
hankinnoissa?
28. Mitkä ovat mielestäsi avaimet hyvään ja onnistuneeseen hankintatoimeen
julkisella sektorilla?

