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TIIVISTELMÄ
Oulun kaupungin hankintatoiminnan toimintaympäristön kehittyminen ja toimintatapojen
muuttuminen edellyttää yhteistä kaupunkikonsernin hankintapoliittista ohjelmaa.
Hankintapoliittinen ohjelma on johtamisen väline, jolla ohjataan pääomien käyttöä ja
mahdollistetaan resurssien läpinäkyvä ja julkista luottamusta nauttiva toimintatapa.
Ohjemassa luodaan yhtenäinen perusta kaupungin hankintatoiminnan johtamis- ja ohjaussekä kehittämistoimenpiteille. Lisäksi määritetään ne osa-alueet ja toimenpiteet, joihin
hankintatoiminnan kehittämisessä lähivuosina keskitytään. Hankintapoliittisella ohjelmalla
ohjataan hallintokuntia toimimaan konsernin omistajapoliittiset linjaukset huomioiden ja
tuetaan hallinnonalojen hankintojen toimeenpanoa. Hankintapoliittinen ohjelma koskee niin
kaupungin ydintoiminnan kuin tukitoiminnankin hankintoja. Ratkaisut omantuotannon ja
ostopalvelujen käytön suhteesta tehdään pääosin palvelujen järjestämisohjelman
yhteydessä.
Oulun kaupungin hankintatoiminnan päämääränä on edistää avointa ja taloudellista
hankintaa ja siihen liittyvää logistiikkaa sekä pyrkiä nostamaan hankintatoiminnan
toteutuksen tehokkuutta kaikissa kaupungin hallintokunnissa. Hankintatoiminta tukee
osaltaan kaupungin hallintokuntien tulostavoitteiden saavuttamista.
Oulun kaupungin hankintapoliittisen ohjelman päämääränä ovat:
1. Selkeyttää ja vahvistaa Oulun kaupungin hankintatoiminnan
johtamismallia.
2. Edistää Oulun kaupungin talouden kannalta laadukasta ja tehokasta
hankintaa ja siihen liittyvää logistiikkaa sekä hyödyntää toimivia ja
monipuolisia toimittajamarkkinoita.
3. Nostaa hankintatoiminnan osaamista ja toteutuksen tehokkuutta kaikissa
Oulun kaupungin hallintokunnissa.
4. Hankkia tavarat ja palvelut riittävän laadukkaasti ja kokonaistaloudellisesti
kustannustehokkaimmalla tavalla siten, että Oulun kaupungin etu ja
asiakaslähtöisyys on huomioitu.
Tässä ohjelmassa hankinta on määritelty julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti.
Se määrittelee julkiseksi hankinnaksi kaikki julkisyhteisön oman organisaationsa ulkopuolelta tekemät hankinnat. Julkisia hankintoja ovat tavaroiden ja palveluiden ostaminen,
palvelujen käyttöoikeussopimukset, tavaroiden tai palveluiden vuokraaminen, osamaksulla
ostaminen, leasing ja optiosopimukset sekä rakennus- ja käyttöoikeusurakan toteuttaminen taloudellista vastiketta vastaan.
Oulun kaupungin hankintatoiminnassa painotetaan kokonaisvaltaisuutta, jossa otetaan
huomioon hankintastrategiaprosessi ja operatiivinen prosessi sekä toimittajamarkkinoiden
hallinnan prosessi.
Keskeiset käsitteet ovat: julkinen hankinta, hankintatoiminta, hankintaprosessi,
spend-analyysi, kokonaisvaltainen hankinta
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1. JOHDANTO
Oulun
kaupungin
hankintatoiminnan
toimintaympäristön
kehittymisen
ja
toimintatapojen muuttumisen myötä Oulun kaupungin johtoryhmä antoi toimeksiannon
laatia Oulun kaupungin hankintapoliittinen ohjelma (jatkossa käytetään ohjelma –
sanaa).
Hankintapoliittisen ohjelman tavoitteena on luoda yhtenäinen perusta kaupungin
hankintatoiminnan johtamis- ja ohjaus- sekä kehittämistoimenpiteille ja määrittää ne
osa-alueet ja toimenpiteet, joihin hankintatoiminnan kehittämisessä lähivuosina
keskitytään.
Hankintapoliittinen
ohjelma
on
myös
väline,
jolla
ohjataan
kaupunkikonsernia ja tuetaan hallintokuntien hankintojen hallintaa. Ohjelma koskee
niin ydintoiminnan kuin tukitoiminnankin hankintoja. Ohjelma ei sisällä palvelujen
tuotantotapoja
koskevia
palvelutuotannollisia
linjauksia.
Nämä
linjataan
palvelujenjärjestämisohjelmassa ja omistajapoliittisessa ohjelmassa. Hankintapoliittisen
ohjelman periaatteet ovat sovellettavissa myös konserniyhtiöissä.
Oulun kaupungin hankinnoissa on noudatettava hankinta- ja erityisalojen hankintalakia,
asetusta julkisista hankinnoista, hankintadirektiivejä sekä muuta soveltuvaa
lainsäädäntöä. Hankintapoliittinen ohjelma perustuu Oulun kaupunkistrategiassa
asetettuihin tavoitteisiin, Oulun uuteen palvelumalliin 2020, Oulun kaupungin
omistajapoliittisiin linjauksiin (KV 2010) ja kilpailuttamisen menettelytapoihin (KV
1999) sekä Uuden Oulun yhdistämissopimukseen (kuvio 1).
Kuvio 1. Hankintapoliittisen ohjelman sijoittuminen asiakirjakokonaisuuteen
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Lisäksi hankintatoimea ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä hankintasääntö ja
hankintalautakunnan 1.6.2007 hyväksymä hankintasääntöä täydentävät ohjeet.
Hankintasäännössä ja toimielinten johtosäännöissä sekä jatkodelegoinneissa on
määritelty tehtävät, toimivalta ja vastuut sekä täydentävissä ohjeissa on määritelty
muita hankintaprosessia koskevista asioita. Hankintasääntöä täydentävät ohjeet tullaan
korvaamaan hankintakäsikirjalla.
Hankintapoliittisen ohjelman valmistelu
Oulun
kaupungin
johtoryhmän
toimeksiannosta
hankintapoliittisen
valmistelusta on vastannut keskushallinto. Valmisteluryhmän jäsenet:

ohjelman

Talous ja strategia –ryhmä: controller Kari-Pekka Kronqvist, tarkastuspäällikkö Rauni
Väänänen-Sainio, laskentapäällikkö Marja Kariniemi
Innovaatiot ja markkinointi –ryhmä: kehittämisjohtaja Katriina Puhakka,
projektipäällikkö Anna-Maria Levy
Valmistelun yhteydessä on informoitu ja kuultu uuden Oulun palvelujohtoryhmää ja
tuottajajohtoryhmää. Valmistelua tehtiin myös workshoptyöskentelynä, missä olivat
mukana virastopäälliköt, hankinta-asiantuntijoita ja valmisteluryhmän jäsenet. Lisäksi
valmistelussa on huomioitu Oulun kaupungin ja Oulun kauppakamarin ja sen
Palvelualojen valiokunnan yhteistyössä esille nousseet kysymykset.
Hankinta käsitteenä
Laki julkisista hankinnoista määrittelee julkiseksi hankinnaksi kaikki julkisyhteisön
oman organisaationsa ulkopuolelta tekemät hankinnat. Julkisia hankintoja ovat
tavaroiden ja palveluiden ostaminen, palvelujen käyttöoikeussopimukset, tavaroiden tai
palveluiden vuokraaminen, osamaksulla ostaminen, leasing ja optiosopimukset sekä
rakennus- ja käyttöoikeusurakan toteuttaminen taloudellista vastiketta vastaan.
Alan kirjallisuudessa on erilaisia hankinnan määritelmiä; esimerkiksi Iloranta ja
Pajunen-Muhonen (2008) määrittelevät hankinnan organisaation ulkoisten resurssien
hallinnaksi. Organisaation toiminta, ylläpito, johtaminen ja kehittäminen vaativat
erilaisia tuotteita ja palveluita sekä erilaista osaamista ja tietämystä organisaation
ulkopuolelta. Hankinta pyrkii hyödyntämään toimittajamarkkinoiden mahdollisuudet
niin, että lopullisen asiakkaan tarpeet tulevat tyydytetyiksi halutulla, organisaation
kokonaisetua maksimoivalla tavalla. Tästä näkökulmasta hankinnan taustalla on yhä
perinteiset tavoitteet, johon kuuluvat oikea laatu, oikea määrä, oikea aika ja oikea hinta
sekä oikea paikka.
Hankintoihin liittyvä logistiikka tarkastelee tuotannon, materiaali- ja tietovirtojen sekä
hankinta- ja asiakaspalveluiden johtamista. Kokonaisvaltaisena käsitteenä logistiikka
yhdistää
operatiivisen
tason
kuljetus-,
varastointi-,
tilaustenkäsittelyja
pakkauskysymykset
strategisen
tason
kilpailukykyä
ja
visioita
koskevaan
päätöksentekoon.
Oulun kaupungin hankintatoiminnassa (kuvio 2) painotetaan kokonaisvaltaisuutta, jossa
otetaan
huomioon hankintastrategiaprosessi
ja operatiivinen
prosessi
sekä
toimittajamarkkinoiden hallinnan prosessi.
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Kuvio 2. Esimerkkejä hankintatoiminnan osa-alueista yleensä

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET
Kansallisessa lainsäädännössä ja EU-lainsäädännössä tapahtuvat muutokset ovat
keskeisiä hankintoihin liittyviä toimintaympäristön muutoksia. Nämä edellyttävät yhä
enemmän osaamista ja kouluttautumista hankintojen parissa työskenteleviltä.
Hankintalainsäädäntöä noudattamalla taataan lainmukainen menettely, mutta laajaalaisemmalla hankintaosaamisella voidaan taata se, että hankintojen avulla päästään
haluttuun lopputulokseen.
Hankintatoiminta on keskeisellä sijalla tuottavan ja taloudellisen toiminnan edellytyksiä
rakennettaessa. Kaupungin hankintatoiminnan tuloksellisuus, tehokkuus ja positiivinen
kehitys ovat riippuvaisia siitä, kuinka hyviä ostajia hankinnoista vastaavat tahot ovat
(kuvio 3). Arvioitaessa kaupungin hankintatoimintaa ja sen kehittämistä painopiste
tulee entistä enemmän siirtää hankintalainsäädännön osaamisen korostamisesta laajaalaisemman hankintaosaamisen korostamiseen (esim. hankintojen suunnittelu ja
sisältömäärittely, toimituksen hallinta, uusien kilpailutusmallien ja sähköisten
työvälineiden käyttö sekä ympäristöystävällisten ja innovatiivisia ratkaisuja hakevien
hankintojen tekeminen).
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Kuvio 3. Toimintaympäristön muutokset

Yksi keskeinen lähtökohtana kaupungin hankintatoiminnan kehittämisessä on se, että
Oulun kaupungin asema ostajana markkinoilla on kaikissa tilanteissa riittävän vahva, ja
että hankkijana kaupunki toimii aina oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti. Oulun
kaupungin tehtävänä on omalta osaltaan ylläpitää tervettä taloudellista kilpailua, ja
siinä suhteessa suuri merkitys on sillä, kuinka kaupungin ostotoiminta järjestetään.
Tulevaisuudessa on olennaista toimitusketjun hallinta ja siihen liittyvä varastointi.
Globalisaation seurauksena toimitusketjut ovat pidentyneet ja niiden hallinta on tullut
aikaisempaa vaikeammaksi. Myös julkisissa hankinnoissa materiaalien ja tavaroiden
hankinnasta siirrytään yhä useammin palvelukokonaisuuksien hankintaan. Tällöin
erillisten tarvikkeiden hankinnan ja varastoinnin tarve vähenee.
Monipuolistuneet vaihtoehdot ovat avanneet hankintayksiköille uusia mahdollisuuksia.
Samalla uudet toiminta- ja hankintamallit edellyttävät hankintayksiköiltä paitsi
markkinoiden ja eri toimialojen tuntemusta myös kykyä uudenlaiseen ajatteluun ja
valmiutta uudenlaisiin toimintatapoihin. Parhaimmillaan hankintayksiköt voivat käyttää
markkinoita apunaan esim. kartoittaakseen, kuinka tai millä vaihtoehtoisilla tavoilla
jokin palvelu voidaan järjestää.
Käytännössä uudet toimintatavat edellyttävät uudenlaisen suhteen luomista tavaroiden
ja palveluiden toimittajiin. Onnistuneissa uusissa palveluratkaisujen hankinnoissa osa
hankkivalla organisaatiolla aikaisemmin itsellään olleita toimintoja annetaan toimittajien
tehtäväksi ja vastuulle. Onnistunut hankinta perustuu näin ollen sopimus- ja
yhteistyösuhteeseen. Yhteistyöhön pohjaava hankinta- tai toimintamalli, jossa yhdessä
sovitaan tavoitteista, antaa tilaa erilaisille ja uusille palveluratkaisuille ja vaihtoehdoille, ja luo näin innovaatiokannusteen toimittajille.
Innovatiivisten hankintojen toteuttamisessa yksi tärkeimmistä tekijöistä on se, että
hankintayksiköt ovat edistyksellisiä ja ammattimaisia ostajia ja toimittajat hallitsevat
hankintayksiköiden ohella käytettävät hankintamenettelyt ja ovat aktiivisia tarjoamaan
innovatiivisia ratkaisuja. Innovatiivisten, uusien ratkaisujen ostaminen edellyttää hyvän
etukäteissuunnittelun lisäksi tietoa markkinoista ja teknisestä kehityksestä. Tarvitaan
myös laaja-alaista hankintaosaamista, johon kuuluu mm. sopimusten tekeminen
tuotekehitystarpeet huomioiden sekä sopimusten ja riskien hallinta koko hankinnan
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elinkaaren
aikana.
Tämä
kaikki
edellyttää
strategista
lähestymistapaa
hankintatoimintaan ja sekä poliittista että johdon tukea käytännön hankintatoiminnalle.
Kuntien on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että ne noudattavat valtioneuvoston periaatepäätöstä kestävien valintojen edistämisessä julkisissa hankinnoissa. Periaatepäätöksessä pyritään konkretisoimaan julkisista hankinnoista annetun
lain tavoitetta järjestää hankintatoiminta siten, että ”hankintoja voidaan toteuttaa
mahdollisimman
taloudellisesti
ja
suunnitelmallisesti
sekä
mahdollisimman
tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen”. Tässä
periaatepäätöksessä esitetään tavoitteita julkisten varojen käytölle sekä toimenpiteitä,
joihin
ryhdytään
kasvihuonekaasupäästöjen,
jätemäärien
ja
ympäristön
kemikalisoitumisen pienentämiseksi sekä luonnonvarojen kestävän käytön ja
ympäristömyötäisten innovaatioiden edistämiseksi.
Jos kilpailuttamisen lähtökohtana on aikaisemmin ollut saada tavaroita tai palveluja
mahdollisimman laadukkaasti ja edullisesti, kestävän kehityksen tavoitteet nostavat
esille esim. kriteerit, jotka liittyvät palvelun tai tavarantuottajan toimintatapoihin.
Tällaisia vaatimuksia voivat olla esim. reilunkaupan ja lähiruoan suosiminen tai palvelun
tai tavarantoimittajan yhteiskuntavastuun kantaminen. Ympäristönäkökohtien lisäksi
esimerkiksi ohjelma kestävistä elintarvikehankinnoista, jotka tukevat siirtymistä
lähiruokaan, saattavat edesauttaa alueen elinvoimaisuutta ja yrityksien menestymisen
mahdollisuuksia.
Erilaiset yhteiskuntavastuuseen ja sosiaalisiin kriteereihin liittyvien näkökohtien
huomioonottaminen on mahdollista julkisissa hankinnoissa ja nämä näkökohdat voivat
saada
lähitulevaisuudessa
lisää
painoarvoa.
Lisäksi
julkisten
hankkijoiden
hankinnoissaan käyttämät sosiaaliset näkökulmat saattavat avata markkinoita
yhteiskunnallisille yrityksille tukien näin uusien yhteiskunnallisten yritysten syntyä.
Yhteinen haaste yhteiskuntavastuuseen, kestävään kehitykseen ja sosiaalisiin
näkökohtiin liittyville kriteereille on niiden muotoilu hankinta-ilmoituksiin ja
tarjouspyyntöihin siten, etteivät ne ole ristiriidassa hankintoja koskevan sääntelyn
kanssa.
Merkittävä toimintaympäristön muutostekijä hankintojen kannalta liittyy väestön
ikääntymiseen ja henkilöstön eläköitymiseen. Väestön ikääntyminen tarkoittaa
merkittävää lisäystä tulevaisuudessa palvelutarpeisiin. Kunnan tehtävänä on järjestää
julkiset palvelut. Oulun kaupungissa on tehty periaatepäätös monituottajamallista,
jolloin
järjestämisvaihtoehdot
ovat
joko
omatuotanto,
erilaiset
palvelu/palvelukokonaisuuksien hankinnat tai jopa ulkoistaminen. Henkilöstön eläköityessä
julkisesta hallinnosta poistuu paljon osaamista. Tämä saattaa tarkoittaa myös sitä, että
hankintaosaamista on ostettava entistä enemmän markkinoilta, ja että kaupungin
hallinnossa on vielä nykyistäkin enemmän keskityttävä ydintehtävien hoitamiseen.
3. KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA JA HANKINNAT
Kokonaisvaltainen riskienhallinta kytketään organisaation strategisiin, toiminnallisiin ja
taloudellisiin tavoitteisiin ja sen tarkoitus on varmistaa asetettujen tavoitteiden
saavuttaminen. Hankinnat huomioidaan sekä kaupunkikonsernin että hallintokuntien
riskienhallintasuunnitelmissa. Hankintoihin liittyvät tehtävät ja toimivaltuudet on
määritelty Oulun kaupunginvaltuuston hyväksymässä hankintasäännössä. Lisäksi
kaupunginhallitus on vahvistanut riskienhallinnan periaatteet ja määritellyt toimielinten
ja virastopäälliköiden/liikelaitosjohtajien vastuut sisäisen valvonnan järjestämisestä
osana johtamista. Hankintakäsikirja antaa tarkemmat ohjeet ja määräykset hankintojen
toteuttamisesta.
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Hankintapoliittisessa
ohjelmassa
huomioidaan
kaupunkistrategiassa
asetetut
organisaation tavoitteet ja sillä varmistetaan, että hankintatoimi on sekä yksikkötasolla
että johdettuna tehokasta. Organisaatio, jossa on yhteneväiset yleiset säännöt ja
hankinnan menettelyohjeet, toimii myös todennäköisemmin ennakoivan, vastuullisen
hankintapoliittisen ohjelman mukaisesti.
Hankintoihin liittyvät riskit ovat sekä ulkoisia että sisäisiä. Ne jakautuvat strategisiin
(mm. ulkoistaminen ja lainsäädäntö), taloudellisiin (mm. kilpailuttaminen ja
sopimuskumppanin valinta), operatiivisiin (mm. osaaminen ja toimitusketju) sekä
vahinkoriskeihin (mm. sopimukset ja alihankkijat). Harmaan talouden torjunta liittyy
tilaajavastuulain mukaisten velvollisuuksien toteuttamiseen ja on yksi merkittävä osa
riskienhallintaa.
Hankintojen riskienhallinnassa korostuu toimittajavalinta ja sen onnistuminen.
Säädöksien perusajatuksena on tukea avointa ja tervettä taloudellista kilpailua ja
ehkäistä julkisin varoin suoritettuihin hankintoihin liittyviä väärinkäytöksiä. Lisääntynyt
sääntely ja lainsäädännön tavoitteet julkisiin hankintakilpailutuksiin osallistuvien
tarjoajien oikeusturvan parantamiseen ovat osaltaan johtaneet siihen, että julkisiin
hankintoihin liittyy nykyisin entistä suurempi riski siitä, että hankintamenettelystä
valitetaan, jolloin hankinnan tekeminen esimerkiksi viivästyy.
Viivästynyt hankinta on myös suuri taloudellinen riski, sillä vaikka itse hankinta
todettaisiinkin tuomioistuimessa oikein toteutetuksi, saattaa hankintayksikkö joutua
käyttämään kalliita tilapäisjärjestelyjä ja toisaalta koko kilpailuttamisprosessi voidaan
menettelyvirhetapauksessa joutua uusimaan.
4. HANKINTOJEN NYKYTILANTEESEEN LIITTYVÄT KESKEISET ONGELMAT
Kaupunkikonsernin strategisessa ohjausjärjestelmässä on useita hankinnan eri osaalueita määrittäviä asiakirjoja. Käytännön toimintatapoja parantamalla hankinnoista
saadaan lisähyötyjä.
Oulun kaupungin hankintojen nykytila lukujen sekä organisoinnin ja toimintamallin
näkökulmista on kuvattu liitteessä 1.
Nykytilan perusteella Oulun kaupungissa on tarve selkeyttää hankintatoiminnan
päämäärät, tehtävät, toimivalta ja vastuut sekä valvonta. Samankaltaisia
kehittämistarpeita on havaittu muissakin kunta- ja valtio-organisaatiossa.
Oulun kaupungin hankintatoiminnan tunnistettuja keskeisiä ongelmia ovat:
Hankintatoiminnan johtaminen
Hankintatoiminnan kokonaiskuva puuttuu ja johtamiseen sekä ohjaamiseen
tarvittava tiedon tuottaminen on vähäistä.
Hankintatoiminnan organisointi on kesken. Strategista hankintatoimi on vastuutettu
ja toteutettu osittain. Operatiivisen ja strategisen hankintatoiminnan roolit ja
tehtävät ovat epäselvät.
Kaikkien hankintojen systemaattista kartoitusta (hankintavolyymin kokoamista,
spend-analyysia), luokittelua ja analysointia ei ole kehitetty ja otettu käyttöön.
Tilaajaosaaminen on puutteellista.
Järjestelmällinen hankinnan suoritustason arviointi on olematonta tai puuttuu.
Hankinnan mittareiden kehittäminen on vähäistä.
Hankintaprosessin eri toimijoiden yhteistyö on riittämätöntä. Asiantuntijayhteistyön
etuja ei hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla.
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Hankintaprosessien toimivuus
Selkeää asiakastarpeen ohjausta tarkoituksenmukaiseen ja tehokkaaseen
hankintaprosessiin (esimerkiksi keskitetty vai erillishankinta) ei ole.
Hankintaan liittyvät tehtävät, toimivaltuudet, vastuut sekä valvonta eivät ole
riittävän selkeät eivätkä kaikkien toimijoiden tiedossa koko hankintaprosessin
osalta.
Sähköistämisen tuomia etuja ei hyödynnetä hankintaprosessissa parhaalla
mahdollisella tavalla. Käytössä on päällekkäisiä järjestelmiä.
Hankintaosaaminen ja resursointi
Hankintatoiminnan resursointiin ja hankintaosaamisen kehittämiseen ei ole
panostettu riittävästi. Hankintatoimeen liittyvä osaaminen sekä tieto ovat hajallaan
ja laaja-alaista osaamista ei ole riittävästi keskitetyssä hankinnassa eikä
hallintokunnissa.
5. OULUN KAUPUNGIN HANKINTAPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET
Oulun kaupungin hankintapoliittisen ohjelman päätavoitteet ovat:

Tavoitteet täsmentyvät seuraavina asiakokonaisuuksina.
5.1 Ennakoiva toimintamalli
Hankintojen hallinnassa siirrytään reagoivasta toimintamallista ennakoivaan
toimintamalliin,
jossa
hankinnan
näkökulma
ja
määritelmä
painottaa
kokonaisvaltaista näkemystä (kuvio 4). Punainen viiva kuviossa osoittaa kohdan,
josta oikealla olevat vaiheet ovat usein nykytilanteessa hankinnan painopisteenä.
Vaikuttavuuden parantamiseksi ennakoivassa toimintamallissa painopistettä on
siirrettävä punaisen viivan vasemmalla puolella oleviin vaiheisiin sekä sopimuksen
elinkaarenhallintaan.
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Kuvio 4. Hankintojen kokonaisvaltainen näkökulma.

5.2 Vahva hankintatoiminnan toimintamalli sekä yhdenmukaiset ohjausperiaatteet ja
prosessit
Yhtenäisen ja toimivan hankintatyön edellytykset varmistetaan selkeällä
hankintatoiminnan organisoinnilla, jossa kaikki hankintatoiminnan vaiheet ja
toimijavastuut ovat selkeästi määritelty ja kaikkien toimijoiden tiedossa koko
hankintaprosessin ajan. Hankintatoimintaan liittyville prosesseille on nimetty
omistaja.
Oulun kaupungin hankintatoiminta on sekä konsernitasolla että toimialoilla
johdettava kokonaisuus, jonka asemaa ja arvostusta kehitetään määrätietoisesti.
Oulun kaupungin hankintojen johtaminen ja ohjaaminen perustuu systemaattisen
raportoinnin
kautta
tapahtuvaan
tieto-ohjaukseen
sekä
palvelujen
järjestämisohjelman,
hankintapoliittisen
ohjelman
ja
talousarvion
sekä
toimintasuunnitelman kautta tapahtuvaan tavoitteiden asetteluun.
Kaikki konsernin osat toteuttavat hankintansa kaupunkikonsernin edun mukaisesti.
5.3 Kokonaiskustannusajattelu
Oulun kaupungin hankintatoiminnassa ennakoidaan ja minimoidaan hankinnan
kokonais- ja elinkaarikustannukset. Kokonaiskustannusajattelu tarkoittaa sitä, että
hankintapäätöksen
kokonaiskustannusvaikutukset
pitkällä
aikavälillä
ovat
tärkeämpiä
kuin
välitön
hankintahinta.
Systemaattisesti
tehty
kokonaiskustannusanalyysi
siirtää
painopistettä
hankintahintakeskeisestä
arvioinnista erilaisten laadullisten tekijöiden pitkäjänteiseen taloudellisten
vaikutuksien arviointiin. Elinkaaren aikaisten kustannusten laskeminen osoittaa,
että ostohetkellä kalliimpi tuote voi olla kuitenkin kokonaistaloudellisesti edullisin.

10

Oulun kaupungin hankintapoliittinen ohjelma
Hankintojen luokittelu on tärkeää myös kokonaiskustannusajattelussa. Hankinta
kategoriat auttavat selvittämään myös ne hankinnat, joissa yksinkertaiseen
hintavertailuun perustuva valinta on täysin riittävä.
Hankintapäätökset perustuvat kannattavuus- ja vertailulaskelmien tekemiseen.
Kokonaiskustannuksia
alennetaan
hyödyntämällä
sähköistä
asiointia
ja
tiedonvälitystä, standardoimalla tuotevalikoimaa ja optimoimalla tuotteiden ja
toimittajien määriä sekä varmistamaan tuotteiden ja palvelujen elinkaaren
taloudellinen ja tehokas hallinta.
Hankinnoissa huomioidaan yhteiskuntavastuuseen ja kestävään kehitykseen (mm.
ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys) liittyvät
erilaiset vaatimukset. Hankinnoissa huomioidaan Oulun kaupungin sitoumukset
yhteiskuntavastuuseen ja kestävään kehitykseen liittyviin sopimuksiin.
5.4 Markkinoiden toimivuus ja monipuoliset palvelujen tuottamistavat
Oulun kaupunki on markkinat hallitseva ostaja. Palvelujen tuottamisen ja
kehittämisen tavoitteena on, että Oulun kaupunki järjestää asiakaslähtöiset
palvelut monituottajamallilla kaupunkistrategian mukaisesti.
Oulun kaupunki ei harjoita pitkällä aikavälillä liiketoimintaa sellaisilla toimialoilla,
joissa on toimivat markkinat ja palvelua on laajasti saatavana. Kaupunki voi
harjoittaa liiketoimintaa sellaisilla toimialoilla, joissa on vaarana yksityisen
monopolin muodostuminen.
Ulkoistamisen tavoitteet ja edellytykset on kuvattu liitteessä 2.
Oulun
kaupungin
eri
toimialojen
hankintatoiminta
perustuu
vahvaan
etukäteissuunnitteluun
ja
markkinoiden
tuntemukseen
sekä
niiden
hyödyntämiseen.
Oulun kaupunki pyrkii luomaan toimivat markkinat ja ylläpitää tervettä kilpailua
siten, että markkinoilla on riittävä määrä toimittajia ja varmistaa ettei toimittajalle
luoda tarpeetonta monopoliasemaa hankintaryhmiin, missä markkinoilla on
vaihtoehtoisia toimittajia.
Oulun
kaupungin
hankinnoissa
kehitetään
toimittajamarkkinatietämystä
hyödyntämällä markkina-analyysejä ja erilaisia toimittajien arviointimenetelmiä
hankintaprosessin kaikissa vaiheissa. Toimittajien arviointimenetelmiä sovelletaan
sen mukaan millaisia asioita tuoteryhmän tai palvelun hankinnassa on
tarkoituksenmukaista vertailla ja arvioida.
Toimittajasuhteita rakennetaan ja kehitetään siten, että hankinnan luonteen
mukaan etsitään ajantasaisesti kilpailukykyisiä toimittajia sekä kehitetään eri
toimintamalleihin ja tilanteisiin sopivia sopimus- ja yhteistyömalleja toimittajien
kanssa. Hankintatoiminnalla edistetään uusien palvelujen ja tuotteiden
kehittämistä.
Hankinnoissa
huomioidaan
paikallisen
elinkeinoelämän
hankintalainsäädännön ja sopimusten sallimissa mahdollisuuksissa.

elinvoimaisuus

Yhteistyötä kehitetään muiden kuntien, valtion ja yritysten sekä kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa.
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5.5 Hankintojen suunnitelmallisuus ja hallinta
Oulun kaupungin tavoitteena on tarkastella ja kehittää hankintatoimintaa
kokonaisprosessina. Prosessien kehittäminen edellyttää uusien ratkaisujen ja
toimintamallien sekä sähköisten hankintatyökalujen ja – ratkaisujen laajamittaista
kehittämistä ja käyttöönottoa sekä niiden käytön osaamista. Hankintaan liittyvien
prosessien
kehittämisessä
huomioidaan
mahdolliset
vaikutukset
muihin
prosesseihin. Tietojärjestelmien kehittämisessä huomioidaan tarkoituksenmukainen
kokonaisuus.
Oulun kaupungin hankintatoiminta perustuu hankintojen ryhmittelyyn ja
luokitteluun, jonka perusteella ymmärretään hankittavien tuote- ja palveluryhmien
eroavaisuudet ja erilaiset vaikutukset asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisessä ja
kokonaistavoitteiden
saavuttamisessa.
Jokaiselle
hankittavalle
tavaraja
palvelutuoteryhmälle valitaan oma tarkoituksenmukaisin toimintamalli.
Hankintatoiminnan ja hankintojen tunnuslukuja ja tavoitemittareita, arviointia ja
raportointia sekä valvontaa kehitetään ja otetaan käyttöön koko konsernin sekä
hallintokuntien tasolla.
Hankintatoiminnan kehittämisessä huomioidaan hankintojen poikkiorganisatorinen
luonne.
Hankintatoiminnan
tavoitteiden
saavuttaminen
edellyttää
kaupunkikonsernin sisäisesti saumatonta yhteistyötä.
Hankintatoimintaa
kehitetään
kokonaispalvelu
periaatteella
hallintokuntien
arvontuotannon näkökulmasta. Kokonaispalveluperiaatteella tarkoitetaan yhden
luukun periaatetta, josta hallintokunta saa keskitetysti tarvitsemansa tiedon tai
valmiiksi määritellyn palvelupaketin sisällön ja hinnan.
Oulun kaupungissa sitoudutaan konsernimaiseen hankintatoimintaan käyttämällä
keskitetysti kilpailutettuja tavara- ja palvelusopimuksia.
Yhteishankintoja toteutetaan laajasti eri tuotekategorioissa ja palveluissa kattavilla
puitesopimuksilla. Hankintaryhmissä, joissa on tärkeintä pyrkiä hyödyntämään koko
Oulun kaupungin ja hankintayhteistyökumppaneiden hankintavolyymi, karsitaan ja
yhtenäistetään toimittaja- sekä tuote- ja palveluvalikoimaa ja haetaan
systemaattisesti tuoteryhmäkohtaisia säästöjä sekä hankintahinnoissa että –
prosesseissa.
5.6 Hankintaosaamisen kehittäminen ja resursointi
Hankinnat toteutetaan ammattimaisesti hyödyntäen laaja-alaisesti Oulun kaupungin
eri yksiköissä ja toimijoilla olevaa hankinta-, sopimus- ja toimialaosaamista.
Juridisen kilpailutusosaamisen ja kilpailutusvaiheen toteuttamisen lisäksi osaamista
kasvatetaan
myös
hankinnan
valmisteluun,
sopimusosaamiseen
ja
sopimusseurantaan, erilaisten kilpailuttamismenettelyiden tarkoituksenmukaiseen
hyödyntämiseen sekä käytännön ostoprosessin osaamiseen sekä tilausten ja
toimitusten hallintaan.
Tarvittava resursointi arvioidaan erikseen.
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5.7 Hankintatoiminnan arviointi ja valvonta
Hankinnan kasvanut rooli ja sen strategisen merkityksen lisääntyminen asettavat uusia
vaatimuksia jatkuvalle suoritustason parantamiselle ja samalla sen seurannalle ja
mittaamiselle. Yhteistyön lisääntyminen koko toimitusketjussa ja – verkostossa asettaa omat
lisävaatimuksensa. Hankinnan ammattilaiset ovat johdolle tärkeä yhteys kaupungin
ulkopuoliseen toimitusketjuun (kuvio 5).
Kuvio 5. Hankinnan suorituskyvyn arvioinnin näkökulmat ja pääalueet

Hankinnan suorituksen arviointi on tietyltä aikaväliltä tehtävää määrälliseen ja laadulliseen
seuranta-aineistoon pohjautuvaa arviointia siitä, miten hyvin hankinta on pystynyt auttamaan
kaupunkiorganisaatiota sen strategisten ja operatiivisten päämäärien ja tavoitteiden
saavuttamisessa.
Hankinnan
suorituksen
arviointi
sisältää
sekä
suoritustasoon,
taloudellisuuteen että tehokkuuteen liittyviä näkökulmia.
Seurannan ja mittaamisen päätavoite on antaa tietoa hankintaprosessin tilasta ja sen
kehittymisestä selkeässä ja havainnollisessa muodossa sekä osoittaa prosessissa olevia
ongelmia ja parantamisen kohteita. Seuranta auttaa havaitsemaan trendit ja muutokset sekä
mahdollistaa tarvittavien ohjausmenetelmien rakentamisen ja käyttöönoton.
Tuoreimpien tutkimusten mukaan hankinnan suoritustason arvioinnin tärkeimpiä tekijöitä ovat:
hankintojen tavoitteiden yhteys kaupunkiorganisaation tavoitteisiin,
arviointimenetelmien kattavuus (kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset),
hankintojen tavoitteenasettelu,
kriittisistä menestystekijöistä johdettujen mittareiden läpinäkyvyys, yleinen
hyväksyntä,
kriittiset suoritustasomittarit ja yhteys palkitsemiseen,
riittävät resurssit seurantajärjestelmän kehittämiseen, seurannan kohteiden
määrittelyyn, tiedon keräämiseen, raportointiin ja vertailuun,
järjestelmätuki: toiminnanohjaus- ja tietojärjestelmät tuottavat suoritustason
avainmittareiden tunnusluvut,
johdon osallistuminen ja aktiivisuus.
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6. HANKINTATOIMINNAN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA
Tässä luvussa on toimenpide-ehdotukset siitä, millä alueilla Oulun kaupungin hankintojen
toimintamallia kehitetään ja tarvittaessa uudistetaan vaiheittain vuosina 2011–2014
edellisissä luvuissa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpideohjelman nopea
toteuttamisvauhti edellyttää henkilötyöresursseja.
Vastuu hankintatoiminnan strategisesta johtamisesta on konsernipalveluilla. Konsernipalvelut
vastaavat hankintatoiminnan yleisestä ohjauksesta ja yhteishankintayksikön ohjaamisesta
siten, että konsernitason tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet tulevat huomioiduksi.
Konserninpalvelut seuraa Oulun kaupungin konsernitason hankintapoliittisen ohjelman ja siinä
asetettujen toimenpiteiden toteutumista. Hankintapoliittisen ohjelman ja toimenpideohjelman
toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti konserninjohdolle.
6.1 Oulun kaupungin hankintatoiminnan ohjauksen ja työnjaon selkeyttäminen ja
osaamisen vahvistaminen
Perustetaan strateginen hankintatoimi konsernin hallintoon. Strateginen hankintatoimi
määritellään uuden Oulun johtamisjärjestelmätyössä.
Perustetaan Oulun kaupungin hankintatoiminnan ohjausryhmä. Ohjausryhmää johtaa
apulaiskaupunginjohtaja.
Ohjausryhmään
kuuluu
konsernipalvelujen
sekä
pääprosessien edustajat ja keskitetystä hankintapalveluista vastaava johtaja.
Ohjausryhmä vastaa hankintapoliittisen ohjelman kehittämisen toimenpiteiden
toteuttamisesta ja seuraa hankintoihin liittyvää kehittämistoimenpiteitä konsernissa,
kansallisesti ja kansainvälisesti sekä vastaa kumppanuusajattelun ja monituottajamallin
mukaisesta yhteistyöstä hankinta-asioissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin
kanssa. Ohjausryhmä raportoi konsernijohdolle.
Perustetaan hankintojen kehittämisryhmä. Vetovastuu hankintojen kehittämisryhmästä
on konsernipalveluiden strategisella hankintatoiminnalla. Hankintojen kehittämisryhmä
vastaa hankintapoliittisen ohjelman toimenpiteiden valmistelusta ohjausryhmälle ja
käsittelee hankintojen erilliskysymyksiä. Hankintojen kehittämisryhmä raportoi
hankintojen ohjausryhmälle. Hankintojen kehittämisryhmään kuuluvat konsernipalvelut,
pääprosessien asiantuntijat ja keskitettyjen hankintojen asiantuntija.
Tarkistetaan ja vahvistetaan työnjako (tehtävät, toimivalta ja vastuut sekä valvonta)
Oulun kaupungin hankintatoiminnan keskeisiä hankintoja tekeville ja keskitettyjä
palveluita tuottaville yksiköille kuten keskitetyille hankintapalveluille, virastoille ja
liikelaitoksille sekä konsernipalveluille.
Virastojen ja laitosten on määritettävä viraston hankintojen arvon ja luonteen mukaan
hankintatoiminnasta vastaava taho eli vastuullinen tulosyksikkö, tiimi tai viranhaltija,
joka vastaa viraston tai laitoksen hankintatoiminnan koordinoinnista, kehittämisestä,
ohjeistamisesta ja toteuttamisen organisoinnista sekä yhteistyöstä muiden toimijoiden
kanssa. Virastojen ja laitosten hankintatoiminta pyritään kilpailutusten sekä
ostotilaamisen osalta järjestämään viraston tai laitoksen sisällä keskitetysti, jotta
hankintahenkilöstön hankinta- ja sopimusosaaminen sekä substanssi- ja kaupallinen
asiantuntemus kehittyisivät ja resurssien käyttö olisi järkevää.
Oulun kaupungin keskitetyn hankinnan, virastojen ja laitosten, konsernihallinnon sekä
luottamushenkilöiden hankintaosaamista kehitetään.
Virastoissa ja laitoksissa pyritään siihen, että yksikön ydintehtäviin liittyviä hankintoja
toteuttavat hankintoihin perehtyneet asiantuntijat. Tarvittaessa osaamista hankitaan
ostopalveluna. Keskitettyjä hankintoja ei kilpailuteta uudelleen hallintokunnissa.
Hankinta-asiantuntijaverkoston
vahvistamisella
varmistetaan
hankintayksiköille
mahdollisuudet riittävään ammattitaidon luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen
järjestämällä
koulutustilaisuuksia
ja
hankintaverkostojen
tapaamisia
sekä
mahdollistamalla osallistuminen muuhun kouluttautumiseen.
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Hankinta- ja varasto- ja apteekkipalvelukeskus, osaamiskeskus
Hankinta- ja logistiikkaosaamiskeskus on merkittävä erillishanke hankintatoiminnan
kokonaisuuden kehittämiseksi. Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja
Oulun seudun koulutuskuntayhtymän yhteistyönä tehdään selvitys, jossa tavoitteena on
kartoittaa hankintayhteistyön edellytykset toimintaehdotuksineen ja mahdollisuudet perustaa
yhteinen hankintaorganisaatio vuoteen 2013 mennessä. Kolmen organisaation voimavarojen
keskittämisellä
ja
yhdistämisellä
pyritään
vastaamaan
toimintaympäristöstä
ja
asiakastarpeiden muutoksista tuleviin haasteisiin. Osaamiskeskuksen tavoitteisiin sisältyy
vahva vastuunotto omistajiensa hankintaan liittyvien strategisten päätösten käytännön
toteutuksesta sovittavan toimintamallin mukaan. Selvitys pitää sisällään hankinnat,
kuljetukset, varastot sekä välinehuollon. Selvitystyö ja sitä koskevat toimenpide-ehdotukset
tulevat päätöksentekoon syksyllä 2011.
6.2 Markkinoiden hallinta ja innovaatiotoiminnan tukeminen
Monituottajamallin hallinta edellyttää hyvää sekä oman palvelutuotannon toiminnan että
ulkoisten markkinoiden tuntemusta ja läpinäkyvyyttä. Markkinoiden hallinnan tehtävänä on
palvelujen ja materiaalien toimittajapohjan varmistaminen, toimivien markkinoiden huomiointi
kilpailutustilanteessa sekä alihankintaprosessien selvittäminen ja hankintojen ketjuttamisen
valvonta. Markkinoiden hallita mahdollistaa asiakkaan valinnan vapauden eri mahdollisuudet.
Asiakkaan valinnan vapaudella on merkitystä paikallisen elinkeinoelämän kehittymisessä.
Monituottajamallin ja markkinoiden hallinnasta vastaa konsernipalvelut.
Julkiset hankinnat, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmallit sekä tiedon jakaminen ja
välittäminen ovat merkittäviä välineitä, joilla julkinen sektori voi pyrkiä edistämään
yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista ja paremmin palvelevien innovaatioiden
syntymistä yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Toimivissa yhteistoimintamalleissa yhdistyy
kuntien vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisen mallit yritysten liiketoimintamalleihin erilaisia
osapuolia hyödyttävällä tavalla. Uudet hankinta- ja kilpailumallit avaavat neuvottelumenettelyn
ja
kokonaisuuden
tarkastelun
kautta
uusia
mahdollisuuksia
aktiivisemmalle
innovaatiotoiminnalle.
Toimenpidekokonaisuudessa huomioidaan mm.
Toimintamallin vahvistaminen monituottajamallille.
Virastojen ja laitosten markkinatietämyksen selvittäminen.
Innovatiivisuutta tukevien hankintamenettelyjen ja toimintamallien kehittäminen ja
käyttö kaikissa hankinnoissa sekä niistä tiedottaminen.
Hankintaviestinnän kehittäminen sisäisesti ja ulkoisesti (internet, intranet, ekstranet)
Oulun kaupungin ja kauppakamarin palvelualojen valiokunnan
hankintafoorumiyhteistyön jatkaminen.
Laaja-alaisten yhteistyökanavien kehittäminen eri markkinatoimijoiden kanssa.
Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen (SGEI-palvelut) mahdollisuuksien
selvittäminen.
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6.3 Hankintatoiminnan hallinta: suunnitelmallisuus, seuranta ja kestävä kehitys
Suunnitelmallisuus ja seuranta
Tavoitteena on järjestää virastojen ja laitosten hankintatoiminta siten, että konsernin
hankinnat
voidaan
toteuttaa
mahdollisimman
suunnitelmallisesti
ja
taloudellisesti
tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina hankintatoiminnan hallinnan parantamiseksi. Viraston
tai laitoksen hankintojen suunnittelun laajuus ja yksityiskohtaisuus riippuu hankintojen
merkittävyydestä
ydintoiminnalle
ja
osuudesta
toiminnan
kokonaismenoista.
Suunnitelmallisuus mahdollistaa siirtymisen reagoivasta toimintatavasta ennakoivaan
toimintatapaan sekä osaoptimoinnista kokonaisuuksien hallintaan. Oulun kaupungin
hankintatoiminnan ja hankintojen kokonaiskuvaa, tuottavuutta ja tehokkuutta sekä
vaikuttavuutta ryhdytään seuraamaan. Toimenpidekokonaisuus täsmentyy ja aikataulutetaan
projektisuunnitelman yhteydessä.
Toimenpidekokonaisuudessa huomioidaan mm.
Hankintasuunnittelun nykytilan arviointi ja kehittäminen. Hankintojen kokonaishallinnan
parantamiseksi virastot ja laitokset laativat hankintasuunnitelman/tarvekartoituksen
investointien lisäksi hankittavalle tavaralle ja palvelulle toimialalähtöisesti. Tavoitteena
on
hyödyntää
keskittämisen
etuja
sekä
valmistelussa
että
hinnoissa.
Hankintasuunnitelmien seurantavastuut määritetään ja edellisten vuosien hankintojen
toteutumatietoja hyödynnetään seuraavan vuoden hankintasuunnitelmia laadittaessa.
Hankintasuunnitelma on yhdenmukainen kaupunkistrategian, omistajapolitiikan ja
palvelujen järjestämisohjelman kanssa.
Kehitetään Oulun kaupungin hankintatoiminnan tietopohjaa ottamalla käyttöön
hankintojen systemaattista luokittelua auttavia malleja (esim. abc-analyysi,
ostosalkkuanalyysi)
Keskitettyyn kilpailutukseen sopivien tuotteiden selvittämiseksi ja hankintojen
strategisen merkityksen suunnittelussa hyödynnetään ostosalkkuanalyysiä ja ABCanalyysiä.
Spend- analyysin käytön selvitys, suunnittelu ja rakentaminen käytännön toimintaan.
Yhtenäistetään Oulun kaupungin hankintatoiminnassa käytettäviä menettelyjä ja
käytäntöjä.
Hankintamääräysten ja -ohjeistuksen tarkistus.
Tarjouspyyntö- ja sopimusmateriaalien kehittäminen.
Sopimuksenaikaisen hallinnan kehittäminen.
Kehitetään hankintatoiminnan ja hankintojen raportointia. Tehdään tarvittavat
muutokset toimintamalleihin ja tietoteknisiin järjestelmiin.
Kehitetään Oulun kaupungin hankintatoiminnan arviointia ja analysointia rakentamalla
hankintatoiminnan taloudellisen ja laadullisen vaikuttavuuden sekä hankintaprosessien
hallinnan mittarit sekä määritellään käytettävät tietolähteet. Mittareissa huomioidaan
sekä laadulliset että määrälliset kriteerit.
Kannustetaan
hankintayksiköitä
seuraamaan
oman
hankintayksikkönsä
hankintatoiminnan vuosittaista toteutumaa ja kehittymistä tunnuslukuja ja mittareita
käyttäen.
Määritetään keskeiset vuositasolla seurattavat tunnusluvut käyttäen hyväksi yleisiä
hankintatoiminnan tunnuslukuja ja mittareita.
Tehostetaan Oulun kaupungin hankintojen kehittämistä ja tuottavuuden seurantaa
tarjoamalle eri yliopistoille ja korkeakouluille mahdollisuuksia tehdä näistä aiheista
tutkimustyötä.
Hankintatoiminnan tuottavuuden seurannan lisäksi seurataan aktiivisesti myös
hankittavien tuotteiden ja palvelujen taloudellisuuden kehittymistä pyrkien
kokonaistaloudelliseen optimointiin.
Muut asiakokonaisuuteen olennaisesti liittyvät toimenpiteet.

16

Oulun kaupungin hankintapoliittinen ohjelma
Kestävän kehityksen valintojen edistäminen
Kestävän kehityksen painopisteiksi on muotoutunut ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen
ja kulttuurinen kestävyys. Kestävä kehitys on yhteistyötä taloudellisen, sosiaalisen ja
ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi.
Oulun kaupunki on ottanut huomioon kestävän kehityksen edistämisen mm.:
-

-

-

-

-

-

-

Oulun
kaupunki
ja
Työja
elinkeinoministeriö
on
solminut
energiatehokkuussopimuksen (mm. energiatehokkuus ohjeet). Sopimus on
hyväksytty kaupunginhallituksessa 19.11.2007 § 649.
Kaupunginhallituksen 19.5.2009 § 272 hyväksymässä Toimintasuunnitelmassa
Oulun kaupungin energiatehokkuussopimuksen toteuttamiseksi on kirjattu julkisten
hankintojen energiatehokkuusohjeet ja vastuutahoksi Oulun Konttori.
Oulun seudun ilmastostrategiaan on kirjattu yhdeksi osioksi hankinnat ja
kuluttaminen. Ilmastostrategia on hyväksytty kaupunginhallituksessa 19.5.2009 §
271 ja kaupunginvaltuustossa 15.6.2009 § 61.
Hankintojen ympäristöasiat ovat olleet esillä kestävän kehityksen politiikassa
vuodesta 1997 alkaen ja ne ovat kirjattu 9.8.2010 § 399 hyväksyttyyn
ympäristöpolitiikkaan yleisellä tasolla.
Ympäristötoimi koordinoi kestävän kehityksen politiikan ja erillisohjelmien
toteutumista ja raportoi niistä tilinpäätöksen yhteydessä.
Kuuden
Suomen
suurimman
kaupungin
kaupunginjohtajat
perustivat
kaupunginjohtajien
ilmastoverkoston
15.2.2011.
Ilmastoverkoston
perustajajäseninä ovat Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun
kaupunginjohtajat.
Valtuusto päätti 28.11.2007, että hankintatoimeen valmistellaan ohjeistus
sosiaalisten kriteerien käyttöönottamiseksi. Oulun kaupungissa on tehty ohje
sosiaalistenkriteerien käytöstä hankinnoissa vuonna 2008.
Oulun kaupunginhallitus on linjannut 14.12.2010 kokouksessaan § 637 seuraavasti:
”Kaikkia kaupungin hallintokuntia ja liikelaitoksia kehotetaan sosiaalisten
hankintakriteereiden käyttöön hankinnoissa.”.

Toimenpidekokonaisuus täsmentyy ja aikataulutetaan projektisuunnitelman yhteydessä.
Toimenpidekokonaisuudessa huomioidaan mm.
Hankintojen osalta kestävän kehityksen määritys tarkistetaan tai arvioidaan uudelleen.
Arvioidaan kokonaisuutena sopimukset, johon Oulun kaupunki on sitoutunut ja tehnyt
päätökset.
Kestävän kehityksen tavoitteiden konkretisointi julkisissa hankinnoissa.
Hyvien käytäntöjen kartoitus ja sovellus Oulun käytäntöön.
Tarvittavan ohjeistusten laatiminen tai päivitys.
6.4 Yhteishankintojen ja keskitettyjen hankintojen sekä näihin liittyvän
sopimusseurannan kehittäminen
Toimenpidekokonaisuus
täsmentyy
ja aikataulutetaan
osaamiskeskuksen
päätöksen
yhteydessä. Toimenpidekokonaisuuden toteutuksesta vastaa keskitetyistä hankinnoista
vastaava taho.
Toimenpidekokonaisuudessa huomioidaan mm.
Yhteis- ja keskitetysti hankittavien tuotteiden ja palveluiden listan uudistaminen
systemaattisen asiakastarveanalyysin pohjalta.
Sopimusten ohi ostamisen seurantaa kehitetään.
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Keskitetyn kilpailutuksen sopimusten käyttöastetta nostetaan parantamalla
hallintokuntien tietoutta olemassa olevista sopimuksista sekä lisäämällä niiden
helppokäyttöisyyttä sekä vastaavuutta asiakastarpeisiin.
Varmistetaan tulevien keskitettyjen sopimusten sekä puitejärjestelyjen volyymietujen
hyödyntäminen tiedottamalla käynnistyvistä kilpailutuksista sekä puitejärjestelyistä ja
kannustamalla asiakkaita osallistumaan kilpailutuksia koskeviin työryhmiin.
Kehitetään, kerätään ja otetaan käyttöön johdonmukaisesti yleisiä hankintatoiminnan
tunnuslukuja, mittareita ja keskitettyjen kausihankintojen käyttötietoja.
Keskitetysti kilpailutettujen sopimusten ja puitejärjestelyjen kilpailutuskonsepteja
kehitettäessä ja kilpailutuksia toteutettaessa otetaan huomioon asiakastarpeiden ja
markkinatilanteen kehittyminen, pk-sektorin mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin
sekä kestävän kehityksen näkökohdat.
Selvitetään ja kehitetään hankintayhteistyön mahdollisuuksia valtion, kuntien ja kuntien
yhteishankintayksikön KL-kuntahankinnat Oy:n kanssa yksittäisissä hankinnoissa ja
hankkeissa.
Selvitetään ns. ”yleisten ostopaikkojen” tarkoituksenmukainen käyttö.
6.5 Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköisen asioinnin kehittäminen
Tietotekniikan hyödyntämistä ja sähköistä asiointia hankintatoiminnassa kehitetään
toimintaprosessien tehostamiseksi sekä päällekkäisen työn ja kustannusten vähentämiseksi.
Toimenpidekokonaisuus täsmentyy ja aikataulutetaan projektisuunnitelman yhteydessä.
Tietotekniikan hyödyntämisessä huomioidaan olemassa olevat järjestelmät ja niiden tarjoamat
mahdollisuudet mm. seurannan ja raportoinnin parantamiseksi. Tarvittaessa toteutetaan
järjestelmäkokonaisuuden uudelleen tarkastelu mm. taloushallintojärjestelmien uusimisen
yhteydessä.
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LIITE 1
HANKINTOJEN NYKYTILANNE
OULUN KAUPUNGIN HANKINNAT JA NIIDEN JAKAUMA
Oulun kaupungin hankintoja raportoidaan systemaattisesti vain tilinpäätöstasolla.
Hankinnoista ei tehdä spend-analyysia (tarkka kuva kustannuksista) kaupunkitasolla.
Liikelaitoksissa ja virastoissa analysoinnin ja raportoinnin taso vaihtelee. Yhtenäiset
menettelytavat kokonaiskuvan saamiseksi puuttuvat. Lisäksi Oulun kaupungin
hankintojen raportointia ja analysointia koko kaupungin tasolla rajoittaa osin
epäyhtenäinen
tietojärjestelmäympäristö.
Nykyiset
tietojärjestelmät
palvelevat
perinteistä kuluraportointia ja tilinpäätöksen tekemistä. Kattavaa erittelyä suoritetuista
hankinnoista ja toimittajakentästä niistä ei saada tai se vaatii työläitä talousraportoinnin
ajoja sekä manuaalista laskemista.
Oulun kaupungin toimintakulut vuonna 2010 olivat 913,3 milj. euroa, josta
hankintavolyymi ilman konserniostoja oli yhteensä 380,3 milj. euroa (41,6 %)
(taulukko 1 ja 2). Vuonna 2009 ja 2010 ulkoa hankittavien palvelujen ja suoritteiden
euromääräinen arvo ylitti palkkakulujen määrän. Keskimääräisesti kasvu vuosien 2005
– 2009 aikana palvelujen ostossa on ollut 8,2 % ja aineissa ja tarvikkeissa 9,7 %.
Taulukko 1: Oulun kaupungin toimintakulut 2009 ja 2010 sekä menojen
jakauma tilinpäätöksen mukaan

Taulukko 2: Oulu konsernin hankintavolyymi yhteensä ilman konserniostoja

Taulukossa 3 on karkea spend-analyysin tyyppinen luokittelu Oulun kaupungin
ulkopuolisista ostoista vuonna 2010. Muut palveluhankinnat ja Materiaalihankinnat
sarakkeen summat ovat todellisia ulkoisia ostoja. Ne eivät sisällä konsernin sisäisiä
ostoja eivätkä investointeja.
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Taulukko 3: Oulun kaupungin ulkopuoliset ostot vuonna 2010 tarkemmin
luokiteltuna (milj. €)

Ostolaskunkäsittelyjärjestelmä IP:n aineiston mukaan ostolaskujen lukumäärä vuonna
2010 oli 167 600 kpl ja toimittajien kokonaismäärä oli 6 919. Sähköiseen
tilausjärjestelmään (Osta) tehtiin vuoden 2009 aikana 6166 tilausta 5,2 milj. eurolla ja
vuoden 2010 aikana 11 896 tilausta 9,5 milj. eurolla.
Kuvio 2: Sähköiseen tilausjärjestelmän (Osta) tilauksien lukumäärän
kehittyminen tilausjärjestelmän pilotointi ja tuotantokäyttöaikana 2008–2010.

Keskitetysti kilpailutettuja toimittajia (mukana erillishankinnat) oli 152, joka on n. 2,2
% kaikista toimittajista vuonna 2010. Paikallisia toimittajia oli noin 24.
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Hankintatoimityöryhmän raportin 2007 mukaan hallintokunnat esittivät keskitetysti
hoidettujen hankintojen lisäämistä, mutta käytännössä keskitettyjen kilpailutuksien
tarjouspyyntöjen määrä pysynyt vuodesta 2005 vuoteen 2009 samana tai lievästi
laskenut. Tarjouspyyntöjä vuodelle 2010 on noin 40 ja keskitetyn kilpailutuksen kautta
syntyviä sopimuksia on noin 40–50.
Oulun Konttorin kilpailuttamien keskitettyjen kausihankintojen arvo hankintojen
ennakoidun arvon mukaan on 14,3 milj. euroa, joka on 3,7 % ulkoa ostetuista
tavaroista, palveluista sekä investoinneista vuonna 2009. Ostolaskujen yhteissumma
keskitetyiltä toimittajilta on 28,7 milj. euroa, joka on 6,7 % vuoden 2009 ostolaskujen
yhteissummasta.
HANKINTOJEN ORGANISOINTI JA TOIMINTAMALLI
Hankintatoiminnan organisointi voi olla toteutettu joko hajautetusti tai keskitetysti tai
hajakeskitetysti
siten,
että
tarjouskilpailut
toteutetaan
keskitetysti
asiantuntijayksiköiden toimesta, mutta tilaaminen on hajautettu. Keskitetyssä
toimintamallissa on yleensä paremmat edellytykset varmistaa toiminnan vaatima
asiantuntijuuden laatu sekä kehittämisen edellytykset ja välttää päällekkäisyyksiä.
Hankintatoiminnan hajauttaminen laskee yleensä organisaation tehokkuutta sekä
heikentää toiminnan johtamis-, yhteistyö- ja kehittämismahdollisuuksia.
Oulun kaupungissa hankinnat toteutetaan hajakeskitetyllä mallilla. Hajakeskitetty malli
mahdollistaa luontevasti jakaa eritasoiset hankinnan tehtävät useamman yksikön
organisaatiossa. Lisäksi hajakeskitetyn mallin avulla voidaan parhaiten pyrkiä
hyödyntämään hankintojen synergiaetuja ilman, että tarpeettomasti rajoitetaan
toimialojen
ydintoimintaan
kuuluvien
hankintojen
joustavaa
toteuttamista.
Hajakeskitetyn mallin haaste on hankintojen ohjauksen hajanaisuus ja kokonaiskuvan
pirstaloituminen.
Hankintasäännön (kaupunginvaltuuston päätös 11.10.2010 § 89) mukaan virastot ja
liikelaitokset kilpailuttavat toimialansa hankinnat sekä tekevät niihin liittyvät
hankintapäätökset ja – sopimukset mikäli ne eivät ole keskitetyssä kilpailutuksessa.
Keskitetyn kilpailutuksen hoitaa Oulun Konttorin hankintapalvelut.
Kuvio 3: Oulun kaupungin hankintojen organisoinnin perusperiaate
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Strateginen hankintatoimi on osa omistajaohjausta. Sen tehtävänä on määritellä
hankintapoliittinen
ohjelma,
jotka
liittyvät
kilpailutusten
yleisten
päätöksentekokriteerien suunnitteluun, kaupunkikonsernia koskevien merkitykseltään
strategisten hankintojen kilpailutuksiin, hankintayhteistyöhön ja hankintatoiminnan
jatkuvaan kehittämiseen. Konsernitason hankintalinjauksista ja yhteisistä käytännöistä
sekä konsernin kokonaisedun huomioimisesta vastaa konserninhallinto. Konsernitason
strategista hankintatoimea on osittain toteutettu käytännössä. Operatiivisella
hankintatoimella tarkoitetaan strategisten linjausten pohjalta tapahtuvaa käytännön
päivittäistä hankintaa eli tarjouspyyntöjen laatimista, kilpailutusta, sopimusten
laatimista, hankintaehdotusten tekemistä, tilauksia ja tavaran vastaanottoa sekä
laskutusta.
Oulun kaupungin hankintojen toimintamallissa toteutuu hajakeskitetyn mallin haasteet.
Kokonaiskuvaa Oulun kaupungin hankinnoista ei ole ja ohjaus on hajanaista.
Esimerkiksi tietoa siitä, mitä kilpailutetaan ja missä tai tietoa sopimuksista ei
keskitetysti ole. Kilpailutukseen liittyvä osaaminen on hajallaan tai sitä ei ole riittävästi.
Selkeä osaamisvaje ja suurin neuvonnan tarve on hallintokunnissa tai henkilöillä, jotka
kilpailuttavat harvoin.
Ostotilaaminen tapahtuu Oulun kaupungissa hajautetusti eikä tilausprosessin
kokonaisomistajaa ole määritelty. Liikelaitokset ja virastot tilaavat organisaatiosta
riippuen sekä Teknisen liikelaitoksen logistiikan varastosta että suoraan toimittajalta.
Ostotilaamisen hallinnassa on heikkouksia eikä valvonta toimi riittävästi. Tämä
aiheuttaa tietyissä tuoteryhmissä osittain päällekkäistä toimintaa sekä sopimusten ohi
ostoja. Teknisen liikelaitoksen logistiikan varaston liikevaihdosta 75 % on sosiaali- ja
terveydenhuollon tilauksia, muut teknisen liikelaitoksen varastot koskevat pääasiassa
sosiaali- ja terveydenhuollon huoltotoimintaa tai liikelaitoksen omaan käyttöön liittyviä
tuotteita.
Oulun kaupungin tilausprosessia on sähköistetty. Oulu kaupungissa ja sen
hankintayhteistyökumppani kunnissa on käytössä tilaustenhallintajärjestelmä (”Osta”,
Basware Oyj Purchase management-tuote). Lisäksi Oulussa on MS Dynamics Ax –
varastonhallintaohjelma, joka sisältää tilausohjelman (Ax-Ep). Lisäksi hallintokunnilla
(esim. Tekninen liikelaitos, Oulun tietotekniikka) on joitakin omia tilausjärjestelmiä
Järjestelmissä on päällekkäisyyksiä. Kaksi ensin mainittua järjestelmää ovat
nykytilanteessa toisaalta toisiaan täydentäviä, toisaalta päällekkäisiä. Osta tilausjärjestelmällä voidaan tehdä sekä sisäisiä tilauksia Oulun kaupungin teknisen
liikelaitoksen logistiikan varastosta (keskusvarasto) että ulkopuolisilta toimittajilta. MS
Dynamics Ax – varastonhallintaohjelman tilaustyökalua (Ax-Ep) voidaan käyttää Oulun
kaupungin sisäisiin tilauksiin Teknisen liikelaitoksen logistiikan varastosta. Kuten Ostajärjestelmää, Ax-Ep:tä käyttävät tietyt Oulun kaupungin ulkopuoliset asiakkaat
(esimerkiksi osa kunnista, säätiöitä), jotka tilaavat Teknisen liikelaitoksen logistiikan
varastosta.
Sähköisen tilaamisen muutosprosessi on vielä kesken. Kyse ei ole ainoastaan uuden
tilaustyökalun opettelemisesta, vaan kehittämistarpeita on kilpailutusten (sopimusten)
sisällössä, jotka muodostavat järjestelmän sisällön (katalogit). Myös itse toimintamallin
muutos manuaalisesta sähköiseen aiheuttaa edelleen muutosvastarintaa, eikä
yhteisessä tietokannassa olevan tilaustiedon merkitystä täysin ymmärretä. Tällä
hetkellä on todennäköistä, että vanhan ja uuden toimintamallin yhtäaikainen käyttö
aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Toimintamallin todellinen muutos vaatii jämäkän
ohjauksen sekä konkreettista puuttumista havaittuihin epäkohtiin. Nämä ovat ehdoton
edellytys sille, että sähköisen hankintajärjestelmään tehdyt investoinnit tuottavat
hyötyä.
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LIITE 2
ULKOISTAMISEN TAVOITTEET JA EDELLYTYKSET
Ulkoistamisella tarkoitetaan sitä, että toiminto, jota kaupunki on tuottanut omana
toimintana ts. tehnyt sen itse, siirretään ulkopuolisen palveluntarjoajan tehtäväksi.
Ulkoistamisen eri muotoja ovat joko kokonais-, osa-alue- tai osittaisulkoistamat palvelut.
Ulkoistamisen ja yksityistämisen erot ovat selvät sekä oikeudellisesti että toiminnallisesti.
Yksityistämisessä kunta luopuu kokonaan tai vaiheittain tietyn toiminnan harjoittamisesta.
Ulkoistamisella tavoiteltavien
hyötyjen
saavuttaminen
edellyttää
osaamista
ja
markkinatuntemusta, resursseja sekä niiden määrätietoista ohjaamista muutokseen.
Toimivassa ulkoistussuhteessa osapuolet sitoutuvat pitkäjänteiseen lisäarvon tavoitteluun
ja sen tukemiseen objektiivisin mittarein, johtamismenettelyin ja palkkioin.
Ulkostamisella voidaan tavoitella
kustannussäästöjä,
pääomien vapauttamista,
teknologiaedun saavuttamista,
keskittämisen tuomia etuja,
markkinakilpailun hyödyntämistä,
elinkeinojen kehitystä,
joustavuutta.
Ulkoistamisen tavoitteisiin liittyy pääsääntöisesti kustannusetujen tavoitteleminen. Tämä
pyrkimys tulee olla vähintään osatavoitteena ulkoistamisprojekteissa. Ulkoistamisen kautta
voidaan vaikuttaa myös kaupungin kustannusrakenteeseen; sen seurauksena kiinteiden
kustannusten osuus kokonaiskustannuksista pienenee. Ulkoistamisen myötä vapautuvan
pääoman merkitys saattaa olla ratkaiseva syy ulkoistamispäätöstä tehtäessä.
Teknologiaetua voidaan hakea toimittajamarkkinoilta, kun kaupungilla ei itsellään ole
mahdollisuuksia hankkia kilpailukyvyn kannalta välttämätöntä teknologiaa. Ulkoistamisella
voidaan tavoitella myös keskittymisen tuomia etuja. Kaupunki voi pyrkiä kohdentamaan
voimavaroja ydinosaamiseensa ja hankkia ydintoimintoihin kuulumattomia tuotanto - ja
prosessivaiheita markkinoilta, jos yritysten tuoma suhteellinen osaaminen on parempaa
kuin kaupungin organisaatiossa.
Elinkeinojen kehittäminen ulkoistuksissa voi tarkoittaa, että kaupunki luopuu
tuotannollisista tehtävistä, missä kaupungin oma tuotantotoiminta rajoittaa yksityisen
elinkeinotoiminnan kehittymistä. Elinkeinonharjoittajilla voi olla potentiaalia kasvattaa
kannattavaa liiketoimintaa kaupungin talousalueella ja myös sen ulkopuolella, mutta
markkinoiden koko paikallisesti ei mahdollista riittävää asiakasmäärää ja/tai kannattavaa
investointia, jolloin syntyy paikallinen ylitarjonta. Ulkoistuksen edellytyksenä on, että
markkinoilla on riittävästi tarjontaa ja kilpailua.
Ulkoistamisella voidaan pyrkiä lisäämään myös kaupunkiorganisaation joustavuutta
organisaatiorakennetta keventämällä. Omassa organisaatiossa tehdään vain se osa, mikä
on strategisesti tärkeää. Joustavuus mahdollistaa nopeamman muutoksen myös kysynnän
ja talouden vaihtelutilanteissa.
Ulkoistamisen edellytykset
Onnistunut ulkoistamisprosessi edellyttää vaiheittaista etenemistä. Kuviossa 1 on esitetty
ulkoistamisen edellytykset.
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Kuvio 1: Ulkoistamisen edellytykset

Ulkoistaminen edellyttää strategista tarkastelua siitä, kuinka tärkeästä toiminnosta on
kyse kaupungin kannalta, miten toiminto vaikuttaa kaupungin menestymiseen ja mitä
riskejä otetaan ulkoistaessamme kyseisen toiminnon.
Ulkoistamisen käytön yleisenä edellytyksenä on, että markkinoilla on vaihtoehtoisia
palvelun tuottajia.
Onnistunut toimittajan
kyvykkyyksien vertailua.

valintaprosessi

edellyttää

toimittajien

osaamisen

ja

Hallittu ulkoistaminen edellyttää vaihtoehtojen huolellista punnitsemista, niihin liittyvien
kustannusten laskentaa sekä kustannusten ja hyötyjen vertailua. Tässä lähdetään
nykytilanteen kustannusten täsmällisestä laskemisesta ja sisäisten kustannusten
oikeasta kohdistumisesta.
Pitkäjänteinen yhteistyö edellyttää, että osapuolten väliset valta- ja voimasuhteet on
hahmotettu oikein. Perusteellisesti sovitut yhteistyön periaatteet vahvistavat kaupungin
mahdollisuuksia vaikuttaa ulkoistetun toiminnon tulevaisuuteen.
Ulkoisten resurssien ja toimittajaverkoston johtaminen edellyttää kykyä johtamaan
monikulttuurisia ja verkostomaisia organisaatioita.
Henkilöstövaikutusten arviointi
Ulkoistamista valmisteltaessa selvitetään aina henkilöstön asemaan vaikuttavat seikat ja
mikäli henkilöstövaikutuksia on, käydään YT-menettelyn mukaiset neuvottelut.
Mikäli ulkoistamisella on vaikutus henkilöstöön, kaupunki selvittää henkilökunnan
palvelusuhteiden jatkamismahdollisuudet toisen työnantajan palveluksessa, siinä
tapauksessa, että yksityinen palvelujen tarjoaja on voittanut kilpailun. Vakinaisen
henkilökunnan palvelusuhteet pyritään turvaamaan.
Työn mahdollisesti loppuessa kilpailuttamisen vuoksi toimitaan henkilöstöpankin
periaatteiden mukaisesti ellei henkilökunta ole palvelujen tarjoajan kanssa tehdyn
sopimuksen mukaisesti siirtynyt hänen palvelukseensa.
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Päätöksenteko
Palvelutuotannon ulkoistamisesta päättää aina kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto
päättää palvelujen järjestämisohjelmasta ja omistajapoliittisista linjauksista sekä niiden
yhteydessä tehtävistä strategisista hankintalinjauksista. Oman palvelutuotannon
tavoiteosuudet määritetään toimiala-kohtaisissa palvelutuotantotavoitteissa. Lauta- tai
johtokunta vastaa päätöksenteosta, kun mahdollinen hankinta on päätettyjen periaatteiden
mukainen. Jos mahdollinen hankintapäätös ei ole kaikkien linjausten mukainen tai niissä on
tulkintaeroja, päätöksenteosta vastaa kaupunginhallitus.
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LIITE 3
KÄSITTEET
hankinta = Tavaroiden ja palveluiden ostaminen, palvelujen käyttöoikeussopimukset,
tavaroiden tai palveluiden vuokraaminen, osamaksulla ostaminen, leasing ja optiosopimukset
sekä rakennus- ja käyttöoikeusurakan toteuttaminen taloudellista vastiketta vastaan.
julkinen hankinta = (Julkisen) hankintayksikön verovaroin tekemä hankinta oman
organisaationsa ulkopuolelta (ei koske kaupunkikonsernin sisäisiä hankintoja).
hankintaprosessi = Kattaa kaikki tarvittavat toimenpiteet tarvittavien tuotteiden ja
palveluiden saamiseksi oman organisaation käyttöön. Kokonaisprosessi, joka lähtee liikkeelle
hankintatarpeen arviointiin (asiakastarve, yhteys organisaation strategiaan) perustuvasta
päätöksestä tehdä hankinta, sisältää toimittajamarkkinoiden analyysin ja päättyy hankinnan
täytäntöönpanoon, pitäen sisällään sopimuksen valvonnan sekä onnistumisen arvioinnin,
sisältää kilpailuttamisprosessin. Hankintalaki kattaa vain osan koko hankintaprosessista.
kilpailuttamisprosessi = Sisältyy hankintaprosessiin, pitää sisällään mm. tarjouspyynnön
julkaisun, tarjousten avaamisen ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen,
vertailut jne.
hankintatoiminta = Koko kaupunkikonsernissa tapahtuvaa hankintaprosessin
hallintaa, hankintatoiminnan osa-alueita ovat mm. hankinnan strategiat, hankintatoimen
johtaminen ja hankintapolitiikka, toimittajakentän hallinta, toimittajayhteistyö, operatiivinen
ostaminen/materiaaliprosessi.
hankintayksikkö = Hankintalaissa määritelty toimija (julkinen ostaja/tilaaja), jonka tulee
hankinnoissaan noudattaa hankintalakia. Hankintayksikkö on hankinnan suorittava
organisaatio, jota edustaa esimerkiksi kunnan tai kuntayhtymän toimielin tai viranhaltija tai
kuntien liikelaitokset. Hankintayksikkö tai siihen kuuluva organisaatio toimii hankinnassa
sopimuksen tekijänä ja tilaajana.
hankkiva yksikkö = Tavaran tai palvelun tarvitseva ja hankkiva organisaatioyksikkö, jolla on
kokonaisvastuu
hankinnasta ja hankintaprosessista. Hankkiva yksikkö on
myös
hankintayksikkö (ks. edellinen määritelmä), jonka tulee noudattaa hankinnoissaan
hankintalakia.
hankintapalvelut -yksikkö = Kaupunkiorganisaatiossa oleva asiantuntijayksikkö,
joka vastaa kilpailuttamisprosessista, keskitetyistä vuosihankinnoista ja kilpailuttaa
erillishankinnat yhteistyössä hallintokuntien kanssa sekä opastaa ja neuvoo hankintoihin
liittyvissä asioissa (ent. hankintatoimi, hankintakeskus)
spend-analyysi = Spend-analyysissä tarkastellaan todellista rahavirtaa kokonaisuutena. Se
on kattava erittely suoritetuista hankinnoista ja toimittajakentästä.
Spend-analyysi vastaa seuraaviin kysymyksiin:
– Keneltä ostamme?
– Kuinka paljolla ostamme?
– Miten usein ostamme?
– Mihin tarkoitukseen ostamme?
– Miten ostaminen vaikuttaa maksuvalmiuteemme?
– Kuka ostaa?
– Millä periaatteilla ostamme?
– Ostammeko tehokkaasti?
– Hankitaanko tuotteita olemassa olevien sopimusten mukaisesti?
Spend-analyysi täydentää ja syventää perinteistä kuluraportointia. Hankintojen kategorisointi
parantaa ymmärrystä hankintojen luonteesta, kiinnittää huomion oleellisiin kokonaisuuksiin,
osoittaa selvästi yhdistämispotentiaalin ja auttaa priorisoimaan kehityskohteita. Säännöllinen
analyysi tuo hankintojen johtamiseen jatkuvuutta ja täsmällistä tietoa kehityksen suunnasta
sekä tuo esiin prosessien ja markkinoiden muutokset ja epäjatkuvuuskohdat tukien strategista
päätöksentekoa.
kokonaisvaltainen hankinta = Hankinta pyrkii hyödyntämään toimittajamarkkinoiden
(sisältä sekä sisäiset että ulkoiset tuottajat/toimittajat) mahdollisuudet niin, että lopullisen
asiakkaan tarpeet tulevat tyydytetyksi halutulla, organisaation kokonaisetua maksimoivalla
tavalla. (ks. kuvio 2)
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reagoivasta ennakoivaan hankintaan = Reaktiivinen hankinta pyrkii reagoimaan
muutoksiin, kun ne ovat jo tapahtuneet, ennakoiva hankinta pyrkii ennakolta vaikuttamaan
muutoksiin ja ohjaamaan niitä haluttuun suuntaan.
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