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Hankintojen taloudellinen ja toiminnallinen merkitys
Tampereen kaupungissa on suuri. Tampereen strategia 2030
ja kaupungin hankintojen periaatteet antavat suuntaviivat
kaupungin hankinnoille.
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• Hankintatoimella on myös keskeinen rooli kaupungin
strategisten tavoitteiden toteuttamisessa.

• Kaupungin hankintojen periaatteet koskevat palvelualueita,
liikelaitoksia ja konsernihallintoa, ja ne sisältävät kaupungin
hankintatoimen ja hankintojen toteuttamisen keskeiset
strategiset linjaukset ja tavoitteet.

Hankintojen periaatteet tulee huomioida kaikissa kaupungin hankinnoissa.

ks. Talousarvio 2019, hankinnat s. 46à



Innovatiivisten hankintojen tiekartta –
mitä ja miksi?
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Tiekartan hyödyt:

1. Johtamisen väline
• Johdolle näkymä hankinnoista, joihin panostamisella voidaan parantaa hankintojen vaikuttavuutta
• Kytkee hankintaprosessin osaksi kehittämistä; kohdentaa ja aikatauluttaa kehittämistä, kuten kokeiluja ja pilotointeja
• Auttaa ennakoimaan resurssitarpeita ja kohdentamaan resursseja
• Tunnistaa hankintojen kehittämisen painopisteitä ja antaa suuntaviivat osaamisen kehittämiselle

2. Hankkijoille ohjaus ja tuki hankintojen toteuttamiseen: hankintojen yhteissuunnittelu ja yhdistäminen yksiköiden kesken

3. Viestintä:
• Markkinoille viestiminen: yritykset osaavat kohdistaa tuotekehitystä kaupungin tarpeisiin ja ohjaa niitä tuleviin hankintoihin.
• Muille kaupungeille viestiminen: tuo esiin yhteistyömahdollisuuksia.

Innovatiivisten hankintojen tiekartta sisältää:
1) Hankintasuunnitelmaosuuden: Kehittämis- ja hankintakokonaisuudet, joissa on mahdollisuus uusien ratkaisujen

hankintaan ja joihin panostamisella on saavutettavissa kokonaistaloudellista hyötyä.
2) Kehittämisen osuuden: Hankintojen ja osaamisen kehityssuunnat teemoittain.



Suuntaviivat hankintakulttuurin
uudistumiselle
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• Innovatiivisten hankintojen tiekartta ja työkalupakki laadittu ja jaettu myös julkisesti
• Hankintojen johtamisen toimintamalli ja strategisen hankinnan organisointi
• Kokemusta innovatiivisten hankintojen toteutuksista kaupungin eri toimialoilla
• Tampereen hankintojen periaatteet:

Hankintatoiminnalla edistetään innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan syntymistä sekä
vahvistetaan alueen elinvoimaa.

• Talousarvion 2017 toiminnan tavoitteena:
Innovatiivisten hankintojen osuutta kasvattamalla saadaan aikaan kustannussäästöjä.

• Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa tiivistetty kehittämisyhteistyö hankinnoille asetettujen tavoitteiden
tukemiseksi

• Innovatiiviset hankinnat kytketty myös Smart Tampere -kehitysohjelmaan.

HANKI-projektin tavoitteena:
”Innovatiivisten hankintojen toimintatapa on normaalia kaupungin johtamista ja innovaatiopolitiikkaa.”
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Huomioita innovatiivisten hankintojen
tiekartan jalkauttamisesta

• Haasteena asiakirjan sijoittuminen osaksi kaupungin ohjaavia asiakirjoja ja johtamisjärjestelmää:
rooli, velvoittavuus, seuranta jne.

• Jalkauttaminen on pitkäjänteistä työtä – vaikuttamista hankintakulttuuriin organisaation eri tasoilla
§ Millä menetelmillä ja intensiteetillä kyetään vaikuttamaan keneenkin (johto, päälliköt, kehittäjät,

kilpailuttajat)
§ Tampereella edennyt mm. osana Smart Tampere -kehitysohjelmaa.

• Arkipäivän realismi vs. tiekartan tavoitteet (perusasioiden puutteet ja innovatiivisuus ristiriidassa?)
§ Innovatiivinen hankinta -käsite on monitulkintainen. Ydinajatus kirkastettava (ks. dia 8)

• Tiedon jaon ja asian esillä pitämisen käytännöt tärkeitä
§ Yhteyksien luominen strategiasta ja kehittämisestä vastaavien kanssa oleellista
§ Nimetty henkilö/asian omistaja alkuvaiheessa tärkeää
§ Osaamisen kehittämisen toimenpiteet suunniteltava: Tampereella intrassa hankintojen Case-

pankissa kokemuksia ja asiakirjoja tutustuttavaksi, hankintaverkostossa jaetaan kokemuksia ym.



Innovatiivisten hankintojen tiekartta 2.0
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Jatkossa palvelu- ja vuosisuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet:

• Tiekarttatyössä (2016) tunnistettiin tulevia innovatiivisia hankintoja, ja tiekarttaa pidettiin aluksi yllä hankintasuunnitelmien ja erillisten
kyselyjen avulla.

• Innovatiiviset hankinnat ovat edelleen merkittävä keino kaupungin kehittämiseksi. Jatkossa innovatiiviset hankinnat on tarkoitus
tunnistaa osana vuosittaista talouden ja toiminnan suunnittelua.

o Kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelun prosessia on kehitetty konserniohjauksen ja palvelualueiden yhteistyössä
tavoitteena prosessi, jossa toiminnan tavoitteet ja kehittämisen eri muodot pyritään yhdistämään systemaattisemmin toisiinsa.



Viestinnällinen muutos:
”Hankinnat ja markkinayhteistyö

kehittämisen välineenä”
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Kaupungin toiminnan ja palvelujen kehittämistavoitteiden näkökulmasta on oleellista tunnistaa missä
kokonaisuuksissa yritysten asiantuntemus, hankinnat ja markkinayhteistyö voidaan valjastaa parempien
ja vaikuttavampien ratkaisujen kehittämisen välineeksi (”innovatiiviset hankinnat”).

Mihin toiminnassa havaittuihin tarpeisiin tulisi löytää uudenlaisia tai
paranneltuja ratkaisuja?

… olisipa meillä ratkaisu tähän ongelmaan!
… eikö tämän voisi tehdä jotenkin laadukkaammin ja tehokkaammin?
… kukahan meille kehittäisi tähän toimivan ratkaisun?

Taustalla määritelmä:
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PAVU:n toimenpidekokonaisuus:
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ÄLYKÄS LIIKENNE Matkustajainfon
digitalisointi

àMarkkinoiden hyödyntäminen on
ainoa keino vision toteuttamiseksi,
joten se on oletusarvoisesti huomioitu
toimenpidekokonaisuutta
suunniteltaessa.
”Emme saa haluttua tulosta vain
kaupungin omia voimia
hyödyntämällä”

Etenemissuunnitelma 2019
hahmota hankintatoiminnalta

tarvittavat toimenpiteet
esimerkiksi:

• Markkinavuoropuhelu / t&k-
yhteistyö ratkaisujen
kartoittamiseksi ja kehittämiseksi

• Valmiin ratkaisun
hankinta/kilpailutus

• Sopimustoimittajan ohjaaminen
kehittämistä tukevaan toimintaan11.12.2018

prosessien
kehittäminen

Hankintalinjaukset PAVU:ssa kertovat miten toimitaan, jotta
tavoitteeseen päästään hankintojen & sopimusten näkökulmasta:
Esimerkiksi:
• tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseksi hyödynnetään t&k-

yhteistyötä ja esikaupallista hankintaa
• nykyisten järjestelmätoimittajien sopimusohjauksessa

huomioidaan uudet tavoitteet siten, että datan laatu on
ensiluokkaista.

• yhteishankintayhteistyötä syvennetään kansallisten ratkaisujen
käyttöönottamiseksi.

Hankintasuunnitelmassa realisoituvat kilpailutukset listataan 2 vuoden aikajänteellä:

HANKINNAN KOHDE VASTUUHENKILÖ

NYKYINEN
SOPIMUSKAUSI
PÄÄTTYY

KILPAILUTUKS
EN
VALMISTELU
KÄYNNISTYY
(ARVIO)

HANKINNAN
VUOSIARVO
€

ARVIO
SOPIMUSKAU
DEN
PITUUDESTA
(V)

TARVE
TOTEUTTAA
INNOVATIIVISE
NA
HANKINTANA
(K/E)

TYÖLLISTÄ-
MISEHDON
SOVELTA-
MINEN (K/E)

MERKITTÄVI
Ä
YMPÄRISTÖ-
VAIKUTUKSI
A (K/E)

MUUTA
HUOMIOITAVAA/
LISÄTIETOJA

ID-pohjainen
maksujärjestelmä Jukka Puranen 1.5.2017 200 000,0 € 10E E E

TVV Lippu- ja
maksujärjestelmä
Oy

IJ 2020 hankinta Jukka Puranen 1.10.2019 1.1.2018 600 000,0 € 10E E E

TVV Lippu- ja
maksujärjestelmä
Oy

Suunnittelujärjestelmän
hankinta Jukka Puranen 1.5.2017 60 000,0 € 10E E E

Toiminnan kehittämisen ja
(innovatiivisten) hankintojen tiivis yhteys
Esimerkki



Kaupunkitasoinen hankintojen
seuranta ja raportointi
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• Hankintatoimen tulokselli-
suutta on alettu seurata
hankintojen tehokkuus-
mittariston avulla.

• Hankintojen
tehokkuusmittaristo on yksi
strategiamittari ja tuloksen
parantaminen on asetettu
tavoitteeksi palvelualueiden
johtajien tuloskortteihin.

• Tavoitteena on, että 2020
mittariston tulos on 80.

Lähde: www.tampereenpulssi.fi (josta linkki https://my.visme.co/projects/ep8dqxrm-hankintojen-tehokkuus-2#s1)
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Hankintapäällikkö
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