
STRATEGISTEN 

HANKINTOJEN JOHTAMINEN

– ULKOISTEN RESURSSIEN JOHTAMINEN JA 

KOORDINOINTI

Salla Koivusalo, vastuullisuuskonsultti KEINO kehittäjäryhmä 12.2.2019



Mitä on hankintojen strateginen 

johtaminen?

1. ARVOT & STRATEGIA
1. Avoin ja ennakoiva suunnittelu ja viestintä

2. JOHTAMINEN, Strategisten hankintojen toimintamalli
1. Avoin ja ennakoiva johtaminen

3. OPERATIVINEN PROSESSI, hankintojen operatiivinen arviointityökalu ja 
sen käyttö
1. Avoin ja ennakoiva toiminta

4. ARVIOINTI & RAPORTOINTI
1. Vaikuttavuuden arviointi ja seuranta



MIKSI?

• Tehdä ja toteuttaa organisaation perustehtävää paremmin

• Talous ja tehokkuus; julkisen rahan käytön periaatteet

• ”Maailma muuttuu” – digitalisaatio, ilmastonmuutos, maahanmuutto, 
pakolaiset

• Hallintomallien ja rakenteiden uudistukset ja muutokset

• Omat strategiset linjaukset

• Vastuullisuus, Ykn kestävän kehityksen tavoitteet
• Työelämäoikeudet, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, 

harmaan talouden torjunta, työllisyys

• Resurssiviisauden tiekartta
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1. Arvot ja strategia

- kysymys: Kuka teidän organisaatiossanne 

johtaa/implementoi strategiaa?



AvoiavoimAvoi

Turvaamme 
talouden 
tasapainon

• Teemme edulliset, vaikuttavat 
ja tarpeisiin vastaavat 
sopimukset

• Tuemme tervettä 
yritystoiminta ehkäisemällä 
harmaata taloutta

Tiivistämme
kaupunkia
lähiluontoa vaalien

• Toteutamme resurssiviisaita 
hankintoja

• Mahdollistamme palvelujen 
hyvän saatavuuden

• Vähennämme 
ympäristökuormaa fiksuilla 
hankinnoilla

Lisäämme
kaupungin elinvoimaa ja 
vetovoimaa

• Luomme työpaikkoja, 
kesätyöpaikkoja ja oppisopi-
muskoulutuspaikkoja

• Luomme yrityksille 
tuotekehitysmahdollisuuksia

Edistämme 
asukkaiden 
hyvinvointia

• Vähennämme 
hyvinvointieroja 

• Hankimme terveellisiä ja 
ympäristöä säästäviä 
aterioita

• Tavoittelemme 
innovatiivisilla hankinnoilla 
hyvää sisäilmaa

Olemme 
edelläkävijöitä 
palvelujen kehittämisessä

• Edistämme digipalveluita
• Hyödynnämme yritysten 

palvelu- ja tuotekehitystä

• Luomme 
kehittämiskumppanuuksia

• Käytämme sosiaalisen 
vastuun vaatimuksia ja niistä 
raportointivelvoitteita

Johdamme 
uudistuen ja 
osallistuen

• Tuotamme johdolle strateg. 
hankintojen työkaluja 

• Luomme edellytyksiä 
ennakointiin 

• Valmennamme kaupungin 
henkilöstöäSt
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Avoimuus Rohkeus Vastuullisuus Yhteisöllisyys



STRATEGISTEN HANKINTOJEN 

NYKYTILA

Sektori-, toimiala- ja kategoria kohtaisesta näkökulmasta integroituun. Hankinta- ja 
investointikokonaisuudet ovat enenevässä määrin hybridejä palvelu-, tavara-, käyttöoikeus hankinnasta. 
Integroitu näkökulma mahdollistaa tulosperustaisen ja kumppanuusmallien hyödyntämisen hankinnoissa.

Keskitetyt 
ICT 

hankinnat

Rakenta-
misen

investoin-
nit (talo ja 

infra)

Keskitetyt 
materiaali 
ja palvelu-
hankinnat

Toimialojen 
palvelu-, 

materiaali ja 
järjestelmä 
hankinnat

Palveluiden 
järjestämi-

nen ja 
hankinta 

kuntalaisille

STRATEGISTEN HANKINTOJEN HALLINTA

Yhteistyön ja kumppanuuksien hallinta
Valtio

Maakunnat

Kuntayhtymät

T&K 
toimijat

Yritykset ja
muut 

toimijat

STRATEGISET TAVOITTEET - VAIKUTTAVUUS
(tuottavuus, yritys, vastuullisuus (ympäristö, sosiaaliset, elinkaari) edunvalvonta)

Kuntalaiset



Hankinnan suunnittelu ja valmistelu Toimittajasuhteen hallintaKILPAILUTUS

Yhteistyökeskeinen näkemys: hankinta osana toimitusketjun hallintaa

• Hankinnat on tilaajan ja toimittajien välistä yhteistyötä yhteisten päämäärien 
saavuttamiseksi 

• Hankintojen ydin on toimittajasuhteen hallinnassa 

• Hankintojen resurssit keskittyvät suunnitteluun ja toimittajasuhteen hallintaan

Hankinnat on johtamista



Strategisten hankintojen johtamisen 

toimintasykli

Toimialojen tiekarttojen 
päivitys kuluvalle  vuodelle

Toimialojen hankintakokonaisuuksien 
strategisuuden arviointi kaupunginjohtajan 

kehysneuvotteluihin ja käynnissä olevien seuranta

Toimialojen taloussuunnitelman 
strategisten hankintojen osio

Valtuustokauden strategian 
aikana tuloskortteihin

Toimialoilla strategisiksi valittujen 
hankintakokonaisuuksien  kaupunkitasoisen työnjaon  

esittely kaupunginjohtajan budjettineuvotteluihin. 
Käynnissä olevien seuranta.

Kaupunkitasoisen strategisten 
hankintojen tiekartan päivitys 

seuraavalle vuodelle.

Seurantatietojen raportointi.

Tammi

OPERATIIVIINEN 
VALMISTELU

RYHMÄ

Kesä

Loka Maalis

Hankintojen 
riskien arviointi 

osana 
riskianalyysiä

HANKINTOJEN 
KOORDINOINTI-

RYHMÄ

OPERATIIVINEN 
VALMISTELU

RYHMÄ

OPERATIIVINEN 
VALMISTELU

RYHMÄ

Toimialan johtoryhmän 
asialistalla

HANKINTOJEN 
KOORDINOINTI-

RYHMÄ

Toimialan johtoryhmän 
asialistalla

Kaupungin johtoryhmän 
asialistalla

Kaupungin johtoryhmän 
asialistalla

OPERATIIVINEN 
VALMISTELU

RYHMÄ Strategisten 
hankintojen 

toteutuksen seuranta 
ja arviointi

VIESTINTÄ JA 
MARKKINAVUOROPUHELU

Strategisten 
hankintojen 

toteutuksen seuranta 
ja arviointi

HANKINTOJEN 
KOORDINOINTI-

RYHMÄ

HANKINTOJEN 
KOORDINOINTI-

RYHMÄ



Kehittämistyön tilanne

• Strategisten hankintojen tiekartan pilotointi 2017

• Kaupungin strategisten hankintojen toimintamallin tunnistaminen alkoi 2017

• BusinessFinland (TEKES) myönsi kaupungille rahoitusta

• Strategisten hankintojen toimintamallin kehittämiseen ja jalkauttamiseen

• Vantaa Ostaa-toiminnan ja hankintojen viestinnän kehittäminen

• Kansallisten innovatiivisten hankintojen toimintamallien kehittäminen ja testaaminen

• 5 hankintapilotin valmistelu ja kilpailuttaminen (tilat 24/7, sisäilma palveluna, 
robotiikkakeskuksen materiaalitarpeet, henkilökohtaisenavustajien hankinta, Maas-palvelut)

• Vastuullisuusneuvottelukunta
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2. Johtaminen

- kysymys: Kuka teidän organisaatiossanne 

johtaa hankintoja?



Tavoitteet toteutetaan johtamisella

Kaupungin haasteet ja 
hankinnan kohteet –

kaupungin tarve

Markkinavuoropuhelu –
markkinat 

vastuullisuuden 
toteuttajina

Kumppanuuden 
edellytysten luominen

Innovatiivisuuden 
mahdollistava hankinta 
– yhteiskehittäminen, 

pilotointi

Osaamisen 
kehittyminen 

Johtaminen=
tuottavuus

Viestintä = 
tavoitteet 

tietoon



Strategian ja arvojen 

toteuttaminen johtamisella

Ennakoiva ja strateginen hankintojen johtaminen mahdollistaa

• Johtamisjärjestelmään integroimisen

• Toteuttamisessa hankinnoissa

• Kytkemisen yhteistyöhön ja sopimuksiin

• Kehittämisen ja raportoinnin

Strategisten hankintojen toimintamalli vie käytäntöön vaikuttavuutta

• Tarjoamalla työkaluja, asiantuntija-apua hankintojen valmisteluun, markkinavuoropuheluun, 
kilpailuttamiseen ja sopimuskauden aikaiseen yhteistyöhön.

Strategisten hankintojen tiekartta tuottaa jatkuvasti päivittyvän tilannekuvan tulevista tarpeista – tulosyksiköt 
sekä kaupunkitasoinen kokonaiskuva

Vaatii konkreettista jalkauttamista (aikaa ja resursseja)
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TAVOITE

KAUPUNGIN 
STRATEGIA

- Resurssiviisaus
- Tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus
- Hyvinvointi

- Elinkeino-ohjelma
- Harmaan talouden 

torjunta

Kysymys:
Miten organisaationne viestii hankintojen 
tavoitteista ja tulevista hankinnoista?



VANTAAN OSALLISTAVA TAPA TOIMIA



3. Operatiivinen prosessi

- kysymys: Miten organisaatiossanne strategiset 

tavoitteet integroidaan osaksi johtamista ja 

hankintojen johtamista/tekemistä?



Strategia tavoitteita toteutetaan 

hankinnoilla

Kaupungin haasteet ja 
hankinnan kohteet –

kaupungin tarve

Markkinavuoropuhelu –
markkinat 

vastuullisuuden 
toteuttajina

Kumppanuuden 
edellytysten luominen

Innovatiivisuuden 
mahdollistava hankinta 
– yhteiskehittäminen, 

pilotointi

Osaamisen 
kehittyminen 

Johtaminen=
tuottavuus

Viestintä = 
tavoitteet 

tietoon

Vaikuttavuus 
= strategian 

toteuttamien

Yhteistyö = 
elinvoima, 

ulkopuoliset 
resurssit



MARKKINOIDEN RAKENNE

• Myyjien ja ostajien määrä: yksi, muutamia, useita

• Konsolidoitumisen aste: Paljon pieniä, eri kokoisia, muutamia 
suuria

• Tarjonnan homogeenisuus: Kuinka samanlainen tarjoama 
yrityksillä on? Toimivatko yritykset samanlaisilla 
liiketoimintamalleilla?

• Ostajien homogeenisuus: onko ostajien vaatimukset markkinoilla 
samanlaiset?

KILPAILU JA HINNOITTELU
• Hinnoittelu ja hinnoittelustrategiat markkinoilla

• Kilpailun luonne: hintakilpailu, erikoistuminen jne.

OMA ASEMA MARKKINOILLA

• Kuinka kiinnostava ostaja olemme 
yrityksille?

• Kuinka merkittävä ostaja olemme: 
voimmeko omalla toiminnallamme 
kehittää markkinaa?

• Miten ostajana poikkeamme muista 
markkinoilla olevista ostajista?

MARKKINAT: Toimijoiden tunnistaminen



Tuloksena

Kaupungin haasteet ja 
hankinnan kohteet –

kaupungin tarve

Markkinavuoropuhelu –
markkinat 

vastuullisuuden 
toteuttajina

Kumppanuuden 
edellytysten luominen

Innovatiivisuuden 
mahdollistava hankinta 
– yhteiskehittäminen, 

pilotointi

Osaamisen 
kehittyminen 

Johtaminen=
tuottavuus

Oppiminen 
= parempia 

tuloksia

Viestintä = 
tavoitteet 

tietoon

Vaikuttavuus 
= strategian 

toteuttamien

Yhteistyö = 
elinvoima, 

ulkopuoliset 
resurssit

STRATEGIA 
TAVOITTEET 

VASTUULLISUUS

Miten mitataan?



Hankintojen 

strateginen 

johtaminen

Hankinnat osaksi 

strategista 

johtamista ja 

suunnittelua

Resursoinnin 

mahdollista

minen

Valmistelussa 

tarvitaan 

osaamista ja 

yhteistyötä

Kaupungin 

läpäisevä 

yhteistyö 

(koordinointi)

Yhteistyömallit 

yritysten kanssa
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VANTAAN STRATEGIA 2018 - 2021  
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Kiitos!

Kommentteja?


	– ULKOISTEN RESURSSIEN JOHTAMINEN JA

