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Yhteistyö uudistumisen ytimessä
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Toimintaympäristö 

muutospaineessa

Kaupungistuminen

Kilpailukyky ja elinvoima

Työn murros ja työllisyys

Väestön ikääntyminen

Yksinäisyys ja syrjäytyminen

Maahanmuutto ja kotoutuminen

Velka- ja investointitaakka

Palvelutarpeiden kasvu

Ilmastonmuutos

Kriisit, pandemiat …

Julkinen sektori, yhdessä yritysten, 

tutkijoiden ja kansalaisten kanssa on 

avainasemassa rakentamassa uusia

ratkaisuja ja edistämässä kestävää kasvua 

ja uudistumista.
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Resepti uudistumiseen on olemassa

1. Yhteinen tavoite2. Kumppanit 3. Vaikuttavuuden johtaminen

4. Tiekartta kohti tavoitetta

Kumppanuus on

Strategista yhteistyötä jossa

monialaiset toimijat

synnyttävät yhdessä uusia

ratkaisuja. Johtotähtenä on 

yhteinen tavoite, jota 

kuljetaan tiekartan avulla. 



Vaikuttavuuden johtaminen 
kestävää uudistumista 
vauhdittamassa
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Tuottavuus?

Tehokkuus?

Vaikuttavuus?

Muutosjoustavuus, kyky kohdata 

yllättävät kriisit

Asiakaslähtöisyys

Ennaltaehkäisy

Uudet roolit ja kyvykkyydet

Palvelumallit ja -tuotteet

Digitalisaatio ja uudet kanavat

Ennakointi ja tietojohtaminen

Yhteiskehittäminen

Ekosysteemit ja alustatalous

Tulevaisuusvarman yhteiskunnan rakentamisen 

tueksi tarvitaan tietoa, joka auttaa tarkastelemaan 

vaikuttavuutta ympäristön, talouden ja 

kansalaisten hyvinvoinnin kannalta  

tasapainoisesti



Legitimointiin pyrkivä:
Perinteinen arviointitieto pyrkii ensisijaisesti 

olemassaolon oikeuttamiseen, ei tukemaan jatkuvaa 

toiminnan kehittämistä ja oppimista. 

Lineaarinen/suoraviivainen:
Perinteisessä arvioinnissa hyötyjen ajatellaan syntyvän 

suoraviivaisesti panosten, tulosten ja tuotosten välisessä 

suhteessa. Tämä logiikka ei kuitenkaan sovi moderniin 

innovaatioiden ja vaikutusten syntymisen logiikkaan

Teknis-taloudellinen:
Perinteisessä arvioinnissa painopiste on teknologisten 

ja taloudellisten onnistumisten arvioinnissa.

Innovaatiot ja palvelut edistävät yhteiskunnan

muutosta laaja-alaisesti, mutta teknis-taloudelliset 

mittarit eivät tee vaikutusten kokonaisuutta näkyväksi. 

Taaksepäin katsova:
Perinteinen arviointi katsoo taaksepäin: se ei tuota 

jatkuvaluonteista seurantatietoa ja tue muutoksen 

suuntaamista jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Oppimiseen suuntautuva:
Arviointi ja tieto tukee parhaimmillaan jatkuvaa 

oppimista ja tuottaa tietoa reflektoinnin tueksi 

organisaation eri tasolla. 

Systeeminen:
Vaikutukset syntyvät monien eri tekijöiden ja toimenpiteiden 

toimesta, toisin sanoen ne ovat systeemisiä. Systeemisen 

kokonaiskuvan luomiseksi tarvitaan monipuolista tietoja ja 

menetelmiä, jotka tekevät systeemisen muutoksen näkyväksi. 

Yhteiskunnallinen:
Jota arvioinnissa voidaan luoda kokonaisvaltainen ja laaja-alainen 

kuva hyödyistä ja vaikutuksista, tulee ne arvioida monista eri 

näkökulmista ja monien eri kriteereiden pohjalta jotka ottavat 

huomioon tasapainoisesti sekä teknistaloudelliset että laaja-

alaiset yhteiskunnalliset vaikutukset. 

Tulevaisuussuuntautunut:
Jotta voimme olla muuntautumiskykyisiä, tulee meillä olla tietoa 

joka auttaa meitä katsomaan eteenpäin sekä seuraamaan 

jatkuvaluontoisesti olemmeko menossa oikeaan suuntaan

Hyytinen 

(2017)

Kohti vaikuttavuuspohjaista johtamista ja päätöksentekoa

VTT Impact Leadership



VTT Vaikuttavuuden johtaminen

Modulaarinen lähestymistapa joka

yhdistää visiotyön ja ennakoinnin, luo

kokonaisvaltaisen kuvan

vaikuttavuudesta sekä tukee

systemaattista datan hyödyntämistä

parempien päätösten tekemiseksi

01 Yhteinen visio ja

tavoiteltu vaikuttavuus

04 Vaikuttavat ja tuottavat

palvelumallit ja toimintatavat

02 Systeeminen näkökulma

arvonluontiin ja vaikuttavuuteen

03 Kokonaisvaltaiset vaikuttavuuden 

mittarit ja data

05 Muutoksen johtaminen

ja kehittämisen tiekartta

VTT Impact

Leadership



Taloudellinen

kestävyys

Ekologinen

kestävyys

Sosiaalinen 

kestävyys

Kulttuurinen 

kestävyys

Näkökulmat kestävään 

tulevaisuuteen

Hyvinvoiva ja onnellinen

kansalainen

Elinvoiman ja uudistumisen

varmistava kumppanuus
Kestävä 

yhteiskunta

Yhteinen 

visio ja 

tavoiteltu 

vaikuttavuus



Vaikuttavuuden johtaminen 
– Case Hankinta-Suomi
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Hankinta-Suomen vaikuttavuuden 

kokonaismalli

▪ Hankinta-Suomen strategista vaikuttavuutta tulee tarkastella eri tahtotilojen ja 

vaikuttavuuden tavoitteiden välisenä kokonaisvaikutuksena: Kattavan kuvan 

luomiseksi tarvitaan monia eri vaikuttavuuden kriteereitä tasapainoisesti arvioiva laaja-

alainen vaikuttavuusmalli.

▪ Systeemistä vaikuttavuutta ei voida osoittaa yksittäisten ulottuvuuksien tai mittareiden 

näkökulmasta, vaan ne yhdessä tekevät laaja-alaisen muutoksen näkyväksi: 

systeemiset muutokset syntyvät monien eri toimenpiteiden välisessä dynaamisessa 

vuorovaikutuksessa. 

▪ Seuraavalla kalvolla esiteltävässä mallissa onnistumisen mahdollistajat luovat 

edellytykset kehittää toimivia ja innovatiivisia hankintoja yhdessä markkinoiden kanssa. 

Yhdessä nämä tekijät edesauttavat hankintojen toteuttamista niin että ne tukevat 

yhteiskunnan taloudellista, sosiaalisista ja ekologista kestävyyttä. 
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Onnistumisen mahdollistajat
Toteutus yhdessä 

markkinoiden kanssa

Toimivat hankinnat

1. Tietopyyntöjen ja markkinavuoropuhelukutsujen 

osuus hankinnoista sekä hankintasuunnitelmia ja 

kilpailutuskalentereita julkaisevien yksiköiden osuus

2. Tarjousten määrän kehitys sekä kilpailutuksiin 

osallistuvien ja voittaneiden yritysten piirteet

3. Palvelun käyttäjien ja heitä edustavien tahojen 

osallistuminen valmisteluvaiheeseen, osuus 

hankinnoista

Innovaatiot

1. Innovaationäkökohtien huomiointi hankinnan 

valmisteluvaiheessa, osuus hankinnoista

2. Vaihtoehtoisten ja innovatiivisten ratkaisujen 

tarjoamista edistävien menettelyjen ja toimintatapojen 

osuus hankinnoista

3. Hankittujen ratkaisujen uutuus tilaajalle ja 

markkinalle & vaikutukset hankintayksikön kannalta

Hankintojen avulla
saavutettavat vaikutukset

HANKINTAYKSIKÖT YRITYKSET & PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄT YHTEISKUNTA

Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus

1. Hankintoihin liittyvien data-alustojen ja kansallisten 

sähköisten työkalujen käyttöaste

2. Vaikuttavuusperusteisten hankintojen määrä ja osuus

3. Hankintojen laadun ja vaikutusten seuranta ja 

hyödyntäminen johtamisessa hankintayksiköissä ja 

kansallisesti

Kyvykkyydet

1. Organisaatioiden hankintaosaamisen strategisen ja 

operatiivisen kyvykkyyden taso

2. Julkisiin hankintojen keskittyvien 

koulutuskokonaisuuksien, opintokokonaisuuksien sekä 

täydennyskoulutuksen määrä

3. Tarjottavan koulutuksen relevanssi ja kohdentuminen 

hankintojen parissa päätoimisesti tai oman toiminnan 

ohessa työskentelevien osaamisen kehittämiseen

Ekologinen kestävyys

1. Hankintojen osuus, jotka edistävät hiilineutraalisuustavoitteen 

saavuttamista 

2. Hankintojen lukumäärä, jotka edistävät Suomen 

kiertotalouden tiekartan toteutumista

3. Hankintojen avulla tapahtuneet kasvihuonepäästöjen 

vähennykset.

4. Luomuruoan osuus vuonna 2030 ruokapalveluhankinnoissa 

on 25 %

Taloudellinen kestävyys

1. Rikosrekisteriotteen tarkastamista 

tukevan teknologian käyttöönotto

2. Hankintojen osuus, jotka toteutetaan 

suunnitelmallisesti elinkaari- ja 

vaikuttavuuslaskelmia hyödyntäen

3. Kansan.tal. vaikutukset

Sosiaalinen kestävyys

1. Hankintayksiköt, jotka hyödyntävät 

työllistymisehtoa hankinnoissaan

2. Työ- ja oppisopimuspaikat, jotka on synnytetty 

työllistymisehtoa hyödyntämällä

3. Hankintayksiköt, jotka edistävät 

ihmisoikeusriskien tunnistamista ja 

perusoikeuksia hankinnoissa

4. Hankintayksiköillä on käytössä yhteinen Code

of Conduct -malli

Strateginen johtaminen

1. Hankintastrategian/hankintojen strategiset 

linjaukset laatineiden yksiköiden osuus

2. Tulevaisuuteen suuntaavan hankintojen 

toteuttamissuunnitelman laatineiden osuus

3. Kansallisessa hankintastrategissa / organisaation 

strategiassa esitettyjen vaikuttavuustavoitteiden 

toteutumisen järjestelmällistä seurantaa toteuttavien 

organisaatioiden osuus

4. Julkisilla organisaatioilla on laadittuna hankinnat 

huomioiva suunnitelma häiriötilanteisiin 

varautumisesta



Kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi tarvitaan
kumppanit, yhteinen suunta ja tiekartta.

Kestäyys tulee punnita yritysten elinvoiman ja 
kansalaisen sekä ympäristön hyvinvoinnin kannalta.

Uudistumista tulee johtaa paremmilla ja 
kattavammilla vaikuttavuuden mittareilla. 



Kiitos!

Kysymyksiä ja kommentteja?

Kirsi.Hyytinen@vtt.fi
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