
  



Aalto-yliopisto 

Perustieteiden korkeakoulu 

Tuotantotalouden koulutusohjelma 

 

Teemu Markus Ruoppa 

 

Materiaalihankintojen kehittäminen julkisessa 

organisaatiossa 

 

Diplomityö 

Espoo 24. maaliskuuta 2014 

Valvoja: Prof. Kari Tanskanen 

Ohjaaja: Di. Artturi Lähdetie 

  



AALTO-YLIOPISTO   DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ 

PERUSTIETEIDEN KORKEAKOULU  

Tuotantotalouden koulutusohjelma 

Tekijä: Teemu Markus Ruoppa 

Työn nimi: Materiaalihankintojen kehittäminen julkisessa organisaatiossa 

Sivumäärä: 65 + 8 Päiväys: 24.3.2014 Työn sijainti: TU 

Professuuri: Teollisuustalous Koodi: TU-22 

Työn valvoja: Professori Kari Tanskanen 

Työn ohjaaja: Diplomi-insinööri Artturi Lähdetie 

Tässä työssä tutkittiin tapaustutkimuksen avulla, miten julkisen organisaation materiaa-

lihankintoja voidaan kehittää. Työssä kartoitettiin kohdeorganisaatioon vaikuttavien ul-

koisten ja sisäisten tekijöiden osuutta hankintojen nykytilaan ja valittiin sopivimmat kei-

not hankintojen kehittämiseksi. 

Hankintoja analysoitaessa huomattiin, että niiden merkitys organisaatiolle oli hyvin suu-

ri, koska lähes kaikki palvelut sekä materiaalit hankitaan ulkopuolisilta toimittajilta. Li-

säksi selvisi, että suurin osa hankintojen rahallisesta arvosta keskittyy muutamalle toi-

mittajalle, mutta pienten toimittajien määrä on erittäin suuri. Materiaalihankinnoissa 

tilanne on samankaltainen. 

Kirjallisuustutkimuksen ja organisaatiossa tehtyjen haastattelujen perusteella voidaan 

sanoa, että pienten toimittajien suuri määrä ei liity ulkopuolisiin tekijöihin kuten hankin-

talakien vaatimuksiin. Toimittajien suuri määrä on oire organisaation harjoittamasta ha-

jautetusta hankinnasta ja hankintatoimen alhaisesta kypsyydestä. Alhainen kypsyys nä-

kyy hankintaprosessia tukevien apuvälineiden puuttumisena. Lisäksi hankintaprosessin 

vastuunjaossa ja yhteistyössä on kehitettävää hankintaa suorittavien tiimien ja keskitetyn 

talous- ja hallintoyksikön välillä. 

Koska suurimpana ongelmana nähtiin hankintaprosessia helpottavien apuvälineiden 

puuttuminen, luotiin hankintojen avuksi työkalu, jonka tarkoituksena on auttaa hankinta-

prosessin ensimmäisissä vaiheissa. Lisäksi ehdotettiin, että hankintaprosessin organi-

sointia kehitettäisiin kohti ryhmässä toimimista, jotta hankintojen vastuuhenkilö saisi 

tarpeellista tukea eri alojen asiantuntijoilta hankintaprosessin eri vaiheissa. 

Diplomityössä esitetty työkalu auttaa hankintojen vastuuhenkilöä huomioimaan materi-

aalihankinnan tärkeimmät ominaisuudet jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi siinä annettavat 

ehdotukset voivat lisätä tietoisuutta materiaalihankintoihin vaikuttavista tekijöistä ja 

hankintaprosessissa sovellettavista parhaista käytännöistä. Tämä luo pohjaa materiaali- 

ja muiden hankintojen jatkokehittämiselle tulevaisuudessa. 

Asiasanat: hankintatyökalu, hankintatoimi, julkinen han-

kinta, Kraljicin matriisi, hankintojen kypsyys 

Julkaisukieli: Suomi 

  



AALTO UNIVERSITY                                                                 ABSTRACT OF THE 

SCHOOL OF SCIENCE                                                                 MASTER´S THESIS 

Degree Programme in Industrial Engineering and Management 

Author: Teemu Markus Ruoppa 

Subject of the thesis: Material procurement development in a public organization 

Number of pages: 65 + 8 Date: March 24
th

 2014 Library location: TU 

Professorship: Industrial Management Code of professorship: TU-22 

Supervisor: Prof. Kari Tanskanen 

Instructors: M.Sc. Artturi Lähdetie 

This thesis is a case study that investigates the material procurement of a public organi-

zation. The goal of the thesis is to find ways for the procurement development while 

taking into account the public nature of the organization. Also the purchasing maturity 

and organizational structure are considered.  

The spend analysis revealed that procurement plays a major role for the organization. 

Almost all of the required materials and services were purchased from outside suppliers. 

It was also noted that the suppliers were strongly polarized: 90 % of the suppliers were 

responsible only from 10 % of the spend value. The polarization of suppliers was also 

present in the purchased materials. 

Based on the literature review and the interviews conducted in the case organization it 

became clear that the amount of small suppliers isn’t caused by the public nature of the 

organization. It was discovered that the large number of small suppliers is a symptom of 

decentralized purchasing. In addition the procurement maturity of the organization was 

low. Interviews also suggested that cooperation between the decentralized teams con-

ducting purchasing and centralized finance and administration unit was not working op-

timally. 

The biggest problems in purchasing were the lack of helpful tools and strong operative 

attitude towards procurement. In order to increase the procurement maturity a tool was 

created to assist in the first stages of the procurement process. It was also suggested to 

develop the procurement process into a more cooperative direction. The new procure-

ment process should rely more on cross-functional teams trying to find the best possible 

solution. 

The tool that is presented in this thesis will help the person responsible for procurement 

to notice the most important aspects that influence the material being procured. The tool 

can also lead to increased knowledge about different best practices that can be applied in 

procurement. This increase of knowledge builds a foundation for further development in 

purchasing. 

Keywords: procurement tool, purchasing, public pro-

curement, Kraljic’s matrix, procurement maturity 

Publishing language:  

Finnish 

 



Alkusanat 

“I suppose it is tempting, if the only tool you have is a hammer, to treat everything as if 

it were a nail.” 
Abraham Maslow, The Psychology of Science: A Reconnaissance (1966), Ch. 2, p. 15 

Painoin nämä sanat mieleeni, kun olin päässyt tutkimuksessani puoleenväliin. Oma tul-

kintani on, että ohjeet, mallit ja apuvälineet voivat olla jopa haitallisia, jos ne eivät so-

vellu havaittuun ongelmaan tai ympäristöön. Toimivien ratkaisujen löytämiseksi on 

oltava tarkkaavainen ja tehtävä pitkäjänteistä työtä. Tämä oli lopputyöni tärkein opetus 

minulle kirjoittajana sekä aloittelevana asiantuntijana. 

Haluan kiittää ohjaajaani Artturi Lähdetietä, jonka ansiosta sain toteuttaa tämän mielen-

kiintoiseen tutkimuksen. Kiitos innostavasta asenteestasi ja laaja-alaisesta näkemykses-

täsi, jotka mahdollistivat työni syntymisen. Lisäksi haluan kiittää koko Infrapalveluiden 

henkilökuntaa sujuvasta yhteistyöstä ja minulle uhraamastanne ajasta. Erityiskiitos Ma-

ria Jokiselle, jonka työpanoksen merkitystä työlleni ei voi liioitella. Valvojaani Kari 

Tanskasta haluan kiittää lukuisista tapaamisista ja rakentavasta palautteesta, jotka koh-

distivat huomioni tutkimuksen ja kirjoitustyön kannalta tärkeisiin asioihin. 

Kunnia tästä saavutuksesta kuuluu kaikille läheisilleni, jotka ovat vuosien saatossa an-

taneet minulle kokemuksia, naurunaiheita ja hyviä hetkiä. Erityisesti haluan kiittää rak-

kaita vanhempiani, jotka ovat tukeneet minua kaikissa tekemisissäni. Kiitos, että ette ole 

tyytyneet vähään, vaan olette jatkuvasti kannustaneet minua oppimaan uutta ja saavut-

tamaan enemmän. Lopuksi kiitän Ainoa kaikesta antamastasi rakkaudesta ja lämmöstä. 

Olet parasta, mitä minulle on koskaan tapahtunut. 

Espoossa, 24. maaliskuuta 2014 

Teemu Ruoppa  

 



i 

 

Sisällysluettelo 

KUVALUETTELO ...................................................................................................... III 

TAULUKKOLUETTELO .......................................................................................... IV 

KÄSITTEET ................................................................................................................... V 

1 JOHDANTO ............................................................................................................ 1 

1.1 KOHDEORGANISAATIO ........................................................................................... 1 
1.2 HANKINTA ............................................................................................................. 2 
1.3 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TYÖN RAKENNE .......................................................... 4 
1.4 METODOLOGIA ....................................................................................................... 5 

2 KULUANALYYSI .................................................................................................. 8 

2.1 TAVARAHANKINNAT ............................................................................................ 12 
2.2 YHTEENVETO ....................................................................................................... 16 

3 JULKISET HANKINNAT ................................................................................... 17 

3.1 JULKISEN HANKINNAN ERITYISPIIRTEET ............................................................... 18 
3.1.1 Strategiset tavoitteet .................................................................................... 18 
3.1.2 Ulkoiset vaatimukset ................................................................................... 19 
3.1.3 Historiallinen konteksti ............................................................................... 19 
3.1.4 Hankintalait ................................................................................................ 20 

3.2 YHTEENVETO ....................................................................................................... 21 

4 YHTENÄISYYDEN JA KYPSYYDEN VAIKUTUS HANKINTOJEN  

KEHITTÄMISEEN ...................................................................................................... 24 

4.1 YHTENÄISYYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT........................................................... 27 
4.1.1 Infrapalveluiden yhtenäisyys ....................................................................... 28 

4.2 HANKINTATOIMEN KYPSYYS ................................................................................ 30 
4.2.1 Hankinnan suunnittelu ................................................................................ 30 
4.2.2 Hankinnan organisointi .............................................................................. 30 
4.2.3 Prosessiorientaatio ..................................................................................... 31 
4.2.4 Inhimilliset resurssit .................................................................................... 31 
4.2.5 Hankinnan kontrollointi .............................................................................. 32 

4.3 INFRAPALVELUIDEN HANKINTOJEN KEHITTÄMINEN ............................................. 32 

5 TYÖKALUN KEHITTÄMINEN ........................................................................ 35 

5.1 TAUSTAA ............................................................................................................. 35 
5.2 MÄÄRITTELYPROSESSI ......................................................................................... 36 
5.3 TYÖKALUN TOIMINTA .......................................................................................... 36 

5.3.1 Kriittisyyteen vaikuttavat tekijät ................................................................. 37 
5.3.2 Hankintariskiin vaikuttavat tekijät .............................................................. 37 
5.3.3 Hankinnan kokonaiskustannukset ............................................................... 38 
5.3.4 Hankintakategoriat ..................................................................................... 40 



ii 

 

5.4 EHDOTETUT TOIMINTATAVAT .............................................................................. 41 
5.4.1 Toimintatapa tavallisille materiaaleille ...................................................... 42 
5.4.2 Toimintatapa merkittäville materiaaleille................................................... 43 
5.4.3 Toimintatavat vaikeasti saataville materiaaleille ....................................... 43 
5.4.4 Toimintatavat strategisille materiaaleille ................................................... 44 
5.4.5 Yksittäisten vastausten perusteella määritellyt toimintatavat ..................... 44 

5.5 YHTEENVETO ....................................................................................................... 46 

6 STRATEGIOIDEN HYÖDYT ............................................................................ 50 

6.1 PUITESOPIMUSTOIMITTAJIEN JA HANKINTAKESKUKSEN TOIMITTAJIEN 

KÄYTTÄMINEN ............................................................................................................. 50 
6.2 MUIDEN TOIMINTATAPOJEN VAIKUTUKSET .......................................................... 52 
6.3 YHTEENVETO ....................................................................................................... 54 

7 LOPPUPÄÄTELMÄT .......................................................................................... 55 

7.1 HANKINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN .................................................................. 55 
7.2 ORGANISAATION KEHITTÄMINEN ......................................................................... 56 
7.3 KEHITTÄMISEN AIKATAULU ................................................................................. 58 
7.4 HANKINTOJEN JATKOKEHITTÄMINEN ................................................................... 59 
7.5 LISÄTUTKIMUSTA ................................................................................................. 60 

8 LÄHTEET ............................................................................................................. 61 

9 LIITE A: HAASTATTELUJEN AIKATAULUT JA OSALLISTUJAT ........ 66 

10 LIITE B: ENSIMMÄISEN VAIHEEN HAASTATTELUIDEN POHJA ....... 67 

11 LIITE C: TOISEN VAIHEEN HAASTATTELUJEN POHJA ....................... 71 

 

  



iii 

 

Kuvaluettelo 

Kuva 1. HKL:n ja Infrapalveluiden organisaatio. ............................................................. 2 

Kuva 2. Määritelmät hankinnalle, ostamiselle sekä tilaus–toimitus -prosessille. ............. 3 

Kuva 3. Hankintojen jakautuminen kustannuslajeittain.................................................... 8 

Kuva 4. Toimittajien määrän jakautuminen kustannuslajeittain. ...................................... 9 

Kuva 5. Hankintojen ABC-analyysi. .............................................................................. 10 

Kuva 6. Hankintojen jakautuminen tiimeittäin. .............................................................. 10 

Kuva 7. Toimittajien jakautuminen tiimeittäin. .............................................................. 11 

Kuva 8. Tavarahankintojen tilien jakautuminen tiimeittäin toimittajien määrän ja 

tilausten määrän mukaan. Pallon koko kuvaa tiimi–tili -yhdistelmän rahallista arvoa... 14 

Kuva 9. Tavarahankintojen tilien jakautuminen tiimeittäin toimittajien määrän ja 

tilausten määrän mukaan. Pallon koko kuvaa tiimi–tili -yhdistelmän rahallista arvoa. 

Tarkastelusta on poistettu toimittajien määrältään suurin arvo eli Kiinteistötiimin ”Muut 

tarvikkeet”-tili. ................................................................................................................ 16 

Kuva 10. Organisaation ominaisuuksien vaikutus hankinnan järjestämiseen. ............... 25 

Kuva 11. Infrapalveluiden hankintaprosessi. .................................................................. 29 

Kuva 12. Infrapalveluiden hankinnan sijoittuminen valittuun viitekehykseen. .............. 33 

Kuva 13. Infrapalveluiden hankintaprosessin kehittäminen. .......................................... 34 

Kuva 14. Hankintakategoriat Kraljicin matriisissa. 1. Tavalliset materiaalit, 2. 

Merkittävät materiaalit, 3. Vaikeasti saatavat materiaalit, 4. Strategiset materiaalit. ..... 40 

Kuva 15. Työkalun toiminnan kuvaus vaiheittain. ......................................................... 47 

Kuva 16. Ehdotetut hankintaprosessin vaiheet ennen operatiivista hankintaa. .............. 56 

Kuva 17. Ehdotus operatiivisen hankintaprosessin kehittämiseksi................................. 57 

Kuva 18. Infrapalveluiden hankintojen kehittämisen tavoite on siirtyminen hajautetusta 

hankinnasta kohti koordinoitua hankintaa. ..................................................................... 58 

Kuva 19. Hankintojen kehittämisen aikataulu. Lähde: Kivilaakso (2013). .................... 59 

 

  



iv 

 

Taulukkoluettelo 

Taulukko 1. Ensimmäisen kierroksen haastatteluihin osallistujat. Yhteishaastatteluun 

osallistujien lukumäärä on esitetty suluissa. ..................................................................... 6 

Taulukko 2. Toisen kierroksen haastatteluihin osallistujat. Yhteishaastatteluun 

osallistujien lukumäärä on esitetty suluissa. ..................................................................... 7 

Taulukko 3. Useampaa tiimiä laskuttavien toimittajien määrä ja jakautuminen A-, B- ja 

C-toimittajien kesken. ..................................................................................................... 12 

Taulukko 4. Lineaarisen regressiomallin tulokset, kun selitetään laskujen määrää tiimi-

tili -yhdistelmille ............................................................................................................. 15 

Taulukko 5. Julkisen hankintojen erityispiirteet ja niiden havaitut vaikutukset 

Infrapalveluiden hankintaan. ........................................................................................... 22 

Taulukko 6. Hankinnan ominaisuuksien vaikutus hankintojen kehittämiseen. .............. 27 

Taulukko 7. Hankintojen tavoitetila kussakin kategoriassa. Lähteet: Kraljic (1983), 

Gelderman & Van Weele (2003), Olsen & Ellram (1997). ............................................ 42 

Taulukko 8. Tiivistelmä työkalun luokitteluista, toimintatavoista sekä toimintatapojen 

perusteluista..................................................................................................................... 48 

Taulukko 9. Luokittelusta riippumattomat toimintatavat ja niiden perustelut. ............... 49 

 

  



v 

 

Käsitteet 

Hankesuunnitelma: dokumentti, jossa kerrotaan hankkeen perustiedot eli muun muassa 

tarpeellisuus, toteuttamisen aikataulu ja kustannukset. Hankesuunnitelman perusteella 

myönnetään lupa käynnistää investointihanke. 

Hankinnan vastuuhenkilö: henkilö, joka päättää tarpeen pohjalta suorittaa hankinnan ja 

ottaa vastuun hankinnan suorittamisesta sekä kustannuksista. 

Hankintailmoitus: hankinnasta ilmoitetaan HILMA-järjestelmässä EU:n laajuisesti kun 

tavarahankinta, palveluhankinta, rakennusurakka, käyttöoikeusurakka tai suunnittelu-

kilpailu ylittää EU-kynnysarvon (www.hankintailmoitukset.fi). 

Investointi: esineet ja muut hyödykkeet, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa tai ovat 

käytössä useampana kuin yhtenä tilikautena, ja joita hankitaan kerralla vähintään 10 000 

euron arvosta. (Helsingin kaupungin vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeet, s.29) 
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1 Johdanto 

Hankinnat muodostavat merkittävän osan yritysten kulurakenteesta. Tuoreen tutkimuk-

sen mukaan hankintojen suuruus on noin 50 % suomalaisten yritysten liikevaihdosta ja 

yli puolella yrityksistä yli 60 %. Hankintojen merkitystä julkiselle sektorillekaan ei tule 

vähätellä: julkisten hankintojen suuruus vastaa noin 15 % Suomen bruttokansantuottees-

ta. Hankintojen järjestämisellä on siis suuri vaikutus sekä yritysten menestykseen että 

yhteiskuntaan. 

Vaikka yksityisellä ja julkisella sektorilla on yhtäläinen tarve hankkia tavaroita ja palve-

luja, eroaa niiden hankinta monessa suhteessa. Julkiselle sektorille asetetaan monenlai-

sia vaatimuksia muun muassa hankintalakien kautta. Lisäksi julkinen sektori toimii yhtä 

aikaa sekä sääntöjen soveltajan että lainsäätäjän roolissa. Monissa tutkimuksissa on ha-

vaittu, että julkisella sektorilla on tarvetta kehittyä hankinnoissaan, oli kyseessä esimer-

kiksi infrastruktuuriprojektit, rakennusurakat tai puolustusvoimien hankinnat. Tietoi-

suus julkisen sektorin harjoittamista hankintakäytännöistä on kuitenkin puutteellista 

rajoittuneen tieteellisen tutkimuksen takia. 

Tässä työssä tutkitaan esimerkkiorganisaation kautta julkisen organisaation materiaali-

hankintoja. Tavoitteena on ymmärtää sekä organisaation sisäisten että ulkoisten tekijöi-

den vaikutukset hankintojen järjestämiseen ja tutkia, mitä hankintojen kehittämisen kei-

noja tällaisessa organisaatiossa voidaan hyödyntää. Työn tavoitteena on luoda suunta 

hankintojen kehittämiselle ja antaa hyödyllisiä apuvälineitä hankintaa suorittavien käyt-

töön. 

1.1 Kohdeorganisaatio 

HKL eli Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos vastaa pääkaupunkiseudun rai-

tio- ja metroliikenteen operoinnista sekä Helsingin joukkoliikenneinfrastruktuurin omis-

tamisesta, hallinnoinnista ja ylläpidosta. HKL:n organisaatio koostuu Hallinto- ja talo-

usyksiköstä, Infrapalveluista, Raitioliikenteestä sekä Metroliikenteestä. HKL:n toimin-

taa valvoo Johtokunta. (HKL Toimintakertomus, 2012) Tässä työssä tutkitaan HKL-

Infrapalveluiden materiaalihankintoja. HKL-Infrapalveluiden (tästä lähin Infrapalvelut) 

vastuulla on joukkoliikenteen infrastruktuuri. Tähän infrastruktuuriin kuuluvat Helsin-

gissä olevat raitio- ja metroradat sekä asema- ja varikkokiinteistöt. Infrapalvelut koostuu 

viidestä tiimistä, joilla kaikilla on erilaiset tehtävät. (HKL, 2013a) 

Kehittämistiimin vastuulla on kehitys- ja selvityshankkeiden toteuttaminen. Kiinteistö-

tiimi vastaa kiinteistöjen isännöinnistä sekä niiden kunnossapidosta ja huollosta. Ra-

kennuttamistiimi suunnittelee, kilpailuttaa sekä valvoo kiinteistöjen peruskorjaus- ja 

uudisrakentamisurakat. Ratatiimi vastaa ratojen sekä ratalaitteiden hallinnosta, suunnit-

telusta ja rakennuttamisesta sekä pysäkkien ja ratalaitteiden kunnossapidon tilaamisesta. 

Sähköjärjestelmätiimi vastaa sekä sähköjärjestelmiin liittyvistä erillisprojekteista että 

automaattihuollosta, viestilaitehuollosta ja teknisestä valvomosta. 
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Infrapalveluiden tukipalvelut koostuvat Yleishallinnosta sekä Hallinto- ja talousyksikös-

tä (HTY). Yleishallinto muodostuu yksikön johtajasta, yksikön sihteeristä, taloussuun-

nittelijasta ja hankinta-asiantuntijasta. HTY tuottaa sisäisiä palveluja koko HKL:n orga-

nisaatiolle. Näihin palveluihin kuuluvat muun muassa arkistojen hoito, palkanmaksu, 

lakiasiat ja hankintoihin liittyvät tehtävät. (HKL:n Intranet, luettu 28.10.2013) HKL:n ja 

Infrapalveluiden organisaation rakenne on esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. HKL:n ja Infrapalveluiden organisaatio. 

 

1.2 Hankinta 

Tässä kappaleessa käydään läpi hankinnan määritelmiä ja näkökulmia hankintojen ke-

hittämiseen. Tavoitteena on luoda pohja, jonka päälle voidaan rakentaa kohdeorganisaa-

tiossa tehtävää tutkimusta, ja antaa ymmärrys hankintojen merkityksestä yritystoimin-

nassa. 

Van Weele (2010: 9) määrittelee hankinnan yrityksen ulkoisten resurssien hallintana 

siten, että kaikkien tarvikkeiden, palvelujen, kykyjen ja tiedon, joita tarvitaan toiminnan 

pää- ja tukiprosessien ylläpitoon sekä hallintaan, saanti on turvattu mahdollisimman 

suotuisin ehdoin. Hankinta käsittää kaikki ne toiminnot, jotka vaaditaan tuotteen tai 

palvelun saamiseksi ulkopuoliselta toimittajalta lopulliseen kohteeseensa (Iloranta & 

Pajunen-Muhonen, 2012: 56). Yrityksen ulkopuolisia suhteita synnytetään ja ylläpide-

tään hankinnan avulla (Cox, 1996). Ostamisessa ja tilaamisessa joku muu on jo valmiik-

si määritellyt tarpeen tai halutun tuotteen. Hankinta puolestaan pyrkii yhdistämään si-

säisen asiakkaan toimittajaan ja alkaa täten tarpeen määrittelystä. (Iloranta & Pajunen-

Muhonen, 2012: 59) Kuvaan 2 on merkitty hankintojen, ostamisen sekä tilauksen ja 

toimituksen määritelmät (Van Weele, 2010: 9). 
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Kuva 2. Määritelmät hankinnalle, ostamiselle sekä tilaus–toimitus -prosessille. 

 

Hankinnoilla on suuri merkitys yritysten toiminnalle. Perinteisesti lasketut suorat han-

kintakustannukset ovat noin 60 % ja laajennettuna jopa 90 % yrityksen kulurakenteesta, 

kun mukaan lasketaan myös investointihankinnat ja henkilöstöpalvelut (Iloranta & Pa-

junen-Muhonen, 2012: 85). Lähes puolella suomalaisista yrityksistä hankintojen osuus 

liikevaihdosta on yli 60 % (Hallikas et al., 2011). Suuren rahallisen merkityksen lisäksi 

hankintaosastolla on läheiset suhteet yrityksen muihin funktioihin sekä suureen määrään 

erilaisia ulkopuolisia organisaatioita (Schiele, 2005; Spekman et al., 1994). 

Akateemisessa tutkimuksessa hankintatoimi nähdään strategisena funktiona, jolla on 

merkittävä rooli yrityksen toimintojen ja sitä kautta kilpailukyvyn kehittämisessä 

(Spekman et al., 1994; Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2012: 40-41; Hallikas et al., 

2011). Spekman et al. (1994) mukaan hankinnan strateginen rooli tulee lisääntymään 

yritysten kilpailullisen ympäristön nopeiden muutosten takia. Hankintojen merkitystä 

kilpailukyvyn luomisessa ei kuitenkaan tiedosteta yrityksissä selkeästi (Hallikas et al., 

2011; Rudzki et al., 2006: 3). 

Monille yrityksille hankinta on toimintaa, jossa käsitellään tilauksia, neuvotellaan sopi-

muksia ja varmistetaan, että tavarat saapuvat silloin, kun niiden on tarkoitus (Rudzki et 

al., 2006: 5). Hankinnan kehittämistoimenpiteillä on kuitenkin saavutettavissa merkittä-

viä hyötyjä, joista helpoimmin mitattavia ovat kustannusten aleneminen. Pandit & 

Marmaris (2008: 35) mukaan hankintojen kehitysprojektien aikana on saavutettu noin 

20 %:in kustannussäästöjä halutuissa kategorioissa. 

Hankintatapojen ja asenteiden kehittämisestä voi seurata muitakin hyötyjä, kuten tar-

peeseen sopivampien tarjousten saaminen (Fitzgerald, 2004), keskittyminen lopputulok-

seen eikä transaktioihin (Beggs et al., 2005) ja kokonaiskustannusajattelun lisääntymi-

nen (Ellram, 1995). Siirtymällä ohjattuun hankintaan on mahdollista parantaa sekä toi-

minnan tuloksellisuutta että laatua (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2012: 373). Hankin-

tojen kehittämisen työkalut ovat lähes kaikkien ulottuvilla, koska kehittämisen prosessit, 

teknologiat sekä parhaat käytännöt ovat suhteellisen hyvin tunnettuja. Hankintojen ke-

hittämisessä erottavaksi tekijäksi muodostuukin organisaatioiden kyky tunnistaa hankin-

tojen tarjoama suuri kehityspotentiaali sekä halu muuttaa vallitsevia käytäntöjään tuon 

potentiaalin hyödyntämiseksi. (Rudzki et al., 2006: 4) 
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1.3 Tutkimuskysymykset ja työn rakenne 

Tässä työssä tutkitaan esimerkkiorganisaation kautta julkisen organisaation materiaali-

hankintoja. Tutkimus keskittyy nykytilanteen selvittämiseen ja suurimpien kehitysmah-

dollisuuksien tunnistamiseen. Työn tutkimusongelma on: 

 Miten Infrapalveluiden materiaalihankintaa voidaan kehittää? 

Tutkimusongelma on jaettu seuraaviin tutkimuskysymyksiin. 

1. Mitkä ovat hyödyt hankintojen kehittämisestä? 

2. Mitä tekijöitä on huomioitava Infrapalveluiden hankintoja kehitettäessä? 

3. Mitä hankintojen kehittämisen menetelmiä voidaan soveltaa kohdeorganisaa-

tiossa? 

4. Mitkä ovat menetelmien käyttämisestä saavutettavat hyödyt? 

Kappaleessa kaksi vastataan tutkimuskysymykseen yksi eli tutkitaan hankintatoimen 

merkitystä Infrapalveluiden toiminnalle. Toiminnanohjausjärjestelmästä saatujen tieto-

jen avulla selvitetään hankintojen merkitystä Infrapalveluiden kulurakenteeseen. Samal-

la arvioidaan hankinnan nykytilaa tavallisimmilla mittareilla kuten ABC-analyysillä. 

Lisäksi arvioidaan Infrapalveluiden hankintojen kehityspotentiaalia. 

Kappaleessa kolme ja neljä tutkitaan sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, joita on huomioitava 

Infrapalveluiden hankintoja kehitettäessä eli vastataan tutkimuskysymykseen kaksi. 

Koska Infrapalvelut toimii julkisella sektorilla, arvioidaan kappaleessa kolme kirjalli-

suudesta löytyneitä julkiseen hankintaan vaikuttavien tekijöiden merkitystä Infrapalve-

luiden hankinnalle. Kappaleessa neljä tutkitaan Infrapalveluiden hankintaan vaikuttavia 

sisäisiä tekijöitä eli hankintojen organisointia ja kypsyyttä. Tavoitteena on saada selvil-

le, miten hankinta on organisoitu Infrapalveluissa, mitkä ovat käytössä olevat prosessit 

sekä apuvälineet, ja minkälainen rooli hankinnalla nähdään operatiivisten ja strategisten 

tehtävien suorittamisessa. Kappale neljän lopuksi tutkitaan, mitä menetelmiä hankinto-

jen kehittämiseksi voidaan soveltaa Infrapalveluissa, mikä vastaa tutkimuskysymykseen 

kolme. 

Kappaleessa viisi esitellään infrapalveluiden materiaalihankintoja varten kehitetty työ-

kalu, joka pohjautuu aiemmissa kappaleissa tunnistettuihin tärkeimpiin kehityskohtei-

siin. Tämän jälkeen kappaleessa 6 havainnollistetaan hankintatyökalun ja muiden ehdo-

tusten hyödyt arvioimalla kehitysehdotusten vaikutusta materiaalihankintoihin sekä 

hankintaprosessiin. Näin vastataan tutkimuskysymykseen neljä. Lopuksi tehdään yh-

teenveto ehdotetuista toimintatavoista ja niiden vaikutuksista sekä annetaan ehdotus 

hankintojen kehittämiseksi pitkällä aikavälillä kappaleessa 7. 
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1.4 Metodologia 

Työn suorittaminen jakautui kahteen vaiheeseen, joissa ensimmäisessä tutkittiin julkis-

ten hankintojen erityispiirteitä ja tutustuttiin kohdeorganisaation hankintojen nykytilaan. 

Toisessa vaiheessa määritettiin kohdeorganisaatiolle sopivin kehityssuunta ensimmäisen 

vaiheen tulosten avulla ja arvioitiin valitun kehittämiskeinon vaikutuksia toiminnalle. 

Molemmissa vaiheissa käytettiin kirjallisuudesta löydettyjä tuloksia tutkimuksen viite-

kehyksenä. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kohdeorganisaatiossa tapaustut-

kimuksena. 

Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, jossa keskitytään ymmärtämään tutkittavan aihe-

alueen toimintaa yhdessä ympäristössä (Eisenhardt, 1989). Empiirisiä tapauksia voi 

hyödyntää lakien tai teorioiden toiminnan testaamisessa. Tutkimustapa siis mahdollistaa 

kestävien, ennustavien ja käytännöntoiminnassa hyödyllisten määritelmien, työkalujen 

ja tekniikoiden kehittämisen. (Cox, 1996) 

Tapaustutkimuksia voi suorittaa kenttämenetelmillä, joita ovat suorat havainnot, haas-

tattelut, kyselyiden tekeminen ja arkistojen analysointi. Lisäksi menetelmiä voi yhdis-

tää, mikä yleensä johtaa luotettavampaan lopputulokseen. Kenttätutkimusmenetelmät 

antavat mekanismin strategioiden ja organisaatioiden tutkimiseen niiden luonnollisessa 

ympäristössä. (Snow & Thomas, 1994) Tässä työssä käytetään haastatteluita ja sisäisiä 

dokumentteja yrityksen tilanteen arviointiin sekä arkistojen analysointia organisaation 

tavoitteiden arviointiin. 

Työn ensimmäisessä vaiheessa käytettiin kirjallisia lähteitä julkisen hankinnan pääpiir-

teiden sekä yksityisten yritysten ja julkisten organisaatioiden suorittaman hankinnan 

erojen selvittämiseksi. Lisäksi kirjallisuudesta pyrittiin löytämään sopivia viitekehyksiä, 

joiden avulla voidaan kuvailla ja arvioida kohdeorganisaation hankinnan nykytilaa. Ul-

koisten vaikutusten ja sisäisen nykytilan selvittämisen jälkeen päätettiin kohdeorgani-

saatiolle sopiva menetelmä hankintojen kehittämiseksi ja laajennettiin kirjallisuushakua 

hankintojen kehittämistä ja kategorisointia käsittelevään kirjallisuuteen. 

Sisäinen tiedonkeruu sisältää Infrapalveluiden dokumentteja, intranetistä löytyneitä oh-

jeita sekä kuluanalyysiä varten toiminnanohjausjärjestelmästä saadut tiedot. Lisäksi 

kohdeorganisaatiossa suoritettiin kaksi haastattelukierrosta. Haastattelut suoritettiin 

puolistrukturoidusti, koska haastatteluissa haluttiin antaa mahdollisuus keskustella myös 

asioista, joista haastattelua suunniteltaessa ei osattu ottaa huomioon. Haastattelun aikana 

annetut vastaukset kirjattiin ylös vastauslomakkeelle. Haastattelun jälkeen vastaukset 

kirjoitettiin auki aihealueittain ja kaikkien haastattelujen jälkeen eri aihealueisiin kirjat-

tuja vastauksia tulkittiin kokonaiskuvan muodostamiseksi. 

Ensimmäisten haastatteluiden tavoitteena oli saada näkemys hankintojen nykytilasta 

sekä vastuista ja hankintojen mahdollisista kehityskohteista. Koska Infrapalvelut on 

julkinen organisaatio ja sen hankinnat ovat erityisalojen hankintalain piirissä, haluttiin 

ensimmäisissä haastatteluissa selvittää, miten hankintalaissa mainitut periaatteet toteu-

tuvat hankintoja suoritettaessa, ja mitkä tekijät hankaloittavat mainittujen periaatteiden 

toteutumista. Lisäksi haluttiin tietää, tehdäänkö hankintoja kaupungin taloussääntöjen 
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ohjeistuksen mukaisesti. Sisäisissä ohjeissa painotetaan muun muassa hankintojen ta-

loudellisuutta, markkinatuntemusta ja suunnitelmallisuutta. Näiden kysymysten avulla 

pyrittiin selvittämään ohjeiden ja määräysten vaikutusta hankintaan sekä hankintojen 

nykytila ohjeisiin ja määräyksiin nähden. 

Tämän jälkeen kysyttiin hankintaprosessiin liittyviä yksityiskohtia. Erityisesti haluttiin 

tietää hankinnan käynnistämiseen ja vastuisiin liittyvistä asioista. Näin saatiin tietää, 

kuinka paljon keskitetty hankintaorganisaatio on mukana tarpeen suunnittelussa, ja mit-

kä ovat eri toimijoiden roolit sekä vastuut hankintaprosessissa. Lisäksi hankintaa suorit-

taville henkilöille annetut vaatimukset saatiin selville. Lopuksi tiedusteltiin Infrapalve-

luiden hankintojen erityispiirteitä. Ensimmäisen vaiheen haastatteluita järjestettiin 10 

kappaletta. Yhdeksään haastatteluun osallistui yksi henkilö ja yksi haastattelu toteutet-

tiin yhteishaastatteluna, johon osallistui viisi henkilöä. Haastatellut jakautuivat taulukon 

1 mukaisesti päälliköiden, asiantuntijoiden sekä sihteerien kesken. 

Taulukko 1. Ensimmäisen kierroksen haastatteluihin osallistujat. Yhteishaastatteluun osallistu-

jien lukumäärä on esitetty suluissa. 

Rooli Haastateltujen lukumäärä 

päällikkö 4 + (1) 

asiantuntija 5 + (3) 

sihteeri (1) 

Yhteensä 9 + (5) 

 

Ensimmäisen haastattelukierroksen tavoitteena oli saada mahdollisimman kattava nä-

kemys hankintoihin vaikuttavista tekijöistä. Tämän takia haastateltiin pääasiassa henki-

löitä, jotka toimivat hankintojen vastuuhenkilöinä. Haastatteluihin pyrittiin saamaan 

henkilöitä erilaisista tehtävistä ja tiimeistä, koska mielipiteet nykytilanteesta voivat ero-

ta tiimien ja vastuualueiden mukaan. Vastuuhenkilöiden lisäksi haastateltiin henkilöitä 

hankintojen tukitoiminnoista, jotta pystyttäisiin muodostamaan mahdollisimman totuu-

denmukainen kuva hankintojen nykytilasta. 

Kun sisäisiä dokumentteja sekä ensimmäisen haastattelukierroksen havaintoja oli tulkit-

tu kirjallisuudesta tehtyjen päätelmien avulla, suoritettiin toinen suppeampi haastattelu-

kierros, jossa pyrittiin kehittämään Infrapalveluille sopiva hankintojen kategorisointi-

työkalu. Toisen haastattelukierroksen tarkoituksena oli kerätä haastateltavien näkemyk-

siä tekijöistä, jotka tekevät materiaalista kriittisen Infrapalveluiden toiminnalle ja lisää-

vät hankinnoissa esiintyvää toimitusriskiä. 

Kriittisyyteen ja toimitusriskiin vaikuttavia tekijöitä etsittiin ensin kirjallisuudesta ja 

haastatteluissa kysyttiin löydettyjen tekijöiden tärkeyttä Infrapalveluille. Haastateltavat 

saivat myös ehdottaa uusia tekijöitä. Tämän jälkeen pyydettiin antamaan esimerkkihan-

kintoja, joita tutkittiin Infrapalveluiden arkistoista löytyneiden tietojen avulla. Esimerk-
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kihankintojen tavoitteena oli tutkia, miten haastattelussa annetut tekijät ovat vaikutta-

neet toteutuneiden hankintojen suorittamiseen. Esimerkki hankintojen vaiheet kirjoitet-

tiin auki kronologiseen järjestykseen, jolloin voitiin tutkia, mitä asioita hankinnan eri 

vaiheissa tapahtui ja kuinka kauan hankintaprosessin vaiheet kestivät. 

Toisen haastattelukierroksen ja esimerkkihankinnoista kerättyjen tietojen pohjalta kehi-

tettiin työkalu, jonka tarkoituksena on lisätä hankinnan vastuuhenkilöiden tietoa hankin-

taan vaikuttavista asioista. Toinen haastattelukierros sisälsi kolme haastattelua. Näistä 

kahteen osallistui yksi henkilö ja yhteen kolme henkilöä. Haastateltavat jakautuivat tau-

lukon kaksi mukaisesti päälliköihin, asiantuntijoihin ja sihteereihin. 

Taulukko 2. Toisen kierroksen haastatteluihin osallistujat. Yhteishaastatteluun osallistujien 

lukumäärä on esitetty suluissa. 

Rooli Haastateltujen lukumäärä 

päällikkö 2 + (1) 

asiantuntija (1) 

sihteeri (1) 

Yhteensä 2 + (3) 

 

Toinen haastattelukierros toteutettiin ensimmäistä suppeampana. Päällikkötason henki-

löt nähtiin haastattelulle sopivimpina, koska kysymykset liittyivät strategiseen toimin-

taan ja hankintoihin vaikuttavien tekijöiden asettamiseen tärkeysjärjestykseen. Oletuk-

sena oli, että päällikkötasolla joudutaan tekemään päätöksiä projektien ja hankintojen 

läpivientiin liittyen, joten päälliköillä tulisi olla valmiina näkemys toimintojen tärkeys-

järjestyksestä ja kokonaiskuvaa materiaalihankintoihin vaikuttavista tekijöistä. 

Haastattelukierroksiin osallistujat ja haastatteluiden aika löytyy liitteestä A. Ensimmäi-

sessä ja toisessa haastattelukierroksessa käytetyt haastattelulomakkeet löytyvät liitteestä 

B ja C.  
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2 Kuluanalyysi 

Tässä osiossa tutustutaan kohdeorganisaation ja sen hankintojen tunnuslukuihin. Tavoit-

teena on luoda ensivaikutelma hankintojen nykytilasta numeroiden valossa. Tarkastelta-

via asioita ovat muun muassa hankintojen merkitys toiminnalle, toimittajien määrä ja 

hankintojen jakautuminen toimittajien kesken. 

Kuluanalyysissä käytetyt tiedot on saatu Infrapalveluiden toiminnanohjausjärjestelmäs-

tä. Vuoden 2013 hankinnoiksi luetaan kaikki vuoden 2013 aikana ulkopuolisille toimit-

tajille maksetut laskut. Infrapalveluilla oli 526 aktiivista toimittajaa vuonna 2013. Ak-

tiiviset toimittajat ovat toimittajia, joiden vuoden aikana laskuttama kokonaissumma oli 

yli 0 €. Ulkopuolisten investointien ja käyttötalouden laskujen summa oli noin 86 mil-

joonaa euroa. Infrapalveluiden vuoden 2013 kokonaismenot olivat noin 100 miljoonaa 

euroa, joten ulkopuolisten hankintojen osuus kokonaismenoista oli noin 86 %. Hankin-

tojen merkitys Infrapalveluiden kustannuksiin ja toiminnan onnistumiselle siis on erit-

täin suuri. 

Hankintojen jakautuminen kustannuslajeihin on esitetty kuvassa 3 ja toimittajien mää-

rän jakautuminen kuvassa 4. Laskujen yhteissummasta 67 % oli kirjattu investoinneille 

ja 15 % palveluihin. Loput olivat tavarahankintoja (10 %) ja liiketoiminnan muita kulu-

ja (8 %). Koska investoinnit sisältävät sekä materiaaleja että palveluja, on vaikea arvioi-

da, kuinka suuri osa hankinnoista liittyy materiaalihankintoihin, ja kuinka suuri on pal-

velujen osuus kokonaishankinnoista. 

 

 

Kuva 3. Hankintojen jakautuminen kustannuslajeittain. 
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Kuva 4. Toimittajien määrän jakautuminen kustannuslajeittain. 

 

Alla on esitetty toimittajien mukaan jaoteltu ABC-analyysi, jossa toimittajat jaetaan 

ryhmiin suuruusjärjestyksessä. ABC-analyysi ei anna ehdotuksia toimittajaryhmien ke-

hittämiseksi, vaan kertoo, miten hankinnoissa käytetyt rahat kuluvat (Gelderman & Van 

Weele, 2005). Ryhmään A kuuluvat toimittajat muodostivat 67 % laskujen euromääräi-

sestä arvosta. Ryhmään B kuuluu seuraavan 23 %:in toimittajat ja C viimeisen 10 %:in 

toimittajat. 

Lukumäärällisesti ryhmään A kuuluu vain 3 % kaikista toimittajista eli 15 kappaletta ja 

ryhmään C puolestaan yli 85 % kaikista toimittajista. Tästä voidaan päätellä, että Infra-

palveluiden merkittävät hankinnat ovat keskittyneet muutamalle toimittajalle, minkä 

lisäksi löytyy paljon pieniä toimittajia, jotka muodostavat hankintojen arvosta murto-

osan. Mediaanitoimittajan laskuttama vuosisumma oli noin 6600 euroa eli suurelta osal-

ta toimittajia tilataan vuosittain hyvin vähän. 
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Kuva 5. Hankintojen ABC-analyysi. 

 

Infrapalveluiden laskujen arvot jakautuvat tiimien välillä alla olevan kuvan 6 mukaises-

ti. Rakennuttamistiimillä on eniten hankintoja ennen kiinteistötiimiä. Ratatiimi ja sähkö-

järjestelmätiimi ovat lähes samankokoisia. Kehittämistiimi, Yleishallinto ja muut jouk-

koliikennemenot muodostavat vain pienen osan hankintojen arvosta ja ne on merkitty 

kaaviossa ”Muut”-luokalla. 

 

 

Kuva 6. Hankintojen jakautuminen tiimeittäin. 
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Toimittajien määrä puolestaan jakautuu tiimeittäin kuvan 7 mukaisesti. Kuvasta huoma-

taan, että rakennuttamistiimillä on huomattavasti vähemmän toimittajia suhteessa han-

kintojen arvoon kuin muilla tiimeillä. Yleishallinnon ja kehittämistiimin toimittajien 

määrän suhteellinen osuus on huomattavan korkea. Muiden tiimien toimittajien suhteel-

linen osuus on kasvanut muutamia prosenttiyksikköjä verrattuna hankintojen arvoon. 

 

 

Kuva 7. Toimittajien jakautuminen tiimeittäin. 

 

Rakennuttamistiimin toimittaja laskutti vuonna 2013 keskiarvoisesti yli 200 000 euron 

arvosta, mikä oli selvästi enemmän, kuin muilla tiimeillä. Rakennuttamistiimin mediaa-

nitoimittajan laskuttama arvo oli kuitenkin alle 20 000 euroa. Muillakin tiimeillä ero 

keskiarvon ja keskimääräisen toimittajan välillä oli suuri eli noin yhden suhde kymme-

neen. Toimittajan mediaanikoko oli noin 3-5 tuhatta euroa, vaikka toimittajakohtainen 

keskiarvo oli 50 – 80 tuhatta. Tulokset ovat samanlaisia, kuin yllä tehdyssä ABC-

analyysissä. Kaikissa tiimeissä muutamat toimittajat muodostavat suuren osan koko 

hankinnasta, jonka lisäksi kaikilla tiimeillä on pitkä lista toimittajia, joilta ostetaan muu-

tamalla tuhannella eurolla. Summat ovat yleensä niin pieniä, että näitä hankintaoja ei ole 

tarvinnut kilpailuttaa, joten kaikissa tiimeissä tehdään ilmeisesti paljon ostamista tar-

peen mukaan. 

Pienten toimittajien suuresta määrästä voidaan päätellä, että Infrapalveluissa harjoite-

taan hajanaista hankintaa. Joko toimittajat ovat keskittyneet vain yhteen asiaan, minkä 

takia tarpeiden täyttämiseksi on oltava monta toimittajaa, tai hankintaa harjoitetaan il-

man keskitettyä ohjausta, jolloin hankintaa tekevät voivat ostaa miltä toimittajalta ta-

hansa. Lisäksi hankintaa suorittavat eivät tiedä toistensa tekemisistä, joten samanlaisia 

asioita hankitaan eri toimittajilta. Alla olevassa taulukossa 3 on suhteutettu toimittajien 

kokonaismäärä toimittajiin, jotka toimittavat enemmän kuin yhden tiimin tarpeisiin. 
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Toimittajien kokonaismäärän ollessa 526 löytyy yhteensä 136 toimittajaa, jotka ovat 

laskuttaneet enemmän kuin yhtä Infrapalveluiden tiimeistä. Näistä toimittajista 10 kuu-

luu A-luokkaan, 26 B-luokkaan ja 100 C-luokan toimittajiin. 

Taulukko 3. Useampaa tiimiä laskuttavien toimittajien määrä ja jakautuminen A-, B- ja C-

toimittajien kesken. 

 Yhteensä A B C 

Kaikki toimittajat 526 15 57 454 

Toimittaa monelle 

tiimille 
136 10 26 100 

Osuus kaikista 26 % 67 % 46 % 22 % 

 

A-luokan toimittajista useampaa tiimiä laskuttaa suurin osa. Osuus vähenee muissa luo-

kissa, mutta huomattavaa on, että pienistä toimittajistakin yli viidennes laskuttaa use-

ampaa tiimiä. Tiimien hankinnoilla on siis yhteisiä rajapintoja noin joka neljänteen toi-

mittajaan. Näiden toimittajien kanssa tulisi toimita yhtenäisesti ja voitaisiin harkita kes-

kitettyjen sopimusten neuvottelua. 

2.1 Tavarahankinnat 

Tarkastellaan lähemmin materiaalihankintojen tunnuslukuja. Materiaalihankintoja ovat 

kaikki tavarahankinnat sekä investoinnit, joissa fyysinen esine siirtyy HKL:n omistuk-

seen. Nämä voivat sisältää palvelua jossain määrin, koska harva hankinta on puhtaasti 

materiaali- tai palveluhankinta. Tässä työssä materiaalihankinnalla tarkoitetaan yksit-

täistä hankintaa, joten määrittelyn ulkopuolelle rajataan monesta eri osasta koostuvat 

rakennusurakat ja monimutkaiset projektit. Hissi tai raitiokiskot ovat materiaalihankin-

toja, mutta metroaseman rakentaminen liukuportaineen, kiskoineen ja hisseineen ei ole. 

Materiaalihankintoja ovat siis sekä tavarahankinnat että materiaaleista koostuvat inves-

tointihankinnat. Näistä kahdesta tavarahankinnat on eritelty omaksi tilikseen toimin-

nanohjausjärjestelmästä, joten tavarahankinnoille pystytään laskemaan tunnuslukuja. 

Investointihankinnoissa ei ole eritelty koostuuko kirjaus tavaroista, palveluista vai näi-

den yhdistelmästä. Laajemmissa projekteissa kirjaukset ja maksuerät noudattavat yleen-

sä projektin etenemistä ja maksuaikataulukkoa, joten investoinneiksi lueteltavia materi-

aalihankintoja ei voida tarkastella yhtä syvällisesti tunnuslukujen avulla. 

Käytetyn rahan ja toimittajien määrän vertailu osoittaa selkeästi, että investoinneissa 

käytetään huomattavasti vähemmän toimittajia kuin muissa luokissa. Aiemmin tehdyt 

havainnot pienten toimittajien suuresta määrästä näyttäisivät pätevän erityisesti käyttö-

talouden puolelle eli tavara- ja palveluhankintoihin. Investointien mediaanitoimittajan 

suuruus on noin 22 tuhatta euroa, kun se tavaratoimittajilla jää noin 1 300 euroon. In-

vestointien puolella hankitaan siis enemmän yksittäiseltä toimittajalta kuin tavarapuolel-

la. 
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Seuraavaksi tutkitaan tavarahankintoja toimittajien ja laskujen osalta. Tavarahankinto-

jen tarkastelusta poistetaan sähköön, lämmitykseen ja veteen liittyvät hankinnat sekä 

hankintoihin liittyvät muut kirjaukset kuten käteisalennukset. Sähköön, lämmitykseen ja 

veteen liittyvät kirjaukset poistetaan, koska niihin liittyy erilaisia kirjausprosesseja kuin 

muihin hankintoihin. Näissä hankinnoissa kustannukset jaetaan loppukäyttäjien kuten 

tilojen ja vuokralaisten kesken, joten esimerkiksi laskujen määrä ei ole verrattavissa 

muiden hankintojen laskujen määriin. Lisäksi kaukolämmössä, vedessä ja sähkönsiir-

rossa joudutaan käyttämään luontaista monopolitoimittajaa. Tarkastelusta poistetut kus-

tannuslajit ovat Lämmitys, Raideliikenteen sähköenergia, Saadut käteisalennukset, Säh-

kö & Kaasu, Sähkönsiirtomaksu, Sähkövero ja Vesi. 

Jäljelle jääneen aineiston arvo on hieman alle 500 000 euroa ja tilauksia on yhteensä 

noin 960 kpl. Tilausten määrä selvitettiin tilausnumeroiden määrän avulla, jotka ovat 

tilauksille yksilöllisiä. Käyttötalouden puolella yksi tilaus tuottaa yhden laskun. Inves-

toinneissa vastaavia päätelmiä tilausnumeroiden avulla ei voi tehdä, koska investoinnil-

la on aina yksi tilausnumero, joten se voi sisältää monen vuoden ajalta rakennusurakoi-

ta, palvelua tai materiaaleja. 

Tavaratoimittajia on 114 kpl. Tämän joukon mediaanitoimittajan suuruus on hieman 

alle tuhat euroa. Toimittajat ovat jakautuneet selvästi suuriin ja pieniin. Näissä hankin-

noissa 14 % toimittajista vastaa 67 % käytetystä rahamäärästä ja 65 % toimittajista tila-

taan vain 10 %:in arvosta. Tavarahankinnoissa on yhteensä 25 toimittajaa, jolta on ti-

lannut useampi tiimi. Osuus toimittajien kokonaismäärästä on 22 %. Vaikka pienemmät 

toimittajat ovat erikoistuneempia toimittamaan ennemmin yhden tiimin tarpeisiin kuin 

suuret, löytyy tiimien hankinnoille yhteisiä rajapintoja myös pienemmissä hankinnoissa. 

Tavarahankintojen mediaanitilauksen suuruus oli hieman alle 150 €. Tavarahankinnois-

sa pääosa hankinnoista ja toimittajista on siis hyvin pieniä. 

Käyttötalouden tavarahankinnoissa pyritään löytämään tilausten määrään vaikuttavia 

tekijöitä, koska tilausten määrä vaikuttaa suurelta ja toimittajien keskimääräinen tilaus 

hyvin pieneltä. Koska Infrapalveluiden tiimit tekevät oman arvionsa mukaan hyvin eri-

laisia hankintoja, päätettiin aineiston hankinnat jakaa tiimeittäin. Tämän jälkeen laskut 

jaettiin erilaisiin tileihin kirjanpidon käytäntöjen mukaisesti. Erilaiset tavarahankinnat 

kirjataan eri tileille riippuen hankittavan tavaran käyttökohteesta. Näitä tilejä ovat muun 

muassa ”Sähkötarvikkeet”, ”Siivous- ja puhdistustarvikkeet”, ”Kaluston varaosat ja 

tarvikkeet” muutamia mainitakseni. Näitä tiimi-tili -yhdistelmiä oli tavarahankintojen 

aineistossa 60 kappaletta. Kuvassa 8 on sijoitettu tiimi-tili -yhdistelmät koordinaatistoon 

toimittajien määrän ja laskujen määrän perusteella. Tiimi-tili -yhdistelmän rahallista 

arvoa kuvaa pallon suhteellinen suuruus. 
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Kuva 8. Tavarahankintojen tilien jakautuminen tiimeittäin toimittajien määrän ja tilausten mää-

rän mukaan. Pallon koko kuvaa tiimi–tili -yhdistelmän rahallista arvoa. 

 

Jotta saataisiin selville, mitkä tekijät vaikuttavat tilausten määrään, muodostetaan saata-

villa olevien tietojen avulla lineaarinen malli tilausten määrälle. Tilausten määrään vai-

kuttaviksi tekijöiksi oletetaan hankintojen kokonaisarvo sekä toimittajien määrä. Tilaus-

ten määrän vaihtelua tutkitaan lineaarisella mallilla näiden kahden muuttujan avulla. 

Oletetaan siis, että muuttujan ”tilausten määrä” ja havaittujen arvojen ”toimittajien mää-

rä” sekä ”rahallinen arvo” välillä vallitsee lineaarinen tilastollinen riippuvuus, jota voi-

daan ilmaista yhtälöllä 1 (Mellin, 2008): 

(               )         (                  )  

     (               )      
(1) 

jossa  

(tilausten määrä)i on selitettävän muuttujan havaittu arvo havaintoyksikössä i 

b0 on vakiotermi 

bj on selittäjän regressiokerroin 

(toimittajien määrä)i on selittävä muuttuja havaintoyksikössä i 

(rahallinen arvo)i on selittävä muuttuja havaintoyksikössä i 

εi jäännöstermi havaintoyksikössä i 
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Mallin hyvyyden mittarina käytetään sen selitysastetta, joka mittaa mallin selittämää 

osuutta selitettävän muuttujan havaintoarvojen kokonaisvaihtelusta. Selitysaste eli R
2
 

lasketaan kaavan 2, 3 ja 4 mukaisesti (Mellin, 2008): 

    
   

   
 (2) 

     ∑( ̂   ̅)
 

 

   

 (3) 

     ∑(    ̅)
 

 

   

  (4) 

jossa  

   on selitettävän muuttujan havaittu arvo havaintoyksikössä i 

 ̂  on mallin antama sovite eli arvo havaintoyksikössä i 

 ̅ 
on selittävän muuttujan y havaittujen arvojen aritmeettinen 

keskiarvo 

Mallista saadut arvot ovat alla olevassa taulukossa 4. 

Taulukko 4. Lineaarisen regressiomallin tulokset, kun selitetään laskujen määrää tiimi-tili -

yhdistelmille 

vakiotermi b0 – 11,96 

toimittajien määrän regressiokerroin b1 6,6 

tiimi-tili -yhdistelmän arvon regressiokerroin b2 4,2*10 
– 4

 

Mallin selitysaste R
2
 67 % 

 

Saaduista arvoista huomataan, että toimittajien määrällä on suuri vaikutus tilausten mää-

rään tiimi-tili -yhdistelmissä. Hankittava kokonaissumma puolestaan vaikuttaa tilausten 

kokonaismäärään hyvin vähän. Tehty lineaarinen malli, joka ei huomioi muita tekijöitä, 

kuin toimittajien määrän ja tiimi-tili -yhdistelmien laskujen kokonaisarvon, selittää noin 

67 % tilausten määrän vaihtelusta. Toimittajien ja tilausten määrän vahva suhde tulee 

parhaiten esille, kun joukkoa tarkastellaan ilman toimittajien määrältä suurinta arvopis-

tettä kuvan 9 tapaan. Poisjätetty arvopiste on Kiinteistötiimin ”Muut tarvikkeet”-tili. 
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Kuva 9. Tavarahankintojen tilien jakautuminen tiimeittäin toimittajien määrän ja tilausten mää-

rän mukaan. Pallon koko kuvaa tiimi–tili -yhdistelmän rahallista arvoa. Tarkastelusta on pois-

tettu toimittajien määrältään suurin arvo eli Kiinteistötiimin ”Muut tarvikkeet”-tili. 

 

Håkansson & Gabbe (1994) mukaan hankinnan hallinnollisten kustannusten rationali-

soimisessa on paljon mahdollisuuksia ja yksi suurimmista parannusmahdollisuuksista 

juontaa juurensa transaktiokustannusten vähentämiseen toimittajien määrän vähentämi-

sen kautta. Nyt saatu suhde toimittajien määrän ja tilausten määrän välillä tukee tätä 

näkemystä, vaikka tilausten määrää selittäviä tekijöitä on siis muitakin kuin toimittajien 

määrä. Vaikka otoksen koko on melko pieni ja tiimien välisillä eroilla voi olla suurtakin 

merkitystä, kertoo yksinkertainen lineaarinen malli tilausten ja toimittajien määrän väli-

sestä voimakkaasta suhteesta. 

2.2 Yhteenveto 

Hankintoja analysoitaessa huomattiin, että Infrapalveluiden toimittajat ovat voimak-

kaasti jakautuneet suuriin ja pieniin. Muutamalta suurelta toimittajalta hankitaan valta-

osa kaikesta hankinnan arvosta ja pieniä toimittajia, joilta hankitaan muutamilla sadoilla 

tai tuhansilla euroilla vuosittain, on hyvin paljon. Kun muistetaan yllä esitetty yhteys 

toimittajien määrän ja tilausten välillä, voidaan sanoa, että Infrapalveluiden hankintoja 

kuormittaa toimittajilta tehdyt pienet tilaukset, jotka aiheuttavat käsittelytyötä ja kus-

tannuksia sekä vievät aikaa hankintaa suorittavilta henkilöiltä. 

Hankintojen merkitys Infrapalveluille on suuri ja saatujen tunnuslukujen valossa niissä 

on kehitettävää. Seuraavassa kappaleessa tutkitaan, mitä vaikutuksia Infrapalveluiden 

organisaation julkisella luonteella on hankinnoissa käytettyihin tapoihin. Erityisesti ha-

lutaan selvittää, onko julkisen organisaation erityispiirteillä tai velvollisuuksilla vaiku-

tuksia hankintojen järjestämiseen tietyllä tavalla, mikä näkyisi yllä kuvattuna toimittaji-

en suurena määränä. 
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3 Julkiset hankinnat 

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden, palveluiden sekä investointihyödykkei-

den hankkimista julkisilla varoilla (Thai, 2001; Lammi, 2012). Bartle & Korosec (2003) 

esittävät, että julkinen hankinta on altis huonolle johtamiselle sekä valvonnalle. Thain 

(2001) mukaan julkisia hankintoja leimaa ulkopuolisten näkemys niiden tehottomuudes-

ta. Vaikka julkiset hankinnat ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, on hankintakirjalli-

suus ja tutkimus keskittynyt lähinnä yksityiselle sektorille, minkä takia yleinen tietoi-

suus julkisen sektorin hankintakäytännöistä on puutteellista (Telgen et al., 2007; Thai, 

2001; Murray, 2001). 

Julkisten hankintojen yhteiskunnallista merkitystä kuvaa parhaiten hankintojen määrä: 

julkissektorin toimijat käyttävät noin 18 % Euroopan bruttokansantuotteesta erilaisten 

tavaroiden, urakoiden ja palveluiden hankintaan (Euroopan Parlamentti ja Neuvosto, 

2011). Suomen Valtionvarainministeriön (2013) mukaan julkisten hankintojen vuosit-

tainen määrä vastaa noin 15 % Suomen bruttokansantuotteesta. Julkisten hankintojen 

HILMA-järjestelmässä julkaistujen ilmoitusten kokonaisarvo vuonna 2012 oli noin 23,4 

miljardia euroa (HILMA, 2013a). 

Konsulttiyhtiö McKinseyn suorittama kysely yli 300 organisaatiolle paljasti, että julki-

sen sektorin hankinta ei ole yhtä kehittynyttä kuin yksityisen sektorin. Kehitettävää oli 

etenkin hankintatyökalujen kehittämisessä, prosessien tehokkuudessa, henkilöstön ky-

vykkyydessä ja suorituskyvyn hallinnan alueilla. (Husted & Reinecke, 2009) Näkemys-

tä julkisen sektorin hankinnan kehittymättömyydestä tukevat myös Flyvbjerg et al. 

(2002) sekä konsulttiyhtiö Mott MacDonaldin (2002) tutkimukset, joiden mukaan suu-

rin osa tarkastelluista julkisen sektorin infrastruktuuriprojekteista sekä rakennushank-

keista ylitti suunnitellut kustannukset. Kustannusten aliarviointi ei myöskään vähenty-

nyt lähes 30 vuoden tarkasteluajanjaksolla (Flyvbjerg et al., 2002). 

Perinteisen julkisen hankinnan tehottomuudesta saa myös viitteitä tutkimuksista, joissa 

on tutkittu uusien hankintamekanismien tuomista julkiselle sektorille. Tutkimuksissa on 

havaittu, että yksityisen pääoman ja kannustimien tuonti julkisen sektorin projekteihin 

parantaa projektien aikataulun sekä kustannusten hallintaa (IPA, 2007; Fitzgerald, 2004; 

Mott MacDonald, 2002) ja johtaa kustannusten alenemiseen (Industry Commission, 

1996). Hawkings et al. (2011) mukaan julkisen sektorin tulisi erityisesti ottaa oppia yk-

sityisen sektorin hyödyntämistä hankinnan parhaista käytännöistä. 

Flyvbjerg et al. (2004) tyrmäävät kuitenkin ajatuksen, jonka mukaan julkisessa omis-

tuksessa olevat projektit suoriutuisivat selvästi huonommin kuin yksityisten yritysten 

tekemät projektit. Heidän mukaansa omistajuuden vaikutus on oletettua monimutkai-

sempi eikä infrastruktuuriprojektien suorituskykyä voi parantaa pelkästään vaihtamalla 

vastuuorganisaatio julkisesta yksityiseksi (Flyvbjerg et al., 2004). Bartle & Korosec 

(2003) huomauttavatkin, että julkinen hankinta ei ole yhtenäinen kenttä. Heidän mu-

kaansa hankintatoimen kypsyys ja hankinnassa käytetyt välineet eroavat suuresti Yh-

dysvaltojen eri osavaltioiden välillä (Bartle & Korosec, 2003). 
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Sekä julkinen että yksityinen sektori tarvitsee toimiakseen ulkopuolisia palveluita ja 

tavaroita, jonka lisäksi molemmat sektorit pyrkivät järjestämään hankintansa mahdolli-

simman tehokkaasti (Telgen et al., 2007; Burger & Hawkesworth, 2011). Yhtäläisyyk-

sistä huolimatta julkinen hankinta eroaa Telgen et al. (2007) mukaan paljon yksityisestä 

hankinnasta. Seuraavissa kappaleissa selvitetään tekijöitä, jotka erottavat julkiset han-

kinnat yksityisestä hankinnasta ja tutustutaan näihin julkisen hankinnan erityispiirtei-

siin. 

3.1 Julkisen hankinnan erityispiirteet 

Telgen et al. (2007) tunnistivat kirjallisuudesta viisi osa-aluetta, joissa julkinen hankinta 

eroaa yksityisestä. Nämä osa-alueet ovat julkiseen organisaatioon kohdistuvat ulkoiset 

sekä sisäiset vaatimukset, historiallisen kontekstin synnyttämät toimintatavat ja lailliset 

vaatimukset prosesseille. Yllämainittujen eroavaisuuksien lisäksi julkisella sektorilla on 

suuri merkitys yritysten ja talouden toimintakenttään, koska sen hankinnoilla on suuri 

taloudellinen vaikutus ja koska julkinen sektori luo säännöt, joiden mukaan hankinnassa 

toimitaan (Telgen et al., 2007; Thai, 2001). Telgen et al. (2007) mukaan julkinen sektori 

onkin samanaikaisesti hankinnan sääntöjen luoja, pelaaja ja erotuomari. 

Aluksi tutustutaan julkisen sektorin strategisiin tavoitteisiin, ulkoisiin vaatimuksiin sekä 

historialliseen kontekstiin. Kirjallisuudesta löydettyjä tekijöitä verrataan Infrapalveluista 

kerättyyn tietoon ja analysoidaan löydettyjen tekijöiden vaikutuksia. Tämän jälkeen 

tutkitaan laajemmin hankintalakien vaikutusta Infrapalveluiden toimintaan. Kaikkia 

osioita tutkitaan sisäisistä dokumenteista ja haastatteluista saatujen tietojen pohjalta. 

Koska Infrapalvelut eivät ole lainsäätäjän tai julkisenvallankäyttäjän asemassa, tätä nä-

kökulmaa ei tarkastella. 

3.1.1 Strategiset tavoitteet 

Organisaation strategisten tavoitteiden tarkoituksena on vastata organisaation sidosryh-

mien tarpeisiin (Murray, 1999, 2001). Koska julkisilla organisaatioilla on monia erilai-

sia sidosryhmiä verrattuna yksityiseen sektoriin (Telgen et al., 2007; Dimitri, 2013), 

johtaa tämä myös strategisten tavoitteiden erilaisuuteen julkisella ja yksityisellä sekto-

rilla (Murray, 1999). Kun yksityisten yritysten tavoitteena pidetään voiton tuottamista 

omaan käyttöön, pitää Murray (1999) julkisenhallinnon tavoitteena elintasoa parantavi-

en palvelujen tuottamista sidosryhmille. Julkisen sekotorin hankinnoilla pyritään strate-

gisten tavoitteiden lisäksi toteuttamaan myös poliittisia päämääriä (Thai, 2004; Husted 

& Reinecke, 2009). 

Koska organisaatioiden strategiset tavoitteet eroavat, eroavat myös hankinnan tavoitteet 

ja sitä kautta keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Murrayn (2001) tutkimuksen 

mukaan yksityisen sektorin hyödyntämät hankintastrategiat ovat sopivia julkiselle sek-

torille, mutta ne voivat olla joissakin tapauksissa riittämättömiä. Yksityisen sektorin 

hankintastrategioilla ei siis välttämättä pystytä toteuttamaan kaikkia julkisen sektorin 

tavoitteita. 

HKL:n perustehtävänä, joka on Cox (1996) ja Murray (2001) luonnehdintojen mukaan 

organisaation ”syy olla olemassa”, on tuottaa ympäristöystävällisiä ja laadukkaita lii-
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kennepalveluita (HKL, 2012). Päällimmäisenä tavoitteena on siis tuottaa liikennepalve-

luita, minkä lisäksi panostetaan palvelun laatuun ja ympäristöystävällisyyteen. Ero yksi-

tyiseen liikennepalveluita tuottavaan yritykseen on, että yksityinen yritys pyrkisi saa-

maan tuottoa sijoitetulle pääomalle tuottamalla laadukkaita ja ympäristöystävällisiä lii-

kennepalveluita (Murray, 2001). HKL pyrkii saavuttamaan tavoitteensa palveluita ja 

turvallisuutta kehittämällä, hoitamalla taloutta hyvin, parantamalla energiatehokkuutta, 

tehostamalla tuotantoa sekä panostamalla kumppanuuteen ja avoimuuteen (HKL, 2012). 

Toimenpiteet eivät sisällä tekijöitä, joita ei voisi uskoa löytyvän myös yksityisten yri-

tysten toimintatavoista. 

Yllä tehdyn tarkastelun perusteella voidaan sanoa, että HKL:n strategiset tavoitteet eivät 

erota sitä merkittävästi yksityisestä yrityksestä. Tämän takia sen hankinnan tavoitteiden 

ei uskota poikkeavan yksityisten yritysten tavoitteista (Murray, 2001). On kuitenkin 

huomioitava, että tavoitteena on ensisijaisesti tuottaa liikennepalveluita eikä voittoa. 

Tämän takia hankintojen päämäärä saattaa kustannuksiin ja tuottoihin nähden opti-

moidun palvelutason sijasta olla mahdollisimman suuri palvelutaso. 

3.1.2 Ulkoiset vaatimukset 

Koska julkinen organisaatio käyttää yhteisön varoja hankintojen suorittamiseen, vaati-

vat ulkopuoliset siltä läpinäkyvyyttä, rehellisyyttä ja vastuullista käytöstä (Telgen et al., 

2007). Julkisen organisaation toiminta nähdään osana julkista omaisuutta, minkä takia 

jokainen sidosryhmän jäsen voi käyttäytyä kuin hän omistaisi osan organisaatiosta ja 

omaa täten oikeuden osallistua sen valvontaan ja hallinnointiin (Woods et al., 1999: 

1045). Murrayn (1999) mukaan korruption välttäminen ja siitä seurannut tarve byrokra-

tialle hallitsevat julkisen sektorin toimintaa jopa tehokkuuden kustannuksella. 

Infrapalvelut on osa HKL:ää, joka on Helsingin kaupungin omistama liikelaitos. Koska 

HKL käyttää yhteisön varoja hankintojen suorittamiseen, vaaditaan siltä läpinäkyvyyttä, 

rehellisyyttä ja vastuullista käytöstä kaikessa toiminnassa. Läpinäkyvyyttä toteutetaan 

pitämällä Johtokunnan sekä viranhaltijoiden päätösasiakirjoja julkisina. Tämän lisäksi 

yhteisön jäsenet osallistuvat toiminnan valvontaan ja hallinnointiin. HKL:n tapauksessa 

valvonnasta ja hallinnoinnista vastaa kaupunginvaltuuston valitsemista edustajista muo-

dostuva Johtokunta, joka käyttää ylintä valtaa päätöksenteossa. 

3.1.3 Historiallinen konteksti 

Myös sisäisen kulttuurin vaikutus erottaa julkisen hankinnan yksityisestä sektorista 

(Telgen et al., 2007; Woods et al., 1999: 1046). Aiemmin julkisella sektorilla toimittiin 

ilman tulosvastuuta, minkä takia toiminta on joissakin organisaatioissa edelleen budjet-

tivetoista eli vuodelle budjetoitu määrä pyritään käyttämään kokonaisuudessaan, jotta 

seuraavan vuoden budjettia ei leikattaisi. Lisäksi julkinen sektori koostuu monista toi-

mijoista, joilla on hieman erilaiset vastuualueet. Tämä voi johtaa osaoptimointiin toimi-

joiden välillä, jolloin kustannuksia pyritään siirtämään pois omalta tontilta. (Telgen et 

al., 2007) 

Vuosina 1913–1944 Helsingin joukkoliikenteestä huolehti pääosin Raitiotie-ja Omni-

busosakeyhtiö, jonka osakkeet omisti Helsingin kaupunki. Vuonna 1944 Raitiotieyhtiön 
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omaisuus päätettiin purkaa ja liittää sen hallinto osaksi kaupungin hallintoa. Yhtiön 

toimintaa jatkamaan perustettiin Helsingin kaupungin liikennelaitos. Samalla asetettiin 

erillisen lautakunnan valvomaan liikennelaitoksen toimintaa. Päätöstä perusteltiin sillä, 

että raitiotieyhtiö joutui maksamaan valtiolle veroja, joita kunnallisenlaitoksen ei tarvit-

se maksaa.  Lisäksi pidettiin myös tärkeänä, että liikennettä koskeva päätöksenteko siir-

tyisi kaupungin hallintoelinten välittömään valvontaan. (HKL, 2013b) 

HKL on siis toiminut julkisena organisaationa lähes 70 vuotta. Haastatteluissa mainit-

tiin, että budjetti ohjaa toimintaa, koska vain sen puitteissa on mahdollisuus tehdä han-

kintoja. Kukaan haastatelluista ei kuitenkaan maininnut, että vuodelle varattu budjetti 

pyrittäisiin kuluttamaan kokonaan. Tulosvastuun puuttuminen on julkisen organisaation 

piirre, jonka takia investointeja ja hankintoja voidaan tehdä ilman tiukkoja hyöty-

kustannus -analyysejä tai investoinnin tuottovaatimuksia. Tehtyjen haastattelujen perus-

teella hyöty-kustannus -analyysejä ei käytetä osana päivittäistä toimintaa eikä inves-

toinneille ole määritelty tuottovaatimuksia. 

3.1.4 Hankintalait 

Julkisen sektorin hankintaprosesseja säädellään lakien avulla. Erilaiset lait ja säädökset 

koskevat kaikkia organisaatiota, myös yksityisiä, mutta julkisen sektorin hankintoihin 

vaikuttavia lakeja on enemmän kuin yksityisellä sektorilla. (Thai, 2004; Telgen et al., 

2007) Hankintalainsäädännössä asetetaan valtiolle, kuntien viranomaisille sekä muiden 

hankintayksiköille velvollisuus järjestää hankintansa lainsäädännössä säädetyllä tavalla 

(Finlex, 2007a). Hankintalain tavoitteena on ”- tehostaa julkisten varojen käyttöä, edis-

tää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen ta-

sapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten 

hankintojen tarjouskilpailuissa.” (Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348, 1 §) 

Laki julkisista hankinnoista koskee julkisen sektorin hankintayksiköitä, joita ovat ”val-

tion, kuntien- ja kuntayhtymien viranomaiset, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodok-

sinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut viranomaiset, valtion liikelaitokset ja jul-

kisoikeudelliset laitokset tai mikä tahansa hankinnan tekijä kun se on saanut hankinnan 

tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta edellä mainituilta yksiköiltä.” 

(HILMA, 2013b) 

Lisäksi on olemassa erityisalojen hankintalaki, jonka hankintayksiköitä ovat hankinta-

lain piirissä olevat hankintayksiköt, jotka harjoittavat toimintaansa energiahuollon, ve-

den, liikenteen tai postipalvelujen toimialoilla (Finlex, 2007b). Laki julkisista hankin-

noista pani käytäntöön muun muassa EU:n hankintadirektiivin 2004/18/EY (Finlex, 

2007a), joka tähtäsi varmistamaan julkisten hankintojen toiminnan EU:n laajuisella va-

paamarkkina-alueella hankinnoissa noudatettavien yhteisten periaatteiden avulla (Eu-

roopan Parlamentti ja Neuvosto, 2011). 

Kaikissa julkisissa hankinnoissa noudatettavat periaatteet ovat syrjimättömyys, avoi-

muus ja suhteellisuus (Finlex, 2007a, 2007b). Syrjimättömyysperiaate edellyttää, että 

ehdokkaita ja tarjoajia kohdellaan kaikissa hankintamenettelyn vaiheissa tasapuolisesti 

ja syrjimättömästi. Avoimuusperiaate puolestaan edellyttää muun muassa, että kaikista 
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EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista on ilmoitettava julkisesti, ja että hankintaa 

koskevat asiakirjat ovat julkisia. Suhteellisuusperiaatteen mukaan hankintamenettelyn 

vaatimusten on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Esimerkiksi tarjo-

ajan soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia ei saa asettaa liian korkealle suhteessa sii-

hen, mitä hankinnan kohde tosiasiassa edellyttää. (Lammi, 2012) 

HKL on Helsingin kaupungin omistama liikelaitos, joka harjoittaa toimintaansa liiken-

teen toimialalla. Tämän takia HKL:n hankintoihin sovelletaan erityisalojen hankintala-

kia. Eritysalojen hankintalain takia HKL:n ei tarvitse kilpailuttaa EU-tason alle jääviä 

hankkeita julkisesti. Voimassa olevat (1.1.2014) erityisalojen EU-kynnysarvot ovat 422 

000 euroa tavaroita ja palveluja koskevissa hankinnoissa sekä 5,3 miljoonaa euroa ra-

kennusurakoita koskevissa hankinnoissa (Finlex, 2007b). 

Helsingin kaupungin taloussäännön ja erityisalojen hankintalain mukaan kaikki kau-

pungin hankinnat on toteutettava mahdollisimman taloudellisesti, suunnitelmallisesti ja 

tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Tämän vuoksi usein toistuvaksi ennakoidut 

pienhankinnat tulisi tehdä puitejärjestelyinä eikä yksittäisinä hankintoina. Lisäksi on 

aina muistettava tarkastaa, onko pienhankinta jo kilpailutettu yhteishankintana. (Lammi, 

2012; Finlex, 2007b) Yhteishankinnalla tarkoitetaan tavaroita ja palveluja, joista Hel-

singin kaupungin Hankintakeskus on tehnyt puitesopimuksen. Näitä yhteishankintoja ei 

saa hankkia muilta kuin Hankintakeskuksen puitesopimustoimittajilta (Pietilä, 2013). 

Hankintalaki ei sulje pois erilaisten kriteerien, kuten kokonaisvaltaisen edullisuuden, 

käyttämistä tarjousten valintaperusteena. Lisäksi käytettävissä on erilaisia hankintatapo-

ja tavallisen avoimen kilpailutusmenettelyn ja suorahankinnan rinnalle. Monimutkai-

semmissa kokonaisuuksissa voidaan käyttää rajoitettua menettelyä, neuvottelumenette-

lyä sekä kilpailullista neuvottelumenettelyä. (Finlex, 2007a) Tästä huolimatta Infrapal-

veluiden hankinnoissa käytetään lähes yksinomaan avointa tai rajoitettua menettelyä 

alhaisimman hinnan voittaessa.  Syynä tähän on haastateltujen mukaan se, että hintape-

rusteisesta valinnasta on vaikea valittaa markkinaoikeuteen.  

Hankintalain vaatimukset (avoimuus, suhteellisuus ja syrjimättömyys) sekä tarjoajien 

valitusoikeus tehdyistä päätöksistä ovat Infrapalveluissa johtaneet hankintojen kilpailut-

tamiseen alhaisimman hinnan perusteella. Jos hankinnassa käytettäisiin laatua mittaavia 

kriteerejä, olisivat nämä haastateltujen mukaan jollain tasolla aina subjektiivisia, mikä 

voisi johtaa valituksiin, kun tarjoajat olisivat tyytymättömiä kilpailutuksen tulokseen. 

Hankinnoissa pyritään siis toimimaan mahdollisimman yksinkertaisesti virheiden ja 

valitusten välttämiseksi. 

3.2 Yhteenveto 

Murrayn (1999, 2001) mukaan julkisen organisaation hankinnan tavoitteisiin vaikuttaa 

eniten sisäiset tekijät eli strategiset tavoitteet, jotka johtuvat organisaation sidosryhmien 

tarpeista. Organisaation ja sitä kautta myös hankinnan tavoitteet eivät kuitenkaan yksi-

nään ohjaa hankintaa vaan myös ulkoisilla tekijöillä on suuri merkitys hankintojen jär-

jestämisessä (Telgen et al., 2007). Voidaan jopa sanoa, että hankintalait ohjaavat han-

kinnan keinoja enemmän kuin organisaation tavoitteet. 
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Vaikka HKL:n strategissa tavoitteissa ei mainita kustannustehokkuutta, on toiminnan 

tehokkuus ja talouden hyvä hoito valittu toiminnan kehittämisalueiksi, joiden avulla 

HKL voi taata perustehtävänsä toteutumisen. Lisäksi taloudellisuus sekä suunnitelmalli-

suus mainitaan erityisalojen hankintalaissa. Haastatteluiden perusteella voidaan sanoa, 

että hankinnan painopisteenä on ennemmin toiminnan varmistaminen kuin kustannuste-

hokkuus, vaikka taloudellisuutta pyritäänkin toteuttamaan. Kilpailutusten valintaperus-

teena käytetään puolestaan lähes yksinomaan alhaisinta hintaa. 

Hankintalain asettamien ehtojen sekä HKL:n strategisten tavoitteiden pohjalta voidaan 

sanoa, että Infrapalveluiden julkisesta luonteesta huolimatta hankinnan tavoitteissa ei 

ole suurta eroa yksityisen sektorin tavoitteisiin. Hankintojen järjestämistä ohjaavat han-

kintalait, mutta ne eivät estä hankintojen suorittamista tehokkaasti. Hankinnan tehok-

kuus on siis riippuvainen hankintaa suorittavien henkilöiden kyvyistä ja tiedoista sekä 

organisaation heille antamista apuvälineistä. Alla olevassa taulukossa 5 on yhteenveto 

yksityisen ja julkisen hankinnan erottavista tekijöistä ja niiden vaikutuksista Infrapalve-

luiden hankintaan. 

Taulukko 5. Julkisen hankintojen erityispiirteet ja niiden havaitut vaikutukset Infrapalveluiden 

hankintaan. 

Erottavat piirteet 

(Telgen et al., 2007) 
Selitys Vaikutus Infrapalveluiden 

hankintaan 

Sisäiset tekijät Sidosryhmien tarpeet ja 

strategiset tavoitteet 

Päämääränä on palveluiden 

tuottaminen. 

Ulkoiset vaatimukset Avoimuus, rehellisyys ja 

vastuullisuus 

Toiminta pidetään avoimena, 

mikä tarkoittaa Johtokunnan 

sekä viranhaltijoiden päätös-

asiakirjojen julkistamista. Sidos-

ryhmien valitsemat edustajat 

käyttävät ylintä valtaa päätök-

senteossa. 

Historiallinen konteksti Tulosvastuun puuttuminen 

ja osaoptimointi 

Ei pakollisia hyöty-kustannus -

analyysejä tai investoinnin tuot-

tovaatimuksia. 

Hankintalait Velvollisuus järjestää toi-

minta säädetyllä tavalla 

Velvollisuus toimia erityisalojen 

hankintalaissa säädetyllä tavalla 

ja kilpailuttaa EU-kynnysarvot 

ylittävät hankinnat. Pyritään 

välttämään virheitä kilpailutuk-

sissa. 

Monitahoinen rooli Vaikutus talouteen ja toi-

minnan sääntöihin 

Ei vaikutusta. 
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Hankintalaissa on kirjattu erilaisia kilpailuttamismenetelmiä, jotka sopivat erilaisiin 

hankintatarpeisiin. Ne myös mahdollistavat toimittajien kanssa käytävät neuvottelut, 

omien tarpeiden esilletuonnin sekä suhteen luomisen toimittajiin ennen virallista han-

kintaprosessia. Täten hankintalait eivät estä hankintojen suorittamista tehokkaasti eivät-

kä aiheuta kuluanalyysissä havaittua pienten toimittajien suurta määrää. Lait vaativat 

noudattamaan tiettyjä käytäntöjä, kuten kilpailuttamaan tietyn kynnysarvon ylittävät 

hankinnat, ja näistä hankintaa suorittavan on oltava tietoinen. Kilpailuttamisrajat koske-

vat kuitenkin vain suuria hankintoja, joten Infrapalvelut saa vapaasti päättää pienten 

hankintojen järjestämisestä, kunhan hankintalaissa mainitut taloudellisuus ja suunnitel-

mallisuus toteutuvat. 

Tarve kilpailuttamiselle tai avoimuudelle ei siis selitä Infrapalveluiden hankintojen 

pienten toimittajien suurta määrää, koska näiltä toimittajilta ostetaan vuosittain huomat-

tavasti alle kilpailutusrajojen. Kyse on siis Infrapalveluiden hankinnan piirteestä, joka 

liittyy joihinkin muihin kuin ulkoisiin tekijöihin. Hankintalait ja Infrapalveluiden julki-

sesta luonteesta seuraavat muut erikoispiirteet eivät myöskään estä hankintojen kehittä-

mistä. Seuraavassa kappaleessa tutustutaan Infrapalveluiden sisäisiin ominaisuuksiin ja 

selvitetään hankintojen nykytila. Nykytilassa tutustutaan Infrapalveluiden hankintojen 

järjestämiseen eli miten organisaatiossa on jaettu hankintojen vastuut ja velvollisuudet. 

Hankintojen numerotietojen ja haastatteluiden avulla selvitetyn nykytilan avulla voi-

daan arvioida hankintojen kokonaiskuvaa ja miettiä, mitä asioita hankinnoissa tulisi 

erityisesti kehittää. 
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4 Yhtenäisyyden ja kypsyyden vaikutus hankintojen  

kehittämiseen 

Tässä osiossa selvitetään, miten kirjallisuudessa kuvaillaan hankinnan organisointia. 

Kirjallisuudesta kerätyn tiedon pohjalta pyritään määrittämään Infrapalveluiden harjoit-

tama hankintatapa ja tulkitsemaan käytetyn tavan vaikutuksia hankintojen kehittämi-

seen. 

Rozemeijer (2000) esitti, että tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen tapaan järjestää han-

kinnat, ovat hankintatoimen kypsyys liiketoimintayksikössä ja liiketoimintayksiköiden 

samankaltaisuus. Liiketoimintayksiköiden (tiimit, tulosyksiköt) ominaisuuksien nähtiin 

siis määrittävän, miten hankinta on järjestetty ja tulisi parhaiten järjestää organisaatios-

sa. Rozemeijer et al. (2003) puolestaan ehdottavat, että hankinnan organisointi riippuu 

koko yrityksen piirteistä. Nämä piirteet ovat hankintatoimen kypsyys ja yrityksen yhte-

näisyys. Yrityksen yhtenäisyys on sitä suurempi mitä yhtenäisempänä kokonaisuutena 

yrityksen eri osia hallitaan. Hankinnan kypsyys liittyy hankinnan ammattimaisuuteen, 

jota voidaan arvioida esimerkiksi hankinnan asemana ja roolina organisaatiossa, tieto-

järjestelmien saatavuutena, työntekijöiden kykyinä ja toimittajien kanssa tehtävänä yh-

teistyönä. (Rozemeijer et al., 2003) 

Valitaan lähtökohdaksi koko yritys tai pelkästään liiketoimintayksikkö pätevät edellä 

mainittujen tutkimusten mukaan molempiin samat ominaisuudet. Mikäli yhtenäisyys on 

suuri, voidaan hankinta järjestää keskitetyn hankintaorganisaation ympärille (Rozemei-

jer et al., 2003; Rozemeijer, 2000; Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2012: 161). Hankin-

nan kypsyys puolestaan vaikuttaa siihen, minkälaisia työkaluja hankinnan kehittämiseen 

voi käyttää ja kuinka paljon vastuuta yksittäisille toimijoille voi antaa (Rozemeijer et 

al., 2003; Rozemeijer, 2000; Schiele, 2007). Kuvassa 10 on Rozemeijer et al. (2003) 

esittämä hankintojen järjestämisen ehdotus hankintatoimen kypsyyden ja yrityksen yh-

tenäisyyden perusteella. 
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Kuva 10. Organisaation ominaisuuksien vaikutus hankinnan järjestämiseen. 

 

Rozemeijer et al. (2003) mukaan kaikissa hankinnan kehitystoimissa taustalla on syner-

gioiden luominen hankinnassa. Karjalaisen (2011) mukaan hankinnan mahdolliset sy-

nergiaedut voidaan jakaa kolmeen luokkaan: tiedon hyödyntämiseen, prosessien tehos-

tumiseen ja skaalaetuihin. Hankinnan kehitystoimien pitää olla linjassa organisaation 

yhtenäisyyden (Rozemeijer et al., 2003; Rozemeijer, 2000) ja hankintatoimen kypsyy-

den kanssa, jotta saadaan aikaan pysyviä tuloksia (Schiele, 2007). Yritykset saada ai-

kaan synergiaetuja hankinnassa epäonnistuvat, jos valittu tapa ei sovi organisaatiolle 

(Rozemeijer et al., 2003; Schiele, 2007). Seuraavaksi tarkastellaan, missä Rozemeijer et 

al. (2003) esittämissä organisaatiokonteksteissa Karjalaisen (2011) mainitsemat syner-

gioiden lähteet ovat hyödynnettävissä. 

Tiedon hyödyntäminen perustuu muun muassa tuotekategoriatiedon käyttämiseen han-

kintojen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kokonaiskustannusnäkökulman käyttämi-

seen. Tuotekategoriatieto mahdollistaa toimittajasuhteiden järjestämisen eri tavoilla 

hankinnasta riippuen (Kraljic, 1983; Gelderman & Van Weele, 2005; Barry, 1999: 843). 

Kokonaiskustannusnäkökulman hyödyntämisessä tarkastellaan myös hankintahinnan 

ulkopuolisia tekijöitä (Ellram, 1995; Ellram, 1993), koska monissa hankinnoissa koko-

naiskustannusvaikutukset pitkällä aikavälillä ovat tärkeämpiä kuin välitön hankintahinta 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2012: 185; Karjalainen, 2011; Wise & Baumgartner, 
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1999). Kaikkea tietoa ei välttämättä löydy yrityksen sisältä, minkä takia yritykset käyt-

tävät esikuva-analyysejä parhaiden käytäntöjen selvittämiseksi (Voss et al., 1997). 

Rozemeijerin (2000) mukaan tiedon jakamisen taso riippuu hankinnan kypsyydestä. 

Kypsässä hankinnassa voidaan jakaa tietoja parhaista käytännöistä, kun taas kypsyyden 

ollessa alhaista tietoa jaetaan mahdollisista toimittajista sekä hinnoista (Rozemeijer, 

2000). Jos organisaation kypsyys on liian matala, voi parhaiden käytäntöjen hyödyntä-

minen epäonnistua (Schiele, 2007). 

Prosessien tehostuminen perustuu transaktioiden eliminoimiseen ja automatisoimiseen, 

mikä vähentää kustannuksia ja vapauttaa aikaa kriittisten tehtävien suorittamiseen (Bar-

ry, 1999: 843; De Paoli, 1999: 324–328). Rozemeijer (2000) ja Rozemeijer et al. (2003) 

perusteella voidaan sanoa, että organisaation yhtenäisyyden ollessa korkea voidaan pro-

sessien tehostumista tavoitella hankinnan keskittämisellä. Alhaisemman yhtenäisyyden 

tilanteissa prosessien tehostumisessa on turvauduttava hajautettujen prosessien paran-

tamiseen. 

Skaalaedut liittyvät toimintayksiköiden integraatioon, resurssien jakamiseen, yksiköiden 

strategioiden yhdistämiseen sekä ostovoiman lisäämiseen (Smart & Dudas, 2007).  Os-

tovoiman lähteenä on puolestaan hankittavien volyymien kasvattaminen, mikä voidaan 

saavuttaa tarpeita yhdistelemällä tai vähentämällä toimittajien määrää (Barry, 1999: 

843; De Paoli, 1999: 322; Karjalainen, 2011). Tilanteessa, jossa sekä organisaation yh-

tenäisyys ja hankinnan kypsyys ovat alhaisia, käytetään todennäköisesti hajautettua os-

tamista, jolloin siirtyminen keskitettyyn hankintaan on tuskin kestävällä pohjalla. Skaa-

laetuja voidaan kuitenkin saada aikaan vapaaehtoisten ryhmien avulla, jotka voivat 

vaihtaa tietojaan toimittajamarkkinoista ja hinnoista. (Rozemeijer et al., 2003) 

Alla olevaan taulukkoon 6 on tiivistetty yllä tehdyt huomiot hankinnan järjestämisen 

vaikutuksista hankintojen kehittämisen mahdollisuuksiin. 
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Taulukko 6. Hankinnan ominaisuuksien vaikutus hankintojen kehittämiseen. 

 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi kirjallisuudesta löytyneitä tekijöitä, joiden avulla 

voidaan määritellä hankinnan yhtenäisyyttä ja edistyneisyyttä. Ensin tutustutaan yhte-

näisyyden määritelmään ja tämän jälkeen tutustutaan hankintatoimen kypsyyden määri-

telmään. Kirjallisuudesta tehtyjä löydöksiä verrataan kohdeorganisaation ominaisuuk-

siin. 

4.1 Yhtenäisyyteen vaikuttavat tekijät 

Hankinnan sisäinen järjestäminen vaikuttaa siihen, miten hankinnan vastuut ovat yrityk-

sessä jakautuneet. Alla esitetään kirjallisuudesta saatu keskittämisen ja hajauttamisen 

määritelmä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. 

Hankinta voidaan järjestää joko keskitetysti, koordinoidusti tai hajautetusti (Dauginas, 

1999: 207-208). Woods et al. (1999: 1054) mukaan hankinta on keskitetty, kun hankin-

taan liittyvät vastuut on annettu keskitetylle organisaatiolle, joka on hankintapäällikön 

tai vastaavan suorassa kontrollissa. Hajautettua hankintaa harjoitetaan, kun vastuut on 

hajautettu organisaation eri osiin ja niitä suorittavat osastot, jotka eivät ole hankinta-

päällikön suoran kontrollin alla (Woods et al., 1999: 1054). Hajautetussa hankinnassa 
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päätöksenteko on siirretty kohti loppukäyttäjää (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2012: 

160; Håkansson & Gabbe, 1994). 

Harva hankintaorganisaatio on joko täysin keskitetty tai hajautettu. Hajauttamisen tai 

keskittämisen astetta, jonka pitäisi vallita organisaatiossa, ei voi määrittää yksinkertai-

sella kaavalla tai peukalosäännöillä. (Woods et al., 1999: 1054) Hankinta tulisikin orga-

nisoida siten, että se täydentää ja tukee organisaation muita osia parhaalla mahdollisella 

tavalla (Dauginas, 1999: 207). 

Iloranta & Pajunen-Muhonen (2012: 183) mukaan hankinnan järjestäminen keskitetysti 

tai hajautetusti ei ole riippuvainen pelkästään organisaation rakenteesta, vaan hankinnan 

organisoinnissa tulisi ottaa huomioon koko toimitusverkosto. On mietittävä, miten yri-

tyksen ulkopuolella olevaa osaamista voitaisiin parhaiten hyödyntää ja ohjata niin, että 

se auttaisi yrityksen päämäärien saavuttamisessa (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2012: 

183). 

Hankinnan organisointi on siis valintatilanne, jota ohjaa sekä yrityksen sisäiset että ul-

koiset ominaisuudet. Huomioitaviin sisäisiin ominaisuuksiin kuuluvat Iloranta & Paju-

nen-Muhonen (2012: 161) mukaan liiketoimintayksiköiden yhtenäiset tarpeet ja maan-

tieteellinen läheisyys. Ulkoisiin tekijöihin puolestaan kuuluu toimittajamarkkinoiden 

kehityksen nopeus sekä loppuasiakkaan merkitys yrityksen hankintapäätöksiin. Nopeis-

sa markkinoiden muutostilanteissa markkinoiden seuranta ja tietoisuus ovat ensiarvoi-

sen tärkeitä, mikä puoltaa keskitetyn hankinnan käyttöä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 

2012: 161) Loppuasiakkaan tarpeiden huomiointi on puolestaan kehittyneempää hajau-

tetussa hankinnassa (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2012: 161; Håkansson & Gabbe, 

1994). 

4.1.1 Infrapalveluiden yhtenäisyys 

Tässä kappaleessa esitetyt tiedot on saatu ensimmäisen haastattelukierroksen ja sisäisten 

dokumenttien avulla. Tuloksia on sittemmin päivitetty uusilla dokumenteilla korjaamal-

la alkuperäisessä näkemyksessä olleita epäselvyyksiä ja virheitä. 

Tiimien eli organisaation sisäisten loppukäyttäjien vastuulla on hankintojen tarvekartoi-

tus, hankkeiden perusteleminen, tarjouspyynnön laadinta, tarjousten vertailu, toimituk-

sen valvonta ja käyttöönotto. HTY:n, Hallinto- ja talousyksikön, tehtäviin kuuluu puo-

lestaan tarjouspyynnön tarkastaminen, hankintailmoitusten tekeminen, tarjouspyyntöjen 

lähettäminen, hankintaesityksen tarkastaminen ja sopimuksen laadinta yhdessä vastuu-

henkilön kanssa. HTY hoitaa lähinnä kilpailutuksen laillisuuteen liittyvien asioiden 

varmistuksen sekä osan hankinnan hallinnollisista vaiheista. Hankintaesitysten ja han-

kintapäätösten hyväksyntä on keskitetty erilaisille toimijoille (yksikön päällikkö, toimi-

tusjohtaja, johtokunta) hankinnan suuruudesta riippuen. Alla olevassa kuvassa 11 on 

esitetty Infrapalveluiden hankintaprosessi ja eri toimijoiden vastuualueet. Katkoviivalla 

merkityt laatikot ovat vaiheita, jotka suoritetaan tiettyjen kriteerien, kuten EU-

ilmoituksen kynnysrajojen, täyttyessä. 
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Kuva 11. Infrapalveluiden hankintaprosessi. 

 

Kilpailutettujen ja suorahankintojen lisäksi Infrapalvelut hankkii tavaroita ja palveluita, 

jotka on kilpailutettu keskitetysti kaupungin Hankintakeskuksessa. Näitä yhteishankin-

toja ei saa hankkia muilta kuin Hankintakeskuksen puitesopimustoimittajilta (Pietilä, 

2013). Osa näistä hankinnoista ostetaan suoraan Hankintakeskuksen varastosta ja osa 

puolestaan tilataan toimittajilta Hankintakeskuksen sopimilla listahinnoilla. 

Haastateltavien mukaan vastuunjako hankintaprosessissa vastuuhenkilön ja HTY:n vä-

lillä on selkeä. HTY on tuotantoyksiköiden tukipalvelu, joka hoitaa hankinnan kaupalli-

sen vaiheen. Vastuuhenkilöt ovat oman alansa asiantuntijoita, joiden hankintatarpeeseen 

ei puututa. Tyytyväisyys HTY:n rooliin ja heiltä saatuun tukeen vaihteli tiimeittäin 

voimakkaasti. Osa näkisi HTY:n mielellään mukana myös pienemmissä hankinnoissa 

tai vaikuttamassa isoimmissa hankinnoissa alusta asti. Lisäksi osa haastateltavista koki 

toiminnan HTY:n kanssa vaivalloiseksi. Toisten mielestä HTY:n nykyinen rooli on oi-

kea, eikä heidän osallistumisensa hankinnan muihin vaiheisiin nähty tarpeelliseksi saati 

mahdolliseksi. 

Haastateltujen mukaan jokaisella tiimillä on omanlaistaan toimintaa eikä hankinnoille 

nähdä yhteisiä rajapintoja. Poikkeuksen muodostavat erilaiset asiantuntijahankinnat 

kuten suunnittelu. Osa insinööri- ja suunnittelutoimistoista on kilpailutettu puitesopi-

muksiin, joita kaikki Infrapalveluiden tiimit voivat käyttää. 

Edellä mainituista keskitetyistä toiminnoista huolimatta hankintoja koskevat tärkeät 

päätökset, kuten tarpeenmäärittely, hankkeen kuvaus, hankintaprosessin käynnistäminen 

ja toimittajien valinta, ovat mahdollisimman lähellä loppukäyttäjiä. Lisäksi Hankinta-

keskuksen kilpailuttamia toimittajia voidaan käyttää lähinnä yksinkertaisissa tarvike-

hankinnoissa ja palveluissa, joten niiden merkitys toiminnalle ei ole suuri. Näiden omi-
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naisuuksien perustella voidaan sanoa, että hankinta on järjestetty hajautetusti Infrapalve-

luissa. Näkemys pohjautuu siihen, että tarpeentunnistus ja ratkaisuvaihtoehtojen selvit-

täminen on asetettu mahdollisimman lähelle loppukäyttäjää. Lisäksi tiimit ovat vastuus-

sa omista hankinnoistaan ilman hankintapäällikön suoraa vaikutusta. 

4.2 Hankintatoimen kypsyys 

Tämä osio sisältää ensimmäisen haastattelukierroksen perusteella muodostetun näke-

myksen hankintojen kypsyyden nykytilasta. Hankintatoimen kypsyyden kuvaamiselle 

on akateemisessa tutkimuksessa pyritty löytämään monia keinoja. Tässä työssä noudate-

taan Schiele (2007) esittelemää kypsyyden määrittelyä, jota on täydennetty Cox et al. 

(2005) sekä Rozemeijer  et al. (2003) tekemillä havainnoilla. Schiele (2007) kehitti vii-

destä tekijästä koostuvan hankinnan kypsyysmallin.  

Hankinnan kypsyyttä mittaavat tekijät ovat Schiele (2007) mukaan hankinnan suunnitte-

lu, organisaation määrittely ja rakenne, prosessiorientaatio, inhimilliset resurssit sekä 

hankinnan kontrollointi. Hankinnan kypsyys liittyy läheisesti siihen, kuinka paljon han-

kinnan onnistuminen on yksittäisen henkilön osaamisen varassa ja kuinka paljon han-

kinnan apuna on prosesseja sekä apuvälineitä. (Schiele, 2007) Seuraavaksi arvioidaan 

haastatteluissa tehtyjen havaintojen pohjalta Infrapalveluiden hankinnan järjestämisen 

kypsyyttä kussakin edellä mainitussa tekijässä. 

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että Infrapalveluiden hankinnan kypsyydessä 

on kehitettävää eritoten prosessien systemaattisuudessa ja hankintatyökalujen käytössä. 

Kypsyyden kehittämistä vaikeuttaa hankinnan operatiiviseksi ja suppeaksi koettu rooli 

haastateltujen keskuudessa. Näiden seikkojen perusteella voidaan sanoa, että Infrapalve-

luiden hankinnan kypsyys on matala. 

4.2.1 Hankinnan suunnittelu 

Hankinnan suunnittelu liittyy hankintaprosessin ensimmäisten vaiheiden järjestämiseen. 

Esitettäviä kysymyksiä ovat, kuinka paljon hankintaosasto on osallisena tarpeen suun-

nitteluun, ympäristön analysointiin ja käytettävän teknologian valintaan. (Schiele, 2007) 

HKL:ssä keskitetty hankintaorganisaatio eli HTY ei osallistu tarpeen suunnitteluun, 

toimittajamarkkinoiden analysointiin tai käytettävän teknologian valintaan. Nämä tehtä-

vät ovat hankintaa suorittavien tiimien vastuulla ja niiden onnistuminen riippuu vastuu-

henkilön henkilökohtaisesta kyvystä. 

4.2.2 Hankinnan organisointi 

Organisaation määrittely ja rakenne tarkoittaa hankintaorganisaation vakiintuneisuutta 

eli roolien, vastuiden ja rajapintojen määrittelyä sekä dokumentointia (Rozemeijer et al, 

2003; Schiele, 2007). Organisoinnissa tutkitaan myös hankinnan strategisia vaikutus-

mahdollisuuksia yrityksen toimintaan (Cox et al., 2005; Schiele, 2007). 

Infrapalveluiden ja HTY:n roolit ja rajapinnat on määritelty ja ne on myös dokumentoi-

tu sisäisissä ohjeissa.  Haastattelujen perusteella hankintatoimi nähdään operatiivisena 

toimintana, jolla ei ole suuria vaikutusmahdollisuuksia toiminnan järjestämiseen eikä 
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sen avulla voida saavuttaa nykyistä enempää lisäarvoa. Hankinnassa päämääränä on 

saada tehtyä toimitukset oikeaan aikaan, jotta suunnitellut työt pystytään toteuttamaan. 

4.2.3 Prosessiorientaatio 

Prosessiorientaatio tarkastelee, onko hankinnalla strategioita ja prosesseja toimittajien 

valintaan, arviointiin sekä kehittämiseen (Schiele, 2007). Lisäksi arvioidaan, kuinka 

paljon yhteistyötä hankinta tekee yrityksen muiden toimintojen kanssa (Schiele, 2007; 

Cox et al., 2005). Kypsyydestä antaa viitteitä myös se, millaisia prosesseja organisaati-

olla on ulkopuolisten yritysten kanssa toimimiseen (Schiele, 2007; Rozemeijer et al., 

2003). Merkitystä on myös tietojärjestelmien saatavuudella näiden prosessien tukemi-

sessa (Rozemeijer et al., 2003). 

HKL:llä ei ole voimassaolevaa sisäistä tai ulkoista hankintastrategiaa. Edellinen han-

kinnan kehitysprojekti toteutettiin noin 10 vuotta sitten, jolloin pyrittiin määrittämään 

hankinnan tavoitteita. Päivitettyjen suuntaviivojen puuttuminen on johtanut muun mu-

assa puutteisiin systemaattisten arviointityökalujen kehittämisessä ja käyttämisessä. 

Hankintojen vastuuhenkilöt eivät osanneet sanoa, onko tarpeen arviointiin yhtenäisiä 

kriteerejä tai käytetäänkö tarpeiden arvioinnissa hyöty-kustannusarviointia tai muita 

hankinnan työkaluja. 

HKL:n vuonna 2012 hyväksyttyyn tavoiteohjelmaan (HKL, 2012) on kirjattu vuoden 

2015 tavoitetila, jonka mukaan ”toimintamuodot muiden organisaatioiden sekä omien 

kanssa perustuvat kumppanuuteen ja laatua korostaviin palvelusopimuksiin”. Haastatte-

luiden perusteella ulkopuoliset suhteet perustuvat lähinnä kilpailutukseen, joissa toimit-

taja on valittu halvimman hinnan perusteella. Puitesopimuksia käytetään toistuvissa 

hankinnoissa eli joidenkin toimittajien kanssa on jatkuvia toimitussopimuksia pitkällä-

kin ajanjaksolla. Haastateltujen mukaan osa toimittajista on luottotoimittajia, joiden 

suorituskyky tiedetään ja joita käytetään kiireellisissä tai vaativissa tehtävissä. Osa toi-

mittajista puolestaan valitaan kilpailutuksen perusteella, jolloin suhde on lyhytaikainen 

ja perustuu voimassaolevaan sopimukseen. 

Hankintaan liittyvät tietojärjestelmät ovat sopimusten hallintajärjestelmä sekä toimin-

nanohjausjärjestelmä, johon syötetään tilauksia. Yhdessä tiimissä ollaan ottamassa käyt-

töön infrastruktuurin kunnon systemaattista seurantajärjestelmää, jonka avulla he toivo-

vat pystyvänsä määrittelemään tarpeensa paremmin ja aikaisemmin. Muita hankintaan 

liittyviä tietojärjestelmiä tai sähköisiä hankintatyökaluja, kuten e-markkinapaikkoja, ei 

käytetä. 

4.2.4 Inhimilliset resurssit 

Inhimillisiä resursseja ja johtajuutta arvioidaan sen mukaan, millaisia vaatimuksia han-

kintahenkilöstölle asetetaan ja miten heidän suorituskykyään arvioidaan. (Schiele, 2007; 

Rozemeijer et al., 2003) 

Tiimeissä työntekijöiden kyvyn painopisteenä nähdään olevan oman alan asiantuntijuus. 

Hankintaan liittyvät asiat tuntuivat järjestyvän yleisellä työkokemuksella. HTY:ssä 

työskentelevien kyvyt painottuvat sopimusten ja kilpailutusdokumenttien laadintaan 
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sekä hankintaprosessin läpivientiin hankintalain mukaisesti. Haastatteluissa ei mainittu 

käytössä olevia hankintaan liittyviä suorituskyvyn arvioinnin mittareita. Tiimien tilan-

netta seurataan budjetin ja käynnissä olevien hankkeiden edistymisen avulla. Lisäksi 

laskujen määrän kehitystä seurataan. 

Haastatellut mainitsivat, että hankintoja lähestytään kokonaistaloudellisuuden näkökul-

masta. Kokonaistaloudellisuuteen liittyvien virallisten toimintatapojen ja laskelmien 

puuttuessa ei kuitenkaan voida arvioida, kuinka hyvin tällainen toimintatapa toteutuu 

käytännössä. Haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että monimutkaisten kriteerien 

käyttämistä kilpailutuksissa vältellään ja hankintapäätökset tehdään yleisesti alhaisim-

man hinnan perusteella. 

4.2.5 Hankinnan kontrollointi 

Hankinnan kontrollointi sisältää erilaiset järjestelmät ja työkalut, jotka ovat käytössä 

hankintojen hallinnoimiseksi ja ohjeistamiseksi (Schiele, 2007; Rozemeijer et al., 2003). 

Hankintaa kontrolloidaan budjetin sekä sisäisten hyväksymisrajojen avulla. Käyttöta-

louteen liittyvien hankintojen tulee mahtua vuoden kokonaisbudjettiin, minkä lisäksi 

investointihankkeiden pitää pysyä hankesuunnitelmassa asetettujen rajojen sisäpuolella. 

Kulujen ylittyessä, tai kun kulujen oletetaan ylittyvän, voidaan hakea hankesuunnitel-

man kokonaissumman korotusta, joka lisää käytettävissä oleva rahamäärää. Tämän ko-

rotuksen tulee pysyä yksikön kokonaisbudjetissa. Sisäiset hyväksymisrajat tarkoittavat 

rahallista arvoa, jonka ylittyessä hankepäätös ja hankintapäätös siirtyvät ylemmälle 

päättäjäelimelle. Mitä suurempi hankinta on kyseessä, sitä enemmän hanketta perustel-

laan ja arvioidaan ennen hyväksyntää. 

4.3 Infrapalveluiden hankintojen kehittäminen 

Vaikka Infrapalveluiden hankinnoissa on keskitetyn hankinnan piirteitä, on Infrapalve-

luiden hankinta järjestetty hajautetusti. Kypsyyden osalta hankinnat luokiteltiin mata-

laksi. Tämän perusteella Infrapalveluiden hankinta kuuluu kuvan 12 mukaisesti ha-

jautettuun hankintaan, jossa hankinnan vastuu ja osaaminen on Infrapalveluiden tiimeil-

lä. Hankintatoimen kypsyyttä kuvaa hankintoja tukevien järjestelmien puuttuminen sekä 

operatiivinen suhtautuminen hankintaan. Hankintojen onnistuminen on suurelta osin 

hankinnan vastuuhenkilön kykyjen varassa. 

Haastatteluista saadun nykytilan ja kuluanalyysissä tehtyjen huomioiden perusteella 

voidaan sanoa, että Infrapalveluiden materiaali- ja muissakin hankinnoissa on kehitettä-

vää. Hankinnan hajautuneisuutta selittänee osaksi tiimien välisen yhtenäisyyden puute, 

kun jokainen tiimi tekee omia hankintojaan riippumatta toisten käyttämistä toimittajista. 

Lisäksi hankintatoimen kypsyyden ollessa alhainen hankitaan tavallisia materiaaleja ja 

tarvikkeita tarpeeseen ilman pitkällistä suunnittelua. Etenkin pienten toimittajien suuri 

määrä on siis oire hankintojen nykyisestä järjestämisestä ja saatavilla olevien tukijärjes-

telmien puutteesta. 
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Kuva 12. Infrapalveluiden hankinnan sijoittuminen valittuun viitekehykseen. 

 

Infrapalveluihin kohdistettavien kehitystoimenpiteiden tulisi olla sopivia hajautetun 

hankinnan organisaatiolle (Rozemeijer et al.,2003; Rozemeijer,2000). Alhaisen kypsyy-

den tilanteessa pitää esitellä ja hallita perusasiat ennen kuin on mahdollista käyttää mo-

nimutkaisia parhaiksi havaittuja käytäntöjä (Schiele, 2007), jolloin sopivat kehittämis-

toimet ovat tiedon hyödyntäminen sekä tietojen jakaminen toimittajista ja hinnoista 

(Rozemeijer, 2000). Taulukossa 6 esitetyn tiivistelmän perusteella Infrapalveluille sopi-

vat hankintojen kehittämismenetelmät rajoittuvat parhaiden käytäntöjen osalta perusasi-

oihin, prosessien tehostumisessa ei voida hyödyntää keskittämistä ja skaalaetuja on saa-

tavilla pääasiassa tiimien sisäisesti ja vapaaehtoisesti tiimien välillä. 

Haastattelujen ja yrityksen hankintojen analysoinnin perusteella voidaan sanoa, että 

systemaattisen toimintatapojen luominen ja tiedon lisääminen hankintaprosessissa ovat 

ensimmäisiä kehityskohteita, joiden avulla voidaan aloittaa hankintojen kehittäminen. 

Syynä tähän on operatiivisen toiminnan painottuminen, minkä takia pitkäjänteinen toi-

mintatapojen määrittely sekä strateginen ajattelu puuttuu ja toimittajien kehittäminen tai 

toimittajaportfolioiden ylläpito eivät ole osa päivittäistä toimintaa. 
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Tiedon lisäämisen välineeksi valitaan hankintojen kategorisointi Kraljicin (1983) esitte-

lemän portfoliomatriisin avulla. Hankinnan luokittelu ennalta määrättyihin kategorioi-

hin pakottaa ajattelemaan hankinnan tärkeyttä toiminnalle ja selvittämään mahdollisia 

ristiriitoja tärkeyden ja valitun hankintametodin välillä (Olsen & Ellram, 1997). Samalla 

on mahdollista lisätä hankintaprosessin systemaattisuutta, kun prosessiin tuodaan ana-

lysointivaihe ja saatujen tulosten perusteella toimintaohje, joka tulisi käydä läpi ennen 

hankinnan aloittamista. Alla kuvassa 13 on hahmotelma hankintaprosessin vaiheiksi, 

jotka tapahtuvat operatiivisen hankinnan ulkopuolella. 

 

 

Kuva 13. Infrapalveluiden hankintaprosessin kehittäminen. 

 

Seuraavissa kappaleissa esitellään työkalu, jota on tarkoitus käyttää esitetyn prosessin 

ensimmäisessä vaiheessa eli hankinnan kategorisoinnissa. Työkalun on tarkoitus auttaa 

hankintaa suorittavaa henkilöä tiedon hyödyntämisessä eli huomioimaan hankinnalle 

olennaisia piirteitä ja muodostamaan kuva toimittajamarkkinoiden tilanteesta sekä han-

kinnan elinkaaren kustannuksista. 
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5 Työkalun kehittäminen 

Tässä kappaleessa esitellään aluksi teoriaa, johon työkalu pohjautuu. Lisäksi käydään 

läpi työkalun määrittelyprosessi ja muodostetaan työkalun keskiössä oleva portfoliomat-

riisi. Työkalun tarkoituksena on luoda pohjaa systemaattisille toimintatavoille hankin-

noissa. Lisäksi huomioon on otettu Infrapalveluiden hankintojen kypsyys, jotta työkalu 

olisi mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä. 

Työkalun tavoitteena on lisätä ymmärrystä erilaisista tavoista, joilla voi suhtautua han-

kintoihin hankittavan materiaalin ominaisuuksien ja markkinatilanteen mukaan. Työka-

lussa käytetään hankintojen luokittelua Kraljicin (1983) esittämällä portfoliotekniikalla. 

Aluksi määritellään, mitkä asiat vaikuttavat Infrapalveluiden hankintoihin, tämän jäl-

keen esitellään Infrapalveluille sopivat hankintakategoriat ja ehdotetaan kategoriakoh-

taisia toimintatapoja. 

5.1 Taustaa 

Olsen & Ellram (1997) mukaan hankintojen luokittelu portfolioihin on hyödyllinen teh-

tävä, koska se pakottaa päätöstentekijät keskustelemaan tuotteiden, toimittajien ja suh-

teiden tärkeydestä. Smart & Dudas (2007) mukaan portfoliotekniikan vahvuudet ovat 

sen yksinkertaisuus ja hyödyntämisen helppous. Kraljicin portfoliolähestymistapa han-

kintoihin antaa yksinkertaisen tavan kerätä ja luokitella tietoa, ennustaa tulevia hankin-

taskenaarioita, tunnistaa olemassa olevia hankintatapoja ja kehittää hankintastrategioita 

kriittisille tuotteille ja materiaaleille (Kraljicin, 1983). 

Vaikka portfoliomallit antavat käytännönläheisen viitekehyksen keskusteluun ja hankin-

tojen analysointiin kaikille organisaation eri jäsenille (Gelderman & Van Weele, 2005), 

niitä on kritisoitu siitä, että ne antavat monia mahdollisia toimintatapoja, mutta vähän 

valmiita vastauksia (Olsen & Ellram, 1997). Portfoliomallien rajoitukset sekä heikkou-

det käytännöntyössä pitääkin ymmärtää, ja niitä tulisi käyttää yhdessä muiden työkalu-

jen kanssa (Olsen & Ellram, 1997). 

Portfoliomallien hyödyntäminen hankinnoissa voi parantaa rajallisten resurssien allo-

kointia, koska portfoliomallit auttavat niiden tuotteiden, toimittajien ja suhteiden tunnis-

tamisessa, jotka vaativat enemmän huomiota kuin muut (Olsen & Ellram, 1997). Portfo-

lioprojekti voi täten johtaa hankinnan aseman vahvistumiseen organisaatiossa, selventä-

en toimittajien hallinnassa olevia ongelmia ja mahdollisuuksia (Gelderman & Van Wee-

le, 2005). 

Kraljicin matriisin ulottuvuudet ovat hankinnan ”Tulosvaikutus” ja ”Toimittajariski”. 

”Tulosvaikutus” voidaan määritellä osuutena kaikista ostoista, vaikutuksena tuotannon 

laatuun tai liiketoiminnan kasvuun. ”Toimittajariski” puolestaan määritellään saatavuu-

den, toimittajien määrän, kilpailullisen kysynnän, varastointikustannusten ja erilaisten 

mahdollisuuksien mukaan. (Kraljicin, 1983) Kraljicin matriisista on tullut ammattipii-

reissä suosituin ja akateemikoiden kesken väitellyin hankinnan kategorisointiväline 

(Gelderman & Van Weele, 2003). 
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5.2 Määrittelyprosessi 

Aluksi kirjallisuuden avulla määritellään hankintoihin vaikuttavia tekijöitä, joiden avul-

la voidaan arvioida hankintojen ”Tulosvaikutusta” ja ”Toimittajariskiä”. Tämän jälkeen 

suoritettiin haastattelut, jotta saataisiin selville, mitkä löydetyt tekijät ovat tärkeimpiä 

Infrapalveluille. Toisen kierroksen haastatteluihin osallistuivat Ratatiimi, Sähkötiimi ja 

Kiinteistötiimi. Kahdesta ensimmäisestä tiimistä haastateltiin tiimien päälliköitä ja kiin-

teistötiimin haastattelussa oli mukana tiimin päällikkö ja kaksi tiimin jäsentä. 

Infrapalveluille sopivat matriisin ulottuvuudet selvitetään Geldermanin ja Van Weelen 

(2003) esittelemällä konsensusmenetelmällä, jossa organisaatiolle sopivat Kraljicin mat-

riisin ulottuvuudet määritetään keskustelemalla. Määrittelyn lopputuloksena on luokitte-

lu, joka on mahdollista luoda nopeasti, ja joka ottaa huomioon liiketoimintaympäristön 

ja toimittajamarkkinoiden monia tekijöitä. Konsensusmenetelmä perustuu järkeilyyn ja 

faktapohjaiseen keskusteluun, mikä mahdollistaa joustavan määrittelyn. (Gelderman & 

van Weele, 2003) 

Haastatteluissa keskusteltiin ensin, mitkä ovat tiimin mielestä järkevät kriteerit hankin-

tojen luokitteluun molemmilla akseleilla eli mitkä tekijät aiheuttavat hankintariskiä, ja 

mitkä puolestaan ovat kriittisyyden lähteitä. Tämän jälkeen kysyttiin, kuinka tärkeitä 

nämä tekijät olivat. Tärkeimpien tekijöiden pohjalta muodostettiin Infrapalveluille sopi-

va Kraljicin portfoliomatriisi ja pyydetään antamaan esimerkkihankintoja erilaisiin ka-

tegorioihin. Esimerkkihankinnoista tehtiin erillinen tutkimus, jossa selvitettiin niihin 

sovellettuja hankintatapoja, ja kuinka mainittuihin riskitekijöihin on varauduttu. Näitä 

tietoja hyödynnettiin työkalun kehityksessä. 

5.3 Työkalun toiminta 

Työkalussa on kysymyksiä, joiden tarkoituksena on määritellä, mihin Kraljicin matriisin 

kategoriaan hankinta kuuluu. Kraljicin matriisin kategorioiden luokittelu ”Tulosvaiku-

tuksen” ja ”Toimittajariskin” suhteen ei nähty aiemman tutkimuksen perusteella sopivan 

täysin Infrapalveluiden tarpeisiin. Varsinkin liikelaitoksen päämääristä ja olemuksesta 

johtuvat tekijät sulkivat pois pelkästään taloudellisten mittareiden käytön ”Tulosvaiku-

tus”-akselilla. Tästä syystä tulosvaikutus muutettiin hankinnan kriittisyyttä mittaavaksi. 

”Toimittajariski” puolestaan nimettiin hankintariskiksi, jotta ymmärrettäisiin, että riskiä 

voi aiheuttaa muutkin kuin toimittajasta johtuvat tekijät. 

Työkalu sisältää 17 kysymystä. Kysymykset on jaettu viiteen osioon, joista kaksi liittyy 

hankinnan kriittisyyteen ja kolme hankintariskiin. Kysymyksien vastauksen perusteella 

lasketaan kriittisyydelle ja hankintariskille arvot, jotka voivat vaihdella 0 % – 100 % 

välillä. Näiden arvojen perusteella hankinta asetetaan sopivaan Kraljicin matriisin kate-

goriaan. Lisäksi määritetään hankinnan kokonaiskustannukset tärkeimpinä nähtyjen 

tekijöiden pohjalta (Ellram, 1993). Lisäksi vastaaja voi määrittää hankittavan materiaa-

lin puuttumisen vaikutusten rahallinen arvon, voidaan arvioida hankinnan puuttumisen 

ja myöhästymisen riskiä voidaan arvioida samalla asteikolla kuin muutakin toimintaa 

(Sherwin, 2000). 
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Kun hankinta on asetettu sopivaan kategoriaan ja sen kustannukset selvitetty, kerrotaan 

hankintaan sovellettavista parhaista käytännöistä ja asioista, jotka tulisi huomioida han-

kintaa toteutettaessa. Kysymysten avulla pyritään siis muodostamaan yleiskuva hankin-

taan vaikuttavista tekijöistä sekä niiden suhteellisista suuruuksista ja antaa suositus, 

miten hankinnan voi järjestää parhaalla mahdollisella tavalla. 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi haastatteluissa löydetyt tekijät, jotka vaikuttavat 

Infrapalveluiden hankintojen kriittisyyteen sekä hankintariskiin. Tämän jälkeen määri-

tellään hankinnan kokonaiskustannuksiin vaikuttavat tekijät sekä hankintojen mahdolli-

set kategoriat. 

5.3.1 Kriittisyyteen vaikuttavat tekijät 

Haastatteluissa mainittujen tekijöiden pohjalta määritellään kriittisyys työkalun kysy-

myksissä kolmen mittarin avulla, jotka ovat puuttumisen seuraukset ja elinkaarikustan-

nus. 

Hankinnan puuttumisen seurauksen pisteet määräytyvät vaikutuksien kohteen ja vaiku-

tusten laajuuden perusteella. Mitä lähemmäs loppuasiakasta hankittavan materiaalin 

vaikutukset ulottuvat, sitä merkittävämpinä vaikutuksia pidetään. Esimerkiksi vaikutuk-

set loppuasiakkaaseen ovat merkittävämpiä kuin vaikutukset tiimin toimintaan. Lisäksi 

kysytään, kuinka laajoja nämä vaikutukset ovat eli estävätkö vaikutukset toimintaa vai 

tuovatko siihen viivästyksiä tai haittaa. Puuttumisen seurauksien pisteet kasvavat, jos 

hankinta liittyy tiiviisti HKL:n perustehtävään ”laadukkaiden ja ympäristöystävällisten 

liikennepalveluiden tuotanto” (HKL, 2012). Viivästysten ja haittojen vaikutuksia voi-

daan arvioida pisteiden lisäksi rahallisesti erillisessä osiossa. Näin negatiivisille vaiku-

tuksille pyritään antamaan hinta, joka on vertailtavissa hankinnan muiden kulujen kans-

sa. 

Elinkaarikustannus muodostuu hankintahinnan, hankinnan elinkaaren pituuden sekä 

elinkaaren yli tapahtuvien kulujen perusteella. Mitä suuremmat elinkaarikustannukset 

ovat, sitä kriittisempänä hankinta nähdään. Lisäksi elinkaarikustannusten pisteet kasva-

vat, jos hankintahinta on suuri suhteessa tiimin keskimääräisiin hankintoihin. 

5.3.2 Hankintariskiin vaikuttavat tekijät 

Haastatteluissa hankintariskiin liittyvät tekijät määritellään työkalussa kolmen erilaisen 

mittarin avulla, jotka ovat toimittajamarkkinat, hankinta-aika ja monimutkaisuus. 

Toimittajamarkkinaan liittyvät kysymykset mittaavat toimittajamarkkinoiden kilpailul-

lista tilannetta ja tiimin kokemusta erilaisista toimittajista. Markkinoilla voi esimerkiksi 

olla vain muutaman tai yhden toimittajan määräysvalta. Lisäksi on mahdollista, että on 

voimassa myyjän eikä ostajan markkinat, jolloin toimittajilla on vahva neuvotteluasema 

tilaajiin nähden. Molemmat näistä tekijöistä lisäävät toimittajamarkkinoihin liittyvää 

riskiä. 

Hankinta-aikaan liittyvät tekijät ovat EU-kilpailutuksen järjestäminen ja toimitusaika. 

Hankinnan monimutkaisuutta arvioidaan vastaajan henkilökohtaisella mielipiteellä 
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mahdollisuudesta järjestää hankinta taloudellisesti ja oikea-aikaisesti. Monimutkaisuu-

teen vaikuttaa myös nykyinen hankintatapa. Tilausten kilpailuttaminen aina erikseen 

lisää hankinnan monimutkaisuutta suhteessa esimerkiksi voimassa olevaan puitesopi-

mukseen. Lisäksi pyydetään arvioimaan, onko toimittajan vaihtamiselle teknisiä esteitä, 

kuten järjestelmien yhteensopivuuteen tai patenttiin liittyviä syitä. 

5.3.3 Hankinnan kokonaiskustannukset 

Kriittisyyteen liittyvät kysymykset, joissa käsitellään elinkaarikustannuksia, antavat 

arvion hankinnan vaikutuksista käyttötalouteen. Mikäli hanke on investointi, vaikuttaa 

käyttötalouteen hankinnan tasapoistojen suuruus, joka saadaan jakamalla hankintahinta 

vuosittaisten poistojen määrällä. Lisäksi investoinnista syntyy korkomenoja ja pitkäikäi-

sistä materiaalihankinnoista muita kustannuksia elinkaaren aikana. Varastoon sitoutu-

neen pääoman kustannus voidaan laskea hankintahinnan ja tavaran varastossa viettämän 

ajan avulla. 

Hankinnan puuttumisen seuraukset pyritään arvioimaan loppuasiakkaille ja tiimille. 

Asiakkaille koituvat haitat määritellään matka-aikasäästön kustannuksina, joka on kes-

kimäärin 8,05 € tunnissa yhdelle henkilölle (Tieliikenteen ajokustannusten yksikköar-

vot, 2010). Matkanteon viivästyessä kerrotaan viivästyneiden matkustajien määrä vii-

västyksen kestolla ja matka-aikasäästön tuntihinnalla. Oletuksena on, että joukkoliiken-

teellä tehtyjen matkojen jakautuminen työ- ja vapaa-ajan matkoihin vastaa autolla tehty-

jen matkojen jakaumaa, ja että liikennettä on 18 tuntia päivässä. Vastaaja voi myös il-

moittaa muita hankinnan puuttumisesta aiheutuvia kustannuksia. Vastausten perusteella 

puuttumisen kustannukset lasketaan kaavan viisi mukaisesti. 
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Investoinnin kokonaiskustannukset ilman diskonttausta ovat lainamäärän sekä korko-

kustannusten summa. Korkokustannukset määräytyvät laina-ajan, lyhennystavan sekä 

lainakoron mukaan. Työkalussa oletetaan, että Infrapalveluissa investointien poistot 

tehdään tasapoistolla eli jokainen poisto vaikuttaa käyttötalouteen aina saman summan 

verran. Oletetaan lisäksi, että lainan lyhennykset tapahtuvat vuoden lopussa vuoden 

aikana kertyneiden korkojen maksamisen jälkeen. Tällöin tasalyhennyksen suuruus on: 
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Investoinnin korkokustannukset lasketaan kaavalla: 

                  ∑             

   

   

 (7) 

jossa r on lainakorko 

Tasalyhennyslainan maksuerien korot muodostavat aritmeettisen jonon. Tällöin korko-

kustannusten kokonaismäärä voidaan laskea keskimääräisen korkoerän ja maksujen 

lukumäärän tulona, kun keskimääräinen korkoerä on ensimmäisen ja viimeisen kor-

koerän keskiarvo. 

Jos investoinnin poiston suuruuksia tarkastellaan nykyarvon avulla eli kaikki maksuerät 

diskontataan sisäisen korkokannan mukaan, suppenee geometrinen sarja geometriseksi 

summaksi: 
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jossa d on sisäinen korkokanta eli diskonttauskerroin  

Hankinnan ylläpitokustannusten oletettiin jakautuvan jokaiselle vuodelle yhtä suurina 

osuuksina, joten niiden kokonaisvaikutuksen voi laskea samalla tavalla kuin investoin-

tien poistojen. Ylläpitoon liittyvien kustannustekijöiden arviointi on tärkeää, koska elin-

kaaren aikana ne voivat ylittää tuotteen alkuperäisen hankintahinnan moninkertaisesti 

(Wise & Baumgartner, 1999). Korkojen diskontattu vaikutus käyttötalouteen ei noudata 

aritmeettista tai geometristä sarjaa, joten se on laskettava auki kaavalla: 

∑              (   )
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Varastoon sitoutuneen pääoman kustannus lasketaan hankintahinnan, varastointiajan 

sekä sisäisen korkokannan avulla. 
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5.3.4 Hankintakategoriat 

Toisen vaiheen haastatteluiden ja kirjallisuusanalyysin perusteella muodostettiin Infra-

palveluiden hankintoja kuvaava Kraljicin matriisi, joka jaettiin neljään eri kategoriaan, 

joka on esitetty kuvassa 14 kriittisyyden ja hankintariskin mukaan: 

1. Tavalliset materiaalit 

2. Merkittävät materiaalit 

3. Vaikeasti saatavat materiaalit 

4. Strategiset materiaalit 

 

 

Kuva 14. Hankintakategoriat Kraljicin matriisissa. 1. Tavalliset materiaalit, 2. Merkittävät 

materiaalit, 3. Vaikeasti saatavat materiaalit, 4. Strategiset materiaalit. 

 

Kategoriasta siirrytään toiseen, kun kriittisyyden tai hankintariskin määrää muuttuu pie-

nestä suureksi. Työkalussa kriittisyys on ”suuri”, kun sen arvo on suurempaa kuin 50 % 

kokonaispisteistä. Hankintariski on myös suurta, kun sen arvo on suurempaa kuin 50 %. 

Tavallisilla materiaaleilla on pieni hankintariski ja kriittisyys. Niitä on siis suhteellisen 

helposti saatavilla kilpailluita markkinoilta, niillä on alhaiset kustannukset ja niiden 

vaikutus toimintaan on hyvin rajallinen. Materiaalin kuuluminen tavallisiin ei välttämät-

tä tarkoita, että sitä saa kaupasta tai tukkuliikkeestä heti tarpeeseen. Riittää, että kriitti-

syyden ohella hankintariskiin liittyvät tekijät ovat alhaisella tasolla. 
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Merkittävät materiaalit ovat hankintariskiltään alhaisia, mutta niillä on suuri merkitys 

Infrapalveluiden ja sen asiakkaiden toimintaan tai ne ovat elinkaarikustannuksiltaan 

suuria. Vaikeasti saatavat materiaalit ovat hankintoja, joiden hankintariski on korkea 

johtuen heikosta saatavuudesta, pitkästä toimitusajasta tai suuresta varastointikustan-

nuksesta. Niiden kriittisyys on puolestaan alhainen, mikä tarkoittaa, että hankinnan kus-

tannukset ovat alhaiset ja materiaalin puuttumisesta aiheutuu vain pieniä vaikutuksia 

tiimin toimintaan. Strategisissa materiaaleissa sekä kriittisyys että hankintariski ovat 

korkeita. 

Koska jokaisen kategorian materiaalien kriittisyyden sekä hankintariskin taso ovat eri-

laisia, tulisi niiden hankintaan suhtautua eri tavalla. Tämä tarkoittaa, että jokaisella ka-

tegorialla on omanalaisensa strategiat, joita tulisi noudattaa, jotta kriittisyyden ja han-

kintariskin syyt ja vaikutukset pystytään huomioimaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Seuraavassa osiossa käydään läpi Kraljicin-matriisin kategorioille kehitettyjä strategioi-

ta ja tulkitaan niiden sopivuutta työssä kehitettyyn luokitteluun. 

5.4 Ehdotetut toimintatavat 

Tässä osiossa esitellään sekä kirjallisuudesta löydettyjä strategioita että Infrapalveluiden 

kontekstista esiinnousseita toimintatapoja, joita tulisi noudattaa erilaisissa hankinnoissa. 

Vaikka kullekin kategorialle on omanlaisensa parhaat käytännöt, liittyy hankintoihin 

asioita, joita tulisi ottaa huomioon kaikissa hankinnoissa. Tämän takia työkalu antaa 

vastausten perusteella luokkaan liittyvien toimintatapojen lisäksi luokasta riippumatto-

mia toimintatapoja. 

Hankintaa suorittavan on ennen hankinnan aloittamista vastattava seuraaviin kysymyk-

siin:  

 Onko Hankintakeskus kilpailuttanut hankinnan? 

 Onko toimittajan kanssa voimassaoleva puitesopimus tällaisista hankinnoista? 

 Toistuuko hankinta useasti tai vuosittain? 

 Tekevätkö muut tiimit vastaavanlaisia hankintoja? 

Ensimmäiseksi tulee varmistaa, että kaupungin ohjeita noudatetaan, ja että kaikki tava-

rat, jotka pystytään ostamaan Hankintakeskuksen toimittajilta, hankitaan viralliselta 

toimittajalta. Yhteishankintayksikköjen tekemät tavaroita ja palveluita koskevat hankin-

tasopimukset sitovat kaupungin virastoja ja laitoksia. Tämä tarkoittaa, että virastojen ja 

laitosten on hankittava mainitut tavarat ja palvelut käyttämällä hyväksi yhteishankin-

tayksikköjen tekemiä sopimuksia. (Pietilä, 2013; Lammi, 2012: 18) 

Lisäksi on tarkistettava onko hankinnasta tehty Infrapalveluissa puitesopimus, jota on 

velvollisuus käyttää. Toistuvien materiaalihankintojen tapauksessa tulisi harkita puite-

sopimuksen käyttämistä, jos se materiaalin luonteen takia on mahdollista. On myös syy-

tä tiedostaa muiden tiimien tarve vastaavanlaisille hankinnoille. Heiltä voi joko saada 

arvokkaita neuvoja hankinnan suorittamiseen tai mahdollisesti käyttää samaa sopimusta 

hankinnan suorittamisessa. Tämän jälkeen hankinnan suorittaja voi täyttää työkalun 

kyselyn. 
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Kyselyn täyttämisen jälkeen työkalu kertoo, mihin hankintakategoriaan hankinta kuuluu 

ja ilmoittaa kategorian ylätason tavoitetilan. Työkalun antamat tulokset ja lähteet, joiden 

avulla tavoitetilat on muodostettu, on esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. Hankintojen tavoitetila kussakin kategoriassa. Lähteet: Kraljic (1983), Gelderman 

& Van Weele (2003), Olsen & Ellram (1997). 

Kategoria Tavoitetila 

Tavallinen materiaali saada aikaan toimittajasuhde, joka hoituu kuin itses-

tään 

Vaikeasti saatava materiaali pyrkiä pääsemään eroon tällaisista hankinnoista 

Merkittävä materiaali synnyttää mahdollisimman vähän kustannuksia ja 

negatiivisia vaikutuksia toimintaan 

Strateginen materiaali 

 

tuottaa pitkän aika välin arvoa 

 

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu työkalun ehdottamat toimintatavat hankintaa suorit-

tavan vastausten perusteella. Toimintatavat perustuvat Kraljicin matriisia käsittelevään 

kirjallisuuteen, josta on pyritty poimimaan Infrapalveluille sopivimmat toimintatavat. 

Erona perinteisten hankinnan portfoliomallien toimintatapoihin on, että toimintatapoja 

ei erotella pelkästään kategorioiden mukaan. Työkalu antaa kategoriakohtaisten neuvo-

jen lisäksi toimintaehdotuksia yksittäisten vastausten perusteella. 

5.4.1 Toimintatapa tavallisille materiaaleille 

Kraljicin matriisin ”ei-kriittisiin” hankintoihin sovellettavia strategioita ovat vaatimus-

ten ja hankintojen yhdistäminen sekä hankintaprosessin tehostaminen (Kraljic, 1983; 

Gelderman & Van Weele, 2003; Barry, 1999: 844; Olsen & Ellram, 1997). Toimittajien 

kanssa tulisi pystyttää suhde, joka käytännössä hoituu itsestään (Kraljic, 1983; Olsen & 

Ellram, 1997). Olsen & Ellram (1997) mukaan tämä tarkoittaa standardointia eli saman-

kaltaisten tuotteiden tilaamista. 

Toimintatapa 1: Hanki standarditavaroita. 

Koska tarkoituksena on saada aikaan toimittajasuhde, joka hoituu kuin itsestään, tulisi 

pyrkiä tilanteeseen, jossa toimittajan tai käytettävien materiaalien vaihtamiselle ei ole 

esteitä. Tästä syystä ehdotetaan, että näissä hankinnoissa hankitaan aina standarditava-

roita. 

Toimintatapa 2: Tee puitesopimus (muutaman) valikoidun toimittajan kanssa. 

Jos samanlaisia hankintoja tehdään useita vuodessa tai vuosittain, ehdotetaan, että toi-

mittajan kanssa tehdään puitesopimus. Puitesopimuksessa on määritelty halutut tuotteet 

tai suoritteet sekä niiden hinta. Puitesopimustoimittajaa ei tarvitse kilpailuttaa, joten 

hankintaprosessi on puitesopimuksen muodostamisen jälkeen yksinkertainen. Puiteso-

pimuksen piirissä voi olla useampikin toimittaja. 
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Puitesopimuksen tekeminen mahdollistaa toistuvien hankintojen keskittämisen muuta-

malle toimittajalle, mikä voi kasvattaa keskimääräisen ostoksen suuruutta. Näin sääste-

tään ostoskertoja ja tätä kautta prosessikustannuksia tilaamisessa, ostamisessa ja mak-

samisessa. Toimittajien vähentämistä voidaan ehdottaa aikaisessa vaiheessa, koska ta-

valliset materiaalit koostuvat pääosin huoltoon ja korjaukseen sekä operatiiviseen toi-

mintaan liittyvistä tavaroista (Barry, 1999: 843; Cox et al., 2005; Iloranta & Pajunen-

Muhonen, 2012: 146-147). Yksinkertaisten hyödykkeiden hankintatapojen kehittäminen 

kohtaa vähemmän vastustusta kuin erikoistuneiden hankintojen, joilla on suuri merkitys 

toiminnan suorituskyvylle (Rozemeijer et al., 2003). 

5.4.2 Toimintatapa merkittäville materiaaleille 

Muuttuneen määrittelyn takia Kraljicin matriisin volyymituotteille annetut strategiat 

eivät välttämättä kelpaa merkittävien materiaalien kontekstissa. Tähän vaikuttaa erityi-

sesti merkittävyyden lähde. Mikäli merkittävyyden lähteenä on hankintojen kustannus, 

voidaan ostovoimaa yrittää hyödyntää ja pyrkiä alentamaan kokonaiskustannuksia 

(Gelderman & Van Weele, 2003; Olsen & Ellram, 1997; Kraljic, 1983). Kokonaiskus-

tannusten vähentäminen perustuu muun muassa hankittavan määrän optimointiin (Kral-

jic, 1983). 

Toimintatapa 1: Syvennä suhdetta toimittajan kanssa, jos toimittajamarkkinat ovat ra-

jalliset. 

Rajallisten toimittajamarkkinoiden vallitessa ehdotetaan merkittäville materiaaleille, 

että syvennetään suhdetta toimittajan kanssa. Tiiviimmällä toimittajasuhteella pyritään 

estämään toimintaan vaikuttavat häiriöt ja vastaamaan tärkeimpiin kustannustekijöihin. 

Keinoja saatavuuden lisäämiseksi ovat muun muassa kumppanuuden tai erilaisten suori-

tuskeskeisten sopimusten muodostaminen toimittajan kanssa. Strategisen kumppanuus-

suhteen muodostaminen tulee kyseeseen, jos sillä pystytään paremmin vastaamaan kriit-

tisyyden läheisiin ja parantamaan tilannetta kokonaisuutena. Strategisen kumppanuuden 

tavoitteena on luoda yhteinen kunnioitus ja saada aikaan molemminpuolinen suunnitel-

mallisuus (Olsen & Ellram, 1997; Gelderman & Van Weele, 2003). Pitkäaikaisten (pal-

velu)sopimusten avulla tuodaan kannustimia molempien osapuolten toimintaan kriitti-

syyden vaikutusten minimoimiseksi. Sopimuksia voi käyttää myös riskien siirtoon osa-

puolelle, joka pystyy hallitsemaan ne paremmin. 

5.4.3 Toimintatavat vaikeasti saataville materiaaleille 

Materiaaleissa, joissa hankintariski on korkea, tulisi pyrkiä vähentämään riippuvuutta 

tekijöistä, jotka aiheuttavat riskiä ja etsiä muita ratkaisuja tarpeen täyttämiseen sekä 

standardoida vaatimuksia (Gelderman & Van Weele, 2003; Olsen & Ellram, 1997). 

Vaihtoehtoisesti voidaan hyväksyä aiheutunut hankintariski ja vähentää sen toteutumi-

sen aiheuttamia negatiivisia seurauksia (Gelderman & Van Weele, 2003; Kraljic, 1983). 

Toimintatapa 1: Vähennä riippuvuutta tekijöistä, jotka aiheuttavat hankintariskiä. 
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Vaikeasti saataville materiaaleille ehdotetaan vähentämään riippuvuutta tekijöistä, jotka 

aiheuttavat hankintariskiä. Riskeistä ja kustannuksista johtuen voi olla kannattavaa etsiä 

muita ratkaisuja tarpeen täyttämiseen. Lisäksi uusien toimittajien etsiminen voi tulla 

kyseeseen. Tilanteen helpottumiseksi voi riittää, että lukkiutuneeseen suhteeseen saa-

daan kilpailuasetelmaa. 

Toimintatapa 2: Varmista, että suhteesta tai sen loppumisesta ei aiheudu negatiivisia 

seurauksia. 

Jos hankinnassa voidaan käyttää puite- tai kumppanuussopimusta, mutta hankinta luoki-

tellaan tästä huolimatta vaikeasti saatavaksi materiaaliksi, tulisi varmistaa, että suhteesta 

tai sen loppumisesta ei aiheudu negatiivisia seurauksia. Näitä seurauksia ovat muun 

muassa tiedon menettäminen ja tiettyyn teknologiaan tai toimittajaan lukkiutuminen. 

5.4.4 Toimintatavat strategisille materiaaleille 

Strategisten materiaalien hankinnan päämääränä on tuottaa pitkän aikavälin arvoa (Ol-

sen & Ellram, 1997) ja kriittisyyden ja riskien vaikutuksia tulisi mahdollisuuksien mu-

kaan vähentää kustannustehokkaasti (Kraljic, 1983; Gelderman & Van Weele, 2003). 

Kriittisyyden ja hankintariskin negatiivisia vaikutuksia voidaan pyrkiä vähentämään 

muun muassa syventämällä suhdetta toimittajaan, jolloin toimittaja nähdään yrityksen 

luonnollisena jatkeena (Gelderman & Van Weele, 2003; Olsen & Ellram, 1997; Kraljic, 

1983). 

Ehdotus 1: Syvennä suhdetta toimittajaan, koska toimittajamarkkinat ovat rajalliset. 

Strategisten materiaalihankintojen tavoitteena on tuottaa pitkän aikavälin arvoa. Tämän 

tavoitteen täyttämiseksi voidaan joko syventää suhdetta toimittajan kanssa tai etsiä uu-

sia toimittajia, joiden avulla pystytään tuottamaan arvoa paremmin. Toimittajan kanssa 

voidaan syventää suhdetta, jos toimittajamarkkinat ovat rajalliset ja toimittajista käy-

dään kovaa kilpailua. Tällöin suhteen syventäminen voi auttaa parantamaan yhteisen 

toiminnan suorituskykyä ja varmistamaan tarvittavien materiaalien saatavuuden. 

Ehdotus 2: Etsi vaihtoehtoisia toimittajia. 

Mikäli toimittajamarkkinoilla on kilpailua, on mahdollista etsiä vaihtoehtoisia toimitta-

jia, jotta voidaan varmistaa toimittajasuhteen pysyminen tasapuolisena. 

Ehdotus 3: Varmista, että suhteesta tai sen loppumisesta ei aiheudu negatiivisia seura-

uksia. 

Valitaan lähestymistavaksi joko suhteen syventäminen tai uusien toimittajien etsiminen, 

on syytä varmistaa, että nykyisestä suhteesta tai sen loppumisesta ei aiheudu negatiivi-

sia seurauksia. 

5.4.5 Yksittäisten vastausten perusteella määritellyt toimintatavat 

Hankinnan luokitteluun perustuvien huomioiden lisäksi arvioidaan vastausten perusteel-

la kuuden erilaisen toimintatavan sopivuutta hankintaan. Tarkasteltavat toimintatavat 
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ovat saatavuuden varmistaminen, kustannusten minimointi, aktiivinen hankinta, han-

kinnan ennakointi ja valmistelu, standardiratkaisujen etsiminen ja ylläpitokustannusten 

tarkkailu. Osa neuvoista liittyy hankintariskin vähentämiseen ja osa puolestaan kustan-

nusten merkityksen korostamiseen, jotka ovat perinteisesti liittyneet tiettyihin Kraljicin 

matriisin kategorioihin (ks. esim. Gelderman & Van Weele, 2003; Iloranta & Pajunen-

Muhonen, 2012: 150-155).  

Koska työkalu luokittelee hankinnan erilaisten kysymysten avulla, nähtiin parhaaksi 

antaa jokaisesta hankinnasta mahdollisimman paljon palautetta. Hankintakategorian 

sisällä olevat hankinnat voivat erota toisistaan merkittävästi, joten yksittäisten vastaus-

ten perusteella annettujen ohjeiden nähtiin olevan paras tapa antaa lisäohjeita hankin-

nansuorittajalle. Nämä toimintatavat esitellään laajemmin alla. 

Toimintatapa 1: Varmista saatavuus, koska puuttumisen vaikutukset ovat merkittäviä. 

Jos hankinnan puuttumista mittaavat pisteet ovat korkealla suhteessa materiaalin elin-

kaaren kustannusten pisteisiin, ehdotetaan materiaalin saatavuuden varmistamista. Han-

kintatavan tulisi siis keskittyä puuttumisen ehkäisemiseen. 

Toimintatapa 2: Koska kustannukset ovat suuret, pyri taloudellisuuteen ja mieti tarpeen 

täyttämistä uudelleen. 

Jos tilanne on toisin päin eli kustannukset ovat puuttumisen seurauksia huomattavasti 

korkeammat, ehdotetaan materiaalin tarpeen miettimistä uudelleen. Lisäksi hankinnassa 

tulisi pyrkiä taloudellisuuteen, koska hankinta ei toiminnallisuudeltaan ole merkityksel-

linen. 

Toimintatapa 3: Huomioi ylläpitokustannusten vaikutus: ne muodostavat merkittävän 

osan kokonaiskustannuksista. 

Vastausten perusteella lasketaan hankintojen arvioidut elinkaarikustannukset, jotka 

koostuvat hankintahinnasta, lainakoroista, varastoinnin ajan sitoutuneesta pääomasta 

sekä vuotuisista ylläpitokustannuksista. Jos ylläpitokustannukset ovat hankintatilantee-

seen diskontattuna vähintään puolet hankintahinnasta, neuvotaan huomioimaan myös 

nämä kustannukset hankintaa tehdessä. Hankinnassa tulisi siis alkuperäisen hinnan li-

säksi ottaa huomioon muut syntyvät kustannukset. Onkin mahdollista, että maksamalla 

hieman enemmän alussa, säästetään käyttö- ja ylläpitokustannuksissa pitkällä tähtäimel-

lä. 

Toimintatapa 4: Panosta aktiiviseen hankintaan: selvitä markkinoiden tilanne, ole yh-

teydessä toimittajiin etukäteen yms. 

Toimittajamarkkinoiden ollessa vaikeasti hallittavat tulisi panostaa aktiiviseen hankin-

taan. Toimittajamarkkinoiden hallittavuuden vaikeutta lisäävät hankintaa suorittavan 

tiimin vähäinen kokemus vastaavista hankinnoista, markkinoiden epätäydellinen kilpai-

lu ja tilaajien suuri kilpailu toimittajista.  
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Aktiivisessa hankinnassa on keskeistä toimittajamarkkinoiden ja kustannusrakenteiden 

tuntemus, kustannustasoon vaikuttavien tekijöiden hyvä ennakointi sekä niihin sopeute-

tut hankintastrategiat ja -prosessit. Kattava ja huolellinen hankintaprosessi antaa edelly-

tyksiä onnistua vaikeissakin markkinatilanteissa. Tarpeen ja kohteen määrittelyssä tulisi 

monimutkaisten hankintojen tapauksessa miettiä erilaisia näkökulmia. Näihin kuuluvat 

hankinnan taloudelliset edellytykset sekä vaikutukset toimintaan ja talouteen. (Iloranta 

& Pajunen-Muhonen, 2012: 280-283) Lisäksi toimittajamarkkinoiden mahdollisuuksiin 

tulisi paneutua ja hyödyntää hankintalakien sallimat keinot markkinoiden kartoituksessa 

ja suhteiden luomisessa ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä (Lammi, 2012: 22). 

Toimintatapa 5: Hankintaprosessin kesto toimitukseen on pitkä, joten ennakoi ja val-

mistele hankintaa ajoissa. 

Jos hankinta-aika on pitkä, neuvotaan ennakoimaan ja valmistelemaan hankintaa paljon 

etuajassa. Näin voidaan varautua esimerkiksi EU-rajoista johtuvan kilpailutuksen kes-

toon sekä toimittajien eripituisiin toimitusaikoihin. On myös mahdollista muokata mää-

rittelyjä ja tehdä lisäselvityksiä, kun hankinta aloitetaan ajoissa eikä prosessissa jouduta 

kiirehtimään. 

Toimintatapa 6: Koska toimittajan vaihtamiselle on teknisiä esteitä, pyri etsimään uusia 

ratkaisuja ja käyttämään standarditavaroita. 

On mahdollista, että toimitettavat järjestelmät tai materiaalit ovat yhteensopivia vain 

tietyn toimittajan ratkaisujen kanssa. Tällaiset tilanteet rajoittavat seuraavien hankinto-

jen tekemistä ja asettavat yhden toimittajan etulyöntiasemaan. Teknisiä esteitä välttääk-

seen ja lukkiutuneesta tilanteesta pois päästäkseen on käytettävä mahdollisimman laa-

jasti standardiratkaisuja ja materiaaleja. Tämä voi jopa vaatia ongelman ratkaisemista 

uudella tavalla. (Gelderman & Van Weele, 2003) 

5.5 Yhteenveto 

Työkalun käyttäminen alkaa kysymyksillä, joiden tarkoitus on varmistaa, että hankinta 

tehdään nykyisin voimassaolevien sopimusten mukaan. Mikäli hankittavasta tuotteesta 

on puitesopimus tai se on Hankintakeskuksen kilpailuttama, tulee voimassaolevia sopi-

muksia noudattaa. Vaikka hankinta toteutettaisiinkin suorahankintana puitesopimustoi-

mittajalta, suositellaan työkalun kysymyksiin vastaamista. Työkalun kysymykset jakau-

tuvat viiteen osioon, joiden tarkoituksena on määrittää materiaalihankinnan merkitys 

HKL:n toiminnalle sekä siihen liittyvä hankintariski. Materiaali asetetaan vastausten 

perusteella yhteen neljästä hankintakategoriasta. Työkalun toiminta on kuvattu kuvassa 

15. 

Lisäksi materiaalille lasketaan elinkaarikustannukset ja ilmoitetaan vastausten pohjalta 

hankintaan suositeltavat käytännöt. Luokittelusta riippuvat toimintaehdotukset on esitet-

ty taulukossa 8 ja luokittelusta riippumattomat toimintatavat taulukossa 9. Hankinnan 

suorittajan vastuulle jää annettujen tietojen ja toimintatapojen hyödyntäminen. Tarkoi-

tuksena on, että työkalun kysymyksiin vastaaminen nostaa pintaan hankintaan liittyviä 



47 

 

tärkeitä tekijöitä, ja että toimintatapaehdotukset tukevat hankinnan suorittajaa, kun mie-

titään, mihin asioihin hankintaprosessissa tulisi kiinnittää huomiota. 

 

 

Kuva 15. Työkalun toiminnan kuvaus vaiheittain. 
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Taulukko 8. Tiivistelmä työkalun luokitteluista, toimintatavoista sekä toimintatapojen peruste-

luista. 

Luokittelu Toimintatapa Perustelu 

Tavallinen  

materiaali 

Hanki standarditavaroita. Tulisi aina käyttää tavallisten ma-

teriaalien tapauksessa. 

Tee puitesopimus, jos vastaavia 

materiaaleja hankitaan usein. 

Puitesopimus helpottaa hankintaa 

pitkällä aikavälillä. 

Merkittävä  

materiaali 

Syvennä suhdetta toimittajan 

kanssa. 

Toimittajamarkkinoiden ollessa 

rajalliset tulisi varmistaa saatavuus 

ja kustannusten pysyminen koh-

tuullisina. 

Vaikeasti  

saatava  

materiaali 

Vähennä riippuvuutta tekijöis-

tä, jotka aiheuttavat hankinta-

riskiä. 

Tulisi aina käyttää vaikeasti saata-

vien materiaalien tapauksessa. 

Varmista, että suhteesta tai sen 

loppumisesta ei aiheudu nega-

tiivisia vaikutuksia. 

Jos toimittajan kanssa on tehty 

pitkäkestoinen sopimus, tulisi tar-

kastella sen vaikutuksia vielä pi-

demmällä aikavälillä. 

Strategiset  

materiaalit 

Syvennä suhdetta toimittajan 

kanssa. 

Toimittajamarkkinoiden ollessa 

rajalliset tulisi varmistaa saatavuus 

ja kustannusten pysyminen koh-

tuullisina pitkällä aikavälillä. 

Etsi vaihtoehtoisia toimittajia. Jatkuva pitäytyminen yhdessä toi-

mittajassa ei välttämättä ole pitkäl-

lä aikavälillä paras ratkaisu. 

Varmista, että suhteesta tai sen 

loppumisesta ei aiheudu nega-

tiivisia vaikutuksia. 

Jos toimittajan kanssa on tehty 

pitkäkestoinen sopimus, tulisi sen 

vaikutuksia tarkastella vielä pi-

demmällä aikavälillä. 
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Taulukko 9. Luokittelusta riippumattomat toimintatavat ja niiden perustelut. 

Luokittelu Toimintatapa Perustelu 

Luokittelusta 

riippumaton 

Varmista saatavuus, koska 

puuttumisen vaikutukset ovat 

merkittäviä. 

Puuttumisen vaikutukset ovat pal-

jon suuremmat kuin hankintakus-

tannukset. 

Koska kustannukset ovat suu-

ret, pyri taloudellisuuteen ja 

mieti tarpeen täyttämistä uudel-

leen. 

Kustannukset ovat paljon suurem-

mat kuin puuttumisen vaikutukset. 

Huomioi ylläpitokustannusten 

vaikutus: ne muodostavat mer-

kittävän osan kokonaiskustan-

nuksista. 

Ylläpitokustannuksiin pitää kiin-

nittää huomiota, koska ne ovat 

tärkeä tekijä elinkaarikustannuk-

sissa. 

Panosta aktiiviseen hankintaan: 

selvitä markkinoiden tilanne, 

ole yhteydessä toimittajiin etu-

käteen yms. 

Toimittajamarkkinoiden hallinta 

on vaikeaa, ja taloudellinen sekä 

oikea-aikainen hankinta on haas-

teellista. 

Hankintaprosessin kesto toimi-

tukseen on pitkä, joten ennakoi 

ja valmistele hankintaa ajoissa. 

Hankinta-aika on pitkä johtuen 

toimitusajasta tai hankintaproses-

sin kestosta (EU-kilpailutus yms.). 

Koska toimittajan vaihtamiselle 

on teknisiä esteitä, pyri etsi-

mään uusia ratkaisuja ja käyt-

tämään standarditavaroita. 

Tekniset esteet kuten patentti ja 

järjestelmien yhteensopivuus voi-

vat haitata hankintaa tulevaisuu-

dessa sekä aiheuttaa toimittajaan 

lukkiutumisen. 
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6 Strategioiden hyödyt 

Koska investoinnit ovat pääsääntöisesti pidempään harkittuja ja kustannuksiltaan suu-

rempia kuin käyttötalouden tavarahankinnat, voidaan olettaa, että käyttötalouden tava-

rahankinnat kuuluvat joko tavallisiin materiaaleihin tai vaikeasti saataviin materiaalei-

hin. Niihin voidaan soveltaa standarditavaroiden käyttöä ja hankintojen keskittämistä 

Hankintakeskuksen toimittajille ja puitesopimuksiin. Näiden keinojen vaikutuksia voi-

daan simuloida ja laskea muutoksia toimittajien määrässä ja lisäksi arvioida kustannus-

vaikutuksia. Muiden ehdotettujen toimintatapojen vaikutuksista ei voida laskea tunnus-

lukuja, mutta niiden merkityksestä ja hyödyistä hankintaprosessiin annetaan arvio. 

6.1 Puitesopimustoimittajien ja hankintakeskuksen toimittajien 

käyttäminen 

Ehdotetaan osana hankintojen kehittämistä ja työkalun vinkkinä, että tavallisia materiaa-

lihankintoja keskitettäisiin muutamalle toimittajalle puitesopimuksien avulla. Tässä 

kappaleessa tutkitaan ehdotuksen vaikutuksia. Puitesopimukset antavat hyvän mahdolli-

suuden toimittajien määrän seuraamiseen ja vähentämiseen. Kun puitesopimus umpeu-

tuu, tulisi miettiä, tarvitaanko kyseistä toimittajaa vai voidaanko tavaroita hankkia toi-

selta toimittajalta. 

Kraljicin matriisin ”ei-kriittisiin” hankintoihin sovellettavia strategioita ovat vaatimus-

ten ja hankintojen yhdistäminen sekä hankintaprosessin tehostaminen (Kraljic, 1983; 

Gelderman & Van Weele, 2003). Olsen & Ellram (1997) mukaan tämä tarkoittaa stan-

dardointia eli toimittajien määrää pitäisi vähentää ja tilata samankaltaisia tuotteita. 

Infrapalveluille toimittajien määrän vähentäminen onnistuu parhaiten käyttämällä Han-

kintakeskuksen toimittajia sekä neuvoteltuja puitesopimuksia mahdollisimman paljon. 

Samalla voidaan olettaa, että kerralla ostettavat tavaramäärät kasvavat, kun hankitaan 

mahdollisimman paljon tarvikkeita samasta lähteestä. Eri tiimien hankintojen yhdistä-

minen ei tule organisaation hajautetun luonteen takia kyseeseen eli ei voida keskitetysti 

päättää kuinka paljon kukin tiimi ostaa mitäkin. Valmiita puitesopimuksia voidaan kui-

tenkin hyödyntää Infrapalveluiden laajuisesti, kun puitesopimuksessa on määritelty tar-

vikkeiden ja materiaalien hinnat. 

Infrapalveluiden liiketoimintaan ja liiketoiminnan muihin kuluihin liittyviä Hankinta-

keskuksen toimittajia on noin 100 kappaletta. Lisäksi Infrapalveluissa on kerätty epävi-

rallista listaa vuosisopimustoimittajista. Näitä toimittajia oli epäviralliseen listaukseen 

merkittynä noin 120 kappaletta vuodelle 2013. Virallista listaa puitesopimistoimittajista 

ei ole, joten analyysissä käytetään epävirallista listausta. Osa näistä toimittajista on 

myös hankintakeskuksen toimittaja. Näiden tietojen valossa Infrapalveluilla olisi siis 

noin 200 toimittajaa, joita tulisi käyttää ennalta määrätyissä materiaali- ja palveluhan-

kinnoissa. 

Pietilän (2013) mukaan hankinnoissa saa käyttää pelkästään kaupungin sopimustoimit-

tajia Hankintakeskuksen kilpailuttamissa materiaaleissa ja palveluissa. Jos toimittajalta 
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on pakko hankkia tiettyjä tuotteita, tulisi kyseistä toimittajaa hyödyntää muissakin han-

kinnoissa, jotta ei turhaan hankittaisi monelta eri toimittajalta yksinkertaisia materiaale-

ja. Oletetaan siis, että jos tavaratoimittaja löytyy Hankintakeskuksen listalta, toimittajaa 

pyritään käyttämään muissakin hankinnoissa. Koska usein vain tietty tuotekategoria 

kuuluu Hankintakeskuksen sopimuksen piiriin, toimittajaa ei ole pakko käyttää kaikissa 

mahdollisissa hankinnoissa. 

Tavarahankintojen kokonaisarvo oli noin 500 000 euroa. Tavarahankinnoissa käytettiin 

vuonna 2013 toiminnanohjausjärjestelmästä saatujen tietojen perusteella 114 eri toimit-

tajaa. Näistä 54 ei ollut Hankintakeskuksen toimittaja eikä löytynyt Infrapalveluiden 

vuosisopimuslistasta. Kun otettiin huomioon, missä materiaalihankinnoissa voidaan 

käyttää Hankintakeskuksen toimittajia, tultiin tulokseen, jonka mukaan toimittajien 

määrää voidaan vähentää 52 kappaletta eli 46 %. Jäljelle jää 60 toimittajaa, jotka ovat 

joko Hankintakeskuksen kilpailuttamia vuosisopimuslistassa. Loput 2 toimittajaa kuu-

luvat hankintaluokkiin, joita ei ole kilpailutettu Hankintakeskuksessa eikä näitä toimit-

tajia löytynyt vuosisopimuslistalta. 

Toimittajien määrän vähentymisen lisäksi Hankintakeskuksen toimittajien käyttämisestä 

saatavia hyötyjä on Hankintakeskuksen mukaan hinnan putoaminen, ilmainen rahti ja 

muut neuvotellut edut. 

 Vaihdetaan toimittaja, joka ei ole vuosisopimuslistalla tai Hankintakeskuksen 

toimittaja, Hankintakeskuksen toimittajaan. Näistä hankinnoista saadaan 10 % 

alennus hinnasta, jolloin voidaan saavuttaa 5 % säästöt kokonaisarvossa. 

 Oletus: neuvottelun kautta valitulla toimittajalla on 10 % alhaisempi listahinta 

(Hankintakeskus; Pandit & Marmaris, 2008: 30). Materiaaleissa, joissa ei voi 

käyttää hankintakeskuksen kilpailutuksia, ei saada alennuksia. 

Tehdään puitesopimuksia toimittajien kanssa, jotka eivät ole Hankintakeskuksen toimit-

tajia, ja jotka eivät ole vuosisopimuslistassa. 

 Tehdään puitesopimus muutaman toimittajan kanssa, jotka toimittavat kustan-

nuslajeihin, joita ei ole mahdollista hankkia Hankintakeskuksen kautta. Saadaan 

vielä noin 2 % kustannussäästöt.  

 Oletus: Luokissa, joissa ei voida käyttää hankintakeskuksen toimittajia, saadaan 

puitesopimuksen avulla 10 % alennus hinnasta, jos kustannuslajia vastaavia tar-

vikkeita ostetaan yli 30 000 € vuodessa. 

Lasketaan jäljelle jääneiden toimittajien määrä, kun yllä kuvatut toimenpiteet on tehty. 

 Toimittajia jää 62 kpl eli toimittajien määrä vähenee 46 %. 

 Simuloidut kustannussäästöt alkutilanteeseen verrattuna ovat 7 %. 

 Oletus: Toimittaja jää uuteen toimittajatilanteeseen, jos toimittajan tuoteryhmää 

ei ole kilpailutettu keskitetysti eli yksikään tilitekstin toimittajista ei löydy Han-

kintakeskuksen listasta tai toimittaja löytyy vuositoimittajienlistalta. Kaikki 

Hankintakeskuksen kilpailuttamat toimittajat jäävät uuteen tilanteeseen. 
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Nämä poistuvat toimittajat muodostavat tarkastellun joukon laskujen määrästä 20 % ja 

arvosta 18 %. Kyseisiltä toimittajilta ostetaan siis harvemmin ja euroissa mitattuna vä-

hän verrattuna muihin toimittajiin. Tämän takia niiltä tehtävät ostot tulisi keskittää muil-

le toimittajille. Näin pystytään vähentämään toimittajakentän hajanaisuutta. Tuloksen 

perusteella lähes kaikkia materiaaleja hankitaan jo vuosisopimustoimittajilta tai Hankin-

takeskuksen kautta, joten lopun hankintamäärien keskittäminen näille toimittajille joh-

taa suureen vähennykseen toimittajien määrässä. Lisäksi yksinkertaisilla toimilla voi-

daan saavuttaa kustannussäästöjä ja saada sopimuksen tuomia palveluetuja sekä muita 

etuja kaikkien käyttöön. 

6.2 Muiden toimintatapojen vaikutukset 

Muissa luokittelupohjaisissa toimintaehdotuksissa ei saada numeerisia tuloksia, mutta 

niitä voidaan arvioida sanallisesti. Tärkeintä ehdotetuissa toimintatavoissa on, että ne 

esitellään, jolloin hankintaa suorittavilla on uusia keinoja ja ajatusmalleja, joita he voi-

vat soveltaa hankintaa tehdessään. Tiedon lisääminen mahdollistaa ajan kuluessa par-

haisiin käytäntöihin pohjautuvien hankintaprosessien käyttöönoton ja hankintojen sys-

temaattisen kehittämisen. Ensin on kuitenkin esiteltävä perusasiat, jotta hankintojen 

kehittäminen voi alkaa. (Schiele, 2007) Alla on kuvailtu kunkin toimintatavan vaikutuk-

sia hankintaprosessiin. 

Varmista, että suhteesta tai sen loppumisesta ei aiheudu negatiivisia vaikutuksia. 

Hankintaprosessissa tehdyillä valinnoilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Osa han-

kituista materiaaleista ja järjestelmistä määrää tulevien hankintojen suunnan pitkäksi 

aikaa. Kaikkia hankinnan vaikutuksia ei pysty näkemään hankintaa tehdessä eikä kaikis-

ta hankinnoista synny tällaisia pitkäkestoisia vaikutuksia. Siitä huolimatta on ensiarvoi-

sen tärkeää, että asiaa ajatellaan ja tehdään tarvittaessa korjausliikkeitä toimittajasuh-

teessa ja tarpeen määrittelyssä. Hankittaessa tulisi keskittyä pitkän tähtäimen toimintaan 

ja miettiä, mitä hyötyjä ja riskejä pitkästä suhteesta seuraa. Kaikenlaisten riskien aiheut-

tamia negatiivisia seurauksia tulisi pyrkiä vähentämään (Kraljic, 1983) 

Koska toimittajamarkkinat ovat rajalliset, syvennä suhdetta toimittajan kanssa. 

Tällä keinolla pyritään hankinnan sujuvuuden lisäämiseksi toteuttamaan myös HKL:lle 

asetettuja kehittämistavoitteita, jossa tulevaisuuden tavoitteeksi on asetettu toiminta 

sisäisten ja ulkoisten organisaatioiden kanssa kumppanuuden kautta. Kriittisyyden ja 

hankintariskin negatiivisia vaikutuksia voidaan pyrkiä vähentämään syventämällä suh-

detta toimittajaan, jolloin toimittaja nähdään yrityksen luonnollisena jatkeena (Gelder-

man & Van Weele, 2003; Olsen & Ellram, 1997; Kraljic, 1983). 

Toimittajasuhteen syventäminen tarkoittaa kumppanuutta kohti liikkumista. Sen edelly-

tyksenä on pitkäkestoinen (vuosia) jatkunut toiminta ja avoin, molempia hyödyttävä 

kommunikointi. Kun molemmat osapuolet panostavat pitkäaikaiseen suhteeseen, on 

mahdollista järjestää ja suunnitella toimintaa siten, että siitä seuraa hyötyjä molemmille. 

Tiiviillä suhteella pyritään yleensä vastaamaan saatavuuteen tai kustannuksiin liittyviin 

paineisiin, kun muita vaihtoehtoja eivät ole hyödynnettävissä (Iloranta & Pajunen-
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Muhonen, 2012: 149). Tiivistä yhteistyötä kannattaa harvoin pystyttää tapauksissa, jois-

sa hankinta on helppoa ja hankittavat materiaalit ovat arvoltaan ja vaikutuksiltaan pie-

niä. 

Voiko uuden toimittajan käyttäminen vähentää hankintaprosessin riskejä? 

Joskus pitkäkestoinen suhde ei tuota haluttuja tuloksia ja toimittajaan jäädään kiinni 

joko järjestelmien yhteensopivuuteen liittyvistä syistä tai tottumuksesta. Tällaisissa ti-

lanteissa tulisi harkita uusien vaihtoehtojen käyttämistä ja tiiviin toimittajasuhteen kat-

kaisemista (Gelderman & Van Weele, 2003). Suhteen lukkiutumisen syistä riippuen 

prosessi voi olla pitkä ja haastava. Pelkästään kilpailullisen asetelman luominen vakiin-

tuneeseen suhteeseen voi auttaa jo paljon. 

Varmista saatavuus, koska puuttumisen vaikutukset ovat merkittäviä. & Koska kustan-

nukset ovat suuret, pyri taloudellisuuteen ja mieti tarpeen täyttämistä uudelleen. 

Vastausten perusteella annetaan toimintatapaohje joko saatavuuden varmistamiseksi tai 

kustannusten asettamiseksi etusijalle. Hankinnoissa tulee valita sopiva toimintatapa 

riippuen hankittavan materiaalin ominaisuuksista ja vaikutuksista. Tällä ohjeella teh-

dään näkyväksi, kumman tekijän tulisi vastausten perusteella ohjata hankintaprosessia. 

Ohjeiden ja yksinkertaisten suositusten tuominen hankintaprosessiin on parannus tilan-

teeseen verrattuna, jossa pyydetään hankintaa suorittava henkilö valitsemaan kahden tai 

useamman vaihtoehdon väliltä (Olsen & Ellram, 1997). 

Panosta aktiiviseen hankintaan. 

Aktiivinen toimittajamarkkinoiden hyödyntäminen tarkoittaa, että tunnetaan toimittaja-

markkinat ja toimittajien väliset erot, hyödynnetään tätä tuntemusta ottamalle markkinat 

huomioon tarpeen määrittelyssä, jonka lisäksi johdetaan toimittajia aktiivisesti myös 

sopimuksen teon jälkeen (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2012: 64). Aktiivisen hankin-

nat keskeiset keinot ovat toimittajamarkkinoiden ja kustannusrakenteiden tuntemus, 

kustannustasoon vaikuttavien tekijöiden hyvä ennakointi sekä niihin sopeutetut hankin-

tastrategiat ja -prosessit. Lisäksi kattava ja huolellinen hankintaprosessi antaa edellytyk-

siä onnistua vaikeissakin markkinatilanteissa. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2012: 

280-283) Vastaaja todennäköisimmin noudattaa aktiivisen hankinnan periaatteita, kun 

ne ohjeistetaan hänelle ja lisäksi kerrotaan, miksi niitä pitäisi käyttää juuri tässä hankin-

nassa. 

Hankintaprosessin kesto toimitukseen on pitkä, joten ennakoi ja valmistele hankintaa 

ajoissa. 

Vastausten perusteella voidaan määrittää pitääkö hankinnasta tehdä hankesuunnitelma 

tai EU-tason hankintailmoitus. Lisäksi kysytään, kuinka kauan toimitus kestää tilaukses-

ta. Näiden tekijöiden perusteella voidaan sanoa, kestääkö hankintaprosessi kauan vai 

vähän aikaa. Hankintaprosessin ollessa pitkä tulee tarvetta ennakoida ja hankintaproses-

si käynnistää ajoissa. Lisäksi EU-rajan ylittävistä hankinnoista sanotaan erikseen, jol-

loin hankintaa suorittava ymmärtää, mitkä tekijät lisäävät prosessin kestoa. Hankinnat 
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ennakoimalla hankintayksikkö ehtii valmistella hankinnat oikea-aikaisesti ilman kiirettä 

ja ainakin osittain välttyy yllättäviltä hankintatarpeilta (Lammi, 2012: 23). 

Koska toimittajan vaihtamiselle on teknisiä esteitä, pyri etsimään uusia ratkaisuja ja 

käyttämään standarditavaroita. 

Tekniset esteet, jotka aiheuttavat hankintaprosessiin tarpeetonta monimutkaisuutta tai 

estävät toimittajan vaihtamisen, vaikeuttavat taloudellisen ja tarkoituksenmukaisen han-

kinnan suorittamista. Tekniset esteet saattavat aiheuttaa toiminnalle pullonkaulatilanteen 

ja siten merkittäviä ongelmia ja riskejä (Gelderman & Van Weele, 2005). Parannuseh-

dotukseksi annetaan standarditavaroiden käyttämisen, mikä voi vaatia vaatimusten ja 

hankittavan ratkaisun uudelleen määrittelyä. 

Huomioi ylläpitokustannusten vaikutus: ne muodostavat merkittävän osan kokonaiskus-

tannuksista. 

Tämän ehdotuksen avulla kiinnitetään hankinnoista vastaavan huomio elinkaarikustan-

nusten merkittävään tekijään (Ellram, 1993). Jos ylläpitokustannukset muodostavat suu-

ren osan hankittavan tuotteen kustannuksista, tulisi niitä pyrkiä vähentämään. Joskus 

tämä voi olla jopa helpompaa kuin hankintahinnasta tinkiminen, koska erilaisilla ratkai-

suilla voidaan vaikuttaa paljon vuosittaisiin kustannuksiin. Tämä neuvo asettaa vuosit-

taisten kustannusten merkityksen esille, kun tavallisesti hankinnoissa on kiinnitetty 

huomiota ainoastaan hankintahintaan. 

6.3 Yhteenveto 

Työkalun ja sen ehdottamien toimintatapojen tarkoituksena on ottaa kantaa hankinnan 

tärkeisiin asioihin, joita pitää analysoida hankintaa tehdessä. Erityisen hyödyllinen työ-

kalun käyttäminen on vasta-alkajalle tai henkilölle, joka joutuu ensimmäisiä kertoja 

tekemään vaativampia tai uusiin järjestelmiin liittyviä hankintoja. Työkalu tiivistää 

hankintakirjallisuudesta löydetyt neuvot yksinkertaiseen käyttöliittymään ja nostaa esiin 

tekijöitä, jotka ovat tärkeitä kyseiselle hankinnalle. Lisäksi työkalun hyödyksi luetaan 

elinkaaren kokonaiskustannusrakenteen tekeminen näkyväksi. Haastateltujen mukaan 

kokonaiskustannuksia ajatellaan harvoin hankintaa tehdessä, vaikka niiden pitäisi olla 

toimintaa ohjaava tekijä. 

Ehdotuksista konkreettisimpia hyötyjä seuraa puitesopimustoimittajien ja Hankintakes-

kuksen toimittajien käytön lisäämisessä, jossa vaikutukset käyttötalouden tavaratoimit-

tajien määrään ovat merkittäviä. Vaikka toimittajien määrän vähentäminen ei ole han-

kinnoissa itsetarkoitus, syntyy samanlaisten tavaroiden hankkimisesta usealta toimitta-

jalta muun muassa ylimääräisiä käsittely-, rahti- ja muita transaktiokustannuksia (Ilo-

ranta & Pajunen-Muhonen, 2012: 97; De Paoli, 1999: 322). Lisäksi toimittajien määrän 

vähentäminen mahdollistaa tärkeiden suhteiden ylläpitoon keskittymisen (De Paoli, 

1999: 328). 
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7 Loppupäätelmät 

Tässä kappaleessa tehdään yhteenveto hankintaprosessin ja organisaation kehittämiseksi 

tehdyistä ehdotuksista ja annetaan kehittämiselle aikataulu. Lisäksi annetaan aiheita 

jatkotutkimuksille ja hankintojen kehittämiselle. 

7.1 Hankintaprosessin kehittäminen 

Schielen (2007) mukaan organisaatiot, joiden hankinta on kehittynyttä, löytävät enem-

män kehityskohteita hankinnoissa kuin organisaatiot, joiden hankinnan osaaminen on 

alhaisemmalla tasolla. Tätä taustaa vasten tiedon lisääminen ja hankintaprosessin kehit-

täminen palvelee Infrapalveluita kahdella tavalla. Ensinnäkin se tuo helpottavia apuvä-

lineitä kaikkien ulottuville, mikä lisää hankinnan onnistumisen mahdollisuuksia. Toi-

sekseen se luo pohjaa jatkokehittämiselle lisäämällä hankinnoista vastaavien ymmärrys-

tä hankintoihin vaikuttavista tekijöistä. 

Ehdotettujen kehitystoimien tavoitteena on saada aikaan ymmärrys, että hankinta ei ole 

pelkästään päivittäisten rutiinien ja tilausten hallintaa, vaan hankinnassa tulisi korostua 

toiminnan pitkäjänteinen ohjaaminen ja kehittäminen (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 

2012: 66-67). Apuvälineiden tarkoituksena on saada kehitettyä hankintaa perinteisestä 

hankinnasta kohti edistynyttä hankintaa. Perinteisessä hankinnassa vaatimukset ovat 

ennalta määriteltyjä ja toimittajan valinnan määrittävin tekijä on tarjouksen hinta. Edis-

tyneessä hankinnassa elinkaarikustannusten tarkastelu ohjaa päätöksentekoa ja toimitta-

jien valintaan on systemaattiset toimintatavat. (De Paoli, 1999: 313) 

Koska hankinnoilla on merkittävä rooli Infrapalveluiden toiminnalle sekä kustannusten 

että toiminnan jatkumisen osalta, on hankintoja syytä kehittää aktiivisen eli edistyneen 

hankinnan suuntaan. Edistyneessä hankinnassa hyödynnetään systemaattisia prosesseja, 

joiden avulla hankinnassa pystytään keskittämään huomio elinkaaren kustannuksiin 

sekä tilanteen mukainen oikean toimintatavan valintaan. Tämän tavoitteen toteuttami-

seksi ehdotetaan Infrapalveluiden hankintaprosessiin vaihe ennen operatiivisen hankin-

nan aloittamista, jolloin hankinta ei alkaisi tarjouspyynnön tai hankesuunnitelman laa-

dinnasta.  

Kuvassa 16 on ehdotettu hankintaprosessi, joka alkaa työkalun käyttämisellä. Työkalu 

kategorisoi hankinnan ja antaa neuvoja hankinnan suorittamiseksi kategorian ja yksit-

täisten kysymysten vastausten perusteella. Tämän jälkeen hankinnan vastuuhenkilön 

tulee pohtia annettuja tuloksia ja syventyä hankinnassa olevien erityispiirteiden vaiku-

tuksiin. Ehdotetussa kolmannessa vaiheessa voidaan tarpeen mukaan tehdä sisäisten ja 

ulkoisten asiakkaiden tarpeiden selvittämistä, markkinakartoitusta sekä toimittajien kus-

tannus- ja arvoanalyysejä. Näiden toimintatapojen suorittamiseen annetaan alustavat 

ohjeet tukimateriaaleissa, jotka koostuvat hankintakirjallisuudesta tehdyistä huomioista. 

Ennakoivien vaiheiden jälkeen voidaan aloittaa operatiivinen hankinta vallitsevien oh-

jeiden mukaisesti. 
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Kuva 16. Ehdotetut hankintaprosessin vaiheet ennen operatiivista hankintaa. 

 

7.2 Organisaation kehittäminen 

Toiminta HTY:n ja tiimien välillä on riippuvaista vastuuhenkilön aktiivisuudesta eikä 

kaikkia yhteisen toiminnan mahdollisuuksia hyödynnetä, mikä aiheuttaa turhaa työtä ja 

vaikeuttaa hankintojen läpivientiä. Ilman kunnollista tukea hankinnan vastuuhenkilön 

on oman alansa lisäksi oltava lakien ja talouden asiantuntija. 

Tällä hetkellä HTY ja tiimit toimivat erillisinä kokonaisuuksina. HTY ilmoittaa olevan-

sa tukitoiminto, ja hankintojen suorittamisessa se osallistuu vain joidenkin prosessin 

vaiheiden suorittamiseen. Tällöin huomiota kiinnitetään lähinnä dokumenttien virheet-

tömyyteen ja lakien noudattamiseen, mutta hankinnan sisältöön tai valitun hankintata-

van sopivuuteen ei kiinnitetä huomiota. Jotta hankinta toimisi sujuvammin, olisi organi-

saatiota kehitettävä suuntaan, jossa HTY tukisi vastuuhenkilöitä aktiivisesti hankinnan 

erilaisissa vaiheissa ja sopivimman hankintatavan sekä sopimuksen valinnassa. Tämän 

hetkisessä tilanteessa keskitetyn HTY:n yhteistoiminta hajautetusti toimivien tiimien 

kanssa ei ole paras mahdollinen. 

Vahvempi läsnäolo hankinnassa olisi toivottavaa, koska silloin HTY voisi hahmotella 

tarjouspyynnön vaatimuksia aiemmassa vaiheessa eikä toiminnan sujuvuus olisi pelkäs-

tään hankinnan vastuuhenkilöstä kiinni. Nykyisessä toimintatavassa HTY on ottanut 

neuvonantajan roolin, mikä voi johtaa useisiin konsultointeihin ennen kuin asiakirjat 

ovat halutussa kunnossa. HTY:n edustaja voisi siis olla mukana jo aikaisemmissa vai-

heissa ja tarvittavat asiakirjat tehtäisiin vastuuhenkilön kanssa yhteistyössä, jolloin epä-

varmuus niiden oikeellisuudesta katoaisi ja asiat saataisiin kerralla kuntoon. Lisäksi 

lainsäädäntöön liittyvät erikoispiirteet sekä niiden vaikutukset hankintaprosessiin, il-

moitusrajoihin ja sopimuksiin olisivat aiemmin molempien osapuolien tiedossa. 

Alla kuvassa 17 on hahmotelma uudesta hankintaprosessista. Aiempaan tilanteeseen 

verrattuna HTY:n roolia on kasvatettu ja ehdotetussa prosessissa HTY:n nimeämä hen-

kilö on mukana hankinnan alkuvaiheissa, jotka koostuvat tarve- sekä arvokartoituksesta. 
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Lisäksi HTY voisi ottaa osaa markkinakartoitukseen, koska markkinatiedon ylläpitämi-

nen tiimitasolla on osoittautunut haasteeksi. Olennaista on myös erillisen hankinta-

asiantuntijan rooli hankinnan vastuuhenkilön tukemisessa koko hankintaprosessin ajan. 

Tiimeissä toimiminen on edistyneen hankinnan piirre, joka lisää hankintaprosessin su-

juvuutta (De Paoli, 1999: 313; Rozemeijer et al., 2003), koska tällöin pystytään hyödyn-

tämään eri asiantuntijoiden osa-alueiden osaamista sujuvasti (Ellram, 1993). 

 

 

Kuva 17. Ehdotus operatiivisen hankintaprosessin kehittämiseksi. 

 

Tarkoituksena olisi, että hankintaprosessissa olisi mukana henkilö, joka kohtaa saman-

laisia ongelmia useammin kuin hankinnan vastuuhenkilö. Koska vastuuhenkilö määräy-

tyy tiimin mukaan, on mahdollista, että tietynlaiset hankinnat tulevat tiimille eteen har-

voin. Hankinta-asiantuntija tekisi yhteistyötä kaikkien tiimien kanssa, joten erilaiset 

hankinnat ja haasteet tulevat useammin eteen, jolloin myös ratkaisuvaihtoehdot ovat 

tuoreemmassa muistissa. Hankintaprosessi suoritettaisiin siis monen henkilön muodos-

tamana ryhmänä, johon osallistuu henkilöitä HKL:n eri toiminnoista. Ehdotuksessa läh-

detään kehittämään organisaatiota kohti koordinoitua hankintaa. Tällöin hankinnoissa 

on käytössä hybridirakenne, jossa osa hankintaprosessin vaiheista on keskitetty ja han-

kinta on järjestynyt vapaaehtoisen hankintojen koordinoinnin pohjalle (Rozemeijer et 

al., 2003). Näiden toimien kautta pystytään lisäämään hankintatoimen kypsyyttä ja or-

ganisaation yhtenäisyyttä hankinnoissa, mikä on kuvattu kuvassa 18. 
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Kuva 18. Infrapalveluiden hankintojen kehittämisen tavoite on siirtyminen hajautetusta hankin-

nasta kohti koordinoitua hankintaa. 

 

7.3 Kehittämisen aikataulu 

Hankintojen kehittämisen pohjana käytetään Husted & Reinecke (2009) sekä Kivilaakso 

(2013) tekemiä havaintoja hankintojen kehittämisestä. Heidän mukaansa lähestymistapa 

hankintojen kehittämiseen tulisi olla pilottilähtöinen eli kehittämistoimenpiteet alkavat 

esimerkkiprojekteista, joissa esitellään ja kokeillaan uusia toimintatapoja sekä lisätään 

hankinnasta vastaavien henkilöiden taitotasoa. Samaan aikaan organisaation toimintaa 

arvioidaan ja ehdotetaan parannuksia, joita otetaan käyttöön pilottiprojektien edetessä. 

Kun osoitetaan hankintojen muutospotentiaali, on todennäköisempää, että saadaan si-

dosryhmien ja työntekijöiden tuki hankintojen kehittämiselle. Tämän jälkeen voidaan 

asettaa kunnianhimoisia tavoitteita koko kehittämisohjelmalle. Ylimmän johdon sitou-

tuminen hankkeeseen on äärimmäisen tärkeää. Kehittämiseen on aluksi suhtauduttava 

käytännönläheisesti ja vasta ajan kuluessa on synnytettävä viralliset rakenteet, jotta 

muutoksista saataisiin pysyviä ja muutosohjelman tulokset laajemmin käyttöön. (Husted 

& Reinecke, 2009; Kivilaakso, 2013) 

Kuvassa 19 on hankintojen kehittämiseksi suunniteltu aikataulu, joka pohjautuu Kivi-

laakson (2013) esitykseen. Tämä tutkimus sijoittuu kehittämissuunnitelman ensimmäi-

seen vuoteen, jossa tutustutaan organisaatioon ja sen prosesseihin. Tämän työn avulla 

on muodostettu kuva hankintojen kehitystarpeesta ja esitetään tilanteeseen sopivia pa-
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rannusehdotuksia. Hankintaprosessin tueksi esitellään apuväline ja organisaation toi-

mintatapa, joiden toimivuutta käytännöntyössä tulisi kokeilla. Lisäksi hankintaa suorit-

tavien avuksi annetaan kirjallisuuskooste, jonka tarkoituksena on lisätä hankintaa suorit-

tavien osaamista. 

Ensimmäisen vuoden tehtäviksi jää parannusehdotusten käyttöönotto ja kokeileminen 

ensimmäisissä hankinnoissa. Lisäksi olisi löydettävä kehittämiselle myönteisiä henkilöi-

tä, jotka ovat valmiita kokeilemaan uusia toimintatapoja. Kehittämisen toiselle vuodelle 

ajoittuu ensimmäisistä kokemuksista oppiminen ja toiminnan muokkaaminen kokemus-

ten perusteella. Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön kokeilujen laajentuessa uusiin 

hankintoihin. Kun tulokset ovat positiivisia ja toimintatavat selkeytymässä, otetaan ke-

hittämiseen mukaan muitakin tiimejä. Ehdotettuja toimintatapoja vakiinnutetaan ja lo-

pulta ne virallistetaan ja tehdään osaksi normaalia toimintaa. 

 

Kuva 19. Hankintojen kehittämisen aikataulu. Lähde: Kivilaakso (2013). 

 

7.4 Hankintojen jatkokehittäminen 

Tässä työssä esitetyt ehdotukset, etenkin työkalun toiminnan osalta, on tehty materiaali-

hankintoja silmälläpitäen, joten annetut toimintatavat ja analyysit eivät sellaisinaan sovi 

muihin hankintoihin kuten palveluihin. Lisäksi työn ulkopuolelle jätettiin monimutkai-

set infrastruktuuriprojektit, joissa hankintaan yhdessä monia materiaaleja ja palveluja. 

Tehtyä tutkimusta ja ehdotettua hankintaprosessia voi kuitenkin käyttää pohjana mui-

denkin hankintojen kehittämisessä ja tutkimisessa. On kuitenkin mahdollista, että työssä 

esitetty työkalu ja hankintaprosessi eivät ole parhaita mahdollisia kehitysehdotuksia 

muissa hankinnoissa niiden erityispiirteiden tai nykytilan takia. Tästä syystä muita han-

kintoja tulisi tutkia omana kokonaisuutenaan ja niille tulisi antaa omat suositukset nyky-

tilanteen ja tärkeimpien kehityskohteiden pohjalta. 



60 

 

Kappaleessa 1.4.1 tehdyssä ylätason analyysissä paljastui, että investointeihin liittymät-

tömien palveluiden hankintavolyymi oli noin 15 % kaikista Infrapalveluiden hankin-

noista, mutta toimittajien kokonaismäärä palveluissa oli 37 % eli suhteellisesti eniten 

kaikista kustannuslajeista. Näiden syiden selvittämiseksi myös palveluhankintojen ke-

hittämiseksi tulisi käynnistää vastaavanlainen tutkimusprojekti kuin materiaalihankinto-

jen kehittämiseksi. 

Tässä työssä esiteltiin hankintojen kategorisoimiseen perustuva työkalu, jonka tarkoi-

tuksena on tukea hankintojen vastuuhenkilöä hankinnan ensimmäisissä vaiheissa. Työ-

kalun tarkoituksena on lisätä tietoa hankinnoista ja antaa ohjausta prosessiin yksittäisel-

le hankinnalle, joten sen tarkoituksena ei ole luoda tai ottaa käyttöön strategioita erilai-

siin hankintakategorioihin. Strategisten suuntaviivojen luomisen hankintoihin voi ajatel-

la olevan hankintojen kehittämisen seuraava askel. Hankintojen kategorisointia on taval-

lisesti käytetty juuri erilaisten strategioiden luomiseen, joiden tarkoituksena on erilais-

ten toimittajasuhteiden ja toimintatapojen luominen. 

Tiedon lisääntyminen ja sitä kautta laajempi ymmärrys hankintojen vaikutuksista ja 

mahdollisuuksista toiminnalle ovat edellytyksenä strategisen hankinnan synnyssä. Li-

säksi työkalussa esitetty hankintojen kategorisointi tutustuttaa hankinnoista vastaavat 

strategisten hankintojen yleisimpään viitekehykseen eli Kraljicin matriisiin. Siirtyminen 

operatiivisesta hankinnasta strategiseen hankintaan on pitkä prosessi, johon tulisi panos-

taa, kun hankintojen kehittäminen lähtee liikkeelle. Tämä työ tarjoaa siihen ensimmäisiä 

apuvälineitä, mutta ei sellaisenaan sovellu Infrapalveluiden hankintastrategian luomi-

seen. 

7.5 Lisätutkimusta 

Tässä työssä käytettiin Telgen et al. (2007) esittelemiä julkisen ja yksityisen organisaa-

tion hankinnan erottavia tekijöitä kohdeorganisaation tutkimiseen. Työssä selvisi, että 

vaikka kohdeorganisaation luonne, historiallinen konteksti ja sidosryhmien vaatimukset 

erosivat yksityisen organisaation ominaisuuksista, ei hankintojen tavoitteella ollut suur-

ta eroa yksityisen yrityksen tavoitteisiin. Kohdeorganisaatioon vaikuttavat hankintalait 

puolestaan asettivat hankinnalle reunaehtoja, mutta eivät estäneet erilaisten parhaiden 

käytäntöjen soveltamista hankinnassa, kunhan avoimuuteen, syrjimättömyyteen ja suh-

teellisuuteen liittyvät tekijät täyttyivät lain vaatimalla tavalla. 

Käytetyn viitekehyksen avulla voisi tutkia muita julkisia organisaatioita, jotta voitaisiin 

arvioida, kuinka suuri vaikutus kirjallisuudessa mainituilla tekijöillä todellisuudessa on 

julkisen organisaation hankintoihin. Kohdeorganisaatiossa tehdyn tutkimuksen perus-

teella merkittävin hankintoihin vaikuttava tekijä on organisaation sisäinen nykytilanne. 

Lisätutkimuksella voitaisiin selvittää, kumpi tekijöistä, sisäinen vai ulkoinen, on merkit-

tävämmässä roolissa hankintojen järjestämisen ja kehittämisen kannalta. Näin voitaisiin 

selvittää, tulisiko julkisen organisaation hankinnoissa olla käytössä erilaisia tekniikoita 

ja tavoitteita verrattuna yksityisiin yrityksiin. 
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9 Liite A: Haastattelujen aikataulut ja osallistujat 

Ensimmäinen haastattelukierros 

7.10.2013 Yleishallinto: asiantuntija. HKL-Infrapalvelut. 

7.10.2013 Yleishallinto: asiantuntija. HKL-Infrapalvelut. 

8.10.2013 Kehittämistiimi: päällikkö. HKL-Infrapalvelut. 

11.10.2013 Sähköjärjestelmätiimi: asiantuntija. HKL-Infrapalvelut. 

11.10.2013 Sähköjärjestelmätiimi: päällikkö. HKL-Infrapalvelut. 

16.10.2013 Rakennuttamistiimi: asiantuntija. HKL-Infrapalvelut. 

17.10.2013 Ratatiimi: asiantuntija. HKL-Infrapalvelut. 

17.10.2013 HTY: päällikkö. HKL Hallinto- ja talousyksikkö. 

22.10.2013 Ratatiimi: päällikkö. HKL-Infrapalvelut. 

23.10.2013 Kiinteistötiimi: päällikkö, asiantuntija (3 kpl), sihteeri. HKL-Infrapalvelut. 

Toinen haastattelukierros 

18.11.2013 Sähköjärjestelmätiimi: päällikkö. HKL-Infrapalvelut. 

22.11.2013 Ratatiimi: päällikkö. HKL-Infrapalvelut. 

11.12.2013 Kiinteistötiimi: päällikkö, asiantuntija, sihteeri. HKL-Infrapalvelut. 
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10 Liite B: Ensimmäisen vaiheen haastatteluiden pohja 

Kysely hankinnan järjestämisestä HKL:n infrapalveluissa  

Toteutuvatko hankinnan kolme pääperiaatetta tällä hetkellä? 

 Syrjimättömyysperiaate edellyttää, että ehdokkaita ja tarjoajia kohdellaan kaikis-

sa hankintamenettelyn vaiheissa tasapuolisesti ja syrjimättömästi. 

 Avoimuusperiaate edellyttää muun muassa, että kaikista kynnysarvon ylittävistä 

hankinnoista on ilmoitettava julkisesti ja että hankintaa koskevat asiakirjat ovat 

julkisia. 

 Suhteellisuusperiaate edellyttää, että hankintamenettelyn vaatimukset ovat oike-

assa suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Esimerkiksi tarjoajan soveltuvuuden 

vähimmäisvaatimuksia ei saa asettaa liian korkealle suhteessa siihen, mitä han-

kinnan kohde tosiasiassa edellyttää. 

 

Kuinka hyvin ohjeistettu hankintaprosessi on linjassa käytännön kanssa? 

Taloussäännön mukaan kaikki kaupungin hankinnat on toteutettava mahdollisimman 

taloudellisesti, suunnitelmallisesti ja tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Tämän 

vuoksi usein toistuvaksi ennakoidut pienhankinnat tulisi pääsääntöisesti tehdä puitejär-

jestelyinä eikä yksittäisinä hankintoina. Lisäksi on aina muistettava tarkastaa, onko tar-

vittava pienhankinta jo kilpailutettu yhteishankintana. 

Jos hankintayksikkö on päätynyt hankkimaan hankinnan kohteen markkinoilta, tulisi 

sen kartoittaa toimittajaehdokkaita ja selvittää markkinatilanne. Markkinakartoitusta 

voidaan tehdä internetin avulla, tutustumiskäynneillä, messuilla, tutkimalla kirjallisuutta 

jne. Hankintayksikkö voi tarvittaessa osoittaa markkinoille ns. tietopyynnön, joka jul-

kaistaan Hilmassa samalla tavalla kuin hankintailmoituskin. Tietopyynnössä pyydetään 

toimittajia antamaan hankintayksikölle pyydettyjä tietoja hankinnan kohteesta. 

  

syrjimättömyys 

 

 

 

avoimuus 

 

 

 

suhteellisuus 
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Hankintaprosessiin (hankinnan valmistelusta hankintasopimuksen allekirjoittamiseen) 

on varattava riittävästi aikaa eli vähintään 5 kuukautta, vaikka kyse ei olisikaan kovin 

monimutkaisesta hankinnasta ja vaikka hankinnassa noudatettaisiin avointa menettelyä. 

Jos aikataulussa halutaan varautua yllätyksiin hankintaprosessin aikana tai jos on kyse 

EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta, olisi avoimella menettelyllä toteuttavaan han-

kintaan aiheellista varata vähintään 6 kuukautta. Sen sijaan esimerkiksi neuvottelume-

nettelyllä toteuttavien laajojen hankintojen läpimenoajat ovat tavanomaisesti 9-15 kuu-

kautta. 

Pyrkimys taloudellisuu-

teen 

 

 

Tarkoituksen mukaiset 

hankintakokonaisuudet: 

pienhankintojen puitejär-

jestely 

 

Markkinatuntemuksen 

muodostaminen ennen 

hankintaprosessia 

 

 

Suunnitelmallisuus: vara-

taan riittävästi aikaa han-

kintaprosessiin 
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Vastaako alla kuvattu hankintaprosessi todellisuutta? 

 

 

 

  

Toimituksen valvonta 
Investoinnin vastuuhenkilö 

Hankintaesitys 
Investoinnin vastuuhenkilö 

Tarjousten vertailu 
Investoinnin vastuuhenkilö 

Tarjouspyyntö 
Hankinta (HTY) ja investoinnin vastuuhenkilö 

Hankesuunnitelma 
Investoinnin vastuuhenkilö 

Tarvekartoitus 
Tuotanto ja tulosyksikön vastuuhenkilöt 

Miten tarve tunniste-

taan? 

 

 

 

Kuka määrittää, onko 

tarve riittävä hankinnan 

aloittamiseksi? 

 

 

Miten investoinnin vas-

tuuhenkilö valitaan? 

 

 

Miten toimittajan valin-

takriteerit määritetään? 

Anna esimerkki kritee-

ristä. 

 

 

Hankinnan ammattilai-

sia hyödynnetään riittä-

västi ja oikeissa asioissa 

 

 

On selvää, kuka vastaa 

hankintaprosessin läpi-

viennistä 

 

 

Investoinnin vastuuhen-

kilöiden nykyinen rooli 

on: 

 

 

Kyllä/Ei? Miksi ei? 
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Vastuualueen erityispiirteet 

 

Vastuualueen erityispiirteet, 

jotka pitää ottaa huomioon 

hankinnassa 

 

 

Minkälaiset hankintamenet-

telyt ovat yleisimpiä? (Julki-

nen kilpailutus, puitesopi-

mukset, suorahankinta yms.) 

 

 

Minkälaisia sopimuksia han-

kinnoissa käytetään (hanki-

taanko seiniä, työvaiheita, 

suorituskykyä vai jotain 

muuta)? 

 

 

Miten sopimuksissa on va-

rauduttu toimituksen tai käy-

tön aikana tapahtuviin poik-

keamiin? 
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11 Liite C: Toisen vaiheen haastattelujen pohja 

Materiaalihankintojen luokittelu 

Haastattelun aiheena on materiaalihankintojen luokittelu. Tavoitteena on selvittää, mitkä 

asiat tekevät hankinnasta tiimin näkökulmasta tärkeän eli kriittisen. Lisäksi määritellään 

hankinnan toimittajariskiin vaikuttavat tekijät. Lopuksi määritellään muutama esimerk-

kihankinta, joita katson syvemmin tutkimuksen seuraavassa vaiheessa. 

Alla kuvassa on esimerkki materiaalihankintojen luokittelusta erilaisiin ryhmiin 1 – 4. 

1. Hankinnan merkitys tiimille on vähäinen, tuotetta on helposti saatavilla tarpee-

seen 

2. Hankinnan merkitys tiimille on suuri, tuotetta on helposti saatavilla tarpeeseen 

3. Hankinnan merkitys tiimille on vähäinen, tuotetta on vaikea saada tarpeeseen 

4. Hankinnan merkitys tiimille on suuri, tuotetta on vaikea saada tarpeeseen 
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Kriittisyyden mittarit 

Asiat, jotka tekevät hankinnasta kriittisen, vaihtelevat tiimeittäin. Mitkä määrittävät 

hankinnan tärkeyden teidän tiimissänne? 

Mahdolliset kriittisyyden mittarit ja mittarin tärkeys (1 – ei tärkeä, 3 – tärkeä) 

 
1 2 3 

Kolme 

tärkeintä 
Esimerkiksi: 

Osuus kaikista han-

kinnoista 

    
Euromääräisesti tai % -

osuudeltaan suuri hankinta 

Vaikutus suoritusky-

kyyn 

 

    
Hidastaa, viivästyttää tai estää 

toiminnan 

Vaikutus liiketoimin-

taan 

 

    
Vaikutus toisen organisaation 

osan toimintaan 

Vaikutus loppuasiak-

kaaseen 

    
Vaikutus tuotetun palvelun 

toteuttamiseen ja laatuun 

Vaikutus tuloihin 

 

    
Infrakorvaus 

Hankinnan luokittelu  

 

    
Varaosa, investointi, raken-

nustarvike, työkalu 

Muita? 
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Toimittajariskin mittarit 

Toimittajariskin suuruus ja sen aiheuttajat vaihtelevat hankinnan mukaan. Alle on listat-

tu mahdollisia toimittajariskiin vaikuttavia tekijöitä. Mitkä tekijät aiheuttavat tiimin 

näkemyksen mukaan toimittajariskiä? 

 1 2 3 Kolme 

tärkeintä 
Esimerkki: 

Saatavuus 

 

    Tuotetta on olemassa ja tarjolla 

Substituutio-

mahdollisuudet 

    Voiko tarpeen täyttää toisella 

hankinnalla 

Toimittajien määrä 

 

    Tunnettujen toimittajien määrä 

Kilpailullinen kysyntä 

 

    Tuotteilla on suuri kysyntä tar-

jontaan nähden 

Varastointiriski  

 

    Hankinta vanhenee, häviää, 

muuttuu käyttökelvottomaksi 

Varastointikustannus 

 

    Varastoinnin kokonaiskustannus 

Toimitusaika 

 

    Hankinnan ennakoinnin tarve 

Toimituserän koko 

 

    Tilauksella minimitilausmäärä 

Muita? 

 

     

 

 

     

 

Esimerkkihankinnat 

Anna esimerkkejä hankinnoista, ja sijoita ne johonkin ryhmistä 1 – 4. Jatkan työtäni 

selvittämällä näiden annettujen esimerkkien hankintatapahtumaa. Tämän takia tarvitsen 

hankintaan liittyviä perustietoja, kuten jonkinlaisen tunnisteen, jotta löydän sen tietojär-

jestelmistä tai vastuuhenkilön, jolta voi kysyä hankinnasta lisää. Ensisijaisesti tarkaste-

len materiaalihankintoja, mutta muistakin hankinnoista voi antaa esimerkkejä. 

Ryhmä 

 (1, 2, 3, 

4) 

Hankinta (tunniste, 

vastuuhenkilö yms.) 

Kriittisyyteen vaikuttavat 

tekijät 

Toimittajariskiin vaikutta-

vat tekijät 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 


