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1. JOHDANTO
Tämä tutkimus tarkastelee kunnallisten hankintojen kohdentumista Kotkan-Haminan seutukunnassa. Tarkastelun kohteena ovat Kotkan ja Haminan kaupunkien lisäksi Miehikkälän,
Virolahden ja Pyhtään kunnat. Kuntien hankintoja tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, mutta
aineistokeruu on tehty kaikissa kunnissa niin, että myös yksittäisten kuntien hankintoja
tarkastellaan tarpeen tullen myös erikseen. Aineiston analyysissa pohditaan tavoitteenasettelua
seuraaville vuosille sekä tarkastellaan niitä tuote- ja palveluryhmiä, joiden osalta paikallisuusasteen nostaminen olisi mahdollista, ja joissa paikallisuusasteen nostamisesta olisi eniten
hyötyä.
Työn toteuttaminen käynnistyi Kotkan-Haminan seutukunnan kuntien tämänhetkisten hankintojen tarkastelulla. Tarkastelussa kuntien hankinnat ryhmiteltiin pienempiin kokonaisuuksiin, joiden kautta voitiin havainnollistaa kuntien hankintojen kokonaisvolyymia ja
jakautumisesta alueellisesti ja sisällöllisesti. Perustiedot kuntien hankinnoista ja niiden jakautumisesta saatiin kunnilta ja muutamilta keskeisiltä. Kootun aineiston perusteella tarkastellaan
myös hankintojen kehittymistä Kotkan-Haminan seutukunnassa viime vuosina sekä hankintatoiminnan kehityksen trendejä. Aineisto koottiin henkilökohtaisilla haastatteluilla, puhelinhaastatteluilla ja sähköpostitse. Keskeiset tutkimuskysymykset on esitetty seuraavassa:

Hankintojen tarkastelu Kotkan-Haminan seutukunnassa:
-

miten hankinnat on toteutettu?
mikä on hankintojen volyymi?
miten hankinnat ovat jakautuneet toimialoittain eriteltynä?
miten hankinnat jakautuvat alueittain (alueelta/ulkopuolelta)?
miten hankinnat ovat muuttuneet ja kehittyneet?
millaisia trendejä on hankintojen toteuttamisessa?

Edellä mainittuja kysymyksiä tarkasteltiin lisäksi suhteessa Hämeenlinnan seutukunnan
tilanteeseen. Hämeenlinna on mielenkiintoinen vertailukohta, sillä siellä on toteutettu
pilottihanketta, joka liittyy juuri kunnallisten hankintojen toteuttamiseen1. Hämeenlinna on
asukasluvultaan suunnilleen samankokoinen ja suurelta osin samankaltaisen teollisen perinteen
omaava kuin Kotkan-Haminan seutukunta.

1

Kuhmonen ym. 2013: Hankinnat osana kuntien elinvoiman kehittymistä.
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Kunnallisten hankintojen kohdentuminen vaikuttaa merkittävästi koko seutukuntaan. Tämä
on todettu useissa tutkimuksissa ja hankintojen suunnittelua ja toteuttamista koskevia pilottihankkeita on toteutettu mm. Kuntaliiton toimesta. Niiden tavoitteena on ollut löytää hyviä
toimintatapoja, joiden avulla hankintojen aikaansaamat rahalliset ja innovatiiviset vaikutukset
voidaan kohdentaa paikallisesti ja alueellisesti. Tähän perustuen myös Kotkan-Haminan
seudun elinkeinostrategiassa on asetettu tavoitteeksi julkisten hankintojen paikallisuusasteen
kohottaminen.2
Kuntien hankintoja on hyvä tarkastella elinkeino- ja elinvoimapolitiikan strategisena työkaluna.
Kunnat voivat osaltaan vaikuttaa paikalliseen palvelutarjontaan. Näiden vaikutusmahdollisuuksien tuntemisen kautta kunta voi luoda hankinnoillaan paikallisia elinvoimavaikutuksia
pelkän palvelujen ja tuotteiden kilpailuttamisen ja ostojen sijaan. Hankinnat ovat merkittävä
paikallisen elinvoiman rakentamisen mahdollisuus.3
Hankintoja suunniteltaessa on hyvä pohtia hankinnan toteutusta ja sen vaatimaa menettelyä ja
sillä tavoitteiteltuja hyötyjä. Usein tavanomaiset pienet hankinnat, kuten tavaroiden ja yksinkertaisten palveluiden hankinnat voidaan toteuttaa hyvin suoraviivaisesti, perinteiseen tapaan
painottaen hintaa ja laatua. Vaikutukseltaan suuremmat, mutta toteutukseltaan vaativammat
”kehittävät palveluhankinnat” haastavat sekä päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden asenteet
että hankintoja toteuttavien työntekijöiden ammattitaidon. Näillä hankinnoilla tavoitellaan
kehitysmahdollisuuksia toiminnan tehokkuudelle, palvelujen sisällölle tai toteutustavalle.
Hankintoja voidaan toteuttaa tuotteen tai palvelun ominaisuuksien sijaan toiminnallisilla
vaatimuksilla. Välittömien hyötyjen sijaan tällaiset hankinnat vaikuttavat usein keskipitkällä tai
pitkällä aikavälillä. Nämä vaikutukset voivat liittyä yhtäältä paikallisten yritysten kasvavaan
kykyyn tarjota kunnille omaa osaamistaan ja toisaalta niihin kerrannaisvaikutuksiin, joita syntyy
kun paikallisten yritysten toiminnan volyymi kasvaa ja ne työllistävät enemmän paikallisia asukkaita.
Työssä tarkastellaan hankintojen kohdistumisen vaikutuksia seutukunnan työllisyyteen ja
kuntien talouteen. Sen avulla pystytään osoittamaan sellaiset tuote- ja palveluryhmät, joissa
paikallisuusasteen nostaminen olisi kaikkein hyödyllisintä seutukunnan kunnille ja alueen
yrityksille. Raportin lopussa esitetään johtopäätökset ja suositukset, joita voidaan käyttää
tulevan kehitystyön pohjana.

2
3

Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia 2016-2019
Holstila 2012: Kaupungit oman onnensa seppinä.
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2. KUNTIEN HANKINNAT
Kuntien hankintojen tämänhetkistä toteuttamistapaa tarkastellaan haastatteluissa saaujen
tietojen perusteella. Haastattelut toteutettiin osin henkilökohtaisina ja osin puhelinhaastatteluina. Haastatteluja tehtiin yhteensä 11 kappaletta, ja ne kohdistettiin kuntien ja Kotkakonsernin tytäryhteisöjen hankinnoista ja ostolaskujen käsittelystä vastaaville henkilöille sekä
muutamille asiantuntijoille. Osaan haastatteluista osallistui kaksi vastaajaa. Haastatteluiden
tavoitteena oli selvittää millä tavoin kuntien hankinnat on viime vuosina toteutettu.
Hankintojen toteuttamisen tarkastelun lisäksi selvitettiin hankintojen alueellista ja sisällöllistä
jakautumista. Varsinkin alueellisen tarkastelun kannalta olennaiseksi haasteeksi nousi se, ettei
hankintojen alueellista jakautumista voida tarkastella kuntien kirjanpitojärjestelmiin perustuen.
Tämä johtuu siitä, ettei kirjanpitojärjestelmissä ole mahdollisuutta osoittaa tavaran tai palvelun
toimittaneen yhteisön sijaintipaikkaa. Tämän vuoksi työssä tehtiin kuntien ja muiden organisaatioiden ostoreskontraan pohjautuva tarkastelu, jossa kaikkien kohdealueen kuntien ostot
listattiin toimittajittain, kunkin toimittajan koti- tai sijaintipaikka selvitettiin internetin avulla ja
tiedot koottiin kolmitasoisella jaolla seutukuntatasoisiksi (Kotka, Hamina, Miehikkälä, Pyhtää
ja Virolahti), maakuntatasoisiksi (muu Kymenlaakso) ja alueen ulkopuolelta tehdyiksi hankinnoiksi (muu Suomi ja ulkomaat).

2.1 KUNTIEN HANKINTOJEN TOTEUTTAMINEN
Kuntien hankintojen toteuttamisessa Kotkan-Haminan seutukunnassa ei ollut havaittavissa
yhtenäistä selkeää linjaa. Kunnilla ja muilla kuntien organisaatioilla oli käytettävissään erilaisia
hankintaohjeita, joiden painopiste oli usein lähinnä hankintojen teknisessä toteuttamisessa.
Hankintojen alueellisiin talousvaikutuksiin tai paikallisen elinkeinoelämän huomioon ottamiseen ei oltu annettu erityisiä ohjeita, vaikka ainakin joitakin hankinnoista vastaavia oli
kannustettu tukemaan paikallisten tavaroiden tai palveluiden toimittajien mahdollisuutta
osallistua tarjouskilpailuihin. Lisäksi osaa hankinnoista vastaavia oli epävirallisesti kehotettu
kohdistamaan erityisesti mittakaavaltaan suppeimmat pienhankinnat paikallisille toimittajille ja
”minikilpailuttamaan” ne paikallisten toimijoiden välisen kilpailutuksen kautta. Usein tämä
katsottiin myös toiminnan laajuus huomioon ottaen käytännöllisimmäksi ratkaisuksi. Lähes
kaikissa haastatelluissa organisaatioissa sovellettiin hankintalain asettaman 30 000 euron rajan
lisäksi pienempää 4000 euron (jossakin 5000€) rajaa eräänlaisena mini-mini-kilpailutuksen
rajana. Viimeksi mainittu tarkoitti useimmiten lähinnä hintavertailun tekemistä pienimpien
hankintojen yhteydessä.
Suurempien hankintojen osalta hankinnoista vastaavat katsoivat, että kilpailutusta ohjaava
hankintalaki asettaa niin tiukat ehdot, ettei paikallisten toimijoiden suosiminen ole mahdollista.
Toisaalta moni hankinnoista vastaava totesi myös, ettei paikallisilla toimijoilla ole usein edes
mahdollisuutta vastata kunnolla suurempia hankintoja koskeviin tarjouskilpailuihin riittämättömän tuotantokapasiteetin, puuttuvan kilpailutusosaamisen tai kapean tuotevalikoiman vuok-
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si. Osa haastatelluista kertoi, että paikallisia toimijoita oli rohkaistu osallistumaan tarjouskilpailuihin. Tästä huolimatta alueella toimivat yritykset ovat usein haluttomia muuttamaan
toimintamallejaan. Usein syynä on, että kilpailun voittaminen edellyttäisi tuotantomäärien
lisäämistä ja siihen tarvittavia investointeja.

2.2 KUNTIEN HANKINTOJEN VOLYYMI
Vuonna 2012 Suomen kunnat tekivat ulkoisia hankintoja yli 18 miljardilla eurolla ja hankintojen osuus kuntien ulkoisista menoista oli noin 44 %. Hankintojen arvo on kasvanut vuosien
2000 ja 2012 välillä talouden taantumasta huolimatta keskimäärin 6,5% vuodessa. Kuntien ja
paikallisen elinvoiman kannalta on tärkeää mihin tämä rahasumma ohjautuu. Kohdentuessaan
kuntien kannalta edullisesti hankinnoilla on suuri vaikutus paikalliseen elinkeinoelämään sekä
alueelle jäävän rahamäärän etta lisäkysynnän innovaatioita kehittävän vaikutuksen vuoksi.4
Kuntien ja kuntayhtymien tekemien hankintojen kokonaisarvon kasvu on ollut huomattavan
suurta. Esimerkiksi vuosina 1997-2014 asiakaspalveluiden ostojen arvo on kasvanut vuosittain
keskimäärin 6,8% (kokonaisvolyymi vuonna 2014 oli yhteensä 12,1 miljardia euroa), yksityisiltä
tehtyjen ostojen arvo on noussut vuosittain keskimäärin 10,4% (2,8 mrd €), muiden
palveluiden arvo 8,3% (10,8 mrd €) sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintojen
kokonaisarvo on vuosittain 3,9% (4,5 mrd €).5 Hankintojen osuus kuntien kaikista menoista
on tarkasteluajanjaksolla 2000-2014 noussut noin 35 prosentista noin 40 prosenttiin. Ulkoisten
hankintojen (käyttötaloushankinnat ja investointihankinnat) kasvua kuvaa hyvin se, että niiden
arvo on kasvanut vuoden 2000 tasosta (8,5 mrd €) kaikkiaan yli 10 miljardilla eurolla vuoden
2014 yhteensä 18,7 miljardiin euroon6. Vuonna 2010 kaikki Suomen julkiset hankinnat
muodostivat lähes viidenneksen eli 19,6 % bruttokansantuotteesta, mikä oli hyvin lähellä EU27:n keskiarvoa (19,7 %)7.
Kuntien ja muiden kunnallisten organisaatioiden tekemien hankintojen määrän kasvu sekä
hankintojen merkittävä ja edelleen kasvava osuus kuntien kokonaismenoista ohjaavat kuntia
suunnittelemaan ja hallitsemaan hankintojaan aiempaa tehokkaammin ja taloudellisemmin.

2.3 HANKINTOJEN JAKAUTUMINEN TOIMIALOITTAIN
Kuntien hankinnat Kotkan-Haminan seutukunnassa painottuvat ennen kaikkea palveluiden
hankintaan. Suurimman menoerän muodostavat terveydenhuoltoon liittyvät hankinnat. Taulukossa 1 on kuvattu palveluiden sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat sekä niiden
osuus kunkin kunnan toimintamenoista. Kotkan ja Haminan kaupunkien hankintojen osuus
toimintamenoista oli suhteellisesti hieman pienempi kuin alueen muiden kuntien eli Pyhtään,
Miehikkälän ja Virolahden.
Kuhmonen et al. 2013; Hankinnat osana kuntien elinvoiman johtamista; Paananen ym 2014: Kunta elinvoiman johtajana.
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tilastot/kuntatalous/kuntien-tilinpaatokset/kunnat-kuntayhtymat-ostot/Sivut/
default.aspx -> Kuntien ja kuntayhtymien palvelujen ja materiaalin ostot 1997-2014
6 http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tilastot/kuntatalous/kuntien-tilinpaatokset/kunnat-kuntayhtymat-ostot/Sivut/
default.aspx -> Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset hankinnat
7 Kuhmonen et al. 2013; Hankinnat osana kuntien elinvoiman johtamista.
4
5
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Taulukko 1. Palveluiden sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintojen arvo vuonna 2015 sekä niiden
osuus Kotkan-Haminan seutukunnan kunnissa (kuntien tilinpäätöksiin perustuen).

1000 euroa

Palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Hankinnat
yhteensä

Osuus
toimintamenoista

Kotka

177 433

17 578

195 011

48,6%

Hamina

66 096

8 424

74 520

47,4%

Miehikkälä

11 425

1 206

12 631

53,3%

Pyhtää

20 283

1 293

21 576

69,0%

Virolahti

16 026

1 921

17 947

62,8%

Yhteensä

291 263

30 422

321 685

50,1%

Palveluhankinnat muodostavat edellä esitetyssä taulukossa suuren kokonaisuuden. Tämän
vuoksi palveluostoja pilkottiin pienempiin kokonaisuuksiin seutukuntakohtaista tarkastelua
varten. Tämä oli perusteltua siksikin, että eri palveluiden hankinnan alueellinen jakautuminen
vaihtelee merkittävästi eri hankintatyyppien välillä.

2.4 HANKINTOJEN JAKAUTUMINEN ALUEELLISESTI
Ostoja koskeva kuntakohtainen lähtöaineisto oli melko hajanaista. Sen vuoksi tarkastelussa
päädyttiin käyttämään pohjana Kotkan kaupungin tulos- ja tasetilikartan mukaisesti luokiteltua
ostolaskujen kohdentamista. Tähän pohjaan siirrettiin muun seutukunnan kuntien tekemät
hankinnat tavaran tai palvelun toimittajan perusteella. Tämä lähestymistapa tuottaa joitakin
virheitä, koska sama toimittaja on joissakin tapauksessa voinut tuottaa palveluita useampaan
kohteeseen. Palveluluokkien muodostamisessa pyrittiin siihen, että kukin toimittaja on
tarkastelun kohteena vain yhdessä kokonaisuudessa. Tämän vuoksi esimerkiksi kaikki sosiaalija terveyspalveluiden hankinnat on koottu yhteen kokonaisuuteen.
Käytännössä toimittajapohjainen tarkastelu edellytti jokaisen tavaran tai palvelun toimittajan
luokittelemista taulukon 2 mukaisesti joko (D) aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toimittajaksi tai (A-C) jonkin palveluiden alaluokan toimittajaksi. Nämä tiedot poimittiin sitten
toimittaja kerrallaan kuntien lähettämien luetteloiden pohjalta (kunnasta riippuen ostoreskontra tms.). Kootun aineiston tuottamisessa käytettiin toimittajakohtaista 4000 euron
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alarajaa, jotta työmäärä pysyi kohtuullisena. Jokaisen tavaran tai palvelun toimittajan kohdalla
selvitettiin yrityksen sijainti, jotta hankinnan alueellinen kohdistuminen voitiin selvittää.
Taulukko 2. Kuntien tekemien hankintojen euromääräinen jakautuminen Kotkan-Haminan seutukunnasta,
Kymenlaakson maakunnasta sekä näiden ulkopuolelta tehtyihin hankintoihin.

Edellä esitetty taulukko 2 kuvaa hankintojen euromääräistä jakautumista. Seuraava hankintojen
alueellista jakautumista prosentuaalisesti kuvaava taulukko 3 esittää saman havainnollisemmin,
sillä sen perusteella voidaan nähdä erityyppisten hankintojen jakautumisen erot.
Taulukossa 2 sekä seuraavaksi esitetyissä taulukoissa 3-6 käytetty tarkastelu perustuu
tavaroiden ja palveluiden toimittajien luokitteluun toimialoittain. Kohtaan A on laskettu
mukaan kaikki terveyspalveluja ja niihin liittyviä tukipalveluja tuottavat yritykset ja muut
organisaatiot, jotka laskuttavat palveluistaan kuntia. Siihen kuuluu siis varsinaisen terveydenhuollon (julkinen ja yksityinen) lisäksi muun muassa vammaispalveluita, päihdehuollon palveluita, lastentarhojen palveluita ja kaikkien näiden asiakkaiden kuljetuksia. Yhteinen nimittäjä
näille palveluille on niiden kohdistuminen sosiaali- ja terveysaloille sekä koulutukseen.
Kohdassa B mainitut muut palvelut koostuvat asiantuntijapalveluista, jotka liittyvät esimerkiksi
tietotekniseen osaamisen, lakiasioihin ja rakennusalan osaamiseen, joiden tarjoajat toimivat
usein valtakunnallisesti tai jopa kansainvälisesti. Kohta C:hen on koottu palveluita, joiden
tuotanto kohdistuu selkeästi seutukunnan alueeseen. Sellaisia ovat kiinteistöjen ja katujen
huolto ja kunnossapito sekä majoitus, ravitsemus ja matkailupalveluita tuottavat yritykset.
Kohtaan D on koottu aineita, tarvikkeita ja tavaroita tuottavat toimittajat. Luokittelun
tavoitteena oli muodostaa tuotantotavaltaan ja asiakaskunnaltaan toisistaan poikkeavat luokat,
jotta eri alojen hankintojen kohdistumista voidaan tarkastella ottaen huomioon niiden erilaiset
lähtökohdat.

9

Taulukko 3. Kuntien tekemien hankintojen prosentuaalinen jakautuminen Kotkan-Haminan seutukunnasta,
Kymenlaakson maakunnasta sekä näiden ulkopuolelta tehtyihin hankintoihin.

Taulukoiden 2 ja 3 perusteella voidaan huomata tavaroiden ja palveluiden pääluokkien perusteella olennaisia eroja. Asiakaspalveluiden hankinta (A) kohdistuu yli 75-prosenttisesti Kymenlaakson maakuntaan ja Kotkan-Haminan seutukuntaan samoin kuin (C) kiinteistö- ja huoltopalveluiden hankinta. Viimeksi mainitun luokan hankinnat ovat kuitenkin selkeästi enemmän
nimenomaan paikallisia, omaan seutukuntaan kohdistuvia. Asetelma on kuitenkin täysin toinen
(B) muiden palveluiden hankinnan osalta. Nämä palvelut hankitaan kuntiin pääasiassa seutukunnan ja maakunnan ulkopuolelta.
Haastatteluissa keskusteltiin hankintojen alueellisesta jakaumasta ja sen syistä. Suurin osa
asiakaspalveluista on luonteeltaan (sekä niiden tuottamisen että kuluttamisen osalta) sellaisia,
että niiden luontaisin toimintaympäristö on maakunnallinen. Asiakkaat asuvat ja toimivat maakunnan sisällä ja varsinkin sosiaali- ja terveyssektorin palveluiden tuotanto tapahtuu seutukuntaa suuremmissa yksiköissä, melko laajasti juuri maakuntatasoisena. Vastaavasti huolto- ja
kiinteistöpalveluissa sekä majoituksessa ja ravitsemuksessa toiminnan taso on tätä selvemmin
paikallinen. Näillä aloilla toiminta on sidottua palvelun käyttäjän ja tuottajan sijaintiin, minkä
vuoksi suurin osa hankinnoista kohdistuu juuri paikallisille toimijoille.
Muiden palveluiden hankinta on merkittävästi edellisistä poikkeava kokonaisuus. Muut palvelut koostuvat tyypillisesti asiantuntijapalveluista, joita ei ole vältämättä edes saatavana paikallisesti, tai joissa paikallisten toimijoiden osaaminen ei riitä tarvittavan palvelun tuottamiseen.
Esimerkkejä tällaisista ovat laki- ja rahoituspalvelut, rakentamisen suunnitteluun liittyvät
palvelut (arkkitehtitoimistot ym.), tietotekniset palvelut ja muut erikoistuneet asiantuntijapalvelut. Näiden hankinnoissa hankinnat kohdistuivat suurimmaksi osaksi pääkaupunkiseudulle ja Etelä-Suomen maakuntiin.
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Kuntien hankintojen lisäksi tarkasteltiin hankintojen jakautumista joissakin konserniin kuuluvissa yrityksissä. Tällainen oli esimerkiksi Kymijoen Ravintopalvelut Oy. Niiden osalta saatiin
yhtiöiden tekemä arvio hankintojen kohdistumisesta seudullisille, maakunnallisille ja näiden
ulkopuolisille tahoille.
Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n hankinnat (taulukko 4) koostuvat pääasiassa aineista ja tavaroista. Suurin erä tässä ryhmässä ovat ruokien valmistuksessa tarvittavat raaka-aineet ja muut
ruoan ainesosat. Haastattelun mukaan suurin osa hankinnoista tehdään alueen ulkopuolelta.
Tämä johtuu siitä, että seudulliset ja maakunnalliset toimijat eivät tällä hetkellä pysty tuottamaan riittävän suuria määriä tavaraa tai ne eivät pysty vastaamaan muihin Kymijoen Ravintopalveluiden tuotantoprosessin asettamiin vaatimuksiin. Tämä johtaa siihen, että ylivoimaisesti
suurin osa yrityksen hankinnoista tehdään valtakunnallisesti toimivilta tavarantoimittajilta.
Taulukko 4. Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n hankintojen alueellinen jakautuminen yrityksen oman arvion
mukaisesti.

Kotkan-Haminan seutukunnan suurin kaupunki Kotka poimittiin tarkasteluun erikseen.
Kotkan kaupungin hankintojen jakautumista on kuvattu taulukoissa 5 ja 6. Hankintojen
alueellinen jakautuminen näyttää vastaavan melko tarkasti koko seutukunnan alueellista
jakaumaa, joka on kuvattu aiemmin esitetyissä seutukunnan kaupunkien ja kuntien hankintoja
jakautumista kuvaavissa taulukoissa.
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Taulukko 5. Kotkan kaupungin tekemien hankintojen euromääräinen jakautuminen Kotkan-Haminan
seutukunnasta, Kymenlaakson maakunnasta sekä näiden ulkopuolelta tehtyihin hankintoihin.

Taulukko 6. Kotkan kaupungin tekemien hankintojen prosentuaalinen jakautuminen Kotkan-Haminan
seutukunnasta, Kymenlaakson maakunnasta sekä näiden ulkopuolelta tehtyihin hankintoihin.
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2.5 HANKINTOJEN JAKAUTUMISEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Kunnalliset hankinnat muodostavat yhteen laskettuna kysyntäerän, joka vaikuttaa tavaroita ja
palveluita tuottavien toimialojen yritysten kysyntään sekä niiden sijaintialueiden työllisyyteen
ja edelleen verotuloihin ja sosiaalimenoihin. Paikallisten hankintojen positiiviset taloudelliset
vaikutukset syntyvät niiden aiheuttaman kysynnän kasvusta. Kysynnän kasvun myötä palveluntarjoajat tuottavat lisäarvoa, lisäävät työllisyyttä ja kasvattavat verotuloja. Työllisyyden
parantuminen vähentää julkisen sektorin menoja, sillä aleneva työttömyys pienentää myös
sosiaalimenoja. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan näitä mekanismeja.
Positiiviset vaikutukset kysyntään ja tuotantoon sekä työpaikkojen määrään
Joillakin toimialoilla paikallinen kysyntävaikutus on suurempi kuin toisilla. Tämä riippuu
hankintojen määrästä ja niiden kohdistumisesta. Käytännössä suurimmat vaikutukset syntyvät
sellaisilla toimialoilla, joilla hankinnat vaativat esimerkiksi paikallista alkutuotantoa tai jotka
työllistävät paikallisia alihankkijoita. Pienimmät alueelliset vaikutukset taas on hankinnoilla,
joissa tavarantoimittaja on paikallinen, mutta joissa hankittava hyödyke sinänsä on alueellisesta
näkökulmasta tuontitavaraa. Esimerkiksi laitehankinta, jossa hankittava laite on valmistettu
ulkomailla, tuottaa aluetalouteen vain tuotteen toimittamiseen ja yrityksen katteeseen liittyvän
määrän paikallista arvonlisäystä.
Työpaikkojen määrä kasvaa kun paikallinen kysyntä kasvaa. Työvoimaintensiivisillä toimialoilla kuten ruoan tuotannossa, ravitsemusalalla, hoitoalalla ja päivittäistavarakaupassa paikallinen
työllistävyys on suurempi kuin esimerkiksi kulutustavarakaupassa. Suorien työpaikkojen lisäksi
eri toimialat työllistävät tavarantoimittajiensa ja alihankkijoidensa kautta muuta työvoimaa,
joka on eri aloilla eri suuruinen. Suurin taloudellinen kokonaisvaikutus on sellaisilla palveluhankinnoilla, joihin liittyy matalapalkkaisten paikallisten työpaikkojen syntyminen. Tällaisia
voivat olla esimerkiksi lasten päivähoitoon, ravintola- ja kahvilatoimintaan tai henkilökohtaisiin palveluihin liittyvät hankinnat.
Paikallisten hankintojen generoimat verotulot ja sosiaalietuuksiin liittyvät säästöt
Työllisyyden parantuminen lisää kuntien verotuloja ja pienentää sosiaalietuuksien maksamiseen liittyviä kustannuksia. Tämän vuoksi suurin taloudellinen vaikutus on sellaisilla paikallisilla hankinnoilla, jotka työllistävät alueen omia asukkaita. Hyöty syntyy kahta kautta. Ensinnäkin paikallisen työllisyyden parantuminen lisää verotuloja ja toiseksi parantunut tulotaso
pienentää kuntien sosiaaliturvaan liittyviä menoja. Näiden lisäksi syntyvänä hyötynä voidaan
nähdä muuttotappion pienentyminen, kun suuremmalla osalla kunnan asukkaista on työpaikka
ja riittävä elanto seutukunnassa.
Mitä useampi ihminen on työssä, sitä parempi rahoituspohja hyvinvointiyhteiskunnalla on.
Nykytilanteessa työllisyysaste on heikoimmillaan enintään keskiasteen koulutuksen suorittaneilla. Suuri osa esimerkiksi ravintola- ja hoiva-alojen työntekijöistä kuuluu juuri tähän ryhmään, jonka paremman työllistymisen tärkeydestä ovat kirjoittaneet mm. Soininvaara ja
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Vartiainen8. Kun otetaan lisäksi huomioon työttömyyden kytkeytyminen moniin sosiaalisiin ja
taloudellisiin ongelmiin, on jo muutamilla kymmenillä työpaikoilla merkittävä vaikutus.
Paikallisten hankintojen taloudellinen kokonaisvaikutus
Paikallisten hankintojen vaikutukset alueen yritysten kysyntään, työpaikkojen määrään sekä
näistä seuraaviin verotulojen kasvuun ja sosiaaliturvamenojen säästöihin kuvan 1 mukaisesti.

B. Hankintojen
kohdistuminen
paikallisille toimittajille

A.
Hankintaosaaminen
ja elinvoima-ajattelu

C. Paikallisten yritysten myynnin ja tuotannon kasvu (€), yritysten
myynti- ja tuotannollisen osaamisen parantuminen sekä uudet
innovaatiot ja kasvavat markkinat.

E. Kuntien kasvavat
verotulot (€)

D. Parempi työllisyys

G. Positiivinen kokonaisvaikutus kunnille (€)
sekä kasvusykäys kunnan
yrityksille.

F. Sosiaaliturvamenojen
säästöt (€)

Kuva 1. Hankintojen alueellisen kohdistamisen vaikutukset.

8

Soininvaara O. & Vartiainen J. (2013). Lisää matalapalkkatyötä. Osa 2 raportissa Matalapalkkatyö Suomessa.
Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 1/2013.
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2.6

HANKINTOJEN PAIKALLISEN KOHDENTAMISEN TALOUDELLISET
VAIKUTUKSET ERI TOIMIALOILLA
Kuten edellä luvussa 2.5 on todettu, hankintojen aluetaloudelliset vaikutukset nousevat esiin
erityisesti työllisyyden kautta. Hankintojen työllistävä vaikutus riippuu siitä, mille toimialalle ne
kohdistuvat. Vastaavasti olennainen kysymys on se, kuinka paljon palkkatuloja hankinnat
luovat. Palkkatulojen kasvu näkyy verotulojen ja paikallisen kysynnän kasvuna sekä lopulta
myös alenevina sosiaalikuluina.
Taulukko 7. Erilaisten hankintojen luomat työpaikat miljoonan euron hankintoja kohden (Lähde Tilastokeskus, panos-tuotos -taulukot).

Suorat työpaikat
Sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut
Muut palvelut
Huolto- ja kiinteistöpalvelut, majoitus ja ravitsemus
Aineet, tavarat ja tarvikkeet

13,5
9,0
8,5

Epäsuorat työpaikat
16,5
13,0
14,5

6,0

10,0

Samansuuruisista hankinnoista syntyy eri toimialoille eri määrä työpaikkoja. Sosiaali-, terveysja koulutuspalveluissa on lähdetty siitä, että hankinnat on oletettu yhtä suuriksi kaikille näille
toimialoille. Näin laskettuna 1 000 000 euron paikallinen lisäys näiden toimialojen kysyntään
loisi 13,5 suoraa työpaikkaa. Epäsuorat työpaikat mukaanlukien syntyisi yhteensä 16,5 työpaikkaa. Epäsuorien työpaikkojen syntyminen riippuu palveluntarjojan arvoketjusta, minkä vuoksi
osa niistä voi kohdistua myös alueen ulkopuolelle (taulukko 7).
Kategoria muut palvelut on arvioitu liikkeenjohdon palveluiden perusteella. Tämä on melko
moniulotteinen luokka, mutta eri asiantuntijapalveluissa työpaikkakertoimet ovat kohtalaisen
lähellä toisiaan. Muissa palveluissa lisämiljoona kysyntään loisi arviolta 9 suoraa työpaikkaa ja
epäsuorat työpaikat mukaanlukien 13 työpaikkaa.
Huolto- ja kiinteistöpalvelut, majoitus ja ravitsemus on laskettu painottaen puoliksi rakennusalan kertoimia sekä puoliksi majoitus- ja ravitsemusalan kertoimia. Näin laskettuna lisämiljoona loisi 8,5 suoraa työpaikkaa ja yhteensä 14,5 työpaikkaa, kun myös epäsuorat työpaikat
otetaan huomioon.
Aineet, tavarat ja tarvikkeiden hankintojen vaikutus on arvioitu tukkukaupan kertoimilla. Kertoimet muuttuvat, jos tuotteet tilataan suurimmalta osin esimerkiksi paikallisilta valmistajilta.
Lähtökohtaisesti on perusteltua olettaa, että paikallinenkin tavarantoimittaja hankkii pääosan
välittämistään tuotteista alueen ulopuolelta. Näin ollen voidaan arvioida, että 1 000 000 euron
lisähankinnat loisivat alueelle 6 suoraa työpaikkaa, ja epäsuorat työpaikat huomioiden työpaikkoja syntyisi yhteensä noin 10.
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Suurin työpaikkalisäys käytettyä miljoona euroa kohden on työvomaintensiivisillä sosiaali- ja
terveyspalveluiden sekä koulutuspalveluiden alueella. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden
vaikutus on kaikkein pienin. Tämä johtuu siitä, että paikallisen työn osuus on tavarahankinnoissa suhteellisen pieni.
Taulukossa 8 kuvataan vuonna 2015 toteutettujen hankintojen työllisysvaikutusta ja palkkakertymää Kotka-Haminan seutukunnassa. Eniten suoria työpaikkoja syntyi sosiaali-, terveys-,
ja koulutuspalveluihin. Suoria työpaikkoja nykyiset hankinnat luovat alueelle 845. Epäsuorat
työpaikat mukaanlukien työpaikkoja syntyy 1156, joskin osa epäsuorista työpaikoista voi syntyä
seutukunnan ulkopuolelle.
Hankintojen vaikutuksia ostovoimaan ja verotuloihin arvioitiin eri alojen keskipalkkojen perusteella. Muiden palveluiden osalta on käytetty korkeastikoulutettujen mediaanipalkkatasoa.
Muissa kategorioissa on laskettu toimialakohtaiset keskipalkat, joissa palkat on painotettu
samalla tavalla kun työllisyyskertoimia laskettaessa. Palkkatietojen lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen yritysrakenne- ja palkkatilastoja.
Taulukko 8. Vuonna 2015 tehtyjen hankintojen työllisyysvaikutukset Kotkan-Haminan seutukunnassa.
Suorat
työpaikat
543

Kaikki
työpaikat
663

Keskipalkat
(€/ vuosi)
31466

Palkkasumma€
17 096 493

Muut palvelut

74

108

41808

3 114 648

Huolto- ja kiinteistöpalvelut, majoitus ja
ravitsemus
Aineet, tavarat ja tarvikkeet

179

305

30722

5 494 256

49

81

45569

2 214 136

Yhteensä

845

1156

33040

27 919 532

Sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut

Hankintojen kohdistaminen alueellisille toimijoijoille hankintoja lisää myös alueellista työllisyyttä. Taulukko 9 havainollistaa, kuinka paljon uusia työpaikkoja syntyisi, jos alueelliset hankinnat kasvaisivat 10 % vuoden 2015 tasosta.
Taulukko 9. Hankintojen 10 % lisäyksen vaikutus alueellisiin työpaikkoihin.

Sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut
Muut palvelut
Huolto, kiinteistö, majoitus- ja ravitsemuspalvelut
Aineet, tavarat ja tarvikkeet
Yhteensä
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Muutos työpaikoissa
+54
+7
+18
+5
+85

3 HANKINTOJEN MUUTTUMINEN TULEVAISUUDESSA
Seuraavissa luvuissa tarkastellaan lyhyesti kuntien hankintojen suunnittelussa hyödyllisiä ajattelumalleja. Tarkastelu ei ole kaikenkattava, mutta se antaa näkökulmia hankintojen suunnitteluun osana laajempaa kuntien strategista suunnittelua.

3.1

ELINVOIMA-AJATTELU
Kuntien ja kaupunkien hankinnat vaikuttavat paikkakunnan yritystoiminnan edellytyksiin.
Osana hankintapolitiikkaa voidaan huolehtia, että nämä vaikutussuhteet tiedostetaan ja näitä
elinkeinopoliittisia mahdollisuuksia hyödynnetään. Monet kunnat ovat laatineet hankinta- ja
palvelustrategioita, joissa linjataan oman tuotannot ydinalue ja ulkopuolisten hankintojen kenttä.
Tehdyn asiantuntijahaastattelun mukaan useimpien Suomen kuntien hankintaosaaminen ei
kuitenkaan ole riittävällä tasolla.
Hankintalaki on viime vuosina ohjannut kaupunkien hankintoja mielikuvituksettomampaan
suuntaan sekä kirjallisuuden että haastatteluiden mukaan. Käytännössä tämä on tarkoittanut
hankinnan toteuttamista niin, että tarjouspyyntöön vastanneista yrityksistä on valittu se, joka
pystyy tarjoamaan tilattavan tavaran tai palvelun halvimmalla hinnalla. Hankinnan yksinkertaistamisen lisäksi tällä ratkaisulla on pyritty välttämään mahdollisia oikeusprosesseja, jotka voivat
aiheuttaa sekä taloudellisia menetyksiä että hankintojen viivästymisiä ja edelleen muiden
prosessien viivästymisiä.
Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa esimerkiksi innovatiiviset hankinnat, mutta käytännössä
tämä on usein nähty liian riskialttiiksi ja osaamista vaativaksi. Julkisten hankintojen potentiaali
yritysten innovaatiotoiminnan kehittämisessä on merkittävä, ja monissa yrityksissä on havaittu,
että osallistuminen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen on tulossa yhä kiinteämmin
myös menestyvien yritysten liiketoimintastrategioiden osaksi. Hyvin voiva yritys tukee hyvin
voivaa aluetta – ja päinvastoin. Tämä Creating Shared Value -ajattelu9 (Porter & Kramer 2011)
lisääntyy tulevaisuudessa myös Suomessa. Alueiden (kuntien ja kaupunkien) on hyvä olla
aktiivisesti mukana tukemassa tätä kehitystä omista lähtökohdistaan, sillä menestyvät yritykset
luovat työpaikkoja ja tuovat kunnille verotuloja. Lisäksi muuttuvat markkinat luovat mahdollisuuksia alkaville yrityksille.10
Elinvoimaisuuden edistämistä ei tule irrottaa muusta kunnan toiminnasta ja tehdä siitä
pelkästään elinkeinotoimen tai kehittämisyhtiön erillistä tehtävää, vaan elinvoimanäkokulman
olisi hyvä sisaltyä kaikkeen päätöksentekoon. Elinkeinopolitiikan laajentaminen elinvoimapolitiikaksi on koko kunnan/kaupungin ja erityisesti sen johdon tehtävä. Elinvoiman johtaminen toteutuu paitsi kunnan päätöksenteon kautta hierarkkisena johtamisena (esim.
hankintastrategia), myös markkinoiden johtamisena ja verkostojohtamisena (Kuhmonen et al

https://www.jamk.fi/globalassets/koulutus--education/liiketalouden-ala/yamk_yrittajyyden-ja-liiketoimintaosaamisenkoulutusohjelma-yamk/how-to-reinvent-capitalism_porter-and-kramer--2011.pdf
10 Holstila, E. (2012). Kaupunki oman onnensa seppänä. Kuntaliitto.
9
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2013). Markkinoiden johtamisessa pohditaan mitä kuntaorganisaatio haluaa tuottaa itse ja mitä
se haluaa hankkia muilta, sekä miten kunnan hankinnat vaikuttavat paikalliseen elinkeinoelämään ja markkinoihin.
Verkostojohtamiseen liittyy päätöksenteko siitä, millaisia kehittämiskumppanuuksia hankinnat
edellyttävät tai mahdollistavat alueen palveluiden turvaamisessa. Huomiota voidaan kiinnittää
myös niiden laadun kehittämiseen tai niiden käytön ohjaamiseen, eli voiko kunta olla esim.
hankintojensa myötä strateginen kehittäjäkumppani. Tällaisen laajemman näkökulman myötä
kunta voi saavuttaa paitsi lyhyen aikavälin taloudellisia hyötyjä myös pidemmän aikavälin
elinvoimahyötyjä.
Jokainen hankintaprosessi on erilainen. Kuntien tavoitteet ja voimavarat ovat myös erilaisia,
samoin hankintoihin liittyvä tavoitteenasettelu. Jollekin kunnalle säästöjen saavuttaminen on
keskeisintä, jollekin toiselle taas vetovoimaa tukevan palvelun hankkiminen. 11 Toiminnan
kehittämiseksi kuntien tulisi asiantuntijahaastattelun mukaan miettiä millä tavoilla ne voivat
tukea hankintojen kohdistumista alueen omille pk-yrityksille. Keinoja tähän ovat mm.
osatarjousten hyväksyminen ja hankintojen jakaminen nykyistä pienempiin osiin. Nämä
parantaisivat pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua, sillä kovin suurten hankintojen suhteen
niillä on usein liian vähän tuotantokapasiteettia tai muita resursseja sekä kilpailutuksessa
tarvittavaa osaamista.

3.2

INNOVATIIVISET HANKINNAT
Kirjallisuuden ja haastatteluiden pohjalta yhdeksi keskeiseksi kunnallisten hankintojen teemaksi nousevat innovatiiviset hankinnat. Ne pohjautuvat yhtäältä alueelliseen elinvoimaajatteluun ja toisaalta hankintojen laadun kehittämiseen.
Innovatiivisilla hankinnoilla voidaan tarkoittaa:
1. Innovatiivisia hankintatapoja (”uusi tapa toteuttaa hankintaprosessi”)
2. Innovaatioiden hankintaa (”tuotekehitysprojektin hankinta”)
3. Innovaatioihin kannustavia hankintasopimuksia (”hankinta luo toimittajille innovaatiokannusteen”)
4. Hankintojen käyttämistä innovaatiopolitiikan välineenä (”hankintoja hyväksikäyttäen kehitetään alueen yritysten liiketoimintaa ja innovointia”)12
Tavoitteena voidaan nähdä tehokkaampi, laadukkaampi ja taloudellisempi hankintamalli, jossa
paikallisille, alueellisille tai valtakunnallisille toimijoille tarjotaan mahdollisuus tuottaa ja kehittää asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluita. Innovatiivisten palveluiden kehittämiseen voivat
ihannetilanteessa osallistua palveluiden käyttäjät, hankinnasta vastaavat ja hankinnan toteuttavat tahot. Onnistunut innovatiivinen hankinta tuottaa lopullisten asiakkaiden tarpeita

https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/e-tutu/Documents/eTutu_2013-6.pdf
https://www.utu.fi/fi/yksikot/fff/palvelut/kehitysprojektit/innovatiivisethankinnat/Documents/2014-05-09Askeleet-Innovatiivisiin-Hankintoihin-final.pdf
11
12
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vastaavan hankinnan, jonka kustannukset ovat alhaisemmat kuin perinteisempi tilaajan yksin
johtama malli. Lisäksi se kehittää hankinnan toteuttavan yrityksen osaamista. Innovatiivisista
hankinnoista oli tämän työn yhteydessä tehdyn haastattelun mukaan erityisen hyviä kokemuksia myös Hämeenlinnan kaupungin tekemien hankintojen toteuttamisessa.
Yksi käytännön esimerkki innovatiiviesesta hankinnasta on kilpailullinen neuvottelumenettely. Sillä
tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen
ehdokkaiden kanssa löytääkseen yhden tai useamman sen tarpeita vastaavan ratkaisun ja jonka
pohjalta menettelyyn valittuja ehdokkaita pyydetään tekemään tarjouksensa.

3.3

KOKEMUKSIA HÄMEENLINNASTA
Hämeenlinna osallistui yhdessä kuuden muun kunnan ja kaupungin kanssa hankintojen
kehittämisen pilottihankkeeseen, johon liittyvä raportti julkaistiin 201313. Sen mukaan
Hämeenlinnassa oli nähtävissä muutos hankintamenettelyn monipuolistamisen suuntaan.
Kunnan ulkoisia hankintoja oli alettu miettiä sekä elinkeinostrategisena että innovatiivisuuskysymyksenä. Ulkoiset hankinnat tunnistettiin tulevaisuuden haasteeksi ja Hämeenlinnassa
edistettiin toimia, joilla kyetään tulevaisuudessa toteuttamaan ulkoisia hankintoja seudun elinvoimaisuutta ja elinkeinotoiminnan vahvistumista palvelevalla tavalla.
Tätä työtä varten tehdyn haastattelun perusteella poliittinen tahtotila paikallisten hankintojen
lisäämiseen oli Hämeenlinnassa vahva, mutta hankintojen paikallisuusasteen lisäämisen vieminen kovin pitkälle käytännössä vaikeaa. Tämä johtui siitä, että paikallisilla yrityksillä on rajallinen osaaminen ja kapasiteetti osallistua suuriin hankintoihin liittyviin tarjouskilpailuihin.
Hankintatoimintaa on kehitetty kutsumenettelyn kautta, jonka kautta on parannettu myös hankinnan yksityiskohtia. Saatujen kokemusten mukaan moni yritys saattaa osallistua menettelyyn,
mutta vain harva jättää tarjouksen. Eniten paikallisia tai alueellisia tarjouksia on saatu yksinkertaisissa tarjouskilpailuissa, joissa tehtävä on kohtuullisen suppea eikä vaadi merkittäviä taloudellisia panostuksia, kuten investointeja. Käytännössä monia paikallisia toimittajia suosivia kriteerejä (kuten etäisyyttä) ei voida käyttää kriteerinä.
Saatujen kokemusten perusteella yksi keskeinen tavoite on se, että kilpailutuksen pitää sujua
ilman valituksia. Tämä edellyttää hyvää hankintaosaamista. Hämeenlinnassa saatujen kokemusten mukaan kaupungin hankintaosaamisen kehittäminen maksaa itsensä takaisin. Ammattimainen ote parantaa prosessien sujuvuutta, antaa mahdollisuuden strategiseen suunnittelun
mukaiseen toimintaan ja nopeuttaa prosesseja sekä parantaa niiden laatua. Lisäksi tilaajan ja
toimittajan väliset kumppanuudet ja yhteistyö palvelun kehittämisessä auttavat hankkeiden
suunnittelua.

13

Kuhmonen et al. (2013). Hankinnat osana kuntien elinvoiman johtamista. Tulevaisuuden tutkimuskeskus.
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3.4

SUOSITUKSIA JA IDEOITA KOTKAN-HAMINAN SEUTUKUNTAAN
Seutukunnan sekä sen kuntien ja kaupunkien olisi hyvä sitoutua strategiseen kehittämiseen,
joka perustuu elinvoima-ajatteluun ja paikallisen elinkeinoelämän kehittämiseen. Tämä ei tarkoita hankintojen suuntaamista paikallisesti, vaan koko alueen kehittämistä yhteistyössä alueen
yritysten kanssa käytävän vuoropuhelun kautta. Tämä edistää yritysten ja kuntien välistä
yhteistyötä ja tukee molempien osapuolten menestymisen mahdollisuuksia.
Innovatiivisista hankinnoista on saatu hyviä kokemuksia muualla Suomessa. Yksi esimerkki
voi olla rakennushankkeen toteuttaminen: Kun kunta tai kaupunki suunnittelee uuden kiinteistön rakennuttamista, se voi esittää yrityksille tarkasti määritellyn tarpeen, johon rakennusta
tarvitaan. Tämän pohjalta yritykset esittävät miten ne ratkaisisivat tilatarpeen mahdollisimman
kustannustehokkaasti. Näin syntyvän suunnitelman pohjalta voidaan saadun kokemuksen
perusteella päästä rakennusteknisesti innovatiivisiin ratkaisuihin odotettua alemmilla kustannuksilla.
Hankintaosaamista tulee kehittää jatkuvasti. Hankintojen halutaan onnistuvan ilman oikeusprosesseja ja muita hidasteita. Tämä edellyttää kilpailutuksen toteuttajalta tietoa siitä, miten
hankintaprosessit voi ja kannattaa toteuttaa erilaisissa tilanteissa. Tämän vuoksi tarjouskilpailun toteuttajalta vaaditaan hankintasäännöksiin liittyvää osaamista.
Hankintojen suuntaamisen tueksi tarvitaan tietoa niiden alueellisesta kohdentumisesta. Sen
vuoksi ostolaskujen käsittelyn yhteydessä olisi hyvä kirjata tavaran- tai palveluntoimittajan
sijainti. Useimmissa tapauksissa se selviää laskun lähettäjän postinumeron tai muun laskussa
olevan osoitetiedon perusteella ja muussa tapauksessa esimerkiksi internetin avulla.
Keskeiset suositukset hankintojen kehittämiseksi voidaan tiivistää seuraavasti:
Hankintojen kehittäminen Kotkan-Haminan seutukunnassa:
-

-

Elinvoima-ajattelu ja hankintojen strateginen suunnittelu kunnan ylimmältä tasolta
alkaen tukee ja ohjaa hankintojen toteuttamista. Siksi kuntien ja yritysten välistä
kehittävää, molempia osapuolia hyödyttävää vuoropuhelua tulisi lisätä.
Innovatiivisia hankintoja voi ja kannattaa kehittää – ne parantavat hankintojen laatua
ja esimerkkien perusteella alentavat myös niiden kustannuksia.
Hankintoja kannattaa mahdollisuuksien mukaan jakaa pienempiin kokonaisuuksiin,
mikä antaa pk-yrityksille paremman mahdollisuuden osallistua tarjouskilpailuun.
Toiminnan kehittäminen vaatii päivittyvää ja laajasti käytettyä hankintaosaamista.
Hankintojen kohdistumista tulee voida seurata kuntien kirjanpitojärjestelmien kautta.
Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi kirjaamalla ostolaskuista toimittajan sijainti halutulla aluetasolla.
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