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Mitä uutta hankintakentällä 2018?
- Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 

16.11.2017 Finlandia-talo

Tero Meltti, yksikön päällikkö, Valtiovarainministeriö

Julkiset hankinnat ei kehity tahtomalla – mitä 
meidän on tehtävä?
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Mitä uutta hankintakentällä 2018?

1) maakunta- ja sote-uudistuksen
vaikutuksista julkiseen hankintaan

2) hankintojen digitalisaation
vaikutukset kaikkiin julkisiin 
hankintayksiköihin ja yrityksiin

3) muutokset julkisen hankinnan 
toimijakentässä

4) vuoden 2018 OECD maa-arviointi 
julkisesta hankintajärjestelmästä
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Hankintojen digitalisaation vaikutukset kaikkiin 
julkisiin hankintayksiköihin ja yrityksiin
‒ Hankintatoimen ja taloushallinnon integraatio

‒ Automatisaatio, tekoäly, analytiikka, >>tutkihankintoja.fi

‒ Sähköinen kilpailuttaminen, 10/2018

‒ Viranomaistietojen automaattisen tarkastamisen 
(ESPD) toteuttaminen kilpailutusratkaisuun 11/2018

‒ Yhteiset tietorakenteet (>>UNSPSC-koodisto, 
standardointityö, eKuitti)

‒ Hilma 2.0 (VM, TEM) v. 2018 – 2019

 Hankintojen strateginen merkitys substanssi 
toiminnan digitalisaatiossa

6



4

Valtion hankintojen digitalisointi
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Nykytila ja tavoitetila vuonna 2019

Viranomaistietojen automaattisen tarkastamisen 
/ ESPD tavoitteet

‒ Poistaa hankintayksiköiltä tarve tarkastaa tietoja 
useasta viranomaisrekisteristä

‒ Saada ajantasaiset ja todelliset tiedot 
hankintayksikölle viranomaisrekistereistä

‒ Edistää harmaan talouden torjuntaa

‒ Poistaa tarjoajilta tarve toimittaa 
viranomaistodistuksia kilpailutusvaiheessa ja kun 
tarjoaja voittaa tarjouskilpailun
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Tietosisältö

‒ Kaupparekisterin tiedot, verovelat, sosiaaliturvamaksujen 
maksaminen, ulosottoasiat, Tullin kantamat maksut, konkurssi- ja 
yrityssaneeraustiedot, yrityshenkilöt ja henkilöiden kytkennät, 
tilinpäätös ja tasetiedot, työeläke-, työttömyys-, 
tapaturmavakuuttaminen

‒ HUOM: Rikosrekisteriotetta ei saada järjestelmien välisenä 
tiedonsiirtona tietoturvallisuus ja yksityisyydensuoja seikkojen 
vuoksi

‒ Hankintayksikkö lähettää kuitenkin pyynnön järjestelmästä ja tekee 
merkinnän tarkastuksesta järjestelmään 

‒ Projekti rikosrekisteritarkastuksen helpottamiseksi käynnistetty 

Koulutuksia

ke 13.12 klo 12.30 - 15.00

ma 18.12 klo 12.30 - 15.00 

Paikka: Kuntatalo, Toinen Linja 14, 00530 Helsinki

Ilmoittautuminen:
https://link.webropolsurveys.com/S/65FCCE7805C663D7

Lisätietoja: Timo Rantanen (etunimi.sukunimi@hansel.fi) 
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Muutokset julkisen hankinnan toimijakentässä

‒ Kilpailu- ja kuluttajaviraston uusi tehtävä 
hankintojen valvojana

‒ Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen 
verkostomainen osaamiskeskus (v. 2018 - 2019)

‒ Valtiovarainministeriön ja Hanselin vahvistuva 
rooli julkisten hankintojen kehittämisessä

‒ Maakunnat ja uudet palveluyhtiöt (Maakuntien 
tilakeskus, Hetli, Vimana, SoteDigi)
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Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen 
verkostomainen osaamiskeskus

‒ Hallitus päätti hallitusohjelman puolivälin tarkistuksessa 
verkostomaisen osaamiskeskuksen perustamisesta ja Green deal -
mallin pilotoimisesta kestävien ja innovatiivisten hankintojen 
edistämiseksi. 

‒ TEM, YM, MMM, VM ja STM edustajista koostuva ryhmä on 
valmistellut kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen 
osaamiskeskuksen tavoitteita ja toimintamallia. 

‒ Verkostomaisen osaamiskeskuksen käynnistäminen edellyttää, että 
avustusta hakevat organisaatiot suunnittelevat osaamiskeskuksen 
toimintaa ja taloutta laajapohjaisessa yhteistyössä toiminnan 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisten organisaatioiden ja 
osaajien kanssa. 

‒ Haku on auki (27.10.2017): Julkisiin hankintoihin liittyvän 
verkostomaisen osaamiskeskuksen perustamisen avustushaku auki

‒ Haku umpeutuu 8.12.2017 klo 16:15.

‒ Verkostomaisen osaamiskeskuksen aloitus n. 3/2018->
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Osaamiskeskuksen tavoitteet ja tehtävät
‒ Kestävien ja innovatiivisten julkisten 

hankintojen lisäämisellä tavoitellaan

‒ Vaikuttavuuden sekä julkisten 
palvelujen laadun ja tuottavuuden 
parantamista 

‒ Yrityksille kannusteita innovoida ja 
referenssejä uusien ratkaisujen 
käyttöönotosta julkisella sektorilla 

‒ Vähähiilisyyden, kiertotalouden ja 
resurssitehokkuuden sekä 
työllistämisen tavoitteiden edistämistä 

‒ Hallitusohjelman 5 % innovatiivisten 
hankintojen tavoitteen saavuttamista

‒ Verkostomaista osaamiskeskusta 
varten ei perusteta uutta 
organisaatiota vaan se muodostuu 
olemassa olevien relevanttien 
toimijoiden verkostomaisesta 
yhteistyöstä. 

Tehtävät

‒ Hankintojen strategisen johtamisen ja 
vaikuttavuuden mittaamisen 
kehittäminen 

‒ Kestävien ja innovatiivisten ratkaisujen 
käyttöön ottoon kannustaminen

‒ Markkinavuoropuhelun lisääminen, 
uusien toimintamallien kehittäminen ja 
levittäminen 

‒ Kehittää hankkijoiden vertaistukea ja 
koulutusmalleja

‒ Verkostoida suomalaiset osaajat 
eurooppalaisten edelläkävijöiden 
kanssa

‒ Pilotoida hankintojen green deal
mallia, tunnistaa kehittämiskohteita 
sekä kehittää vaikuttavuuden 
hankintaa.
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OECD STUDY 2018 – Productivity in Public 
Procurement  performance of Central Purchasing Body

Efficiency Policy Impact Standardisation eProcurement Market Shaping Procurement
Capability

Risk Management

CPB Level - Cost savings / 
avoidance from 
framework agreements
- Spend / savings vs. 
headcount 
- Managed spend and 
cost removed thru 
SRM
- Savings from 
involvement in 
‘Complex transations’ 
- Framework contract 
compliance
- Total cost of 
ownership
- Quality metrics (e.g. 
defects per million)
- Timeliness metrics

- Benefits of secondary 
policy objectives from 
framework agreements
- Benefits of over-
arching procurement 
policy on markets
- - % of framework 
contracts awarded to 
SMEs/women/minority-
owned businesses 
- Innovation metrics 
(e.g no/% of innovative 
proposals 
implemented)

- Impacts of framework 
contract 
standardisation on 
suppliers and users
- Impacts of standard 
contract management 
practices on suppliers 
and users

- Increase in 
transparency 
- Number of electronic 
transactions
- Payment times
- Number of tender 
responses
- % of tenders 
managed electronically
- Compliance with 
mandated tender 
timeframes
- Use related to other 
systems / modules 
(e.g. evaluation, 
contract management)

- Development of 
suppliers to framework 
agreements
- % of CPB spend 
attributed across 
supply base (e.g. % of 
suppliers accounting 
for top 80% of spend)
- % of tender 
responses from 
international suppliers
- % of tender awards 
to international 
suppliers
- % of tenders awards 
receiving complaints
- % of tender 
complaints resolved 
outside of legal 
proceedings
- Metrics on 
development of 
specific markets

- Impacts of CPB 
capability building
- Success of capability 
initiatives (e.g. 
graduate programmes, 
trade events)
- % of procurement 
workforce accredited
- Compliance with 
training programmes

- Involvement in high 
risk / value projects
- Delivery of rapid / 
emergency tenders
- Supplier performance 
management metrics 
(e.g. KPI compliance)

Pan-
government / 
sub-national 
level

- Efficiencies for 
agencies through use 
of framework contracts
- Efficiencies for 
agencies through use 
of e-Procurement
- Efficiencies for 
agencies through use 
of standard contracts, 
templates and tools

- Implementation of 
government 
procurement policy
- Use of non-price-
based evaluation 
criteria
- % of government 
contracts awarded to 
SMEs/women/minority-
owned businesses

- Impacts of 
procurement process / 
policy standardisation

- Government-spend 
attribution across 
supply base
- Diversification of 
revenue to government 
suppliers (e.g. % of 
business made up by 
non-government / int’l 
business)
- % of government 
contracts awarded to 
first-time government 
suppliers

- Changes in average 
procurement salaries 
vs. market average

- Supplier 
management metrics
- No. of contracts 
experiencing supplier 
failure (e.g. 
termination, 
bankruptcy)
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Suomen yhteyshenkilö: 
Hannu Koivurinta 
(etunimi.sukunimi@vm.fi)
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