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Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki 

Kilpailukykyisen 
kaupunkiseudun 
elinkeinotoiminta 

työllistää 

Asukkaat 
osallistuvat, 
liikkuvat ja 
edistävät 
kestävää 

elämäntapaa 

Tasapainoinen 
talous turvaa 

laadukkaat 
palvelut 

Lapset ja nuoret 
ovat 

tulevaisuuden 
tekijöitä 

Monimuotoinen 
kaupunkikulttuuri 
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yhteisöllisyyttä 

Rohkeus  -  Reiluus  -  Vastuullisuus 

Tavoitetila Oulu 2020: 



Hankinnat elinvoimajohtamisessa 

Tekninen toteutus 
valitusten välttäminen 

Hinta 
vaikutus kunnan 
talouteen 

Laatu 
vaikutus tuotteen tai  
palvelun laatuun 

Kerrannaisvaikutukset 
paikallistalouteen, palveluiden käyttöön, 
asukkaiden osallisuuteen, kumppanuuksiin 

Pitkä aikaväli, ennakointi, laaja vaikutus 
Strateginen ote 

Lyhyt aikaväli, suppea vaikutus 
Operatiivinen ote 

Lähde: Muokattu Hankinnat osana kuntien elinvoiman johtamista, Tulevaisuuden tutkimuskeskus   

Omatuotanto Hankinnat 

Hierarkkinen johtaminen 
strategia, 
palvelujen järjestämisohjelma, 
hankintaohjelma 

Markkinoiden johtaminen 
oma vai osto 
markkinatuntemus 
markkinoiden hyödyntäminen 

Verkostojohtaminen 
innovatiiviset hankinnat, 
kehittäjäkumppanuudet, 
kannustimet  

Toimintakyky 
Vetovoimaisuus 
Uudistumiskyky 

Kustannustehokkuus Toiminnan vaikuttavuus 

Uudet työpaikat, 
Uutta liiketoimintaa 



  
  

  

Oulun kaupungin ostot 

TP2015 

• Palveluiden ostot 247,4 M€ 
• PPSHP 214,8 M€ 
• palvelujen ostot yht. 462,2 M€. 

euroa 
• Palvelusetelit 35,5 M€ 
• Aineet ja tarvikkeet 61,7 M€ 
• Investointimenot  115,5 M€ 

 

 Elinvoimavaikutukset karkean arvion 
mukaan: 
noin 46 % hankinnoista menee yrityksille, 
joilla toimintaa alueella => työpaikka- ja 
verovaikutuksia 



Innovatiiviset hankinnat Oulussa nyt 

• Oulun kaupunkistrategia 2020, Kaupunkitalouden kestävyys ja 
tasapaino: Kaupunki toimii osaavana ostajana ja terveiden 
markkinoiden kehittäjänä 

– tavoite: 20 % hankinnoista on tehty käyttäen innovatiivisia 
hankintamenettelyjä 

• Kasvusopimus valtion ja kuntien välillä 

– hankintojen strateginen johtaminen ja innovatiiviset hankinnat 

• Hankintaohjelma 

– hankinnat elinvoiman ja hyvinvoinnin mahdollistajana 

• Hankintojen tiekarttatyö  

– kokonaiskuva tulevista strategisesti merkittävistä hankinnoista 

• Suurten kaupunkien välinen kehitysyhteistyö, esimerkiksi 6Aika 



Hankintaohjelman 2017-2020 päivitys 

• Kaupunginhallituksen hyväksymä Hankintaohjelma toteuttaa 

kaupunkistrategian linjausta: kaupunki toimii osaavana 

ostajana ja terveiden markkinoiden kehittäjänä. 

• Hankintaohjelma  asettaa hankintojen kehittämisen strategiset 

päämäärät niin, että innovatiivisuus, kustannustehokkuus, 

laatu, ympäristö- ja sosiaaliset kriteerit sekä seudun 

elinkeinovoimaisuus tulevat yhä useammin huomioiduksi. 

• Innovatiivisuus hankinnoissa voi toteutua hankintaprosessissa, 

hankinnan kohteessa tai toteutuksessa mahdollistamalla eri 

tavoin uudet tai paremmat ratkaisut. 

 

 



Hankintaohjelman päämäärät 

1. Hankinnat elinvoiman ja 
hyvinvoinnin vahvistamisessa 
 

– tuloksien ja vaikutusten ostaminen, 

innovatiiviset hankinnat 

– markkinoiden ja loppukäyttäjien  

hyödyntäminen 

– p&k toimijoiden osallistumismahdollisuudet 

2. Hankintaosaamisen tason 
nosto 
 

– koulutukset 

– yhteistyöverkostot 

– kokeileva kehittäminen ja käytännön 

kokeilujen kautta oppiminen 

3. Hankintojen hallinta, 
tuloksellisuus ja vaikutus 

– hankintojen strategisuuden ja johtamisen 

vahvistuminen 

– sopimusten elinkaarenhallinta 

– tiedolla johtamisen integrointi hankintojen 

johtamiseen  

4. Yhteiskuntavastuu ja kestävä 
kehitys 

– harmaan talouden torjunta 

– energia- ja ympäristöratkaisujen  

edistäminen 

– sosiaaliset kriteerit, erityisesti työllistyminen 



Oulun tahtotila 

• Hankinnat kaupunkistrategian työväline 

– Palvelualueiden ja liikelaitosten hankintojen kautta voidaan 

tavoitella myönteisiä muutoksia ja ratkaisuja, joilla on vaikutus 

elinvoiman ja hyvinvoinnin mahdollistamisessa. 

• Hankinnoissa hyödynnetään innovatiivisia hankintamenettelyjä ja -

malleja edistämään uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämistä sekä 

parantamaan tulos- ja vaikuttavuusperustaista hankintaa. 

• Oulussa toteutettuja hankintoja kuullaan päivän ohjelmassa, 

esimerkiksi Hiukkavaaran monitoimitila ja avaimeton kotihoito. 
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