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1 Tausta 

Aluehallinnon uudistamishanke (ALKU) käynnistettiin kesällä 2007 selkeyttämään valtion 
aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä, ohjausta ja aluejakoja. Pääministeri Matti Vanhasen 
II hallitusohjelman linjauksiin pohjautuvan uudistuksen tavoitteena oli parantaa aluehallinnon 
kansalais- ja asiakaslähtöisyyttä, tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Hankkeen toimikausi oli 29.6.2007 
- 31.12.2009 ja valtion aluehallinnon uudistusta koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2010 
lukien. Uudistuksessa valtion aluehallinto (lääninhallitukset, työ- ja elinkeinokeskukset, alueelliset 
ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistot) koottiin 
kahteen monialaiseen viranomaiseen: aluehallintovirastoihin (AVI) sekä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksiin (ELY). 

Kyseessä on itsenäisyyden ajan suurin aluehallinnon uudistus. Aluehallintovirastot edistävät 
alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä 
alueilla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla 
valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. 

Uudistuksen yhtenä pitkän ajan tavoitteena on tarkastella ELY – keskusten toimintoja 
kokonaisuutena pyrkien kehittämään, modernisoimaan ja tehostamaan toimintaa. ELY – 
keskuksille asetetut tuottavuustavoitteet ohjaavat osaltaan toiminnan kehittämistä. 

Aluehallinnon uudistuksen valmistelun yhteydessä on tunnistettu mm. ELY – hankintatoiminnan 
kehittämismahdollisuuksia. Kuitenkin varsinainen kehittämistyö on sovittu tehtävän vasta kun 
perusrakenteet on saatu luotua ja toiminta on käynnistynyt. 
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2 Työn tavoitteet ja rajaus 

Tässä raportissa käytetään jatkossa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksesta lyhennettä POP ELY. Lisäksi vastuualueiden osalta käytetään seuraavia 
lyhenteitä: E= elinkeino, L= liikenne ja Y= ympäristö vastuualue. 

Työn keskeisinä tavoitteina on selvittää ja kuvata POP ELYn osalta 

 hankinnan nykytila tiivistettynä 

 yhteinen tahtotila hankintatoiminnassa 

 konkreettinen etenemissuunnitelma vuosille 2011 – 2015 
 

POP ELYn johtoryhmä käsitteli työn toimintasuunnitelman helmikuussa 2010 ja painotti em. 
tavoitteisiin liittyen, että työn tavoitteena on ELYn yhteinen hankintatoimi ja samalla se kartoittaa 
lainsäädännön esteitä asialle ja tiedottaa niistä laajasti mm. ministeriöiden suuntaan. 

POP ELYn hankintatoiminnan kehittämistoimenpiteet kohdentuvat erityisesti koulutus- ja 
osaamisen kehittämispalvelujen, erilaisten asiantuntija-, suunnittelu- ja konsulttipalvelujen 
hankintaan sekä urakoiden ja palvelusopimusten hankintaan. 

Työn aikataulun osalta tavoitteena on saada se valmiiksi vuoden 2011 loppuun mennessä. 

 
Kuva 1. Työn kokonaisaikataulu 

Työn kytkeytyminen valtakunnallisiin selvityksiin 

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti keväällä 2010 ohjausryhmän ja kaksi työryhmää valmistelemaan 
ehdotusta ELY – keskusten vastuulla olevan tie-, vesi ja ympäristörakentamisen 
hankintamenettelyjen kehittämiseksi ja organisoimiseksi. Taustalla on ALKU – uudistuksen yhtenä 
tavoitteena ollut ELY – keskusten toimintatapojen kehittäminen yli vastuualueiden.  Kehitystyöllä 
pyritään myös tuottavuuden parantamiseen. 

Ministeriö on todennut, että vireillä on erilaisia ELY – keskusten yksittäisiä hankkeita 
hankintamenettelyjen kehittämiseksi ja ne tulee kytkeä valtakunnalliseen hankinnan kehittämiseen.  
Valtakunnallisesti ohjatulla etenemisellä halutaan varmistaa tasapainoinen kehitys, hyvä 
henkilöstöpolitiikka ja riittävä yhtenäisyys sekä eri virastoissa tehdyn kehittämistyön ja parhaiden 
käytäntöjen hyödyntäminen. 

Ministeriön nimeämät työryhmät ovat Infran hankintamenettelyt ja Infran hankinnan organisointi.  
Hankintamenettelyt työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus ELYjen infrastruktuurin 
hankintamenettelyjen ja niitä tukevan toimintajärjestelmän kehittämisestä. Ehdotuksessa tulee 
tarkastella mm. kilpailuttamisen kattavuutta, tilaajaorganisaation osaamisvaatimuksia ja tarvittavia 
asiakirjamalleja. Organisointi työryhmän tehtävänä on puolestaan tehdä ehdotus ELYjen 
tehokkaan ja rakenteellisesti yhtenäisen hankintaorganisaation muodostamisen periaatteista, 
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tuotannon kehittämistavoitteista ja kehittämisestä sekä tarvittavista siirtymäajoista ja 
henkilöstösuunnittelusta. 

Työryhmien selvitys- ja suunnitteluvaiheen toimikausi on 1.6.2010 – 31.5.2011.  Toteutus- ja 
ylläpitovaiheen järjestämisestä tehdään erillinen päätös. 
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3 Työryhmä ja sen toimintatapa 

Työryhmän kokoonpano on ollut seuraava: 

Markku Tervo (L-vastuualue, puheenjohtaja), Jukka Päkkilä (L, sihteeri), Risto Leppänen (L), Mari 
Tuomikoski (E), Jouko Sarkkinen (E), Jukka Tuovinen (E), Eero Merilä (Y) 15.6. asti, 16.6. alkaen 
Timo Yrjänä (Y), Heikki Nikkarikoski (Y), Juhani Kaakinen (Y), Olli Utriainen (Y, henkilöstön 
edustaja), Taija Haurinen (Y).  

Työryhmä on kokoontunut yhteensä 10 kertaa ja sen lisäksi on pidetty kaksi päivän mittaista 
työpajaa (workshop). Työpajoihin ovat osallistuneet työryhmän lisäksi kunkin vastuualueen 
edustajista muodostetut taustaryhmät ja tarvittaessa muitakin edustajia eri vastuualueilta.   

POP ELYn johtoryhmä on käsitellyt aihetta kolme kertaa ja ohjannut työn etenemistä 
päätöksillään. Lisäksi aihetta on käsitelty vastuualueiden johtoryhmissä ja YT – elimissä sekä 
esitelty useissa eri tilaisuuksissa ennen lopullista hyväksyntää. Hankintatoimen kehittämisen 
nykytilaa on käsitelty POP ELYn johtoryhmässä 4.6.2010 ja toimenpidesuunnitelmaa 3.12.2010. 

Työryhmän kokouksesta laaditut muistiot ja selvitykset on tallennettu ELY -intraan. Kokousten 
välillä työryhmän jäsenet ovat tehneet omaa valmistelevaa työtä ja kokouskutsut sekä aineistot on 
tallennettu erityiseen työtä varten perustettuun projektipankkiin.  

Työssä on konsulttina toiminut Tietomekka Oy, joka on samalla teettänyt opinnäytetyön nykytilan 
selvittämiseen ja tahtotilan määrittelyyn liittyen. Opinnäytetyön tekijä on Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun insinööriopiskelija Janica Soukka.  

Toimintatapana on ollut avoimessa ja keskustelevassa ilmapiirissä löytää ratkaisuja, joissa eri 
asioita hankitaan laadukkaasti, tehokkaasti, markkinoita hyödyntäen ja osaamista kehittäen.  

 

Kuva 2. Työn organisointi ja toimintatapa 
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4 POP ELY-keskuksen hankintatehtävien nykytila 
ja kilpailuttamisen laajuus 

4.1 Hankinnan yleiskuvaus vastuualueittain 

Lähtökohtia 

Vastuualueilla on monenlaisia hankintoja, jotka voivat poiketa suurestikin toisistaan. Seuraavassa 
käydään läpi vastuualueiden hankinnan kirjoa; kuinka hankintojen suuruudet, kestot, tavat ja 
resurssit vaihtelevat.  

Jo hankinnan tarvemärittelyvaiheessa on suuriakin eroja. Tarve voi olla 
esimerkiksi jatkuvaa, jolloin erillistä aloitetta ei tule, vaan hankinnat tapahtuvat 
perustuen seurantaan. Tarve voi olla myös äkillistä, jolloin hankintaprosessi on 
hyvinkin nopea. Toimeenpanoaloite voi tulla asiakkaalta tai virastolta ja tarvetta 
voidaan arvioida myös erilaisilla ennakointiprosesseilla. 

Kilpailuttaminen valmistellaan yleensä tarvemäärittelyn pohjalta ja osassa 
hankinnoissa kilpailuttaminen voi tapahtua myös valtakunnallisesti tai esimerkiksi 
useamman ELYn yhteistyönä. Kilpailuttamisprosessi on pääpiirteiltään 
samanlainen kaikilla vastuualueilla. 

Suuruuksiltaan hankinnat vaihtelevat muutamista sadoista euroista miljooniin 
euroihin. Hankintatoiminnan kestot vaihtelevat yhden päivän ja jopa 15 vuoden 
välillä. Hankintoihin käytettävät resurssit vaihtelevat hankinnasta riippuen, jolloin 
käytettävät henkilötyövuodet jakaantuvat hankinnan eri vaiheisiin painottuen 
usein tiettyyn vaiheeseen. Joissakin tapauksissa hankinnan valmistelu vaatii 
enemmän resursseja, kun taas toisissa tapauksissa resurssit painottuvat 
kilpailuttamiseen tai toimintaan. 

Myös hankintamalleissa ja hankintaprosessin etenemisessä on eroja. Hankinnat 
voivat olla puite-, palvelu-, urakka-, jne. sopimuksiin perustuvia. Yleensä 
hankintaprosessi etenee suoraan hankinnan yleiskuvan mukaan hankinnan 
valmistelusta kilpailuttamiseen ja toimintaan, mutta joissakin tapauksissa 
esimerkiksi hankinnan valmistelusta voidaan hypätä suoraan toimintavaiheeseen. 
Raportin myöhemmissä kohdissa on yksilöity tarkemmin ja laajemmin, mitä 
hankintoja vastuualueilla tehdään. 

 
Kuva 3. Hankinnan yleiskuvaus 

 

Hankinta- termin merkitystä eri vastuualueilla on tarpeen täsmentää ja avata niin, että tunnistetaan 
mahdolliset eroavaisuudet. Seuraavassa on kuvattu esimerkkien avulla vastuualueittain hankinnan 
sisältöä kolmijaolla, hankinnan valmistelu-kilpailuttaminen-sopimuksen aikainen toiminta.  
Tarkasteluun on otettu mukaan myös hankinnan resurssien painottuminen ja vaiheiden kestot 
hankinnan eri osissa.  

E-vastuualue 

Seuraavassa on kuvattu E-vastuualueen hankintoja käyttäen esimerkkinä työvoimapoliittisen 
aikuiskoulutuksen hankintaa. Työvoimapoliittiset aikuiskoulutukset E-vastuualueella hankkii 
työllisyys ja yrittäjyys -yksikkö osaamisryhmineen. Tällaiset hankinnat ovat palveluhankintoja. 

Työvoimakoulutuksen tarpeita arvioidaan erilaisilla ennakointiprosesseilla. Koulutustarpeiden 
selvittämiseen osallistuvat alueen kuusi TE -toimistoa, jossa asiakkaiden osaamistarpeita 
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sovitetaan yhteen elinkeinoelämän työvoimatarpeiden kanssa. Työkaluina osaamisvajeiden 
selvittämisessä voidaan käyttää esimerkiksi Yritysharavaa, työnantajankäyntejä sekä tilasto- ja 
vaikuttavuustietoja toteutuneista koulutuksista ja ennakoiduista poistumista eri toimialoilla. 
Hankintasuunnittelun tueksi on nimetty sisäinen koulutuksen ennakointi- ja hankintaryhmä sekä 
alueellinen koulutusasioiden neuvottelukunta. Koulutusasioiden neuvottelukunnan jäsenet on 
koottu keskeisimmistä työnantaja- ja työtekijäjärjestöistä.   

Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankinnat rahoitetaan pääasiassa kansallisilla työllisyys ja 
yrittäjyyspolitiikan määrärahoilla ja osaksi EU rakennerahastojen ESR-rahoilla. Yritykset 
osallistuvat omalla maksuosuudella yhteishankintakoulutuksiin sekä tuotteistettuihin 
asiantuntijapalveluihin. E-vastuualueen hankintoja ohjaavat julkisten hankintojen lainsäädännön 
lisäksi TEM:n substanssikohtaiset ohjeet, joita on annettu työvoimakoulutukseen, 
ryhmäpalveluiden hankintaan jne.  

E-vastuualueella hankinnat tehdään joko avointa tai kevennettyä hankintamenettelyä käyttäen. 
Myös puitejärjestelyjä kilpailutetaan. Suorahankinnat ovat aina poikkeustilanne, jolloin 
suorahankinnan käytölle on erityisperustelu. Kaikista hankinnoista tehdään hankintapäätös ja 
hankintasopimus (puitesopimuksiin tehdään myös koulutuskohtaiset liitesopimukset).  

Hankintojen seurantaa toteutetaan paikan päälle tehtävillä varmennuskäynneillä. 
Varmennuskäynneistä laaditaan vuosikohtainen suunnitelma, jossa varmennettavaksi valitaan 
koulutuksia perustuen hankintahintaan ja kouluttajan saamiin laatupalautteisiin. Lisäksi 
varmennettavaksi tulevat uusien palvelun tuottajien koulutukset. sähköisellä OPAL välipalautteella 
ja loppupalautteella (opiskelijapalautejärjestelmä).  

 

Kuva 4. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankinta E-vastuualueella 

L- vastuualue 

Seuraavassa on kuvattu L-vastuualueen hankintoja käyttäen esimerkkinä hoidon hankintaa. 
Hoidon hankinnassa hankinnan tarve on jatkuvaa ja toistuvaa, sillä tiestön päivittäisen käytön 
varmistaminen on välttämätöntä. Hankintojen valmistelua ohjaavat mm. toimintalinjat, 
laatuvaatimukset, tulostavoitteet, rahoitus ja resurssit. 
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Hoidon hankinnassa kilpailuttaminen tapahtuu keskitetysti POP ELYn ja esimerkiksi Lapin ELYn 
kesken. Rajoitetussa menettelyssä L- vastuualue valitsee laatupisteytystä käyttäen kilpailutukseen 
mukaan palveluntuottajat, joilla on edellytykset toteuttaa hankinta. Palveluntuottajan valinnan 
jälkeen tehdään hankintapäätös ja pidetään sopimuskatselmus ennen varsinaista sopimuksen 
allekirjoittamista. 

Sopimuksen aikana aluevastaavat suorittavat jatkuvaa sopimuksen valvontaa. Hoidon 
hankinnassa sopimuksen kesto on 5-7 vuotta. Useissa tuotteissa takuuaika on kaksi vuotta ja sen 
aikana tehdään tarkastuksia, joissa sovitaan mahdollisista korjaustoimenpiteistä sekä niiden 
kustannusvastuista ja toteutusaikataulusta. 

 

Kuva 5. Hoidon hankinta L-vastuualueella 

Y-vastuualue 

Seuraavassa on kuvattu Y-vastuualueen hankintoja käyttäen esimerkkinä tulvasuojeluhankkeen 
suunnittelun hankintaa. Hankinnan valmistelussa toimeenpanoaloite voi tulla asiakkaalta tai 
virastolta perustuen historiatietoihin hankkeen tarpeellisuudesta. Aloitteen jälkeen sovitaan 
aiesopimuksella yhteistyöstä hankkeen eteenpäinviemiseksi yleensä ao. kunnan kanssa. 
Esiselvitysvaiheessa tehdään mm. hankkeen ja ongelman laajuusmäärittely sekä arvioidaan 
hankkeen toteuttamismahdollisuuksia. Esiselvitysvaiheen aikana myös kuullan paikallisia tahoja ja 
tiedotetaan hankkeesta. Esiselvityksen jälkeen tehdään hankepäätös sekä sovitaan 
hankesuunnittelun yhteistyöstä ja rahoituksesta. 

Kilpailuttamisvaiheessa laaditaan suunnitteluohjelma ja tämän jälkeen suunnittelu kilpailutetaan. 
Hinta-laatusuhteen vertailun ja valinnan jälkeen tehdään hankintapäätös ja hankintasopimus. 
Toimintavaiheessa pidetään "sopimusneuvottelut" eli suunnittelun aloituskokous. Vesiasetuksen 
mukaisen suunnitelman laadinta käsittää varsinaisten mitoitussuunnitelmien lisäksi lukuisan 
määrän erilaisia selvityksiä, maastomittauksia ja neuvotteluja. Taustaselvityksissä kuvataan 
hankkeen tavoitteet, suunnittelualue ja vesistö (erityisesti hydrologian, eliöstön ja geomorfologian 
osalta) sekä vesistön käyttö. Mitoitussuunnittelussa haetaan optimivaihtoehto, josta tehdään 
lopulliset laskelmat ja piirustukset sekä selvitetään vaikutukset. Vaikutusselvityksissä keskitytään 
erityisesti hydrologisiin, eliöstö-, maankäyttö- ja suojelualuevaikutuksiin. Tilakohtaisten 
vahingonarvioiden perusteella tehdään sopimukset ja hyödynarvion perusteella laaditaan 
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kustannusosittelut. Oikeudellisten edellytysten selvittämiseen kuuluu mm. hyötyjen ja vahinkojen 
vertailu. Valmis suunnitelma esitellään paikallisille ja yhteistyöosapuolille. Suunnitelman 
tarkastuksen jälkeen Y-vastuualue hyväksyy suunnitelman ja hakija toimittaa sen lupakäsittelyyn. 
Lupakäsittelyn aikana tehdään mahdolliset pyydetyt lisäselvitykset. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY vastaa rakentamisesta myös Kainuun ELYn alueella. 

 

Kuva 6. Tulvasuojeluhankkeen suunnittelun hankinta Y-vastuualueella 

4.2 Hankintastrategiat 

E-vastuualue 

E-vastuualueella hyödynnetään työ- ja elinkeinoministeriön Työhallinnon hankintastrategiaa ja 
hankittaviin palveluihin liittyviä substanssikohtaisia hankintaohjeita. 

E-vastuualueen hankintojen erityispiirteenä on se, että vastuualue hankkii ei- aineellisia palveluja. 
Palvelujen määrittelyssä keskeisiä toimijoita ovat alueen TE-toimistot, joiden asiakkaille palvelut 
hankitaan. Palvelujen suunnittelussa keskeisessä asemassa ovat sekä alueellinen 
koulutusasioiden neuvottelukunta, koulutuksen kehittämis- ja hankintaryhmä sekä maakuntaliiton 
koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisryhmä.  Osassa hankintoja kustannuksiin osallistuvat myös 
alueen työnantajat/ yritykset (yhteishankintakoulutukset, tuotteistetut asiantuntijapalvelut), jolloin 
ELY ei yksinään vastaa hankinnoista. 

Hankinnoissa huomioidaan ohjaavan ministeriön linjaukset sekä sovitut tulostavoitteet ja 
hankintoihin varatut resurssit. Hankinnat suoritetaan taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti 
noudattaen julkisten hankintojen lainsäädäntöä. Hankintojen tavoitteena on edistää 
työmarkkinoiden toimintaa ja turvata osaavan työvoiman saatavuus alueella. Lisäksi hankintojen 
tavoitteena on edistää yritysten kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä. 
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L-vastuualue 

L-vastuualueen hankintastrategian keskeisinä tavoitteina on varmistaa tavoiteltu palvelutaso ja 
laatu sekä luoda edellytyksiä alan palveluntuottajien ja vastuualueen oman hankintatoiminnan 
tuottavuuden parantamiselle.  

Hankintaprosessin työn tarkoituksena on luoda edellytyksiä tienpidon tuotteiden 
kokonaistaloudelliselle ja tehokkaalle hankinnalle. Prosessi huolehtii hankinnassa käytettävien 
menettelyjen ja asiakirjojen kehittämisestä, toimintatapojen yhtenäisyydestä sekä prosessin 
toiminnan suorituskyvystä. Yhtenäisten toimintatapojen varmistamiseksi L-vastuualueella on 
valtakunnalliset asiantuntijaverkostot, joissa sovitaan yhtenäisistä toimintatavoista. 

Y-vastuualue 

Y-vastuualueella hankintoja ohjaavat ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön 
hallinnon alojen hankintastrategiat. Lisäksi vastuualueen hankinnoissa hyödynnetään 
ympäristöhallinnon investointihankkeiden toimintajärjestelmiä. 

Ympäristöhallinto on asettanut omat hallinnon sisäiset hankintojen kynnysarvot kilpailuttamisen 
osalta. Nämä poikkeavat hankintalain kynnysarvoista. Alueellisten ympäristökeskusten 
rakentamistoiminnan ja organisaation kehittämistä selvittäneen työryhmän (RAKE5) linjausten 
mukaan ympäristökeskuksissa on jo pitkään käytetty tilaaja-tuottajamallia ja se ohjaa omalta 
osaltaan myös hankintoja (mm. siirtyminen omajohtoisista työmaista rakennuttamiseen). 

Y-vastuualue käyttää Hanselin kilpailuttamia tuotteita sekä palveluja siltä osin kuin se on 
mahdollista. 

4.3 Toimintajärjestelmät 

Vastuualueiden käytössä olevat toimintajärjestelmät ovat pääosin samanlaisia. 
Toimintajärjestelmiin on kuvattu prosessit, niiden tehtävät ja tarkoitukset sekä ohjeistukset ja 
asiakirjapohjat. 

E-vastuualue 

E-vastuualueella hankintoja ohjaavat tulostavoiteaineistot, määräraha-asiakirjat, säädökset, 
asetukset sekä asiakirjapohjat, jotka on koottu yhteiselle ELY-keskuksen verkkolevylle. 
Asiakirjapohjissa hyödynnetään valtakunnallisia pohjia. Tärkeimmistä hankintaa kuvaavista 
prosesseista on laadittu prosessikuvaukset. 

Työvoimakoulutuksen ennakointityössä yhteen sovitetaan tiedot työnantajien ja yritysten tulevista 
osaamistarpeista, koulutuksessa olevien määristä sekä työnhakijoiden osaamisvajeista. 
Apuvälineinä ennakoinnissa käytetään yritysharava-kyselyitä, TE-toimistojen työnantajakäyntejä 
sekä tilastoja ja erilaisia seurantoja. 

Työvoimakoulutuksen kilpailuttaminen perustuu vuosittaiseen hankintasuunnitelmaan, jonka 
perusteella laaditaan koko vuotta koskeva ns. iso tarjouspyyntökierros, ja sitä täydennetään 
jatkuvasti erillisillä tarjouspyyntökierroksilla. ELY-keskuksessa laaditaan hankintoihin liittyvät 
avauspöytäkirjat, vertailumuistiot, pisteytystaulukot, päätökset sekä hankintasopimukset. 
Koulutusten aikana tehtäviä toimenpiteitä ovat mm. laadunvarmistus, dokumentoidut 
varmennuskäynnit osaan hankituista koulutuksista sekä mahdolliset muutossopimukset. 

Työvoimapalveluiden hankinnan tarve perustuu TE-toimistojen asiakkaiden tarpeisiin ja TE-
toimistojen harkintaan palvelutarpeesta. Hankinnat hoidetaan joko ELY-keskuksessa tai TE-
toimistoissa. 
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Asiantuntijapalveluiden osalta hankinnan tarve perustuu yritysasiakkaiden tarpeisiin yrityksen 
elinkaaren eri vaiheissa. Hankinnat perustuvat valtakunnallisesti kilpailutettuihin puitesopimuksiin, 
ja niissä hyödynnetään valtakunnallisia järjestelmiä (ASKO, SIIRI). 

 

Kuva 7. E-vastuualueen työvoimakoulutuksen hankintaprosessikuvaus 

 

L- ja Y-vastuualueilla on käytössään valtakunnalliset hallinnonalakohtaiset hankintojen 
toimintajärjestelmät. Menettelyllä ja toimintajärjestelmien käytöllä turvataan hankintalain mukaiset 
ja yhtäläiset toimintatavat. Toimintajärjestelmissä on mm. toimintamallia, menettelytapoja ja 
organisaatiorakennetta kuvaava ohjeisto, josta löytyvät keskeiset työssä tarvittavat omat 
yhtenäiset ohjeet, asiakirjamallit, lomakkeet ja viiteaineistot liitteineen. 

L-vastuualue 

L-vastuualueen hankintatoiminnassa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, 
vahvistettua hankintastrategiaa ja taloussääntöä sekä voimassa olevia hankintaohjeita. 
Hankinnoista päätetään annettujen delegointien mukaisesti. L-vastuualueen toimintajärjestelmä 
sisältää prosessikaaviot, tehtäväkuvaukset ja tarvittavat työkalut (ohjeet, asiakirjamallit, lomakkeet 
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ja viiteaineistot liitteineen) eri tehtäville. Toimintajärjestelmän ylläpito tapahtuu pääosin 
Liikenneviraston kautta. 

L-vastuualueen asiantuntijapalveluiden tarkoituksenmukainen ja yhtenäinen hankinta on yksi 
tehokkaan tienpidon edellytyksistä. Toimintaohjeistus kuvaa asiantuntijapalveluiden hankkimisen 
prosessin huomioon otettavine seikkoineen ja käytännön menettelyineen. 

 

Kuva 8. L-vastuualueen suunnittelu ja asiantuntijapalveluiden hankinnan prosessikaavio 

 

L-vastuualueen hoidon hankinnan päämääränä on hankkia hoitotuotteet laatuvaatimusten 
mukaisessa tasossa mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti ottaen huomioon turvallisuus- ja 
ympäristövaatimukset. 

 

Kuva 9. L-vastuualueen hoidon hankinnan prosessikaavio 

 

Teettämisnäkökulmasta L-vastuualueen ylläpidon tuotteet voidaan ryhmitellä seuraavasti: 
uudelleenpäällystäminen, tien varusteiden ja laitteiden uusiminen, ylläpitoluonteinen tien 
rakenteellinen kunnostus ilman varsinaista rakennussuunnitelmaa ja sillankorjaus. 

 

Kuva 10. L-vastuualueen ylläpidon hankinnan prosessikaavio 

 

L-vastuualueella investointien hankinta sisältää sekä perustienpidon uus- ja laajennusinvestoinnit 
että suuremmat kokonaisrahoitushankkeet. Käytetyimmät urakkamuodot rakentamisessa ovat ST -
urakka (suunnittele ja toteuta) ja kokonaisurakka (KU). 
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Kuva 11. L-vastuualueen investointien hankinnan prosessikaavio 

Y-vastuualue 

Y-vastuualueella keskeisille prosesseille on käytössä omat toimintajärjestelmänsä. 
Toimintajärjestelmät sisältävät kaavion prosessista sekä erilliset toimintaohjeet eri tehtäville. 
Toimintaohjeet sisältävät tehtävän tavoitteet, menettelytavat, vastuut sekä tehtävään liittyvät 
dokumentit ja viiteaineistot. Suunnittelun ja rakentamisen osalta kaikille keskeisille hanketyypeille 
on omat ohjeistonsa ja viiteaineistonsa. 

Y-vastuualueen toimintajärjestelmää ylläpitää SYKE (Suomen ympäristökeskus). Laatutyötä 
koordinoimaan on asetettu kehittämisen ohjausryhmä, jonka määrittelemien laatutyön 
periaatteiden mukaisesti toimintamalleja ylläpidetään ja kehitetään. Y-vastuualueen 
toimintajärjestelmät ovat etenkin suunnittelun, suunnitteluttamisen ja rakentamisen osalta 
aktiivisessa käytössä. 

         

Kuva 12. Y-vastuualueen investointihankkeen läpiviennin (vas.) ja rakenteiden kunnossapidon (oik.) prosessikaaviot 

4.4 Hankintojen organisointi 

E-vastuualue 

E-vastuualueen hankinnat ovat keskittyneet pääosin työllisyys- ja yrittäjyys- yksikköön. 
Vuosittaisissa ELY-keskuksen ja TE-toimistojen välisissä tulosneuvotteluissa varataan osa alueen 
työllisyysrahoista toimistoissa tehtäviin pieniin hankintoihin. Päävastuu ja hankintaosaaminen on 
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keskitetty ELY-keskukseen. Pohjois-Pohjanmaan Elyllä on vastuu myös tietyistä palvelujen 
hankinnoista maakunnan ulkopuolella (Kainuu, Lappi). 

L-vastuualue 

L-vastuualueella hankinnat on keskitetty pääosin kunnossapito ja rakentaminen sekä 
suunnitteluyksikköön. Suunnitelmien ja asiantuntijapalveluiden hankintaa tehdään 
liikennejärjestelmät -yksikössä. 

Y-vastuualue 

Suurin osa Y-vastuualueen hankinnoista tehdään vesivarayksikössä. Tilaajan tehtävissä toimivat 
hankkivat lähinnä suunnitteluun liittyviä ja rakennuttamisryhmä urakointiin liittyviä palveluja. Muita 
pienempiä hankintoja tehdään myös muissa yksiköissä. 

4.5 Henkilöstö ja muut resurssit 

E-vastuualue 

E-vastuualueella hankinnat painottuvat Työllisyys ja yrittäjyys- yksikköön. Hankinnan henkilöstönä 
teettämis- ja tilaajatehtävissä on 9 henkilöä / 3,5 htv. Tukihenkilöitä E-vastuualueella on 4 hlö / 3,5 
htv. Oman toiminnan määrärahoilla palkattuja määräaikaisia henkilöitä on 8 hlö / 4 htv. ESR- 
hankkeiden projektihenkilöitä on 5 hlö / 3,5 htv ja TE -toimiston palkkatuella palkattuja 
määräaikaisia henkilöitä 2 hlö / 2htv.  

Yhteensä E- vastuualueen hankintoihin osallistuu 28 henkilöä / 16,5 htv. Luonnollinen poistuma 
vuoteen 2015 mennessä on 6,5 htv. 

 

Kuva 13. E-vastuualueen hankinnan organisointi 

L-vastuualue 

L-vastuualueella teettämis- ja tilaajatehtävien hankintoihin osallistuu 26 henkilöä, joka vastaa 18,5 
henkilötyövuotta (htv). Henkilömäärät jakaantuvat yksiköittäin siten, että Liikennejärjestelmä- 
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yksikössä toimii 8 hlö / 1,5 htv, Suunnittelu- yksikössä 6 hlö / 5 htv sekä Kunnossapito ja 
rakentaminen -yksikössä 12 hlö / 11 htv. 

Tukihenkilöitä liikennejärjestelmät -yksikössä on 1 hlö / 1 htv, suunnittelu -yksikössä 2 hlö / 1,5 htv 
sekä kunnossapito- ja rakentaminen -yksikössä 4 hlö / 4 htv. Yhteensä tukihenkilöitä on 7 hlö / 6,5 
htv. Hankintapalvelukonsultteja L-vastuualueella käytetään 13 htv, liikennejärjestelmät -yksikössä 
0,5 htv, suunnittelu -yksikössä 2,5 htv ja kunnossapito- ja rakentaminen -yksikössä 10 htv.  

Yhteensä L-vastuualueen hankintoihin osallistuu 33 henkilöä / 25 htv sekä hankintapalvelukonsultit 
13 htv eli yhteensä 38 htv. Henkilöstön poistuma vuoteen 2015 mennessä on 2 htv. Omaa 
kalustoa vastuualueella ei ole. 

 

Kuva 14. L-vastuualueen hankinnan organisointi 

Y-vastuualue 

Y-vastuualueen hankinnan henkilöstön kokonaismäärä on 49 henkilöä/ 38,5 htv. Teettämis- ja 
tilaajatehtäviin käytetään yksiköittäin seuraavasti resursseja: ympäristönsuojeluyksikön tehtäviin 
1,0 htv ja vesivarayksikön tehtäviin 4,5 htv (yhteensä 5,5 htv). Hankintatehtävien henkilötyövuodet 
itse tuotettujen palvelujen osalta jakaantuvat siten, että ympäristönsuojeluyksikön tehtäviin 
käytetään 3,5 htv, luonnonsuojelutehtäviin 1 htv ja vesivarayksikön tehtäviin 5,5 htv (yhteensä 10 
htv).  

Tukihenkilöitä Y-vastuualueella on yhteensä 4 henkilötyövuoden verran (luonnonsuojelu 0,5 htv ja 
vesivara 3,5 htv). Muilla kuin oman toiminnan määrärahoilla palkattujen vesivarayksikön työmaa- 
ja projektihenkilöiden henkilötyövuodet jakaantuvat seuraavasti: työmaatehtävät 10,5 htv ja projek-
titehtävät 8 htv, eli yhteensä 18,5 henkilötyövuoden verran. Hankintatehtäviin osallistuvia 
hankintapalvelukonsultteja vesivaratehtävissä on 0,5 htv. 

Yhteensä Y- vastuualueen hankintahenkilöstö henkilötyövuosina on 38,5 htv. Y-vastuualueella on 
tukikohtia ja pienkalustoa. Henkilöstön poistuma vuoteen 2015 mennessä on 5,5 htv. 
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Kuva 15. Y-vastuualueen yksiköiden tehtävät ja hankinnan volyymit 

Hankinnan resursointi vastuualueittain 

ELY-keskuksen oman toiminnan määrärahoilla palkattuja hankintaa toteuttavia henkilöitä E-
vastuualueella on yhteensä 3,5 htv, L-vastuualueella 18,5 htv ja Y-vastuualueella 15,5 htv. Y-
vastuualueen luvussa on mukana 10 htv itse tuotettujen palveluiden kuten vesinäytteiden ottoon ja  
työmaiden valvontatehtäviin liittyviä töitä.  

Oman toiminnan määrärahoilla palkattuja tukihenkilöitä E-vastuualueella on 3,5 htv, L-
vastuualueella 6,5 htv ja Y-vastuualueella 4 htv. Lisäksi oman toiminnan määrärahoilla palkattuja 
määräaikaisia henkilöitä on ainoastaan E-vastuualueella (4 htv). 

Työmaa- ja projektihenkilöitä, joita ei ole palkattu oman toiminnan määrärahoilla, on Y-
vastuualueella yhteensä 18,5 htv. E-vastuualueella on projektihenkilöitä 3,5 htv.  L-vastuualueella 
tällaisia projektihenkilöitä ei ole. Hankintapalvelukonsultteja on L- ja Y-vastuualueilla seuraavasti: 
L-vastuualue 13 htv ja Y-vastuualue 0,5 htv. Lisäksi E-vastuualueella on palkkatuella palkattuja 
määräaikaisia henkilöitä 2 htv. 
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Taulukko 1.  Hankinnan resursointi vastuualueittain. Taulukon arvot ovat nykytilaa kuvaavia arvoja ja enemmän suuntaa-
antavia kuin tarkkoja lukuja. 

Vastuualue E 

 

L Y POP ELY 

1. Hankintahenkilöt 

teettämis- ja tilaajatehtävät + 
itse tuotetut palvelut 

3,5 htv 18,5 htv 15,5 htv 

(5,5 htv + 
10 htv) 

37,5 htv 

2. Tukihenkilöt 

hankinnan tukitehtäviin osallis-
tuvat henkilöt 

3,5 htv 6,5 htv 4 htv 14 htv 

3. Määräaikaiset henkilöt 4 htv 0 htv 0 htv 4 htv 

4. Projektihenkilöt (projekti- 
ja/tai työmäärärahoilla palka-
tut) 

3,5 htv 0 htv 18,5 htv 22 htv 

5. Hankintapalvelukonsultit 

viranomais- ja hankintatehtävät 

0 htv 13 htv 0,5 htv 13,5 htv 

6. Palkkatuella palkatut mää-
räaikaiset henkilöt 

2 htv 0 htv 0 htv 2 htv 

SUMMA ∑ 16,5 38,0 38,5 93,0 

Hankintavolyymi / v n. 35 milj. € n. 80 milj. € n. 10 milj. € n. 120 milj. € 

Sopimusten määrä / v 522 kpl 371 kpl 129 kpl 1022 kpl 

 

Oman toiminnan määrärahoilla palkatut 
Ei oman toiminnan määrärahoilla palkatut 

4.6 Hankintojen laajuus ja volyymit 

E-vastuualue 

E-vastuualueen hankintojen vuosittainen perusvolyymi on yhteensä n. 35 milj. €. 
Hankintaprosessiin osallistuvan henkilöstön palkkauskustannukset ovat vuodessa 0,7 milj. €. 
Hankintahenkilöstön kustannusten suhde hankinnan volyymiin on keskimäärin 2,3 %. Merkittäviä 
vaihteluita ei ole vuositasolla. Henkilöiden kokonaistyöpanosta ei voida pitää "hankintatyönä". 

L-vastuualue 

L-vastuualueen hankintojen vuosittainen perusvolyymi on n. 80 milj. € ja joukkoliikenteen ostoja n. 
8 milj. €/ vuosi. Hankinnan henkilöstön kustannukset ovat vuodessa 1,7 milj. € ja 
hankintapalvelukonsulttien kustannukset 1,7 milj. €. Hankintahenkilöstön, sisältäen myös 
hankintapalvelukonsultit, kustannusten suhde hankintojen volyymiin on keskimäärin 3,6 %, josta 
oman henkilöstön osuus on 1,5 %. 
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Y-vastuualue 

Y-vastuualueen hankintojen keskimääräinen vuosittainen perusvolyymi on n. 10 milj. € vaihdellen 
7,2 -11,2 milj. €. Lisäksi SYKEn 5-vuotinen laboratoriopalveluiden tuottamista koskeva 
palvelusopimus 240 000 €/vuosi sekä avustusrahat 0,7 milj. €/ vuosi. Hankinnan henkilöstön 
kokonaiskustannukset ovat vuodessa 1,4 milj. €. Hankintahenkilöstön kustannusten suhde 
hankintojen volyymiin on keskimäärin 18,7 % vaihdellen 16,7 – 26,0 %. Mikäli hankintahenkilös-
töön ei lueta suorittavaa henkilöstöä (vesinäytteenottajat ja työmaiden työntekijät) 11 htv, vastaava 
luku on keskimäärin 13,4 %. 

Laskettaessa kustannusten suhdetta hankintoihin, käytettiin POP ELYn koko henkilöstön 
keskimääräistä palkkakustannusta 48700 €/ vuosi sisältäen palkat ja palkkiot sivukuluineen. 
Hankintapalvelukonsulttien kustannuksia laskettaessa käytettiin 130 000€/ htv. 

4.7 Hankintatapa ja urakkamuodot 

E-vastuualue 

E-vastuualueen hankinnoissa käytetään pääsääntöisesti avointa hankintamenettelyä. Kevennettyä 
kilpailutusta käytetään, mikäli hankintojen ennakoitu kynnysarvo sallii kevennetyn 
hankintamenettelyn. Suorahankintamenettelyä käytetään vain poikkeustilanteissa, mikäli sen 
käytölle on erilliset perustelut. Valtakunnallisia puitesopimuksia hyödynnetään pk-yritysten 
asiantuntijapalveluiden hankinnoissa. Alueella kilpailutettuja puitesopimuksia käytetään osassa 
työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankintoja. Mahdollisuuksien mukaan hankinnoissa 
käytetään myös lisähankintaoikeuteen perustuvia optiohankintoja, jolloin hankinnan käsittelyaikaa 
voidaan nopeuttaa ilman kilpailutuksen vaatimaa käsittelyaikaa ja markkinaoikeuden 
vallitusosoitusaikaa. 

L-vastuualue 

L-vastuualueen käytössä on pääosin rajoitettu menettely, mutta myös avointa menettelyä 
käytetään. Käytössä olevat urakkamuodot ovat kokonaisurakka (KU) ja ”suunnittele – toteuta” -
urakkamuoto (ST). Pääsääntöisesti urakat ovat kokonaishintaisia laatuvastuu-urakoita ja pieniä 
kohteita niputetaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Asiantuntijapalveluiden tilaamisessa on laajasti 
käytössä puitesopimusjärjestelyt. Lisäksi hankitaan myös liikennepalveluja. 

Hankinnoissa käytetään myös laajoja ja pitkäkestoisia sopimuksia, palvelu- ja puitesopimuksia. 
Palvelusopimuksiin sisältyvät sopimuskohteen kunnon ja tilan hallinta, tarvittavien toimenpiteiden 
ohjelmointi sekä toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus toimintavaatimusten mukaisesti. 

L-vastuualueella on erityyppisiä palvelusopimuksia: 

 Hoidon palvelusopimus (HOIPA) 

 Tievalaistuksen palvelusopimus (VALOSÄ) 

 Päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimus (PÄÄLPA) 

 Siltojen ylläpidon palvelusopimus (SILTOPA) 

 Tiemerkintöjen ylläpidon palvelusopimus (TIEMPA) 

 Maanhankinnan ja kiinteistönpidon palvelusopimus (MAANPA) 

 Liikennejärjestelmätyön palvelusopimus 

 Liikenteen hallinnan asiantuntijapalvelusopimus 

 Liikennepalvelujen palvelusopimus 

 Sähkövalvontapalveluiden palvelusopimus 

 Liikennevalojen palvelusopimus 

 Pumppaamoiden palvelusopimus 

 Tiestö- ja liikennetietojen palvelusopimus 
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Esimerkiksi päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimusten toimenpiteet sisältävät muun 
muassa tieverkon päällysteiden pintakunnon ylläpitoa ja tien rakenteen parantamista. 
Palveluntuottaja vastaa myös kuntomittauksista, tietorekistereiden ylläpidosta sekä mahdollisesti 
palvelusopimukseen sisällytetyn kehittämisosion toteutuksesta. Kestoltaan päällystettyjen teiden 
ylläpidon palvelusopimukset ovat 5–12 vuotta kolmen vuoden takuuajalla. 
Palvelusopimusalueeseen kuuluvan tieverkon pituus voi eri palvelumallien mukaan vaihdella 500 
kilometristä aina 3 000 kilometriin. Päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimusten perusmalleja 
ovat aluemalli, ylläpitoluokitukseen perustuva malli ja alueellinen yhteistyömalli. 
Ylläpitoluokitukseen perustuvasta mallista on kaksi variaatiota, jotka ovat tieluokka- ja 
runkotieverkkomalli. 

Puitesopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jonka hankintayksikkö tekee yhden tai useamman 
palveluntuottajan kanssa. Sopimuksessa sovitaan tietyn ajan kuluessa (normaalisti 3 vuotta) 
tehtäviin hankintoihin sovellettavista hinnoista, määristä ja muista ehdoista. 

L-vastuualueella on erityyppisiä puitesopimuksia: 

 Esisuunnittelun puitesopimus 

 Tie- ja rakennussuunnittelun puitesopimus 

 Maastomallipalveluiden puitesopimus 

 Pohjatutkimustöiden puitesopimus 

 Sillansuunnittelun puitesopimus 

 Tievalaistussuunnittelun puitesopimus 
 
Puitesopimus tehdään varsinaisen hankintasopimuksen sijaan sellaisissa tilanteissa, joissa 
palveluntarjoajilta hankittavien ostopalveluiden vähimmäismäärää ei voi etukäteen 
määritellä. Tarjouksia pyydetään siitä, millä yksikköhinnalla ko. palveluntarjoaja tuottaa tarvittavia 
ostopalveluita. 

Puitesopimusmenettelyissä voidaan samanaikaisesti tehdä puitesopimus myös useamman 
palveluntuottajan kanssa. Puitesopimusmenettelyssä tarjouksen hyväksyminen tarkoittaa sitä, että 
palveluntarjoaja voi saada toimeksiantoja, mutta ei ennalta määriteltyä määrää toimeksiannoista. 
Tarjouspyynnön tavoitteena on siis solmia yksi tai useita sopimuksia eri palveluntarjoajien kanssa. 
Hankintayksikkö on oikeutettu hankkimaan yksittäiset toimeksiannot valitsemaltaan 
palveluntarjoajalta suoraan sovitulla menettelyllä tai kilpailuttamaan ne puitesopimuksen piirissä 
olevien palveluntuottajien kesken (”minikilpailutus”). 

Y-vastuualue 

Y-vastuualueella hankintatapana pääsääntöisesti on kilpailuttaminen joko avoimesti tai rajoitetusti. 
Suunnittelupalvelujen kilpailuttamisessa käytetään yleensä laatupisteytystä ja rajoitettua 
menettelyä toimeksiantojen suuruuden jäädessä yleensä alle kansallisen kynnysarvon. Pieniä ja 
luonteeltaan erikoisia hankintoja hankitaan myös suorahankintana. Y-vastuualueen yleisimmin 
käytetty urakkamuoto on kokonaishintaurakka. Tässä on usein yksikköhintaisia osakokonaisuuksia 
kuten esimerkiksi louhinta. Urakat voivat sisältää rakennuttajan omia hankintoja (esimerkiksi 
putkimateriaalit yms.). 

Ympäristöministeriö on antanut hankintaohjeen kansalliset kynnysarvot alittaville hankinnoille 
ympäristöhallinnossa. Ohjetta käytetään Y-vastuualueella siihen saakka, kunnes ELYn yhteinen 
hankintaohje valmistuu. Ohjeen mukaan hankittavan tuotteen tai palvelun arvosta ja luonteesta 
riippuen hankinta voidaan tehdä joko puitesopimusta, tarjouskilpailua tai suorahankintaa 
käyttämällä. Pienhankinnoissa tulee ensisijaisesti hyödyntää voimassa olevia valtionhallinnon 
puitesopimuksia. Mikäli hankinnan kohteesta ei ole voimassa olevaa puitesopimusta tai muuta 
sopimusta, tulee siitä järjestää tarjouskilpailu. Tarjouskilpailu järjestetään kevyellä menettelyllä 
joko kirjallisesti tai neuvottelumenettelyjä soveltaen.  

Hankinta voidaan toteuttaa myös suoraa hankintamenettelyä käyttäen. Suoraa hankintamenettelyä 
voidaan käyttää, mikäli jokin seuraavista suorahankinnan perusteista täyttyy:  
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 hankinta on alle 10 000 € 

 kyseessä on lisätilaus 

 hankintayksiköstä riippumaton kiire 

 hankintataso on selvillä lähiaikoina pidetyn tarjouskilpailun tai hintakyselyn perusteella 

 kysymykseen tulee vain yksi toimittaja 

 kyseessä on sopimuskauden jatko 

4.8 Ulkoa ostettavat tuotteet ja palvelut 

E-vastuualue 

E-vastuualueella ulkoa hankittavia palveluja ovat: 

 työvoimapoliittinen ammatillinen aikuiskoulutus 

 työvoimapoliittinen valmentava aikuiskoulutus 

 yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja MuutosKoulutus 

 starttirahan myöntämistä edeltävät selvitykset 

 erityispalvelujen hankinta TE-toimistojen asiakkaille, näitä ovat esim. kuntoutusselvitykset, 
terveydentilanselvitykset, osaamiskartoitukset, eläköitymisselvitykset 

 tuotteistetut asiantuntijapalvelut, joista osa toteutetaan TEM:n kilpailuttamina 

 pk-yritysten osaamisen kehittämisohjelmat 
 
E-vastuualueella toimi työllisyys ja yrittäjyys-yksikössä seitsemän ns. oman tuotannon Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa kehittämishanketta. Osassa hankkeita on varattu määrärahaa 
palvelujen ostoon. Hankkeissa on kilpailutettu koulutuspalveluita yritysten työntekijöille ja 
työttömille/työttömyysuhanalaisille henkilöille sekä konsulttipalvelua kehittämishankkeiden tueksi. 
Hankkeet noudattavat yhtäläisiä hankintatapoja ja hankintastrategioita kuin kansallisella 
määrärahalla tehtävissä hankinnoissa. 

L-vastuualue 

L-vastuualue hankkii pääosin kaikki tuotteet ja palvelut ulkoisilta markkinoilta: 

 suunnittelu, joka käsittää esi- ja yleissuunnitelmat, tarveselvitykset, tiesuunnitelmat, 
rakennussuunnitelmat, siltasuunnitelmat ja rakenteen parantamissuunnitelmat. 

 investoinnit, johon kuuluu tien ja siltojen rakennushankkeet sekä tievalaistushankkeet. 
Ylläpitoon kuuluu päällysteiden uusiminen, tiemerkintäurakat ja siltojen korjaushankkeet. 

 hoito (kunnossapito), johon kuuluu hoidon- ja ylläpidon alueurakat, runkokelirikkohankkeet 
sekä tievalaistuksen ja pumppaamoiden hoidon palvelusopimukset. 

 asiantuntijapalvelut, johon kuuluu erilaiset selvitykset ja analyysit, tiestö- ja liikennetietojen 
kerääminen ja jalostaminen, t&k:hon liittyvät tuotteet, konsultointipalvelut, tietopalvelut ja -
järjestelmät sekä erilaiset valvonta- ja hankintapalvelut. 

Y-vastuualue 

Y-vastuualue hankkii osan tuotteista ulkoisilta markkinoilta, joita ovat: 

 suunnittelupalvelut mm. esi- ja yleissuunnittelu, rakennesuunnittelu, hoito- ja 
käyttösuunnitelmat 

 asiantuntijapalvelut 

 mittaus- ja maaperätutkimuspalvelut 

 urakointipalvelut 

 rakennuttamispalveluja 

 "kulttuuriympäristö"- ohjelmat 

 vesistötarkkailu yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa 

 laboratoriopalvelut SYKE:lta (5 v. sopimus) 
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 pohjatutkimukset ja maastomallit 

4.9 Itse tuotetut tuotteet ja palvelut 

Seuraavaan on koottu tuotteita ja palveluja, jotka vastuualueet tuottavat itse. Osa tuotteista ja 
palveluista voidaan ostaa markkinoilta jo nykyisin. 

E-vastuualue 

Tässä vaiheessa tunnistettuja itse tuotettuja tuotteita ja palveluja E-vastuualueella ovat: 

 yritysten neuvontapalvelut, joista osa hankitaan jo tällä hetkellä palvelun tarjoajilta (esim. 
Yritys-Suomi) 

 maatalouden ja maaseudun rakentamisen ohjaus ja asiantuntijapalvelut – mahdollinen 
keskittäminen ELYssä 

 maatalouden ympäristötuen sopimukset ja maksatukset – edellyttää ELYn sisäistä yhteistyötä 

 maatilojen hakemien tukien valvonta, mikäli lainsäädäntö sallii hankinnan ja palvelun tarjoajia 
on saatavilla 

 ELY-keskuksen yhteiset aula- ja muut palvelut 

L-vastuualue 

Tässä vaiheessa tunnistettuja itse tuotettuja tuotteita ja palveluja L-vastuualueella ovat: 

 Viranomaisneuvottelut 
o L-vastuualueen edustaminen viranomaisneuvottelussa 

 Viranomaispalvelujen valmistelu 
o kaavalausunnot 
o lupapalvelut (esim. kaapeli- ja laiteluvat, joukkoliikenne-, tavaraliikenne- ja 

taksiluvat) 
o onnettomuustutkijalautakuntatyö 
o yksityistieavustukset 
o viranomaispäätösten valmistelu mm. nopeusrajoituspäätökset 
o suunnitteluluvat 

 Tienpidon ohjelmoinnin valmistelu 
o päällysteohjelmointi 
o siltaohjelmointi 
o hoidon toimilinjat 
o suunnitteluohjelmat 
o liikenneturvallisuustoimenpiteet 
o liikenteen hallinta 

 Asiakkuustyö 
o tienpidon aloitteiden vastausten valmistelu 

 Tiedottaminen 
o päivittäinen tiedottaminen, valmistelu 
o muu ulkoinen tiedottaminen, valmistelu 
o L-vastuualueen edustaminen yleisö- ja esittelytilaisuuksissa 

 Aluevastaavatoiminta 
o tehtäväkenttään liittyvät valmistelu- ja avustavat tehtävät 

 Aulapalvelut 

 Tienpidon ohjausasiat 
o tulosohjaukseen liittyvien asioiden valmistelu 
o tulosraportointi 
o L-vastuualueen edustaminen alueellisten yhteistyöelinten neuvotteluissa 
o L-vastuualueen edustaminen Liikenneviraston kanssa käytävissä neuvotteluissa 
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Y-vastuualue 

Tässä vaiheessa tunnistettuja itse tuotettuja tuotteita ja palveluja Y-vastuualueella ovat: 

 oma rakentamis- ja kunnossapitotoiminta (rakennuttamisaste 80 - 85 %) 

 urakkavalvonta 

 kaupallisten urakka-asiakirjojen laadinta 

 suunnittelu, erityisesti yleissuunnittelu ja esiselvitykset  

 mittaus ja merkitseminen mm. luonnonsuojelualueiden osalta 

 tulvantorjuntaan liittyvä työnjohto ja asiantuntijatehtävät 

 patoturvallisuustarkkailu 

 valtion vesirakenteiden (70 M€) lakisääteiset tarkastukset 

 vesinäytteenotto 

 valvonta hankkeiden rahoituksen osalta sekä avustusten käytön valvonta 

 luontoinventoinnit (osin) 

 ympäristösuojeluyksikön valvonta mm. turvetuotanto, turkistarhat jne. 

 inventoinnin mm. kasvien osalta luonnonsuojeluyksikön toimesta 

 seurannat (hydrologia), aukkolausunnot 

 omistusselvitykset 

 rekisteritiedon tuottaminen 

 projektinhallinta 

 kalatalouden tarkkailu (osin) 

4.10 Lakisääteiset tehtävät 

Lakisääteiset ELYille määrättyjä tehtäviä, joita tehdään virkatyönä ja virkavastuulla, ei voida 
ulkoistaa ilman niitä koskevaa lainsäädäntöä. 

Tällaisia lakisääteisiä tehtäviä Y-vastuualueella ovat esimerkiksi: 

 alueellisen jätesuunnitelman laatiminen, seuranta ja tarkistaminen (jätelaissa säädetty) 

 valvonta, mm. turvetuotanto, turkistarhat jne. (YSL:ssä ja jätelaissa säädetty) 

4.11 Keskitetyt palvelut 

Kaikilta vastuualueilta löytyy sellaisia hankintoja ja muita toimintoja, jotka ovat keskitettyjä. Alla on 
esimerkkejä vastuualueiden koko toimintaa koskevista keskistetyistä palveluista. 

E-vastuualue 

E-vastuualueella on keskitetty esimerkiksi seuraavia toimintoja: 

 projektinhallinta 

 tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden hankinnat tehdään valtakunnallisesti TEM:n 
kilpailuttamina 

 Pohjois-Suomen (mukaan lukien Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) kuljetus- ja maarakennusalan 
koulutushankintojen keskittäminen Pohjois-Pohjanmaalle 

 maahanmuuttajakoulutuksen keskittäminen Kainuun alueelle; Yhteistyö suunnittelussa, 
hankinta hoidetaan Kainuussa (johtuen Kainuun hallintokokeilusta) 

 työhallinnon cc (call center) -palveluiden keskittäminen Koillismaalle 
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L-vastuualue 

POP ELYyn on keskitetty myös muiden ELYjen alueita koskevia hankintoja. L- vastuualueella on 
keskitettyjä hankintoja, joista on päätetty jo Tiehallinnon aikana. Tavoitteena on ollut parantaa 
tuottavuutta, toimintamalleja ja rakenteita kehittämällä niin, että samalla on pystytty henkilömäärää 
vähentämään. Joka paikassa ei ole ollut mahdollista pitää erikoisosaamista ja erikoistuminen on 
ollut yksi pääasiallinen tuottavuuskeino ja tarkoittanut erityisosaamista vaativien tehtävien 
keskittämistä. 

L-vastuualueella on keskitetty esimerkiksi seuraavia toimintoja: 

 tiestön hoidon hankinnan keskittäminen yhdeksästä kolmeen ELYyn 

 vahingonkorvausten keskittäminen Lapin ELYyn kaikista 10 yksiköstä 

 lautta-asioiden (liikenteen osto, korvaavat sillat) keskittäminen Varsinais-Suomen ELYyn 

 liikenteen telematiikan (hankinta, hoito ja ylläpito, kehittäminen) keskittäminen Kaakkois-
Suomen ELYyn. 

 pientieasioiden keskittäminen Keski-Suomen ELYyn 

 erikoiskuljetuslupien, perinneasioiden sekä asiakaspalvelun yhteyspalveluiden ja 
lupapalveluiden keskittäminen Pirkanmaan ELYyn 

 tievalaistuksen hoitotöiden hankinnan keskittäminen Pirkanmaan ELYyn 

 liikenteen operatiivisen ohjauksen keskittäminen neljään valtakunnalliseen 
liikennekeskukseen (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu) 

 suurten investointien hankinnan keskittäminen omaan yksikköön (SIY) Helsinkiin 
 
Tiestön hoidon hankinnan keskittämiseen liittyen POP ELYn L-vastuualue toimii hoidon 
alueurakoiden kilpailuttajana POPin ja Lapin alueen osalta. Käytännössä POP valmistelee 
alueurakan hankintailmoitukset sekä tarjouspyyntöasiakirjat ja kilpailuttaa sekä tekee tarjousten 
arvioinnin. Urakkasopimuksen allekirjoittaa ja urakan toteutuksen valvoo asianomainen ELY. 

Lisäksi L-vastuualue tekee yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan ELYn ja Lapin ELYn kanssa joidenkin 
urakoiden ja puitesopimusten osalta (esim. urapaikkaus ja siltoihin liittyvän valvonnan 
puitesopimus). Yhteistyö perustuu kuitenkin vapaaehtoiseen yhteistyöhön, eivätkä toiminnot siten 
ole valtakunnallisesti määrättyjä keskitettyjä tehtäviä. 

 

Kuva 16. L -vastuualueella keskitettyjä toimintoja 
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Y-vastuualue 

Y-vastuualueella on keskitetty esimerkiksi seuraavia toimintoja: 

 ympäristökasvatuksen erikoistumistehtävien keskittäminen Keski-Suomen ELYyn 

 metsäteollisuuden ja siihen liittyvän kemianteollisuuden päästö- ja ympäristöasioiden 
valvontaan liittyvien koordinointi- ja asiantuntijatehtävien keskittäminen Kaakkois-Suomen 
ELYyn 

 turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelun kansallisten koordinaatiotehtävien 
keskittäminen Pohjois-Pohjanmaan ELYyn 

 patoturvallisuuden viranomaistehtävien keskittäminen Kainuun ELYyn 

 vesirakenteiden kunnossapidon keskittäminen Pohjois-Pohjanmaan ELYyn 

 virtavesikunnostuksen valtakunnallisesta keskittämisestä Pohjois-Pohjanmaan ELYyn on 
tehty esitys MMM:lle 

4.12 Sähköinen hankinta 

E-vastuualue 

E-vastuualue jättää tarjouspyynnöt ELYn internetsivujen kautta, mutta tarjoukset tulevat edelleen 
paperisina. 

L-vastuualue 

L-vastuualue on aktiivinen sähköisen hankinnan käyttäjä, sillä lähes kaikki vastuualueen urakat 
kilpailutetaan eUrakka -ohjelman kautta.  

L-vastuualue julkaisee tarjouspyyntönsä eUrakka -ohjelmaan kuuluvassa sähköisessä 
kauppapaikassa. Käyttöoikeus sähköiseen kauppapaikkaan annetaan pyynnöstä niille toimittajille, 
joilla on tehtävän suorittamista edellytetty pätevyys. Tarjoajat saavat kauppapaikasta 
tarjouspyynnön ja kaiken siihen liittyvän materiaalin sekä jättävät tarjouksensa sinne. Tarjoajat 
voivat määräaikaan mennessä jättää tarjousvaiheen aikaisia lisäkysymyksiä kauppapaikalle, ja 
hankevastaavat puolestaan jättävät kauppapaikalle kaikille yhteisen vastausdokumentin. 
Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjoajien käyttöoikeudet sulkeutuvat. 

Sähköisessä muodossa jätettyjen tarjousten koskemattomuuden varmistamiseksi 
avaustilaisuuteen saakka valvotaan koskemattomuusraportin avulla. Koskemattomuusraportti on 
yhteenveto eUrakka -ohjelmaan kohdistuneista tapahtumista. 

Sähköinen hankinta on nopeuttanut ja helpottanut tarjousprosessia. Paperin määrä on vähentynyt 
ja henkilöresursseja ja aikaa on säästetty sähköisen hankinnan myötä.  

Y-vastuualue 

Y-vastuualueella on keskusteltu sähköisestä hankinnasta, mutta kokonaista järjestelmää ei ole 
vielä kehitetty. 

4.13 Yhteenveto 

Hankinnan yleiskuvan mukaan hankintaprosessi sisältää tarvemäärittely-, hankkeen valmistelu-, 
kilpailutus- ja toimintavaiheen. Vastuualueilla on monenlaisia, toisistaan poikkeavia hankintoja. 
Eroavaisuuksia löytyy hankintojen suuruuksista, kestoista, tavoista ja käytettävistä resursseista. 

Kaikilla vastuualueilla on käytössään toimintoja ohjaava hankintastrategia. E-vastuualueella 
hyödynnetään työ- ja elinkeinoministeriön Työhallinnon hankintastrategiaa ja hankintaohjetta. E-
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vastuualueen hankinnoissa huomioidaan myös ohjaavan ministeriön linjaukset, sovitut 
tulostavoitteet sekä hankintoihin varatut resurssit. L-vastuualueen hankintastrategian keskeisinä 
tavoitteina on varmistaa tavoiteltu palvelutaso ja laatu sekä luoda edellytyksiä alan 
palveluntuottajien ja vastuualueen oman hankintatoiminnan tuottavuuden parantamiselle. L-
vastuualueella on valtakunnalliset asiantuntijaverkostot, joissa sovitaan yhteisistä toimintatavoista. 
Y-vastuualueella hankintoja ohjaavat ministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnon 
alojen hankintastrategiat. 

Vastuualueiden toimintajärjestelmiin on kuvattu prosessit, niiden tehtävät ja tarkoitukset sekä 
ohjeistukset ja asiakirjapohjat. E-vastuualueella on koottu yhteiselle ELY-keskuksen verkkolevylle 
tulostavoiteaineistot, määräraha-asiakirjat, säädökset, asetukset sekä asiakirjapohjat. Kootut 
aineistot ohjaavat E-vastuualueen hankintoja. L-vastuualueella hankintatoiminnassa noudatetaan 
julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, vahvistettua hankintastrategiaa ja taloussääntöä sekä 
voimassaolevia hankintaohjeita. L-vastuualueen toimintajärjestelmää ylläpidetään Liikenneviraston 
kautta.  Y-vastuualueella hyödynnetään Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämiä 
ympäristöhallinnon tehtävien (ml. investointihankkeiden) toimintajärjestelmiä. 

E-vastuualueen hankinnat ovat keskittyneet pääosin työllisyys ja yrittäjyys -yksikköön. L-
vastuualueella hankinnat tehdään kunnossapito ja rakentaminen -, suunnittelu - sekä 
liikennejärjestelmät -yksikössä. Y-vastuualueen suurimmat hankinnat tehdään vesivarat -
yksikössä. 

Teettämis- ja tilaajatehtävien sekä itse tuotettujen palvelujen resurssit vaihtelevat eri vastuualueilla 
3,5 – 15,5 htv. Hankinnan tukitehtävien resurssit vaihtelevat 3,5 - 6,5 htv. Määräaikaisia henkilöitä 
on vain E-vastuualueella. Projekti- ja/tai työmäärärahoilla palkattuja projektihenkilöitä on E-
vastuualueella 3,5 htv ja Y-vastuualueilla 18,5 htv. Hankintapalvelukonsulttien viranomais- ja 
hankintatehtävien resurssi on L-vastuualueella 13 htv ja Y-vastuualueilla 0,5 htv. Palkkatuella 
palkattuja määräaikaisia henkilöitä on ainoastaan E-vastuualueella. 

Hankintojen vuosittaiset perusvolyymit vaihtelevat 10 - 80 milj. € välillä. Hankinnan henkilöstön 
kustannusten suhteet hankinnan volyymiin vaihtelevat keskimäärin 2,3 - 18,7 % välillä. 

E-vastuualueen hankinnoissa käytetään pääsääntöisesti avointa hankintamenettelyä, kun taas L-
vastuualueella käytetään pääosin rajoitettua menettelyä. Y-vastuualueella kilpailutetaan joko 
avoimesti tai rajoitetusti. 

L- ja Y-vastuualueet käyttävät pääasiallisena urakkamuotona kokonaisurakkaa (KU). Y-vastuualue 
käyttää pienemmissä kohteissa yksikköhintaurakkaa ja omajohtoista rakentamista mm. 
erikoisosaamista vaativissa hankkeissa. L-vastuualueen osalta kaikki urakat ovat 
laatuvastuuperiaatteella toimivia urakoita. L-vastuualue käyttää hankinnoissaan myös laajoja ja 
pitkäkestoisia palvelusopimuksia. L- ja E-vastuualueet käyttävät myös puitesopimusjärjestelyjä. 

E- ja Y-vastuualue hankkii osan tuotteista ja palveluista ulkoisilta markkinoilta. E-vastuualueella 
ulkoa hankittavia palveluja ovat mm. työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ja yhteishankintakoulutus. 
E-vastuualueella toimii työllisyys ja yrittäjyys-yksikössä seitsemän ns. oman tuotannon Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa kehittämishanketta. L-vastuualue hankkii pääosin kaikki 
tuotteet ja palvelut ulkoisilta markkinoilta. Y-vastuualueella ulkoa ostettavia tuotteita ja palveluja 
ovat mm. osa suunnittelupalveluista ja asiantuntijapalvelut. 

Vastuualueet tuottavat itse osan tuotteistaan ja palveluistaan. L-vastuualueella itse tuotettuja 
tuotteita ja palveluja ovat esimerkiksi viranomaisneuvottelut, viranomaispalvelujen sekä tienpidon 
ohjelmoinnin valmistelu. Y-vastuualueen itse tuottamia tuotteita ja palveluja ovat esimerkiksi 
rakentamis- ja kunnossapitotoiminta (rakennuttamisaste 80 – 85 %), urakkavalvonta sekä 
kaupallisten urakka-asiakirjojen laadinta. E-vastuualue tuottaa itse esimerkiksi osan yritysten 
neuvontapalveluista. 

Kaikilla vastuualueilla on keskitettyjä hankintoja. E-vastuualueella on keskitetty esimerkiksi 
kuljetus- ja maanrakennusalan klusterikoulutusten hankinta Pohjois-Pohjanmaalle. POP ELYyn on 
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keskitetty myös muiden ELYjen alueita koskevia hankintoja. L-vastuualueella keskitettyjä 
toimintoja ovat esimerkiksi tiestön hoidon keskittäminen yhdeksästä kolmeen ELYyn sekä 
vahingonkorvausten käsittelyn keskittäminen Lapin ELYyn kaikista 10 yksiköstä. Y-vastuualueella 
esimerkiksi ympäristökasvatuksen erikoistumistehtävät on keskitetty Keski-Suomen ELYyn ja 
paloturvallisuuden viranomaistehtävät Kainuun ELYyn. 

L-vastuualue on aktiivinen sähköisen hankinnan käyttäjä, sillä lähes kaikki vastuualueen urakat 
kilpailutetaan eUrakka -ohjelman kautta. E-vastuualue jättää tarjouspyynnöt sähköisesti, mutta 
tarjoukset tulevat edelleen paperisina. Y-vastuualueella sähköistä hankintajärjestelmää ei ole vielä 
kehitetty. 



30  

 

5 Hankintatoimen tahtotila 2015 

5.1 Tahtotilaan eteneminen 

Tahtotilaan edetään kehittämisen askellusten kautta. Suunnitteluvaiheesta edetään askel 
askeleelta ELYjen strategiatyön, toimintajärjestelmän, sähköisten toimintamallien, 
viranomaistoiminnan ja osaamisen kehittämisen sekä organisoinnin ja resursoinnin avulla kohti 
yhteistä visiota ja tahtotilaa. Etenemisessä kohti tahtotilaa kiinnitetään huomiota myös jatkuvaan 
vuoropuheluun palveluntuottajien kanssa sekä hankintahenkilöstön koulutuksesta ja jaksamisesta 
huolehtimiseen. Etenemistä seurataan ja tarvittaessa tehdään suunnan tarkastuksia. 
Aikataulullisesti tahtotilan suunnitteluvaiheesta ryhdytään ottamaan askelluksia kohti yhteisen 
tahtotilan toteutumista vuonna 2011. Tavoitteena on, että POP ELYllä on yhteinen tahtotila vuonna 
2015. 

 

Kuva 17. Hankintatoimen alustava tahtotila ja siihen eteneminen 

5.2 Näkökulmia 

ELYjen kehittämistä ohjaavat toiminta- ja tuottavuustavoitteet, jotka asetetaan ministeriötasolta. 
Erilaisia näkökulmia ELYjen kehittämiselle ovat mm. hallinnon kehittäminen, kokonaisrakenteiden 
kehittäminen, hankinnan kehittäminen, viranomaistoiminnan kehittäminen, ohjauksen kehittäminen 
sekä ydinosaamisen määrittäminen. 

Hankintatoimen kehittäminen on käynnistetty useassa ELYssä ja myös valtakunnallisesti, koska 
kehittäminen nähdään yhtenä selkeänä kokonaisuutena, jolla tuetaan yleisiä kehittämistavoitteita.  

POP ELY on aktiivisesti mukana myös valtakunnallisessa hankinnan kehittämisessä. Tällä tavoin 
varmistetaan se, että POP ELYn kehittäminen tehdään samansuuntaisesti valtakunnallisen työn 
kanssa. 

POP ELYn hankinnan kehittämisessä prosessien ja toimintojen tarkastelu tehdään re-engineering 
periaatetta noudattaen, eli noudattamalla toimintamallien ja -tapojen avointa ja radikaalia 
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kyseenalaistamista ja uudelleentarkastelua. Re-engineering tarkasteluun sisältyy ajatus 
toimintojen ja prosessien automatisoinnista hyödyntäen teknologisia ja erityisesti tietoteknisiä 
mahdollisuuksia. Teknologia nähdään kehittämisessä mahdollistavana tekijänä. 

Hankinnan kehittämisessä sivutaan ELYjen ydinosaamiskysymyksiä. Ydinosaamista pohditaan 
erillisessä kehittämishankkeessa, jossa hankinnan kehittämistä painotetaan ELYjen 
ydinosaamisen mukaisesti. Ydinosaamislähtöinen tarkastelu tarkoittaa ELYn keskittymistä omassa 
toiminnassaan niihin asioihin, jotka tulevat määritellyksi ydinosaamiseksi. Ydinosaamisen 
ulkopuolella olevissa tehtävissä lähtökohtana on pyrkiä erilaisten ostopalveluiden käyttöön, mikäli 
se on kokonaisuuden kannalta järkevää. 

POP ELYn toimintaprosessin radikaalissa kehittämisessä muistetaan myös inhimillinen 
näkökulma. Muutos nähdään mahdollisuutena ja positiivisten elementtien luomiseen panostetaan. 
Käytännössä se tämä tarkoittaa mm. riittävän ajan varaamista muutoksen toteuttamiseen, ihmisten 
jaksamisesta ja motivaatiosta huolehtimista, näkemyksen ja osaamisen kehittämistä sekä 
ylläpitämistä ja erilaisten uusien mahdollisuuksien luomista omalle henkilöstölle. 

5.3 Yhteinen tahtotila – minkälainen on POP ELY vuonna 2015 

Yhtenäinen hankintatoimi 

POP ELYllä on vuonna 2015 kaikki vastuualueet kattava yhtenäinen hankintatoimi, joka on 
tasapainossa valtakunnallisten ja alueellisten hankintojen kanssa. 

Yhtenäinen hankintatoimi koostuu sekä matriisiorganisaatiosta että linjaorganisaatiosta. 
Yksityiskohtaisempi rakenne on ratkaistu eri tekijöiden summana. Valtakunnalliset ja alueelliset 
hankinnat ja toimintajärjestelmätoiminnot ovat osa POP ELYn hankintatoimen ratkaisua. POP 
ELYn osallistuminen ELYjen hankintatoimen kehittämiseen varmistaa sen, että POP ELYn 
ratkaisut ovat tasapainossa kokonaisuuksien kanssa. 

Toimintaprosessien tarkastelu kokonaisuuksina 

Hankintatoimen kehittäminen on tehty tarkastellen toimintaprosesseja kokonaisuutena. 
Tavoitteena on hyödyntää hankintatoimen ja uusien teknologioiden mahdollisuuksia toimintojen 
uudistamisessa. 

Toimintojen tarkastelun tavoitteena on avoimesti kyseenalaistaa aiemmat toimintamallit ja -
kulttuurit. ELYn ydinosaamisen tunnistaminen on osa kehittämisprosessia. Toimintaprosessien 
uudistamisessa on hyödynnetty tehokkaasti tietoteknisten välineiden tuomat mahdollisuudet. 
Uusien tieto- ja tuotantoteknologioiden käyttöönottamiseksi hankintatoimessa asetetaan 
vaatimuksia palveluntuottajille ja samalla huolehditaan markkinoiden säilymisestä. 

Toimintamallien monipuolinen käyttö 

Erilaisia toimintamalleja käytetään monipuolisesti. Toimintaa ohjaavat kokonaistaloudellisuus, 
laatu sekä toiminta- ja hankintastrategiat. 

Toimintaprosesseja on tärkeä kehittää erilaisia mahdollisuuksia käyttäen ja tavoitellen 
kokonaislaatua sekä -taloudellisuutta. Kokonaistaloudellisuuden ja -laadun kehittymistä seurataan 
tarvittaessa tekemällä ohjaustoimenpiteitä. Oma tuotanto ja ostopalvelut eivät ole itsetarkoituksia. 

Määriteltävissä toiminta- ja hankintastrategioissa keskeinen ajatus on, että toiminta- ja 
hankintamalleja käytetään monimuotoisesti. Markkinoiden kehittymistä seurataan ja 
hankintamalleja kehitetään tilanteiden mukaisesti. 
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Viranomaistoiminnan kehittäminen ja hankinta 

Myös perinteisesti viranomaistoiminnaksi ymmärrettyjä asioita hankitaan silloin kun tarjonta on 
olemassa tai saadaan luotua uutta tarjontaa markkinoille. 

Viranomaisvastuuta ei voida siirtää pois, sillä lopullinen vastuu on aina viranomaisella. 
Viranomaistoimintaa ja siihen liittyviä toimenpiteitä voidaan kuitenkin kehittää ja hankkia monella 
eri tavalla. Viranomaisprosessia tulee tarkastella kokonaisuutena ja prosessin tulee sisältää myös 
keskittämiset niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Viranomaistoimintaa voidaan kehittää 
myös omana työnä tehtävänä toimintana. 

Toimintajärjestelmä yhteisen hankintatoimen tukena 

Yhteisen hankintatoimen tueksi on luotu toimintajärjestelmä, joka kattaa kaikki toiminnot ja 
hankintamuodot. 

ELYjen yhteinen toimintajärjestelmä luo peruskiven laadukkaalle ja yhteismitalliselle 
hankintatoiminnalle. Laadukkaasta hankintatoiminnasta hyötyvät niin tilaajat, tuottajat, konsultit 
kuin asiakkaatkin. 

Toimintajärjestelmän ylläpitoa ja käyttöä varten on luotu järjestelmää ohjaava toimintamalli. 
Toimintajärjestelmän kehittämisessä ja käyttämisessä hyödynnetään mahdollisimman paljon 
tietoteknologiaa. 

Hankintojen resursointi, osaaminen ja markkinoiden kehittäminen 

Hankintojen resursointi, osaaminen ja markkinoiden kehittäminen vastaa yhteisen hankintatoimen 
tarpeita. 

Toimintaprosessit on resursoitu siten, että normaali kokonaisvaltainen elämä on omalle 
henkilöstölle mahdollinen. Ihmisten jaksamisesta ja motivaatiosta pidetään huolta. Osaamisen 
kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi luodaan menettelytavat ja ELY tukee myös markkinoilla olevien 
toimijoiden osaamisen kehittämistä. 

Markkinoiden kehittäminen sisältyy ELYn rooliin ja ydinosaamiseen. Markkinoita kehitetään myös 
alueille, joissa tarjontaa ei ole aiemmin ollut. Markkinoiden kehittämiseen otetaan mukaan myös 
palvelujen tuottajat. 
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6 Riskienhallinta 

Riskienhallinta on seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapahtumien eli riskien järjestelmällistä 
määrittelyä ja niihin varautumista. Riskienhallinnan tavoitteena on luoda kokonaiskuva vaaroista ja 
toimenpiteistä riskin pienentämiseksi ja poistamiseksi. Riskien hallintaan kuuluu riskien 
tunnistamisen lisäksi myös riskin suuruuden arviointi ja tarvittavien turvallisuustoimenpiteiden 
valitseminen ja toteuttaminen. 

Riskienarviointiprosessi alkaa riskianalyysistä, jossa tarkoituksena on löytää mahdollisen 
epäsuotuisan tapahtuman synnyn aiheuttavat tekijät ja arvioida niistä aiheutuvat seuraukset. 
Riskien tunnistamiseen tarvitaan hankkeesta riippuen useampia eri osapuolten asiantuntijoita, 
jotka yhdessä arvioivat riskien vaikutuksia. 

 
Kuva 18. Riskin arviointi vaiheittain 

 

Riskianalyysiin kuuluu tarkasteltavan kohteen määrittely, kohteen vaarojen tunnistaminen, riskien 
tunnistaminen sekä riskien merkityksen eli vakavuuden ja todennäköisyyden arvioiminen 

Riskin suuruus ilmaistaan yleisimmin riskin esiintymisen todennäköisyyden ja vakavuuden 
yhteisvaikutuksena. Riskin suuruuden perusteella päätetään riskin merkittävyys eli päätetään onko 
riski hyväksyttävä vai pitääkö riskien ehkäisemiseksi ryhtyä toimenpiteisiin. Järjestelmällisesti 
suoritettu riskienarviointi auttaa muodostamaan selkeän ja kokonaisvaltaisen näkemyksen 
tarkasteltavan kohteen riskeistä ja riskinoton vaikutuksista. Riskianalyysin teko vaatii tekijältään 
projektiosaamista sekä huolellista dokumentointia. 

6.1 Riskien tunnistaminen, kokonaisriskin arviointi ja 
toimenpiteiden valinta 

POP ELYn hankintatoimen kehittämistyön riskinarvioinnin tavoitteena oli tunnistaa tahtotilaan 
etenemisen ja toimenpidesuunnitelman toteuttamisen riskejä ja antaa toimenpiteet niille riskeille, 
joiden kokonaisriski oli merkittävä tai sietämätön. Riskinarvioinnissa läpikäydyt riskit tunnistettiin 
14.9.2010 järjestetyssä workshopissa, jossa yhtenä ryhmätyöaiheena oli riskien hallinta 
edettäessä kohti tahtotilaa. 
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Riskinarviointi suoritettiin pienryhmän toimesta. Pienryhmässä oli edustaja jokaiselta 
vastuualueelta. Ryhmä keskusteli yhteiset arviot syksyn workshopissa tunnistettujen riskien 
vaikutuksille ja todennäköisyyksille alla olevaa asteikkoa apuna käyttäen. 

 

 

 

Kuva 19. Riskinarvioinnissa käytetty asteikko 

 

Tunnistettu 

riski 
Nro. 

Ka. Koko

ko-

nais-

riski 

Toimenpiteet 

vai-

kutus 
tn 

 

Toisten 

toimintatapo-

jen tuntemus 

on heikkoa 

Riski 1 4 5 9 

  Työntekijävaihdot, tehtäväkierto, horisontaaliset yhteis-

työryhmät, tietoiskut. Osallistutaan ristiin yhteisiin palave-

reihin ja kilpailutuksiin. 

Tietojärjes-

telmät eivät 

yhtenäisty 

vastuualueit-

tain 

Riski 7 4 3 7 

  Yhteiset verkkolevyt ja samat ohjelmaversiot., tietojärjes-

telmien määrän karsiminen ja yhtenäistäminen, yhteinen 

sähköinen hankinta. 

Liialliset 

aikataulupai-

neet 

Riski 8 3 4 7 

  Aikataulutetaan toimenpiteet huomioiden vastuuhenkilöi-

den muut aikataulut/työt. Toteutetaan projektiluonteisesti 

joko oman talon sisällä tai ulkopuolisen toimesta. Priori-

soidaan tehtävät ja keskitytään vaikuttaviin tehtäviin. 

Henkilöstön 

asenteet ja 

motivaatio 

Riski 12 4 3 7 

  Kartoitetaan keinoja henkilöstön motivaation parantami-

seksi, otetaan kartoitetut keinot käyttöön. Kannustavia 

elementtejä käyttöön (koulutus, palkkaus, työvälineet, 

työn itsenäisyys, tehtäväkierto, yms.). ELY -hengen vah-

vistaminen, poisoppiminen vastuualueista. 

Substans-

siosaaminen 

ei säily 

Riski 2 4 2 6 

  Järjestetään tarvittavat muutoskoulutukset ja -

valmennukset. Verkosto-osaaminen korostuu. 

Kuva 20. Riskit, joiden kokonaisriski on merkittävä tai sietämätön, ja niille annetut toimenpiteet 
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Muut tunnistetut riskit: 

 ydinosaamisen määrittely puuttuu 

 resurssit ja kehittämisen rahoitus 

 johdon sitoutumattomuus 

 koko toimintaa ei tunneta tehtävien kehitettäessä 

 laillisuusesteet 

 markkinoiden valmius 

 ministeriötasolla ei tiedosteta todellisia tarpeita ja resursseja 

 keskitytään liikaa tekniseen toteutukseen 

 tiedottaminen 

 yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset 

 aikataulumuutokset 

 ELYn maine työpaikkana 
 

Valtakunnallisen työn riskit, jotka vaikuttavat myös POP ELYn hankintatoimen kehittämiseen: 

 kehittämisen tuloksia ei saada käytäntöön 

 hankinnan järjestämisen periaatteita, toteutustapaa ja aikataulua ei hyväksytä 

 valtakunnallisen työn aikataulumuutokset 

6.2 Toimenpiteiden toteuttaminen 

14.9.2010 järjestetyn workshopin ryhmätöissä käsiteltiin kysymystä miten välttää esteet ja 
ongelmat tahtotilaan etenemiselle. 

Esteet ja ongelmat voidaan välttää seuraavasti: 

 toiminnan kehittäminen tulee lähteä ylhäältäpäin 

 selkeä askellus, toiminnan paloittelu ja suunnitelmat etenemiselle 

 etenemisen ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden arviointi 

 kehittäminen vaatii "korvamerkittyä" rahoitusta 

 palkkaus, työn mielekkyys ja viihtyisä työympäristö motivoi henkilöstöä 
 
Tunnistetuille riskeille annetut toimenpiteet toteutetaan POP ELYn toimenpidesuunnitelma 2011 
yhteydessä. 
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7 Toimenpidesuunnitelma 2011 – 2015 

7.1 Toimenpidesuunnitelman toteuttaminen 2011–2015 

Toimenpiteet on jaoteltu niiden kiireellisyyden ja toteutusmahdollisuuden mukaan kolmeen 
luokkaan: 

 Vuoden 2011 aikana toteutettavaksi aiottavat asiat (LUOKKA 1) 

 Toimintasuunnitelmassa toteutettavaksi aiottavat asiat (LUOKKA 2) 

 Hankinnan kehittämisessä tunnistetut muut kehittämistarpeet (LUOKKA 3) 
 
Toimenpiteet luokassa 1 ovat sellaisia toimenpiteitä, joihin resurssien uskotaan riittävän ja jotka 
eivät ole liian tavoitteellisia. Aikataulullisesti toteutustavoite on vuoden mittainen. 

Luokassa 2 kehittämistyötä tehdään perustoiminnan lisäksi. Resursseja tämän luokan kaikkeen 
kehittämistoimintaan ei välttämättä ole. Toimenpiteiden toteutus voi alkaa vuoden 2011 aikana ja 
jatkua tulevina vuosina. 

Luokan 3 toimenpiteiden eteneminen ja toteutus ovat riippuvaisia valtakunnallisesta ja/tai POP 
ELY -tasoisesta muusta kehittämisestä. Tämän luokan toimenpiteet eivät ole suoranaisesti 
hankinnan kehittämistä. Toimenpiteet ovat ehdotuksia tulevina vuosina koskevista 
kehittämisaskelista ja ne käynnistetään erikseen ja omina kokonaisuuksina. 

Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat nimetyt pienryhmät. Pienryhmien vetäjinä toimivat 
pääsääntöisesti POP ELY hankintatoimen kehittämisryhmän edustajat. Toimenpidesuunnitelma 
toimii tehtävänantona ryhmille. 
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7.2 Toimenpidesuunnitelma – Luokka 1 

Toimenpide Pienryhmän vastuuhenkilö 

 
1. Toimintatapoihin tutustuminen Mari Tuomikoski, E 

2.1. Sähköinen hankinta ja tietotekniikan mahdollisuudet tulevaisuudes-

sa (osatoimenpide 1) 

Jukka Päkkilä, L 

2.2. Sähköinen hankinta ja tietotekniikan mahdollisuudet tulevaisuudes-

sa (osatoimenpide 2) 

Jarkko Pirinen, L 

3. Eri sopimusten laajentaminen koskemaan kaikkia vastuualueita Risto Leppänen, L 

4. Hankintaohjelmien yhteensovitus Olli Utriainen, Y 

5. Sisäisten rakenteiden tarkastelu ja muuttaminen Heikki Nikkarikoski, Y 

6. Keskustelufoorumit palveluntuottajien kanssa Timo Yrjänä, Y 

7. Osaamisen ylläpito hankinnan näkökulmasta Helena Lämsä, henkilöstöpäällikkö 

8. Henkilöstön jaksaminen ja uusien mahdollisuuksien oivaltaminen Helena Lämsä, henkilöstöpäällikkö 

9. Strategiayksikön tarpeet ? 

10. Muut konkreettiset pilotit 
Nimetään sen mukaan, mitä pilotteja 

tulee esille 

11. Valtakunnallisen työn jalkauttaminen Markku Tervo, L ja Olli Utriainen, Y 

Kuva 21. Luokan 1 toimenpiteet ja vastuuhenkilöt 
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7.3 Toimenpidesuunnitelma – Luokka 2 

Toimenpide Pienryhmän vastuuhenkilö 

 
1. Viranomaistyön kehittäminen – hankintamallien tuomat mahdollisuudet Toimintaryhmä nimetään erikseen 

2. Hankinnan juridiset palvelut Toimintaryhmä nimetään erikseen 

3. Selvitys toimiston ulkopuolella tehtävien töiden toteuttamisesta – tavoit-

teena löytää synergiaetuja ”maastotöiden toteuttamisessa” 

Toimintaryhmä nimetään erikseen 

Kuva 22. Luokan 2 toimenpiteet 

7.4 Toimenpidesuunnitelma – Luokka 3 

POP ELY hankinnan kehittämisen yhteydessä tunnistetut isot kehittämiskokonaisuudet ovat: 

 asiakastarpeiden hallinta  ELYn asiakkuus 

 hankintatarpeen määrittely ja tilausvaltuutus  asiakastarpeet hankintatarpeeksi 

 ”puhdas” hankinta  hankinnan kehittäminen 

 viranomaistoiminta ELYssä  laaja-alainen näkökulma viranomaistyöhön 
 

 

Kuva 23. Luokan 3 toimenpiteet 
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7.5 Muu viranomaistoiminta 

Hankinnan kehittämisen yhteydessä on kartoitettu hankintaan liittyvät viranomaistyön 
toimintamallit ja tulevaisuuden mahdollisuudet. POP ELY hankintatoimen kehittämistyössä on 
noussut kuitenkin vahvasti esille myös muun viranomaistoiminnan kehittäminen. Muu 
viranomaistoiminta on ELY -toiminnassa iso kokonaisuus. POP ELY hankinnan kehittämisryhmä 
ehdottaa viranomaistoimintaa omaksi kehittämishankkeeksi, jossa tutkittaisiin kehittämiskeinoina 
mm. keskittämisiä, erikoistumisia ja ostopalveluja. 

 
Kuva 24. Viranomaistoiminta ELY-toiminnassa 
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8 Jatkotoimenpiteet 

 
Kuva 24. Toimenpidesuunnitelman toteuttamisen aikataulu 

8.1 Toimenpidesuunnitelman toteutumisen seuranta 

Tammikuussa 2011 järjestetään KickOff -tilaisuus ensimmäisen luokan toimenpiteiden 
käynnistämiseksi. Tilaisuudessa toimenpiteisiin nimetyt pienryhmät työstävät toimintasuunnitelman 
ja aikataulun valmiita projektikortti- ja esityspohjia apuna käyttäen. Toimintasuunnitelmien 
viimeistelyvaiheessa hankinnan ohjausryhmä hyväksyy suunnitelmat. 

Ryhmät toteuttavat suunnitelmiaan vuoden 2011 aikana hankinnan ohjausryhmän ohjauksessa. 
Suunnitelmien toteutusvaiheessa pienryhmien vetäjät raportoivat saaduista tuloksista hankinnan 
ohjausryhmälle. Hankinnan ohjausryhmän puheenjohtaja raportoi toimenpiteiden etenemisestä 
POP ELY johdolle.  

8.2 Valtakunnallisen työn seuranta 

POP ELY hankinnan kehittämisen toimenpiteet linkitetään valtakunnalliseen työhön ja työstä 
tuleviin linjauksiin. 

Huhtikuussa 2011 hankinnan ohjausryhmä organisoi valtakunnallisen työn kuulemiskierroksen 
POP ELYssä. POP ELY hankinnan kehittämisryhmässä mukana olevat Markku Tervo ja Olli 
Utriainen tiedottavat valtakunnalliset ratkaisut POP ELY kehittämisen osalta ja POP ELY johto 
tekee tarvittavat päätökset valtakunnallisen työn jalkauttamisen etenemisestä. 

Valtakunnallisen työn raportti valmistuu 31.5.2011. Syksyllä 2011 tehdään ELY -kohtainen 
jalkauttamissuunnitelma vuosille 2012–2015. Suunnitelma tehdään samaan muotoon kuin 
toimenpidesuunnitelma 2011: selkeät toimenpidealueet, tavoitteet, toteuttamisvastuut ja aikataulut. 
Jalkauttamissuunnitelman tekemiseen nimetään yksi tai tarvittaessa useampi pienryhmä. 
Käytännön työtä ohjaa hankinnan ohjausryhmä. 
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K U V A I L U L E H T I 

Julkaisusarjan nimi ja numero  

 

Vastuualue 

Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri | Liikenne ja infrastruktuuri | Ympäristö ja luonnonvarat 

Tekijät  

Markku Tervo (puheenjohtaja), Jukka Päkkilä 
(sihteeri), Taija Haurinen, Juhani Kaakinen, Risto 
Leppänen, Eero Merilä (15.6. asti), Heikki 
Nikkarikoski, Jouko Sarkkinen, Mari Tuomikoski, 
Jukka Tuovinen, Olli Utriainen (henkilöstön 
edustaja), Timo Yrjänä (16.6. alkaen), Keijo Pulkki-
nen (konsultti), Janica Soukka (konsultti) 

 

Julkaisuaika 

Maaliskuu 2011 

Julkaisija 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Hankkeen rahoittaja/toimeksiantaja 

 

Julkaisun nimi  

Hankinnan toimintamallin kehittäminen 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Tiivistelmä 

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (POP ELY) käynnisti alkuvuodesta 2010 hankintatoimen kehittämisprojek-

tin. Projektin tavoitteena oli kartoittaa hankintatoimen nykytila elinkeino-, liikenne- ja ympäristövastuualueilla, määritellä POP ELYn yhtei-

nen hankintatoimen tahtotila vuodelle 2015 sekä laatia tahtotilaan etenemisen toimenpidesuunnitelma vuosille 2011–2015. Kehittämis-

työn taustalla on kesällä 2007 käynnistetty aluehallinnon uudistamishanke (ALKU). 

Kehittämisprojektissa kuvattiin POP ELYn hankintatehtävien nykytila, yhteisen tahtotilan määritelmä vuodelle 2015 sekä toimenpide-

suunnitelma. Nykytilakartoituksessa selvitettiin vastuualueiden käyttämät hankintamallit, -tavat ja -laajuudet, hankintoihin käytettävät 

resurssit, vastuualueiden ulkoa hankkimat, itse tuotetut ja keskitetyt palvelut sekä sähköisen hankinnan laajuus. Hankintatoimen tahtoti-

lan määrityksessä esiteltiin tahtotilaan etenemisen ja erilaisten näkökulmien kautta minkälainen on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskus vuonna 2015. Projektissa kuvattiin myös toimenpidesuunnitelma vuosille 2011–2015, joista tarkemmin tarkas-

teltiin vuoden 2011 aikana toteutettavaksi aiottavien asioiden toimenpidesuunnitelmaa. Projektin yhteydessä tehtiin riskinarviointi, jonka 

tavoitteena oli tunnistaa tahtotilaan etenemisen ja toimenpidesuunnitelman toteuttamisen riskejä. Laajemmassa työpajassa tunnistetuista 

riskeistä neljälle merkittävimmälle riskille annettiin toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi. 

Työn tuloksena saatiin kattava kuvaus POP ELYn nykytilasta. Nykytilakuvauksen pohjalta määritellyn hankintatoimen tahtotilan mukaan 

POP ELYllä on vuonna 2015 yhtenäinen hankintatoimi, jossa ovat avainasemassa yhteinen toimintajärjestelmä, viranomaistoiminnan 

kehittäminen ja työntekijöiden jaksamisesta ja motivaatiosta huolehtiminen. Toimenpidesuunnitelmaan liitettiin 12 toimenpidettä pienryh-

mineen, jotka vastaavat toimenpiteiden toteutumisesta. 

POP ELYn hankintatoimen kehittäminen kytkeytyy valtakunnalliseen hankintatoimen kehittämistyöhön, jonka on määrä valmistua touko-

kuussa 2011. Valtakunnallisen työn jalkauttamisesta johtuen POP ELYn hankintatoimen kehittämistyön tahtotilan viimeistely ja lopullinen 

toimenpidesuunnitelma valmistuvat loppuvuodesta 2011. 

 

 

Asiasanat  
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