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Tuomen vaikuttavuus

Mitä on hankintojen vaikuttavuus? Entä miten se muuttuu, 
kun hankintojen lisäksi tarkastellaan myös logistiikkaa? 
Tuomi Logistiikan kaltainen hankintayhtiö tuottaa tyypillisesti 
sopimuksia, analyyseja ja selvityksiä asiakkaiden ydintoiminnan 
tueksi. Tällöin vaikuttavuus toteutuu asiakkaan toiminnassa ja 
tuotannossa. Konkreettisemmin kyse on esimerkiksi 
asiakkaan kokonaiskustannuksien laskemisen, paremman 
palvelutason, kuntalaisten työllistämisen sekä pienenevän 
hiilijalanjäljen kaltaisista vaikutuksista.

Hankintojen vaikuttavuuden lisäksi vaikuttavuutta voidaan 
mitata myös logistisissa prosesseissa. Tällöin tyypillisiä 
positiivisia vaikutuksia ilmenee asiakkaan työajan säästöissä, 
säästetyissä kilometreissä, prosessikulujen pienemisessä, 
uusissa palvelumuodoissa sekä laadun paranemisessa.

Kehitämme vaikuttavuutta omassa toiminnassamme jatku-
vasti. Mittaamme mm. jalostusarvoamme, joka kasvoi vuoden 
2019 aikana 6,7 % edellisen vuoden tasosta. Tuottavuuskehi-
tyksemme on yleisen kustannustason noususta huolimatta 
mahdollistanut myyntikatteemme pysymisen alhaisena, joka 
yhdessä kilpailutuksella saavutettujen tulosten kanssa on 
tarkoittanut asiakkaalle laskeneita hintoja.

Tuomi Logistiikka toimii myös merkittävänä talouden solmu-
kohtana; yhdistelemällä ja automatisoimalla vähennämme 
asiakkaille käsiteltävien laskujen määrän puoleen, mikä 
tarkoittaa yli 50 000 laskua vuodessa. Mikäli laskun käsittelyn 
keskimääräisenä kustannuksena käytetään maltillisesti 5 
euroa, muodostuu tästä jo pelkästään 250 000 euron 
vuotuinen kustannussäästö. 

Vaikka resurssien käyttö ja kuljetuksen optimointi on meille lo-
gistiikkatoimijana tuttua, etsimme aktiivisesti tapoja pienentää 
toiminnassamme syntyvää hiilijalanjälkeä. GHG-protokollan 
mukaisesti laskettu hiilijalanjälkemme vuonna 2019 oli mark-
kinapohjaisella sähköllä laskettuna 181 t CO2-ekv. Päästö vas-
taa keski-ikäisellä diesel-perheautolla maapallon ympäriajoa 
noin 35 kertaa. Vuonna 2020 paneudumme systemaattisesti 
kuljettamisen sekä hankintojen kasvihuonekaasupäästöjen 
tarkasteluun.  

Omassa toiminnassamme todennettava vaikuttavuus on kui-
tenkin vaatimatonta verrattuna siihen vaikuttavuuteen, mikä 
meillä on asiakkaidemme toimintaan jo nyt. Puhumattakaan 
siitä potentiaalista, minkä voimme vielä jatkossa yhteisellä 
kehittämisellä asiakkaidemme kanssa saavuttaa. Tässä rapor-
tissa käsittelemme Tuomi Logistiikan jo toteutuvaa vaikutta-
vuutta, mutta voimme vakuuttaa, ettemme ole vielä kylläisiä.
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Hankinnat ja logistiikka 
hallinnassa

Tuomi Logistiikka Oy on keskittynyt hoitamaan merkittävää 
osaa kunta-alan omistaja-asiakkaidemme hankinta- ja 
logistiikkatehtävistä Pirkanmaalla ja lähialueilla. In-house 
periaatteen mukaisesti tuotamme palveluja ainoastaan 
omistajillemme heidän määrittelemin periaattein. 
Toimintamme logiikka on selkeä, sillä kauttamme yhdistyy 
näiden tukipalvelujen suunnittelu ja käytännön toteutus. 
On tärkeää, että asioita voidaan toteuttaa kulloinkin 
järkevimmällä kokoonpanolla ja toimintamallilla.

Liiketoimintamme koostuu kolmesta osasta: hankintapalve-
luista, henkilöliikennepalveluista ja logistiikkapalveluista. Han-
kintapalveluissa olemme keskeisessä roolissa valmistelemas-
sa asiakkaidemme merkittäviä hankintoja yhteistyössä heidän 
kanssaan. Julkisissa hankinnoissa liikkuvat suuret rahat, joten 
on selvää, että onnistuneilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa 
kuntalaisten varojen tehokkaaseen käyttöön.  Osaava hankkija 
voi edesauttaa hankinnoissa hyvän lopputuloksen saavut-
tamista mm. muodostamalla hankinnoista potentiaaliselle 
tarjoajakentälle sopivia kokonaisuuksia ja perehtymällä hyvin 
toimialaan. Tavoitteemme hankinnoissa on etsiä rohkeasti 
sekä toiminnallisesti että taloudellisesti vaikuttavia ratkaisuja 
asiakkaidemme monialaisten palveluiden toteuttamiseksi.

Toinen tukijalkamme on kattavat logistiikkapalvelumme, jossa 
yhdistyvät useat tavaravirrat, tuotteiden varastointi ja tehokas 
logistiikkaketju aina autokuljetuksesta sisälogistiikkaan. 
Logistiikkaketjumme toteuttamisesta vastaavat kuljetusalan 
yhteistyökumppanimme sekä Tuomen omat sisälogistiikan 
ammattilaiset. Tavaralogistiikan verkostomme kattaa laajasti 
myös Pirkanmaan naapurimaakunnat. 

Liiketoimintamme kolmas tukijalka on henkilöliikennepalvelut, 
jonka alle kuuluvat mm. vammaispalvelulain mukaiset kulje-
tukset ja koulukuljetukset. Vuosien varrella hioutunut toiminta-
mallimme henkilöliikennepalveluissa on todettu tehokkaaksi ja 
toimivaksi. Henkilökuljetusten ohjaaminen ja yhdistely toteu-
tetaan kuljetustenohjauskeskuksessamme ammattitaitoisen 
henkilöstömme toimesta. Varsinaisen kuljettamiset toteutta-
vat useat kilpailutuksella valitut ammattiliikennöitsijät.

Näen yhtiömme tulevaisuuden näkymät valoisana, vaikka ke-
vään 2020 koronatilanne vaikuttaa myös meidän toimintaam-
me.  Tartumme jatkossakin toimeen ennakkoluulottomasti 
ja rohkeasti sekä jatkamme työtämme yhteiskunnallisesti 
merkittävien toimintojen parissa. Tavoitteemme on kasvaa 
onnistumisten ja vahvojen kumppanuuksien avulla.

Vesa Haapamäki
toimitusjohtaja
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Henkilöliikenne

Hoidamme kuntien henkilökuljetusprosessin kuljetusten 
kilpailuttamisesta sopimushallinnasta ja tilausvälityksestä 
rahaliikenteeseen, huomioiden sekä omistaja-asiakkaidemme 
strategiset tavoitteet, että palvelun käyttäjien erityistarpeet. 
Tuotamme asiakkaillemme tilastotietoja toiminnasta päätök-
senteon tueksi. EU:n kuljetuspalveluiden puhtausdirektiivi sekä 
Tuomen asiakaskuntien vielä kunnianhimoisemmat ilmastota-
voitteet haastavat meidät etsimään yhä tehokkaampia keinoja 
kuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
alentamiseen. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 
aloitettiin jo 2018 suoritetussa taksikilpailutuksessa, ja työ 
jatkuu edelleen; päästöttömän kaluston lisääminen tulevissa 
kilpailutuksissa tulee olemaan yksi oleellisimmista 
henkilöliikenteen hankintakriteereistä.

Tuomen henkilöliikenteen osalta vuoden 2019 toimintaa sä-
vytti vahva vakauttamisen tarve. Heinäkuussa 2018 voimaan 
astunut liikennepalvelulaki aiheutti valtakunnallisesti ennen 
kokemattoman tilanteen koko taksielinkeinolle ja muutoksen 
myötä myös pitkäaikainen yhteistyö Tuomen ensisijaisen pal-
velutuottajan kanssa muutti muotoaan. Uuteen tilanteeseen 
vastattiin laajoilla kilpailutustoimilla, ja kuljetuskapasiteetti 
koko Pirkanmaalle kilpailutettiin yksittäisistä autoilijoista dy-
naamista hankintamenettelyä käyttäen. Dynaaminen hankinta 
on osoittautunut hyvin toimivaksi tavaksi kuljetuspalvelujen 
kilpailuttamisessa silloin, kun toimintakenttä on jatkuvassa 
muutoksessa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on valtakunnallisessa 
tutkimuksessaan raportoinut yleisesti taksipalvelujen hintojen 
nousseen lakimuutoksen myötä. Tuomen kilpailutuksissa 
vastaavaa ei ole havaittu, vaan hinnat ovat liikennepalvelulain 
alkuhämmennyksen jälkeen kääntyneet laskuun.

Ryhmäkuljetusten osalta Tuomi on kärsinyt toimintaan sovel-
tuvan tuotannonohjausjärjestelmän puutteesta. Vuoden 2018 
alusta lähtien olemme osana laajempaa järjestelmäuudistus-

ta pilotoineet ja olleet kehittämässä merkittävästi tuotantopro-
sessin turvallisuutta ja varmuutta parantavaa järjestelmää. 

Keväällä 2019 otettiin käyttöön ajoneuvojen hallintaan liittyvä 
alustaratkaisu, jonka kautta tulevaisuudessa kaikki Tuomen 
ohjaama liikenne kanavoidaan autoille nykyisten kolmen 
erillisjärjestelmän sijaan. Henkilöliikenteen puolella on 
käynnistetty laajamittainen järjestelmien uusiminen, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Järjes-
telmähankinta mahdollistaa jatkossa entistä tehokkaammat 
tuotantoprosessit ja luotettavamman toiminnan, ja voimme 
tulevaisuudessa tuottaa entistä laadukkaampaa ja informatii-
visempaa dataa asiakkaidemme päätöksenteon tueksi.

Järjestelmäuudistuksen myötä saamme työkalun, jonka 
avulla voimme tarvittaessa ottaa ohjaukseemme kuntien koko 
henkilökuljetusvalikoiman. Järjestelmäuudistuksessa valmis-
taudutaan myös sairausvakuutuslain mukaisten kuljetusten 
haltuunottoon siinä vaiheessa, kun vastuu kuljetuksista siirtyy 
maakuntauudistuksen edetessä Kelalta maakunnille.
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Ryhmäkuljetusten liikenteen kilpailutus kesällä 2019 alensi 
keskimääräistä matkan hintaa yhteensä noin 8%.

500 000 yksilömatkaa vuonna 2019.

Tuomen kuljetustenohjauskeskuksen yhdistelyaste 24,1 %

530 000 säästettyä ajokilometriä eli  
laskennallisesti yli 70 t CO2-ekv

Uusien omistajien myötä Tuomen järjestämien matkojen määrä 
lisääntyi noin 10 %:lla. 

Yhdistelyä on helpompi tehdä taajamissa kuin maaseudulla. 
Uusista asiakkaista huolimatta yhdistelyastetta pystyttiin 

nostamaan 1,6 %-yksiköllä (Tampereella 2,8 %-yksiköllä).
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Yhdistelyllä säästetyt kilometrit, VPL- ja SHL-kuljetukset 2019
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Ikäihmisten päiväkeskuskuljetuksissa olemme hankkineet liikenöin-
nin keskusten käyttöön. Kahden keskuksen osalta myös ohjaamme 
sekä suunnittelemme kuljetukset. Raportointitiedon perusteella 
ohjaamissamme keskuksissa kuljetusten yksikkökustannukset ovat 
alhaisemmat kuin keskuksissa, joissa kuljetukset sovitaan suoraan 
autoilijan ja keskuksen henkilökunnan välillä. 

Vuonna 2019 potilaskuljetuksissa kuljetukset hoidettiin aika-
taulullisesti tasolla 96,5 % palvelulupauksen ollessa 95 %.

Potilaskuljetuksissa loppuvuosi 2019 oli kiireinen ambulanssika-
luston kilpailutuksen valmistelun parissa. Uusi sopimus on astunut 
voimaan syksyllä 2020.

Maailman ja yhteiskunnan tarpeiden muuttuessa haluamme 
toimia kehityksen etulinjassa löytääksemme tehokkaita ja toi-
mivia tapoja liikkumisen järjestämiseen. Tästä syystä lähdimme 
suurella mielenkiinnolla mukaan Sitran rahoittamaan Alueellisen 
Liikkumisen Palvelujen Integroitu Operointi –hankkeeseen. Tuomi 
toimi hankkeessa Pirkanmaan pilottikokeilun mahdollistajana ja 
päätoimijana. Tavoitteena oli löytää uudenlaisia tapoja järjestää 
liikkumisen palveluita ja testata näitä käytännössä pilottialueil-
la. Hankkeen aikana kehitetty teknologia-alusta pyrki tuomaan 
kaikki tietyn alueen liikkumismahdollisuudet yhteen paikkaan; 
näin kuntalaiselle luotiin mahdollisuus etsiä yhden sovelluksen 

kautta itselleen sopiva liikkumisvaihtoehto julkisesta liikenteestä 
takseihin ja jaettuihin kyyteihin. Lisäksi hankkeessa selvitettiin 
mahdollisuutta yhdistää yhteiskunnan tukemia kuljetuspalvelui-
ta (kuten vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain edellyttämiä 
kuljetuksia) yksityishenkilöiden liikkumistarpeisiin. Tuomi Logistiik-
ka vastasi hankkeen operatiivisesta koordinoinnista Pirkanmaan 
pilotissa. Kuljetustenohjauskeskus välitti kyytejä pilotissa kehitetyn 
teknologia-alustan kautta, mikä mahdollisti ensimmäistä kertaa 
yhteiskunnan korvaamien kuljetusten avaamisen myös muiden 
kuntalaisten käyttöön. Tulevaisuudessa tämän tyyppisillä ratkai-
suilla saavutetaan yhä tehokkaampaa kyytien yhdistelyä ja luodaan 
monipuolisempia liikkumismahdollisuuksia haja-asutusalueiden 
asukkaille. Lisää tietoa ALPIO-hankkeesta.

Olimme myös tukemassa Tampere Smart Cityn koululaisten 
harrastuskuljetuksiin liittyvää pilottihanketta, jossa järjestimme ja 
suunnittelimme kuljetukset ja niiden ohjauksen pilottihankkeeseen. 
NääsMaaS-pilotteja toteutettiin kahdessa erässä, ja niitä jatketaan 
syksyllä 2020 mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on käyttää 
urheilupaikkoja entistä tehokkaammin, sekä mahdollistaa liikku-
minen harjoituksiin kootusti säästäen perheen resursseja sekä 
ympäristöä.

Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu* Kuusikko

Kuljetuspalvelut  2 471 3 400 2 491 1 676 2 134 1 640 2 361

Vaikeavammaisten palveluasuminen 48 539 51 145 49 225 45 218 48 092 56 272 49 388

Vaikeavammaisten päivätoiminta 11 219 7 470 3 262 7 379 4 408 4 402 7 475

Henkilökohtainen apu 13 873 11 409 9 275 7 051 10 249 10 292 11 265

Kaikki palvelut, € 6 688 6 512 4 661 5 871 5 871 7 198 6 064

* Oulun osalta nettokustannukset on suhteutettu päätösten määrään, kun muilla kunnilla ne on suhteutettu palveuja käyttävien 
asiakkaiden määrään.

Kuusikkokuntien vertailussa olemme vammaispalvelukuljetusten keskihinnoissa edullisimmasta päästä.  
(Lähde: www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_05_19_Vammaisten_palvelujen_raportti_2018.pdf)

Helsinki               Espoo                Vantaa                Turku              Tampere               Oulu               Kuusikko
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Logistiikkapalvelut

Tuomen logistiikkapalveluiden kautta toimitetaan mittava 
määrä käyttötarvikkeistoa omistaja-asiakkaiden käyttöön. 
Suurimmat asiakkaamme ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, 
Tampereen kaupungin sekä kehyskuntien hoito- ja yleis-
tarvikkeita käyttävät yksiköt. Suurten hankintavolyymiemme,
laajan verkostomme ja aktiivisen toimitusketjunhallinnan 
ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme yhä parempia 
ja taloudellisempia sopimuksia. Logistiikkakeskuksemme 
kautta toimitettava valikoima sisältää kattavasti hoito-,  
koulu-, toimisto- ja siivoustarvikkeistoa, jotka toimitamme  
nopeasti ja luotettavasti asiakkaiden yksiköihin.

Asiakkaamme voivat tehdä tilauksensa joko KORI-verkko-
kaupan kautta tai hyödyntää Tuomen kokonaisvaltaisempia 
hyllytyspalveluja. KÄTSY- ja LEIKKURI-palvelut on kehitetty 
sujuvoittamaan asiakkaidemme työarkea, mahdollistaen 
hoitohenkilökunnan keskittymisen ydintyöhönsä logististen 
tehtävien sijaan. Palveluiden kautta toimitetaan jo noin puolet 
Tuomi Logistiikan varaston toimitusriveistä ja palveluiden 
käyttö on jatkanut kasvuaan jo usean vuoden ajan. KÄTSY-pal-
velu on käytössä 200 osastolla ja LEIKKURI-palvelu 7 osas-
tolla. Kokonaisuutena Tuomi Logistiikan kokonaisvastuulla oli 
vuoden 2019 lopulla 600 varastoa.

*Vuositasolla voidaan asiakkaille laskea muodostuvan 
työajan säästön olevan kokonaisuutena noin 47 htv (35,8 + 
11,2). Tuomi Logistiikka käyttää edellä mainittujen palvelujen 
kokonaisuuden tuottamiseen noin 17 htv (sisältäen assisten-
tit, palveluvastaavat ym.)

LEIKKURI-palvelu on rakennettu yhteistyössä Tampereen 
yliopistollisen sairaalan kanssa, ja se otettiin suuremmassa 
mittakaavassa käyttöön osana Tays 2020 -uudistamisohjel-
maa, joka huipentui leikkaussaleja sisältävän D-rakennuksen 
käyttöönottoon vuoden vaihteessa 2019-2020.

LEIKKURI-palvelussa huolehditaan, että hoitohenkilöstöllä 
on toimenpidetilassa tarvikkeet käytettävissään ja tarjotaan 
osastolle pitkällä ajanjaksolla kehittyvää tarvikelogistiikan 
kokonaispalvelua. Palveluun sisällytetään yhdessä sovitut 
tarvikevirrat, kuten kertakäyttöiset hoitotarvikkeet, infuusio-
nesteet sekä kaupintatuotteet. Palvelu vapauttaa hoitohenki-
löstön aikaa tarvikkeiden keräyksen, tilauksen, vastaanoton ja 
hyllytyksen osalta. Lisäksi sijoittelun standardointi helpottaa 
tarvikkeiden löytämistä. 

Asiakkaan työajan säästämisen lisäksi Tuomen logistiikka-
palveluiden arvontuotto perustuu nopean toimitusajan ja toi-
mitusten luotettavuuden lisäksi vahvaan hoitotarvikkeisto- ja 
logistiikkaosaamiseen valikoiman hallinnassa, sekä saatavuu-
den varmistamiseen ja jakelun koordinointiin myös ongel-
matilanteissa (epidemiat, takaisinvedot, työtaistelut yms.). 
Ympäristön kannalta optimaaliset tilaus- ja toimituseräkoot, 
materiaalivirtojen yhdistely sekä kuljetusten optimointi vähen-
tävät päästöjä, materiaalihävikkiä sekä kuljetuskustannuksia.

*Palveluja käyttävän asiakkaan arvioidaan säästävän yhden 
KÄTSY-osaston kohdalla työaikaa n. 6,5 h / vko = n. 0,2 htv.

Nimikemäärä Toimitusaika Jakelukanava

Valikoima - varastoitavat tuotteet 5 000 kpl 1-2 vrk KORI, KÄTSY, LEIKKURI

Valikoima - tilaustuotteet 25 000 kpl 3-14 vrk KORI, KÄTSY, LEIKKURI
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Uudella tilausjärjestelmällä sujuvampaa työarkea 

KORI-tilausalusta otettiin käyttöön Tampereen kaupungille kesällä 
2019 ja muille omistajille loppuvuodesta 2019, korvaten aiemmin 
käytössä olleet OSTARI- ja eTilta -tilausjärjestelmät. KORIn tavoitteena 
on ollut luoda helppokäyttöinen alusta sopimustuotteiden tilaami-
seen, tilauksiin liittyvään viestintään sekä hankintojen seurantaan. 
KORIa aktiivisesti käyttävien asiakkaiden haastattelujen perusteella 
uusi tilausalusta on ollut selkeä parannus aikaisempiin järjestelmiin; 
työtä helpottavina asioina mainittiin alustan toimivuus, käytön nopeus 
ja helppous, ostotilaushistorian seuranta, tuotehaun parantuminen 
sekä yhdellä kirjautumisella useille kustannuspaikoille tilaaminen.  
 
KORIn käytön kustannusvaikutukset eivät rajoitu vain tilausten tekemi-
sessä käytetyn työajan säästöön, vaan kustannuksia voidaan hallita 
entistä paremmalla ostohistorian seurannalla ja raportoinnilla, sekä 
ostojen ohjaamisella kilpailutettuihin sopimustuotteisiin. Säästöjä tuo 
myös mahdollisuus laskujen automaattitäsmäytykseen. KORIn kautta 
on tilattavissa Tuomen koko valikoima (n. 30000 tuotenimikettä), 
jonka hallinnasta ja jatkuvasta optimoinnista vastaa Tuomen 
valikoima- ja ostotiimi.
 

2020 KORIN KAUTTA TILATTU: 

 keskimäärin n. 30 000 tilausriviä 
kuukaudessa 

keskimäärin n. 3,1 miljoonalla 
eurolla kuukaudessa 

n. 50 % toimitetuista riveistä 

valikoimassa 30 000 nimikettä

Toimitusketju

Var
as

tointi &
 kuljetus

Os
to

 &
 valikoima

Ha
nk

inta
30 000 tilausriviä 

kuukaudessa

600 varastokohdetta

Tarvikkeet hoitohenkilökunnalle 
toimenpidetilaan asti

Asiakas

Varastomme takaa tuotteiden nopean 
toimituksen ja vähentää asiakkaan var-
astointitarvetta. Aikaa, rahaa ja luontoa 

säästääksemme yhdistelemme kuljetukset 
järkeviksi kokonaisuuksiksi.

Tarjoamme monipuolisen, kilpailutettuihin 
sopimuksiin perustuvan tuote- ja palvelu-

valikoiman, jota kehitämme aktiivisesti 
yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Pitkällä ja monipuolisella hankinta-
kokemuksellamme takaamme asiakkaallemme 

onnistuneet hankinnat. Suurten hankinta-
volyymiemme, laajan verkostomme 

sekä aktiivisen toimitusketjunhallinnan 
ansiosta tarjoamme laadukkaat ja 

taloudellisemmat sopimukset.
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Hankintatoimeksiantojen jakautuminen

Hankintojen määrä vuosivolyymeittäin

Yli 5.000.000

4.000.000-4.999.999

3.000.000-3.999.999

2.000.000-2.999.999

1.000.000-1.999.999

500.000-999.999

400.000-499.999

300.000-299.999 

200.000-299.999

100.000-199.999

0-99.000

0       10            20 30 40 50 60 70

51 %

21 %

26 %

1 %

Tampereen kaupunki

Tuomi Logistiikka Oy / Yhteishankinta 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Valkeakoski

Hämeenkyrö

H
an

ki
nt

as
op

im
uk

se
n 

vu
os

iv
ol

yy
m

i

12



13



Hankinnat
Laadukkaan hankinnan edellytyksenä on laadukas kilpailuttaminen. 
Toteutamme vuosittain yli 200 hankintatoimeksiantoa yhdessä 
asiakkaidemme kanssa. Hankintojen vaikuttavuus koostuu 
kilpailuttamiemme tuotteiden ja palvelujen laadusta sekä 
asiakkaille säästetyistä euroista. Vastuullisuus on vahvasti 
mukana Tuomi Logistiikan hankinnoissa.
Vuonna 2019 olimme toteuttamassa yhteensä 259 hankinta-
toimeksiantoa, sisältäen Tuomen omistamat yhteishankintaso-
pimukset. Näistä toimeksiannoista päädyttiin keskeyttämään 
21 hankintaa, mikä on noin 8 % kokonaismäärästä. Hankinnan 
keskeyttämiseen päädytään useimmiten siksi, että asiantunti-
jamme arvion mukaan hankinnalle asetettuihin tavoitteisiin ei 
tulla pääsemään ja nähdään, että pieniä muutoksia tekemällä 
voidaan päästä huomattavasti parempaan ja laadukkaampaan 
lopputulokseen.
 
Keskeyttäminen voi johtua esimerkiksi virheestä tarjouspyyn-
töasiakirjoissa tai tarjouspyyntöä vastaamattomista tarjouksista, 
mutta usein myös olemattomasta kilpailuasetelmasta. Mikäli 
tarjouksia saadaan vain yksi, tai tarjousten määrä on muuten 
vähäinen suhteessa tiedossa olevaan markkinaan, voidaan han-
kinta keskeyttää kilpailun puuttumisen vuoksi. Tarjousmäärän 
jäädessä vähäiseksi voidaan olettaa hinnan sekä muiden ehtojen 
olevan tilaajalle epäsuotuisammat, kuin tilanteessa, jossa to-
dellista kilpailua olisi syntynyt. Tällöin on perusteltua keskeyttää 
hankinta ja selvittää, mistä kilpailun puuttuminen on johtunut. 

Hankintapäällikköpalvelu
Mikäli hankintoja tarkastellaan laajasti organisaation ulkoisina 
resursseina, ne kattavat tyypillisesti ainakin puolet organisaatioi-
den menoista. Loppukesällä 2019 käynnistimme uuden palvelun, 
joka auttaa asiakkaitamme hankintojen haltuunotossa kokonais-
valtaisesti. Hankintapäällikkö-palvelussa tarkastellaan perus-
teellisesti asiakkaan hankintoja, prosesseja ja johtamista tiiviissä 
yhteistyössä avainhenkilöiden kanssa.

Palvelua pilotoitiin Hämeenkyrön kunnan kanssa elokuusta 2019 
alkaen. Tavoitteena oli Hämeenkyrön hankintojen objektiivinen 
tarkastelu, kunnan strategisia tavoitteita edistävän hankintastra-
tegian tuottaminen sekä lyhyen ja pitkän tähtäimen kehityskoh-
teiden tunnistaminen. Projektin tuloksena Hämeenkyrön kunta 
sai helmikuussa 2020 kattavan kuvan hankintatoimensa tilasta 
sekä kuntastrategiaan pohjautuvan hankintastrategian kehitys- 
ja toimenpide-ehdotuksineen.

Varhaiskasvatuksen valokuvaus
Koulu- ja päiväkotikuvausten kilpailutusvelvoitteeseen on havah-
duttu lähivuosina valtakunnallisesti. Tampereen kaupungin osalta 
kilpailutus toteutettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2019 aikana. 
Kilpailutuksen perusteella perustettiin puitejärjestely, 
jossa käyttöoikeussopimukset solmittiin neljän palveluntuottajan 
kanssa. Kilpailutuksessa pyrittiin kiinnittämään huomiota 

hintojen lisäksi myös laadullisiin tekijöihin, palvelun saatavuu-
den turvaamiseen sekä mahdollistamaan myös pienempien 
tarjoajien osallistuminen tarjouskilpailuun. Hankinnassa pyrittiin 
mahdollistamaan palvelun muunneltavuus, erityylisten kuvaus-
ten toteutus sekä kuvauspäivän mahdollisimman sujuva sulau-
tuminen päiväkodin arkeen. Onnistunut kilpailutus mahdollisti 
jatkossa merkittävästi edullisemmat kuvatuotteet kaupunkilai-
sille. Kilpailutuksen toteutus sai erityistä kiitosta kilpailutukseen 
osallistuneilta tarjoajilta. Muut hankintayksiköt ovat osoittaneet 
suurta kiinnostusta käytyä kilpailutusta kohtaan ja kehiteltyä 
mallia onkin sovellettu myös muissa vastaavissa kilpailutuksissa.

Tampereen Raitiotien liikennöinti
Laajasti kansainvälistäkin kiinnostusta herättänyt Tampereen 
Raitiotien liikennöinnin kilpailutus toteutettiin onnistuneesti 
palveluhankintana neuvottelumenettelyä käyttäen. Valtakun-
nallisesti tarkasteltuna kilpailutus toteutettiin ensimmäistä 
kertaa valitulla menettelyllä, tavoitteena muodostaa valittavan 
palveluntuottajan kanssa palveluallianssi. Allianssissa sopimus-
osapuolet vastaavat yhdessä yhteisellä organisaatiolla palvelun 
suunnittelusta sekä toteuttamisesta, ja hankintaa koskevat riskit 
ja hyödyt ovat yhteisiä. Tavoitteena on suorituskyvyn jatkuva 
parantaminen. Palveluntuottajan hinnoittelu perustuu yhteisesti 
sovittuun vuosittaiseen tavoitekustannukseen sekä sopimuksen 
mukaiseen palkkioprosenttiin.

Vastuullisuustyöryhmät
Tuomi on aktiivinen toimija erilaisissa vastuullisuuteen liitty-
vissä valtakunnallisissa kehityshankkeissa ja työryhmissä. 
Maaliskuussa 2019 Tuomi Logistiikka aloitti osana kestävien 
ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEI-
NOn kehittäjäryhmätoimintaa. Kehittäjäryhmän tavoitteena oli 
kehittää konkreettisia työkaluja ja kriteeristöä kestävämpien ja 
vastuullisempien hankintojen toteuttamiseksi. Yhdessä Suomen 
yliopistollisten sairaaloiden kanssa kehitettiin hankintaohjeita 
tukeva vastuullisuusopas, joka sisältää kattavasti ohjeistusta 
hankintojen tekemiseen niin ympäristön kuin sosiaalisen vastuun 
näkökulmasta. Opas on hyödynnettävissä kaikissa sairaanhoito-
piireissä, ja se kattaa kaikkiaan 32 tuoteryhmää, mm. terveyden-
hoidon tarvikkeet, lääkinnälliset laitteet ja in vitro -diagnostiikan 
lääkinnälliset laitteet, toimistotarvikkeet ja -palvelut, liikenteen ja 
liikkumisen sekä elintarvikkeet.
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Tuomi Logistiikka Oy sijaitsee Tampereella kolmessa toimipisteessä, 
Lahdesjärvellä, Taysin Kampusalueella sekä Hatanpään sairaala-alueella.

Asiakaspalvelu
Tuomi Logistiikan asiakaspalvelu palvelee arkisin kello 7-16.

Puhelin: 03 5678 100
Sähköposti: asiakaspalvelu@tuomilogistiikka.fi


