
Bisnestä julkisista hankinnoista yrittäjälle

Julkisten hankintojen ABC yrittäjälle – keskeistä 

perusosaamista 
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Yrittäjien huipputuote: 

Hankintaneuvonta koko maassa

• Saada hankintayksiköt pyytämään 

tarjouksia siten, että pk-yritykset voivat 

osallistua.

• Saada pk-yritykset aktivoitua jättämään 

tarjouksia julkisiin hankintoihin.

• Kehittää hankintayksiköiden ja tarjoajien 

välistä vuoropuhelua.

• Saatavana maksutonta hankintaneuvontaa 

kunnille ja yrittäjille koko maassa.



Viisi näkökulmaa hankinnoissa hurmaamiseen

1. Osallistu markkinavuoropuheluun

• Saat tietoa markkinoiden tarjonnasta

• Pääset vaikuttamaan tarjouksen sisältöön

• Teet itsesi ja yrityksesi tunnetuksi 

• Vuoropuhelulla tarjouspyynnöt jalostuvat 

tarkoituksenmukaisemmiksi

• Kun kunta ymmärtää olla pyytämättä ylimääräistä tai 

epäolennaista, on helpompi tarjota

Muista: Sinä olet alan asiantuntija ja yrittäjä, kunta on asiakas

35 miljardia euroa 



Viisi näkökulmaa hyvään palveluhankintaan

2. Hyödynnä kysymys-vastausaika ja tarjoa!

• Pääset edelleen vaikuttamaan tarjouspyynnön sisältöön

• Lue vastaukset ennen tarjouksen lähettämistä

3. Hoida asiakkaat hyvin 

4. Anna rakentavaa palautetta sopimuskautena

• Käy vuoropuhelua kunnan kanssa kauden aikana

35 miljardia euroa 



1. Lue tarjouspyyntö. Kiinnitä huomiota päivämääriin.

• Kysymysten jättämisen määräaika

• Vastausten antamisen määräaika

• Tarjouksen jättöaika

2. Hyödynnä kysymys-vastausaika.

3. Vastaa kaikkeen pyydettyyn ja vain pyydettyyn.

4. Kysy ja tarjoa ajoissa.

5. Käy huolellisesti läpi soveltuvuusvaatimukset, vähimmäisvaatimukset ja 

vertailuperusteet. 

Miten toimin tarjouspyynnön kanssa?



1. Euroissa

2. Tuoteryhmissä

3. Alue- tai kiinteistökohtaisesti

4. Valitse ensisijainen toimittaja ja 

täydentäjä

5. Aikaperusteisesti (puitesopimuksen 

sijaan)

• Esimerkiksi sopimuskaudella aikojen 

pilkkominen

6. Työvaihekohtaisesti

7. Tavarat ja palvelut erikseen

Vaadi osiin jakamista tai osatarjousmahdollisuutta



• Katso, pystyykö yrityksesi täyttämään soveltuvuusvaatimukset ja pystyt 

tarjoamaan hankintayksikön määrittämää hankinnan kohdetta.

• Keskeistä on, että osoitat tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan 

tarjouspyynnössä ja hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen.

• Yrityksen on huolehdittava, että annettu tarjoushinta pitää sisällään kaikki 

kustannukset, joiden on edellytetty olevan mukana tarjoushinnassa.

• Tarjoukseen ei kannata liittää omia sopimusehtoja.

Miten toimin tarjouspyynnön kanssa?
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Julkisten hankintojen digitalisaatio – hyödynnä sähköinen 

asiointi 



Digitalisaatio hankinnoissa
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Sähköinen asiointi

• Käyttöönotto pakollista EU-

hankinnoissa, viimeistään 19.4.2018 

(yhteishankintayksiköt) / 9.2018 (muut 

hankintayksiköt)

• Sähköiset välineet niin ilmoittamisessa 

kuin tarjoamisessa kehittyvät –

käytännössä kaikki hankinnat 

sähköisinä jo nyt

• ESPD-lomakkeen käyttöönotto

HILMA - palvelu

• Hankintojen ilmoituskanava vuoden 

2019 loppuun

• Vuoden 2020 alusta lukien toimii 

alustana johon eri palveluntuottajat 

voivat tuoda omia ratkaisujaan

• Avoin data mahdollistaa 

taustatietokantojen integroimisen 

uudistuvaan HILMA  2.0 - palveluun 

(kaupparekisteri, tilaajavastuuasiat yms. 

viranomaistieto)

• Sähköinen ESPD – lomake

• Automaatio laajalti käyttöön, helpottaa 

tarjoamista

• Virheelliset hankintailmoitukset 

historiaan?



Digitalisaation hyödyt

• Tarjoaville yrityksille tärkeitä uudistuksia

• Hankintojen etsiminen ja löytäminen 

helpottuvat merkittävästi digiympäristöön 

siirryttäessä 

• Kaikki hankinnan vaiheet digitaalisessa 

ympäristössä mm. tietopyyntö, 

markkinakartoitus, vuoropuhelumenettelyt ja 

muut esivaiheet integroituvat varsinaiseen 

ilmoituskokonaisuuteen 
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• Kullakin hankinnalla yksi päätunniste

• Tahallisesti tai tahattomasti virheelliset hankintailmoitukset ja tarjoukset 

jäävät historiaan  tarjousten hylkäykset vähenevät merkittävästi

• Hankintailmoitukset löytyvät entistä helpommin niin HILMA – palvelusta 

vahtipalveluiden avulla

• Kokonaisvaltainen digitalisaatio helpottaa merkittävästi tarjoamista

• Tietojen täydentäminen ja täsmentäminen nopeasti sähköisin välinein



Hankintojen digipalvelut
• HILMA-palvelu (virallinen)

• Kaikki Suomen ilmoitukset, ei kuitenkaan pienhankintoja

• Useita tarjoustyökaluja (Cloudia, Mercell, Buildercom, Haahtela, SokoPro ym.)

• TED-palvelu 

• Koko Euroopan EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat, tarjoustyökalut kuten edellä

• Pienhankinnat

• Maksuton palvelu Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenille

• E-hankinnat.fi

• Cloudian pienhankinnat

• Muut pienhankintapalvelut

• HankintaSampo

• Tarjova palvelu ym.

• Hankinta-asiamiespalvelu

• Kattavin, kaikki sähköisesti ilmoitetut hankinnat

• Useita muita palvelun tarjoajia

• Osa pienhankinnoista kuntien omilla sivuilla

• Sähköpostitse pyydettävät tarjoukset, pien- ja suorahankinnat

• Paperimenettely käytössä joissakin pien- ja suorahankinnoissa
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https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
https://e-hankinnat.fi/
https://pienhankintapalvelu.fi/turku/Home/Index
https://www.hankintasampo.fi/sampo/
http://www.tarjova.fi/
http://hankinta-asiamies.fi/fi/
http://www.hankinta-asiamies.fi/vs/


Miten digipalveluita käytetään?

Hankintojen sähköinen (digi) ilmoittaminen

• Hankintayksikkö ilmoittaa hankinnan suoraan HILMA-palveluun

• Hankinnan asiakirjat useimmiten ladattavissa ja tulostettavissa

• Asiakirjat tilataan ja toimitetaan joko sähköpostitse tai paperiversioina postitse

• Hankintayksikkö käyttää digipalveluita tuottavaa kumppania (Cloudia, Mercell, Buildercom, 

Haahtela, SokoPro, e-hankinnat.fi, pienhankintapalvelu, HankintaSampo, Visma ym.)

• Hankinnan asiakirjat ladattavissa palveluntuottajan nettipalvelusta

• Ei paperiversioita
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Tarjouksen tekeminen sähköisesti

• Palveluntuottajan nettipalvelussa

• Liiteasiakirjat ladataan palveluun

• Muut selvitykset joko ladataan tai 

linkitetään

• Paperisia asiakirjoja ei voi toimittaa tarjouksen 

mukana tai liitteinä vaan ne skannataan ja 

ladataan palvelutuottajan järjestelmään



Yhteistarjoukset ryhmittymänä
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• Jos hankintaa ei jaeta osiin

• Kokoa ryhmittymä ja tee sallittu yhteistarjous

• Ole liikkeellä ajoissa, mielellään jo etukäteen

• Ryhmittymän edut

• Kaksi toimintatapaa volyymi tai asiantuntemus

• Kaikkien osallisten osaaminen huomioidaan

• Liikevaihtovaatimus, voidaan laskea yhteen

• Jos yksi täyttää pätevyyden – kaikki saavat hyödykseen

• Voidaan käyttää yhteisiä voimavaroja – uuden lain myötä 
myös ulkopuolisten

• Ei alihankintaa vaan kaikki tasavertaisia

• Vaatimukset ryhmittymälle

• Voidaan vaatia osapuolten välinen sopimus

• Ryhmittymä toimii ulospäin kuin yksi toimija - vain yhdet 
yhteystiedot

• Ryhmittymän jokainen jäsen vastaa koko sopimuksesta

Yhteistarjoukset



• Hankintasääntely mahdollistaa aina ryhmittymänä tarjoamisen
• Pienyritykset voivat muodostaa ryhmittymän ja hyödyntää toistensa osaamista ja 

resursseja

• Esimerkki 1: Pienyritys ei kykene toteuttamaan hankintaa omin resurssein, voi se 
hyödyntää muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten osaamista

• Esimerkki 2: Tarjouspyynnön vähimmäisehto ei täyty omin voimin –vaikkapa liikevaihtoraja 
tai referenssit –tämä voi täyttyä ryhmittymänä

• Ryhmittymänä pienyritysten on mahdollista haastaa isoja yrityksiä

• Ryhmittymätarjouksen edellytykset
• Toimittajat voivat tarjota tai ilmoittautua ehdokkaaksi/tarjoajaksi ryhmittymänä

• Hankintayksikkö ei saa edellyttää ehdokkaiden tai tarjoajien ryhmittymältä tiettyä 
oikeudellista muotoa tarjousvaiheessa

• Ryhmittymältä voidaan vaati tietty oikeudellinen muoto sopimusaikana

• Ryhmittymän on osoitettava hankintayksikölle vaatimusten täyttyminen

• Näyttönä voidaan käyttää esimerkiksi:

• yritysten välisiä sopimuksia tai muita sitoumuksia, joilla osoitetaan, että vaaditut 
edellytykset täyttävät voimavarat ovat ryhmittymän käytettävissä

Ryhmittymänä tehty tarjous



• Tarjouskartelli
• Suurten keskenään kilpailevien yritysten ryhmittymänä tarjoaminen voi 

muodostaa kilpailulain tarkoittaman kilpailunrajoituksen (5 §) esimerkiksi silloin 
kun kunkin yrityksen kapasiteetti olisi yksinkin riittänyt tarjouksen tekemiseen

• Suurin osa hankinnan potentiaalista tarjoajista tarjoaa palveluitaan yhdellä 
tarjouksella eikä synny todellista kilpailua

• Ryhmittymänä tarjoaminen on kilpailulain estämättä sallittua 
• Ryhmittymän jäsen ei pysty suoriutumaan hankinnan toteuttamisesta itsenäisesti

• Kaikki ryhmittymään kuuluvat yritykset osallistuvat hankinnan toteuttamiseen myös 
käytännössä

• Ryhmittymään kuuluvat yritykset noudattavat kilpailulain määräyksiä keskinäisessä 
kanssakäymisessään eivätkä kerro muille ryhmittymän jäsenille ryhmittymän 
toimintaan kuulumattomia yritystietoja

• Lisätietoja netistä hakusanalla ”onnistunut yhteistarjous”

Sallittu yhteistyö vai kielletty tarjouskartelli?



Onnistuneita ryhmittymiä
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri

• Ensihoitopalvelut 
• Osallistujina kolme ryhmittymää

• Kahdeksan toimialan pk-yritystä

• Sopimuksen arvo noin 6 miljoonaa euroa

Hansel Oy

• Tilausajopalvelut (alueena koko maa)
• osallistujina 11 ryhmittymää

• 29 toimialan pk-yritystä

• Sopimuksen arvo 25 - 30 miljoonaa euroa

Puolustusvoimat

• Lomakuljetuspalvelut (kymmeniä reittejä kautta maan)
• osallistujina 8 ryhmittymää

• 20 toimialan pk-yritystä

• Sopimuksen arvo useita miljoonia euroja

Turun kaupunki

• Ylläpidon alueurakka
• toimialan suur- ja pienyritys (Destia Oy, Entti Oy) yhdessä

• Sopimuksen arvo noin neljä miljoonaa € 

Salon kaupunki

• Elintarvikehankinnat
• toimialan keskisuuri- ja muutama pienyritys yhdessä, myös 

alihankintasopimuksia

• Sopimuksen arvo noin 10 miljoonaa euroa

Liikennevirasto

• Rantatunnelin rakentaminen (Tampere)
• Lemminkäinen Infra Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Saanio & 

Riekkola Oy

• Sopimuksen arvo kymmeniä miljoonia euroja

Puolustusvoimat

• Johtamispaikkojen varustaminen
• Oricopa Oy, Nokian Metallirakenne Oy, Milcon Oy, Telilän

Sähkötyö Oy, Scantarp Oy, Tekninen toimisto P. Valo ja 

Autoverhoomo Look

• Sopimuksen arvo noin 15 miljoonaa euroa

Lisäksi muita toteutuneita ryhmittymiä…

• Talon- ja maanrakennusurakat, konsultti- ja IT-palvelut ym.



YRITYKSILLE 

BISNESTÄ 

HANKINNOISTA
Lataa maksuton hankintaopas! 

https://julkisethankinnat.yrittajat.fi/




