
HANKINTA-ASIAMIES 
SEKÄ TILAAJAN ETTÄ 
TARJOAJAN APUNA

Julkisissa hankinnoissa 
on kyse veronmaksajien 
rahojen järkevästä käytöstä.

Lainsäädäntö ohjaa yli 60 000 euron hankintoja,
mutta kaikissa julkisissa hankinnoissa tulee olla avoin, 
syrjimätön ja tasapuolinen.

Paras tapa saada hyvä tuote, palvelu tai urakka on 
huolellinen valmistelu.

Tee yhteistyötä yritysten kanssa jo ennen kilpailutusta!

Hankinta sisältää koko prosessin idean saamisesta 
sopimuksen päättymiseen. Kilpailutus on vain pieni osa 
hankinnan elinkaarta.

Onnistuneeseen hankintaan kuuluu suunnittelun,
budjetoinnin, tarjouspyynnön, sopimuksen ja tilausten 
lisäksi yhteistyötä ja mittareiden seurantaa.

Lähde hankintaan aina TARVE edellä: mitä me 
haluamme saada aikaiseksi!

Markkinoiden avoimuuden edistäminen palvelee tilaajaa, 
elinkeinoelämää ja asiakkaita.

Avoimessa toimintamallissa on vain voittajia!



Ota yhteyttä hankinta-asiamieheen 
jos hankintayksikkönä mietit
• Tuleeko hankinta kilpailuttaa
• Miten hankinnan kohde tulisi määritellä
• Onko PK-yritysten osallistumismahdollisuudet 
 huomioitu ja miten se voitaisiin toteuttaa
• Mitkä ovat pakollisia kriteerejä, joilla 
 varmistetaan minimilaatu
• Miten hinta-laatusuhde käytännössä
 määritellään
• Millainen hinnoittelumalli olisi toimiva
• Miten sähköisiä järjestelmiä hyödynnetään
• Miten markkinavuoropuhelu voidaan toteuttaa
• Mikä hankintamenettely hankintaan soveltuisi
• Onko hankintaohjeistus ajantasalla

Ota yhteyttä hankinta-asiamieheen 
jos yrityksenä mietit
• Miten huolehtia, että alasi seuraava julkinen 
 kilpailutus toteutettaisiin yritysmyönteisesti
• Onko hankintaa kilpailutettu ollenkaan
• Syrjiikö tai suosiiko tarjouspyyntö tiettyä 
 tarjoajaa
• Ovatko hankinnan kohteen kriteerit epäselvät tai 
 ehdot kohtuuttomat
• Onko pisteytys toteutettu tasavertaisesti ja onko  
  päätöstä perusteltu riittävästi
• Miten hankintayksikköön saa yhteyden ja voiko 
 kilpailutuksista keskustella etukäteen
• Miten hankintaprosessit julkisissa organi-
 saatioissa etenevät ja miten niihin voidaan 
 vaikuttaa
• Onko mahdollinen suorahankinta ollut 
 perusteltu
• Onko tarjouspyyntöjen hinnoittelumalli looginen
• Mitä tietoja julkisuuslain perusteella voidaan 
 odottaa jaettavaksi

Yhteystiedot:

SUSANNA-SOFIA KESKINARKAUS
Lapin hankinta-asiamies

Puh. 044 509 0277
susanna-sofia.keskinarkaus@yrittajat.fi

www.yrittajat.fi/lapin-yrittajat

Miten hankintayksikkö voi tukea 
alueen elinvoimaisuutta?
• Luo hankintastrategia, joka ohjaa priorisoimaan  
 PK-yritysten osallistumismahdollisuudet.
• Laadi hankintaohjeet, jotka tukevat 
 hankintastrategian toteutumista.
• Seuraa hankintojen kehittymistä osuvilla 
 mittareilla (kilpailutukset, tarjoukset, ostot)
• Edistä sähköisten järjestelmien käyttöönottoa
 (tarjouspyynnöt, sopimukset, toimittajat)
• Järjestä markkinavuoropuhelutilaisuuksia, 
 hankintailtoja ja yritystapaamisia
• Kilpailuta hankinnat avoimesti

Miten yritys voi edistää 
tuloksekkaita hankintoja?
• Ole aktiivisesti yhteydessä hankintayksikköön
 & osallistu hankintatilaisuuksiin.
• Pyri kommentoimaan tarjouspyyntöä ennen
 julkaisua mikäli se sinulle lähetetään.
• Huolehdi, että tarjouksesi vastaa juuri siihen, 
 mitä pyydetään.
• Tarjousten vertaaminen tapahtuu kirjallisen 
 aineiston perusteella eli ethän luota, että 
 hankintayksikkö tuntee palvelusi esimerkiksi  
 aiemman kokemuksen perusteella.
• Liitä tarjoukseen kaikki vaaditut asiakirjat.
• Tarkista, että pakolliset kriteerit ovat 
 edellytysten mukaiset.
• Älä lisää tarjouksen vastaisia ehtoja!
• Lue koko tarjouspyyntö läpi ennen kysymys-
 vastausvaihetta ja lähetä kysymykset ennen 
 kysymysten esittämisajan päättymistä.

Hankinta-asiantuntijan 
tehtäviä ovat
• Hankintaosaamisen lisääminen maakunnassa
• Uusien hankintamenettelyjen esitteleminen
• Uusien käytänteiden lanseeraaminen
• Hankintojen avoimuuden edistäminen
• Julkisten hankintojen näkyvyyden kehittäminen
• Markkinavuoropuheluihin osallistuminen
• Laadukkaita hankintoja koskevan tietotaidon 
 kasvattaminen
• Hankintaprosessien kommentoiminen
• Reilun kilpailun varmistaminen

Palvelu on maksuton!
 


