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Hei, olen Sanna. Mukava tutustua!

• Erityisosaaminen:
• Hankintojen muotoilu (legal design), vuoropuhelu, 

viestintä, palvelumuotoilu
• Rakennusurakat, infran kunnossapito, vesihuolto 

(vesityökortti)
• Suunnittelu- ja haastekilpailut
• Hankinnoilla työllistäminen

• Julkisten hankintojen yhdistyksen perustajajäsen (2016). 
Tällä hetkellä toimin toiminnantarkastajana.

• ”Julkisten hankintojen käsikirja”, Edita (2017).

• Hankintaturisti-blogi – julkiset hankinnat innostavasti ja 
ymmärrettävästi. Tuhansia lukukertoja kuukausittain. 
(www.hankintaturisti.com) 
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Mikä ihmeen 
markkinavuoropuhelu?
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Hankintalaki ohjaa menettelyä.

Se, minkälaisia hankinnat ovat, 

on kiinni tilaajasta.



Näe julkinen hankinta 

mahdollisuutena!



Kaikki viestintä rakentaa mielikuvaa.
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Markkinavuoropuhelu osaksi 
onnistunutta hankintaa
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Tilaaja saa käydä 
vuoropuhelua ennen
hankintamenettelyn 
aloittamista, hankinnan 
valmistelua varten.
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Markkinakartoitus 65 §

”Ennen hankintamenettelyn aloittamista hankintayksikkö voi
tehdä markkinakartoituksen hankinnan valmistelua varten ja
antaa tietoa toimittajille tulevaa hankintaa koskevista
suunnitelmistaan ja vaatimuksistaan.

Markkinakartoituksessa hankintayksikkö voi käyttää
riippumattomia asiantuntijoita, muita viranomaisia tai
toimittajia. Näiden tahojen neuvoja voidaan käyttää apuna
hankintamenettelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa, mutta
neuvojen käyttäminen ei kuitenkaan saa johtaa kilpailun
vääristymiseen eikä 3 §:ssä tarkoitettujen syrjimättömyyden
ja avoimuuden periaatteiden vastaiseen menettelyyn.”
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Markkinakartoituksella voi

• Tiedottaa
• Ennakkoilmoitukset, suunnitelmien julkaisu, jatkuva 

vuoropuhelu markkinoille, tiedotustilaisuudet

• Kartoittaa
• Markkinat ja paikalliset toimijat

• Ratkaista
• Tarjouspyynnöllä osatarjoukset, ryhmittymiin 

kannustaminen, alihankinta, muut arvot?

• Osallistaa
• Käy vuoropuhelua myös sopimuskauden aikana
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Markkinakartoitus kysyy

aikaa, vaivaa, rohkeuttakin. 

Ennen kaikkea kyse on 

näkökulman vaihtamisesta.
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Miksi keskustelu on niin tärkeää?
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Tarjoajat kokevat julkiset hankinnat 

tutkitusti vaikeiksi.

Se ei ole kummankaan osapuolen etu.



Hankintojen arvo

yli 30 miljardia!
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HS 17.10.2017

HS 19.7.2017

HS 22.7.2017

HS 13.6.2017



Sitä saa, mitä tilaa.
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Onnistunut hankinta edellyttää 

yhteistyötä ja vuoropuhelua.

Yhdistetään tilaajan tarve + 

tarjoajan paras osaaminen.
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Vuoropuhelun edut parhaimmillaan

• Enemmän kiinnostuneita tarjoajia.
• Sisällöltään – ja hinnaltaan – laadukkaampia

tarjouksia (taloudellisesti järkevää).
• Hankintapäätös on helpompi hyväksyä.
• Selkeä viestintä vähentää hävinneiden harmia.
• Innostunut, positiivinen alku

sopimuskaudelle.
• Usein myös poliittinen toive.
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Markkinakartoituksen keinot käytännössä

• Hankintalaki ei ota kantaa järjestämistapaan. 
Käytännössä:

• Asiakirjojen kommentointi
• Massatilaisuudet

• Mahdollinen jälkikäteinen kysely esim. netissä
• Henkilökohtainen tilaisuus
• Messut ym. oma tiedonhankinta

Æ Noudatettava hankintalain periaatteita:
avoimuus,
tasapuolisuus,
syrjimättömyys ja
suhteellisuus
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Markkinakartoituksesta tiedottaminen

• Hankintailmoituksen julkaisu vapaaehtoista
• EU-ennakkoilmoitus tai kansallinen (perus)pohja

• Tiedotus esim. omilla nettisivuilla

• Sähköpostit tarjoajille
• Muista avoimuus!
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Muista avoimuus ja tasapuolisuus! 

• Valmisteluun osallistuminen voi johtaa poissulkuun
• Tarjoaja pyrkii vaikuttamaan epäasiallisesti

hankintayksikön päätöksentekoon.

• Esteellisyys huomioitu hankintalaissa
• Rahallinen, taloudellinen tai muu henkilökohtainen intressi
• Hankintayksikön edustajalla jokin liityntä tarjoajaan, joka 
voisi vahingoittaa tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun 
toteutumisen.

• Ensisijaisesti tilaajan estettävä Æ Tarjoaja voidaan 
sulkea kisasta vain, jos muita keinoja tasapuolisen 
kohtelun varmistamiseksi ei ole.
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Muistiin oikeuskäytännöstä:

Markkinakartoituksessa saatujen, joidenkin 
osallistumista rajaavien vaatimustenkin 
käyttö on sallittua, kunhan se on 
hankinnan kohteen kannalta 
perusteltua, eikä vaaranna avoimuutta ja 
tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä 
kohtelua.
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Case-esimerkkejä 
onnistuneesta vuoropuhelusta
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Case: Työterveyshuollon kilpailutus

Tarjouspyyntöluonnoksen kommentointi
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Case-esimerkki: Ratkaistavia asioita

• Suoriteperusteinen vai kiinteähintainen palvelu?

• Onko markkinoilla tarjontaa?

• Onko käytännössä mahdollista (esim. KELA)?

• Mitä tietoja kiinteähintaista kilpailutusta varten 

olisi annettava tilaajan henkilöstöstä?
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Lopputulokset

• Saatiin kommentteja neljältä tarjoajalta

• Kahdelta jopa tarkkoja mallipohjia 

tarjouspyynnössä tarvittavista tiedoista

• Vuoropuhelu oli erinomainen keskustelunavaus!

• Lisätietojen kysyminen tarjoajilta

• Hankinnan etenemisen tiedustelu tilaajalta

• Lopputuloksen helpompi hyväksyminen
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Case:  Puhdistamolietteen kuivauksen 

laitehankinta

Tarjouspyyntöluonnoksen kommentointi
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Case-esimerkki: Ratkaistavia asioita

• Etenkin referenssivaatimuksen ja muiden 

soveltuvuusvaatimusten muotoilu.

• Mahdollisuus saada laitteet koeajoon.

• Substanssin tarkentaminen (kyseessä rajoitettu 

menettely, ei neuvottelumahdollisuutta).
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”Markkinakartoituksella tilaaja pyytää näkemyksiänne puhdistamolietteen kuivauksen 
laitehankintaan. Kommentteja toivotaan etenkin seuraaviin kysymyksiin:

1. Minkälaista ja miten runsasta kokemusta (referenssejä) teillä on vastaavien laitteiden 
toimituksista?

2. Onko teillä standardoituja laadunvarmistus- tai ympäristöasioiden hallintaa koskevia 
järjestelmiä (esim. ISO 9001 mukainen laatujärjestelmä tai ISO 14001 mukainen 
ympäristöjärjestelmä)?

3. Tilaaja etsii kokonaisratkaisua puhdistamolietteen kuivauksen tehostamiseen. Minkälaisin 
keinoin, ratkaisuin tai innovaatioin lietteen kuivausta olisi mielestänne 
tarkoituksenmukaista tehostaa?

4. Tekninen erittely on liitteellä 1. Tarvitsetteko näiden tietojen lisäksi muita mahdollisia 
tietoja hankintaan osallistuaksenne; mitä tietoja?

5. Miten pitkä takuuehto tarjoamillanne laitteilla tavanomaisesti on?

6. Miten hintavertailu kannattaisi mielestänne rakentaa?

7. Muita kommenttejanne ja näkemyksiänne hankintaan liittyen.

Kommentteja voi lähettää vapaamuotoisesti sähköpostilla pp.kk.vvvv mennessä: [..]”
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Lopputulokset

• Saatiin kommentteja kolmelta toimittajalta.

• Tarjouspyyntö osattiin muodostaa 

tarkoituksenmukaiseksi markkinakartoituksessa 

saatujen tietojen avulla.

• Tilaaja piti kilpailutusta hyvin onnistuneena.
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Case: Katujen ja viheralueiden hoidon                          

kilpailutus

Yhteinen tilaisuus kaikille kiinnostuneille
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Case-esimerkki: Ratkaistavia asioita

• Substanssin tarkentaminen (kyseessä avoin 

menettely, ei neuvottelumahdollisuutta).

• Hinnoittelumalli

• Arvio vai toteutunut

• Kaupungin puitesopimusten käyttö

• ESPD-lomakkeen käyttö



©

Lopputulokset

• Kymmenkunta palveluntuottajaa osallistui.

• Tilaaja sai tiedotettua tulevasta hankinnasta ja 

ESPD-lomakkeen käytöstä.

• Keskustelua ei juuri syntynyt.

• Æ Huomioi tilaisuuden fasilitointi!

• Æ Kysy palautetta jälkikäteen esim. nettikyselyllä
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Case: Kunnossapidon kilpailutus

Tarjoajakohtaiset tapaamiset
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Case-esimerkki: Ratkaistavia asioita

• Vaatii hyvää hankintaosaamista!

• Tarjoajalle mahdollisimman kevyt osallistua

• Viimeisintä tietoa tilaajalle

• Aidosti ideoita, miten hankinta kannattaisi 

järjestää

• Tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eivät vielä rajoita 

näkemyksiä

• Taustalla haasteita aiemman sopimuskumppanin 

kanssa 
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Lopputulokset

• Saatiin kommentteja kuudelta 

palveluntuottajalta.

• Avasi keskustelumahdollisuuden – hankinta oli 

lopulta jopa poikkeuksellinen viestinnän 

kannalta.

• Tilaajan viestintä aina kohteliasta, mutkatonta ja helpostilähestyttävää.

• Tarjoajia rohkaistiin olemaan yhteydessä, kommentoimaan ja 

ilmoittamaan epäkohdista.
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”Harvinaisen hyvin vedetty koko hankinta!”
Voittajan kommentti.

”Hyvin toteutettu kilpailutus. Tilaajalta sai 

aina vastauksen kaikkiin kysymyksiin.”
Hävinneen kommentti.
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Yhteenvetoa

& keskustelua
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Onnistunut hankinta edellyttää 

yhteistyötä, vuoropuhelua ja viestintää.
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Tilaaja Tarjoaja

1. Tutustu markkinoihin ja tunne kenttä.

2. Kysy, älä oleta ( joskus on hyvä olla väärässä

ja huomata se ajoissa)

3. Kommunikoi ja visualisoi hankkeen merkitys.

4. Kuvaile tavoite. Älä mieti ratkaisuja yksin.

5. Pidä yhteyttä. Kehitä kilpailutuksia.

1. Rohkaise vuoropuheluun.

2. Osallistu, innosta ja innostu. Vaikuta!

3. Jaa ideoita. Näe mahdollisuuksia.

4. Tarjoa ratkaisuja. Räjäytä tajunta!

5. Pidä yhteyttä. Kehitä kilpailutuksia.

Konkreettiset vinkit
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Kiitos!

@hankintaturisti

sannakronstrom


