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YRITTÄJÄ, NÄIN OSALLISTUT JULKISEEN HANKINTAAN
Mikä on julkinen hankinta?
Julkisella hankinnalla tarkoitetaan ostoja, joissa on noudettava hankintalakia.
Hankinta tarkoittaa, että oman tekemisen sijasta tarvittavat tavarat,
ratkaisut ja palvelut ostetaan, vuokrataan tai teetetään ulkopuolisella.
Hankintojen kilpailuttamisvelvoite voi ulottua muuallekin kuin
julkiselle puolelle. Nimittäin kuka tahansa joutuu kilpailuttamaan, jos
hankinnan tekemistä varten on saatu julkista tukea yli puolet hankinnan arvosta.
Hankintayksiköllä tarkoitetaan toimijaa, jonka täytyy noudattaa hankinnoissaan hankintalakia ja tehdä avoimia kilpailutuksia.

Mistä löydän tarjouspyynnöt?

Julkisissa hankinnoissa on
tarjolla kauppaa vuodessa
noin 35 miljardin euron
edestä Suomessa. Ne
tarjoavat siis yrityksille
lukuisia mahdollisuuksia.

Hankintayksiköitä ovat mm. valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset sekä valtion liikelaitokset ja kunnalliset osakeyhtiöt.

Kansalliset hankinnat ja EU-hankinnat on ilmoitettava maksuttomassa ja sähköisessä ilmoituskanavassa, verkkosivu Hilmassa. Myös osa
kunnista julkistaa pienhankintoja Hilmassa, mutta laki ei tähän velvoita.
Pienhankinnoista voi saada tietoa myös paikallislehdistä, kunnan tilaisuuksista ja verkkosivuilta.
Lisäksi kunta on saattanut hankkia sähköisen järjestelmän. Tästä järjestelmästä saattaa löytyä myös tarjouspyynnöt, ja sinne yrittäjä jättää myös tarjoukset.
Tarkista siis, löytyisikö sinua kiinnostavia tarjouspyyntöjä esimerkiksi näiltä sivuilta (rekisteröitymistä saatetaan vaatia):
https://tarjouspalvelu.fi
https://www.mercell.com

https://pienhankintapalvelu.fi
https://www.hankintasampo.fi

Tule tekemään merkityksellistä ja mielenkiintoista työtä
julkisten hankintojen kehittämisen piirissä. Haemme

hankintaneuvojaa
Työsuhde on aluksi määräaikainen (15 kk) hankerahoituksen vuoksi. Hämeen Yrittäjillä
on ollut hankintaneuvontaa vuodesta 2015 alkaen. Työ alkaa sopimuksen mukaisesti
alkuvuodesta 2022, mutta viimeistään 1.3.2022. Työtehtävä mahdollisesti vakinaistetaan hankkeen jälkeen.
Tavoitteenamme on kehittää Kanta-Hämeestä julkisten hankintojen uuden suunnan
näyttäjä Suomessa. Se tarkoittaa elinvoima- ja ympäristövaikutusten huomioimista
hankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankintaneuvojan tehtävä on auttaa
yrityksiä osallistumaan julkisiin hankintoihin sekä auttaa hankintayksiköitä markkinavuoropuhelun toteutuksessa.
Projektitiimissä on useita kokeneita asiantuntijoita Hämeen Yrittäjien ja MTK Hämeen
organisaatioista. Kokemus julkisista hankinnoista on välttämätön tehtävässä onnistumiseksi.

PIENHANKINTA
alle 60 000 €

Hae tehtävään 15.12. mennessä
sähköpostilla hame@yrittajat.fi.
Lisätietoja tehtävästä antaa
Juha Haukka, puh. 010 229 0393

• hankintalaki määrää vain periaatteet
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Julkisia hankintoja Kanta-Hämeessä

KANSALLINEN HANKINTA
yli 60 000 €

Katso ilmoitukset Hilmassa: www.hankintailmoitukset.fi

• kilpailutetaan Suomessa
• ilmoitus Hilmaan
• menettelyt vapaat

Alla listaus niistä hankinnoista, joissa määräaika on 13.12.2021 jälkeen.
2020-057856 Räätälöityjen leikkauspakkausten dynaaminen hankintajärjestelmä. Ostaja: Tuomi Logistiikka Oy. 31.12.2025 klo 00:00
mennessä.
2020-058349 Räätälöityjen leikkauspakkausten dynaaminen hankintajärjestelmä. Ostaja: Tuomi Logistiikka Oy. 31.12.2025 klo 00:00
mennessä.
2020-057710 Räätälöityjen leikkauspakkausten dynaaminen hankintajärjestelmä. Ostaja: Tuomi Logistiikka Oy. 31.12.2025 klo 00:00
mennessä.

EU-HANKINTA
yli 214 000 €
•
•
•
•

2021-083838 Forssan seudun lähi- ja luomuruoan dynaaminen hankintajärjestelmä.
Ostaja: Forssan Yrityskehitys Oy. 14.11.2023 klo
23.59 mennessä.

kilpailutetaan EU-laajuisesti
jakelu Hilmasta
jaettava pienempiin osiin
menettelyt laissa

Julkinen asiakas on
yritykselle arvokas

KESTÄVÄÄ KASVUA JA ELINVOIMAA
JULKISISTA HANKINNOISTA -HANKE

Tee näin, kun laadit tarjousta

Mikä on palveluseteli?

1. Lue tarjouspyyntö. Huomioi päivämäärät.

Palveluseteli on yksi tapa järjestää palveluita. Sitä käytetään erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Palveluseteli on kunnan tai kuntayhtymän myöntämä sitoumus maksaa
palveluntuottajan tuottamasta palvelusta ennalta määrätty kustannus eli
palvelusetelin arvo.
Palvelusetelituottajien valitsemiseen ei sovelleta julkisia hankintoja koskevaa sääntelyä, paitsi jos hankintayksikkö päättää käyttää harkintavaltaa
ja jättää joitakin toimijoita valitsematta.
Palveluseteleille on oma lainsäädäntönsä. Harkintavallan käyttö on mahdollista, mutta ei varsinaisesti vastaa palvelusetelin ajatusta asiakkaan vapaasta valintaoikeudesta.
Palvelusetelin kaltaiseen asiakkaan valinnanvapauteen perustuvat järjestelyt ovat mahdollisia ja yrittäjyysmyönteisiä palvelun järjestämistapoja
julkisen sektorin tukemissa palveluissa.

• Julkinen taho on vakaa ja luotettava kumppani.

• Kysymysten jättämisen määräaika.
• Vastausten antamisen määräaika.
• Tarjouksen jättöaika.

• Julkinen asiakas merkitsee, että yrittäjä on hoitanut yhteiskunnalliset velvoitteensa.

2. Hyödynnä kysymys-vastausaika.

• Julkinen toimija maksaa laskunsa. Kunta ei mene konkurssiin.

• Julkinen asiakas on yritykselle hyvä meriitti niin kotimaassa kuin
kansainvälistyessä.

• Esitä kysymyksiä.
• Lue vastaukset.

• Julkinen asiakas on yritykselle hyvä mahdollisuus saada näkyvyyttä
potentiaalisessa asiakaskunnassa.

3. Vastaa kaikkeen pyydettyyn ja vain pyydettyyn.

• Julkinen asiakas kehittää ja haastaa yrityksen toimintatapoja.

4. Ole ajoissa. Hanki myös tarvittavat liitteet ajoissa.

2021-086361 Suojaustarvikkeiden hankintaa
koskeva dynaaminen hankintajärjestelmä.
Ostaja: Tuomi Logistiikka Oy. 31.12.2022 klo
00.00 mennessä.
2021-075483 Hämeen valmennusten palveluntuottajarekisteri (työnhakuvalmennus,
uravalmennus, työhönvalmennus, digitaalisesti toteutettava valmennus). Ostaja: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 31.12.2022 klo
00.00 mennessä.
2021-086537 Aulangon näkötornin korjausurakka. Ostaja: Metsähallitus. 21.1.2022 klo
12.00 mennessä.
2021-086846 Palosuojahuppu. Ostaja: Puolustusvoimien logistiikkalaitos / Finnish Defence
Forces Logistics Command. 11.1.2022 klo 14.00
mennessä.
2021-086983 Karanoja, jätetäyttö 2 sulkeminen, pintarakenneurakka. Ostaja: Kiertokapula Oy. 11.1.2022 klo 14.00 mennessä.
2021-087141 Oppilashuollon psykologipalvelut. Ostaja: Hämeenlinnan kaupunki. 22.12.2021
klo 10.00 mennessä.
2021-086766 Kiinteistöjen kunnossapidon
paloilmoitinjärjestelmien asennus- ja huoltotyöt (”Paloilmoitintyöt”). Ostaja: Puolustusvoimien logistiikkalaitos / Finnish Defence
Forces Logistics Command. 21.12.2021 klo
10.00 mennessä.

2021-086123 Puolikengät. Ostaja: Hämeenlinnan kaupunki. 20.12.2021 klo 14.00 mennessä.
2021-086781 Monitoimikeskus keittiölaiteurakka. Ostaja: Forssan kaupunki. 17.12.2021 klo
12.00 mennessä.
2021-086685 Neuropsykologin ja muun
asiantuntijan konsultaatio (muu asiantuntija-arviointi). Ostaja: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 16.12.2021 klo 12.00 mennessä.
2021-086684 Asiantuntijalääkärin arvio
asiakkaan työkyvystä (työkyvyn tutkimus ja
arviointi). Ostaja: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 16.12.2021 klo 12.00 mennessä.
2021-087099 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Riihimäen yksikön tavarahissien saneerausurakka 2022-2024. Ostaja:
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
15.12.2021 klo 14.00 mennessä.
2021-087173 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Riihimäen yksikön tavarahissien saneerausurakka 2022-2024. Ostaja:
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
15.12.2021 klo 14.00 mennessä.
2021-086990 Hämeen linna, vallihautojen
korjaustyöt. Ostaja: Senaatti-kiinteistöt.
14.12.2021 klo 12.00 mennessä.
2021-085988 Hämeen linna, vallihautojen
korjaustyöt. Ostaja: Riihimäen kaupunki.
13.12.2021 klo 12.00 mennessä.

Kanta-Hämeen kunnat ilmoittavat
käynnissä olevista pienhankintojen
tarjouskilpailuista verkkopalvelussa
(pienhankintapalvelu.fi). Voimassa
olevia tarjouspyyntöjä voi katsoa ilman
tunnuksia Tarjouspyynnöt-osiossa. Ilman
tunnuksia nähtävänä on tarjouspyynnön
nimi, tarjouspyynnön kuvaus ja tarjouksen määräaika.

Jos tarvitset hankintaneuvontaa Kanta-Hämeessä, ota yhteyttä! Puhelin
050 433 0134, juha.haukka@yrittajat.fi

