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Esittely

• Yrittäjä Heidi Tanhua Oy, asiakkaat
• Pienet ja keskisuuret yritykset

• Strategiatyö, muutosjohtaminen, henkilölstöjohtamien
• Rahoitus ja investoinnit

• Kunnat
• Strategiatyö, elinkeinoyhteistyö, muutosjohtaminen, henkilöstöjohtaminen, investointi- ja kehittämishankkeet, 

oppilaistosyhteistyö, hallinto-uyms.valitukset, kilpailutukset

• Yhdistykset, vesiosuuskunnat
• Kehittämis- ja investointihankkeet
• Valokuituhankkeet

• Vt. toimitusjohtaja AhlmanEdu
• Osakas Quattrox Oy
• Koulutus KTM
• Työkokemus, kunta-alalta noin 30 vuotta eri tehtävissä
• Hallituksen jäsen OP-Ylä-Pirkanmaa
• Varajäsen Pirkanmaan Hyvinvointialueen valtuusto
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Esityksen sisältö

• Mitä ovat julkiset hankinnat ?
• Pienhankinnat
• Pienhankintojen toteuttamisvaihtoehdot
• Tarjouspyyntö
• Tarjous
• Hankintapäätös ja valitusosoitus
• Kuinka päästä tarjoamaan julkiselle sektorille
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Julkiset hankinnat 
• Julkisia hankintoja tekevät organisaatiot ( =hankintayksiköt)

• Valtio
• Hyvinvointialueet
• Kunnat
• Kuntayhtymät
• Oppilaitokset 
• Seurakunnat
• Toimijat, jotka saavat hankinnan arvosta yli puolet julkista tukea  

• Julkiset hankinnat 
• Pienhankinnat
• Kansalliset hankinnat
• EU:n kynnysarvon ylittävät hankinnat

• Lähtökohta on, että julkiset hankinnat perustuvat avoimuuteen, syrjimättömyyteen ja 
tasapuolisuuteen. 

• Julkisten hankintojen ohjaus
• Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

• https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397
• Hankintayksikön hankintaohjeet tai toimintasäännöt

• https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/06/Kurikan-kaupungin-hankintaohje.pdf
• Organisaatioiden strategiat, talousarviot ja muut suunnitelmat 
• Tilaajavastuulaki

• https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061233
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Pienhankinnat

• Hankintalain kansalliset kynnysarvot ovat: 
• Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 60 000€
• Rakennusurakat 150 000€
• Sosiaali- ja terveyspalvelut 400 000€
• Muut erityiset palvelut 300 000€
• Käyttöoikeussopimukset 500 000€

• Yllä esitettyjä kansallisia kynnysarvoja alittavia hankintoja kutsutaan 
pienhankinnoiksi.

• Pienhankintojen kilpailutukseen ei sovelleta hankintalakia, jonka vuoksi ne voidaan 
toteuttaa kevyemmillä menettelyillä. 

• Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö pienhankintoja tulisi kilpailuttaa, vaan 
kilpailutus tulisi tehdä hankintayksikön omien hankintaohjeiden mukaisesti. 

• Pienhankinnat tukevat parhaimmillaan paikallista yrittäjyyttä ja elinkeinoelämää ja 
sen vuoksi ne ovat erittäin tärkeitä. 
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Arvoltaan vähäinen hankinta

• Hankintayksikön hankintasäännöt määrittelevät pienhankintojen 
toteuttamistavat

• Suorassa hankinnassa pienhankinta tehdään suoraan yhdeltä toimijalta ilman 
kilpailutusta. Tyypillisesti suorahankintana tehtävät hankinnat ovat enintään 
muutaman tuhannen euron suuruisia. 

• Hankinnan voi tehdä organisaation hankintaohjeen määrittelemä toimivaltainen 
viranhaltija/toimihenkilö

• Pienimmissä hankinnoissa ei aina tehdä erillistä hankintapäätöstä, mutta se on 
suositeltavaa jo muutaman tuhannen euronkin hankinnoissa ( viranhaltijapäätös 
perusteineen) 

• Kunnan hankintasäännöstä riippuen suora hankinta on mahdollinen aina 
hankintalain kansallisiin kynnysarvoihin saakka, mutta sitä ei  voi suositella 
kuin pieniin hankintoihin, tällöinkin on hyvä selvittää hintataso ja mahdolliset 
tarjoajat. 

• Hyvä pienhankintojen kilpailuttamisen keino on myös pyytää muutamalta 
tarjoajalta kirjallinen tarjous. 
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Arvoltaan vähäisissä tarjouksissa ja sopimuksissa 
huomioitavaa

• Myös arvoltaan vähäisissä hankinnoissa tarjous on hyvä jättää vähintään 
sähköpostilla, jotta molemmille osapuolille jää dokumentti. Hyvä tapa on 
pyytää hankintayksikön edustajaa kuittaamaan hyväksyykö tarjouksen ja sen 
ehdot

• Suorahankintana toteutettavissa hankinnoissa on hyvä sopia muun muassa 
seuraavista asioista;

• Sopimuksen voimassaoloaika
• Kertahankinta vai pidempiaikainen palvelu
• Tuotteen/palvelun sisältö ja toimitusaika
• Maksuaika 

• Optio, eli mahdollisuus lisätilaukseen 
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Arvoltaan kohtalainen pienhankinta 

• Suuri osa julkisen sektorin toimijoista hyödyntää sähköistä/sähköisiä 
pienhankintaportaaleja myös pienhankinnoissa. Näitä portaaleja ovat muun muassa;

• Hilma
• https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

• Cloudia tarjouspalvelu
• https://tarjouspalvelu.fi/Default/Index

• E-hankinnat.fi
• https://www.itewiki.fi/e-hankinnat-fi

• HankintaSampo
• https://www.hankintasampo.fi/sampo/

• Valtion Hanki-palvelu
• https://www.hanki-palvelu.fi/

• Sähköisiä kanavia käytetään myös pienhankinnoissa sen vuoksi, että ne ohjaavat sekä 
tarjouksen antajaa, että tarjoukseen vastaajaa, virheiden ja tulkintojen määrä vähenee. 
Lisäksi toimenpiteistä ja hankintapäätöksistä jää dokumentit

• Muita ilmoituskanavia ovat julkisen sektorin, esimerkiksi kuntien nettisivut, mutta näiden 
kanavien käyttö vähenee jatkuvasti ja tarjousten etsiminen niistä on huomattavasti 
työläämpää, verrattuna keskitettyihin portaaleihin.
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Tarjouspyynnöstä huomioitavaa

• Hankintamenettely
• Avoin menettely = Hankintayksikkö julkaisee tarjouspyynnön ja tarjous on avoimesti 

kaikkien saatavilla ja kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen
• Rajoitettu menettely = Hankintayksikkö julkaisee tarjouspyynnön ja kaikki halukkaat 

toimittajat voivat pyytää hankintayksiköltä saada osallistua tarjouskilpailuun.  
Ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. 
Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö voi ennalta rajata ehdokkaiden määrää, 
joilta pyydetään tarjous. Tarjoajaksi hyväksyttävät ehdokkaat on valittava 
noudattamalla hankintailmoituksessa esitettyjä soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia 
ja soveltuvuuden arviointiperusteita. 

• Neuvottelumenettely = Hankintayksikkö julkaisee tarjouspyynnön ja kaikki halukkaat 
toimittajat voivat pyytää saada lupaa osallistua kilpailutukseen. Tämän jälkeen 
hankintayksikkö neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa toimittajien 
kanssa.  

• Suorahankinta = Suorahankinnassa hankintayksikkö julkaisematta hankintailmoitusta 
valitsee yhden tai usean toimittajan, joiden kanssa se neuvottelee sopimuksen 
ehdoista. Poikkeuksellinen, aina erityisen hyvin perusteltava hankintamenettelytapa. 
Ei suositeltava
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Tarjouspyynnöstä huomioitavaa
• Tarjouksen valintaperusteet

• Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta 
• 1)  hinnaltaan halvin 
• 2) kustannuksiltaan edullisin 
• 3) hinta-laatusuhteeltaan paras

• Käänteinen kilpailutus
• Hankintayksikkö voi esittää myös kiinteän hinnan, jolloin tarjoajat kilpailevat ainoastaan laatuun liittyvillä perusteilla

• Hankintayksikön on aina ilmoitettava kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste tai hinta-laatusuhteen mukaiset vertailuperusteet 
hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa. 

• Harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden käyttäminen
• Hankintalain 81§:n mukaisia poissulkemisperusteita, joita usein sovelletaan myös pienhankintoihin ovat;

• Verojen tai sosiaaliturvamaksujen laiminlyönti
• Konkurssi tai velkasaneerausohjelma
• Väärien tai puutteellisten tietojen antaminen hankintayksikölle

• Osatarjoukset, alihankkijat tai tarjoajien yhteenliittymät
• Tavanomaista on, että tarjouspyynnössä ilmoitetaan hyväksytäänkö osatarjouksia, alihankkijoiden käyttöä tai tarjoajien yhteenliittymiä

• Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset, joita voi olla esimerkiksi
• Referenssit
• Liikevaihto
• Luvat, todistukset

• Tuotteen ominaisuudet ja vaatimukset
• Esimerkiksi elintarvikkeiden hankinnoissa usein vaatimuksia

• Kysymykset ja vastukset
• Esitetään useimmiten kirjallisesti hankintayksikön ilmoittamaan määräaikaan mennessä valitun hankintakanavan kautta ja hankintayksikön 

vastaukset tulevat samaan hankintakanavaan määräaikaan mennessä. 

• Määräajat 
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Tarjouksessa huomioitavaa 

• Määräajat
• Kysymykset ja vastaukset
• Tarjousten jättämisen määräaika

• Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
• Poissulkemisperusteet toimita tarjouksen liitteenä pyydetyt selvitykset

• Soveltuvuus- ja kelpoisuusvaatimukset
• Tarkista edellytetäänkö tarjouksessa todistuksia, lupia tms.
• Tarkista onko tarjouksessa liikevaihtovaatimusta
• Tarkista referenssivaatimukset 
• Tarkista tarjottavien tuotteiden vaatimukset

• Osatarjoukset
• Jos olet aikeissa tehdä osatarjousta, tarkista onko se mahdollinen

• Alihankkijat, tarjoajien yhteenliittymät
• Jos alihankkijoita hyväksytään yleinen käytäntö on, että tarjoaja vastaa heidän toiminnastaan kun omastaan ja myös alihankkijoiden tulee 

täyttää samat vaatimukset kuin tarjouksen jättäjän. 
• Yhteenliittymissä koko yhteenliittymä vastaa tarjouksen soveltuvuus- ja kelpoisuusvaatimuksista esimerkiksi liikevaihdon osalta ellei 

tarjouspyynnössä ole muuta mainittu

• Muut noudatettavat sopimukset, esimerkiksi YSE, vilkaise ainakin mihin olet sitoutumassa jos tarjouspyynnössä viitataan 
muihin noudatettaviin sopimuksiin

• Tarjouksen valintaperusteet, perehdy näihin huolellisesti ja pohdi kuinka vastaat niihin, jos tarjouksen valintaperusteena on
esimerkiksi hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous tai käänteinen kilpailutus. Kysy tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä.

• Muista laskea tarjous huolellisesti, niin että se on kannattavaa liiketoimintaa myös sinulle, erityisesti käänteisessä 
kilpailutuksessa tämä vaatii tarkkuutta. 
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Hankintapäätös ja muutoksenhaku

• Vaikka pienhankinnat jäävät hankintalain ulkopuolelle, hankintalaissa 
määritelty hankintaoikaisu koskee myös pienhankintojen ratkaisuja 
(Hankintalaki 135 §). Siten pienhankinnassa tehdyn päätöksen voi 
hankintayksikkö joko asianosaisen vaatimuksesta tai omasta aloitteestaan 
ottaa uudelleen käsiteltäväksi hankintaoikaisuna. 

• Hankinnasta on tehtävä siis päätös perusteluineen ja toimitettava se kaikille 
tarjoajille. 

• Kynnysarvon ylittävät hankinnat, joihin sovelletaan hankintalakia ovat aina 
valituskelpoisia ja niistä on aina tehtävä hankintapäätös ja toimitettava 
päätös valitusosoituksineen kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille. 
Tarjouksen oikaisuvaatimus tehdään markkinaoikeuteen
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Kuinka päästä mukaan julkisiin hankintoihin

• Määrittele keiden julkisten toimijoiden hankintoihin haluat osallistua
• Tutustu hankintayksikön strategiaan, talousarvioon ja hankintaohjeisiin
• Ole aktiivinen ja tarjoa palvelujasi hankintayksiköille, henkilökohtainen kontakti on aina 

paras.
• Hyvät verkostot ja referenssit ovat myös eduksi
• Etenkin pienemmät kunnat tekevät pienempiä hankintoja ja usein niille on ainakin aluksi 

helpompi tarjota tuotteita/palveluja kuin suuremmille hankintayksiköille
• Oman alueen kunnille yritykset ovat tärkeitä ja on kuntien edun mukaista varmistaa, että 

myös alueen pienille yrityksille annetaan mahdollisuus tarjota tuotteita/palveluja kuntaan
• Huolehdi oikeuksistasi, mutta vältä turhia oikaisuvaatimuksia, valituksia tai muuta julkista 

epäasiallista kritisointia. Tämä sen vuoksi, että julkisella sektorilla on paljon suuria 
toimijoita, jotka tarjoavat pitkillä ja laajoilla puitesopimuksilla tuotteita ja palveluja. Jos 
kuntien pienhankinnat työllistävät kovin, hankintayksikön houkutus valita keskitetty 
toimintamalli on suuri

• Pohdi, onko tarjousta mahdollista tehdä useamman yrityksen yhteenliittymänä 
mahdollistaa osallistumisen myös suurempiin hankintoihin, mikäli yhteenliittymät sallitaan 
tarjouspyynnössä
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Hyödyllisiä linkkejä

• Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 
• https://www.hankinnat.fi/

• Julkisten hankintojen neuvontayksikkö/pienhankinnat
• https://www.hankinnat.fi/mika-julkinen-hankinta/pienhankinnat

• Yrittäjät, kuntapäättäjän hankintaopas
• https://www.yrittajat.fi/wp-

content/uploads/2021/09/kuntapaattajan_hankintaopas_2021_kevyt.pdf
• Yrittäjät, julkiset hankinnat

• https://www.yrittajat.fi/tietopankki/kasvu-ja-kehitys/julkiset-hankinnat-ja-tarjouskilpailut/
• MTK Hanki hyvää- julkiset elintarvikehankinnat 

• https://enchant.fi/mtk/20042022
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KIITOS !
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