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POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI PÄHKINÄNKUORESSA

Seudullinen yhteishankintayksikkö v. 2007 
Kilpailuttaa yhteistyötahojen tavara- ja palveluhankintoja (yhteishankin-
nat) sekä erillishankintoja – mikäli niin halutaan
Yhteistyötahoja yhteensä 49 kpl

Tarjoaa yhteistyötahoille myös sähköisen pienhankintaportaalin ja 
sopimushallinnan ohjelman

Hankintatoimi on kunnan/yhteistyötahon tahtotilan toteuttaja
Tilaaja määrittelee itse hankinnan sisällön ja valintaperusteet
Hankintatoimi avustaa tarvittaessa määrittelytyössä ja vastaa hankinnan
lainmukaisesta toteuttamisesta ja asiakirjaliikenteestä

Mahdolliset alueelliset eroavaisuudet ja hankintastrategiat on mahdollista
huomioida myös maakunnallisissa hankinnoissa (esim. osatarjoukset)

Täysin sähköinen prosessi; Hilma-ilmoitus, päätös, sopimus, komissiolaskutus
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JULKISIIN HANKINTOIHIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ
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GPA-sopimus

EU-direktiivi

Hankintalaki
- Avoimuus

- Tasapuolisuus

- Syrjimättömyys

- Suhteellisuus

Hyvät

Käytännöt

Toimintatavat

*Hankintaohjelma

”Hankintalaki antaa raamit”
- Tulkintoja muokkaa ja muovaa myös oikeuskäytäntö sekä muut lait



HANKINNAN ARVO MÄÄRITTÄÄ, MISTÄ HANKINNASTA ON KYSE 
(VUOSISOPIMUKSISSA ARVOON LASKETAAN KOKO SOPIMUSKAUSI)
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KANSALLISET KYNNYSARVOT

Tavara- ja palveluhankinnat: 30 000 € 60 000 €
Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat: 100 000 € 400 000 €
Eräät muut erityiset palveluhankinnat 300 000 € (hankintalain E-liite)
Palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset: 30 000 € 500 000 €
Käyttöoikeusurakat: 150 000 € 500 000 €
Rakennusurakat pysyvät ennallaan: 150 000 €
Eräät työvoimahallinnon koulutuspalvelut pysyvät ennallaan: 100 000 €
Erityisalojen hankintalaissa ei ole kansallisia kynnysarvoja. Tavara- ja 
palveluhankinnoissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja muiden erityisten 
palveluiden hankinnoissa korkeampi EU-kynnysarvo 

Pienhankinnat eivät hankintalain soveltamisalassa
Hankintalaissa suositellaan avointa julkaisua
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PAIKALLISTEN TARJOAJIEN MENESTYMISMAHDOLLISUUDET 
”LAILLISIN KEINOIN”

Paikan nimeä tai tiettyä tuotetta ei voi vaatia (…tai vastaava)
Julkisten hankintojen koulutus ja tietoisuuden lisääminen
Osatarjousmahdollisuus vai kokonaishankinta?
Etäisyyksien merkitys valintaperusteisiin

Esim. huollon vasteaika -> läheltä tuleva on paikalla nopeammin
Esim. leipomotuotteissa aikaisempi toimitusmahdollisuus

Yritykset auttaa paikallisia toimijoita voidaan helposti tulkita suosimiseksi 
Syrjivät valintaperusteet –> voi johtaa markkinaoikeuteen

Hyvällä markkinakartoituksella voidaan edesauttaa paikallisten tarjoajien 
menestymismahdollisuuksia
Verkostoituminen ja kyky tehdä yhteistyötä on erittäin tärkeää

Tarjoajia kannattaa kannustaa tähän
Hankinta-asiamiestoiminta; Tarjoamisen kynnyksen madaltaminen
Tulevista hankinnoista ajoissa tiedottaminen



”HANKINTALAKI EI KIELLÄ JULKISEN HANKKIJAN JA 

YRITYSTEN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ” *

MARKKINAKARTOITUS 65 §
- TARJOAJAN OSALLISTUMINEN VALMISTELUUN, ETURISTIRIIDAT 66 §

* Avoimuus, tasapuolisuus, suhteellisuus, syrjimättömyys
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Valmistelu/Suunnittelu

Hankintalaki 

sääntelee:

Kilpailutus 
ja päätös

Sopimuksen 
hallinta



MIKÄ ON MARKKINAVUOROPUHELU

”Ennakoiva markkinakartoitus antaa toimittajille tietoa tavoitteista ja tarpeista, 
joihin tuleva hankinta vastaa. Yritykset saavat myös tietoa hankinnan suuruudesta 
ja aikatauluarviosta. Sen perusteella hankintayksikkö taas saa käsityksen tarjolla 
olevista erilaisista ratkaisuista tai palveluvaihtoehdoista” (Motivan julkaisu)

Keinoja:
HILMAssa ilmoitettu tietopyyntö, johon kirjalliset kommentit
HILMAssa ilmoitettu tietopyyntö, jossa kutsu keskustelutilaisuuteen tai 
työpajaan
Voi olla myös muita kanavia, jossa tavoitetaan riittävällä laajuudella toimijat
Yritykset voivat käydä myös markkinoimassa tuotettaan/palveluaan ennen 
varsinaisen hankintaprosessin käynnistymistä

Markkinavuoropuhelu voi olla myös osana hankintamenettelyjä, esimerkiksi 
neuvottelumenettelyssä tai kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä

Hankintalaki määrittää mitä ja mistä voidaan neuvotella

Markkinavuoropuhelu edellyttää hyvää hankintojen suunnittelua ja aikaa
Vuosisuunnitelmat, tulevista hankinnoista informointi
Myös tarjoajien aktiivisuus tärkeää!



TERVETULOA MARKKINAVUOROPUHELUUN!

Tervetuloa maakunnan elintarvikkeiden valmistajat ja tuottajat sekä julkisen 
ruokapalvelun tilaajataho saman pöydän ääreen - Keskustellaan yhdessä 
saatavilla olevista tuotteista, tilaajien tuotetarpeista ja alueellisen tarjoamisen 
mahdollisuuksista 

Tiistai 13.2.2018 klo 13 – 16 Joensuu, Ortodoksinen kulttuurikeskus, alasali, 
Kauppakatu 44

Keskiviikko 14.2.2018 klo 13 – 16 Lieksa, Moisionkadun koulu, Moisionkatu 15

Keskiviikko 21.2.2018 klo 13 – 16 Kitee, Kiteen kaupungintalon valtuustosali, 
Kiteentie 25



MUUTA ”HYVÄ TIETÄÄ”:

Seuraa aktiivisesti HILMA.fi –sivustoa! Hanki vahtipalvelu tarvittaessa. 
Kiinnostu myös maakunnan ulkopuolisista mahdollisuuksista. 

Voisiko harkita yhteenliittymänä tarjoamista? Yhteenliittymässä vastataan 
yhteisvastuullisesti, alihankinnassa varsinainen tarjoaja vastaa alihankkijankin 
työstä kuin omastaan.

Yhteenliittymässä referenssit tai liikevaihdot lasketaan yhteen.

Tutustu tilaajavastuulakiin. Suosittelemme tilaajavastuulaki.fi –palvelua. 

Entä tunnetko jo ESPD:n? (Huom. Ei  koske sote-palveluhankintoja)
Rikosrekisteriotteita saa Oikeusrekisterikeskukselta

Huomioi 25.5.2018 voimaan astuva EU:n uusi tietosuoja-asetus

Jos toimit alalla, jossa tarvitaan lupa/lupia, ne todennäköisesti pyydetään 
liittämään tarjoukseen (tai osoitettava myöhemmin)

Vertailuperusteena voi olla myös vastuullisuus; sosiaalinen, ekologinen
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Sähköisyys on tullut jäädäkseen. Pysy mukana!
10/2018 kaikki (EU) tarjoukset tulee ottaa tarjoukset vastaan sähköisesti
Sähköisyys lyhentänyt määräaikoja
Kysymysaikaa yleensä vain viikko
Mikä dynaaminen hankintajärjestelmä?

Lue hankinta-asiakirjat huolellisesti. Kysy (sähköisen portaalin kautta), jos 
epäselvää. Hyödynnä alueesi hankintaneuvontaa (SY).

Älä jätä tarjouksen jättämistä viime tinkaan! Vastuu tarjouksen lähettämisestä 
määräaikaan mennessä on AINA tarjoajalla.

Huomioi, että jätetty tarjous on sitova. 

Tarjousvaiheessa hankintayksiköllä on oikeus luottaa oikeuskäytännön mukaisesti 
tarjoajan ilmoittamaan tietoon esim. palvelustaan, toimitusajoista

Selvitä mahdolliset itselle epäselväksi jääneet tai harmittavat tilanteet ottamalla 
yhteyttä hankintayksikköön. Lähtökohtaisesti hankintayksiköt haluavat 
mahdollisimman paljon ja hyviä tarjouksia.




