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NEUVOA SAA, KUN PYYTÄÄ! (ja klikkaa.)
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Osa 2:  Myyttejä julkisista hankinnoista

Osa 3:  Julkiset hankinnat haltuun!

Osa 1:  Mistä on kyse? = Kokonaiskuva lähiruoan  

vaikutuksista 
  Kuuntele podcast 

-lähetykset!

PEREHDY!
VALMISTELE!

TARJOA!

Tämän sähköisen oppaan tarkoitus on perehdyttää ruoantuottajat julkisten kilpailutusten saloihin. Kunta tai kaupun-
ki voi olla tuottajalle luotettava ja hyvä kumppani, kun homma toimii avoimesti ja osapuolet ymmärtävät yhteistyön 
hyödyt ja mahdollisuudet! Oppaaseen on ujutettu mukaan suuri määrä linkkejä, jotka johdattavat lisätiedon äärelle.



Osa 1 Mitä hyötyä lähiruoan lisääminen kuntien keittiöissä tuo eri osapuolille? 
Vie hiiri kunkin osan päälle ja lue lisää! 

Katso myös koostevideo varinaissuomalaisesta ruokaketjusta vaikutuksineen.

https://www.youtube.com/watch?v=ZmnY8Q93b1Y


Ohessa kolme yleistä myyttiä koottuna napakoiksi podcast -keskusteluiksi. Kuuntele ja avarra näkökulmaasi!

Myyttejä julkisista hankinnoista
-Podcastit
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Julkisista hankinnoista on vielä vallalla paljon väärinkäsityksiä. Hyvät kokemukset ja onnistumiset kiirivät pus-
karadioista esiin hitaammin kuin epäonniset, minkä vuoksi kannustavia esimerkkejä voi olla hankala löytää. 

Myytti 1: Julkisiin hankintoihin pääsevät kiinni vain suurten volyymien tuottajat.
Vieraina Varsinais-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Jorma Saariketo sekä 
hankintakonsultti Mia Koljonen Ju-Ha Consulting Oy:sta. 

Myytti 3: Brändääminen on vain suurten yritysten ja markkinointiväen puuhaa.
Vieraina Johanna Tanhuanpää Invenire Oy:sta sekä Voima-Papu -tuotteen lanseerannut Katriina Klinckowström.

Myytti 2: Ajatus lähiruoan lisäämisestä julkisiin keittiöihin tökkää viimeistään kuljetuspuoleen.
Vieraina MTK Varsinais-Suomen aluepäällikkö Terhi Löfstedt sekä osuuskunta Merimas-
kun perunasta tuottaja Jukka Sariola. 

KUUNTELE JAKSO 1 (Kesto: 16:36)

KUUNTELE JAKSO 2 (Kesto: 10:08)

KUUNTELE JAKSO 3 (Kesto: 15:36)

https://soundcloud.com/valoniakeskus/hankintamyytti1
https://soundcloud.com/valoniakeskus/hankintamyytti2
https://soundcloud.com/valoniakeskus/hankintamyytti3


1 Mikä on julkinen hankinta?

Pk-yrityksen tarpeet on huomioitu uudistuneessa 
hankintalaissa esimerkiksi näin:

•  Tarjoavilta yrityksiltä ei edellytetä suurta liikevaihtoa.
• Hankintayksiköitä (kuten kuntia) kannustetaan markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun sekä jakamaan  
 hankinnat osiin, mikä helpottaa uusien toimittajien mukaan pääsemistä.
• Sähköistä asiointia on laajennettu, mikä helpottaa tarjousten jättämistä ja täydentämistä.
• Kansalliset hankinnat voidaan kilpailuttaa kevyemmin.
• Myös pienhankinnat ilmoitetaan julkisesti.

Lue lisää 
hankintalaista!

Hankintalaki määrää varsin yksityis-
kohtaisesti julkisten hankintojen me-
nettelytavat.

Julkisesta hankinnasta on kyse silloin, kun tilaajana on julkisen sektorin hankintayksikkö, esimerkiksi kunta. 
Julkisia hankintayksiköitä sitoo hankintalainsäädäntö, jonka tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyt-
töä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja mui-
den yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet. Vuonna 2016 annettiin valtioneuvoston periaatepäätös kestävien 
tuotantotapojen suosimisesta hankinnoissa. 

Perusperiaatteita:

Syrjimättömyys

Tasapuolisuus

Suhteellisuus

Osa 3

http://ekocentria.fi/resources/public//sisaltokaruselli/Jonna_hankintalaki%20ja%20hankinnat.pdf
https://mmm.fi/documents/1410837/1880296/periaatepäätös+julkisista+ruokahankinnoista_su.pdf


2 Tutustu työkaluihin

(esim. Credita tai  
Mercell hankintavahti)

• Mene HILMA tai Mercell hankintavahti -palveluun – tutustu tarjontaan.
• Luo käyttäjätunnus ja salasana palveluun.
• Tutustu palveluun, sen toimintatapaan ja sisältöön ajoissa.
• Voit helpottaa tiedonsaantia tulevista hankinnoista maksullisten vahtipalveluiden avulla.
• Valitse kiinnostuksesi kohde, tutustu hankintaan ja sen asiakirjoihin.

PIENHANKINNAT
Mercell
E-hankinnat.fi
Cloudian pienhankinnat
HankintaSampo
Tarjova Palvelu

MUISTA MYÖS!
• Kuntien omat sivut
• Sähköpostitse  
 pyydettävät tarjoukset
• Joissakin hankinnoissa   
 käytetään yhä 
 paperimenettelyä!

HILMA
TEM:n ylläpitämä, maksuton 
ilmoituskanava

TED (Tenders Electronic Daily) 
Eurooppalaisia julkisten hankinto-
jen ilmoituksia 

SUOMEN YRITTÄJIEN 
HANKINTANEUVONTA

Sähköinen asiointi koskee jo lähes kaikkia hankintoja ja helpottaa huomattavasti sekä tarjoamista että vuoropuhelua. 
Virheiden riski vähenee ja tiedonsaanti paranee. Sähköisiin työkaluihin kannattaa kuitenkin tutustua ajoissa!
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https://julkisethankinnat.fi/
https://www.mercell.com/fi-fi/hankinta/62863050/hankintavahti.aspx
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/
https://www.mercell.com/fi-fi/hankinta/62863050/hankintavahti.aspx
https://www.mercell.com/fi-fi/
http://e-hankinnat.fi/
https://pienhankintapalvelu.fi/
https://www.hankintasampo.fi/
https://www.tarjova.fi/
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/
https://data.europa.eu/euodp/fi/data/dataset/ted-1
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/julkiset-hankinnat/suomen-yrittajien-hankintaneuvonta-553148
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/julkiset-hankinnat/suomen-yrittajien-hankintaneuvonta-553148


3 Valmistaudu kilpailutukseen

• Ota käyttöön hankintojen vahtipalvelu, tarjolla on  

 useita ratkaisuja.

• Seuraa oman toimialasi hankintailmoituksia.  

• Liity tilaajavastuu.fi palveluun.

• Mieti kumppaniverkoston perustamista.

• Valmistele ja esitäytä oma ESPD-lomake.

• Valmistaudu toimittamaan rikosrekisteriote. 

 (kysytään EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa)

• Hyödynnä hankintojen neuvontapalveluita 

 tarjousten ja sopimusten tekemisessä.

•  Tunnista tuotteesi vahvuudet ja varmista, että ne  
  välittyvät myös asiakkaalle.
•  Viritä tuotteesi tai palvelusi sopimaan julkisen  
  sektorin tarpeisiin. Varmista, että voit toimittaa     
  tuotteen vaaditussa muodossa.
•  Seuraa markkinoita ja huomioi markkinatieto      
  tuotteistamisessa.
•  Hinnoittele oikein.
•  Markkinoi tuotteitasi aktiivisesti kuntien edustajille. 
•  Mieti, voitko toimia isossa hankinnassa alihankkijana   
  tai voisitko jättää osatarjouksen.
•  Varmista keskeisimmät kumppanit ja kartoita  
  mahdollisia uusia kumppaneita.
•  Muista, että hankinnan jakaminen osiin on aina  
  sallittua ja tuo tämä esiin keskustellessasi  
  hankintayksikön kanssa.
•  Ole valmis kehittymään ja kehittämään!

Taustat ja tarjoamisen välineet kuntoon: Omat palvelut ja tuotteet kuntoon:

Seuraa julkisen sektorin hankintapäätöksiä, saat 

tietoa niin tuotteista kuin niiden toimittajista!

(saat arvokasta markkinatietoa,  
vaikka et kaikkiin tarjoaisikaan!)

Osa 3

https://www.tilaajavastuu.fi/fi/
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/news/espd_ohjeita


4 Osallistu markkinavuoropuheluun  
– ole aktiivinen!

•

• Osallistu aina vuoropuhelu-, informaatio- tai esittelytilaisuuteen, jos sellainen järjestetään.

• Ehdota kunnalle hankintakalenterin käyttöönottoa – näin voidaan hyvissä ajoin ennakoida,     

 milloin kukin hankinta tulee ajankohtaiseksi.

• Esittele tilaisuudessa tarjoamasi tuotteet tai palvelut tulevaisuuden suunnitelmat  

 (siltä osin, kun ne eivät ole liikesalaisuuksia).

• Kuuntele muiden ehdokkaiden esittelyt, esitetyt kysymykset ja vastaukset.

• Esitä omia kysymyksiä ja vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

• Vaadi hankinnan jakamista osiin tai osatarjousten sallimista, jotta myös pienet   

 yritykset voivat osallistua tarjoamiseen.

Ehdota omalle kunnallesi etukäteisinformaatio- 
ja vuoropuhelukäytäntöjä!

Osa 3



5 Tarjouksen tekeminen

• Tarjouksen tekeminen on johdonmukaista: 
 kun olet kerran tarjonnut, on seuraava  
 kierros helpompi!
• Aloita ajoissa – opit toimintatavat ja  
 termistön!

Muistilista ennen tarjouksen jättämistä:
• Varmista, että kaikkiin tarjoajan kelpoisuuteen liittyviin  
 kysymyksiin on vastattu.
• Liitä mukaan kaikki tarjoajalta vaaditut selvitykset ja todistukset.
• Käytä vaadittua muotoa / rakennetta (esim. tilaajan oma lomake).
• Älä liitä omia ehtoja – saattaa olla tarjouksen hylkäämisperuste.
• Tarkista vielä kerran kaikki kohdat, kun tarjous on valmiina.

• Lue huolellisesti kaikki hankinnan asiakirjat, erityisesti tarjoajan kelpoisuus ja tarjouspyynnön kohde.

• Ryhdy tarjouksen tekoon hyvissä ajoin, jotta mahdolliset kysymykset nousevat ajoissa esille.

• Hyödynnä hankintayksikön tarjouspyynnössä tai liitteissä antamat tiedot.

• Ota tarvittaessa yhteyttä asiantuntijaan tai hankintaneuvontaan.

• Mieti, tarvitsetko kumppania tai alihankkijaa.

• Esitä lisäkysymyksiä, jos tarpeen.

Tutustu tarjouspyyntöön ja liitteisiin

Esitä lisäkysymykset kirjallisesti, jos jokin kohta on hiukankin 

epäselvä! Huomioi saamasi vastaukset tarjouksessa  

(vastaukset sitovat tilaajaa).

Muista, että myöhästynyt tarjous hylätään!
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• suurempaa volyymia (laajemmat referenssit, suurempi yhteenlaskettu liikevaihto, parempi toimitusvarmuus) 
• laajempaa osaamista (kattavampi tuotevalikoima, tuotteen jalostus tai käsittely, vahvempi palveluntarjonta)

Ryhmittymän kautta voidaan saada...

6 Yhteistarjoukset

•

• Kaikkien osallisten osaaminen huomioidaan, liikevaihto voidaan laskea yhteen.
• Jos yksi täyttää pätevyyden, kaikki hyötyvät.
• Ei alihankintaa: kaikki tasavertaisia, jokainen jäsen vastaa koko sopimuksesta.

• Ryhmittymä toimii ulospäin kuin yksi toimija – yhdet yhteystiedot riittävät.

Edut

Pienyritykset ja toimittajat voivat muodostaa ryhmittymän ja hyödyntää toistensa osaamista ja resursseja. 
Tarjoamalla ryhmittymänä pienempien toimijoiden on mahdollista haastaa suuria yrityksiä. 

Keskinäisen sopimuksen 
tekeminen on 

luottamuksen osoitus! Hyviä ohjeita sopimusten tekemiseen  täällä!

Tarjoajilta ei tarjousvaiheessa voida edellyttää tiettyä oikeudellista muotoa, joten tässä vaiheessa 
aiesopimus riittää. Mikäli ryhmittymä valitaan toimittajaksi, voi tilaaja edellyttää kirjallista sopi-

musta ryhmän osapuolten välille.

Ryhmittymän on osoitettava hankintayksikölle vaatimusten täyttyminen. Näyttönä voidaan käyt-
tää esimerkiksi yritysten välisiä sopimuksia tai muita sitoumuksia, joilla osoitetaan, että vaa-
ditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat ryhmittymän käytettävissä.
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https://www.lut.fi/documents/10633/277338/LahiSopu201409_share.pdf
https://www.lut.fi/documents/10633/277338/LahiSopu201409_share.pdf


7 Apua ja tietoa

© 2019  
Kuvitus: Linda Saukko-Rauta | Taitto: Maiju Oikarinen
Työkalupakki on tuotettu osana Valonian Tarjousosaamista ruoantuottajille -hanketta, joka sai rahoituksen ympäristöministeriön Ravintei-
denkierrätysohjelmasta ajalle 9/2017–12/2018. Hanke toteutettiin yhteistyössä MTK Varsinais-Suomen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, 
Ju-Ha Consulting Oy:n, Turun yliopiston Brahea-keskuksen sekä Suomen Yrittäjien hankinta-asiamiesverkoston kanssa.

Aitoja makuja on Turun yliopiston Bra-
hea-Keskuksen ylläpitämä valtakunnal-
linen elintarvikeyritysten hakupalvelu ja 
monipuolinen elintarvikealan tietolähde.

aitojamakuja.fi

MTK palvelee jäseniään kaikissa yrittä-
jyyteen ja markkinoihin liittyvissä asiois-
sa. Kontaktit etupäässä omaan tuotta-
jayhdistykseen, tuottajayhteistyön ja 
kontaktien osalta myös MTK-liittoon. 

Suomen yrittäjien hankinta-asiamiesver-
kosto kehittää hankintayksiköiden ja tar-
joajien välistä vuoropuhelua. Ota yhteys 
oman alueesi neuvojaan!
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http://www.aitojamakuja.fi/
https://www.mtk.fi/
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