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Hankinnan valmistelu
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• Sisäisten toimijoiden tunnistaminen ja 
sitouttaminen

• Toimittajaverkoston kartoitus

• Informaatiotilaisuus

• Tekniset vuoropuhelut

• Tarjouspyyntöluonnoksen kommentointi

•Johanna Sammalmaan ja Anne-Maria Holman tutkimus Julkisen 
hankintaprosessin alkuvaiheet : hankintatoimen ja toimittajien välinen 
vuorovaikutus: Http://Urn.Fi/URN:ISBN:978-952-476-792-7

Valmisteluvaiheen 
toimenpiteet



Onnistuneen vuoropuhelun edellytykset
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Vuorovaikutuksen 
onnistumisen 

edellytyksiä ovat: 

• huolelliset ennakkojärjestelyt,

• riittävän ajan varaaminen ja

• luottamuksellisen ilmapiirin 

luominen vuorovaikutustilanteissa.



Vuoropuhelut - milloin

 Oikea-aikainen vuoropuhelu tarjoajien kanssa – tällöin pystytään määrittelemään, mitä 
vuoropuhelulla tavoitellaan ja mihin kysymyksiin halutaan ratkaisuja.

 Pääsääntöisesti vuoropuhelut tulisi järjestää hyvissä ajoin ennen kilpailutuksen aloittamista ja 
potentiaaliselle tarjoajakentälle tulee jättää riittävästi aikaa kommentoida ja osallistua.

 Hankinnan kohde määrittelee, millainen ja milloin vuoropuhelu on järkevää ja tehokkainta toteuttaa.

 Vuoropuhelu  

 Jatkuvasti markkinoiden kanssa

 Siinä vaiheessa, kun hankinnan tarve ilmenee – markkinoilta kerätään tietoa eri 
mahdollisuuksista tarpeen täyttämiseksi

 Ennen tarjouspyynnön julkaisemista
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Vuoropuhelut - miten

 Markkinavuoropuhelu voidaan toteuttaa monella eri tapaa:

 Hilmassa voidaan julkaista tietopyyntö, jonka pohjalta voidaan järjestää esim. info-tilaisuus 

vuoropuheluineen tai vuoropuheluun valmistavana.

 Tarjoajille on mahdollisuus järjestää tilaisuus kysyä tulevasta hankintakokonaisuudesta lisätietoja esim. 

s-postitse tai puhelimitse

 Tarjoajapuoli toivoisi enemmän kahdenkeskeisiä keskusteluja. Hankintayksiköillä haasteena 

löytää aikaa haastattelun järjestämiseen kaikille kiinnostuneille tahoille.

 Haasteena tarjoajien tasapuolinen kohtelu – pitääkö keskustella alan kaikkien toimijoiden kanssa?
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Onnistuneen vuoropuhelun tulokset

 Vuoropuhelulla on saatu niin paljon tietoa hankinnan kohteesta, että kilpailutus voidaan hoitaa 

”perinteisesti” avoimella menettelyllä

 Vuoropuhelulla on saatu selville se, että ratkaisuvaihtoehtoja on useita. Ratkaisuvaihtoehtoa ei haluta 

lyödä lukkoon ennen kilpailutuksen aloittamista. Tästä syystä on päädytty esim. joko kilpailulliseen 

neuvottelumenettelyyn tai innovaatiokumppanuuteen, joissa itse kilpailutuksen aikana ratkaistaan 
lopullinen ratkaisuvaihtoehto.

 Vuoropuheluissa selviää, että markkinoilla ei ko. tarpeelle sellaisenaan löydy ratkaisua. Tarve täytyy 

joko määritellä uudestaan tai perustaa innovaatiokumppanuus, jossa ko. tarpeelle kehitetään 
ratkaisu.

 Jokainen onnistunut hankinta edellyttää riittävää markkinatuntemusta!
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Kilpailullinen neuvottelumenettely

Lähtökohta: Hankintayksikön tarpeet ja vaatimukset

Voivat täyttyä eri tavoin!

Ehdokkaat neuvotteluihin

Toimialakokemus?

Ehdokkaat ehdottavat ratkaisumalleja

Neuvottelut

Kartoitetaan ja määritellään keinot, joilla HY:n tarpeet 
voidaan parhaiten täyttää

Neuvottelu kaikista hankinnan näkökohdista

HY:n ymmärrys kasvaa neuvottelujen edetessä

Neuvottelijoiden ja ratkaisumallien karsiminen?

Lopullinen tarjouspyyntö

Valitaan ratkaisumalli => kaikilta tarjoukset.

Muista tasapuolinen kohtelu
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HANKINTA-

ILMOITUS ja 

HANKE-

KUVAUS

OSALLIS-

TUMIS-

HAKEMUKSET

TARJOAJIEN 

VALINTA

RATKAISU-

MALLIN 

VALINTA JA 

TARJOUS-

PYYNTÖ

NEUVOTTELUT 

RATKAISU-

VAIHTO-

EHDOISTA

LOPULLISET 

TARJOUKSET

TARJOUSTEN 

VERTAILU JA 

HANKINTA-

PÄÄTÖS

NEUVOTTELUT 

EHTOJEN 

VIIMEIS-

TELEMISEKSI 

(MM. 

RAHOITUS)

(TARJOUSTEN 

TÄSMENTÄ-

MINEN)

Kilpailullinen neuvottelumenettely – neuvottelut käydään ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseksi



Innovaatiokumppanuus

 Idea: Innovatiivisen ratkaisun kehitys + hankinta yhdessä

 ”hankintayksikön tarvetta ei voida täyttää hankkimalla markkinoilla jo saatavilla olevia 

tavanomaisia tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita.”

 Osa tuotekehityskustannuksista HY:n kannettavaksi

 Ei välttämättä iso hankinta!
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Innovaatiokumppanuus

Hankintailmoitukseen:

- Vähimmäistarpeet ja vaatimukset + kattohinta?

- Osallistujien määrän karsinta

- Kehitystyön kohteen hankintaa koskevat periaatteet

- Sopimuskausi

- IPR:t

- Kehitysvaiheen työn kompensointi
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Valmisteluvaihe
Innovaatiokumppaneiden 

valinta
Kehitysvaihe Tilausvaihe

Mitä arvioida lopullisissa tarjouksissa?

- Projektisuunnitelma kehitystyölle

- ”Kehitystyön lopputulemaa koskevat oletukset”

- Tarjoajan suunnitelma lopputuloksesta vs. HY:n 
tavoitteet

- Hinta

- Kehitysvaiheen kustannukset

- Elinkaarikustannukset

- Huom! Kiinteä kattohinta tai ranskalainen urakka?

HANKINTA-

ILMOITUS ja 

ALUSTAVA 

TARJOUS-

PYYNTÖ

OSALLISTUMIS-

HAKEMUKSET

(Huom! Myös 

alustava 

tarjouspyyntö)

TARJOAJIEN 

VALINTA JA 

ALUSTAVIEN 

TARJOUSTEN 

PYYTÄMINEN

ALUSTAVAT 

TARJOUKSET

NEUVOTTELUT 

TARJOUSTEN 

PARANTAMI-

SESTA

LOPULLINEN 

TARJOUS-

PYYNTÖ

LOPULLISET 

TARJOUKSET

TARJOUSTEN 

VERTAILU JA 

HANKINTA-

PÄÄTÖS



(Tuote)kehitysvaihe

Hankintapäätös + valitusaika => kumppanuussopimus

- Eteneminen ja kumppaneiden karsinta

- Kehityspanoksen korvaus (go/no go)

- Edellytykset, joilla HY tilaa lopputuotteen

- Hinnanmääräytymisperiaatteet

- IPR:t
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Valmisteluvaihe
Innovaatiokumppaneiden 

valinta
Kehitysvaihe Tilausvaihe

Sopimuskausi

- Tasapuolinen kohtelu

- Kehityskompensaatio kannustava + suhteessa työhön

HY:n ja innovaatiokumppaneiden tiivis yhteistyö

- Huom! yrityssalaisuudet

Kumppanuussopimus



Tilausvaihe

Ei tarvitse kilpailuttaa uudestaan!

Toimitussopimus  hankintailmoitus

Hankinnan arvo

Alkuperäiset tarpeet ja vaatimukset

Sopimuskausi

Kehitystyön panoksen oltava suhteessa hankinnan kokoon!
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Valmisteluvaihe
Innovaatiokumppaneiden 

valinta
Kehitysvaihe Tilausvaihe

Toimitussopimus



Yhteenveto: hankintaa yhdessä kehittäen?

 Hankintalaki mahdollistaa kilpailutukset, joissa HY kuuntelee tarjoajakenttää!

 Kolme käytännön esimerkkiä:

 Tekniset vuoropuhelut

 Kilpailullinen neuvottelumenettely

 Innovaatiokumppanuus

 Mieti, mitä olet hankkimassa
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Kiitos!

pekka.alahuhta@hansel.fi

eriika.autio@businessfinland.fi


