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PTCServices Oy

• Suomen kokenein* julkisten hankintojen asiantuntijatoimisto
• *Suurin määrä hankintoihin erikoistuneita juristeja, laajin kattaus 

erilaisia hankintoja, vuonna 2004 perustettu alansa pioneeri

• Tarjoamme hankintayksiköille tukea ja sparrausta; 
hoidamme kisat vaikka avaimet käteen -periaatteella!

• Kommentoimme yritysten tarjouksia ja koulutamme.

• Maan kattavin hankintojen tietopankki www.julkiset.fi
• Ohjeet, malliasiakirjat ja kiinnostavimmat oikeustapaukset kiinteään 

vuosihintaan

• Hankintapuhelin 0600-19900 (2,95€/min) arkisin klo 9-12

http://www.julkiset.fi/


©

Tavoite: Pienten ja keski-
suurten yritysten aseman 

parantaminen.
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Hankintalain tavoite

Hankintalain tavoite: … ”tehostaa julkisten 
varojen käyttöä… sekä turvata yritysten ja 
muiden yhteisöjen tasapuoliset 
mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja 
rakennusurakoita julkisten hankintojen 
tarjouskilpailuissa. Lisäksi ”Hankinnat on 
pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja 
keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt 
pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien 
kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.”
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Julkiset hankinnat haastavia

• Useita tutkimuksia pk-yritysten asemasta

• Ongelmat samansuuntaisia ympäri Eurooppaa

• Merkittävimpiä haasteita:

• Hallinnollinen taakka

• Isot hankintakokonaisuudet

• Tiedonsaantivaikeudet

• Sopimusten suuri koko

• Tarjousten valmistelusta aiheutuvat kustannukset

• Kohtuuttomat vaatimukset

Lähde: Komission valmisteluasiakirja: ”Eurooppalaiset julkisia hankintoja koskevat 
käytännesäännöt, joilla parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada julkisia 
hankintasopimuksia”, Bryssel, 25.6.2008. SEC(2008)2193.
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Tilanne Suomessa

• TEM:n selvitys ”Pk-yritysten osallistuminen, 
kokemukset ja näkemykset julkisissa 
hankinnoissa” (54/2014)

• 77,5 % vastaajista piti julkisyhteisöjä 
houkuttelevana asiakasryhmänä, mutta…

• 82 % kokenut hankaluuksia hankinnoissa

• 72,5 %:n mielestä hankaluudet olivat estäneet 
kilpailuun osallistumisen kokonaan

• Vaadittujen selvitysten laajuus

• Monimutkaiset menettelysäännöt

• Liian laajat hankintakokonaisuudet

• Tarjouspyyntöjen epäselvyys
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Miten huomioidaan uudessa laissa?

• Menettelyn sähköistyminen

• Hankinnan jakaminen osiin pääsääntö

• Säännös markkinakartoituksesta

• ESPD-vakiolomakkeen käyttö

• Todistusten tarkastaminen voittajalta

• Liikevaihtovaatimusta koskeva rajoitus

• Lähtökohta: maks. 2x sopimuksen arvo

• Laajemmat mahdollisuudet pyytää 
täsmennyksiä

• Muista myös konsortiot, alihankinnat
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Kynnysarvot ja hankintaryhmät

EU-hankinnat:
Tavarat & palvelut

209.000 €
(khv 135.000 €)

Urakat:
5.225.000 €

Sote- ja erityispalvelut:
400.000/300.000 €

Kansalliset hankinnat: 
Tavarat & palvelut;
60.000 – 209.000 €

Urakat: 
150.000 – 5.225.000 €

Pienhankinnat:
- Kaikki kansallisten kynnysarvojen alittavat 
hankinnat sekä 400.000/300.000 € alittavat 

sote- & erityispalvelut ja alle 500.000 €
konsessiot

-Hankintalainsäädännön ulkopuolella

EU-kilpailutus

kansallinen 
kilpailutus

Omat ohjeet + 
avoimuus/syrji-
mättömyys
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Mitä kansallisten kynnysarvojen 
nostaminen merkitsee?

• Hankintayksiköiden omien hankintaohjeiden 
on oltava päivitettynä ja hankintoihin 
osallistuvien yritysten saatavilla

• Esimerkiksi yhteiset hankintatapaamiset?

• Yhtenäisemmät ohjeistukset helpottavat 
yrityksiä kilpailutuksiin osallistumisessa

• Julkisten hankintojen periaatteiden merkitys 
kasvaa entisestään

• Avoimuus, suhteellisuus, tasapuolinen ja 
syrjimätön kohtelu
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Kansallisten hankintojen, sote- ja 
erityispalveluiden kilpailuttaminen

• Hyvin kevyesti säännelty

• Hankintamenettelyn valinta hankintayksikön 
harkittavissa

• Kunhan on julkisten hankintojen periaatteiden 
mukainen

•  ”Omat menettelyt” sallittu!

• Suorahankinta ei käy

• Sähköinen menettely mahdollista, ei pakollista

• Hankintaohjeiden täsmentäminen myös näiden 
hankintojen osalta!
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Arvot osaksi hankintoja

Strategialla voi vaikuttaa!



©

”Miten ympäristönäkökohdat 
voi huomioida?”
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Esimerkkejä

• Perunat tai leipätuote täyttää EU:n 
luomuasetuksen vaatimukset. Tuote kuuluu 
viranomaisen valvontajärjestelmään 

• Voi todentaa suoraan luomumerkillä

• Jääkaapin energiankäyttö täyttää EU:n 
energialuokan A++ vaatimukset 

• Todennettava sertifikaatilla tai vastaavalla

• Siivouspalvelu: Vaaditaan palvelun ympäristö-
katselmus, ympäristövaikutusten arviointi, 
tavoitteellinen ympäristöohjelma ja 
ympäristöohjelman toteutuksen seuranta
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”Miten hankintojen avulla 
voi työllistää?”
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Työllistämisehto mukaan hankintoihin

• Työllistä heikossa työmarkkina-asemassa olevia

• Nuoret, maahanmuuttajat, kehitysvammaiset, 
pitkäaikaistyöttömät

• Huomioi vähimmäisvaatimuksena tai vertailussa

• Etu tilaajalle: syrjäytymisen ehkäisy

• Etu yritykselle: imagoetu, tutkitusti muiden 
työtekijöidenkin työhyvinvointi kasvanut (tunne, 
että tehdään ”yhdessä hyvää”)

• Etu työntekijälle: kokemus, ”jalka oven väliin”, 
kontakteja

• THL Hankinnoista duunia! -hanke 2015-2017
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Entä innovaatiot? 
Miten niitä hankitaan?



Vuoropuhelu!



Mitä vien 

mukanani?
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Uudistus luo pohjan muutokseen

• Joustoa ja selkeyttä hankintamenettelyihin

• Asiakirjojen saatavuus, sähköisyys, ESPD, hankinnan 
jakaminen osiin

• Arvot osaksi hankintoja

• Ympäristönäkökohdat, työllistäminen, pk-yritysten 
huomioiminen, innovointiin kannustaminen

• Eturistiriitoihin puuttuminen, harmaan talouden 
torjunta, korruption vastainen toiminta

• Entistä enemmän vuoropuhelua toimijoiden 
välillä

• Kokeile rohkeasti uutta – kouluttaudu ja hanki 
ammattilaisapua tarpeen mukaan!
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JulkiSet - julkisten hankintojen 
tietopalvelu

• Tehosta työtäsi ja pysy ajan tasalla lainsäädännön ja 
hankintakentän muutoksista! JulkiSet-tietopalvelun käyttäjänä saat 
tuoreimmat hankintaohjeet ja työkalut yhdessä paketissa.

• Hankintaohjeen avulla varaudut hankintalain muutokseen

• Älä keksi pyörää uudelleen – malliasiakirjan avulla hankit 
helpommin

• Satoja tuomioita joka vuosi – JulkiSet-tilaajana pysyt 
kärryillä oikeuskäytännöstä

Kokeile ilmaiseksi kuukauden ajan!

• Tilaa ilmaiset kokeilutunnukset sähköpostitse irene.usano@ptcs.fi.

• Jos haluat jatkaa tilausta ilmaisen kuukauden kokeilujakson jälkeen, 
on tietopalvelun hinta 240 €/vuosi/käyttäjä. Lisäkäyttäjät 
samasta organisaatiosta 80 e/hlö. Hintoihin lisätään alv 24 %.

• Lisätiedot ja tilausohjeet löydät kotisivuiltamme www.ptcs.fi.
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Hankintapuhelin: Miksi kannattaa 
soittaa?

• Puhelimitse saat pikaisen 
vastauksen moniin 
hankintaongelmiin ja pääset 
asiassasi eteenpäin.

• Hankinnoissa on monesti 
kiireellinen aikataulu, eikä 
ole aikaa laatia erillistä 
konsultointisopimusta. 

• Vastaajina kokeneet asiantuntijamme päivittäin klo 9-12.

• Lisätietoa: 
http://www.ptcs.fi/fi/hankintaneuvonta-hankintapuhelin

http://www.ptcs.fi/fi/hankintaneuvonta-hankintapuhelin
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Kiitos!

annamari.kontio@ptcs.fi


