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Mottomme!

Me yrittäjät elämme myymällä –

mutta me teemme voitot ja 

tulokset ostamalla!
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Onnistuneen hankinnan kulmakivet 

yrittäjän kannalta
• Selvitä mitä ostat, keneltä ja miksi

• Käytä 80/20 sääntöä ostojen priorisointiin

• Tee tarkka tarveanalyysi ja käytä asiantuntijoita

• Tarkastele aina kokonaiskustannuksia – halvin ei aina paras

• Mieti parhaat ratkaisut saadaksesi maksimi hyödyt

• Älä osta ylilaatua, ja katso koko elinkaarta

• Käytä aikaa toimittajien vuoropuheluun, kuuntele ja opi

• Kerro tarjouspyynnössä, mitä oikeasti haluat

• Valmistaudu neuvotteluun ja muista, ettet saa mitä ansaitset, vaan 

saat mitä neuvottelet 

• Tee selkeä sopimus, jota on helppo valvoa

• Laadi riittävä mittaristo, miten seuraat tuloksia 

• Pyri pidempiin sopimuksiin ja kanavointiin – vältä spot-ostoja
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Mitä odotuksia yrittäjillä on julkiselta 

hankinnalta
• Kunnan hankintaperiaatteet on tehty yhdessä ja 

läpinäkyvästi

• Hankintasääntö ottaa huomioon tasapuolisuuden osalta 

myös pienet, sekä keskisuuret paikalliset/alueelliset 

yrittäjät

• Hankinnoissa annetaan riittävästi aikaa laatia 

tarjoukset/pidetään yllä aktiivista vuoropuhelua

• Vuorovaikutteisuus ulottuu kaikkiin vaiheisiin 

kuntaorganisaation sisällä

• Hankintojen kriteereissä huomioidaan korostetusti 

paikalliset/alueelliset tarjoajat

• Yrittäjien osaaminen hyödynnetään valmistelussa
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Yrittäjien odotuksia…

• Pyritään kehittämään yritysten palveluja ja tuotteita, 

jotta voidaan innovatiivisesti toteuttaa kunnan 

tavoitteita

• Hankintojen yksikkökokoa ei kasvateta liikaa

• Kunta aidosti pyrkii syrjimättömyyteen, avoimuuteen ja 

kohtuullisuuteen

• Kuntaorganisaatio arvostaa yrittäjien 

osaamista/panostusta ja on valmis omalta osin 

sitoutumaan myös pidemmäksi ajaksi

• Hankintaprosessin on oltava selkeä ja ymmärrettävä

• Kunta selvittää avoimesti yritysvaikutukset, taloudelliset 

ja ympäristövaikutukset päätösvaihtoehtojen osalta
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Tarvittavat työkalut
• Kunta laatii hankintasäännön, joka kattaa:

• Kaikki hankinnat – myös pienhankinnat

• Yhteiset hankintaperiaatteet 

• Hankintojen yhteiset kriteerit

• Käytössä olevat erityistyökalut ja –prosessit

• Erityistyökalut esim.:

• Toimivat sähköiset työkalut

• Yhteisesti sovittu vuoropuhelumalli

• Selkeät tarjouspyyntömallit ja –lomakkeet

• Yritysvaikutusten arviointimenettely (YRVA)

• Ympäristövaikutusten arviointi

• Alue- ja kokonaistaloudelliset arviointimenettelyt

• Työllistämisvelvoite – työintensiivisissä hankinnoissa

• Innovatiiviset hankinnat – periaatteet

• Prosessikuvaus, valvonta, seuranta ja sanktiot puolin ja toisin
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Mitä seuraavaksi?

• Porvoon ja Loviisan, sekä yrittäjien yhteinen sopimus, 

mitä työkaluja lähdetään kehittämään

• Hyödynnetään olemassaolevat mallit/työkalut eri 

kaupungeissa ja kunnissa (mm. Mikkeli)

• Luodaan pelisäännöt ja toimintamalli, joka on kaikille 

eduksi ja toimii pitkälläkin tähtäimellä (muutkin kunnat 

voivat ottaa käyttöön)

• Päätökset kunnissa ja koulutus
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Liitteet

Yritysvaikutusten arviointimenettely

(Loviisaan v. 2017)
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Miksi Yritysvaikutusten arviointi 

• Yritysten menestys luo kunnalle verotuloja, työpaikkoja, 

asukkaita ja dynaamisuutta kasvuun

• Yrittäjille kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys on 

selkeästi tärkein asia

• Päätökset vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti yrityksiin 

(kaavat, hankinnat, asunnot, koulutus)

• Laajentaa päätösten näkökulmaa ja vaihtoehtoja 

harkitaan paremmin

• Tärkeä osa yrityspalvelua

• Luo parempia edellytyksiä yrityselämälle

• Päätösten läpinäkyvyys lisääntyy

• Kunnan vetovoima paranee

• Osa kokonaisuutta = yva + iva + yrva
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YRVA:n tavoitteet

• Oltava luonteva osa viranhaltijan arkea

• Uskottavuus kunnan päätöksentekoon paranee

• Minimoidaan kielteisiä yritysvaikutuksia

• Maksimoidaan myönteiset vaikutukset

• Yritysilmasto paranee 

• Päätösten läpinäkyvyys vähentää kritiikkiä

• Päätökset ovat johdonmukaisia, pitkäjänteisiä ja 

yritysystävällisiä (katse tulevaisuuteen)

• Saadaan kuntaan lisää yrityksiä ja luo 

myönteisen ilmapiirin kasvulle

• Selkeyttää roolijakoa
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