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EVÄITÄ ARVOPOHJAISIIN HANKINTOIHIN
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Riittävät resurssit ja johdon tukiRiittävät resurssit ja johdon tuki

Tarpeiden ymmärtäminen

Markkinatuntemus

Tarpeiden ymmärtäminen

Markkinatuntemus

Hankintaosaaminen ja 

tavoitteita palveleva 

hankintamenettely



ISO KUVA 
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Tavoite 12.7: 

Kestävien julkisten hankintojen 

edistäminen kansallisten prioriteettien 

mukaisesti.



• Suuri tuotemäärä ja hinnan suuri 
painoarvo

• Resurssien riittävyys?

• Vakiintuneet käytännöt

HAASTEITA
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HANKINTAMENETTELYT
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AVOIN MENETTELY
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Hankintailmoituksen
ja tarjouspyynnön 

julkaisu

Hankintailmoituksen
ja tarjouspyynnön 

julkaisu

Soveltuvuuden
tarkistus

Soveltuvuuden
tarkistus

Tarjousten tarjous-
pyynnönmukaisuuden 

tarkistus

Tarjousten tarjous-
pyynnönmukaisuuden 

tarkistus

Tarjousten vertailuTarjousten vertailu

Hankintapäätös ja 
tiedoksianto

Hankintapäätös ja 
tiedoksianto

Hankintasopimus 
(odotusaika 14 pv.)
Hankintasopimus 
(odotusaika 14 pv.)

Tarjoukset 
(väh. 35 pv)
Tarjoukset 
(väh. 35 pv)



RA JOITETTU MENETTELY
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Hankintailmoitus,
osallistumishakemus-

pyyntö
ja tarjouspyyntö

Hankintailmoitus,
osallistumishakemus-

pyyntö
ja tarjouspyyntö

Osallistumis-
hakemukset

(30 pv.)

Osallistumis-
hakemukset

(30 pv.)

Soveltuvien
ehdokkaiden 

valinta (väh. 5)

Soveltuvien
ehdokkaiden 

valinta (väh. 5)

Hankintapäätös 
ja tiedoksianto

Hankintapäätös 
ja tiedoksianto

Tarjousten 
tarjouspyynnön
-mukaisuuden 

tarkistus

Tarjousten 
tarjouspyynnön
-mukaisuuden 

tarkistus

TarjouspyyntöTarjouspyyntö

TarjouksetTarjoukset
Tarjousten 

vertailu
Tarjousten 

vertailu

Hankinta-
sopimus 

(odotusaika 
14 pv.)

Hankinta-
sopimus 

(odotusaika 
14 pv.)



ESIMERKKI NEUVOTTELUMENETTELYSTÄ
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Hankintailmoitus,
osallistumis-

hakemuspyyntö
ja tarjouspyyntö

Hankintailmoitus,
osallistumis-

hakemuspyyntö
ja tarjouspyyntö

Osallistumis-
hakemukset

(30 pv.)

Osallistumis-
hakemukset

(30 pv.)

Hankintapäätös 
ja tiedoksianto

Hankintapäätös 
ja tiedoksianto

Tarjousten 
tarjouspyynnön
-mukaisuuden 

tarkistus

Tarjousten 
tarjouspyynnön
-mukaisuuden 

tarkistus

Tarjousten 
vertailu

Tarjousten 
vertailu

Hankinta-
sopimus 

(odotusaika 
14 pv.)

Hankinta-
sopimus 

(odotusaika 
14 pv.)

Lopulliset 
tarjoukset
Lopulliset 
tarjoukset

Alustavat
tarjoukset
Alustavat
tarjoukset

Neuvottelut 
Huom! 

Rajoituksia 
teemoihin

Neuvottelut 
Huom! 

Rajoituksia 
teemoihin

Lopullinen 
tarjous-
pyyntö

Lopullinen 
tarjous-
pyyntö

Kutsu 
neuvotteluihin, 

alustava 
tarjouspyyntö

Kutsu 
neuvotteluihin, 

alustava 
tarjouspyyntö

Soveltuvien
ehdokkaiden 

valinta (väh. 3)

Soveltuvien
ehdokkaiden 

valinta (väh. 3)

Käyttö esim:

- Tarpeita ei voida täyttää olemassa olevilla ratkaisuilla

- Hankintaan kuuluu suunnittelua tai innovatiivisia ratkaisuja

- Hankintasopimusta ei voida tehdä ilman edeltäviä neuvotteluja

Ei neuvotteluja:

- Vähimmäisvaatimuksista

- Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteita



KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY
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Hankintailmoitus,
osallistumis-

hakemuspyyntö
ja hankekuvaus

Hankintailmoitus,
osallistumis-

hakemuspyyntö
ja hankekuvaus

Osallistumis-
hakemukset

(30 pv.)

Osallistumis-
hakemukset

(30 pv.)

Hankintapäätös 
ja tiedoksianto

Hankintapäätös 
ja tiedoksianto

Tarjousten 
tarjouspyynnön
-mukaisuuden 

tarkistus

Tarjousten 
tarjouspyynnön
-mukaisuuden 

tarkistus

Tarjousten 
vertailu

Tarjousten 
vertailu

Hankinta-
sopimus 

(odotusaika 
14 pv.)

Hankinta-
sopimus 

(odotusaika 
14 pv.)

Lopulliset 
tarjoukset
Lopulliset 
tarjoukset

Ratkaisu-
mallit

Ratkaisu-
mallit

Neuvottelut, 
alustavat 

tarjoukset

Neuvottelut, 
alustavat 

tarjoukset

Lopullinen 
tarjous-
pyyntö

Lopullinen 
tarjous-
pyyntö

Kutsu 
neuvotteluihin, 

alustava 
tarjouspyyntö

Kutsu 
neuvotteluihin, 

alustava 
tarjouspyyntö

Soveltuvien
ehdokkaiden 

valinta (väh. 3)

Soveltuvien
ehdokkaiden 

valinta (väh. 3)

Käyttö esim:

• Tarpeita ei voida täyttää olemassa olevilla ratkaisuilla

• Hankintaan kuuluu suunnittelua tai innovatiivisia ratkaisuja

• Hankintasopimusta ei voida tehdä ilman edeltäviä neuvotteluja

• Ei vastaavia rajoituksia neuvotteluteemojen

suhteen kuin neuvottelumenettelyssä

• Käytännössä käyttökelpoisin menettely 

monitahoisiin hankkeisiin.



DYNAAMINEN HANKINTA JÄRJESTELMÄ 
DYNAMIC PURCHASING SYSTEM, (”DPS”)
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Järjestelmän pääpiirteet:

• Avoin järjestelmä.

• Kuhunkin luokkaan täsmennettävä soveltuvuusvaatimukset.

• Hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei saa rajoittaa.

• Jokainen yksittäinen hankinta kilpailutettava.

• Ei odotusaikaa.

• Valitusoikeus vain markkinaoikeuden myöntämällä 

käsittelyluvalla.

• Järjestelmän hyödyt:

• Tarjouspyyntöjä voidaan lähettää eri luokissa joustavasti ja 

markkinatilanteen kehitys huomioon ottaen, esim. vuosittain.

• Valintakriteerit voidaan määritellä tarkemmin vasta tarjouspyynnössä. 

• Mahdollistaa myöhemmin hankintakauden aikana markkinoille 

tulevien tuotteiden tarjoamisen, kunhan kyseinen luokka on 

järjestelmässä mukana (esim. uuden teknologian tuotteet, uudet 

innovatiiviset tuotteet)

Hankinta-
ilmoitus

Hankinta-
ilmoitus

Soveltuvuuden
tarkistus

Soveltuvuuden
tarkistus

Tarjousten 
vertailu

Tarjousten 
vertailu

10 päivää30 päivää 10 päivää

Osallistumis-
hakemukset,
koko keston

ajan!

Osallistumis-
hakemukset,
koko keston

ajan!

TarjouksetTarjoukset
Tarjous-
pyyntö

Tarjous-
pyyntö

Hankinta-
sopimus

Hankinta-
sopimus

Hyväksyminen 
järjestelmään, 
eri kategorioita

Hyväksyminen 
järjestelmään, 
eri kategorioita

Tarjouspyynnön-
mukaisuuden 

tarkistus

Tarjouspyynnön-
mukaisuuden 

tarkistus

Hankintapäätös 
ja tiedoksianto

Hankintapäätös 
ja tiedoksianto



INNOVAATIOKUMPPANUUS 
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Kilpailutus T&K
vaiheittain Hankinnat

• Hankintayksikkö voi valita innovaatiokumppanuuden, jos 
hankintayksikön tarvetta ei voida täyttää hankkimalla 
markkinoilla jo saatavilla olevia tavanomaisia tavaroita tai 
palveluja 

• Voidaan tehdä useamman tahon kanssa.



• Hankintalaki ei määrittele 
hankinnan kohdetta.

• Mahdollista sisällyttää 
tavarahankinnan oheen myös 
samaa tarkoitusta palvelevaa 
palveluhankintaa.

• Optiot mahdollisia 
menettelytapavalinnasta 
riippumatta.

OPTIOIDEN AKTIIVISEMPI HYÖDYNTÄMINEN?
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ESIMERKKEJÄ OPTIONA HANKITTAVISTA 
PALVELUISTA
• Hankittaviin tuotteisiin liittyviä ja potilashoitoa edistäviä palveluita, joilla voidaan 

saavuttaa lisäarvoa kuten:  

• Vaikuttavuutta parantavat ratkaisut – esim. infektioiden ehkäisy

• Tehostavat ratkaisut – esim. varastonhallintaratkaisut, logistiikkaan liittyvät ratkaisut

• Palveluiden määrittely otsikkotasolla ja tavoitteiden kautta?

• Tilan jättäminen tarjoajien innovaatioille

• Ei liian tarkkaa määritelmää toteutusmallille
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MALLIN EDUT HANKINTAYKSIKÖILLE

• Hankintayksikkö pääsee testaamaan tuotteisiin 
liittyviä lisäarvopalveluja hallinnollisesti 
kevyellä tavalla.

• Palveluiden hankinta on mahdollista 
tuotehankinnan yhteydessä.

• Mahdollisuus parantaa ketterällä palvelulla 
hoidon laatua ja aikaansaada lisää 
vaikuttavuutta ja kustannussäästöjä.  
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w w w. c a s t r e n . f i
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Anna Kuusniemi-Laine
anna.kuusniemi-laine@castren.fi

p. 040 522 8761
Twitter: @KuusniemiAnna


