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Valtavat markkinat
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Pienet yritykset

www.yrittajat.fi/hankintaneuvonta

H I L M A
Julkiset hankinnat

www.hankintailmoitukset.fi



Jorma Saariketo3

Sallittu yhteydenpito 
ja yhteistyö

10.10.2019

Hankintojen 
jakaminen osiin ja / 

tai ryhmittymän 
muodostaminen 

lisää pk-yritysten 
mahdollisuuksia 

osallistua 
kilpailutuksiin



Yhteistarjoukset
• Jos hankintaa ei jaeta osiin

• Kokoa ryhmittymä ja tee sallittu yhteistarjous
• Ole liikkeellä ajoissa, mielellään jo etukäteen

• Ryhmittymän edut
• Kaksi toimintatapaa volyymi tai asiantuntemus
• Kaikkien osallisten osaaminen huomioidaan
• Liikevaihtovaatimus, voidaan laskea yhteen
• Jos yksi täyttää pätevyyden – kaikki saavat hyödykseen
• Voidaan käyttää yhteisiä voimavaroja – uuden lain myötä myös 

ulkopuolisten
• Ei alihankintaa vaan kaikki tasavertaisia

• Vaatimukset ryhmittymälle
• Voidaan vaatia osapuolten välinen sopimus
• Ryhmittymä toimii ulospäin kuin yksi toimija - vain yhdet 

yhteystiedot
• Ryhmittymän jokainen jäsen vastaa koko sopimuksesta
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Ryhmittymänä tehty tarjous
• Hankintasääntely mahdollistaa aina ryhmittymänä tarjoamisen

• Pienyritykset voivat muodostaa ryhmittymän ja hyödyntää toistensa osaamista ja 
resursseja

• Esimerkki 1: Pienyritys ei kykene toteuttamaan hankintaa omin resurssein, voi se 
hyödyntää muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten osaamista

• Esimerkki 2: Tarjouspyynnön vähimmäisehto ei täyty omin voimin –vaikkapa 
liikevaihtoraja tai referenssit –tämä voi täyttyä ryhmittymänä

• Ryhmittymänä pienyritysten on mahdollista haastaa isoja yrityksiä

• Ryhmittymätarjouksen edellytykset
• Toimittajat voivat tarjota tai ilmoittautua ehdokkaaksi/tarjoajaksi ryhmittymänä
• Hankintayksikkö ei saa edellyttää ehdokkaiden tai tarjoajien ryhmittymältä 

tiettyä oikeudellista muotoa tarjousvaiheessa
• Ryhmittymältä voidaan vaati tietty oikeudellinen muoto sopimusaikana
• Ryhmittymän on osoitettava hankintayksikölle vaatimusten täyttyminen
• Näyttönä voidaan käyttää esimerkiksi:

• yritysten välisiä sopimuksia tai muita sitoumuksia, joilla osoitetaan, että vaaditut 
edellytykset täyttävät voimavarat ovat ryhmittymän käytettävissä
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Sallittu yhteistyö vai kielletty tarjouskartelli?

• Tarjouskartelli
• Suurten keskenään kilpailevien yritysten ryhmittymänä tarjoaminen voi 

muodostaa kilpailulain tarkoittaman kilpailunrajoituksen (5 §) 
esimerkiksi silloin kun kunkin yrityksen kapasiteetti olisi yksinkin 
riittänyt tarjouksen tekemiseen

• Suurin osa hankinnan potentiaalista tarjoajista tarjoaa palveluitaan 
yhdellä tarjouksella eikä synny todellista kilpailua

• Ryhmittymänä tarjoaminen on kilpailulain estämättä sallittua 
• Ryhmittymän jäsen ei pysty suoriutumaan hankinnan toteuttamisesta 

itsenäisesti
• Kaikki ryhmittymään kuuluvat yritykset osallistuvat hankinnan 

toteuttamiseen myös käytännössä
• Ryhmittymään kuuluvat yritykset noudattavat kilpailulain määräyksiä 

keskinäisessä kanssakäymisessään eivätkä kerro muille ryhmittymän 
jäsenille ryhmittymän toimintaan kuulumattomia yritystietoja

Lisätietoja netistä hakusanalla ”onnistunut yhteistarjous”

6 Jorma Saariketo 10.10.2019



Onnistuneita ryhmittymiä
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Varsinais‐Suomen Sairaanhoitopiiri
• Ensihoitopalvelut 

• Osallistujina kolme ryhmittymää
• Kahdeksan toimialan pk‐yritystä
• Sopimuksen arvo noin 6 miljoonaa euroa

Hansel Oy
• Tilausajopalvelut (alueena koko maa)

• osallistujina 11 ryhmittymää
• 29 toimialan pk‐yritystä
• Sopimuksen arvo 25 ‐ 30 miljoonaa euroa

Puolustusvoimat
• Lomakuljetuspalvelut (kymmeniä reittejä 

kautta maan)
• osallistujina 8 ryhmittymää
• 20 toimialan pk‐yritystä
• Sopimuksen arvo useita miljoonia euroja

Turun kaupunki
• Ylläpidon alueurakka

• toimialan suur‐ ja pienyritys (Destia Oy, 
Entti Oy) yhdessä

• Sopimuksen arvo noin neljä miljoonaa € 

Salon kaupunki
• Elintarvikehankinnat

• toimialan keskisuuri‐ ja muutama pienyritys 
yhdessä, myös alihankintasopimuksia

• Sopimuksen arvo noin 10 miljoonaa euroa

Liikennevirasto
• Rantatunnelin rakentaminen (Tampere)

• Lemminkäinen Infra Oy, A‐Insinöörit 
Suunnittelu Oy, Saanio & Riekkola Oy

• Sopimuksen arvo kymmeniä miljoonia euroja

Puolustusvoimat
• Johtamispaikkojen varustaminen

• Oricopa Oy, Nokian Metallirakenne Oy, Milcon
Oy, Telilän Sähkötyö Oy, Scantarp Oy, Tekninen 
toimisto P. Valo ja Autoverhoomo Look

• Sopimuksen arvo noin 15 miljoonaa euroa

Lisäksi muita toteutuneita ryhmittymiä…
• Talon‐ ja maanrakennusurakat
• Konsulttipalvelut
• IT‐palvelut
• … jne



Ryhmittymä

Jokainen osallistuja vastaa koko tarjouksesta
Osallistujat sopivat yhteydenpitäjän ja 
keskinäiset ehtonsa (volyymi, osaaminen)
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Yritys A Yritys B Yritys C

Ryhmittymätarjous

Hankintayksikkö

Yritys A Yritys B Yritys C

Tarjous

Hankintayksikkö

Alihankinta

Yritys A Yritys B Yritys C

Tarjous A

Hankintayksikkö

Puitejärjestely

TarjousB TarjousC

Jokainen osallistuja vastaa omasta tarjouksesta
Ei tarjoajien keskinäsiä sopimuksia tai vastuita

Yritykset A ja C suhteessa vain yritys B:hen
Yritys B vastaa koko tarjouksesta

Yritys A Yritys B Yritys C

Tarjous

Hankintayksikkö

Ryhmittymä + Alihankinta

Yritykset A yritys B:n alihankkija vastaa B:lle
Yritys C tasavertainen tarjoaja B:n kanssa
Yritykset B ja C vastaavat koko tarjouksesta



Esimerkki ryhmittymäsopimuksesta
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Ryhmittymäsopimus 
Alla mainitut ja tämän sopimuksen allekirjoittaneet sopijapuolet (ryhmittymän jäsenet) ovat päättäneet 
muodostaa hankintalain tarkoittaman ryhmittymän tarjotakseen xxxxxxxxxxxxpalveluita / tavaraa / urakan 
Hankintayksikön nimi tarjouspyynnön yksilöinti ehtojen mukaisesti. Ryhmittymän kukin jäsen on omalta 
osaltaan täyttänyt Cloudia palvelussa julkaistun tarjouslomakkeen ja siihen liittyvän ESPD‐lomakkeen.

Ryhmittymän nimi
Ryhmittymän nimi tai muu ryhmittymän jäsenten muodostama osakeyhtiö. Ryhmittymän muodostaminen 
osakeyhtiöpohjaiseksi johtuu hankintayksikön vaatimuksesta (ks. tarjouspyyntö) ”Hankintayksikkö edellyttää, 
että ryhmittymä toimii sopimuskauden aikana osakeyhtiömuodossa taloudellisiin vastuisiin liittyvien 
tekijöiden vuoksi”.) 

Hankintayksikön edellyttämä osakeyhtiö perustetaan sopimuskauden alkuun mennessä, jos ryhmittymän 
tarjous menestyy tarjouskilpailussa ja ryhmittymä hyväksytään tarjouspyynnön mukaisen palvelun /tavaran / 
urakan toimittajaksi.



Esimerkki ryhmittymäsopimuksesta
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Ryhmittymän vetäjä (johtava kumppani)
Ryhmittymän johtavana kumppanina ja ensisijaisena edustajana sekä yhteystahona toimii: 
Yhtiön nimi, y‐tunnus xxxxxxx‐x
Osoite: katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Puhelin: Puhelinnumero
Tarjouskilpailun yhteyshenkilönä toimii: asema, etunimi ja sukunimi
Sähköpostiosoite jonne hankintapäätös lähetetään: sähköpostiosoite

Ryhmittymän muut jäsenet
1. Yhtiön nimi, y‐tunnus xxxxxxx‐x

• Osoite: katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
• Puhelin: Puhelinnumero
• Tarjouskilpailun yhteyshenkilö: asema, etunimi ja sukunimi

Toisen jäsenen tiedot jne….



Esimerkki ryhmittymäsopimuksesta
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Ryhmittymäsopimuksen ehdot
Edellä mainitut, ryhmittymän nimi ‐ ryhmittymään osallistuvat osakeyhtiöt / yritykset ovat sopineet seuraavaa:

1. Ryhmittymä perustetaan tarjouksen tekemistä varten tarjouspyynnön yksilöinti ja mikäli ryhmittymän tarjous 
menestyy tarjouskilpailussa, ryhmittymä muutetaan osakeyhtiöksi sopimuskauden alkuun mennessä 
hankintayksikön tarjouspyynnössä tarjouspyynnön yksilöinti esittämien vaatimusten mukaisesti.

2. Ryhmittymään kuuluvat osakeyhtiöt (ryhmittymän vetäjä ja muut jäsenet) ovat kaikki tarjoajina ja vastaavat 
yhteisvastuullisesti hankinnan kohteena olevien palvelujen tuottamisesta. Kaikkien ryhmittymään kuuluvien 
jäsenten, tarjouspyynnössä edellytetyt voimavarat ovat ryhmittymän käytettävissä koko sopimusajan

Allekirjoitukset
Paikka ja aika

Kaikki ryhmittymän jäsenet allekirjoittavat ryhmittymäsopimuksen. Allekirjoittajalla tulee olla ryhmittymän 
jäsenyhtiön tai muun toimijan virallinen nimenkirjoitusoikeus.

Ryhmittymän jäsenyhtiön nimi Ryhmittymän jäsenyhtiön nimi

Allekirjoittajan nimi Allekirjoittajan nimi
Allekirjoittajan asema yhtiössä Allekirjoittajan asema yhtiössä



Hankintojen neuvontapalvelut
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Hankinta-asiamies ja hankintaneuvontaverkosto edistää myös  hankintayksikköjen tavoitteita 
julkisissa hankinnoissa, luomalla toimintamallit ja välineet, joiden avulla ne saavat laadukkaita ja 
kilpailukykyisiä tarjouksia laajalta yritysjoukolta.

Hankinta-asiamies
Hankintaneuvoja

10.10.2019

• Hankinta-asiamiehet ja hankintaneuvojat
• Etelä-Savo , Helsinki, Kanta-Häme, Kainuu, Keski-Suomi, 

Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, 
Pohjois-Savo, Pääkaupunkiseutu, Uusimaa ja Varsinais-Suomi

• Hankintaneuvonta
• Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Päijät-

Häme, Rannikko-Pohjanmaa ja Satakunta
• Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM-hankintaneuvonta) rahoittaa 

osittain hankintaneuvontapalveluita

• Kuntaliiton hankinnat.fi palvelu
• Palvelee kuntia ja muita hankintayksiköitä
• Ei palvele yrityksiä tai tarjoavaa osapuolta
• Yksi palvelupiste kuntaliiton tiloissa Helsingissä
• Laajaa julkaisutoimintaa



Hankintaneuvonnan tarkoitus ja sisältö
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• Hankintaneuvonnan tarkoitus
• Kehittää tarjoajien ja hankintayksiköiden 

välistä vuoropuhelua
• Aktivoida hankintayksiköt hyödyntämään 

markkinatietoa
• Opastaa tarjoajat vaatimaan 

vuoropuhelua hankintaa valmisteltaessa
• Aktivoida tarjoajat osallistumaan 

hankintoihin

• Neuvonnan sisältö ja kohteet
• Yleisluontoinen neuvonta ja ohjaus

• Ei kaupallisen neuvonnan kanssa 
kilpailevaa yksityiskohtaista konsultointia 
tai toimeksiantojen hoitamista

• Neuvonta on maksutonta kaikille tarjoajille 
ja hankintayksiköille

• Kohteina kaikki julkisiin hankintoihin 
osallistuvat tahot



Kiitos
Jorma Saariketo

+358 44 556 7638
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