Tietopaketti innovatiivisista
julkisista hankinnoista
- mikä, mitä ja miten?
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Introduction
About iBuy
iBuy is a project dedicated to boosting innovation through public procurement. It aims at
encouraging public authorities to start acting from the demand side for innovation as it has been
conceptualized in the Europe 2020 strategy and the Innovation Union.
iBuy aims at developing innovative models suitable to mobilize public and private stakeholders on
the basis of the ‘entrepreneurial discovery process’ linked to the research and innovation strategies
for smart specialization in the area of public procurement for innovation, while promoting a European
perspective and ensuring the durability and transferability of the achieved results.

Information about the toolkit
The acknowledgement that there is lack of information about innovative public procurement (PPI)
was one of the main reasons to create this document. The purpose of this document is to provide
general information about IPP and PCP but also to give more in-depth information about topics that
are relevant for different regions around Europe.
This document consists of two parts: the first part will introduce PPI and PCP in general and it is
written in English. The other three parts were selected based on the need and they are in Finnish.
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What is PPI?
The present topic was developed thanks to the contribution of the Baltic Institute of Finland, a
partner in iBuy project of Interreg Europe.

1.1. Introducing innovation in public procurement
Public procurement accounts for about 14% of the European Union's (EU) gross domestic product,
meaning it has enormous potential to guide new developments in a range of sectors, help to stimulate
future markets and address key societal challenges. Public authorities who support the process of
innovation or purchase innovative goods and services are often directly awarded with improved
services at optimised costs. That is why, introducing innovation within this logic becomes efficient
and effective towards modern, more competitive, more sustainable societies. 1
As a general definition, public procurement for innovation stands for buying a totally new or
better product or service which also improves the productivity, quality, sustainability and
impact of the public sector. Innovation can be a product, service, process or a tool how the
public procurement is done. In innovative public procurement the object can be the results,
effectiveness, performance, quality or operational demands. PPI leaves room for innovation
by not defending the execution.2
The concept of innovative procurement refers also to a legal framework that promotes innovative
procurement (procurement procedure and contractual solution), a new kind of operational approach
and broader dynamic effects of procurement on the market or in public sector service structures. 3

1

Innovation Procurement Platform, http://innovation-procurement.org/why-buy-innovation/
https://www.hankintakeino.fi/fi/hankintaosaamisen-kehittaminen/mika-kestava-ja-innovatiivinen-hankinta
3
https://www.vtv.fi/en/publications/innovative-public-procurement-procedures/
2
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In the last decade, most OECD countries (a club of the richest countries) have been developing a
range of policies, instruments and support measures to introduce more and better PPI programmes,
fostering the role of public administrations as demanders of innovation, confronting it to a more
traditional model where the only role of governments on research and innovation (R&I) was providing
the funds to implement some projects. The scope of PPI is expected to keep enlarging in the next
years due to two main reasons: the largest share of public procurement as % of the GDP and the
need to develop more efficient and sustainable products and services for public use.

1.2. Public procurement of innovation vs pre-commercial procurement
(Section adapted from the guideline of the European Assistance for Innovation Procurement)
Often, challenges can be addressed by innovative solutions that are nearly or already in small
quantity in the market and don't need new Research & Development (R&D). This is when Public
Procurement of Innovative solutions (PPI) can be used effectively.
In other cases, there are no near-to-the-market solutions yet and new R&D is needed. PreCommercial Procurement (PCP) can then be used to compare the pros and cons of alternative
competing solutions approaches. This will in turn enable to de-risk the most promising innovations
step-by-step via solution design, prototyping, development and first product testing.

By developing a forward-looking innovation procurement strategy that uses PCP and PPI in a
complementary way, public procurers can drive innovation from the demand side. This enables the
public sector to modernize public services faster while creating opportunities for companies in
Europe to gain international leadership in new markets. Creating optimum conditions for wide
commercialization of innovative solutions is also an important step towards job and growth creation.
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1.2.1 What is pre-commercial procurement?
PCP is a specific approach to procure R&D services that involves competitive development in
phases, risk-benefit sharing under market conditions, and where there is a clear separation between
the PCP and the deployment of commercial volumes of end-products (potential follow-up PPI).
PCP identifies the best possible solutions the market can develop, by comparing alternative solution
approaches from different technology vendors in parallel. By steering the development of innovative
solutions towards concrete public sector needs, PCP may trigger industry to initiate R&D that was
previously unthought-of. In PCP, procurers are thus demanding customers, who are articulating
advanced solution requirements as potential future early adopters of the developed solutions (which
will be selected in a separate PPI procurement that follows the completion of the PCP).
Procurers also share the intellectual and property rights (IPR) related risks and benefits of
undertaking new developments with the R&D providers participating in PCP. IPR ownership rights
are kept by the participating R&D providers, while the public procurers keep license free rights to
use the developed solutions, the possibility to require participating R&D providers to license IPRs to
third party providers at reasonable market conditions, and an option that enables procurers to call
back the IPR ownership rights in case the participating R&D providers fail to commercialise solutions
within a specific timeline after the PCP.

1.2.2 What is PPI of innovative products and services?
Public procurement of innovative solutions (PPI) means procurement where contracting authorities
act as a launch customer of innovative goods or services which are not yet available on a large-scale
commercial basis, and may include conformance testing. PPI is a specific approach for procuring
innovative solutions in which procurers, unless they conducted a prior PCP, announce well in
advance their intention to buy a significant volume of innovative solutions, in order to trigger industry
to bring to the market solutions with desired quality / price ratios within a specific time. Market
readiness prior to deployment can be verified through e.g. conformance testing, certification or
quality labelling of solutions. In PPI, procurers act as launch customers, also called early adopters
or first buyers, of the innovative solutions.
PPI focuses on innovative solutions which are not yet available on a large-scale commercial basis.
This also includes solutions based on existing technologies that are used in a new, innovative way.
The solutions may have been (partially) demonstrated with success on a small scale (e.g. field
testing of a first batch of products) and may be nearly or already available in small quantity on the
market. However, due to residual risk or market uncertainty, the innovations are not being produced
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at large scale yet and do not meet market price/quality requirements of procurers for wide
deployment yet.

1.2.3 PCP vs PPI

PCP
When?

PPI

The identified challenge requires R&D to

Challenge requires solution which is near to

get new solutions developed and tested.

the market or already on the market in small

No commitment to deploy (PPI) yet.

quantity but does not meet public sector
requirements for large scale deployment
yet. No R&I involved (R&I already done, or
no R&I needed to solve challenge).

What?

How?

Public procurer buys R&I to steer

Public procurer acts as launching customer

development of solutions to its needs,

/ early adopter / first buyer for innovative

gather knowledge about pros/cons of

products and services that are newly

alternative solutions, avoid supplier lock-in

arriving on the market (not widely

later (create competitive supply base).

commercially available yet).

Public procurer buys R&I from several

Public procurer announces the intention to

suppliers in parallel (comparing alternative

buy a critical mass of innovative solutions to

solution approaches), in form of

trigger industry to bring products on the

competition evaluating progress after

market with desired quality / price ratio

critical milestones (design, prototyping,

within a specific time. After verification if the

testing). IPR related risks and benefits of

market was able to deliver the desired

R&I are shared between procurer and

quality/price – e.g. via a test and/or

suppliers to maximize incentives for wide

certification - the public procurer buys a

commercialization.

significant volume of innovative solutions.

1.3 Implementing PPI
The support and the use of innovative public procurement in the public sector can be increased
easily by ensuring and strengthening some basic structures and operations inside the public
organization. Some of the most relevant concepts to consider when planning to implement PPI
programmes are:
Internal cooperation in the public administration - Solutions that are based on certain needs
don´t recognize administrative boundaries. It is important to acknowledge different interfaces and
cooperation possibilities of different administrative units to be able to guarantee the cost-efficiency
of the PPI process.
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Procurement competence and capacity - Procurement of new solutions requires versatile
competence from different procurement procedures as well as understanding the purpose and
benefits of the PPI for the city and the vitality of the region. Utilisation of different networks guarantee
the sharing of expertise and helps recognizing new innovative procurement subjects.
Resourcing - Procurement of new solutions puts emphasis on defining the needs, market research
and cooperation with the suppliers. When sufficient resources are allocated for the planning phase,
it usually pays off in the end.
Team model is proven to be very efficient in PPI. The person responsible of procurement will
surround himself/herself with multidisciplinary experts, makes the timetable and organizes the whole
process. The needed resources should be openly discussed among the procurement network.
Budgeting - Short-term, year-by-year budgeting makes procurement very often short-sighted and
scattered. For budgeting it will be challenging if the procurement contract is based on impact
assessment and therefore followed by either bonuses or sanctions. New solutions require planning
well ahead the tender process and it puts pressure also to economic planning in terms of longer time
span.
Risk management - Since PPI is all about development and piloting of new solutions, it may
increase risks but offer new and bigger possibilities at the same time. Risks can be managed with
agile testing and piloting in definition phase. Market dialogue and utilization of different incentive and
risk allocation models are ways to decrease the risk level of the public procurement unit.
(Source: Innovatiivisten hankintojen tiekartta)

1.3.1. Business effects and market creation
PPI has positive impacts to suppliers (i.e. companies) by providing important customer references
when new products and services are commercialised. For example, when the City of Helsinki
procured electric busses the procurement acted as a catalyst that speeded up the whole bus
ecosystem electrification. Business growth that is generated through innovative procurement has a
positive impact to employment, too.
When strategic goals like climate protection and resource efficiency, social justice or cost-efficiency
are set as crucial objectives they should also lead to sufficient resource allocation in order to
guarantee sustainable and innovative procurement.
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1.3.2. Smartly implementing PPI/PCP4
In order to implement and finalize the innovation procurement process successfully the procurer
needs support from his/her colleagues, networks and stakeholders. Creating a dream team for
PPI/PCP requires internal organization by engaging internal experts to the planning of innovation
procurement. A person who is doing the procurement should utilize different networks in order to feel
supported in the process.
The following resources should be taken into account:
 internal organization: Create an inclusive process and involve all necessary stakeholders
inside the organization.
 Ask from a colleague: Utilize the expertise and knowhow of different networks.
 Share your knowledge: Remember that you as a procurer are part of the network, too!
Before starting the PPI process the procurer must do the research work and check has someone
already done something similar or would there be room to new kind of implementation model or
solution which also support the organisation. The procurer should also consider cooperation
possibilities with other organisations. Cooperation often increases cost-effectiveness and gives an
opportunity to learn different tools to procure products or services.
Picture: The key to success in PPI lies within the networks.

4

Based on the contents of
https://eoppiva.fi/kurssit/keino/#/)

‘A

sustainable

future

through

public

procurement’,

available

on:
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1.4. Examples from the iBuy project partnership
1.4.1. Designing policies for innovation procurement: the Lithuanian support scheme
Measure “Pre-commercial procurement LT” was designed under the first priority of the Lithuanian
Operational programme in order to encourage innovation development and creation of new products
and services. It was developed specifically for the public institutions to procure R&D services rather
than actual goods and services.
Under this measure up to 85% of the value of the project may be given to the contracting authority
and the remaining 15% has to be financed by the contracting authority and project partners.
Depending on the stage at which the contracting authority starts pre-commercial procurement, the
participants may receive funding to: 1) creation and approval of the concept of innovative products
(stage I); 2) creation of a prototype of an innovative product (stage II); 3) pilot of innovative product,
which may include the purchases of an innovative product (stage III). The form of financing with this
measure is a non-refundable subsidy.
Main beneficiaries of this practice are public sector institutions and businesses. Public sector
institutions can improve their services, make it more cost or environmentally effective. On the other
side, business have an opportunity to develop new products and services that are not yet available
on the market or make major improvements to the existing products/services.
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Markkinavuoropuheluprosessi

2. Markkinavuoropuheluprosessi
Tässä materiaalissa käydään läpi julkisten hankintojen markkinavuoropuheluprosessi. Materiaalissa
käydään myös tiivistetysti läpi tietopyyntö sekä tekninen vuoropuhelu, mutta painopistealue on
markkinavuoropuheluprosessissa. Materiaalissa annetut ohjeet ovat kirjoittajan omia näkemyksiä ja
sovellettaessa mahdollisia materiaalissa annettuja viittauksia lakiin tai oikeustapauksiin, soveltajan
tulee tutustua voimassa olevaan lakiin tai oikeustapausten alkuperäisiin teksteihin osoitteessa
www.finlex.fi.

2.1. Markkinavuoropuhelu julkisissa hankinnoissa
Kansalliset hankintalait, EU-direktiivit julkisista hankinnoista sekä Maailman kauppajärjestön (WTO)
asetukset julkisista hankinnoista korostavat neljää perusperiaatetta – avoimuutta, syrjimättömyyttä,
suhteellisuutta sekä tasapuolisuutta/yhdenvertaisuutta. Julkinen hankinta (julkinen tarjouskilpailu)
noudattaa siis lähtökohtaisesti samoja perusperiaatteita, kuin yksityisen sektorin tarjouskilpailut
(B2B). Ainoana merkittävänä erona on julkisten hankintojen “lopullisuus”. Tämä tarkoittaa sitä, että
kun julkisen hankinnan tarjouspyyntö on julkaistu tai tarjous on jätetty, ovat ne lähtökohtaisesti
lopullisia, eikä niitä voi enää muokata. Neuvottelumenettely tai kilpailullinen neuvottelumenettely
mahdollistavat tarjouspyynnön ja tarjousten muokkaamisen tietyissä hankintalain sallimissa rajoissa,
mutta tässä materiaalissa ei keskitytä edellä mainittuihin hankintamenettelytapoihin. Miten siis
välttää ne ongelmat ja sudenkuopat, jotka usein tulevat esille vasta, kun julkisen hankinnan
tarjouspyyntö on julkaistu ja tarjoukset jätetty? Yksi hyväksi todettu menettelytapa on ennakoiva
markkinavuoropuhelu. Markkinavuoropuhelua hyödynnetään yksityisen sektorin tarjouskilpailuissa
käytännössä aina.

13
Julkisen hankinnan markkinavuoropuhelu on niin sanottu ennakkoiva vuoropuhelutilaisuus tulevasta
hankinnasta ennen kuin tarjouspyyntö on julkaistu ja ennen kuin tarjouskilpailu on aloitettu.
Lainsäädäntö ei aseta mitään erityisvaatimuksia markkinavuoropuhelulle, joten käytännössä
markkinavuoropuhelu hankintayksikön ja tarjoajan välillä on täysin vapaamuotoista sekä avointa.
Hankintalaki tai EU-direktiivit eivät myöskään kosketa markkinavuoropuhelua, koska varsinainen
julkinen hankinta ja tarjouskilpailu eivät ole vielä alkaneet tässä vaiheessa. Tässä tulee kuitenkin
huomioida se, ettei markkinavuopuhelussa anneta tulevasta tarjouskilpailusta ja tarjouspyynnön
sisällöstä mitään sellaista tietoa, joka saattaa asettaa tarjoajat eriarvoiseen asemaan lopullisen
tarjouskilpailun käynnistyessä. Huomioitavaa on myös se, että vaikka lainsäädäntö ei aseta
erityisvaatimuksia ennakoivalle markkinavuoropuhelulle, tulee vuoropuhelun noudattaa kuitenkin
neljää

perusperiaatetta

–

avoimuutta,

syrjimättömyyttä,

suhteellisuutta

sekä

tasapuolisuutta/yhdenvertaisuutta.

Markkinavuoropuhelua voidaan hyödyntää niin pienhankinnoissa, kansallisissa hankinnoissa kuin
myös EU-hankinnoissa. Lainsäädäntö ei edellytä järjestämään markkinavuoropuhelua, mutta
esimerkiksi EU-hankinnoista hankintayksikön tulee tietyin edellytyksin julkaista ennakkoilmoitus
tulevan hankinnan sisällöstä sekä aikataulusta. Ennakkoilmoitus voidaan myös muotoilla “kutsuksi
markkinavuoropuhelutilaisuuteen”, jonka tarkoituksena on siis järjestää avoin keskustelutilaisuus
tulevasta hankinnasta. Samaa menettelytapaa voidaan siis hyödyntää myös pienhankinnoissa ja
kansallisissa hankinnoissa.

2.2. Markkinavuoropuheluprosessi käytännössä
Yksinkertaisuudessaan markkinavuoropuhelu on avoin keskustelutilaisuus, johon hankintayksikkö
kutsuu potentiaalisia tarjoajia keskustelemaan vapaamuotoisesti tulevasta hankinnasta. Käytetyin ja
myös lainsäädännön suosittelema tapa on julkaista hankintojen ilmoituskanavassa HILMA:ssa
ennakkoilmoitus

tulevasta

hankinnasta

ja

muotoilla

se

esimerkiksi

seuraavanlaisesti:

“Ennakkoilmoitus: Kutsu markkinavuoropuheluun xxx -hankinnasta, xx.xx.20xx klo xx”. Tällä hetkellä
hankintojen

ilmoituskanavassa

HILMA:ssa

voi

julkaista

ainoastaan

hankintailmoituksia,

korjausilmoituksia sekä jälki-ilmoituksia, joten ennakkoilmoituksen tekeminen tarkoittaa käytännössä
vain hankintailmoituksen tekemistä ja sen nimeämistä ennakkoilmoitukseksi ja esimerkiksi kutsuksi
markkinavuoropuheluun. Ennakkoilmoituksen markkinavuoropuhelukutsun sisältö voi olla melko
vapaamuotoinen, esimerkiksi seuraavanlainen:
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●

Tämä on ilmoitus markkinavuoropuhelun käynnistämisestä osana hankinnan suunnittelua.
Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tällä aloiteta varsinaista tarjouskilpailua tulevasta
hankinnasta.

Tavoitteena

on

kartoittaa

markkinoita

ja

käynnistää

avoin

vuorovaikutusprosessi hankintayksikön ja potentiaalisten tarjoajien välillä ja käydä läpi
vaihtoehtoisia näkemyksiä sekä ratkaisuehdotuksia hankintayksikön vaatimuksia vastaavan
hankinnan kilpailuttamiseksi. Osallistuminen markkinavuoropuheluun tai sen jälkeen
toteutettavaan tietopyyntöön ei sido tarjoajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä
myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle.
Tähän tilaisuuteen tulematta jättäminen ei sulje pois osallistumista mahdolliseen
varsinaiseen tarjouskilpailuun. Markkinavuoropuhelutilaisuuteen osallistuminen ei vaikuta
tarjoajan asemaan itse kilpailutusprosessissa. Markkinavuoropuhelussa on mahdollista
esittää

kommentteja

sekä

käydä

avointa

keskustelua

hankintaa

valmistelevien

viranhaltijoiden kanssa sekä muiden paikallaolevien kesken.

Vaikka lainsäädännön näkökulmasta ennakkoilmoitus ja markkinavuoropuhelu eivät sido
hankintayksikköä tai potentiaalisia tarjoajia mihinkään ja varsinaista tarjouskilpailua ei ole aloitettu,
ei markkinavuoropuhelussa saa kuitenkaan antaa mitään sellaista tietoa, joka saattaa asettaa
potentiaaliset

tarjoajat

eriarvoiseen

asemaan.

Hankintayksikkö

ei

siis

saa

antaa

markkinavuoropuhelun aikana sellaista tietoa paikalla olleille potentiaalisille tarjoajille, jota ei
julkaista tarjouspyynnössä tai jota ei ole muutoin avoimesti ja vapaasti saatavilla.

Vaikka markkinavuoropuhelu on täysin vapaamuotoinen ja avoin keskustelutilaisuus, jonne voi tulla
samaan aikaan useampia potentiaalisia tarjoajia, tulee hankintayksikön varmistua siitä, että
käytävää keskustelua ohjataan selkeästi ja paikallaolijoille tuodaan selvästi esille, mistä on tarkoitus
keskustella, mistä voidaan keskustella ja mistä ei voida keskustella. Tässä(kin) on hyvä hyödyntää
maalaisjärkeä ja potentiaaliset tarjoajat saavat ilman muuta esittää laaja-alaisesti käytännössä
minkälaisia kysymyksiä tahansa. On hankintayksikön vastuulla kommentoida oikein tai olla
kommentoimatta esitettyihin kysymyksiin, lainsäädännön mukaisesti.

Tänä

päivänä

monet hankintayksiköt

hyödyntävät

ulkopuolista

fasilitoijaa

tai konsulttia

markkinavuoropuhelun toteuttamisessa. Tämä on todettu hyväksi toimintatavaksi, koska tällöin
markkinavuoropuhelua johtaa ulkopuolinen neutraali osapuoli ja hankintayksikkö voi keskittyä
keskustelemaan potentiaalisten tarjoajien kanssa. Tässä tulee kuitenkin huomioida se, että
fasilitoijan tulee hallita julkisten hankintojen perusperiaatteet, lainsäädäntö, sopimusoikeus sekä
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julkisten hankintojen sisällöllinen tulkinnallisuus. Fasilitoijan tulee olla kykeneväinen ohjaamaan
keskustelua sekä myös tuomaan selkeästi esille, jos joihinkin kysymyksiin ei voida vielä vastata.
Fasilitoijan merkittävin rooli on toimia niin sanotusti kysymysten vastaanottajana sekä edustaa
hankintayksikköä tulevan hankinnan sisällöllisten asioiden esittelijänä.

Fasilitoija ei toimi vain juontajana tai keskustelun herättäjänä, vaan hänen tulee varmistaa, että
keskustelut noudattavat neljää perusperiaatetta ja että hankintayksikkö saa tarpeelliset lisätiedot
potentiaalisilta tarjoajilta tulevaa hankintaa varten. Seuraavassa listassa on esitetty kysymyksiä,
joista usein keskustellaan markkinavuoropuheluissa:
●

Minkälaiset ovat tarjouspyynnössä riittävät tarjoajien soveltuvuusvaatimukset?

●

Minkälaisia sekä kuinka monta kappaletta referenssejä on hyvä vaatia tarjoajilta?

●

Minkälaisia ehdottomia vaatimuksia hankinnan kohde edellyttää?

●

Minkälaisia henkilöstövaatimuksia tarjoajalle tulee asettaa?

●

Minkälaiset tarjousten vertailuperusteet soveltuvat parhaiten hankinnan kohteeseen (hinta ja
laatu, vai vain hinta)?

●

Minkälainen hankemuoto soveltuu parhaiten hankinnan kohteeseen?

●

Miten liikevaihtovaatimus tulee ottaa huomioon?

●

Millainen on sopiva hinnoittelumalli/hinta myytäville tuotteille/palveluille

●

Mitä asioita sopimusehdoissa tulee huomioida lain edellyttämien sopimusehtojen lisäksi?

●

Minkälaisia bonus- tai sanktiomalleja voidaan hyödyntää?

●

Mitä asioita takuuajassa ja aikataulussa tulee ottaa huomioon?

●

Miten immateriaalioikeudet tai niiden siirtyminen tulee ottaa huomioon?

●

Paljonko valittu toimija tarvitsee aikaa arvion mukaan hankintasopimuksen allekirjoituksesta
toiminnan aloittamiseen?

●

Miten vastuunjako on hyvä toteuttaa (esim. vuokravastuujaon mukaisesti, tietyin
tarkennuksin)?

●

Mitä muita ratkaisuja tai asioita on hyvä ottaa huomioon?
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Ylläolevassa listassa on paljon sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät vahvasti hankinnan kohteeseen:
palveluhankinta, laite- tai tavarahankinta, rakennusurakka, käyttöoikeussopimus tai -urakka jne. ja
osa listan kysymyksistä ei sovellu sellaisenaan jokaiseen hankintaan. Esimerkiksi jos
rakennusurakkaan toivotaan pienempien yritysten jättävän myös tarjouksia, saattaa hankemuotona
jaettu urakka olla parempi vaihtoehto kuin kokonaisvastuu-urakka. Käytöoikeussopimuksen
kilpailutuksessa

vuokravastuujakoa

suurempi

merkitys

on

sillä,

mitä

lisävaatimuksia

vastuunjakoasioissa tulee ottaa huomioon. Usein tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa
mainitaan myös liikevaihtovaatimus, jolla varmistetaan tarjoajan kyvykkyys toteuttaa hankinnan
kohde. Liikevaihtovaatimus herättää toisinaan keskustelua ja tähän fasilitoijan tulee kyetä
reagoimaan oikealla tavalla ja ennen kaikkea lain edellyttämällä tavalla. Hankintalain mukaan
ehdokkailta ja tarjoajilta vaadittava vuotuinen vähimmäisliikevaihto saa olla enintään kaksi kertaa
hankintasopimuksen ennakoidun arvon suuruinen. On myöskin hyvä huomioida se, että
markkinavuoropuhelun aikana esitettyihin kysymyksiin saadut vastaukset eivät välttämättä ole
sellaisenaan hyödynnettävissä tulevan tarjouspyynnön laadinnassa. Eli hankintayksikön ja erityisesti
fasilitoijan tulee ottaa huomioon, ettei saatujen kommenttien tai vastausten hyödyntäminen
sellaisenaan saa muodostaa syrjiviä kriteerejä lopulliseen tarjouspyyntöön.

Joidenkin hankintojen kohde saattaa olla sellainen, että potentiaaliset tarjoajat haluaisivat nähdä
markkinavuoropuhelussa erilaisia havainnekuvia, asiakirjoja tai muita suunnitelmia hankinnan
sisällöstä. Tällaisia hankintoja voivat olla esimerkiksi rakennusurakat, ja usein hankintayksikön
edustajat

pohtivat,

voiko

avoimessa

markkinavuoropuhelutilaisuudessa

näyttää

tulevan

rakennuskohteen piirustuksia vai meneekö niiden näyttäminen liian tarkkojen ennakkotietojen
esittämiseen. Jos esimerkiksi tarjouskilpailun aikana jokaisella potentiaalisella tarjoajalla on
mahdollisuus ladata kyseiset piirustukset hankintayksikön palvelimelta tms. itselleen, ei ongelmaa
lähtökohtaisesti ole. Eli jos asiakirjat on myöhemmin tarkoitus julkaista kaikille tai asiakirjat ovat
avoimesti ja täysin vapaasti ja rajoituksetta kaikkien saatavilla, voidaan kyseisiä asiakirjoja tai
piirustuksia esitellä markkinavuoropuhelussa.

Edellä mainitussa tilanteessa tulee kuitenkin huomioida valittava hankintamenettely. Jos
hankintayksikkö valitsee avoimen menettelyn sijaan hankintamenettelyn, joka saattaa lain sallimissa
rajoissa rajata osan tarjoajista ulos soveltuvuusvaatimusten osalta, ja näin ollen tiettyjen asiakirjojen
tai vaikkapa rakennusurakkaan liittyvien piirustusten saatavuus rajoittuu, ei kyseisiä dokumentteja
voi välttämättä näyttää markkinavuoropuhelussa. Markkinavuoropuhelussa voidaan siis näyttää
lähtökohtaisesti vain sellaisia hankintayksikön laatimia dokumentteja, asiakirjoja ja vaikkapa
rakennusurakan piirustuksia, jotka ovat avoimesti kaikkien saatavilla myös tarjouskilpailun aikana.
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Se onko asiakirjojen tai rakennusurakan piirustusten näyttämisestä varsinaista hyötyä tai ohjaako
dokumenttien näyttäminen liikaa tai onko esimerkiksi turvallisuusriski, on asia erikseen ja tarkkaan
harkittava. Tulevan hankinnan ja valitun menettelyn kannalta tärkeintä on, että samat tiedot ovat
kaikkien saatavilla tai osallistuminen on kaikille avointa.

Usein markkinavuoropuhelussa on keskustelun aiheena vastuullisuus ja tänä päivänä monissa
hankinnoissa, erityisesti rakennusurakoissa, saatetaan tarjouspyyntöön asettaa niin sanottuja
työllisyyskriteerejä.

Työllisyyskriteerit

voivat

olla

soveltuvuusvaatimuksissa

tai esimerkiksi

pisteytettävissä vertailukriteereissä. Hankinnat tukevat useimmiten hankintayksikön strategiaa ja
esimerkiksi alueen elinkeinoelämää ja työllistämisstrategiaa, ja usein markkinavuoropuheluissa
nouseekin esille paikallisuus.

Hankintayksikön

toimialueen

yritykset

ja

kunnallispoliitikot

osallistuvat

usein

markkinavuoropuhelutilaisuuteen ja tuovat omissa kysymyksissään ja kommenteissaan esille,
kuinka paikallisia yrityksiä tulisi saada mukaan tulevaan hankintaan. Edellä mainituissa
keskusteluissa saattaa nousta usein esille hankintojen työllisyyskriteerit paikallisuutta ajatellen ja
tällöin kyseiset kriteerit tulee muotoilla lopulliseen tarjouspyyntöön siten, että paikallisuudesta
voidaan hyötyä, mutta paikallisuutta kuitenkaan suosimatta. Fasilitoijalla on tässä merkittävä rooli ja
hänen tulee kyetä tulkitsemaan ja esittämään, miten esimerkiksi työllisyyskriteerit voidaan ottaa
huomioon paikallisuutta hyödyntäen, mutta paikallisuutta kuitenkaan suosimatta.

Markkinavuoropuhelussa ei ole erikseen kiellettyä esittää kysymyksiä paikallisten yritysten
suosimisesta vs. paikallisten yritysten hyödyntämisestä, mutta hankintayksikön ja fasilitoijan
vastuulla on varmistaa se, että kaikki markkinavuoropuheluun osallistuvat osapuolet tiedostavat
neljän perusperiaatteen mukaiset toimintatavat. Usein voi käydä siten, että markkinavuoropuhelussa
tietyt epäselvät tai tulkinnalliset asiat, esimerkiksi työllisyyskriteerien hyödyntäminen paikallisuutta
ajatellen, selkiytyvät paikallaolijoille ja paikallisuuden suosimisen ero paikallisuudesta hyötymiseen
tiedostetaan.

Liian epämääräinen tai epäselvä keskustelutapa paikallisuudesta tai paikallisuuteen liittyvistä
kriteereistä saattaa tuoda potentiaalisille tarjoajille vääränlaista tietoa tulevan tarjouspyynnön
sisällöllisistä vaatimuksista ja siitä, miten tarjouspyynnön vaatimukset muotoillaan paikallisia tarjoajia
ajatellen.

Usein

vastuulliset

työllistämiskriteerit

esitetään

soveltuvuusvaatimuksina
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tarjouspyynnöissä, jolloin niitä ei pisteytetä eikä vertailla ja taataan näin selkeämpi lähtökohta niiden
hyödyntämiselle, esimerkiksi seuraavalla tavalla:
●

Soveltuvuusvaatimukseksi asetettu työllistämiskriteeri edellyttää voittaneen tarjoajan
työllistävän työttömän työnhakijan omaan palvelukseen, joko hankinnan kohteeseen olevaan
toimeksiantoon tai omaan palvelukseen muualle.

●

Jos voittanut tarjoaja työllistää työttömän työnhakijan hankintayksikön toimialueelta, on
hankintayksikkö sitoutunut suorittamaan bonuspalkkion tarjoajalle.

Ensimmäisessä kohdassa ei suosita yhtäkään tarjoajaa, koska sama soveltuvuusvaatimus
koskettaa kaikkia tarjoajia ja voittanutta tarjoajaa edellytetään työllistämään työtön työnhakija.
Toisessa kohdassa ei myöskään suosita yhtäkään tarjoajaa, koska kyseinen bonusmalli on niin
sanotusti täysin vapaaehtoinen eikä näin ollen syrjivä.

Seuraavassa

listassa

on

esitetty

hyväksi

koettu

etenemistapa

markkinavuoropuhelun

toteuttamiseksi:
●

Markkinavuoropuhelusta tiedottaminen avoimesti potentiaalisille tarjoajille

●

Selkeä ohjeistus mistä on tarkoitus keskustella ja millä laajuudella

●

Selkeä lista kysymyksistä, joita hankintayksikkö on pohtinut tulevaa hankintaa ajatellen

●

Sopiminen tulevien jatkotoimenpiteiden tiedottamisesta sekä aikataulusta

●

Neljän perusperiaatteen hyödyntäminen keskusteluissa

Pienhankinnasta

voidaan

myös

järjestää

markkinavuoropuhelu.

Hankintalaki

ei

koske

pienhankintoja, mutta EU-direktiivien neljä perusperiaatetta kylläkin, joten suositeltava tapa
pienhankintojen markkinavuoropuhelun toteuttamisessa on kutsua ne potentiaaliset tarjoajat (3-5
kpl) keskustelemaan tulevasta hankinnasta, joille mahdollisesti toimitettaisiin myös varsinainen
tarjouspyyntö. Pienhankintojen markkinavuoropuhelukutsu ja myös varsinainen tarjouspyyntö
voidaan julkaista hankintojen ilmoituskanavassa HILMA:ssa, mutta lainsäädäntö ei sitä edellytä.
Pienhankinnoista voidaan siis ilmoittaa ja tiedottaa myös vain sähköpostitse, mutta pienhankintojen
tarjousten vertailussa tulee kuitenkin noudattaa neljää perusperiaatetta aivan samoin kuin
kansallisten hankintojen ja EU-hankintojen tarjousten vertailussa. Kansallisten hankintojen ja EUhankintojen hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt tulee julkaista HILMA:ssa.
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Tietyt toimialat saattavat olla todella kilpailtuja ja tämä saattaa toisinaan aiheuttaa sen, että
markkinavuoropuhelussa ei välttämättä käydä kovinkaan avointa keskustelua tai keskustelua ei
meinaa syntyä millään. Samassa markkinavuoropuhelutilaisuudessa voivat olla yhtä aikaa kilpailijat
saman pöydän äärellä keskustelemassa hankintayksikön edustajien kanssa ja tiettyjen toimialojen
edustajat eivät mielellään esitä julkisesti kysymyksiä tai kommentteja, jotka saattavat hyödyntää
heidän kilpailijoitaan. Tässä fasilitoijan rooli korostuu taas kerran merkittävästi. Joskus
subtanssiasiantuntijat

saattavat

selkeyttää

tiettyjen

hankintojen

markkinavuoropuhelua

ja

edesauttaa keskustelun syntymistä. Esimerkiksi paloasemarakennusurakoiden tai sote-palveluiden
hankintojen markkinavuoropuhelussa saattaa olla etua, jos hankintayksikön ja fasilitoijan lisäksi
mukana on myös viranomainen tai muu asiantuntija, joka voi toimia neutraalina osapuolena antaen
asiantuntijan näkemyksen tulevan hankinnan sisällöllisistä tarpeista. Paloviranomaiset, sosiaali- ja
terveysalan viranomaiset sekä eri tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen/yliopistojen asiantuntijat voivat
toimia tarvittaessa asiantuntijoina markkinavuoropuhelussa.

Tietopyynnön toteuttaminen tapahtuu samoin menetelmin kuin markkinavuoropuhelu, mutta
tietopyynnössä ei järjestetä avointa keskustelutilaisuutta tms., vaan ainoastaan julkaistaan lista
kysymyksistä, joihin hankintayksikkö toivoo saavansa vastauksia potentiaalisilta tarjoajilta.
Kysymyslista voi olla käytännössä täysin sama, joka usein ohjaa markkinavuoropuhelun
keskusteluosioita. Lähtökohtaisesti kysymykset ja vastaanotetut vastaukset potentiaalisilta tarjoajilta
julkaistaan esimerkiksi hankintayksikön verkkosivuilla. Potentiaalisten tarjoajien antamat vastaukset
tai

kommentit

julkaistaan

jokaisen

esitetyn

kysymyksen

alla

nimettöminä.

Mikäli

markkinavuoropuhelutilaisuuteen on tullut vähäinen määrä potentiaalisia tarjoajia tai jos
keskusteluiden aikana on noussut lisää merkittäviä kysymyksiä, voidaan markkinavuoropuhelun
jälkeen toteuttaa myös tietopyynnön julkaisu, johon on kerätty täsmennetty lista kysymyksistä.

Tekninen vuoropuhelu on prosessiltaan täysin vastaava kuin markkinavuoropuhelu, mutta siinä
keskustelut käydään kahden kesken hankintayksikön ja potentiaalisen tarjoajan kesken. Tässä
korostuu fasilitoijan rooli sekä selkeiden toimintatapojen ja ohjeistusten mukaan toimiminen.
Jokainen erillinen tekninen vuoropuhelu hankintayksikön ja potentiaalisen tarjoajan kesken samasta
tulevasta hankinnan kohteesta tulee noudattaa samaa prosessia eikä hankintayksikkö saa antaa
mitään sellaista tietoa toiselle potentiaaliselle tarjoajalle, joka saattaa asettaa muut potentiaaliset
tarjoajat eriarvoiseen asemaan.
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Toisinaan markkinavuoropuhelun, tietopyynnön tai teknisen vuoropuhelun sisältönä voi olla
tarjouspyynnön luonnosversion läpikäyminen sekä potentiaalisten tarjoajien kommentit sitä koskien.
Suositeltavampi tapa on kuitenkin laatia melko lyhyt ja selkeä lista kysymyksistä, jotka
hankintayksikkö käy läpi potentiaalisten tarjoajien kanssa, joko avoimessa markkinavuoropuhelussa,
tietopyynnössä tai kahden keskisessä teknisessä vuoropuhelussa. Ulkopuolisen ja neutraalin
fasilitoijan tai konsultin käyttäminen on suositeltavaa.

2.3 Hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä
Seuraavissa kappaleissa on käyty läpi muutamia ajankohtaisia hankintaesimerkkejä, joissa on
hyödynnetty markkinavuoropuhelua.

2.3.1. Markkinavuoropuhelu käyttöoikeussopimuksen kilpailutuksesta
Sastamalan

kaupunki

järjesti

Herra

Hakkaraisen

talon

toimijan

kilpailuttamisesta

(käyttöoikeussopimus) markkinavuoropuhelutilaisuuden syyskuussa 2019. Ohessa alla HILMAilmoituksen lyhyt kuvaus:

●

Tämä on ilmoitus markkinavuoropuhelun käynnistämisestä osana hankinnan suunnittelua.
Tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja käynnistää avoin vuorovaikutusprosessi kaupungin
ja potentiaalisten toimittajien välillä ja käydä läpi vaihtoehtoisia näkemyksiä sekä
ratkaisuehdotuksia

kaupungin

vaatimuksia

vastaavan

käyttöoikeussopimuksen

kilpailuttamiseksi. Osallistuminen markkinavuoropuheluun tai sen jälkeen toteutettavaan
tietopyyntöön ei sido palveluntuottajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole
edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tähän tilaisuuteen
tulematta jättäminen ei sulje pois osallistumista mahdolliseen varsinaiseen tarjouskilpailuun.
Markkinavuoropuhelutilaisuuteen

osallistuminen

ei

vaikuta

tarjoajan

asemaan

itse

kilpailutusprosessissa. Markkinavuoropuhelussa on mahdollista esittää kommentteja sekä
käydä avointa keskustelua hankintaa valmistelevien viranhaltijoiden kanssa sekä muiden
paikalla olevien kesken.

Markkinavuoropuhelutilaisuudessa käytiin hyvää ja avointa keskustelua kaupungin viranhaltijoiden
sekä potentiaalisten tarjoajien kesken. Tilaisuuden aikana todettiin, että esille nousi enemmän
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kysymyksiä ja tarjouspyyntöä ajatellen todella tärkeitä ja merkittäviä seikkoja. Tästä johtuen
osallistujien kesken päätettiin yksimielisesti toteuttaa vielä erillinen tietopyyntö sekä sen julkaisu
HILMA:ssa. Ohessa alla kyseisen ilmoituksen lyhyt kuvaus:
●

Sastamalan kaupunki on käynnistänyt markkinavuoropuhelun Herra Hakkaraisen talon
toimijan kilpailuttamisesta (käyttöoikeussopimus). Tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja
käynnistää avoin vuorovaikutusprosessi kaupungin ja potentiaalisten toimittajien välillä ja
käydä läpi vaihtoehtoisia näkemyksiä sekä ratkaisuehdotuksia kaupungin vaatimuksia
vastaavan

käyttöoikeussopimuksen

markkinavuoropuheluun

tai

sen

jälkeen

kilpailuttamiseksi.
toteutettavaan

Osallistuminen

tietopyyntöön

ei

sido

palveluntuottajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä
myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tarkentavat lisäkysymykset:
o

Millainen on mielestänne sopiva hinnoittelumalli/hinta myytäville tuotteille/palveluille?

o

Paljonko valittu toimija tarvitsee aikaa arvion mukaan hankintasopimuksen
allekirjoituksesta toiminnan aloittamiseen?

o

Miten vastuunjako olisi mielestänne hyvä toteuttaa (esim. vuokravastuujaon
mukaisesti, tietyin tarkennuksin)?

●

o

Mikä on mielestänne sopiva sopimuskauden pituus?

o

Millaisia vaatimuksia palveluntuottaja asettaa kiinteistölle?

o

Kuinka paljon etukäteen palvelun tuottaja tarvitsee tiedon kunnostustoimenpiteistä?

o

Miten myymälän ja näyttelyn aukioloajat tulisi järjestää?

o

Mitä muita ratkaisuja tai asioita on hyvä ottaa huomioon?

Kysymykset ja vastaukset julkaistaan nimettöminä kaupungin nettisivuilla viikon 40 aikana
Ajankohtaista-osiossa.

Kyseistä kilpailutusta ei ole vielä saatettu päätökseen, mutta kaikki tähänastiset vaiheet
(markkinavuoropuhelutilaisuus sekä erillinen tietopyyntö) ovat mahdollistaneet parhaan mahdollisen
tarjouspyynnön laatimisen.
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2.3.2. Markkinavuoropuhelu elintarvikehankintojen kilpailutuksessa
Salon kaupungin tavoitteena oli hankkia vastuullisesti tuotettuja, laadukkaita elintarvikkeita. kesällä
2017. Tavoitteena oli myös mahdollistaa tarjouskilpailuun osallistuminen pienille paikallisille
tuottajille. Kaupunki järjesti kesäkuussa 2017 markkinavuoropuhelutilaisuuden, jossa yritysten oli
mahdollista

kommentoida

ja

keskustella

tarjoukseen

suunnitelluista

kriteereistä.

Vastuullisuuskriteereiden käyttämisestä hankinnassa saatiin yrityksiltä paljon kiitosta ja positiivista
palautetta. Yrityksissä pidettiin hyvänä sitä, että myös ulkomaisilta tuottajilta vaaditaan samaa kuin
suomalaisilta. Lisäksi pientuottajien mahdollisuuksiin osallistua kilpailutukseen edesautettiin
prosessin aikana.

Yrityssalo järjesti erillisen tilaisuuden, jossa yrityksiä ohjeistettiin julkiseen tarjouspyyntöön
vastaamisessa. Kilpailutuksen tuloksena Salon kaupungin ruokapalveluyksiköiden käyttämät kaikki
kokolihatuotteet ovat kotimaisia. Kaikkiaan kaupungin ruokapalveluissa käytettyjen elintarvikkeiden
kotimaisuusaste

parani.

Siitä

huolimatta,

että

pientuottajien

mahdollisuuksiin

osallistua

kilpailutukseen oli kiinnitetty erityistä huomiota, ei paikallisilta tuottajilta saatu tarjouksia.

2.3.3. Markkinavuoropuhelu paloasemaurakan kilpailutuksessa
Alajärven

kaupunki

järjesti

uuden

paloasemaurakan

kilpailuttamisesta

markkinavuoropuhelutilaisuuden kesäkuussa 2019. Ohessa alla HILMA-ilmoituksen lyhyt kuvaus:

●

Tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja käynnistää avoin vuorovaikutusprosessi kaupungin
ja potentiaalisten toimittajien välillä ja käydä läpi vaihtoehtoisia näkemyksiä, sekä
ratkaisuehdotuksia kaupungin vaatimuksia vastaavan rakennusurakan toteuttamiseksi.
Osallistuminen

markkinavuoropuheluun

osallistumiseen,

eikä

myöskään

ei

ole

sido

palveluntuottajaa

edellytyksenä

tarjouskilpailuun

myöhemmin

varsinaiseen

tarjouskilpailuun osallistumiselle. Markkinavuoropuhelutilaisuuteen osallistumatta jättäminen
ei

myöskään

sulje

pois

varsinaiseen

tarjouskilpailuun

osallistumista.

Markkinavuoropuhelutilaisuuteen osallistumisella ei ole vaikutusta tarjoajan asemaan itse
kilpailutusprosessissa. Markkinavuoropuhelussa on mahdollista esittää kommentteja, sekä
käydä avointa keskustelua hankintaa valmistelevien viranhaltijoiden kanssa ja muiden
paikalla

olevien

kesken.

markkinavuoropuhelu

Kyseessä
toteutetaan

ei

ole

hankintailmoitus

osana

hankinnan

tai

tarjouspyyntö,
suunnittelua.
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Markkinavuoropuhelutilaisuudessa

on

tarkoitus

keskustella

ainaskin

soveltuvuusvaatimuksista, ehdottomista vaatimuksista, vertailuperusteista, sopimusehdoista
sekä urakan laajuudesta.

Markkinavuoropuhelutilaisuudessa käytiin hyvää ja avointa keskustelua kaupungin viranhaltijoiden
sekä

potentiaalisten

työllistämiskriteereistä

tarjoajien
sekä

kesken.

kyseisten

Tilaisuudessa
kriteerien

keskusteltiin

asettamista

myös

mahdollisista

soveltuvuusvaatimuksiin.

Paloasemaurakan kilpailutuksessa vertaillaan ainoastaan hintaa. Kyseistä kilpailutusta ei ole vielä
saatettu päätökseen, mutta kaikki tähänastiset vaiheet (markkinavuoropuhelutilaisuus sekä sitä
edeltävät suunnitteluvaiheet) ovat mahdollistaneet parhaan mahdollisen tarjouspyynnön laatimisen.
Lopullisessa tarjouspyynnössä ei otettu työllistämiskriteerejä mukaan soveltuvuusvaatimuksiin,
mutta markkinavuoropuhelutilaisuudessa käyty keskustelu aiheesta oli tärkeää ja olennaista, jotta
eri osapuolet havaitsivat, miten työllisyyttä voidaan edistää julkisten hankintojen avulla.
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Tallinna, Viro. ISBN: 978-951-885-449-7.

2. Savola, Antti (2016). Tule hyvä hankinta. Into Seinäjoki Oy:n julkaisema opas Julkiset
hankinnat innovatiivisen yritystoiminnan edistäjänä -hankkeen aikana.
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Allianssimalli palveluiden kilpailuttamiseen

3. Allianssimalli

Tässä

materiaalissa

käydään

läpi

allianssimallin

hyödyntäminen

julkisten

hankintojen

palveluhankinnoissa. Materiaalissa käydään läpi allianssimallin perusperiaatteet sekä normaalit
käyttökohteet
hankinnoissa.

ja

myös
Tässä

lainsäädännön

tulkinta

materiaalissa

allianssimallin

käsitellään

myös

hyödyntämisestä

julkisissa

lyhykäisyydessään

niitä

hankintamenettelytapoja, joita usein hyödynnetään allianssimallin kilpailuttamisessa. Mm. rajoitettu
menettely on tällainen menettelytapa. Usein hyödynnetään myös neuvottelumenettelyä tai
kilpailullista

neuvottelumenettelyä.

Tässä

materiaalissa

ei

käydä

kokonaisuudessaan

neuvottelumenettelyn ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn prosessia läpi, vaan ainoastaan ne
vaiheet, jotka ovat yhteneviä rajoitetun menettelyn kanssa ja jotka ovat myös merkittävimpiä
hankinnan kohteen kannalta. Materiaalissa annetut ohjeet ovat kirjoittajan omia näkemyksiä.
Sovellettaessa mahdollisia materiaalissa annettuja viittauksia lakiin tai oikeustapauksiin soveltajan
tulee tutustua voimassa olevaan lakiin tai oikeustapausten alkuperäisiin teksteihin osoitteessa
www.finlex.fi.
Monessa yhteydessä ja myös juhlapuheessa puhutaan tänäpäivänä Suomen kestävyysvajeesta,
hallitusohjelmasta, sotesta sekä homekouluista – ja samassa yhteydessä puhutaan usein myös
allianssimallista ja jopa allianssimallin ihmelääkevaikutuksesta. Puheissa on paljon perää, vaikkei
allianssimalli nyt ehkä varsinainen ihmelääke olekaan. Ehkä ennemminkin asia tulisi nähdä siten,
että allianssimallin toteuttajiksi valikoituu tahoja ja ihmisiä, jotka haluavat saada ihmeelliset ja
monimutkaiset kokonaisuudet valmiiksi, hyvin lopputuloksin. Jos haluaa saada rohkeutta
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toteuttaakseen jotain uutta ja monimutkaista, ei rohkeus tule valmiiksi annettuna, vaan
todennäköisemmin tulee mahdollisuus olla rohkea ja toteuttaa jotain uutta ja monimutkaista.

3.1. Allianssimalli julkisissa hankinnoissa
Allianssimalli tai ns. yhteenliittymämalli ei varsinaisesti ole julkisten hankintojen menettelytapa tai
varsinaisen hankintaprosessin etenemistapa, vaan urakoiden ja useimmiten rakennus- tai
infraurakoiden toteuttamistapa. On siis hyvä tiedostaa, että julkista hankintaprosessia ja julkisen
hankinnan kilpailutusta ei voida itsessään toteuttaa allianssimallilla, vaan varsinainen kilpailutus
noudattaa normaalia julkista hankintaprosessia ja menettelytapana useimmiten toimii rajoitettu
menettely. Varsinaisella hankinnalla siis kilpailutetaan urakka tai palvelu, jonka toteuttamisen
edellytyksenä on allianssimalli. Toisin sanoen tarjouksen jättämisen edellytyksenä on sitoutuminen
toteuttaa

hankittava

urakka

tai

palvelu

allianssimallilla.

Edellä

mainittu

tarkoittaa

yksinkertaisuudessaan sitä, että tarjouksen voi jättää yhteenliittymä, jonka ovat muodostaneet
vaikkapa kolme (3) palveluntarjoajaa keskenään. Julkisten hankintojen lainsäädäntö (hankintalaki,
EU-direktiivit, WTO) sallii allianssimallin hyödyntämisen, mutta huomioitavaa on, että esimerkiksi
muutamissa Euroopan maissa on aiempien tulkintojen mukaan päädytty tulkinnoissa myös siihen,
ettei allianssimallia voida hyödyntää julkisissa hankinnoissa.
Ennakkotapausten ja oikeuskäsittelyiden valossa on kuitenkin todettu, ettei allianssimallin
hyödyntämisessä julkisissa hankinnoissa ole mitään ongelmaa, koska kyseessä on lähtökohtaisesti
ostetun urakan tai palvelun toteuttamistapa käytännössä - ei menettelytapa, joka esimerkiksi syrjisi
tarjoajia.
Allianssimallia on hyödynnetty jo melko pitkään rakennus- ja infraurakoiden toteuttamisessa
maailmalla, erityisesti Australiassa ja Britanniassa. Huomioitavaa on, että Suomi on yksi johtavia
allianssihankkeiden maita Euroopassa, ja Suomessa on erityisesti onnistuttu monissa isoissa
rakennus- ja infraurakoissa allianssimallin avulla. Suomessa on myös hyviä kokemuksia muutamista
ICT-palveluja sekä sote-palveluita koskevista hankinnoista myös, jotka on toteutettu allianssimallilla.
Useimmiten urakat, joissa allianssimallia on hyödynnetty, ovat melko laajoja ja mittavia niin
kustannusten, aikataulun, keston kuin myös mukana olevien eri tahojen osalta. Voidaankin todeta,
että allianssimalli soveltuu erityisesti sellaisten kokonaisuuksien toteuttamiseen, jossa on paljon
huomioitavia asioita sekä mahdollisesti myös muuttuvia kokonaisuuksia. Myös pienten kuntien
koulurakennusurakat voivat olla tällaisia ja viime vuosina on myös keskusteltu paljon siitä, voisiko
allianssimallia hyödyntää palveluhankinnoissa ja erityisesti kuntien sote-palveluhankinnoissa.
Lähtökohtaisesti allianssimalli soveltuu täydellisesti sote-palveluhankintojen toteuttamiseen (vain
kirjoittajan oma näkemys), koska allianssimallin yksi tärkeimmistä seikoista on se, että lopullisen
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allianssin muodostavat sekä tilaaja että palveluntuottajat yhdessä ja kaikki päätökset,
sopimuskauden aikaiset lisähankinnat sekä erityisesti sopimuskauden seuranta tehdään yhdessä,
yhteisin päätöksin. Pelkästään tarjousten jättäneiden allianssien osaamisen arviointiin käytetään
normaalisti paljon aikaa, vaivaa ja resursseja tilaajan puolelta ja näillä toimenpiteillä varmistetaan
esimerkiksi ryhmätyöskentelyn toimivuus, vasteajat sekä reagointi mahdollisiin haasteisiin.
Allianssimallilla varmistetaan se, että urakka tai palvelu toteutuu onnistuneesti ja sovitusti sekä
palveluntuottajan, tilaajan että myös mahdollisen loppukäyttäjän osalta. Allianssimallissa
sopimuksen mukainen yhteistyö on jatkuvaa.

3.2. Allianssimalli palveluiden kilpailuttamiseen
Yksinkertaisuudessaan hankittavan urakan tai palvelun toteuttaminen alianssimallilla tapahtuu
muutoin melko perinteisen hankintaprosessin mukaisesti. Useimmiten hankintamenettelytavaksi
valitaan joko neuvottelumenettely tai kilpailullinen neuvottelumenettely tai mahdollisesti rajoitettu
menettely, josta julkaistaan osallistumishakemusilmoitus HILMA:ssa. Rajoitettua menettelyä
käytetään melko usein rakennus- ja infraurakoissa ja kyseisen menettelytavan etuna on, että
tarjouskilpailuun otetaan mukaan vain ne potentiaaliset tarjoajat, joiden osaamisesta ja urakan
toteuttamisen edellytyksistä voidaan varmistua jo hankintaprosessin varhaisessa vaiheessa – näitä
ovat

esimerkiksi

tietyt

tarkennetut

soveltuvuusvaatimukset

(lain

edellyttämien

soveltuvuusvaatimusten lisäksi) ja referenssivaatimukset.
Myös neuvottelumenettelyä käytetään melko usein allianssimallilla toteutettavissa urakoissa tai
palveluhankinnoissa. Toteutettiin urakka tai palvelujen hankinta sitten rajoitetulla menettelyllä tai
neuvottelumenettelyllä, yhteistä on se, että allianssimallia hyödynnetään lähtökohtaisesti silloin, kun
kyseessä on monimutkainen kokonaisuus ja halutaan varmistua kaikkien osapuolten välillä
tapahtuvasta

jatkuvasta

vuoropuhelusta.

Usein

myös

allianssimallilla

toteutettavista

kokonaisuuksista osa kustannusriskeistä on toteutettavalla yrityksellä. Eli voidaankin lyhyesti todeta,
että sekä mahdolliset riskit että myös hyödyt jakaantuvat koko allianssin kesken.
Allianssimallilla toteutettavissa urakoissa tai palvelujen hankinnoissa hankkeen sopimus jätetään
monilta kohdin alkuvaiheessa avoimeksi, ja sitä täydennetään projektin edetessä. Hankkeessa ei
siten toteuteta valmiiksi lukkoon lyötyä suunnitelmaa eikä siitä sovittua hintaa. Toki tässäkin on hyvä
tiedostaa, että urakkaa tai palvelun toteuttamista viedään eteenpäin yhdessä sovitulla
suunnitelmalla, joka on mainittu jo tarjouspyynnössä, mutta suunnitelmaa on mahdollista muokata
ja kehittää projektin edetessä. Allianssimalli kannustaa toteuttajia ideoimaan parhaita mahdollisia
ratkaisuja, eikä sopimukseen ole sisällytetty ostajalle kalliita lisä- ja muutostöitä. Allianssimalli
perustuu tilaajan ja palveluntuottajan vahvaan yhteistyöhön, johon kuuluvat muun muassa palvelun
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kehitysvaihe, johtoryhmätyöskentely sekä avoimien kirjojen periaate. Voidaankin todeta, että
allianssimalli on luottamuksen, avoimuuden ja rahan yhdistelmä. Jos kustannukset ylittyvät, kaikki
osapuolet joutuvat maksamaan. Kustannusten alittuessa maksetaan bonuksia. Seuraavassa
käydään lyhykäisyydessään edellä mainitut vaiheet läpi sekä rajoitetun menettelyn prosessi.
Seuraavat pääkohdat on lainattu joko suoraan tai hieman mukaillen lähteestä 1.
Kehitysvaiheessa tilaaja ja palveluntuottaja kehittävät yhdessä hankinnan kohteena olevan
hankkeen tai palvelun sisältöä. Tilaaja maksaa palveluntuottajalle korvauksen kehitysvaiheen
aikaisesta työstä. Tämä on yksi syy miksi allianssimallilla toteutetuissa hankinnoissa on onnistuttu
hyvin – tilaaja ja palveluntuottaja ovat yhdessä kehittäneet hankkeen tai palveluratkaisun.
Johtoryhmä käyttää allianssissa ylintä päätäntävaltaa ja se tekee päätökset kaikista merkittävistä
asioista. Johtoryhmässä on edustajat sekä tilaajalta että palveluntuottajalta. Johtoryhmä tekee kaikki
päätökset yksimielisesti, eli sekä tilaajalla että palveluntuottajalla on niin sanottu veto-oikeus
päätöksenteossa.
Allianssin kaupallinen malli voidaan jakaa kolmeen osaan, jotka ovat korvattavat kustannukset,
palkkio ja bonus/sanktio. Korvattavat kustannukset tarkoittavat palveluntuottajalle palvelun
tuottamisesta aiheutuvia suoria kustannuksia, kuten palvelun tuottamisesta vastaavan henkilöstön
palkkoja sivukuluineen sekä tarvikkeita. Allianssimallissa tilaaja sitoutuu aina maksamaan
palveluntuottajalle kaikki korvattaviin kustannuksiin kuuluvat kulut ja näistä laaditaan usein
yksityiskohtainen taulukko. Palkkio kattaa palveluntuottajan katteen ja yleiskulut ja palkkio tarjotaan
yleensä palkkioprosentteina tarjouskilpailussa. Palkkio voidaan maksaa esim. kuukausittain.
Bonus/sanktio on allianssimallin kannustinjärjestelmä. Tilaaja ja palveluntuottaja sopivat yhdessä
kehitysvaiheen aikana kriteerit, joilla palvelun laatua mitataan. Tilaaja asettaa bonuspoolin, josta
tilaaja maksaa palveluntuottajalle bonusta onnistumisen mukaan.
Avoimilla

kirjoilla

tarkoitetaan

sitä,

että

tilaaja

korvaa

palveluntuottajalle

aina

kaikki

palveluntuottamisesta aiheutuvat suorat kustannukset, kuten palveluntuottamisesta vastaavan
henkilöstön

palkat

sivukuluineen

sekä

esimerkiksi

hankinnassa

tarvittavien

tarvikkeiden

kustannukset. Tätä varten palveluntuottajan tulee ilmoittaa tilaajalle nämä kustannukset.
Käytännössä palveluntuottajan ei tarvitse ilmoittaa esimerkiksi yksittäisten henkilöiden palkkoja tai
tarvikkeiden hintoja, vaan palveluntuottaja voi ilmoittaa nämä yhteissummana. Allianssiin nimetään
yleensä ulkopuolinen talousasiantuntija, kuten tilintarkastaja, joka voi tarvittaessa tarkastaa, että
palveluntuottajan ilmoittamat tiedot ovat oikeita. Talousasiantuntijalla on vaitiolovelvollisuus
palveluntuottajan liikesalaisuuksista myös tilaajaa kohtaan.
Seuraavassa käydään läpi rajoitetun menettelyn prosessi pääpiirteittäin läpi. Prosessikuvauksessa
on keskitytty siihen, että kilpailutettavana toteutustapana on allianssimalli.
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Rajoitetulla menettelyllä tarkoitetaan hankintalain 33 §:n mukaan sellaista hankintamenettelyä, jossa
hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta ja jossa kaikki halukkaat tarjoajat voivat pyytää
saada osallistua hankintaan, mutta ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat voivat tehdä
tarjouksen.

Rajoitetun

menettelyn

ensimmäisessä

vaiheessa

järjestetään

niin

sanotusti

osallistumishakemusilmoitus, jossa arvioidaan ja pisteytetään ehdokkaiden osaamista ja
referenssien sisältöä ennalta mainittujen kriteerien mukaisesti ja varsinaiseen tarjousten vertailuun
otetaan eniten pisteitä saaneet sekä myös seulan läpi päässeet ehdokkaat (esim. 5-8 kpl). Tässä on
hyvä kiinnittää huomiota siihen, ettei kyseinen rajaaminen saa tarkoittaa millään tavalla syrjivää
menettelytapaa. Hankintayksikön tuleekin varmistaa, että soveltuvuusvaatimukset ja kriteerit, joilla
potentiaalisten ehdokkaiden rajaaminen tapahtuu, liittyy hankittavan urakan tai palvelun sisältöön.
Osallistumishakemusilmoituksessa ei vielä käsitellä millään tavalla varsinaisen hankinnan
kohteeseen liittyviä sisällöllisiä ja tarkempia kuvauksia, ja käytännössä osallistumishakemusilmoitus
on muotoseikoiltaan vastaavanlainen kuin varsinainen tarjouspyyntö, mutta sisältönä on
soveltuvuusvaatimusten sekä ehdokkaiden osaamiseen liittyvien kokonaisuuksien vertailu ja
pisteytys. Varsinainen tarjouspyyntö lähetetään vasta niille ehdokkaille, jotka ovat jättäneet
osallistumishakemuksen ja jotka ovat täyttäneet kelpoisuusehdot. Tässä vaiheessa puhutaan
yleensä tarjoajien sijaan ehdokkaista ja kun hankinnan kohdeurakan tai palvelun toteuttamistavaksi
edellytetään allianssimallia, tarkoittaa siis ehdokas muodostettua allianssia.
Toteuttamistavaksi edellytetty allianssimalli esimerkiksi rakennus- tai infraurakoissa tarkoittaa
käytännössä sitä, että esimerkiksi kolme (3) urakoitsijaa muodostaa keskinäisellä sopimuksellaan
yhteenliittymän eli allianssin tulevan urakan toteuttamisesta. Tässä on hyvä huomioida se, että
kyseessä ei ole pääurakoitsija-aliurakoitsija roolitus, vaan muodostettu yhteenliittymä on yksi taho,
joka jättää osallistumishakemuksen ja mahdollisesti myöhemmin varsinaisen tarjouksen. Kyseessä
ei kuitenkaan ole juridinen oikeushenkilö tms., vaan kyseessä on keskinäisellä sopimuksella
muodostettu yhteenliittymä, jolla on vastuu tulevan urakan tai palvelun toteuttamisesta yhdessä
tilaajan kanssa. Yksi merkittävä etu muodostetussa allianssissa on referenssien ja osaamisen määrä
sekä laatu. Muodostetulla allianssilla on siis referensseinä, osaamisena sekä myöskin resursseina
kaikkien allianssissa olevien yksittäisten urakoitsijoiden omat referenssit, osaaminen ja resurssit.
Kun hankinnan kilpailutus on päättynyt ja eniten pisteitä saanut tarjouksen jättänyt allianssi on valittu,
tulee hankintayksiköstä myös yksi osapuoli muodostettavasta allianssista.
Eli lopullisen allianssin muodostaa näin ollen hankintayksikkö sekä tarjouksen jättänyt allianssi, joka
muodostui esimerkiksi kolmen (3) urakoitsijan yhteenliittymästä.
Rajoitetun menettelyn osallistumishakemus hankittavasta palvelusta tai urakasta, allianssimallilla
toteutettavana voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:
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XXX pyytää osallistumishakemustanne hankinnan toteuttamisesta allianssimallilla tämän
osallistumisilmoituksen ehtojen mukaisesti. Hankintamenettelynä käytetään rajoitettua
menettelyä. Lopullinen tarjouspyyntö lähetetään vain hankintamenettelyyn valituille
alliansseille. Tarjouskilpailuun valitaan vähintään x (x) allianssia ja enintään x allianssia. Jos
vähimmäisehdot täyttäviä alliansseja on vähemmän kuin tässä ilmoituksessa on ilmoitettu
menettelyyn kutsuttavan, tilaaja voi kuitenkin jatkaa menettelyä kelpoisuusehdot täyttävien
allianssien kanssa. Viime kädessä kelpoisuuden arvioi tilaaja.

Allianssien soveltuvuuden edellytyksenä on nyt puheena olevaa kokonaisuutta vastaavasta
aikaisempi kokemus vähintään x (x) viimeisen x (x) vuoden aikana toteutetusta kokonaisuudesta.
Allianssi saa ilmoittaa enintään x (x) tärkeimmäksi katsomaansa referenssiä tämän tyyppisistä
kokonaisuuksista viimeksi kuluneelta x (x) vuodelta. Allianssin tulee esittää selvitys kunkin yksilöidyn
kokonaisuuden osalta viimeisen x (x) ja enintään x (x) vuoden aikana toteuttamastaan
kokonaisuudesta.

Selvityksessä

on

yksilöitävä

allianssin

muodostavien

osapuolten

sopimuskumppanit yhteystietoineen sekä kuvattava kyseiset projektit sekä eri osapuolten
toteuttamat kokonaisuudet. Referenssit tulee esittää sekä eri osapuolilta että keskeiseltä
henkilöstöltä. Referenssiä koskevan selvityksen enimmäispituus saa olla enintään x (x) A4.
Hankintamenettelyyn valitaan allianssit, joilla on parhaat lisäpisteet, allianssien enimmäismäärän
rajoitusten mukaan. Vertailussa huomioidaan allianssin referenssien lukumäärä siltä osin kuin se
ylittää hankinnan kohteelle asetetut soveltuvuusvaatimukset ja ehdottomat vaatimukset alla kuvatun
kokonaisuuden osalta:
o

Tarjoajan referenssit 6 pistettä
▪

5 referenssiä 6 pts.

▪

4 referenssiä 4 pts.

▪

3 referenssiä 2 pts.

▪

2 referenssiä 0 pts.

Jos vertailussa tulee tasapistetilanne, arvioitavana kriteerinä on soveltuvuus puheena olevaan
kokonaisuuteen. Soveltuvuuden arvioi tilaaja.
Ylläolevassa

on

käsitelty ainoastaan allianssille

asetettuja soveltuvuusvaatimuksia

sekä

referenssivaatimuksia ja niiden pisteytystä. Edellä mainittujen lisäksi usein myös edellytetään
ehdottomia vaatimuksia keskeiseltä henkilöstöltä, joita voivat olla esimerkiksi työmaajohtajat,
vastuulliset projektijohtajat ja vaikkapa suunnittelusta vastaavat johtajat.
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Usein edellytetään tiettyä koulutusta, kokemusvuosia ja mahdollisesti myös voimassaolevia
sertifikaatteja, jotka saattavat liittyä hankinnan kohteeseen. Soveltuvuusvaatimukset ja ehdottomat
vaatimukset täyttäneiltä sekä eniten pisteitä saaneilta alliansseilta pyydetään varsinaiset tarjoukset.
Seuraavassa vaiheessa arvioidaan julkisen hankintaprosessin mukaisesti varsinaisten tarjousten
sisältö ja laatu sekä suoritetaan arviointi ja pisteytys. Hyväksi koettu laadullinen arviointitapa,
tarjousten sisällön arvioinnin ja pisteytyksen lisäksi, on ns. allianssikyvykkyystyöpaja. Tämä ei ole
varsinaisesti pakollinen vaihe allianssin arvioinnissa, mutta usein käytetty. Työpaja voi olla
esimerkiksi useamman päivän mittainen arviointi fiktiivisen rakennusurakan johtamisesta, jossa
käydään läpi johtoryhmätyöskentelyä, työmaatyöskentelyä, urakan seurantaa, yllättäviä ongelmia ja
vaikkapa mahdollisia tapaturmia sekä sopimusneuvotteluihin liittyviä keskusteluita. Kyseisellä
työpajatyöskentelyllä selvitetään ennenkaikkea miten allianssin muodostavat tahot tulevat toimeen
niin keskenään kuin tilaajan kanssa - ryhmädynamiikka on todella olennainen osa koko allianssin
toimintaa. Fiktiivisessä urakassa tilaaja osallistuu yhtenä tahona työpajatyöskentelyyn. On
suositeltavaa ottaa ulkopuoliset, neutraalit asiantuntijat arvioimaan fiktiivisen urakan johtamista.
Ulkopuoliset, neutraalit asiantuntijat voivat olla esimerkiksi tutkimuslaitosten, korkeakoulujen tai
vaikka konsulttitoimistojen edustajia, jotka arvioivat sekä tulevan urakan tai palvelun näkökulmista
ryhmätyöskentelyä ja myös paineensietokykyä, reagointitapaa ja vasteaikaa sekä myös psykologisia
seikkoja. Hankintayksikön tulee etukäteen laatia arvioitavat kriteerit yhdessä ulkopuolisten
asiantuntijoiden kanssa, jotka suorittavat työpajojen varsinaisen arvioinnin. Työpajat arvioidaan ja
pisteytetään aivan samoin menetelmin kuin allianssin muodostaneiden tahojen jättämät tarjoukset.
Eniten pisteitä saanut allianssi voittaa tarjouskilpailun ja toteuttaa urakan yhdessä tilaajan kanssa.
Fiktiivisen urakan ja arvioitavan työpajan tärkeimpänä seikkana on vuoropuhelu, keskusteluyhteys,
oikeiden henkilösuhteiden löytyminen sekä vastapuolen kunnioitus ja huomioiminen. Näillä on
todella suuri merkitys tulevan urakan tai palvelun toteuttamista ajatellen ja näillä myös varmistetaan
se, että koko urakan tai palvelun tuottamisen ajan kaikki päätökset sekä seuranta tehdään yhdessä,
koko allianssin kesken. Yhtäkään päätöstä ei tehdä ilman kaikkien tahojen hyväksyntää, yhtäkään
ongelmaa ei sivuuteta eikä yhtäkään sanktiota tai bonusta jätetä huomioimatta.
Yhtenä huomioitavana seikkana allianssin hyödyissä on se, että jos hankintailmoituksessa ja
tarjouspyynnössä mainitaan erikseen, että tietyt kokonaisuudet, laitteet, optiohankinnat toteutetaan
allianssin toimesta, kyseisiin hankintoihin ja ostoihin ei tarvitse soveltaa hankintalakia, vaan allianssi
voi ostaa ne omien toimintatapojensa mukaisesti huomioiden ja noudattaen Maailman
kauppajärjestön mukaisia perusperiaatteita.
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Allianssille on tyypillistä, että tilaaja, rakennuttajakonsultti, suunnittelijat ja urakoitsijat työskentelevät
hankkeen ajan yhteisessä Big Room -työympäristössä ja hyödyntävät muita ryhmätyötapoja.
Allianssimallissa yhteistyö

perustuu avoimuuteen,

luottamukseen

ja

yhteisiin

päätöksiin.

Käytännössä työskentely etenee viidessä vaiheessa. Seuraavassa listassa on esitetty kyseiset
vaiheet

sekä

myös

hyväksi

havaittuja

ja

tärkeitä

huomioitavia

asioita,

allianssimallin

hyödyntämisestä julkisissa hankinnoissa:
Vaiheet:
●

Strategiavaihe

●

Allianssin muodostaminen / kilpailutusvaihe

●

Projektin kehitysvaihe

●

Projektin toteutusvaihe

●

Jälkivastuuvaihe / takuuaika

Muita tärkeitä huomioitavia asioita ovat:
●

Markkinavuoropuhelutilaisuuden järjestäminen ja tarjoajien näkemysten kuuleminen
hankittavan kohteen laajuudesta, vaatimuksista sekä toteutustavoista

●

Allianssimallin

kilpailuttaminen

painottaen

vuoropuhelua,

keskusteluyhteyttä,

ryhmädynamiikkaa eri toimijoiden kesken, oikeiden henkilösuhteiden löytymistä sekä
vastapuolen kunnioitusta ja huomioimista
●

Koko urakan tai palvelun tuottamisen ajan kaikkien päätösten sekä seurannan tekeminen
yhdessä, koko allianssin kesken.

”Allianssimallilla onnistutaan, koska siinä eri osapuolet istuvat saman pöydän ääressä. Mahdolliset
ongelmat tulevat esiin ajoissa ja niihin voidaan vaikuttaa. Ja insinöörit tunnetusti ovat hyviä
keksimään niihin ratkaisuja.” – Tapani Bastman, toimitusjohtaja, Turun Seudun Energiantuotanto Oy
Monet rakennusliikkeet ja urakoitsijat ovat julkaisseet viime vuosina allianssimallin hyödyntämisestä
hyviä

blogikirjoituksia.

Mm.

A-Insinöörien

sivuilta

voi

lukea

aiheesta

lisää:

https://www.ains.fi/blogit/allianssimalli-rakentamisessa/ .

3.3 Hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä
Suomesta löytyy monia todella taidokkaasti toteutettuja alliansseja, joissa ostaja on julkinen
hankintayksikkö. Monet toteutuneista sekä meneillään olevista alliansseista ovat Tampereen
seudulla.

Mm.

raitiotieallianssi.

rantatunneliallianssi,
Kaikissa

edellä

Tesoman

mainituissa

hyvinvointiallianssi sekä
alliansseissa

on

ollut

meneillään

mukana

oleva

Vison

Oy
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konsulttitoimisto, joka on vastannut allianssin suunnittelu– ja valmistelutyöstä sekä toiminut yhtenä
osapuolena arvioimassa allianssikyvykkyystyöpajoja tarjousten vertailuvaiheessa.
Seuraavissa kappaleissa käydään läpi kahta Tampereen alueella toteutunutta allianssia sekä yhtä
Vaasassa meneillään olevaa allianssia. Esimerkeissä ei keskitytä varsinaisesti allianssimallin
toteuttamisen eri vaiheeseen, vaan esimerkeissä käydään enemmän läpi saatuja hyötyjä sekä
oppeja.

3.3.1. Tampereen rantatunneliallianssi
Tampereen rantaväylälle vuonna 2017 valmistunut, A-Insinöörien suunnittelema Rantatunneli on
palkittu maailman parhaana projektina suurhankkeiden kategoriassa. Maailmanmitassa parhaat
projektit arvioi ja palkitsee vuosittain kansainvälinen projektiyhdistys IPMA. Useita tunnustuksia
saanut Rantatunneli on paitsi rakennustekninen taidonnäyte myös ensimmäinen allianssimallilla
toteutettu julkinen tiehanke. Nyt se palkittiin maailman parhaan projektin pääpalkinnolla IPMA Global
Awards -tilaisuudessa lokakuussa 2018. Tuomariston mukaan Rantatunneli edustaa merkittävää
julkisen sektorin innovaatiota, joka on nostanut infrarakentamisen toimintatavat uudelle tasolle.
Palkintoperusteissa kiitettiin muun muassa projektijohtamisen sidosryhmälähtöisyyttä, toimivaa
viestintää ja läpinäkyvyyttä. Eri sidosryhmien hankkeelle antamaa palaute on ollut erinomaista (88
%:n asiakastyytyväisyys, 98 %:n tiimityytyväisyys ja 88 %:n käyttäjien tyytyväisyys). Liikenteen
määrä Rantaväylällä pysyi tasaisena koko työmaavaiheen ajan, tunneli avattiin käyttöön kuusi
kuukautta etuajassa ja budjetti alittui. Tunnelin merkitys liikenneturvallisuuteen huomioitiin myös
perusteluissa: onnettomuudet ovat vähentyneet yli puolella tunnelin avaamisen jälkeen.
A-Insinöörit vastasi hankkeen suunnittelusta. Muita Allianssin osapuolia hankkeessa olivat
Tampereen kaupunki, Liikennevirasto ja YIT. Rantatunneli on aikaisemmin palkittu Suomen
Rakennusinsinöörien Liiton palkinnolla ja Projektiyhdistyksen Vuoden projekti -palkinnolla.
Aiheesta lisää voi lukea A-Insinöörien sivuilta: https://www.ains.fi/uutiset/maailman-paras-projektitampereen-rantatunneli/ .

3.3.2 Tesoman hyvinvointipalveluiden allianssi
Tesoman alueen hyvinvointipalvelut tuotetaan allianssimallilla, jossa Tampereen kaupunki ja
Mehiläinen ovat sopineet 10-vuotisesta tiiviistä yhteistyöstä. Hyvinvointiallianssi on sitoutunut
yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin, jotka edistävät Tesoman alueen asukkaiden hyvinvointia ja
aktiivisuutta, hyvinvointipalveluiden tuotannon kannattavuutta ja tehokkuutta sekä palveluiden
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uudistumista ja asiakaslähtöisyyttä. Tarkempina vaikuttavuustavoitteina ovat esimerkiksi potilaiden
hoitotasapaino, erikoissairaanhoidon kustannukset ja kouluikäisten lasten hyvinvointi. Toimintaan
liittyvät päätökset tehdään yhteisesti johtoryhmässä noudattaen ”allianssin parhaaksi” -periaatetta,
ja talous perustuu avoimiin kirjoihin ja yhteiseen kaupalliseen malliin. Tulosten saavuttamista
seurataan vaikuttavuus- ja tuottavuustavoitteille määritellyillä mittareilla, ja niin hyödyt, riskit kuin
mahdolliset tappiot jaetaan allianssikumppanien kesken.
Tesoman hyvinvointiallianssi toimii pääasiassa Tesoman uudessa hyvinvointikeskuksessa, joka
valmistui keväällä 2018 samoihin tiloihin liikekeskus Westerin kanssa. Allianssin tehtävänä on
tuottaa Tesoman alueen noin 20 000 hengen väestölle terveysaseman ja suun terveydenhuollon
vastaanottopalvelut. Näitä varten hyvinvointikeskuksessa toimii Mehiläisen Oma Lääkärisi –
terveysasema. Asiakkaat voivat myös hoitaa monia terveyteen liittyviä asioita sähköisesti
maksuttomalla Digiklinikalla. Yhteisessä hammashoitolassa Tampereen kaupungin työntekijät
vastaavat lapsista ja nuorista, Mehiläisen työntekijät hoitavat yli 18-vuotiaiden asiakkaiden suun
terveydenhuollon. Lapsiperheille allianssi tuottaa äitiys- ja lastenneuvolan, kotipalvelun ja perhetyön
palvelut sekä ikäihmisille kotihoidon ja 2020 alkaen myös tehostetun palveluasumisen. Sekä
lapsiperheiden että ikääntyneiden palveluissa toimii molempien allianssikumppanien henkilöstöä.
Vastuu allianssin kokonaisuudesta on yhteinen, mutta Tampereen kaupunki on päävastuussa
hyvinvointikeskuksen lasten ja nuorten suun terveydenhuollon, lapsiperheiden palvelujen,
kotihoidon,

kirjaston,

lähitorin

sekä

nuorisopalvelujen

tuottamisesta.

Terveysaseman

vastaanottopalvelujen, aikuisten suun terveydenhuollon sekä tehostetun palveluasumisen osalta
päävastuu puolestaan on Mehiläinen-ryhmittymällä. Yhteisökahvilasta ja muusta kolmannen
sektorin toiminnasta vastaa Setlementti Tampere Ry. Allianssin sopimuskausi on kymmenen vuotta,
ja sen kaikkiin kustannuksiin on varattu 157,2 miljoonaa euroa. Allianssin tuottamissa
hyvinvointipalveluissa tulee työskentelemään noin 200 henkilöä. Sote- ja maakuntauudistuksessa
allianssimallia pilotoidaan hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen toteutustapana.
Tesoman hyvinvointiallianssi ja siihen liittyvät sopimukset ovat joustavia uudistuksen myötä
tapahtuvien muutosten suhteen. Allianssisopimus on siirrettävissä kokonaan tai osittain, ja tilaajalla
(kunta/maakunta) säilyy koko sopimuskauden ajan yksipuolinen sopimuksen irtisanomisoikeus.
Aiheesta voi lukea lisää Tampereen kaupungin sivuilta: https://www.tampere.fi/tampereenkaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2017/10/23102017_9.html .
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3.3.3 Vaasan keskussairaalan H-rakennuksen Botnia High 5 allianssi
Vaasan keskussairaalaan H-rakennuksen projektiallianssi, Botnia High 5:ssa on hyödynnetty kaikkia
allianssimallin parhaita ominaisuuksia. Tavoitteet ja toimintatavat on myös kirjattu työryhmälle sekä
yleisölle todella fiksusti esille. Kaikki allianssissa toimivat henkilöt ovat lupautuneet noudattamaan
yhdessä laadittuja pelisääntöjä. Niiden tavoitteena on edistää yhteistyötä, päätöksentekoa ja
hankkeen edistymistä sekä avoimuutta, tasapuolista kohtelua ja luottamusta.
Luottamus
●

Olen luottamuksen arvoinen

●

Luotan itseeni ja toisiin

●

Olen rehellinen itseäni ja muita kohtaan

●

Uskallan myöntää tapahtuneen virheen

●

En syyllistä toisia

Yhteinen vastuu
●

Ymmärrän, että voimme saavuttaa tavoitteemme vain yhteistyöllä

●

Siirryn ”Minä tarvitsen” –ajattelusta ”Me tarvitsemme” -ajatteluun

●

Nousen poteroista ylös ja hankkiudun siiloista eroon

Positiivinen ilmapiiri
●

Kannustan ja tuen toisia

●

Muistan huumorin ja naurun merkityksen

●

Luon ilmapiiriä, jossa uskaltaa kokeilla uusia ideoita

Kunnioitus
●

Kunnioitan itseäni ja toisia

●

Kuuntelen toisten mielipiteitä

●

Haastan itseni ymmärtämään toisten ideat ja näkökulmat

●

Muistan, että teemme päätökset yhteisesti

●

Olen läsnä tapaamisissa (pidän palavereissa kännykät yms. kiinni)

●

Annan ja vastaanotan rakentavasti palautetta

●

Osallistun tapaamisiin, joissa minua tarvitaan

Ajan kunnioitus
●

Toimin sovitusti ja pidän sovituista aikatauluista kiinni

●

Annan toisille työrauhan silloin kun sen aika on
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●

Tulen ajoissa paikalle ja työskentelen tehokkaasti

●

Suhtaudun joustavasti, jos parhaan ratkaisun löytämiseen tarvitaan lisäaikaa

Jämäkkä päätöksenteko
●

Tiedostan, että jokaisen työpajan tulee johtaa selkeisiin päätöksiin

●

Tiedotan tehdyistä päätöksistä sovitusti ja selkeästi

●

Varmistan, että tehdyt päätökset tulee kirjattua ylös palavereiden yhteydessä

Avoimuus
●

Jaan tietoa aktiivisesti ja avoimesti sitä tarvitseville

●

Kommunikoin ymmärrettävästi enkä pidä mitään itsestään selvänä

●

Muistan, että toiset eivät ole ajatustenlukijoita

Tiedon priorisointi
●

Fokusoin tiedon pyytämisen ja antamisen

●

Pyrin kiteyttämään olennaiset asiat

●

Pidän mielessä, että olennainen hukkuu helposti tietotulvaan

●

Noudatan tiedon tallentamisen sääntöjä

●

Rohkaisen Open Space -käytäntöön

Joustavuus
●

Olen joustava toisten suhteen

●

Tunnistan toisten ”tontit”

●

Hyväksyn, että osaamisen löytämiseksi asioita joskus myös ”pallotellaan”

●

Olen valmis uudistumaan ja muuttamaan näkemyksiäni

Lisää Vaasan keskussairaalan H-rakennuksen projektiallianssista voi lukea Botnia High 5:n sivuilta:
https://www.vaasankeskussairaala.fi/bothniahigh5/ .

3.4 Lisätiedot
Lähteet:
1. Pekkala, Elise. Pohjonen, Mika. Huikko Katariina. Ukkola Markus (2019). Hankintojen
kilpailuttaminen ja sopimusehdot. 8., uudistettu laitos (10.painos) vuonna 2007 ensimmäisen
kerran ilmestyneestä teoksesta Hankintojen kilpailuttaminen. Tietosanoma Oy. Printon,
Tallinna, Viro. ISBN: 978-951-885-449-7.
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Vähähiiliset hankinnat
4. Ilmastotavoitteet/vähähiilisyys
Tässä materiaalissa käydään läpi vähähiilisten julkisten hankintojen toteuttaminen. Materiaalissa
käydään läpi perusperiaatteet sekä yleisimmät hankintakohteet, joissa hiilineutraaliustavoitteita,
ympäristötavoitteita tai energiankäytön ja kestävien periaatteiden kriteerejä voidaan hyödyntää
julkisissa hankinnoissa. Myös lainsäädännön tulkinta edellä mainittujen kriteerien hyödyntämisestä
julkisissa hankinnoissa käydään läpi. Materiaalissa annetut ohjeet ovat kirjoittajan omia näkemyksiä
ja sovellettaessa mahdollisia materiaalissa annettuja viittauksia lakiin tai oikeustapauksiin soveltajan
tulee tutustua voimassa olevaan lakiin tai oikeustapausten alkuperäisiin teksteihin osoitteessa
www.finlex.fi.

Monen kunnan ja kaupungin strategioissa mainitaan ympäristötavoitteet sekä hiilijalanjäljen
pienentäminen. Myös monissa muissa yhteyksissä ja juhlapuheissa puhutaan tänä päivänä Suomen
kestävyysvajeesta, hallitusohjelmasta, sotesta sekä ympäristö- ja hiilineutraaliustavoitteista – ja
samassa yhteydessä puhutaan usein myös vähähiilisistä hankinnoista. Tässä materiaalissa
käydään perusperiaatteet läpi, kuinka toteuttaa vähähiilisiä hankintoja ja sitä kautta vähentää
hiilijalanjälkeä. Tällä materiaalilla myös rohkaistaan tekemään asioita toisin, jotta edellä mainitut
tavoitteet toteutuvat.

4.1. Ympäristönäkökohdat julkisissa hankinnoissa
Nykyinen hankintalaki tai erityisalojen hankintalaki eivät varsinaisesti edellytä ympäristönäkökohtien
huomioimista, vaan antavat siihen mahdollisuuden. Huomioitavaa on kuitenkin, että muualla
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lainsäädännössä voi olla julkisiin hankintoihin liittyviä ympäristönäkökulmien huomioimiseen liittyviä
velvoitteita. Hankintayksikkö voi soveltaa ympäristönäkökulmien huomioimista hankintaprosessin eri
vaiheissa

–

aina

suunnittelusta

ja

markkinavuoropuhelusta

tarjoajiin

kohdistuviin

soveltuvuusvaatimuksiin, tarjouksen ehdottomiin vaatimuksiin sekä myös tarjouksen pisteytettäviin
vertailukriteereihin. Hankintayksikkö voi esimerkiksi edellyttää tarjoajia noudattamaan Suomen tai
EU:n lainsäädännön tai tiettyjen kansainvälisten sopimusten ympäristövelvoitteita.

Lähtökohtaisesti soveltuvuusvaatimuksilla varmistetaan tarjoajien “oikeustoimikelpoisuus” ja
esimerkiksi tiettyjen lainsäädännön edellyttämien velvoitteiden ja maksujen toteutuminen. Nykyään
hankintayksiköt saattavat usein myös edellyttää soveltuvuusvaatimuksissa ympäristöasioiden
hallintajärjestelmien käyttämistä. Kyseisillä järjestelmillä tarjoajat voivat tunnistaa toimintansa
ympäristövaikutukset ja toimia suunnitelmallisesti esimerkiksi päästöjen, jätteiden ja energian
kulutuksen vähentämiseksi.

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmät voidaan myös sertifioida tai rekisteröidä ja näihin voidaan
soveltaa EMAS-järjestelmää sekä ISO 14001 -standardia, jotka tarjoavat rekisteröinnin ohella myös
työkalut ympäristöasioiden johtamiselle. EMAS-järjestelmä Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseen (EY) N:o 1221/2009. Kyseeseen voivat tulla myös esimerkiksi vaatimus riittävän
pätevästä

henkilöstöstä

varmistamaan

rakennusurakan

tai

sen

suunnitellun

tavoiteltu

ympäristöystävällisyys. Hankintayksikkö voi myös vaikkapa edellyttää, että rakennusurakasta tai
tietyn tuotteen asennuksesta syntyvä jäte käsitellään kestävällä tavalla, esimerkiksi kierrättämällä.
Tämän vaatimuksen täyttymisen mahdollisia todentamistapoja ovat tarjouspyynnön mukaan
eurooppalaisia sertifiointistandardeja noudattavien elinten antamat EMAS- ja ISO 14001 -sertifikaatit
tai vastaavat. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään.

Hankintayksikkö voi huomioida ympäristönäkökohtia hankittavalta tavaralta, palvelulta tai urakalta
ympäristövaikutuksiin kuuluvilla ominaisuuksilla tai vaikka suorituskyvyllä. Näitä voivat olla
esimerkiksi tietynlaiset lämmitysjärjestelmät tai käytettävät tai kielletyt rakennusmateriaalit. ICTpalveluhankinnoissa voidaan edellyttää uudelleen käyttöönotettujen (“kierrätettyjen”) tietokoneiden
tarjoamista. Monissa hankinnoissa hankintayksikkö saattaa myös hyödyntää ympäristömerkkejä.
Tällaisia hankintoja voivat olla esimerkiksi pesulapalveluiden kilpailutukset, kopiopapereiden
hankinta tai vaikkapa paperituotantoon liittyvän polttoaineenkulutuksen rajoitukset ja Joutsenmerkin
tai EU-kukan vaatimusten mukaiset kriteerit. Jos hankintayksikkö ei esimerkiksi tiedä, millaisia
ympäristövaatimuksia sen kannattaisi asettaa hankinnan kohteelle, se voi perehtyä eri

39
ympäristömerkkien taustalla oleviin kriteereihin ja sisältöihin. Esimerkiksi Joutsenmerkin taustalla
olevat kriteerit kopiopaperille edellyttävät paperin puukuidun oltavan peräisin kestävästi hoidetusta
metsästä. Vähän vastaava kuin ympäristömerkkien kriteerien hyödyntäminen on myös uusiutuvilla
energialähteillä

tuotettu

sähkö.

Monet

hankintayksiköt

edellyttävät

sähkösopimuksensa

kilpailutuksissa, että tietty prosenttimäärä ostettavasta sähköstä on tuotettu uusiutuvilla
energialähteillä.

Hankintayksikön tulee kuitenkin olla tietoinen edellyttämistään ympäristömerkin vaatimuksista,
koska lainsäädäntö asettaa tiettyjä ehtoja niiden vaatimiselle – mm. merkkien kriteerit eivät saa
asettaa tarjoajia eri arvoiseen asemaan ja merkkien hyödyntäminen tulee soveltua hankinnan
kohteena olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien määrittelemiseen.
Ympäristömerkin vaatimiselle on asetettu rajoituksia myös hankintalaissa. Ensinnäkin edellytyksenä
tietyn merkin vaatimiselle on se, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvä:

1) merkille asetetut vaatimukset koskevat ainoastaan perusteita, jotka liittyvät hankinnan
kohteeseen ja soveltuvat hankinnan kohteena olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksien määrittelemiseen;
2) merkille asetetut vaatimukset perustuvat puolueettomasti todennettavissa oleviin ja
syrjimättömyysperusteisiin;
3) merkit

vahvistetaan

avoimessa

menettelyssä,

työmarkkinaosapuolet,

valmistajat,

kaupan

johon

edustajat

ja

viranomaiset,
valtiosta

kuluttajat,

riippumattomat

organisaatiot sekä muut asiaankuuluvat sidosryhmät voivat osallistua;
4) kaikkien asianomaisten osapuolten on mahdollista saada merkki;
5) merkille asetetut vaatimukset laatii kolmas osapuoli, johon merkkiä hakeva toimittaja ei voi
käyttää ratkaisevasti vaikutusvaltaa.

On myös hyvä huomioida, ettei ympäristömerkkien vaatiminen ole aina paras, saati ainoa oikea
ratkaisu vähähiilisten hankintojen kilpailuttamisessa. Usein myös hyvin käytännönläheiset, tarjoajien
omat ratkaisut tai vaikkapa loppukäyttäjien kokemusperäinen tieto saattavat mahdollistaa
hiilijalanjäljen pienenemisen sekä ympäristönäkökohtien huomioimisen. Loppukäyttäjien kutsuminen
markkinavuoropuheluun, potentiaalisten tarjoajien lisäksi voi edesauttaa vähähiilisten ja kestävien
hankintojen toteutumista. Esimerkiksi koulujen ja laajemmin koko hankintayksikön tietokonekannan
uusimisille ei välttämättä ole aina merkittävää tarvetta ja muidenkin sähkölaitteiden tarve on
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saattanut

pienentyä

aiempaan

hankintaan

nähden.

Hankinnan

suunnitteluvaiheen

ja

markkinakartoituksen merkitystä on korostettu uudessa hankintalaissa.

Ympäristönäkökohtien huomioimisessa puhutaan usein myös elinkaarikustannuksista ja nykyisessä
hankintalaissa on kokonaan uusi oma pykälä elinkaarikustannuksista. Elinkaari kattaa vaiheet raakaaineiden ostosta tai resurssien kokoamisesta niiden uudelleenkäyttöön, kierrättämiseen,
hyödyntämiseen

tai

loppukäsittelyyn.

Elinkaarikustannukset

sisältävät

puolestaan

kaikki

rakennusurakoiden, tavaroiden tai palveluiden elinkaaren aikaiset kustannukset.

Tämä tarkoittaa ensinnäkin hankintayksikön sisäisiä tai hankinnan kohteen käyttäjille aiheutuvia
kustannuksia kuten, tutkimus-, kehitys-, tuotanto-, kuljetus-, käyttö-, ylläpito- ja käytöstä poistamisen
kustannuksia.

Käyttökustannuksia

ovat

esimerkiksi

energiankulutuksen

tai

polttoaineiden

kulutuksen kustannukset, ja elinkaaren lopun kustannuksia ovat puolestaan esimerkiksi keräys-,
jäte- ja kierrätyskustannukset. Elinkaarikustannukset voivat sisältää hankintayksikölle syntyvien
kustannusten lisäksi myös kustannuksia, jotka johtuvat ulkoisista ympäristövaikutuksista, kuten
tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden hankkimisesta aiheutuvista saasteista tai tuotteen tai sen
valmistuksen aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta edellyttäen, että kyseisiä kustannuksia
voidaan arvioida rahallisesti. Kun hankintayksikkö haluaa ottaa huomioon elinkaarikustannuksia,
valitaan hankintailmoituslomakkeella kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteiden osalta valinta
“kustannukset”. Jotta hankinnan ympäristövaikutukset voidaan avoimesti ja syrjimättömästi muuttaa
vertailussa arvioitaviksi kustannuksiksi, on hankintayksikön käytettävä ja ilmoitettava ehdokkaille ja
tarjoajille näiden kustannusten laskenta- tai arviointimenetelmä. Hankinta-asiakirjoissa on lisäksi
ilmoitettava, mitkä tiedot ehdokkaiden tai tarjoajien on toimitettava kustannusten laskemista varten.

4.2 Vähähiilisyys julkisissa hankinnoissa
Vähähiilisillä hankinnoilla, kestävillä hankinnoilla tai ympäristöystävällisillä hankinnoilla tavoitellaan
lähtökohtaisesti samoja asioita – hiilidioksidipäästöjen vähentämistä sekä ilmastotavoitteiden
toteutumista. Hiilijalanjäljen laskeminen tai siihen kehitetyt laskurit ovat yksi hyvä ja paljon käytetty
tapa julkisten hankintojen tarjouspyynnöissä. Usein niissä on taustalla edellisessä kappaleessa
mainitut ympäristömerkit ja elinkaarikustannukset.
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Hankintayksikön, tarjoajien ja myös loppukäyttäjien ja kuluttajien on myös hyvä tiedostaa, että millä
tavoin on oikeasti tehokasta ja ennen kaikkea järkevää pyrkiä vähentämään hiilijalanjälkeä ja
hankkia vähähiilisiä ratkaisuja. Esimerkiksi monet kunnat, kaupungit ja sairaanhoitopiirit hyödyntävät
elintarvikehankinnoissaan lähellä tuotettuja elintarvikkeita. Tämän taustalla on usein tuoreuden,
laadun ja kylmäketjun varmistaminen, mutta usein myös ajatellaan, että logistiikasta aiheutuvat kulut
kevenevät ja sitä myötä myös päästöt vähenevät. Lähtökohtaisesti näin onkin, mutta hyvin usein
suurempi vaikutus on elintarvikkeiden tuotantotavalla, kuin ajetuilla kilometreillä. Tätä ei välttämättä
aina tiedosteta ja hankintayksiköt ja ennen kaikkea loppukäyttäjät ja kuluttajat saattavat kohdistaa
näkemyksenä vain logistiikkaratkaisujen päästöihin. Eli tässäkin kokonaisuuden hahmottaminen
edistää oikein kriteerien hyödyntämistä oikeissa kohdissa. Jos ajatellaan, että sähköautolla ajaminen
on täysin päästötöntä, mutta kyseisen sähköauton valmistaminen sekä käytön aikaisen sähkön
tuottaminen ja lopulta kyseisen sähköauton käytöstä poistaminen/purkaminen/kierrättäminen tuottaa
moninkertaisesti enemmän päästöjä. Alkuperäisen periaatteen mukaan toimiminen ei ole tehnyt siis
mitään vaikutusta ilmastotavoitteisiin, vaan päinvastoin, päästöjä on syntynyt entistä enemmän.
Samat

periaatteet

ovat

myös

rakennus-

ja

infrahankkeissa.

Maalämpö-

ja

aurinkosähkökeräinratkaisut keventävät lähtökohtaisesti aina rakennuksen hiilijalanjälkeä, mutta jos
samanaikaisesti käytetyt rakennusmateriaalit tai vaikka vain rakennuksen käyttökate on täysin
päinvastainen, on lopullinen “elinkaari-hiilijalanjälki” jotain aivan muuta.

Esimerkiksi direktiivissä energiatehokkaiden ajoneuvojen hankinnasta (2009/33/EY) on asetettu
laskentasääntö

ajoneuvojen

elinkaarikustannuksille.

Direktiivin

mukaan

ajoneuvon

energiankulutuksesta aiheutuvat käyttöön liittyvät elinkaarikustannukset lasketaan ottamalla
huomioon ajoneuvon hankintakustannus, käyttökustannukset (polttoaineen kulutus), ajoneuvoverot,
huoltokustannukset sekä ajoneuvon päästökustannukset, joista viimeksi mainitulle on määritelty
euromääräinen hinta päästöyksikköä/-grammaa kohden. Direktiivissä on lisäksi määritelty kullekin
ajoneuvotyypille sen käyttöiän aikaiset ajokilometrit. Kun tämän lisäksi otetaan huomioon, että
ajoneuvovalmistajat ilmoittavat usein ajoneuvon päästöt muodossa grammaa/kilometri, saadaan
ajoneuvon käyttöiän aikaisille päästöille euromääräinen hinta kertomalla yhteen ajoneuvon käyttöiän
kilometrit, yhden kilometrin päästöt grammoina sekä hinta yhdelle päästögrammalle. Euroopan
komission rahoittaman projektin verkkosivuilla on Excel-muotoinen laskuri, jolla direktiivin mukaiset
elinkaarikustannukset voidaan verraten vaivattomasti laskea yhteen.

Rakennus- ja infrahankkeita sekä palvelu- ja laitehankintoja varten on olemassa erilaisia
hiilijalanjälkilaskureita sekä ympäristöjohtamisen välineitä, jotka auttavat hahmottamaan hankinnan
elinkaaren

aikana

mahdollisia

päästöjä,

vaikka

hankintaa

ei

varsinaisesti

toteutettaisi
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elinkaarimallilla. Aikaisemmin mainittu EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) on kaikille
yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmä
on organisaation ympäristöjohtamisen väline, jonka avulla organisaatio tunnistaa toimintansa,
tuotteidensa ja palvelujensa välilliset ja välittömät ympäristövaikutukset ja toimii suunnitelmallisesti
erilaisten päästöjen ja jätteiden sekä energian ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseksi.
Tavoitteellisen toiminnan tuloksena toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset vähenevät ja
kustannukset pienenevät.

EMAS-organisaatio sitoutuu:
●

ympäristölainsäädännön noudattamiseen

●

ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen

●

julkiseen raportointiin ympäristöasioista

Avoimuus ja ympäristötietojen raportointi ovat keskeinen osa EMAS-järjestelmää. EMAS-selonteon
tiedot ovat aina vahvistettuja, joten niitä on helppo käyttää uskottavassa sidosryhmäviestinnässä.
EMAS:ssa kiinnitetään huomiota myös henkilöstön aktiiviseen osallistumiseen ympäristötavoitteiden
saavuttamisessa. Lisätietoa EMAS-järjestelmästä voi lukea osoitteesta: https://www.ymparisto.fi/fiFI .

Erilaiset ympäristömerkit (mm. Joutsenmerkki ja EU-kukka) kertovat puolueettomasti tuotteen ja
palvelun ympäristöystävällisyydestä – tuotteen turvallisuutta ja laadukkuutta unohtamatta. Se ohjaa
kuluttajia

ja

yrityksiä

Ympäristömerkeistä

vastuulliseen,
voi

lukea

ympäristön
lisää

paremmin

osoitteista:

huomioivaan

kuluttamiseen.

http://eu-ymparistomerkki.fi/

,

https://joutsenmerkki.fi/.

Suomen ympäristökeskuksen palveluista löytyy useita erilaisia hiilijalanjäljen arviointiin ja
seurantaan liittyviä työkaluja, myös hiilijalanjälkilaskureita. Ilmastodieetti – kansalaisille on työkalu
kansalaisten omien kasvihuonepäästöjen seurantaan ja vähentämiseen. Itämeri-laskurilla kuluttaja
voi selvittää kulutustottumustensa vaikutuksia Itämeren ravinnekuormitukseen. JUHILAS - Julkisten
hankintojen hiilijalanjälkilaskuri kunnille ja yrityksille voidaan laskea viiden tuoteryhmän tuotteiden
eri elinkaarivaiheissa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. SYNERGIA Hiilijalanjälki rakennuksille työkalun avulla voidaan arvioida rakennusten päämateriaalien ja päärakenteiden hiilijalanjälkiä. Y-
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HIILARI on yksinkertainen työkalu yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Työkalu on kehitetty Suomen
ympäristökeskuksen Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa. Laskuri huomioi lämmöntuotannon,
sähköntuotannon, jätehuollon, kuljetusten ja liikematkustamisen päästöt. KEKO – kaupunkien ja
kuntien alueellinen ekolaskuri laskee kaava-vaihtoehtojen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin,
luonnonvaroihin ja monimuotoisuuteen. SYKE kehitti työkalun yhteistyössä Aalto-yliopiston ja VTT:n
kanssa

Tekes-hankkeessa,

jota

rahoittivat

myös

15

kuntaa,

kaksi

rakennusliikettä

ja

ympäristöministeriö. Hanketta johti Helsingin kaupunki. Hiilijalanjälkilaskureista voi lukea lisää
osoitteesta: https://www.syke.fi/co2laskurit .

Suomessa tehdään paljon myös hankepuolella. Muun muassa Canemure - Kohti hiilineutraaleja
kuntia ja maakuntia -hankkeessa edistetään ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia kuuden
vuoden ajan, vuosina 2018-2024. Käytännön ilmastotoimien edistämisen ohella hankkeessa
järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko Suomeen.
Hankkeessa on mukana 22 toimijaa: kuntia ja kunnallisia organisaatioita, tutkimuslaitoksia ja
yrityksiä. Hankkeen budjetti on 15,3 miljoonaa euroa. Suuri osa hankkeen rahoituksesta, 9,1
miljoonaa euroa, tulee EU:n Life-ohjelmasta. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus.
Canemure-hankkeesta voi lukea lisää Suomen ympäristökeskuksen sivuilta, osoitteesta:
https://www.syke.fi/hankkeet/canemure.

Seuraavassa listassa on esitetty hyväksi koettu etenemistapa vähähiilisten hankintojen
toteuttamiseksi:
●

Hankinnan kohteen ympäristövaikutusten ja elinkaarikustannusten selvittäminen – mihin
voidaan vaikuttaa ja mihin kannattaa vaikuttaa hiilijalanjäljen suhteen

●

Eri ympäristömerkkien ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmien vaatimusten selvittäminen
ja niiden mahdollinen soveltaminen hankinnan kohteeseen

●

Markkinavuoropuhelutilaisuuden järjestäminen ja tarjoajien näkemysten kuuleminen
hankittavan kohteen ympäristövaikutuksista ja hiilijalanjäljestä

●

Tarjouspyynnön kriteerien määrittely kestävällä tavalla
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4.3 Hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä
Seuraavissa kappaleissa on käyty läpi muutamia ajankohtaisia hankintaesimerkkejä, joissa on
toteutettu vähähiilinen hankinta.

4.3.1. Sähköistetyllä joukkoliikenteellä päästöjen vähennystä
Turun Kaupunkiliikenne Oy:n ja Oy Turku Energian sähköistetyn joukkoliikenne kilpailutuksen
tavoitteena oli päästöjen vähennys. Hankinnan kohteena oli sähköbussien, latausratkaisujen ja
huollon hankinta Turun 1-linjalle. Turun kaupunki järjesti valmistelun aikana markkinavuoropuheluja
useiden alan toimijoiden kanssa ja hankkeessa sähköistettiin koko linja 1. Linjalla ajaa päivittäin 6
sähköbussia, joilla on keväällä 2019 ajettu liki miljoona kilometriä. Hiilidioksidipäästöjä on vähennetty
yli 800 tonnia. Hankkeessa saatiin runsaasti tietoa ja kokemusta sähköbussien liikennöinnistä niin
tilaajan, operaattorin kuin laturin ylläpidon näkökulmasta. Tietoa hyödynnetään uusissa
sähköbussikilpailutuksissa.

Hanketta seurattiin tiiviisti ja säännöllisesti ohjausryhmän toimesta, johon kuului tilaajan,
operaattorin, kalustovalmistajan, laturin ylläpitäjän sekä tutkimuskumppanin jäseniä. Hankinnan
kohteena oli uudenlainen teknologia, johon liittyy riskejä. Myös toimittaja oli uusi yritys, joten
kokemusta toimituksista heillä oli suhteellisen vähän. Riskiä vähensi kuitenkin toimittajan kokenut
alihankkijaverkosto. Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely ja koko kilpailutuksen tuloksellisen
onnistumisen taustalla oli vahvasti laajat ja hyvin järjestetyt markkinavuoropuhelutilaisuudet.

4.3.2. Uusiolaitteita yläkoululaisille
Forssan kaupunki toteutti ensimmäisen julkisella sektorilla järjestetyn uusiolaitteiden kilpailutuksen
Suomessa. Jokaiselle yläkoulun oppilaalle tarvittiin kannettava tietokone, ja ratkaisuksi haettiin
taloudellista ja ympäristöystävällisempää vaihtoehtoa kuin hankkia uudet kannettavat tietokoneet.
Hankinnan kohteena oli kannettavat tietokoneet Forssan yläkoulun luokkien 7. – 9. oppilaille,
luokkien

oppilasmäärä

on

250.

Hankinnalla

tavoiteltiin

kustannustehokkuutta

ja

ympäristöystävällisyyttä. Hankintaan osallistuivat Forssan kaupunki, hankintatoimi, ICT –asiantuntija
sekä järjestelmäasiantuntija. Kilpailutuksessa hyödynnettiin markkinavuoropuhelua ja hankinta
määriteltiin uusiotietokoneiden hankintana. Laitteilla on 3 vuoden takuu.
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Investointikustannus oli 65 000 €, joten säästöä uusiin laitteisiin verrattuna syntyy 50 000 €
vuodessa. Vuosituotoksi on laskettu 56 % ja takaisinmaksuajaksi 1,3 vuotta. Elinkaaren aikaiset
CO2 -päästöt vähenevät arvioidun kolmen vuoden mittaisena käyttöaikana vuosittain yli 21 tonnia,
joka vastaa yli 114 000 km ajamista henkilöautolla. Uusiolaitteita käyttämällä voidaan välttää myös
jätteet, jotka olisivat syntyneet uusien vastaavien laitteiden valmistuksen sivutuotteina. Hankinta on
helposti sovellettavissa muidenkin laitteiden hankintaan. Hankinta lisää oppilaiden, heidän
perheidensä ja koulun henkilökunnan tietoisuutta vaihtoehtoisesta tavasta hankkia laitteita.
Kyseessä oli ensimmäinen kerta Suomessa, kun julkinen sektori hankkii uusiolaitteita. Hankintamalli
voisi soveltua myös muiden laitteiden hankintaan. Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, miten
julkinen hankkija edistää kiertotaloutta.

Hankinnan faktat:
●

hankinnan kohteena uusiolaitteet

●

hankittujen tuotteiden laatu erinomainen

●

tuloksena merkittävät kustannussäästöt ja pienemmän ympäristövaikutukset

●

hankinta tukee kiertotaloutta

●

hankintamalli on monistettavissa ja soveltuu muihinkin laitehankintoihin

4.3.3. Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty päiväkoti
Hyvinkään kaupungin tavoitteena oli rakentaa terveellinen, turvallinen ja ympäristöystävällinen
rakennus, Kenttäkodin päiväkoti. Tavoitteet asetettiin yhteistyössä toimialojen kanssa. Päiväkodin
tuli tukea palveluverkostoa. Varhaiskasvatuksen palveluverkon tavoitteena on keskittää pieniä
yksiköitä ja tarjota palveluja kysynnän mukaan. Hyvinkää kuuluu hiilineutraalien kuntien HINKUverkostoon ja on sitoutunut kunnianhimoisiin kasvihuonekaasupäästövähennyksiin.

Hankinnassa toteutettiin laaja markkinavuoropuhelu, joka käynnistyi tietopyynnöllä mahdollisten
kumppanien löytämiseksi. Tietopyynnön liitteeksi laitettiin Joutsenmerkin kriteeristö. Tietopyyntöön
vastanneille

tarjoajille tehtiin

kysymyspatteristo,

jolla kartoitettiin

mahdollisuuksia

uusien

energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoon valaistuksessa, lämmityksessä, viilennyksessä,
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veden käytössä, energiatehokkuudessa ja ilmanvaihdossa. Lisäksi markkinoilta kartoitettiin uusia ja
innovatiivisia rakennusmateriaaleja, tekniikoita ja rakennusmenetelmiä. Neljä toimijaa vastasi
tietopyyntöön ja kunkin kanssa käytiin kaksituntinen tekninen vuoropuhelu, jossa selvitettiin
mahdollisia esteitä ja ratkaisuja vaativille kriteereille. Markkinavuoropuhelun tulos oli rohkaiseva ja
Hyvinkää

päätti

jatkaa

Joutsenmerkin

määrittelyjen

mukaisten

tavoitteiden

toteutusta

hankinnassaan. Teknisen toimen lisäksi muut kaupungin toimialat ja markkinavuoropuhelun kautta
rakennustoimittajat.

Sopimusehdoissa

edellytettiin

ympäristöjärjestelmä.
hankesuunnitelman

laadunhallintasuunnitelma,

Sopimusehdoissa
lisäksi

vaadittiin

johtamisen

ja

myös

työturvallisuussuunnitelma
projektisuunnitelma,

rakentamisen

joka

ja

kattaa

laadunvarmistuksen.

Kelpoisuusvaatimuksissa edellytettiin, että toimittaja osoittaa henkilön, joka on vastuussa
Joutsenmerkin sertifiointiprosessista. Tarjoajien tuli lisäksi esittää suunnitelma, miten Joutsenmerkin
kriteerit varmistettaisiin rakennusprosessissa aina toimittajiin ja alihankkijoihin asti, sekä
energiankulutuksen osalta. Teknisissä vaatimuksissa edellytettiin, että kokonaisenergiankulutuksen
tulee olla sama tai vähemmän kuin 75 % tasosta 127kWh/m2 vuodessa. Lisäksi pyydettiin ehdotusta,
miten

Joutsen-merkin

kriteerit

saavutetaan

energiankulutukselle

liittyen

lämmitykseen,

ilmanvaihtoon ja ilmastointiin, sekä miten energiankulutusta mitataan ja tietoa kerätään. Tarjousten
vertailuperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta siten, että hinnan painoarvo oli 50 %
ja laatutekijöiden 50 %. Laatupisteiden osuudet jakautuivat seuraavasti: toiminnalliset ominaisuudet
ja tilan toimivuus (50 %), julkisivu (15 %), liikennejärjestelyt (15 %), projektiin sidottu henkilöstö (10
%), suunnitelma materiaalien kosteudenhallinnalle ja vahingoittumattomuudelle (10 %).

Rakennus sisältää vain turvallisia materiaaleja ja haitattomia kemikaaleja. Se on tarvittaessa myös
purettavissa ja koottavissa uudelleen. Rakennuksen kokonaispaino on noin 1 400 000 kg.
Tuottamalla rakennuksen osia valmiiksi leikattuina moduuleina, rakennusaikainen materiaalihukka
saatiin rajattua 5 %: iin kun yleensä vastaavissa kohteissa se on 10 – 15 %. Rakennuksen hinta jäi
alhaisemmaksi kuin oli oletettu. Hinta-arvio oli 7 miljoonaa €, mutta lopullinen toteutushinta oli noin
6 miljoonaa €. Keskeistä onnistumisessa oli markkinavuoropuhelu, jonka avulla tarjouspyynnön
tasoa ja kunnianhimoa pystyttiin huomattavasti parantamaan.

Hankinnalla saavutettiin päiväkotirakennus, jossa on vaatimuksia alhaisempi energiatehokkuusluku
(E-luku < 130kWh/m2/v, saavutettu 123kWh/m2/v), alhaisempi ulkovaipan tiiveysluku (mitoitus < 3,
saavutettu 1,1) sekä materiaalien tiukempi päästöluokitus kuin M1.
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Examples of PPI
1. KotiDigi – Home and Remote Care Service Platform – Innovation
Partnership Model in Public Procurement
The platform that integrates the technological solutions used in home and remote care services is
based on an innovation partnership model.
The procurement of the platform is based on the understanding that it is necessary to provide a wider
range of services for the home environment to improve the quality of social and healthcare services,
and to increase the customer’s autonomy. The City of Tampere will save millions of euros each year
through the integration of several different services on just one platform. According to the innovation
partnership model, a public operator does not procure an off-the-shelf solution. Instead, a new
solution is created in cooperation with companies. The model makes it possible to develop and test
both an integration platform based on open standards and related services, such as centralised
monitoring, alarms, device register management, etc. The idea is that once the platform is ready,
the customer is not forced to give up a technology with which they are already familiar. The new
platform enables wider adoption of remote monitoring and wellbeing technologies, and makes it
possible to grow the industry market on a national level, providing the companies involved with
references for the international market.

2. The FABULOS project
FABULOS is a H2020 funded joint Pre-Commercial Procurement for an autonomous bus line of selfdriving mini buses.
FABULOS focuses on how cities can use automated buses in a systematic way. The goal is to
procure the operations of an autonomous bus line. Self-driving minibuses have already been tested
in technical demonstrations in various countries, but a proof-of-concept for the management of
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autonomous fleets as part of the public transportation provision is not yet available. Also, a
demonstration of the economic, technical, societal and legal maturity of the solution is required, in a
real-life setting, integrating automated minibuses into the public transportation ecosystem. Partners
from 6 cities, Forum Virium Helsinki (Finland), Ministry of Economic Affairs and Communications
(Estonia), Municipality of Gjesdal (Norway), Municipality of Helmond (Netherlands), Municipality of
Lamia (Greece) and STCP a public transport service provider in the Metropolitan area of Porto
(Portugal) are embracing this challenge by collectively procuring R&D for the prototyping and testing
of smart systems that are capable of operating a fleet of self-driving minibuses in urban
environments. These solutions should be all-inclusive: software, hardware, fleet and services. The
cities play an important role by combining their efforts in supporting the market to develop such
systems. This kind of ITS and integrated transportation approach is key to facilitating the sustainable
development of public transportation and for cities to be able to become car-free in the foreseeable
future.

